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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της εσωτερικής διάρθρωσης του 
Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος,  η επίδραση των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο, η  διερεύνηση των προοπτικών 
διεθνοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών αλλά και η παρουσίαση των  εναλλακτικών  
στρατηγικών  επιλογών επέκτασης στα Βαλκάνια μιας συγκεκριμένης Τράπεζας ,της 
Τράπεζας Κύπρου. 
Η παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού χώρου και των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η ευρωπαϊκή ενοποίηση προκάλεσαν 
ένταση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Η φύση του ανταγωνισμού στον κλάδο 
είναι δυναμική και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αλλάζει συχνά και γρήγορα. 
Ο Ευρωπαϊκός τραπεζικός χώρος χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές που πολλές 
φορές απαξιώνουν την διαχρονικότητα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 
κάθε τράπεζας ή του κάθε χρηματοοικονομικού ομίλου. Αυτό τους υποχρεώνει 
πολλές φορές να αναθεωρούν τις βάσεις  αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και να 
επενδύουν σε πλεονεκτήματα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή σε νέα προσωρινά  που αθροιστικά δημιουργούν ένα μακροπρόθεσμο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .Το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει την επιτυχία ή 
αποτυχία ενός τραπεζικού οργανισμού , τη χάραξη και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών στρατηγικών  είτε για την επιβίωση είτε για την επικράτηση είναι η 
ικανότητα του οργανισμού να γνωρίζει και να μελετά το εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον του, πέρα από τη μελέτη των αναγκών του πελάτη τις οποίες οφείλει να 
ικανοποιήσει.  
To ευρύτερο περιβάλλον του το οποίο προσδιορίζεται  μέσα στο οικονομικό ,πολιτικό 
,νομικό και κοινωνικό πλαίσιο εξετάζεται με το γενικό πλαίσιο δράσης που 
υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οδηγίες της και με την περιγραφή 
των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στον  ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα , (εσωτερική 
διάρθρωση, ανάλυση βασικών μεγεθών της Λιανικής Τραπεζικής, αποδοτικότητα , 
και  αντιστοιχία  συγκέντρωσης του κλάδου με αυτήν της Ευρωζώνης)  οι εξελίξεις 
και προοπτικές  για τις Ελληνικές Τράπεζες  στο νέο περιβάλλον της ΟΝΕ ,καθώς και 
ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος . 
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές των πιστωτικών 
Ιδρυμάτων τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο και οι επιπτώσεις τους στη 
διαμόρφωση νέων ισορροπιών  στις Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος αλλά και στο 
ανθρώπινο δυναμικό  τους. 
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Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφείται η δυνατότητα Διεθνούς επέκτασης των 
Ελληνικών Τραπεζών μέσα από το πρίσμα ενός  πραγματικού παραδείγματος : την 
δραστηριοποίηση της Τράπεζας Κύπρου στο Βαλκανικό χώρο. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 
 
Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
1.1 ΟΝΕ & ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 
 
Η γενική τάση αποκανονικοποίησης  των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η εφαρμογή νέων τεχνολογικών καινοτομιών στις τραπεζικές 
εργασίες και η δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, συγκροτούν το πλαίσιο 
του ανταγωνισμού στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εργασίες. Η μεγάλη 
ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών καινοτομιών  υποστηρίζει μια μεγάλη διεύρυνση 
στις μορφές του ανταγωνισμού μεταξύ οργανισμών παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Η αύξηση των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων που αποζητούν 
διεξόδους χρηματοοικονομικής τοποθέτησης καθώς και η διογκούμενη τάση για 
αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων , που 
οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων προς επένδυση , προσδιορίζουν τα  βασικά 
πεδία για την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις κεφαλαιαγορές των χωρών 
(Molyneux & Forbes , 1993). 
Επικεντρώνοντας την ανάλυση στον Ευρωπαϊκό χώρο , ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο 
καλύπτοντας  και τις δυο πλευρές της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, δηλαδή τόσο 
την προσέλκυση  όσο και τη διάθεση των κεφαλαίων. 
Στον τομέα  της προσέλκυσης των κεφαλαίων , η βασική τάση που διαφαίνεται στην 
Ευρώπη είναι η επιβράδυνση του κλασικού τρόπου προσέλκυσης μέσω τραπεζικών 
δικτύων και καταθέσεων και η αντίστοιχη επιτάχυνση της προσέλκυσης μέσω 
διαπραγματεύσιμων ¨εργαλείων ¨ άμεσης τοποθέτησης στις χρηματαγορές και τις 
κεφαλαιαγορές.  
Με βάση στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α από τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες , ο αριθμός  
τραπεζικών  καταστημάτων ανά 100.000 άτομα του εθνικού πληθυσμού ήταν στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 περίπου κατά 45% υψηλότερος από ότι στην Ιαπωνία 
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και διπλάσιος σε σύγκριση με τις ΗΠΑ .Με δεδομένη και αυξανόμενη την ανάπτυξη 
της τιτλοποίησης στις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες όμως το φαινόμενο έχει 
προχωρήσει λιγότερο απ΄ ότι στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, η σύγκριση αυτή οδηγεί 
στην πρόβλεψη ότι θα πραγματοποιηθεί αύξουσα υποκατάσταση κλασικών 
τραπεζικών τοποθετήσεων (καταθέσεων) από τοποθετήσεις σε τίτλους διαφόρων 
μορφών. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί στρέφουν ήδη 
την ανταγωνιστική τους προσπάθεια διατήρησης των πηγών κεφαλαίων τους προς 
δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις:  
Α) προς την πρωτογενή προσφορά εναλλακτικών μορφών τοποθέτησης υπό τη μορφή 
τίτλων  
Β) προς την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις κλασικού 
τύπου καταθέσεις (κυρίως διευκολύνσεων  μέσω  συστημάτων πληρωμών).  
Και στις δύο περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός των τραπεζών λαμβάνει έντονα την 
κατεύθυνση της διαφοροποίησης των προσφερόμενων προϊόντων (Greenbaum & 
Thekor , 1995). 
Στον τομέα της διάθεσης κεφαλαίων , παρατηρούνται φαινόμενα περισσότερο 
περίπλοκα , γεγονός που οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη διαφοροποίηση των 
αναγκών από την πλευρά της ζήτησης από ότι από την πλευρά της προσφοράς 
κεφαλαίων. Δηλαδή , ενώ τον κεντρικό ρόλο των πιστωτών στα  εθνικά  
χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης εξακολουθούν να παίζουν τα 
νοικοκυριά, από την πλευρά των οφειλετών συναντούμε πολυεθνικές επιχειρήσεις , 
μεγάλες επιχειρήσεις με προγράμματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (εμπορικές ή μεταποιητικές), κρατικούς οργανισμούς, τοπικές αρχές, 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η ποικιλία των εν δυνάμει οφειλετών και των αντίστοιχων 
μορφών ζήτησης κεφαλαίων επιβάλλει μεγάλη διαφοροποίηση στις διαδικασίες 
διάθεσης κεφαλαίων(Molyneux Williams & Thortton, 1994).   
Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι  ο ρόλος των τραπεζών , μέσω του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος , η ασκούμενη πολιτική και ο βαθμός ανάπτυξης του 
ίδιου του συστήματος , επηρεάζουν καθοριστικά την κατανομή και το κόστος των 
πιστώσεων και κεφαλαίων ανάμεσα στους διάφορους τομείς της οικονομίας 
(μεταποίηση-υπηρεσίες, ιδιώτες-δημόσιο – κοινωνικός τομέας, κέντρο-περιφέρεια).Γι 
΄αυτό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση 
της συνολικής οικονομικής πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση.  
Στα πλαίσια του συστήματος αυτού οι Τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αφού ως 
γνωστό έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος μιας χώρας , 
να επιδρούν στην αγοραστική δύναμη, να ενοποιούν την οικονομική διαδικασία της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης.  
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Στο Διεθνές Τραπεζικό σύστημα κατά την τελευταία 10ετία, και στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίων, με σημαντικότερες την απελευθέρωση της κίνησης 
κεφαλαίων και την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών .Ιδιαίτερα στο χώρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις και 
αλλαγές με τα νέα δεδομένα της Ο.Ν.Ε. και του ΕΥΡΩ , αλλαγές που έχουν ιδιαίτερα 
μεγάλο κόστος και δημιουργούν έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι εξελίξεις 
υποχρεώνουν τις τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής τους 
δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους, με αξιοποίηση των οικονομιών 
κλίμακας και φάσματος και μείωση του λειτουργικού τους κόστους. 
Η κυρίαρχη τάση, που υπάρχει , είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις για την 
δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, έτοιμων να ανταγωνισθούν 
αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση ισχυρής κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, τα μεγάλα δίκτυα , και  η ικανότητα προσφοράς πακέτων προϊόντων σε 
ελκυστικές τιμές. 
Η άλλη επιλογή είναι η ενίσχυση του ρόλου των μικρότερων, συγχρόνων και 
ευέλικτων τραπεζών, με παραγωγή εξειδικευμένου φάσματος νεωτεριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών , παράλληλα με τη διασύνδεση του δικτύου τους με 
μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές μονάδες και διατραπεζικά δίκτυα. Η νέα 
τεχνολογία προσφέρει αυτονόμηση στην επεξεργασία των πληροφοριών και κατ΄ 
επέκταση αύξηση της χρησιμότητας του χρησιμότητας του χρήστη, ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα.    
Στο πρόσφατο παρελθόν η  «παγκοσμιοποίηση» στο τραπεζικό σύστημα συνδεόταν 
κυρίως με την καλύτερη εξυπηρέτηση των «πολυεθνικών πελατών» των Τραπεζών. 
Στη  συνέχεια επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς σε όσες χώρες και οικονομίες 
προσφέρουν τις κατάλληλα απελευθερωμένες αγορές (ενιαία  Ευρωπαϊκή αγορά , 
χώρες NAFTA -North American Free Trade Agreement , χώρες Ν.Α Ασίας και 
Ιαπωνία). 
Η ίδια διαδικασία αντικατοπτρίζει στη λειτουργία των χρηματαγορών και 
κεφαλαιαγορών, τις κρίσεις των οποίων παρακολουθούμε όλο και συχνότερα με 
αλληλεπίδραση σε όλες τις χώρες (domino effect). Βασικό γεγονός για την 
κατανόηση των μελλοντικών εξελίξεων είναι οι  ρυθμίσεις για την εξαφάνιση του 
προστατευτισμού των χρηματοοικονομικών αγορών. Η συμφωνία για την 
απελευθέρωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αποφασίστηκε το 
1997 στη Γενεύη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ξεκίνησε το 1999 
επηρεάζει 102 χώρες και όπως αναμενόταν συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση της 
παγκόσμιας αγοράς και επηρεάζει εξίσου τη μορφολογία των εγχώριων αγορών. Η 
συμφωνία αφορά το 95% της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών 
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υπηρεσιών(τράπεζες, ασφάλειες, χρηματιστηριακές αγορές, κίνηση κεφαλαίων κ.α.) 
.Η αγορά αυτή έχει τεράστια μεγέθη της τάξης άνω των $18 τρις σε χρεόγραφα, $ 38 
τρις σε δάνεια , $2,5 τρις σε παραγωγή ασφαλίστρων και $ 1,3 τρις σε ημερήσιες  
συναλλαγματικές πράξεις.  
Στο πλαίσιο της νέας εποχής παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης των οικονομιών 
και των αγορών χρήματος και συναλλάγματος κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι 
βραχυχρόνιες κινήσεις του χρηματιστηριακού και κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Έτσι η 
μεταβλητότητα  των τιμών στο χρηματοπιστωτικό χώρο έχει αυξηθεί σημαντικά , η 
αβεβαιότητα έχει λάβει νέες διαστάσεις και παρατηρούμε ότι χρηματιστηριακές 
κρίσεις αν δεν αντιμετωπιστούν επιτυχώς μετεξελίσσονται σταδιακά σε νομισματικές 
και τελικά σε οικονομικές . Οι αρνητικές επιπτώσεις μεταφέρονται ακόμα και σε 
χώρες που ακολουθούν σοβαρή και αξιόπιστη μακροοικονομική πολιτική και δεν 
έχουν γενικότερα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η εξέλιξη αυτή δεν συνοδεύθηκε 
από αντίστοιχη ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας των  χωρών που την 
εφαρμόζουν , ούτε με την απαραίτητη ενίσχυση των διεθνών θεσμών και οργανισμών 
εποπτείας και ελέγχου. 
 
 
 
 
1.2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
 
Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 2001, όταν η 
Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ. Είχαν προηγηθεί κατά μία διετία  η εισαγωγή του ευρώ 
και η έναρξη εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής σε ένδεκα χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης , την 1η Ιανουαρίου 1999. Κατόπιν, την 1η Ιανουαρίου 2002 
έγινε , με απόλυτη επιτυχία, η εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
από 300 και πλέον εκατομμύρια Ευρωπαίους στις καθημερινές τους συναλλαγές. Στα 
περίπου επτά χρόνια από την έναρξη εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, 
ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος που είναι η επίτευξη της σταθερότητας 
των τιμών (δηλ. ρυθμού πληθωρισμού κατά μέσον όρο στη ζώνη του ευρώ κάτω 
αλλά πλησίον του 2%) προσεγγίστηκε  ικανοποιητικά παρά τις εξωτερικές 
διαταραχές (μεγάλες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου).Ο πληθωρισμός μειώθηκε 
από 6,7% κατά μέσον όρο τη δεκαετία του 1980 και 2,7% την περίοδο 1991-1198 σε 
2% την επταετία 1999-2005. Η αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης νομισματικής 
πολιτικής καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές 
προσδοκίες των κατοίκων της ευρωζώνης υποχώρησαν κάτω του 2%  δηλαδή σε 
επίπεδο συμβατό με τη σταθερότητα των τιμών . Η εδραίωση της αξιοπιστίας της 
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νομισματικής πολιτικής έχει συντείνει ώστε τα βραχυπρόθεσμα  και τα 
μακροπρόθεσμα επιτόκια (ονομαστικά και πραγματικά) να διατηρούνται σε 
ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, κατά την περίοδο ονομαστικής σύγκλισης , για 
την ικανοποίηση των κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ κατέστη αναγκαία η 
δημοσιονομική εξυγίανση , με αποτέλεσμα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο να μειωθεί κατά το ήμισυ την 
περίοδο μετά την υιοθέτηση του ευρώ σε σύγκριση με τις δυο προηγούμενες 
δεκαετίες .  
Η νομισματική ένωση έχει συμβάλει στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, κυρίως λόγω της εξάλειψης του 
συναλλαγματικού κινδύνου αλλά και του κόστους μετατροπής μεταξύ των εθνικών 
νομισμάτων .Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της εισαγωγής του ευρώ στην 
ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών .Ήδη έχει ενοποιηθεί ουσιαστικά η 
αγορά χρήματος και έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση των αγορών κεφαλαίων στη 
ζώνη του ευρώ. Με την υιοθέτηση του ευρώ η Ελλάδα επέτυχε σημαντική 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού .Για χώρες με πρόσφατο ιστορικό σχετικά υψηλών 
ρυθμών πληθωρισμού , όπως η Ελλάδα ένα από τα σημαντικότερα οφέλη είναι ο 
περιορισμός της διαφοράς πληθωρισμού με τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ. 
Η διαφορά μειώθηκε σημαντικά  κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και το έτος  
2000 αλλά δεν  μηδενίστηκε . Ο ρυθμός πληθωρισμού παραμένει ακόμα σταθερά 
υψηλότερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης (απόκλιση βάσει του ΕνΔΤΚ από το 
μέσο ετήσιο πληθωρισμό στη ζώνη σε 1,3 εκατοστιαία μονάδα). Παρόλα αυτά 
μειώθηκε σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις λόγω της 
αποκλιμάκωσης των δραχμικών επιτοκίων (ονομαστικό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων 
δραχμικών δανείων προς επιχειρήσεις : 1990 27,5% , 2000: 12,3). 
Η προοπτική της υιοθέτησης του ευρώ λειτούργησε ως καταλύτης και έθεσε σε 
κίνηση μια διαδικασία γενικότερης εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας η οποία δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά πρέπει να συνεχισθεί και να ενταθεί. 
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα οι επιδράσεις από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ 
ήταν σημαντικές αφού τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου  περιβάλλοντος   
συνοψίζονται σε : 

• δημιουργία εναρμονισμένης αγοράς 
• εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 
• απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και κυρίως  
• κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος , 

όλα τα παραπάνω δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη των 
ανταγωνιστικών συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορές των χωρών-μελών, 
καταργώντας και τα τελευταία ανασχετικά εμπόδια. 
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Η Νομισματική  Ένωση επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις τραπεζικές δραστηριότητες 
κυρίως στους παρακάτω παραδοσιακούς τομείς : 

• H μείωση των πράξεων  σε συνάλλαγμα για τα νομίσματα που 
αντικαταστάθηκαν με το ευρώ είναι η πιο προφανής συνέπεια. Αναμένεται 
λοιπόν ότι οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τη δραστηριότητά 
τους στις αγορές χρήματος και χρεογράφων , ώστε να αντισταθμίσουν την 
απώλεια εσόδων από αγοραπωλησίες συναλλάγματος. 

• Η ανάπτυξη των ενοποιημένων αγορών χρήματος και κεφαλαίου οι οποίες 
διαθέτουν βάθος και ρευστότητα ,προσφέρουν νέες ευκαιρίες αλλά ενδέχεται 
, συγχρόνως να περιορίσει την τραπεζική διαμεσολάβηση. 

• Η μείωση του δημοσίου χρέους λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης στο 
πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης θα δώσει ώθηση στην έκδοση ιδιωτικών 
(εταιρικών) ομολόγων. 

• Οι εργασίες καταθέσεων λιανικής επηρεάζονται στην έκταση που η 
εμπέδωση ενός περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων θα προτρέψει τους 
πελάτες να αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις αντί καταθέσεων. 

• Οι εργασίες χορηγήσεων  ευνοούνται  από το θετικό μακροοικονομικό 
περιβάλλον που δημιουργείται στη Νομισματική Ένωση, αλλά η 
αναμενόμενη διεύρυνση της τιτλοποίησης  και αποδιαμεσολάβησης  ίσως 
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Με την  εισαγωγή του Ευρώ , οι τιμές των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 
γίνονται πιο διαφανείς και άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ του συνόλου των Ευρωπαϊκών 
Τραπεζών και επομένως όσες απ΄αυτές έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας δε θα 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και θα τεθούν εκτός αγοράς εάν δεν 
λάβουν άμεσα μέτρα βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 
Έτσι, πρακτικά η Ευρωπαϊκή αγορά, μετά την πάροδο λίγων ετών από την καθιέρωση 
της Νομισματικής Ένωσης , θεωρείται ως εγχώρια αγορά χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων & υπηρεσιών δεδομένου ότι  πραγματοποιούνται εξίσου αποτελεσματικά 
οι εγχώριες και οι διασυνοριακές συνοριακές συναλλαγές. 
Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως: 

• H διεθνοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών σε ευρωπαϊκή αλλά και 
παγκόσμια κλίμακα από διάφορους κανονιστικούς περιορισμούς , αλλά 
και  

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν την πρόσβαση των πάσης 
φύσεως ανταγωνιστών στην παραδοσιακή πελατεία μιας τράπεζας. 

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες περιορίζουν τη σημασία  των γεωγραφικών συνόρων , 
τα οποία δεν αποτελούν πλέον σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
των Τραπεζών και των επιχειρήσεων. 
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Οι μεγάλες ευρωπαϊκές Τράπεζες, αλλά και άλλα  «παγκοσμιοποϊημένα» 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική τους από τα στενά 
εθνικά όρια σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον με την καθιέρωση του ενιαίου 
νομίσματος, επιχειρούν ήδη να ενισχύσουν την παρουσία τους εκτός των εθνικών 
τους συνόρων. Όλο και περισσότερες τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα περνούν σε 
τράπεζες του εξωτερικού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς να απαιτείται η 
φυσική τους παρουσία , με την ίδρυση υποκαταστημάτων στη χώρα, δεδομένου ότι 
διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ελληνικών τραπεζών κυρίως στο 
whole sale banking, δηλαδή στις μεγάλης αξίας συναλλαγές. 
Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, 
την πείρα , το ανθρώπινο δυναμικό , αλλά ούτε και το μέγεθος, ώστε να 
ανταγωνισθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις αντίστοιχες  τράπεζες των 
αναπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα , η μεγαλύτερη Ελληνική Τράπεζα , 
κατατάσσεται στην 147η θέση στον κόσμο (περιοδικό  
« Bankers »).Oι επιπτώσεις από την ένταση του ανταγωνισμού και την διείσδυση 
αλλοδαπών τραπεζών στην εγχώρια αγορά, αναμένεται να είναι εντονότερες στην 
αγορά χονδρικής, δηλαδή σε : 

• Χρηματοδοτήσεις & παροχή υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις 
(Corporate Banking) 

• Eργασίες επενδυτικής τραπεζικής (investment banking)όπως 
αναδοχές , κοινοπρακτικά δάνεια, θεματοφυλακή , 
χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων . 

• Διατραπεζικές συναλλαγές & αγορές ομολόγων 
• Πράξεις συναλλάγματος & συναλλαγές σε παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα 
• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (asset management). 
 

Έτσι στους τομείς αυτούς , οι Ελληνικές Τράπεζες θα είναι δύσκολο όχι μόνον να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους αλλά και να διατηρήσουν ακόμη και την 
παραδοσιακή τους πελατεία. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους εκτός των γεωγραφικών ορίων 
της χώρας τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ενιαία πλέον ευρωπαϊκή αγορά 
των εν δυνάμει 300 εκατομμυρίων πελατών. 
Όμως , διαθέτουν αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα για ανάπτυξη των εργασιών 
τους στις Βαλκανικές αγορές και στην αγορά της λιανικής τραπεζικής (retail 
banking).Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι και στις δυο αυτές αγορές γίνονται ήδη 
σημαντικά βήματα από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες και αποτελούν πρώτης 
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προτεραιότητας στρατηγική ανάπτυξης. Όξυνση του ανταγωνισμού θα έχουμε επίσης 
μεταξύ των ελληνικών τραπεζών με τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
και επιχειρήσεις. 
Ήδη, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προαναφερθέντων, αναμένεται να ενταθεί επιπλέον 
με την ελεύθερη και χωρίς ανασχετικά εμπόδια  των συναλλαγματικών και 
οικονομικών αβεβαιοτήτων , είσοδο ευρωπαϊκών εταιρειών πιο εξειδικευμένων και 
μεγαλύτερων των εθνικών όπως οι παρακάτω: 
*αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης επενδύσεων 
*εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
*Building societies που δραστηριοποιούνται στον στεγαστικό τομέα 
*χρηματιστηριακών γραφείων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
*οργανισμών που εκδίδουν πιστωτικές και άλλης μορφής κάρτες 
*επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 
*εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και 
*μεγάλων εμπορικών και άλλης φύσεως επιχειρήσεων, οι οποίες αν και δεν είναι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί(non-bank financial intermediaries)  είναι σε θέση να 
καλύπτουν μεγάλο μέρος από τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών τους, και 
εκμεταλλευόμενοι το όνομα (brand name) και τη δύναμη του δικτύου διανομής που 
διαθέτουν , αποσπούν έτσι πελατεία και έσοδα από τις εμπορικές τράπεζες . 
Τέτοιες επιχειρήσεις διεθνώς είναι οι αλυσίδες πολυκαταστημάτων , όπως , Marks & 
Spencer, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων όπως η Ford , η General Motors κλπ. Ήδη και 
στην Ελλάδα , αντιπροσωπείες αυτοκινήτων παρέχουν χρηματοδοτήσεις 
λειτουργώντας ως Τράπεζες.(Οpel Bank). 
Βεβαίως, ο ρόλος των τραπεζών και σε αυτούς τους τομείς παραμένει σημαντικός (με 
την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών που να καλύπτουν τους ανωτέρω τομείς) και 
επιπλέον αναπτύσσονται ισχυρές σχέσεις μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των 
μη τραπεζικών ιδρυμάτων που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες 
ευνοούν τη μεγέθυνση του τραπεζικού προϊόντος. 
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες αναπτύσσουν συνέργιες , εκμεταλλευόμενες το δίκτυο 
των υποκαταστημάτων τους για την ανάπτυξη και προώθηση πρόσθετων προϊόντων , 
όπως ασφαλιστικών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ. 
Η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή των τραπεζών είναι η προϋπόθεση για να 
αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα του ενιαίου νομίσματος και 
της λειτουργίας τους στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή αγορά.. 
Το Ευρώ δίνει στις Ελληνικές τράπεζες την ευκαιρία να εκσυγχρονισθούν και να 
βελτιώσουν   την παραγωγικότητα τους, προκειμένου να ανταγωνισθούν τα άλλα 
ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα στην ενοποιημένη αγορά. Είναι γεγονός ότι θα 
δεχθούν έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις όχι μόνον από το εσωτερικό αλλά και από 
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τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεδομένου ότι η υιοθέτηση του κοινού 
νομίσματος κατέστησε τις τιμές διαφανείς και εύκολα συγκρίσιμες καθώς και θα 
διευκολύνει τη δημιουργία ενιαίων ευρωπαϊκών αγορών. 
Οι αλλαγές επιχειρησιακής πολιτικής που απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία 
μιας τράπεζας στο ανωτέρω περιβάλλον αναφέρονται συνοπτικά : 
1)Στην απόκτηση   του κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με τον κλάδο και στρατηγική 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά. Έτσι, η τάση είναι να δημιουργηθούν  
μεγαλύτερες τράπεζες ακόμη και ισχυρά συγκροτήματα μέσω εξαγορών ή 
συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, καθώς επίσης , 
2)Στην αναζήτηση συνεργασιών με τράπεζες του εξωτερικού που έχουν και το 
μέγεθος και την ικανότητα να λειτουργού σε διεθνοποιημένες αγορές. Με τον τρόπο 
αυτόν επιδιώκεται η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος, η επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας των τραπεζών, η άμεση μεγέθυνση των μεριδίων της αγοράς καθώς και η 
εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας στις δραστηριότητες των  συγχωνευθέντων 
ή συνεργαζόμενων τραπεζών.  Αυτό δε σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που υπολείπονται 
μεγέθους δεν μπορούν να διατηρήσουν μια  ικανοποιητική παρουσία στην αγορά . Θα 
πρέπει όμως το μικρότερο μέγεθος να αντισταθμισθεί με αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα, με μειωμένο κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, με 
εξειδίκευση και με δραστηριοποίηση σε μεμονωμένες αγορές και κυρίως στα όρια 
της χώρας. 
3)Στην βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 
Η διατίμηση όχι μόνον των προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα νόμισμα αλλά και των 
μισθών , παρέχει τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των τιμών από τους καταναλωτές 
με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν οι σοβαρές αποκλίσεις που παρατηρούνται στις τιμές 
ομοειδών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης . Επομένως, 
αποτελεί ανάγκη επιβίωσης πλέον η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
παραγωγικότητας των ελληνικών τραπεζών για να μπορούν να τιμολογούν  
φθηνότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, συμπιέζοντας συνεχώς το 
κόστος παραγωγής τους. 
4)Στην εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών . 
Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει σημαντικά και η εκμετάλλευση όλων των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες περιορίζοντας το κόστος 
παραγωγής και προώθησης των προϊόντων . 
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στη διευρυμένη αγορά των 300 περίπου εκατομμυρίων καταναλωτών  
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
5)Στον επαναπατρισμό της λειτουργίας και δραστηριοποίησης τους. 
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Οι ελληνικές  τράπεζες θα πρέπει να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους στους 
τομείς όπου υπάρχουν μεγαλύτερα  περιθώρια ανάπτυξης και διαθέτουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα έναντι των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό παράδειγμα 
θα μπορούσε μα αναφερθεί η επέκταση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζών στις 
λιγότερο αναπτυγμένες και προσοδοφόρες αγορές της Βαλκανικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμη έντονος και η Ελλάδα 
διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω γεωγραφικής θέσης , φιλικών σχέσεων , 
γνώσης τοπικών αγορών κλπ. 
Συμπερασματικά, η συμμετοχή της χώρας μας  στην ΟΝΕ και η εισαγωγή του ευρώ 
θα πρέπει να θεωρείται η ευκαιρία ή η πρόκληση για την αναθεώρηση της οργάνωσης 
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών,(γεωγραφικός προσδιορισμός αγοράς, 
προδιαγραφές των προϊόντων , πολιτική τιμολόγησης , εξυπηρέτηση πελατών, 
πληροφοριακά και συστήματα τεχνολογίας και εξοπλισμού, μηχανογραφική 
οργάνωση και συστήματα διαχείρισης).     
  
  

 
 

 
1.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα έγιναν σημαντικές διαρθρωτικές 
αλλαγές, συνέπεια της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς, της ολοένα 
μεγαλύτερης ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών αγορών και της 
ένταξης  της χώρας στην ζώνη του ευρώ. Στο διάστημα αυτό η ενοποίηση μέσω 
συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτέλεσε το κύριο γνώρισμα του συστήματος. Η 
διαδικασία αυτή διευκολύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιδιωτικοποίηση τραπεζών 
που βρίσκονταν υπό κρατικό  έλεγχο. Αν και η περίοδος 1993-2002 χαρακτηρίστηκε 
κυρίως από την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος , τόσο κατά την περίοδο 
1990-1993, όσο και από το 2000 και μετά ιδρύθηκαν νέα πιστωτικά ιδρύματα. 
Σύμφωνα  με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο τέλος του 2004, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιλάμβανε 21 
ελληνικές εμπορικές τράπεζες, 2 ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς (το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ), 23 υποκαταστήματα 
Ξένων Τραπεζών και 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες (αν και αυτή η  κατηγορία δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του συνολικού ενεργητικού του 
τραπεζικού συστήματος). Το ενεργητικό του  συνόλου των ελληνικών τραπεζών  
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αντιστοιχεί περίπου στο 90% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού 
συστήματος-το υπόλοιπο 10% οι Ξένες Τράπεζες. Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται 
η τράπεζα της Ελλάδος (κεντρική –εκδοτική τράπεζα ) η οποία διατηρεί 28 
καταστήματα πανελλαδικά. 
Συνοπτικά η διάρθρωση του Ελληνικού πιστωτικού συστήματος παρουσιάζεται στους 
2 πίνακες που ακολουθούν: 
 
 
Α. Αριθμός  Τραπεζών, υποκαταστημάτων και υπαλλήλων. 

 Τράπεζες Υποκαταστήματα Προσωπικό 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Ελληνικές 22 21 2876 2953 53809 51741 
Ξένες 20 23 205 223 4851 5133 

Συνεταιριστικές 15 16 80 87 681 781 
ΕΠΟ 2 2 139 140 1733 1682 
Σύνολο 59 62 3300 3403 61074 59337 

 
 

    
B.Μερίδια αγοράς (%) ως προς βασικά μεγέθη ισολογισμού. 

 Ενεργητικό Χορηγήσεις Καταθέσεις 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Ελληνικές 82,1 80,9 84,5 85,1 82,6 81,8 
Ξένες 9,3 10,0 9,4 8,8 7,3 8,2 

Συνεταιριστικές 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 
ΕΠΟ 8,0 8,4 5,2 5,1 9,4 9,2 
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πήγη:Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία λογιστικών καταστάσεων). 
 
Από την εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού πιστωτικού συστήματος (πίνακας Β) 
προκύπτει ότι σε σύγκριση με το 2003, το 2004 οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες 
εμφάνισαν μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς που κατείχαν με βάση το ενεργητικό 
(2004: 81,8% , 2003:82,6%) και ελαφρά άνοδο με βάση τις χορηγήσεις (2004: 85,1% 
, 2003:84,5%). 
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Αντίθετα οι ξένες τράπεζες παρουσίασαν το 2004 αύξηση του μεριδίου τους με βάση 
το ενεργητικό (2004:10%, 2003:9,3%) και τις καταθέσεις (2004:8,2% , 2003:7,3%) 
και μείωση με βάση τις χορηγήσεις (2004:8,8%  
2003:9,4%). Oι συνεταιριστικές τράπεζες αύξησαν και κατά το 2004 ελαφρά τα 
μερίδιά τους, τα οποία πάντως παραμένουν μικρά, αφού δεν υπερβαίνουν το 1%. Με 
βάση το ενεργητικό, το μερίδιο των συνεταιριστικών τραπεζών το 2004 έφθασε το 
0,7% έναντι 0,6% το 2003.Στις χορηγήσεις και τις καταθέσεις, οι συνεταιριστικές 
τράπεζες αύξησαν τα μερίδιά τους το 2004 σε 1 % και 0,8% αντίστοιχα από 0,9% και 
0,7% το 2003. 
Αναλυτικά το δίκτυο των πιστωτικών ιδρυμάτων (εγχώριων και αλλοδαπών)που 
λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και το σύνολό του προσωπικού τους 
παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες: 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συγκεντρωτικός Πίνακας) 
 
                                             Στοιχεία 31.12.2004 
 
 
 
 

 Αθηνών Πειραιώς Θεσ /νίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο 

Προσωπικού 

 Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ.  

ΣΥΝΟΛΟ 994 118 174 22 309 34 1529 290 3007 464 62611 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

990 109 173 18 308 33 1420 213 2891 373 58867 

Π.Ι ΩΣ 

ΣΥΝΕΤ/ΜΟΙ 

3      84 24 88 24 764 

Τ.τ.Ε 1 9 1 4 1 1 25 53 28 67 2980 

 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 - 17 - 

 
 
 
 
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Π.Ι & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Π.Ι.  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

                                             Στοιχεία 31.12.2004 

 

 Αθηνών Πειραιώς Θεσ /νίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο 

Προσωπικού 

 Κατ/

τα 

Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π.Ι 870 108 155 18 287 33 1356 213 2668 372 53624 

1.   ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ 55 101 14 18 17 32 141 212 227 363 12702 

2.ALPHA   BANK 143  23  37  164  367  7179 

3.ΕΜΠΟΡΙΚΗ 104  31  35  206  376  6610 

 

4.EFG.EUROBANK-ERGASIAS 135 3 10  40 1 117 1 302 5 6705 

5.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 84  8  39  110  241  4018 

6.ΓΕΝΙΚΗ 43  7  8  55  113  2104 

7.ΕΓΝΑΤΙΑ 22  7  15  24  68  1335 

8.ΑΓΡΟΤΙΚΗ 73  13  30  339  455  5885 

9.ΑΤΤΙΚΗΣ 19  7  8  25  59  1118 

10.ΛΑΙΚΗ 20 1 3  5  19  47 1 695 

11.NOVA 68  8  20  13  109  989 

12.ΩΜΕΓΑ 9  2  1  3  15  343 

13.PROBANK 22  2  3  17  44  583 

14.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 3  1  3  9  16  155 

15.F.B.B 4  1  1  3  9  168 

16.MARFIN 4  1  1  3  9  151 

17.ΑΣΠΙΣ 34  3  6  22  65  903 

18.ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 23  13  16  84  136  1229 
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19.Τ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

1  1  1  1  4  462 

 

 

 

 

 

20.PROTON 1        1  23 

21.ΕΠΕΝ/ΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

1    1  1  3  147 

22.AEGEAN 

BALTIC  BANK 

1        1  35 

23.ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

CREDICOM 

1 3       1 3 85 

ΥΠΟΚ/ΤΑ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

Π.Ι 

115 1 17  21  64  217 1 5060 

ΜΕΛΗ Ε.Ε            

24.Bayerische Hvb 1        1  64 

25.HSBC 17  2  2  1  22  486 

26.Societe Generale 1 1       1 1 35 

27.BNP Paribas 5      1  6  188 

28.ABN AMRO 1  1      2  80 

29.C.C.F. 1        1  27 

30.CETELEM   1  1    2  71 

31.Royal Bank of Scotland 1        1  67 

32.SANPAOLO IMI SPA 1        1  23 

33.CITIBANK 30  8  5  10  53  1295 

34.F.C.E BANK 1        1  24 

35.GMAC Bank 1        1  28 

36.EUROHYPO 1        1  3 

37.Union de Creditos Inmobiliarios 1        1  24 

38.FIDIS BANK 1        1  1 

39.ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΚΥΠΡΟΥ 

35  3  9  49  96  2198 

40.BNP Securities Services 1        1  40 

41.EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16  2  4  3  25  395 
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ΜΗ ΜΕΛΗ Ε.Ε.            

42.Bank of America 1        1  28 

43.Bank Sderat Iran 1        1  19 

44.American Express 2  1      3  100 

45.American Bank of 
Albania 

1        1  36 
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Συγκεντρωτικός 
Πίνακας) 
 
                                             Στοιχεία 31.12.2004 
 
 
 
 

 Αθηνών Πειραιώς Θεσ /νίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο 

Προσωπικού 

 Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ. Κατ/τα Θυρ.  

Π.Ι με τη μορφή 

Συνετ/μου 

3  1    84 24 88 24 764 

1.ΕΒΡΟΥ 

 

      3  3  20 

2.ΑΧΑΙΚΗ       6  6  52 

3.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ 

      7 6 7 6 93 

4.ΧΑΝΙΩΝ 1      15 1 16 1 112 

5.Παγκρήτια 2  1    32 7 35 7 287 

6.Ιωαννίνων       3  3  23 

7.Λαμίας       4  4  39 

8.Τρικάλων       3  3  18 

9.Καρδίτσας       1  1  12 

10.Κορινθίας       1 2 1 2 15 

11.Ευβοίας       2 1 2 1 23 

12.Πιερίας       1  1  9 

13.Δράμας       2  2  12 

14.Λέσβου       1 5 1 5 20 

15.Κοζάνης       2 2 2 2 17 

16.Σερρών       1  1  12 

                                  ΠΗΓΗ :ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
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Ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, (πίνακας Β) με 
βάση το μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών, παρουσίασε το 2004 επί 
δεύτερο συνεχόμενο έτος οριακή άνοδο σε ότι αφορά τις χορηγήσεις και μικρή πτώση 
όσο αφορά το ενεργητικό και τις καταθέσεις. Συγκεκριμένα , με βάση τις χορηγήσεις, 
το μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών αυξήθηκε σε 66,3% το 2004, από 
66,1% το 2003. Περίπου 2 % μειώθηκε το ποσοστό συγκέντρωσης ως προς το 
ενεργητικό (2004:65% , 2003: 66,9%) και κατά μία ως προς τις καταθέσεις 
(2004:66,5% , 2003:67,6%). 
Ο αντίστοιχος  βαθμός συγκέντρωσης των τραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη 
μετά τη σημαντική άνοδο που παρουσίασε στα τέλη της  προηγούμενης δεκαετίας, 
σημείωσε μικρή περαιτέρω αύξηση στις αρχές της τρέχουσας  δεκαετίας . 
Συγκεκριμένα , την περίοδο 2000-2003 ο μέσος όρος του δείκτη συγκέντρωσης στην 
ΕΕ, με βάση το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων ανά χώρα τραπεζών, αυξήθηκε 
κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες (2000: 51%, 2003: 53% -“ Review of the structural 
developments in the EU banking sector , Year 2003”) . 
Η αύξηση αφορά όλες τις χώρες , με εξαίρεση την Ισπανία και τη Σουηδία , στις 
οποίες παρατηρήθηκε μικρή μείωση του βαθμού συγκέντρωσης. Στην Ελλάδα , ενώ η 
αυξητική τάση που παρατηρήθηκε μέχρι και το 2002, φαίνεται να έχει αναστραφεί , ο 
βαθμός συγκέντρωσης παραμένει σχετικά υψηλός , αν και υπολείπεται σημαντικά 
από αυτόν που καταγράφεται σε ορισμένες  άλλες χώρες (Φινλανδία , Βέλγιο και 
Ολλανδία), όπου ξεπερνά το 80%.  
Στην Ελλάδα ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε το 2004, κυρίως λόγω 
της εγκατάστασης υποκαταστημάτων τραπεζών από χώρες της Ε.Ε , και γενικότερα 
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ελαφρώς ανοδική τάση , με μικρές διακυμάνσεις. 
Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε η τάση στον τομέα αυτό είναι πτωτική. Σ΄ 
αυτό έχουν συντελέσει και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που παρατηρήθηκαν 
διεθνώς, αλλά και η προσπάθεια  εξορθολογισμού και προσαρμογής της δομής των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων των επιμέρους χωρών στα νέα δεδομένα που 
προέκυψαν στο νέο περιβάλλον της ΟΝΕ.  
Ειδικότερα την περίοδο 2000-2003 ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε κατά 1000 περίπου (2000: 8433, 
2003:7444).Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η μείωση αυτή οφείλεται κατά το ήμισυ 
στη Γερμανία και αφορά ως επί το πλείστον συνεταιριστικές και αποταμιευτικές 
τράπεζες, τοπικού κυρίως χαρακτήρα. Ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων 
(υπηρεσιακών μονάδων)στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται (2004: 3403, 
2003:3300), με χαμηλότερο όμως ρυθμό την τελευταία διετία σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια.. Όπως προαναφέρθηκε στα περισσότερα κράτη της Ε.Ε ο 
αριθμός των υποκαταστημάτων μειώθηκε , εκτός από ορισμένες περιπτώσεις χωρών 
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του Ευρωπαϊκού Νότου , όπου σημειώθηκε αύξηση. Στο σύνολο της Ε.Ε. ο αριθμός 
των υποκαταστημάτων μειώθηκε κατά 11500 περίπου την περίοδο 2000-2003 
(2000:197513, 2003:186009).Για την ορθή εκτίμηση της μεταβολής αυτής πρέπει να 
ληφθεί υπόψη πως μόνο σε μια χώρα (Γερμανία) τα υποκαταστήματα μειώθηκαν 
κατά 9500 περίπου την παραπάνω περίοδο. 
Τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής χρηματοπιστωτικών προϊόντων –Διαδίκτυο, 
τηλέφωνο, αυτόματες ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)-συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Τα ΑΤΜ, ειδικότερα αυξήθηκαν από 5468 το 2003 σε 
5787 το 2004. Η ανάπτυξη όμως αυτή συντελείται παράλληλα και συμπληρωματικά 
προς το τραπεζικό κατάστημα, το οποίο παραμένει το κύριο σημείο παροχής των 
τραπεζικών υπηρεσιών και προώθησης των πωλήσεων. 
Στο  σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον , η προσέλκυση νέων πελατών και η 
διατήρηση της σχέσης με τους παλαιούς  αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή των 
τραπεζών και αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με τη διαπροσωπική επαφή 
στο κατάστημα, όπου επιπλέον  μπορεί να επιδιωχθεί και η πώληση περισσοτέρων 
του ενός προϊόντων ανά πελάτη. Η ανάπτυξη εξάλλου της λιανικής τραπεζικής τα 
τελευταία χρόνια απαιτεί το δίκτυο υποκαταστημάτων να είναι ευρύ, παρέχοντας 
ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη. Εκείνο που τείνει να αλλάξει, είναι η μορφή του 
υποκαταστήματος , καθόσον οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν επιτρέψει στις τράπεζες 
να συγκεντρώνουν τις υποστηρικτικές λειτουργίες τους σε κεντρικό επίπεδο 
(κεντροποίηση) και να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην καλύτερη προσέγγιση 
του πελάτη για την προώθηση των προϊόντων και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
Η πυκνότητα του δικτύου των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα είναι μικρότερη του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου με βάση τον πληθυσμό .Συγκεκριμένα , για το 2003 ανά 
100.000 κατοίκους στην Ελλάδα υπήρχαν 30 (το 2004: 31)τραπεζικά καταστήματα , 
έναντι 49 καταστήματα στην Ε.Ε. Όμως , το ΑΕΠ ανά υποκατάστημα, το οποίο 
συνήθως , αποτελεί τον καλύτερο δείκτη της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών , δεν 
απέχει πολύ από το αντίστοιχο της Ε.Ε (Ελλάδα : 46,5 εκατ. € και Ε.Ε :50 εκατ.€).  
Οι απασχολούμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα 
μειώθηκαν το τελευταίο έτος (2003: 61074,  2004:59337), καθώς η αύξηση της 
απασχόλησης που προήλθε από νέες και μικρότερες  τράπεζες , οι οποίες επιχειρούν 
να επεκτείνουν τις εργασίες τους και το δίκτυό τους, υπολείφτηκε της μείωσης του 
προσωπικού ορισμένων  μεγάλων τραπεζών που προχώρησαν σε προγράμματα 
εθελούσιας εξόδου. Σύμφωνα  με τα στοιχεία για το 2003, ο  αριθμός των 
απασχολουμένων ανά κατάστημα στην Ε.Ε είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο 
Ελληνικό (Ελλάδα :19, ΕΕ:15).Παρατηρούνται πάντως μεγάλες διαφορές ανά χώρα, 
τόσο στο μέγεθος (με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων) των υποκαταστημάτων όσο 
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και στην πυκνότητα του δικτύου οι οποίες οφείλονται σε κάποιο βαθμό στο γεγονός 
ότι τα πιστωτικά συστήματα των κρατών- μελών δε βρίσκονται στο ίδιο στάδιο 
ωρίμανσης, αλλά συνδέονται επίσης και με στρατηγικές επιλογές που υπαγορεύονται 
από τις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χωρών. 
    
 
1.3.1 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Το μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων παραμένει συγκριτικά μικρό για τα 
διεθνή δεδομένα . Ειδικότερα , στις 150 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες 
περιλαμβάνονται 6 ελληνικές, εκ των οποίων μόνο 2 στις πρώτες 100. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο ,  στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες δεν περιλαμβάνεται καμία ελληνική, ενώ 
στις 150 μόνο μία. (Ε.Τ.Ε). Η θέση που καταλαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες στον 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο θεωρείται αναμενόμενη , αν ληφθούν υπόψη το 
σχετικά μικρό μέγεθος της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και η περιορισμένη 
διεθνοποίηση των εργασιών τους. Σηματοδοτεί όμως τις μεσοπρόθεσμες δυνατότητες 
και επιδιώξεις τους για ανάδειξη σε ισχυρές περιφερειακές τράπεζες στην περιοχή 
των Βαλκανίων με ταυτόχρονη παρουσία σε μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
κέντρα . 
Τα μερίδια αγοράς και τα ποσοστά μεταβολής σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
των κυριότερων τραπεζικών ομίλων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:       
  
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ      2004 
 

  Καταθέσεις     
(€ 000) 

Χορηγήσεις      
(€ 000) 

Ενεργητικό     
(€ 000) 

Κέρδη προ φόρων   
(€ 000) 

Μερίδιο Αγοράς 
Καταθέσεων 

Μερίδιο Αγοράς  
Χορηγήσεων 

 40808585 29580204 53975625 685854 25,7% 26,1% 

 15,2% 35,3% 8,0% 67,8%     

Alpha 20717486 23192421 33637549 575268 13,1% 20,5% 

 2,3% 29,0% 12,0% 61,4%     

Eurobank 18209000 21930000 32492000 526800 11,5% 19,3% 

 -0,7% 42,6% 21,9% 59,5%     

Εμπορική 14960982,79 14311874,6 18725016,61 -48752,31948 9,4% 12,6% 

 8,1% 18,9% 10,3% -146,1%     

Πειραιώς 10838992,35 12999825,82 17014077,18 217021,5796 6,8% 11,5% 

 6,9% 29,6% 18,3% 94,2%     

Κύπρου 5681187 4399456 7208045 33111 3,65% 3,62% 

 36,3% 23,8% 43,1% -1,3%     

Γενική 2602904,383 2375998,603 3447022,702 -103766,8 1,6% 2,1% 
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  -0,2% -0,1% -1,1%       

Εγνατία 2090806,617 2042359,215 2551321,416 18891,40117 1,3% 1,8% 

 -4,5% 12,4% -3,4% -14,2%     

Αττικής 1970190,845 1763888,576 2315814,328 13194,85234 1,2% 1,6% 

 15,7% 22,8% 10,9% 71,4%     

             

ΣΥΝΟΛΟ* 158490500 113392100         

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στοιχεία Συνόλου Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς   

** Στοιχεία 12/2003       

 
Οι Ελληνικές Τράπεζες σήμερα διαβιώνουν εποχή «παχέων αγελάδων» . Η 
κεφαλαιακή τους επάρκεια, η κερδοφορία τους και η αποτελεσματικότητά τους , είναι 
υψηλές σε σχέση με τις τράπεζες των υπολοίπων χωρών. Σύμφωνα με την Τράπεζα 
της Ελλάδος τα εποπτικά κεφάλαια των εμπορικών τραπεζών παρουσιάζουν διαρκή 
άνοδο από το 1996 ενώ αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και ο μέσος δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας. Μετά τα μέσα του 1998 , τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών 
αυξήθηκαν ραγδαία , κυρίως λόγω των αναμενόμενων εξαγορών που 
πραγματοποιήθηκαν, ενώ τεράστια  ήταν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο από τον Απρίλιο του 1999 έως σήμερα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί υπερεπάρκεια κεφαλαίων τα οποία θα πρέπει να διοχετευθούν σε 
επενδυτικές διεξόδους για την αποφυγή μείωσης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, 
για την οποία ενδιαφέρονται οι επενδυτές-μέτοχοι.  
   
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Μετά την πτωτική πορεία των κερδών την περίοδο 2000-2002, η ανάκαμψη της 
οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών που ξεκίνησε το 2003, συνεχίστηκε και κατά  
2004.Συγκεκριμένα , τα καθαρά έσοδα των ελληνικών αυξήθηκαν κατά 7,6% το 2004 
σε σχέση με το 2003, ενώ σε επίπεδο ομίλων η αύξηση ανήλθε σε 20,5% . Ωστόσο , 
οι υψηλές προβλέψεις και τα αυξημένα έκτακτα έξοδα , λόγω του κόστους 
εθελουσίας εξόδου του προσωπικού ορισμένων τραπεζών , περιόρισαν σημαντικά τα  
κέρδη των τραπεζών και των τραπεζικών ομίλων. 
Στους 2 πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα αποτελέσματα Χρήσεως των 
Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών και Ομίλων ως ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση 
με τα προηγούμενο έτος, και ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού τους. 
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Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΟΜΙΛΩΝ   
(Εκατοστιαία μεταβολή σε σχέση με προηγούμενο έτος) 
 
 

 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 
 2003 2004 2003 2004 

Πιστωτικοί 
τόκοι 

-2,1 7,0 -2,4 9,4 

Χρεωστικοί 
τόκοι 

-19,7 6,9 -19,2 8,5 

Καθαρά έσοδα 
τόκων 

17,3 7,1 15,1 10,2 

Έσοδα από 
λοιπές 
εργασίες 

9,3 3,5 24,1 13,7 

Έσοδα από 
προμήθειες 

8,2 7,7 14,4 9,7 

Έσοδα από 
χρημ/κές 
πράξεις 

25,1 -28,7 52,7 11,0 

Λοιπά έσοδα -1,2 24,0 52,8 33,6 
Ακαθάριστα 

έσοδα 
15,1 6,2 17,7 11,2 

Λειτουργικά 
έξοδα 

3,7 5,4 8,5 6,1 

Καθαρά έσοδα 40,6 7,6 39,0 20,5 
Προβλέψεις  32,7 28,7 32,4 29,1 
Κέρδη προ 
φόρων 

47,3 -11,5 42,6 9,9 

Κέρδη προ 
φόρων (χωρίς 

κόστος 
εθελούσιας 
εξόδου) 

47,3 -2,0 42,6 18,5 

   
Πηγή:TτΕ , επεξεργασία αποτελεσμάτων χρήσεως 
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Από την εξέταση των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών το 2004 (πίνακας Α) 
προκύπτει ότι η αύξηση της οργανικής τους κερδοφορίας οφείλεται στην άνοδο των 
ακαθάριστων εσόδων (6,2%)με ρυθμό ταχύτερο από εκείνο των λειτουργικών 
δαπανών (5,4%).Ειδικότερα , στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων συνετέλεσε 
κυρίως η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7,1% και σε μικρότερο 
βαθμό , των εσόδων από λοιπές (μη τοκοφόρες) εργασίες κατά 3,5%. 
Σε ότι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους , οι πιστωτικοί τόκοι αυξήθηκαν κατά 7% 
και με οριακά χαμηλότερο ρυθμό (6,9%) οι χρεωστικοί , οι οποίοι ως απόλυτο 
μέγεθος είναι πολύ μικρότεροι των πιστωτικών. Ο βασικός λόγος της αύξησης των 
πιστωτικών τόκων είναι η συνεχιζόμενη ταχεία  πιστωτική επέκταση , ιδίως προς τα 
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , που αντιστάθμισε τη μικρή μείωση 
του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων το 2004. Αντίθετα ,πτωτικά επέδρασε στα έσοδα 
από τόκους η σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων των τραπεζών. Η 
μικρότερη , σε σχέση με την αύξηση των καταθέσεων και των repos (8% το 2004) , 
άνοδος των χρεωστικών τόκων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισμό των 
συμφωνιών επαναγοράς, στις οποίες οι τράπεζες προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια 
συγκριτικά με εκείνα των καταθέσεων αντίστοιχης διάρκειας. Οι παραπάνω εξελίξεις 
δεν επηρέασαν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το οποίο διατηρήθηκε στο 2,8%. Τα 
καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν σημαντική άνοδο (7,7%) η οποία 
αντανακλά την προσπάθεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων για επέκταση των 
εργασιών τους στους τομείς της επενδυτικής και προσωπικής τραπεζικής (private 
banking). Μεγαλύτερη άνοδο (24%) παρουσίασαν τα ¨λοιπά ¨ έσοδα , κυρίως λόγω 
της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους και 
συμμετοχές. Αντίθετα , τα  έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις εμφάνισαν πτώση 
(-28,7%) , η οποία οφείλεται στον περιορισμό του χαρτοφυλακίου τίτλων, αλλά και 
την ανατίμηση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων και κυρίως του δολαρίου  
ΗΠΑ (πάντως οι 2 τελευταίες   κατηγορίες εσόδων έχουν σχετικά μικρή συμμετοχή 
στα ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών). 
Οι παραπάνω εξελίξεις, οδήγησαν σε μικρές μεταβολές στη διάρθρωση των 
οργανικών  εσόδων και των εξόδων επηρεάζοντας το δείκτη αποτελεσματικότητας. 
Ειδικότερα , μικρή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στα οργανικά   έσοδα  
εμφάνισαν τα καθαρά έσοδα από τόκους (2004: 74,9%, 2003:74,2%), τα έσοδα από 
προμήθειες (2004: 17,1%, 2003: 16,8%)και τα  ¨λοιπά ¨ έσοδα (2004: 4,8%, 2003: 
4,2%).Αντίθετα , μείωση ως ποσοστό των οργανικών εσόδων παρουσίασαν τα έσοδα 
από χρηματοοικονομικές πράξεις (2004 : 3,2% , 2003: 4,8%). Τα λειτουργικά έξοδα 
εμφάνισαν συγκρατημένη άνοδο (5,4%). Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 
6,8%, αποτελώντας το 59,1% των λειτουργικών εξόδων, έναντι 58,3% το 2003. 
Μικρότερες αυξήσεις κατέγραψαν οι αποσβέσεις (2,1%)και τα λοιπά έξοδα (3,8%), 
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με αποτέλεσμα να περιοριστούν ελαφρά ως ποσοστό των λειτουργικών εξόδων. Οι 
προαναφερθείσες εξελίξεις βελτίωσαν (έστω και οριακά) τον δείκτη λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα), ο οποίος 
διαμορφώθηκε στο 61,8% έναντι 62,3% το 2003. Παρατηρείται ότι ο δείκτης 
αποτελεσματικότητας για τράπεζες αναλόγου μεγέθους στην ΕΕ ήταν 64,4% το 2003, 
δηλ. η αποτελεσματικότητά τους υπολειπόταν αυτής  των ελληνικών τραπεζών. 
  
 
 
 
 
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΟΜΙΛΩΝ   
(Ως ποσοστό % του μέσου ενεργητικού) 
 

 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 
 2003 2004 2003 2004 

Πιστωτικοί τόκοι 4,9 4,9 5,1 5,2 
Χρεωστικοί τόκοι 2,1 2,1 2,1 2,2 

Καθαρά έσοδα τόκων 2,8 2,8 2,9 3,0 
Έσοδα από λοιπές 

εργασίες 
1,0 0,9 1,3 1,4 

Λειτουργικές 
Δαπάνες  

2,3 2,3 2,7 2,7 

Καθαρά έσοδα 1,4 1,4 1,5 1,7 
Προβλέψεις 0,5 0,6 0,5 0,7 
Κέρδη προ 

φόρων(αποδοτικότητα 
ενεργητικού) 

0,9 0,7 1,0 1,0 

Κέρδη προ φόρων (ως 
% των ιδίων 
κεφαλαίων) 

13,0 10,8 16,5 16,1 

 
Πηγή:TτΕ , επεξεργασία αποτελεσμάτων χρήσεως 
Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα Β σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσεως 
ως ποσοστό του ενεργητικού (μέσου), παρατηρούμε ότι για το 2004 οι ακαθάριστες 
προβλέψεις σημείωσαν σημαντική αύξηση (28,7%) και διαμορφώθηκαν στο 0,6% 
του μέσου ενεργητικού και 1% του μέσου υπολοίπου των δανείων (2003:0,5% και 
0,9% αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες 
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προβλέψεις από ορισμένες τράπεζες, στην αύξηση της κερδοφορίας τους και στους 
αναλαμβανόμενους κινδύνους στην παρούσα φάση του οικονομικού κύκλου . 
Πάντως, η σημαντική αυτή αύξηση των προβλέψεων αποτελεί θετική εξέλιξη , καθώς 
το περιθώριο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να 
προκύψουν από την αυξημένη πιστωτική επέκταση δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο 
στην αξιοποίηση της φορολογικής ελάφρυνσης του 1% που παρέχει η ελληνική 
νομοθεσία. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 11,5%  σε σχέση με το 2003 ή 
μόνο 2% αν δεν ληφθεί υπόψη το κόστος της εθελούσιας εξόδου προσωπικού. Ως εκ 
τούτου, η αποδοτικότητα προ φόρων του συνόλου των εμπορικών τραπεζών 
υποχώρησε και διαμορφώθηκε στο 0,7% του μέσου ενεργητικού το 2004 έναντι 0,9% 
το 2003. Ο αντίστοιχος μέσος όρος για την ΕΕ το 2003 ήταν 0,7%. Μείωση που 
υπερβαίνει τις 2 μονάδες (από 13% το 2003 σε 10,8% το 2004) παρουσίασε η 
αποδοτικότητα προ φόρων των ιδίων κεφαλαίων .  
Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης για την ΕΕ ήταν 11,1% το 2003. 
Σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τα αντίστοιχα 
των τραπεζών, καθώς τα κέρδη π.φ. αυξήθηκαν κατά 9,9% αντανακλώντας τη γενικά 
υψηλότερη άνοδο των κερδών των θυγατρικών τους. Τα  λειτουργικά έξοδα 
αυξήθηκαν κατά 6,1% με ρυθμό αισθητά χαμηλότερο από αυτόν των ακαθάριστων 
εσόδων (11,2%) και κατά συνέπεια βελτιώθηκε ο δείκτης αποτελεσματικότητας , ο 
οποίος διαμορφώθηκε στο 61,5% έναντι 64,4% το 2003. Παρατηρείται ότι ο δείκτης 
αποτελεσματικότητας για τους τραπεζικούς ομίλους της ΕΕ ήταν 62,9% το 2003, 
δηλαδή καλύτερος του αντίστοιχου ελληνικού. 
Σε ελαφρά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2003, αλλά και σε σχέση με τις 
τράπεζες , διαμορφώθηκε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζικών ομίλων 
(2004: 3,0%, 2003:2,9%).Yψηλότερη επίσης διατηρήθηκε και η αποδοτικότητα π.φ. 
του ενεργητικού τους (2004:1,0% ,2003:1,0%) όσο και η αποδοτικότητα π.φ. των 
ιδίων κεφαλαίων τους (2004: 16,1% , 2003:16,5%). Σημειώνεται ότι το 2003 στην ΕΕ 
η αποδοτικότητα π.φ του ενεργητικού ήταν 0,8% και η αποδοτικότητα π.φ των ιδίων 
κεφαλαίων 13,7%. 
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1.3.2  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 
           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 
 
Χρηματοδότηση της οικονομίας 
 
Η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας  από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά  
Ιδρύματα (ΝΧΙ)  παρουσίασε διακυμάνσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2005, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της να διαμορφωθεί στο 
9,6% παρουσιάζοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2004 
(8,6%). 
Η εξέλιξη  αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την πορεία του ρυθμού μεταβολής της 
χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης, (περιλαμβάνει τα δάνεια που της έχουν 
χορηγηθεί , καθώς και το σύνολο των χρεογράφων του Δημοσίου που διακρατούνται  
από την κεντρική τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αμοιβαία κεφάλαια 
διαθεσίμων) ο οποίος παρά τις διακυμάνσεις , παρέμεινε αρνητικός σε όλη την 
περίοδο(Αύγουστος 2005: -0,8% , δ΄τρίμηνο –5,6%).  
Καθώς τα εγχώρια ΝΧΙ επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους σε πιο 
αποδοτικές τοποθετήσεις, περιορίζοντας  τις τοποθετήσεις σε τίτλους του Ελληνικού 
Δημοσίου, οι καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης, 
υπερκαλύπτονται από τις  εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την αγορά των 
τίτλων αυτών. Εξάλλου σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τον Αύγουστο του 2005 
ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
περιορίστηκε σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2004 (Αύγουστος 
2005:14,2%, δ΄τρίμηνο 2004: 16,1%).  
Συνοπτικά  η συνολική πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα σε ετήσιες εκατοστιαίες 
μεταβολές, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα Α : 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: 
 

ΕΤΗ 2003 2004 2005 
 δ τρίμηνο δ τρίμηνο Δεκέμβριος α τρίμηνο β τρίμηνο Αύγουστος 

Συνολική επέκταση 3,2 8,6 7,7 8,3 8,3 9,6 
Πιστωτική επέκταση 
προς Γενική κυβέρνηση 

-15,9 -5,6 -8,0 -5,2 -5,7 -0,8 
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Πιστώσεις προς 
επιχειρήσεις & 
νοικοκυριά 

17,1 16,1 15,8 15,0 14,7 14,2 

1.Προς επιχειρήσεις  11,0 8,6 7,5 6,0 5,6 6,6 
2.Πρός νοικοκυριά 28,2 28,0 28,5 28,4 27,9 24,7 
2α.Στεγαστικά Δάνεια 27,1 23,8 24,8 25,3 25,7 25,1 
2β.Καταναλωτικά Δάνεια 24,8 37,9 37,4 35,6 33,7 25,6 

 
Πηγή:Tράπεζα της Ελλάδος 
Παρατηρήσεις: Οι μέσοι όροι 3μήνου, προκύπτουν από τους αριθμητικούς μέσους 
ετήσιους ρυθμούς για κάθε μήνα και όχι από τους ρυθμούς στο τέλος του μηνός. 
- Σε ότι αφορά τις πιστώσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ,δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα ομόλογα επιχειρήσεων που  διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ΝΧΙ 
και οι διαγραφές απαιτήσεων από τόκους καθώς και οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων.   
 
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων  & νοικοκυριών 
 
Η Τραπεζική χρηματοδότηση των  επιχειρήσεων και των νοικοκυριών (σε 
εκατοστιαία μεταβολή)παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα Β: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 
 

Ε Υ
π

31.8
(εκ. €) 

03 2004 2005 ΤΗ πόλοι
α 
.05 

20  

  Δ
ρίμη
νο 

 
ίμη
νο 

βρι
ος 

Α 
μη
 

τρ
 Δ

τ τρ
Δεκέμ

τρί
νο

Β Α
ίμη
νο 

ύγουστ
ος 

Α.Επιχ/σεις 69. 1,0 ,6  6,6 212 1 8 7,5 6,0 5,6 
1.Γεωργία 3.1 3,3 ,8 ,4  - -7,5 23 7 5 4,1 4,3 
2.Βιομηχανία 15.8 10,4 ,1 ,2  38 1 -1 -1,9 0,1 0,6 
3.Εμπόριο 20.0 4,0 2,7 4,0 ,8 12,3 10,9 28 1 1 12
4.Τουρισμός 4.1 24,4 7,6 5,8 1 01 1 1 15, 13,2 7,0 
5.Ναυτιλία 5.7 2,3 ,0 ,1  21,0 25,8 49 3 4 6,9
6.Λοιπά Χ.Ι 1.842 -3,2 9,5 -2,7 -21,4 -41,2 -37,7 
7.Λοιποί  18. 6,5 ,7 ,0  12,9 522 2 11 11 9,8 8,6 
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κλάδοι 
Β.Νοικοκυρι 5
ά 

8. 8,2 ,0 ,5 4 27,9 24,7 576 2 28 28 28,

1.Στεγαστικά 37.850 27,1 23,8 24,8 25,3 25,7 25,1 
2.Καταναλωτ
ικά 

19. 4,8 ,9 ,4 6 33,7 25,6 245 2 37 37 35,

-Πιστωτικές 
κάρτες 

7.2 27,8 ,4 ,2 0 19,9 62  23 23 22, 1,8 

-Λοιπά 11.983 21
Κατ/κά 

,8 53,1 51,7 48,9 46,4 46,2 

Δάνεια 
3.Λοιπά 
Δάνεια 

1.481 135,7 18,8 15,9 22,0 13,4 6,9 

Σύνολο 127.788 17,1 16,1 15,8 15,0 14,7 14,2 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
 
Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε το πρώτο οκτάμηνο του 2005, ο ετήσιος ρυθμός 
αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις, ο οποίος τον Αύγουστο 
διαμορφώθηκε στο 6,6%  από 8,6% στο δ΄τρίμηνο του 2004. Η εξέλιξη αυτή 
επηρεάζεται από τις εκδόσεις ομολογιακών δανείων από τις επιχειρήσεις , που με τον 
τρόπο αυτό υποκαθιστούν ή συμπληρώνουν τον τραπεζικό τους δανεισμό. 
Η έκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι τον 8ο /2005 συνεχίστηκε , έτσι ώστε οι 
τοποθετήσεις των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτά να αντιστοιχεί στο 11,6% 
των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης η διαγραφή από τις 
τράπεζες ορισμένων απαιτήσεων από τόκους (σε εφαρμογή του σχετικού νόμου για 
τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών) έχει περιορίσει το ρυθμό της πιστωτικής 
επέκτασης προς τις επιχειρήσεις.. Έτσι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών 
απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των επιχειρήσεων (δάνεια και 
ομόλογα) παρέμεινε στο ίδιο ύψος όπως στο τέλος του 2004:12,6% , επίπεδο το οποίο 
υποδηλώνει τις σχετικά άνετες συνθήκες χρηματοδότησης. Το μέσο μηνιαίο ύψος 

 ε ς ε τ

του 90% των νέων δανείων είναι 
γ

ε υ

των νέων δανείων προς επιχ ιρήσει  που δ ν ανήκουν στο χρηματοπισ ωτικό τομέα 
,παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τους πρώτους μήνες του 2005 σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα . Άνω 
χρηματοδοτήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο σταθερό ια περίοδο μέχρι και 
1 έτος . Τα δάνεια αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους (60%) αφορούν ποσά 
μεγαλύτερα του 1 κατομμυρίο  ευρώ. 

 31



 - 32 - 

Η πιστωτική επέκταση προς τους περισσότερους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας επιβραδύνθηκε εντός του 2005 με αξιοσημείωτη εξαίρεση τον κλάδο 

 

ρίπου 554 

 και τις λιγότερο αισιόδοξες  προσδοκίες για την περίοδο αυτή . 

 γ σ

) .Aυξημένα 

της ναυτιλίας και τους «λοιπούς κλάδους» . 
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση της γεωργίας επηρεάστηκε ιδιαίτερα  από τις 
διαγραφές απαιτήσεων από τόκους με διατάξεις  του νόμου 3259/2004.Έτσι, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του υπολοίπου των δανείων προς τη γεωργία 
διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα από το Μάρτιο και μετά. Ωστόσο, αν 
συνυπολογιστούν οι συσσωρευμένες διαγραφές  απαιτήσεων (ύψους πε
εκατ. ευρώ) ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γεωργίας 
διατηρείται θετικός (Αύγουστος 2005:8,9%). 
O τραπεζικός δανεισμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκε με αρνητικό 
ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του 2005 , ενώ από το 2ο τρίμηνο ενισχύεται και 
διαμορφώνεται σε θετικό επίπεδο (0,6%) χαμηλότερο πάντως από το τέλος του 2004. 
Ο χαμηλός ή αρνητικός ρυθμός δανεισμού του κλάδου συνδέεται όπως 
προαναφέρθηκε με την έκδοση ομολογιακών δανείων, σε κάποιο βαθμό όμως 
αντανακλά
Ο δανεισμός προς τις εμπορικές επιχειρήσεις κινείται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς 
για το 2005 (10,9%).Αξιοσημείωτη είναι η επιτάχυνση της πίστωσης προς τη 
ναυτιλία για την οποία όμως θα πρέπει να τονισθεί ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος 
των δανείων του κλάδου χορηγείται σε δολάρια ΗΠΑ γι΄αυτό και το υπόλοιπό τους 
εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία  ευρώ & δολαρίου .Η εξέλιξη αυτή 
συνδέεται αφενός με τη διαδικασία ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου και 
αφετέρου με την αύξηση της τιμής των πλοίων που οδηγεί σε υψηλότερες δανειακές 
ανάγκες. 
Ο ρυθμός επέκτασης της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης εμφανίζεται αισθητά 
μειωμένος  το 2005 , γε ονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό τις νέες τιτλοποιήσεις 
απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2005, 
καθώς και στην πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων καταναλωτικών δανείων τον Ιούλιο. 
Έτσι  αν συμπεριληφθούν και οι τιτλοποιήσεις αυτές ο ρυθμός  παραμένει  σε υψηλό 
επίπεδο (29,1%) , αυξάνοντας τη συνολική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών  
ως ποσοστό του ΑΕΠ (32,5%) περιορίζοντας τη διαφορά από το αντίστοιχο μέγεθος 
στη ζώνη του ευρώ (51,4%). Ειδικότερα η δυναμική αύξηση των στεγαστικών 
δανείων συνδέεται σε κάποιο βαθμό με τη επικείμενη (από 1/1/2006)επιβολή ΦΠΑ 
στις νέες κατοικίες, αλλά και με την εξαγγελθείσα αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2005 
το μηνιαίο ύψος των στεγαστικών δανείων ήταν κατά μ.ο αυξημένο κατά 56% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, ενώ ενισχυμένο ήταν και το μερίδιο των δανείων 
με κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό για  ένα έτος (2005:88% ,2004:83%

 32



 - 33 - 

παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ 
005:21% , 2004:19,8%) , έναντι 35,5% στην ευρωζώνη. Αξιόλογη επιβράδυνση 
μφάνισε η  ετήσια αύξηση των καταναλωτικών δανείων το 2005 (25,6%) έναντι 

τή υποχώρηση οφείλεται ως ένα βαθμό στην 
τλοποίηση απαιτήσεων από καταναλωτικά δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών ύψους 

  

είωσε το 2004 και το επιτόκιο των νέων 

ταμιευτηρίου. Η μικρή αύξηση των ελληνικών επιτοκίων καταθέσεων, σε συνδυασμό 

(2
ε
37,9% το 2004. Η σημαντική αυ
τι
952 εκατ.ευρώ τον Ιούλιο του 2005 ενώ σε κάθε περίπτωση στην πτωτική τάση 
συνέβαλαν και οι 2 κατηγορίες με περισσότερο αυτής των πιστωτικών καρτών 
γεγονός που συνδέεται με το υψηλότερο επιτόκιο της κατηγορίας αυτής. 
 
 
 
1.3.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ  
 
Μετά την πτωτική πορεία που ακολούθησαν το 2003, τα τραπεζικά  επιτόκια στην 
Ελλάδα παρουσίασαν γενικά μικρές μεταβολές το 2004, καθώς τα επιτόκια της ΕΚΤ 
παραμένουν αμετάβλητα από τον Ιούνιο του 2003.Συγκεκριμένα , τα  επιτόκια των 
περισσότερων κατηγοριών τραπεζικών καταθέσεων σημείωσαν μικρές αυξήσεις , ενώ 
σχετικά μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στα επιτόκια των τραπεζικών 
δανείων, τα οποία σε γενικές γραμμές κινήθηκαν πτωτικά. 
Αναλυτικότερα ,το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων μιας ημέρας σημείωσε μικρή 
αύξηση μεταξύ αρχής και τέλους του έτους (κατά 9 μονάδες βάσης) και 
διαμορφώθηκε σε 0,96% το Δεκέμβριο του 2004 ενώ παρέμεινε  στα  ίδια επίπεδα για 
το πρώτο διάστημα του 2005.Σχεδόν την ίδια αύξηση σημείωσε και το επιτόκιο των 
καταθέσεων ταμιευτηρίου , οι οποίες αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία 
καταθέσεων μιας ημέρας. Το πραγματικό επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου 
(όπως υπολογίζεται με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό) παρέμεινε μεν αρνητικό κατά 
το 2004 (κατά μέσο όρο –2%), αλλά περιορίστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος , καθώς ο ρυθμός πληθωρισμού υποχώρησε ελαφρά σε μέσα επίπεδα, ενώ 
ταυτόχρονα το αντίστοιχο ονομαστικό επιτόκιο σημείωσε μικρή αύξηση. Το σχετικά 
χαμηλό επιτόκιο των καταθέσεων ημέρας συνδέεται με το ιστορικά χαμηλό επίπεδο  
των επιτοκίων της ΕΚΤ και το μεγάλο βαθμό ρευστότητας των καταθέσεων αυτών, 
αλλά και με το κόστος διαχείρισής τους, λόγω και των υπηρεσιών που παρέχουν οι 
τράπεζες μέσω αυτών των λογαριασμών καταθέσεων(εκτέλεση παγίων εντολών 
πληρωμής και εξόφληση λογαριασμών μέσω καρτών, επεξεργασία επιταγών κ.α). 
Μικρή άνοδο (κατά 8 μονάδες βάσης) σημ
καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος , το οποίο όμως κυμαίνεται σε 
υψηλότερο επίπεδο (Δεκέμβριος 2004: 2,30%) από ότι το επιτόκιο των καταθέσεων 
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με την επίσης περιορισμένη μεταβολή των αντίστοιχων επιτοκίων στην ευρωζώνη, 
είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει θετική η διαφορά υπέρ των ελληνικών επιτοκίων. 

καταναλωτικών δανείων (ανεξαρτήτου διάρκειας) 

νείων σημείωσε σχετικά μεγάλη πτώση (67 μονάδες 

κιο των δανείων 

κιο των σχετικά μεγάλων δανείων (άνω του 1 εκατ.ευρώ) ήταν χαμηλότερο 

Τα  ελληνικά επιτόκια καταθέσεων διάρκειας 1 ημέρας και των νέων καταθέσεων με 
διάρκεια  έως 1 έτος  ήταν υψηλότερα στο τέλος του 2004 από ότι στη ζώνη του ευρώ 
κατά 23 και 25 μονάδες βάσης αντίστοιχα.  
Η  διαμόρφωση  των επιτοκίων των τραπεζικών δανείων συνδέεται, πέραν του 
κόστους άντλησης των κεφαλαίων , και με τις παρεχόμενες από τους δανειολήπτες 
ασφάλειες, το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τη διάρκεια του δανείου. 
Γενικά , τα  επιτόκια είναι υψηλότερα για  τα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια και 
χαμηλότερα για τα στεγαστικά και τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια με κυμαινόμενο 
επιτόκιο ή με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος. Στην Ελλάδα μεταξύ των επιμέρους 
κατηγοριών επιτοκίων των τραπεζικών δανείων μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν το 
2004 τα επιτόκια των νέων 
μικρότερη τα επιτόκια των νέων στεγαστικών ενώ οριακές ήταν οι μεταβολές στα 
επιτόκια των νέων επιχειρηματικών δανείων. Αναλυτικότερα, το επιτόκιο των 
καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια , τα οποία αποτελούν τη 
σημαντικότερη κατηγορία δα
βάσης σε 13,41% τον 12ο/2004). Το επιτόκιο των νέων κατ/κών δανείων με σταθερό 
επιτόκιο για περίοδο 1 έως 5 έτη (περίπου το 43% του συνόλου)διαμορφώθηκε σε 
9,45% το Δεκέμβριο του 2004. 
Ο σταθμικός μέσος όρος των επιτοκίων του συνόλου των στεγαστικών δανείων 
παρουσίασε εν γένει διακυμάνσεις στη διάρκεια  του 2004 καταλήγοντας στο τέλος 
του 2004 σε επίπεδο ελαφρά χαμηλότερο από ότι στο τέλος του 2003 (12ο /2004 
:4,37% και 12ο/2003:4,53%) 
Όσον αφορά τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων , το επιτό
χωρίς καθορισμένη διάρκεια (αλληλόχρεοι λογ/μοι)τα οποία αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 1/3 του συνολικού υπολοίπου, αυξήθηκαν το 2004 κατά 19 μονάδες 
βάσης (Δεκέμβριος 2004: 6,97%) . Μικρή μείωση (κατά 9 μονάδες βάσης) 
παρουσίασαν το 2004 τα επιτόκια των επιχ/κών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή 
σταθερό έως 1 έτος για χορηγήσεις μέχρι 1 εκατ. ευρώ.Τα  επιτόκια των 
επιχειρηματικών δανείων με επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο έως 1 έτος για δάνεια 
άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το 2004. 
Το  επιτό
από αυτό των μικρών δανείων , κατά 1,27 εκατοστιαία μονάδα στην Ελλάδα τον 
12ο/2004. Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα σε 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, αυτή η διαφορά των επιτοκίων δείχνει και τους 
ευνοϊκότερους όρους δανεισμού των επιχειρήσεων αυτών. Σημειώνεται ότι το 
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στοιχείο της αβεβαιότητας είναι γενικά μεγαλύτερο για τα δάνεια προς τις 
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, τα οποία έχουν επίσης και υψηλότερο διαχειριστικό 
κόστος.  
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος , το 2004 περιορίστηκαν περαιτέρω οι διαφορές 
των  επιτοκίων μεταξύ της Ελλάδος και ευρωζώνης , οι οποίες συνεχίζουν όμως να 
είναι μεγάλες , ιδιαίτερα για τα καταναλωτικά δάνεια. Αναλυτικότερα σε αυτά 
σταθερού επιτοκίου διάρκειας 1 έως 5 έτη η διαφορά  περιορίστηκε σε 2,85 μονάδες 

 12ο/03).Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται 

 

ηση του κόστους των  επισφαλειών. 
ειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια η διαφορά διευρύνθηκε σε 

,71 εκατοστιαία μονάδα τον 12ο/2004 από 1,21 τον 12ο/2003. Η διαφορά των 
πιτοκίων είναι σημαντική και αντανακλά το γεγονός, ότι η παραπάνω κατηγορία 
ανείων δεν είναι ομοιογενής μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης σε ότι αφορά  τις 

. Αξίζει 
ς χώρες στα πλαίσια του ευρώ όπου τα επιτόκια 

ίναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ελληνικά.   

από 3,49 το προηγούμενο έτος,  ενώ στα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια η 
διαφορά αν και μειώθηκε στη διάρκεια του έτους ,είναι ακόμα μεγάλη (3,89 μονάδες 
το 12ο/04 έναντι 4,39 μονάδες τον
κυρίως στο υψηλό ποσοστό συμμετοχής των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών στην 
Ελλάδα και στο αυξημένο επιτόκιο των δανείων της κατηγορίας αυτής (Δεκέμβριος 
2004: 14,29%) το οποίο αντανακλά το υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου και το 
διαχειριστικό κόστος των τραπεζών για  αυτήν την κατηγορία δανείων. 
Στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο ή με σταθερό επιτόκιο έως 1 έτος η
διαφορά διαμορφώθηκε σε ελαφρά υψηλότερο επιτόκιο (78 μονάδες βάσης) σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
Σημειώνεται ότι οι διαφορές των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων Ελλάδας και 
ευρωζώνης, συνδέονται επίσης με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται 
στην Ελλάδα για την εκποίηση των ακινήτων επί των οποίων έχει εγγραφεί υποθήκη 
ως εξασφάλιση των δανείων, καθώς και με την αβεβαιότητα που γενικά 
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες όσον αφορά τη μέτρ
Στα επιχ
1
ε
δ
ασφάλειες που καλύπτουν αυτά τα δάνεια και τους άλλους όρους των δανείων
να σημειωθεί ότι  υπάρχουν και άλλε
ε
            
 
 
 
1.4  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & Ο ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
      ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Η σταθερότητα και η αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος έχουν προφανή οικονομική και κοινωνική σημασία. Γι΄ αυτό έχει 
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ιδιαίτερη σπουδαιότητα η εποπτεία των φορέων που ασχολούνται με τη 
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, δηλαδή των τραπεζών , των επενδυτικών 
εταιριών , των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και άλλων ιδρυμάτων ή εταιριών που 

α της Ελλάδος και 

νει μια κοινή εμπορική επιχείρηση. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος 

 προέρχεται από δυο πηγές: από το παθητικό και από το 

δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Βεβαίως, ο ρόλος της τραπεζικής 
διαμεσολάβησης είναι κυρίαρχος και η συμμετοχή των τραπεζών στα συστήματα 
πληρωμών και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων –είτε άμεσα είτε μέσω 
θυγατρικών τους ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών επιχειρήσεων και διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων είναι καθοριστική. Επομένως, η σταθερότητα του ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος  εξαρτάται ουσιαστικά από τη σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήματος. 
Η εποπτεία  του τραπεζικού συστήματος ασκείται από την Τράπεζ
αποσκοπεί στη σταθερότητά  του. Γενικά η αξιολόγηση της σταθερότητας του 
τραπεζικού συστήματος συνίσταται στην εξέταση αφενός της φύσης και του ύψους 
των αναλαμβανόμενων κινδύνων  από τις τράπεζες   σε συνάρτηση με τις πιθανές 
εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και αφετέρου της αποδοτικότητας και της 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή των μεγεθών που προσδιορίζουν τη 
δυνατότητα των τραπεζών να απορροφούν χωρίς κλυδωνισμούς ενδεχόμενες 
δυσμενείς εξελίξεις που επαυξάνουν τους τραπεζικούς κινδύνους. 
Αναλυτικότερα οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα  είναι 
ποικίλοι , ιδιαίτεροι και αυξημένοι , αν συγκριθούν με τους κινδύνους που 
αναλαμβά
θέσπισης ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τα πιστωτικά ιδρύματα με στόχευση την 
αποφυγή καταστάσεων πτώχευσης και αδυναμίας πληρωμών. Ο σημαντικότερος 
αναλαμβανόμενος κίνδυνος εκ μέρους των τραπεζών , ο πιστωτικός , καθώς και ο 
κίνδυνος ρευστότητας είναι οι κίνδυνοι που κυρίαρχα απασχολούν τα πιστωτικά 
ιδρύματα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης σε όγκο και εύρος των 
παρεχόμενων εργασιών και της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού σε διεθνές 
επίπεδο. 
Ως πιστωτικός κίνδυνος , αναφέρεται ο κίνδυνος που απορρέει από τη χορήγηση 
δανείων εκ μέρους των τραπεζών και αποτιμά τη δυνατότητα ή ενδεχόμενη αδυναμία 
ανταπόκρισης των δανειζομένων στις δανειακές υποχρεώσεις τους .Το αξιόπιστο  
σύστημα αξιολόγησης των πελατών, το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα 
των χρηματοδοτήσεων καθώς και το ποιοτικό και μεγάλης διασποράς χαρτοφυλάκιο, 
διασφαλίζει το χαμηλό και ελεγχόμενο ύψος του αναλαμβανόμενου πιστωτικού 
κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Ο κίνδυνος    ρευστότητας
ενεργητικό της τράπεζας. Από το παθητικό, προκαλείται μέσω της συμπεριφοράς των 
καταθετών με την ταυτόχρονη απαίτηση ανάληψης των ποσών που έχουν καταθέσει 
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στην τράπεζα. Αυτό αναγκάζει την τράπεζα σε ρευστοποίηση ορισμένων στοιχείων 
του ενεργητικού της ή σε δανεισμό κεφαλαίων με υψηλό κόστο . Από την πλευρά του 
ενεργητικού, ο κίνδυνος προέρχεται από τις υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα

ς  
 έναντι 

των 

 , ο ονομαζόμενος ¨συστηματικός¨ κίνδυνος. Αθροιστικά όλοι αυτοί οι 

 

 
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

 

των δανειζομένων , όπως η πιστωτική διευκόλυνση που παρέχεται ως δικαίωμα 
υπερανάληψης(overdraft). 
΄Ενας άλλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς , ο οποίος  προκύπτει όταν επιτόκια 
και συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται . Η επέκταση των δραστηριοτή
των πιστωτικών ιδρυμάτων στις επενδυτικές δραστηριότητες και η συμμετοχή τους 
στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές ενισχύει τη σοβαρότητα και 
δυναμικότητα του κινδύνου αγοράς , που επιβάλλει τη σωστή διαχείρισή του. 
Εξαιτίας  της αλληλεπίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων δημιουργείται ένας άλλος 
γενικότερος κίνδυνος που απορρέει από τη μεταφορά της δυσχέρειας ενός ιδρύματος 
και  στα άλλα
κίνδυνοι δημιουργούν που επιβάλλουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Στο εσωτερικό πεδίο , όπως είναι γνωστό η ενιαία νομισματική πολιτική, έχει 
οδηγήσει σε χαμηλά ονομαστικά επιτόκια σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την διαπίστωση ότι στην Ελλάδα τα πραγματικά 
επιτόκια είναι χαμηλότερα από ότι στην ευρωζώνη ως σύνολο επειδή ο πληθωρισμός 
στη χώρα μας είναι υψηλότερος, έχουν οδηγήσει σε υψηλό ρυθμό πιστωτικής 
επέκτασης. 
Εξάλλου οι Ελληνικές τράπεζες , όπως  και σε ολόκληρη των ευρωζώνη , 
λειτουργούν σε περιβάλλον ανοικτών αγορών με ελεύθερο ανταγωνισμό και 
επομένως δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση διοικητικών μέτρων περιορισμού   των 
πιστώσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί τον υψηλό ρυθμό πιστωτικής 
επέκτασης και αξιολογεί τις επιδράσεις του στον πληθωρισμό , στη σταθερότητα του 
πιστωτικού συστήματος και στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Όμως , 
μετά την ένταξη της Ελλάδος στη ΟΝΕ και την εφαρμογή και στη χώρα μας της 
ενιαίας νομισματικής πολιτικής  που 
Τράπεζα με γνώμονα τις νομισματικές συνθήκες στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, η 
Τράπεζα της Ελλάδος έχει περιορισμένες δυνατότητες συγκράτησης της πιστωτικής 
επέκτασης και μόνο έμμεσα και οριακά μπορεί να την επηρεάσει. Ειδικότερα , δεν 
έχει τη δυνατότητα παρέμβασης για τον προσδιορισμό των τραπεζικών επιτοκίων 
ούτε δυνατότητα επιβολής πιστωτικών περιορισμών. Βέβαια,  η πιστωτική επέκταση, 
στο βαθμό που δεν οδηγεί σε επιτάχυνση του πληθωρισμού, συμβάλλει στη 
διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. 
Τα πεδία  εφαρμογής της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος , η οποία  
σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της  καθώς και την τραπεζική 
νομοθεσία (Ν.1665/1951, Ν.2076/1992), παρέχει την άδεια λειτουργίας και ασκεί την 
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εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένων άλλων χρηματοδοτικών 
οργανισμών και ειδικότερα των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, 
χρηματοδοτικής μίσθωσης , παροχής πιστώσεων και διαμεσολάβησης στη μεταφορά 
κεφαλαίων , καθώς και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. 
Υπολογίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από την Τράπεζα 
της Ελλάδος αποτελούν το 80% του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ  εάν σε αυτές 
υμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα που ελέγχονται  
ό τράπεζες τότε το ποσοστό φθάνει σχεδόν το 90%. Η εποπτεία δεν περιλαμβάνει 

ε άλλη (εκτός της Ελλάδος) χώρας της 

 

ς

τ ς

σ
απ
τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα σ
ΕΕ και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( περιλαμβάνει την 
ΕΕ και την Ισλανδία , το Λιχτενστάϊν και τη Νορβηγία), αλλά στις περιπτώσεις αυτές 
ασκείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από την εποπτική αρχή της χώρας όπου 
έχει την έδρα της η τράπεζα. 
 
   
Μέσα άσκησης και περιεχόμενο εποπτείας 
Το περιεχόμενο και η έκταση της εποπτείας που ασκείται από την Τράπεζα της  
Ελλάδος ορίζονται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις .Η εποπτεία ασκείται 
από την ΤτΕ βάσει Πράξεων του Διοικητή της (ΠΔ/ΤΕ) ή και αποφάσεων των 
εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων , με τις οποίες θεσπίζονται κανονιστικές  
διατάξεις για του  τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι διατάξεις αυτές θεσπίζουν μέτρα 
ποσοτικής φύσεως για την ανάλυση και μέτρηση των διαφόρων κινδύνων και την 
επιβολή ανάλογων κεφαλαιακών απαιτήσεων (δείκτες φερεγγυότητας, προβλέψεις), 
αλλά και ποιο ικής φύσεως–για τι  οργανωτικές δομές , τις  διαδικασίες για την 
ενημέρωση των συναλλασομένων, την πρόληψη ¨ξεπλύματος¨  παράνομου χρήματος. 
Η εποπτεία αφορά κυρίως : Α)την κεφαλαιακή επάρκεια , την αποτροπή 
συγκέντρωσης κινδύνων, την επάρκεια ρευστότητας, την επάρκεια της οργανωτικής 
δομής και του εσωτερικού ελέγχου, τον έλεγχο απόκτησης συμμετοχών στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα . Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διατήρηση και την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών όσον αφορά την υποχρέωση των 
τραπεζών να διασφαλίζουν την επιστροφή των κεφαλαίων που αυτοί τους 
εμπιστεύονται. Σε κάθε περίπτωση η ΤτΕ ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα  του 
πιστωτικού συστήματος και την προστασία των δανειζομένων , προσπαθώντας να 
καλύψει τον πιστωτικό κίνδυνο με κεφάλαια, αποθεματικά και προβλέψεις ούτως 
ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά την 
εξειδίκευση των σχετικών μέτρων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη σύγκλισης 
με τις διεθνείς πρακτικές, ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών τραπεζών. Σ΄αυτή την κατηγορία μέτρων εντάσσεται όχι μόνο η 
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αύξηση των ελάχιστων απαιτούμενων εποπτικών προβλέψεων (π.χ όπως εφαρμόζεται 
για τα καταναλωτικά δάνεια), αλλά και η δυνατότητα της ΤτΕ να επιβάλλει αύξηση 
του ελάχιστου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το γενικά ισχύον κατώτατο 
όριο (8%) επιλεκτικά για μεμονωμένες τράπεζες, μετά από αξιολόγηση του ύψους 
των αναλαμβανόμενων από αυτές κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων διαχείρισής τους ή ισοδύναμων μέτρων (εφαρμογή διαφοροποιημένων 
δεικτών στάθμισης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων) όπως ισχύει π.χ. για τα 
εμπορικά ακίνητα.. Σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια , Τράπεζα της Ελλάδος 
πρόκειται να υιοθετήσει , για την αξιολόγηση του κινδύνου της αγοράς, τη 

 διατήρηση της 

ης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
αίσιο του Ν.2331/1995. 

 των εποπτευόμενων ιδρυμάτων , 

νει λαμβάνει τα 

λογιστικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

οδοτικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

μεθοδολογία «δυνητικού κινδύνου» (value risk) με κάποιες προϋποθέσεις . Για τη 
δημιουργία επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, απαραίτητης για την
ανταγωνιστικότητας  και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων εκ 
μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων η ΤτΕ  θέσπισε την αύξηση του ελάχιστου 
αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων με μορφή ανώνυμης εταιρείας από 
11,7 σε 18 εκατ. ευρώ και αυτών με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού 
από την κλίμακα 3,5 έως 11,7 σε 6 έως 18 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 
Β) Την πρόληψη της νομιμοποίησ
(«ξέπλυμα» παράνομου χρήματος), στο πλ
Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικής τήρησης των ισχυόντων κανόνων από τα 
εποπτευόμενα πρόσωπα ή ιδρύματα η ΤτΕ διεξάγει προληπτικούς και κατασταλτικού 
ελέγχους, και σε περίπτωση που διαπιστώνει παραλείψεις ή παραβάσεις των 
διατάξεων τις οποίες η ίδια έχε θεσπίσει ή όπου έχει εξουσιοδοτηθεί  ρητά προς τούτο 
από το νόμο, επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της 
και το Άρθρο 22 του Ν.2076/1992.  
Κατά συνέπεια η ΤτΕ ως εποπτική αρχή : 
-Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή λειτουργία
προς όφελος των καταθετών οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση  ώστε 
να αξιολογούν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι διαχειριστές των καταθέσεων 
τους . Συγκεκριμένα η ΤτΕ αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των αναλαμβανόμενων 
από τις τράπεζες κινδύνων, την πολυπλοκότητα των συναλλαγών, την επάρκεια των 
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου και εν γέ
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών. 
-Η ΤτΕ έχει την εξουσιοδότηση παρέμβασης στην λογιστική απεικόνιση οικονομικών 
γεγονότων και τη σύνταξη 
ώστε να παρέχεται σωστή πληροφόρηση στις εποπτικές αρχές και στο  κοινό , να 
αποτιμώνται με ακρίβεια τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και να είναι 
εφικτή η εκτίμηση της απ
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-Η συνεργασία μεταξύ ΤτΕ και ελεγκτικών εταιρειών διευρύνεται και μελλοντικά 
αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο , αν συνδυασθεί με την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχει 

,

πιβολής τυχόν νέων εποπτικών μέτρων ή υποχρεώσεων χωρίς να προκαλεί 
υσανάλογες επιβαρύνσεις στις εποπτευόμενες επιχειρήσεις κα έμμεσα στους 

νως –χωρίς να αποθαρρύνει την καινοτομία. 

ε ν ν

ς ο ρ
α ν

ν
Εξυπακούεται ότι πέραν των ειδικών εποπτικών κανόνων , η λειτουργία των 

υπό την εποπτεία της η ΤτΕ 
-Η μείωση από 12 σε 6 μήνες της μέγιστης προθεσμίας , μέσα στην οποία επιτρέπεται 
η λογιστικοποίηση ανείσπρακτων τόκων από δάνεια σε καθυστέρηση  εκ μέρους των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 
-Η αναστολή εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων , 
που παρουσιάζουν κρίση ρευστότητας με πιθανή ανεπάρκεια κεφαλαίων με σκοπό τη 
δημιουργία περιθωρίου χρόνου για αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων. 
-Η ΤτΕ αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια κόστους/οφέλους, την ανάγκη 
ε
δ
καταναλωτές και –επομέ
-Λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές και στη δομή τους, καθώς και στο 
περιβάλλον ανταγωνισμού για τους εποπτευόμενους συμβάλλοντας, με την υιοθέτηση 
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και 
ισότιμης μ ταχείρισης κα στην ενίσχυση των μηχα ισμώ  της πειθαρχία ς της αγοράς. 
 
 
Λοιπές αρμοδιότητες   
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο , στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανατεθεί 
και ο καθορισμός κανόνων που αποβλέπουν στη διαφάνεια των διαδικασιών και των 
όρων των συναλλαγών, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής τους .Η ΤτΕ έχει ήδη 
θεσπίσει διατάξεις (ΠΔ/ΤΕ 2501/2002)για την επαρκή ενημέρωση των 
συναλλασσομένων (καταθετών, επενδυτών, και δανειζομένων), προκειμένου να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να εκτιμούν εκ των προτέρων τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν και να επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα γι΄ αυτούς  πρόταση, 
συγκρίνοντα  τις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρ νται από διαφο ετικά 
πιστωτικά  ιδρύματ  . Μέσω της συμβολής της στη  ενίσχυση του ανταγωνισμού , η 
ΤτΕ συντελεί ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τους συναλλασσόμενους. 
Με εξαίρεση  τις περιπτώσεις όπου αλλοιώνεται  ο ρόλος του επιτοκίου για τη 
διαμόρφωση  των όρων  ανταγωνισμού , η ΤτΕ δεν έχει αρμοδιότητα  να επιβάλλει 
όρια στις διαμορφούμενες από τον ανταγωνισμό τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών , 
είτε αυτές αφορούν επιτόκια και προμήθειες, είτε αμοιβές για κάλυψη δαπανών των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την τυχόν 
καταχρηστικότητα τω  όρων των συμβάσεων που διέπουν τις συναλλαγές. 
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εποπτευόμενων ιδρυμάτων διέπεται και α)από τις γενικές ρήτρες δικαίου, όπως αυτές 
που αφορούν την καταχρηστικότητα των όρων στις συμβάσεις, η οποία δεν 
υτίζεται με την έννοια της διαφάνειας και κρίνεται από τα καθ΄ύλην αρμόδια 
ικαστήρια και β)κατά περίπτωση, από αποφάσεις άλλων εποπτικών αρχών π.χ. για 
έματα χρηματιστηριακής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η συνεργασία και ανταλλαγή 
ληροφοριών μεταξύ όλων των αρμόδιων εποπτικών αρχών, συμβάλλει στην 
ποτελεσματική άσκηση της εποπτείας των επιμέρους τομέων, αλλά και του συνόλου 
υ χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

τα
δ
θ
π
α
το
  
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ  ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
Οι θεαματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία  χρόνια στην ελληνική 
τραπεζική αγορά προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης για τη δημιουργία ισχυρών 
πιστωτικών γίνονται όλο και πιο εμφανείς τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό 

 

 κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τις 
υγχωνεύσεις επιχειρήσεων.  

ε ε
ο ε

ς  
 των προϊόντων τους . Η κατάκτηση νέων αγορών είναι 

 

περιβάλλον . Η οικοδόμηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και οι εθνικές και διεθνείς οικονομικές  
συγκυρίες, οδήγησαν την ελληνική νομοθεσία στην εισαγωγή νέου νομοθετικού 
πλαισίου για τις συγχωνεύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν.2515/1997 ) το οποίο 
ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις
σ
Τα κυριότερα κίνητρα που ωθούν τις τράπεζες αλλά και κατ΄επέκταση τις 
επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με εξαγορά ή συγχώνευση παρουσιάζονται παρακάτω :  
α) Το κίνητρο της ορθολογικής οργάνωσης και επέκτασης των επιχειρήσεων . οι 
συγχωνευόμενες επιχ ιρήσεις ενδ χομένως να προσδοκούν την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τ υς με την είσοδο σ  
 
 νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές, νέες πηγέ  εφοδιασμού πρώτων και λοιπών υλών 
και νέους δρόμους διαθέσεως
δυνατό να αποβλέπει στη μείωση του κόστους παραγωγής, με  την κατανομή των 
γενικών εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Είναι ακόμη δυνατό , οι 
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να επιδιώκουν την τη διαφοροποίηση τους 
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(diversification)δηλαδή την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτών τους σε 
κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων , ή την καθετοποίηση του παραγωγικού 
κυκλώματός τους.  
Εξάλλου , η απορρόφηση από μια επιτυχημένη επιχείρηση παρέχει στην 

έ

ατιστήριο. 

, που επιτυγχάνεται με τη 

 κυρίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

ηση. 
) Το επιθετικό κίνητρο. η επιχείρηση προχωρά σε εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης 
ριν αυτή καταστεί ανταγωνίστριά της και έτσι αποφεύγει την ισχυροποίηση της 
νταγωνίστριας στην αγορά. 
) Το κερδοσκοπικό κίνητρο. Μια επιχείρηση εξαγοράζει μια άλλη επιχείρηση, με 

ιας χρονικής 
εριόδου, να την πωλήσει σε τρίτους.  

μα εξαγορών –συγχωνεύσεων 

 

απορροφούμενη, επιτυχημένο management , έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό , 
τακτικούς προμηθευτ ς , σύγχρονες εγκαταστάσεις  και κανάλια διανομής κ.α. 
Σημειώνεται ακόμη ότι πολλές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων πραγματοποιούνται 
προκειμένου οι συγχωνευόμενες εταιρείες να καρπωθούν φορολογικά οφέλη, όπως 
λ.χ. τον υπολογισμό των αποσβέσεών πάνω στην τρέχουσα αξία των παγίων 
στοιχείων, την εισαγωγή της απορροφούσας  ή απορροφούμενης στο χρημ
Παρά τα παραπάνω προφανή πλεονεκτήματα, η συγχώνευση είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι δεν είναι ο προσφορότερος δρόμος για την επέκταση των 
επιχειρήσεων. Η γρήγορη εξάπλωση των επιχειρήσεων
συγχώνευσή τους , μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές management αυτών, το οποίο 
να αποτύχει στη διατήρηση μιας ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής θέσεως των 
συνασπισμένων επιχειρήσεων
β) Το αμυντικό κίνητρο. η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη 
θέση της στην αγορά, έτσι ώστε να αποθαρρύνει μια πιθανή εξαγορά αυτής από 
κάποια άλλη ανταγωνίστρια της επιχείρ
γ
π
α
δ
σκοπό να ανεβάσει την αξία της προκειμένου, μετά την παρέλευση μ
π
 
 
 
 
2.1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 
Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων που χρονολογείται 
περίπου εδώ και έναν αιώνα, γνώρισε τέσσερις περιόδους εξάρσεως . Το πρώτο κύμα 
των εξαγορών-συγχωνεύσεων επιχειρήσεων αφορούν σε ομοειδείς επιχειρήσεις 
(οριζόντια συγκέντρωση) και στις περισσότερες περιπτώσεις αποσκοπούσαν στη 
μονοπώληση της αγοράς (1898-1904).Το δεύτερο κύ
επιχειρήσεων αφορούσε και πάλι ομοειδείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν 
οδήγησαν σε μονοπωλιακές συνθήκες ανταγωνισμού (1925-1930). Το τρίτο κύμα των 
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συγχωνεύσεων και εξαγορών (1966-1968) είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων, μέσω διαγωνίων συγχωνεύσεων και 

σ

ν, ενισχύοντας 

ών να αντεπεξέλθουν στον εντεινόμενο 

ν ά ία

εξαγορών, αποτέλεσμα που οφείλονταν στη  διαφοροποίηση και επέκταση των 
επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα και καινούριες αγορές. 
Στο τελευταίο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, που έχει αρχίσει από το 1974 
και έχει ενταθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των μεγάλων εταιρειών , στην προσπάθεια τους 
να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.   
Ειδικότερα το χρηματοοικονομικό σύστημα , σημειώθηκε την τελευταία 15ετία 
εκτεταμένη αναδιάρθρωση και συγκέντρωση διεθνώς. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο , η υιοθέτηση της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας και άλλων 
κοινοτικών οδηγιών την περασμένη δεκαετία, αλλά και η εισαγωγή του ευρώ, από το 
1999 επιτάχυναν το μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού χώρου, 
εξασθένησαν το διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτω
παράλληλα το χρηματοδοτικό ρόλο των κεφαλαιαγορών. Αυτή η εξέλιξη σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην πληροφορική και τις 
τηλεπικοινωνίες αποδυνάμωσαν τα εμπόδια εισόδου-εξόδου, καθιστώντας τις αγορές 
ευκολότερα διεκδικούμενες, δημιουργώντας παράλληλα πλεονάζουσα δυναμικότητα. 
Στο νέο περιβάλλον, τόσο οι τοπικές όσο και οι διεθνείς τράπεζες τείνουν να 
αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό και πιέσεις στην κερδοφορία. 
Η διαρκής αυτή πρόκληση οδήγησε σε αύξηση του μέσου μεγέθους των τραπεζικών 
ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, ικανών να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, αλλά και 
σε εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, κυρίως από προμήθειες,  σε μια  προσπάθεια 
αντιστάθμισης της συμπίεσης των επιτοκιακών περιθωρίων. Τέλος, τα τραπεζικά 
προϊόντα αποκτούν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά τυποποιημένου προϊόντος  
(εμπορεύματος) και οι τραπεζικές αγορές καθίστανται έντονα ανταγωνιστικές. 
Το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που «συγκλόνισε» προς τα τέλη της 
περασμένης δεκαετίας την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά και όχι μόνο, 
συνδέεται με την προσπάθεια των τραπεζ
διεθνή ανταγωνισμό, μέσω είτε της ενίσχυσης της σχετικής δύναμής τους στην αγορά 
(διεύρυνση μεριδίων αγοράς) είτε της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και 
φάσματος. Ιδιαίτερα, όσο αφορ στο τελευταίο, οι εξελίξεις στην τεχνολογ  τα 
τελευταία χρόνια οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους παροχής 
τραπεζικών υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα παραγωγής και , ως εκ τούτου, ενισχύουν 
τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. 
Τα πιο ισχυρά κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα 
την περίοδο 1998-2000 έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, τη Δανία και τις άλλες 
σκανδιναβικές χώρες, ενώ ανάλογη διαδικασία συγκεντρώσεως του 
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χρηματοοικονομικού τομέα παρατηρήθηκε στην Ισπανία, στην Ιταλία, και στην 
Ελλάδα. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθεται  διαχρονικά  αξία  των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε). Σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται στην 
περίοδο 1998-2000 κατά την περίοδο προετοιμασίας για τη Ζώνη του Ευρώ, με την 
οποία εγκαθιδρύθηκε η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με 
κοινό όμισμ , κοινά διατραπεζικά πιτόκια, ενιαίες  κρατικώ  ομολόγων, 
ενοποιούμενες αγορές εταιρικών ομολόγων και μετοχικών αξιών. Ταυτόχρονα 
απελευθερώνεται πλήρως η κίνηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο και 
δημιουργούνται αγορές χρήματος

η

ν α ε αγορές ν

 και συναλλάγματος με παγκόσμια  εμβέλεια. Ήδη 
 των συστημάτων 

 κίνητρο για το 
ανάγκη δημιουργίας 

 να λειτουργήσουν 
αυτό το νέο , έντονα 

στην τρέχουσα περίοδο, η τάση είναι για πλήρη ενοποίηση
πληρωμών στη Ζώνη του Ευρώ. Έτσι φαίνεται ότι το σημαντικότερο
κύμα Σ&Ε που παρατηρήθηκε συνδέεται με την 
χρηματοοικονομικών οργανισμών μεγαλύτερου μεγέθους, ικανών
αποδοτικά για τους μετόχους τους και να αντεπεξέλθουν σε 
ανταγωνιστικό, τραπεζικό τοπίο. 

 
 
 
Προς το τέλος του 2003 ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή  
΄Ενωση  των 15(ΕΕ-15) περιορίστηκε στις 7500 μονάδες, περίπου 2200 ή 23% 

γορές να είναι 
στικά στις 

μάτων σε εθνικό επίπεδο σε πολλές χώρες, αυξάνοντας 
 βαθμό συγκέντρωσης, ενώ σε κάθε χώρα εξακολουθούν να λειτουργούν και 
ολλές μικρές τράπεζες διαφόρων κατηγοριών που εκμεταλλεύονται εξειδικευμένα 
ήματα της αγοράς (πολλές φορές με ισχυρή κρατική προστασία) ή συνεργάζονται 
ε μεγάλες τράπεζες. 
πάρχουν δυο μέθοδοι για την εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης . 
 πιο απλή μετρά το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλυτέρων  

λιγότερες από το 1997, με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξα
περιορισμένης έκτασης. Η μείωση αυτή αποδίδεται σχεδόν αποκλει
συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η διαδικασία αυτή  οδήγησε  στη δημιουργία 
μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυ
το
π
τμ
μ
Υ
Η
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Πιστωτικών ιδρυμάτων στον κλάδο είτε με βάση το ενεργητικό είτε με βάση τις 
αταθέσεις  ή τις χορηγήσεις. κ
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Η δεύτερη μέθοδος , που θεωρείται ότι παρέχει μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση
βαθμού συγκέντρωσης , είναι ο δείκτης Herfindahl, που μετρά το άθροισμα
τετραγώνων των μεριδίων αγοράς όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων 
 

 του 
 των 

 
 
Η διαφορά ανάμεσα στους δυο δείκτες είναι ότι ο δείκτης  Herfindahl μας 
πληροφορεί για τη διάρθρωση των μεγεθών του συνόλου της τραπεζικής αγοράς και 
αντανακλά πιο καθαρά την είσοδο νέων και μικρότερων σε μέγεθος τραπεζών, όπως 
επίσης και την επίπτωση μιας τράπεζας με πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς, ενώ ο 

σ
πεζικό σύστημα. Στα 

είο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ , που είναι υπεύθυνο 
ν καταναλωτών από αθέμιτες 

πρώτος δείκτης περιορίζεται το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλυτέρων 
τραπεζών, αγνοώντας τη δομή των μεγεθών στο υπόλοιπο τρα
παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζονται οι 2 δείκτες για τις χώρες της ΕΕ-15 από το 
1997 έως και το 2003. Και οι δυο δείκτες δείχνουν περίπου την ίδια συγκριτικά 
εικόνα. 
Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι υψηλότερος στις περισσότερες χώρες, ενώ 
χαμηλότερος στις μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και Γαλλία. 
Στην Ελλάδα , σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 
άθροισμα των 5 μεγαλυτέρων τραπεζών το 2003 διαμορφώθηκε στο 67%, έναντι 56% 
το 1997. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσε και ο δείκτης Herfindahl ο οποίος ανήλθε στο 
1130, από 885 το 1997. Το υπουργ
για την τήρηση των νόμων και την προστασία τω
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ανταγωνιστικές πρακτικές, έχει θεσπίσει όρια αναφορικά με το βαθμό συγκέντρωσης. 
Με γνώμονα το δείκτη Herfindahl μια τραπεζική αγορά θεωρείται άκρως 
συγκεντρωμένη όταν ξεπερνά το επίπεδο των 1800 μονάδων και μη συγκεντρωμένη 
εάν είναι κάτω των 1000 μονάδων. 

ΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

οία συνιστούν το προοίμιο γενικότερων αλλαγών και στις 
χ

ο

των μέσω εκμετάλλευσης των επιμέρους πλεονεκτημάτων των υπό 
υγχώνευση τραπεζών. Η συγκέντρωση του κλάδου παραμένει ακόμη υψηλή αφού 5 
ρύματα διαχειρίζονται περίπου το 70% των καταθέσεων και έχουν χορηγήσει πάνω 

από  50% των δανείων. Ο γκέντρωσης  των 5
ιδρυμάτων σύμφωνα τοιχεία κατά  το 200 υσιάζεται 
παρακάτω: 
 
 

ΚΕΦΑΛΑ  ΔΙΣ.$) 

ΔΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚ
Παρακάτω θα παρουσιασθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα καθώς και 
ο βαθμός συγκέντρωσης των κυριότερων τραπεζικών συστημάτων-αγορών στην 
Ευρώπη, οι εξελίξεις στα οπ
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές ώρες.     
Μεγάλη Βρετανία 
 Ένα από τα ισχυρότερα –αν όχι το ισχυρότερο- Ευρωπαϊκό  Τραπεζικό σύστημα 
αποτελεί το Αγγλικό καθώς συνιστά σε όρους κύκλου εργασιών τη μεγαλύτερη 
χρηματοπιστωτική αγορά.  
Κατά το παρελθόν, ο διαχωρισμός των αγγλικών τραπεζικών ιδρυμάτων 
πραγματοποιούνταν ανάλ γα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Έτσι 
διακρίνουμε αμιγώς τραπεζικά ιδρύματα, συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και  
ασφαλιστικοί οργανισμοί δηλ. μονοπώλια ή ολιγοπώλια με μεγάλα περιθώρια 
κέρδους και προφανώς αυξημένη συγκέντρωση στον κλάδο. Ωστόσο και το Αγγλικό 
τραπεζικό σύστημα δεν έμεινε αδιάφορο απέναντι στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, η 
οποία στηρίχθηκε στις συγχωνεύσεις μεταξύ ιδρυμάτων που μέχρι πρότινος 
εκτελούσαν διαφορετικές εργασίες και στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Κύρια 
επιδίωξη δεν ήταν η αύξηση του μεγέθους όπως σε άλλες χώρες αλλά η επέκταση των 
δραστηριοτή
σ
ιδ

 το  βαθμός  συ  μεγαλυτέρων τραπεζικών 
 με τα κεφαλαιακά του σ 3 παρο

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑ (ΣΕ
1. HSBC HOLDINGS PLC 1.034 
2. ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 806 
3. BARCLAYS BANK PLC 776 
4. HBOS PLC 728 
5. LLOYDS TSB BANK PLC 364 

Πηγή:Bankscope 
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Ο τραπεζικός τομέας στη Μ. Βρετανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους 
παράγοντες εξελίξεων στην Ευρώπη , ενώ το θέμα της συμμετοχής ή όχι της χώρας 
στο Ενιαίο Νόμισμα παραμένει καίριο. 
Γερμανία  
Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα προήλθε μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού και την πτώση του τείχους το 1989 , και την ένωση των 2 επιμέρους 
αγορών της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας. 
Οι γερμανικές κυβερνήσεις προχώρησαν σε εκκαθαρίσεις και πωλήσεις κρατικών 

λο το φάσμα των προϊόντων και 

τήτων (special banks). 
ιακρίνουμε  τέσσερις ομάδες τραπεζών : τις Λαϊκές Τράπεζες(Commercial Banks)  

όπου περιλα ύτερες τράπεζες, ες 
(Co-Operatives), τρ θέσ nks), λοιπά  
ιδ ial b
 

(2713) Special Institutions (218) 

ανατολικογερμανικών τραπεζών  σε μεγάλες δυτικές δημιουργώντας έτσι ένα από τα 
ισχυρότερα τραπεζικά συστήματα της Ευρώπης αποτελούμενο από διαφόρων ειδών 
τραπεζικά ιδρύματα , το οποίο ωστόσο παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα τελευταία 
έτη. 
Ο τραπεζικός τομέας αποτελείται στην πλειοψηφία  του από ιδιωτικές τράπεζες οι 
οποίες προσφέρουν μέσω του δικτύου τους ό
υπηρεσιών (universal banks) ενώ ο αριθμός των εξειδικευμένων ιδρυμάτων είναι 
περιορισμένος. Το 2000 από το σύνολο των 3000 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα 
2713 ανήκαν στην κατηγορία των universal banks ενώ μόνο 218 ήταν τράπεζες 
συγκεκριμένων δραστηριο
Δ

μβάνονται και οι 4 μεγαλ τις συνεταιριστικές τράπεζ
άπεζες κατα
anks). 

εων (savings ba  και τα  εξειδικευμένα
ρύματα (spec

Universal Banks 
Commercial 
Banks (354) 

Credit Co-
Operatives 

(1798) 

Savings Banks 
(561) 

Special 
Banks(77) 

Other MFIs 
(141) 

Πηγή: Deutsche Bundesbank   
Οι τριάντα μεγαλύτερε  τράπεζες αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 50% του συνόλου 
των κεφαλαίων , ενώ οι 4 μεγαλύτερες κατέχουν περίπου το 16% των συνολικών 
κεφαλαίων , γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος εν γένει δεν 
παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση όπως σε άλλες χώρ

ς

ες..Οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες 

 και η Bayerische Hypo und 
ereinsbank(HVB) η οποία ενσωματώθηκε στις υπόλοιπες τρεις το 1990 μετά τη 

συγχώνε γαλύτερων βαυαρικώ
Ο παρακάτω ίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των γερμανικών τραπεζών με βάση 
τα συ λαια για τα 2 τε η: 

που πρωταγωνιστούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης όλου του κλάδου είναι: 
Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank
V

υση των με ν τραπεζών.  
 π

νολικά τους κεφά λευταία έτ
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εζες  (€ σε εκατομμΤράπ Κεφάλαια ύρια) 

 2004 2003 
1.Deutsche Bank 840.068 803.614 
2.Dresdner Bank 523.990 477.029 

        3.HVB 467.408 479.455 
4.Commerzbank 424.877 381.585 

Πηγή : www.germanbanks.org
 
Από το 1988 μέχρι το 1992 παρατηρήθηκε μεγάλο κύμα αναδιάρθρωσης κυρίως 
μέσω των 4 μεγάλων τραπεζικών  ομίλων καθώς πραγματοποιήθηκαν 93 εξαγορές ή 
συγχωνεύσεις ωστόσο ο αριθμός αυτός περιορίστηκε σημαντικά κατά την περίοδο 
1998-2002. 
Ένα παράδειγμα αποτυχημένης συγχώνευσης το οποίο αξίζει να αναφερθεί ήταν αυτό 
μεταξύ των 2 μεγαλυτέρων ομίλων της χώρας , της Deutsche Bank και της Dresdner 

 θα οδηγούσε σε ένα τραπεζικό κολοσσό , ενώ η συνεχόμενη μείωση 

τημα χαρακτηρίζεται από την παρουσία έντονου εποπτικού 

 έξαρση των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών στη Γερμανία και Ιτα λία 

 τέτοιες κινήσεις. 
πίνακα παρουσιάζονται οι 5 μεγαλύτερ λλικές τράπεζες 

ους κεφάλαια: 
Κεφάλαια ($ ς)-έτος 2003 

Bank η οποία
του αριθμού των υπαλλήλων που εφαρμόστηκε κατά τα 2 τελευταία έτη , παρόλο που 
οδήγησε σε συγκράτηση του κόστους εργασίας, δεν προσέδωσε την επιθυμητή 
κερδοφορία . 
Γαλλία 
Το γαλλικό τραπεζικό σύσ
ελέγχου ακόμη και μετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση, (4 επιτροπές Τραπεζικού και 
Οικονομικού Ελέγχου) που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασκούν έλεγχο σε μεγαλύτερο βαθμό από σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης δεν άφησαν ανεπηρέαστο το γαλλικό τραπεζικό 
σύστημα, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε η αντίστοιχη

ν Ευρώπη ( λία το 1999) αφού στη Γαλ
πραγματοποιήθηκαν μόνο 10
Στον ακόλουθο  ες γα
σύμφωνα με τα συνολικά τ

Τράπεζες σε δι
1.CREDIT AGRICOLE SA 992 
2.BNP PARIBAS 989 
3.SOCIETE GENERALE 681 
4.CREDIT AGRICOLE C.A 609 
5.GROUPE CAISSE D ‘ EPARGNE 480 
 Πηγή:Bankscope 
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Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση καθώς τα 5 
παραπάνω ιδρύματα μαζί με κάποια δημόσια ταμιευτήρια καταλαμβάνουν μερίδιο 
60% περίπου.Το κύμα ιδιωτικοποιήσεων που σημειώθηκε από το 1986 έως το 1998 
είχα σαν αποτέλεσμα το 75% των κρατικών τραπεζών να ιδιωτικοποιηθούν 
περιορίζοντας τον έλεγχο του Δημοσίου στο 25% , ενώ το σύνολο των συγχωνεύσεων 
και εξαγορών ανήλθε σε 28.Τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης δεν ήταν αρνητικά 
πως σε άλλες χώρες και παρά τη σημαντική συμμετοχή του δημοσίου τομέα, τα 
οσοστά κερδοφορίας των 5 μεγαλύτερων τραπεζών παρουσιάζουν αυξητική πορεία 
νώ αξιόλογος είναι και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων σύμφωνα με τον 
π λο
 

ΑΠΕΖΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΟΔΩΝ/ΕΣΟΔΑ 

ό
π
ε
ίνακα που ακο υθεί: 

 
 
ΤΡ

ΕΤΗ 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 

1.CREDIT 
AGRICOLE 
SA 

0,61 0.37 0.34 0,31 0,76 73,71 73,92 66,08 63,47 64,04

2.BNP 
PARIBAS 

1,08 0,91 0,74 0,77 0,92 62,56 62,51 62,55 64,12 66,04

3.SOCIETE 
 

1,57 1,38 1,26 1,12 1,18 68,18 71,42 72,81 70,68 67,83
GENERALE

4.CREDIT 
AGRICOLE 

.A 

1,38 1,33 1,36 2,02 1,97 67,35 67,51 65,15 66,67 66,73

C

5.GROUPE 1,2 1,11 1,41 1,5 1,68 78,42 72,52 76,11 80,2 76,03
CAISSE D ‘ 
EPARGNE 

 
Ιταλία 
Η Ιταλία αποτέλεσε τον πρωταθλητή στον τομέα αναδιαρθρώσεων στην Ευρώπη 
αφού ο δημόσιος τομέ ς ήλεγχε σχεδόν το 70% της τραπεζικής αγοράς ενώ τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξεπερνούσαν σε αριθμό ακόμη και αυτά μεγαλυτέρων 
ευρωπαϊκών χωρών. 
Μαζί με το σταδιακό περιορισμό της κρατικής παρουσίας η οποία διαμορφώθηκε στο 
15% το 2000 μέσω των ιδιωτικοποιήσεων που έγιναν- -128 εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στο 

α

διάστημα 1988-1992 πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 30 μεταξύ 
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1997 και 2004 με σημαντικότερη αυτή μεταξύ των Banca Intesa και Banca 
ommerciale Italiana που δημιούργησαν τον πρώτο ιταλικό όμιλο σημαντικού 

μεγέθους. Στον ακολουθεί παρουσιάζοντ οι στην 

ΚΕΦΑΛ σε δις $) 

C
 πίνακα που αι οι 5 μεγαλύτεροι όμιλ

Ιταλία για το 2003: 
 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΑ(
1.BANKA INTESA & BANKA 
COMMERCIALE ITALIANA 

310 

2.UNICREDITO ITALIANO SPA 301 
3.CASSA DEPOSITI E PRESTITI 278 
4.SAN PAOLO IMI 252 
5.BANCA DI ROMA 160 
 Πηγή:Bankscope 
 
Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω τραπεζικά ιδρύματα που αποτελούν ομίλους 
κανένα δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή πριν από μια δεκαετία καθώς όλα είναι 
προϊόντα συγχωνεύσεων, εξαγορών και ιδιωτικοποιήσεων. Το βασικό γνώρισμα της 

τ ι  

 ομπρέλα του νέου ομίλου που εντάχθηκαν. 
υμπερασματικά, τα ιταλικά πιστωτικά ιδρύματα όπως και οι Ευρωπαίοι 

ό των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση της απόδοσης των ιδίων 
εφαλαίων τους.    

 χιλιάδες πελάτες, αλλά όμως λίγες από τις δυνατότητες  

ιμοποιούν. 
 ι

σ

αναδιάρθρωσης του ι αλικού τραπεζικού συστήματος είνα  ότι πολλά παλιά 
τραπεζικά ιδρύματα εξακολουθούν να λειτουργούν με την παλιά τους ονομασία 
εκτελώντας τις ίδιες εργασίες και χρησιμοποιώντας τα  ίδια κανάλια διανομής αλλά 
πλέον κάτω από την
Σ
ανταγωνιστές τους βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης με κοινό στόχο τον 
περιορισμ
κ
 
2.2 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 
 
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις της προηγούμενης δεκαετίας έφεραν ευκαιρίες για 
πώληση νέων υπηρεσιών σε
αυτές εκμεταλλεύθηκαν μέχρι τώρα οι τράπεζες. Νέες τεχνολογίες, όπως για 
παράδειγμα οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του internet-banking (e-banking), 
έχουν εγκατασταθεί , αλλά λίγοι πελάτες και ακόμη πιο λίγοι  υπάλληλοι είναι σε 
θέση να τη χρησ
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτ  το αναπόφευκτο, ως 
απαραίτητη επιλογή ή ως «αναγκαίο κακό» μπροστά τις πιέσεις της συγκυρίας, τις 
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ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του Διεθνούς 
ανταγωνισμού. 
Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας «νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας» , που 
κυριαρχείται από την επανάσταση στους τομείς της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών, καθώς και από την κυριαρχία της γνώσης ως απαραίτητου στοιχείου 
ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγορές και 
συγχωνεύσεις θεωρούνται ως φυσικό και υγιές επακόλουθο ανάπτυξης της αγοράς, 
που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες  χρήσεις , δημιουργεί πρόσθετη 
οικονομική αξία (υπεραξία),επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απόδοση 
των τραπεζών, βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα της 
οικονομίας στο διεθνή χώρο. Η αντίθετη άποψη εστιάζεται σε θέματα διαφάνειας και 
πληροφόρησης των κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες επιχειρησιακές μεταβολές, 
αρνητικών επιπτώσεων των εξαγορών και συγχωνεύσεων στους μετόχους των 
εξαγοραζόμενων τραπεζών, μείωσης των ανταγωνιστικών συνθηκών, ολιγοπωλιακής 
οργάνωσης της οικονομίας, της στρέβλωσης των τιμών και επιβάρυνσης των τελικών 
καταναλωτών. Εμμένει δε στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου και 
περιορισμού των καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής 
δύναμης. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα, η ορθότητα 
μόνο της μιας ή της άλλης άποψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι 
αναλυτές εστιάζουν την προσοχή τους στα τεράστια μεγέθη των μεταβιβαζόμενων 
κεφαλαίων και στα αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές ή αι ε θέματα 
επιχειρησιακής οργάνωσης και ανταγωνισμού, ενώ μόνο δευτερευόντως ασχολούνται 
με τις συνέπειε

κ σ

ς για την απασχόληση, τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εγχείρημα αλλά και πλεονέκτημα των εξαγοραζόμενων/εξαγοράζοντων 

εργαζομένων στις μεταβιβαζόμενες-συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Κάτι που είναι 
ωστόσο απαραίτητο για να έχουμε πληρέστερη αξιολόγηση όχι μόνο της 
οικονομικής, αλλά και της «κοινωνικής αποτελεσματικότητας» των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. 
Η επιτυχία μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης εξαρτάται στενά από το εάν θα παραμείνει 
το απαραίτητο προσωπικό στην εξαγοραζόμενη τράπεζα τουλάχιστον για μια 
μεταβατική περίοδο και δεν επέλθει σύγκρουση  νοοτροπιών των εμπλεκομένων 
τραπεζών. Η ομογενοποίηση της  διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας αποτελεί και το 
δυσκολότερο 
τραπεζών εφόσον είναι επιτυχημένο. Άλλωστε η μείωση του κόστους που 
προβάλλεται ως κυριότερη αιτιολογία για εξαγορά ή συγχώνευση στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή, συνοδεύεται , κατά κύριο λόγο , από μειώσεις και περικοπές 
προσωπικού. 
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των τραπεζών σε μικρές και ανοιχτές οικονομίες, που 
δέχονται όλο και εντονότερη πίεση από το διεθνή ανταγωνισμό, θεωρούνται πλέον 
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απαραίτητες , έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτές (οι τράπεζες), το ικανό εκείνο μέγεθος 
και το αναγκαίο μερίδιο αγοράς, προκειμένου   να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

ν κυρίως μέσω των οικονομιών κλίμακας και των 

σ

 απευθύνεται σε όλες τις αγορές και να αντιμετωπίζει διαφορετικές 

Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα 

 
το μακροοικονομικό περιβάλλον , λόγω της ΟΝΕ, θα διατηρηθεί 

Η εμπειρική έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι οι εγχώριες 
συγχωνεύσεις τραπεζών ιδίου περίπου μεγέθους αυξάνουν σημαντικά την επίδοση 
των συγχωνευόμενων τραπεζώ
συνεργιών. 
Η διεθνής εμπειρία, αλλά και οι τάσεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα δείχνουν ότι η 
τράπεζα της επόμενης δεκαετίας την Ελλάδα θα είναι μεγάλους μεγέθους και 
εξειδικευμένου αντικειμένου.   
Μεγάλου μεγέθους , ώστε να μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμες οι συνεργασίες, 
καθώς μπορεί να
ανάγκες (cross selling).Επίσης για να μπορεί να ανταγωνισθεί διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προσφέροντας μια ποικιλία προϊόντων (οικονομίες 
φάσματος), σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν προσδιορίζεται πλέον από σύνορα και 
περιορισμούς. 
Εξειδικευμένου αντικειμένου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα του 
όγκου της τράπεζας και διαμέσου μιας ευέλικτης και αποκεντρωμένης παραγωγικής 
δομής να  δίδεται η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση στις αγορές που 
απευθύνεται.  
Το τραπεζικό τοπίο στην 
καθώς διεργασίες συνεργιών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη από το 1999, έγιναν 
σημαντικές κινήσεις εγχώριων και διασυνοριακών εξαγορών ώστε να αυξηθούν τα 
μεγέθη ενόψει της εισόδου στο Ευρώ αλλά και της ενοποίησης του οικονομικού 
χώρου που ακολούθησε. 
Στην Ελλάδα , οι τράπεζες διαθέτουν σημαντικά ίδια κεφάλαια  ικανά να 
χρηματοδοτήσουν περαιτέρω εξαγορές ή και ενδογενή ανάπτυξη. Το ευρύτερο 
οικονομικό περιβάλλον βοηθά στην κατεύθυνση αυτή : Η οικονομία, με κινητήριο 
μοχλό τις επενδύσεις και τις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να 
παρουσιάσει σταθερή  αύξηση χωρίς τον κίνδυνο ύφεσης (το μεγαλύτερο ποσοστό 
αύξησης του ΑΕΠ προέρχεται από Κοινοτικές εισροές) για τουλάχιστον 7 έτη ακόμη 
(έως το 2013), 
σταθερό, όπως και η πορεία των επιτοκίων ενώ η αγορά της  λιανικής  τραπεζικής 
αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι τραπεζικές μετοχές, σε σχέση με τις 
ευρωπαϊκές παρά τις διακυμάνσεις των τελευταίων χρόνων δεν θεωρούνται 
υπερτιμημένες. 
Σημαντική πρόκληση για τις Ελληνικές τράπεζες είναι το μικρό μέγεθός τους, που τις 
καθιστά ανίσχυρες  να ανταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως στην αγορά 
της χονδρικής (Corporate Banking), στη διαχείριση κεφαλαίων αλλά και σε άλλους 
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τομείς .Μακροπρόθεσμα οι Ελληνικές τράπεζες δε θα μπορέσουν να αποφύγουν τον 
ανταγωνισμό αυτό , ακόμα και στην αγορά λιανικής τραπεζικής (retail banking), όπου 
αναμένεται επίθεση προσφοράς υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου από εγχώριες και 
ξένες μόνο τράπεζες, αλλά και από άλλες εταιρείες παροχής τραπεζικών υπηρεσιών . 

ς

γματοποιηθείσες συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλά και αυτές που θα 

η, ενώ αυτές που αποβλέπουν 

 διεθνώς φ ό λ ς ς

ν. Στα πλαίσια της λογικής αυτής επομένως, μια  
άπεζα, που προτίθεται να εξαγοράσει κάποια άλλη, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει 
τι η κίνηση αυτή θα βελτιώσει την απόδοση που απολαμβάνουν κυρίως οι 
εγαλομέτοχοι της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την αρνητική αντίδραση τους με 

στηκαν στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της 

Για να απαντηθεί η πρόκληση του ανταγωνισμού, ελάχιστο προαπαιτούμενο είναι η 
εξωστρέφεια, η αλλαγή εταιρική  κουλτούρας με επίκεντρο το μέτοχο και τον 
πελάτη, η διασύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα και  η ευελιξία στις 
εργασιακές σχέσεις. 
Όλες οι πρα
πραγματοποιηθούν στο μέλλον με μοναδικό αυτοσκοπό το μεγάλο μέγεθος 
ενδεχομένως να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλ
στην προσφορά ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών πιθανώς θα είναι πιο επικερδείς και 
αποδοτικές. 
Πράγματι , τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από εξαγορές και συγχωνεύσεις 
τραπεζών μπορεί να είναι τεράστια σε πολλά επίπεδα. 
Ανάλογοι όμως είναι και οι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα τέτοιο εγχείρημα .Είναι 
δε αναμφισβήτητο γεγονός πως συχνά εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν αποφέρουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα με συνέπεια να επιφέρουν μάλλον σημαντική μείωση 
παρά αύξηση της shareholder value (share holder value analysis).Η αυξανόμενη 
εστίαση στην έννοια αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρόσφατες εξελίξεις. 
Τελευταία μάλιστα  παρατηρείται  το αιν μενο . πο λέ  τράπεζε   να 
διανέμουν τα  πλεονάζοντα κεφάλαιά τους στους μετόχους τους, υιοθετώντας τη 
λογική διατήρησης επαρκών κεφαλαίων μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών και επιστροφής στους μετόχους κεφαλαίων στα οποία η απόδοση της 
τράπεζας είναι χαμηλότερη από αυτή που θα πετύχαινε ο μέτοχος μέσω 
εναλλακτικών τοποθετήσεω
τρ
ό
μ
τις επακόλουθες συνέπειες. 
 
 
 
Η Ελληνική εμπειρία : Αποτελεσματικότητα και Συγκέντρωση  
Στην Ελλάδα , η επιτάχυνση της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα προσδιορίζεται 
από τις αλλαγές που συντελέ
χώρας με : 
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- τη σταδιακή απεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από το κράτος και την 
εξάλειψη των έντονων στρεβλώσεων που χαρακτήριζαν το σύστημα αυτό μέχρι τα 

ράς 

χή της 

γή των βασικών αρχών και κανόνων λειτουργίας  των πιστωτικών 

 Μάιο του 1994 και,   
 π όλ τ υ

αυτές ήταν 

 

ενδύσεις σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες δεν 

μέσα της δεκαετίας του 1990, 
- την προσαρμογή στις ρυθμίσεις και τους κανόνες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγο
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
- την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ-15 που προβλέπει την αρ
ελεύθερης εγκατάστασης με εποπτεία από τις αρχές της χώρας καταγωγής  
- την εφαρμο
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ-15 και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης      
- την πλήρη απελευθέρωση των διεθνών κινήσεων κεφαλαίων και την ενοποίηση των 
εγχώριων αγορών χρήματος και συναλλάγματος από τον
- την πλήρη ένταξη στη ΖτΕ α ό 1.1.2001 με ες ις συνέπειες πο  αυτό 
συνεπάγεται. 
Λόγω αυτών των αλλαγών, η τάση συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος απέκτησε ισχυρή δυναμική με αλλεπάλληλες εξαγορές και συγχωνεύσεις 
που έλαβαν χώρα κυρίως κατά την περίοδο 1996-2000. 
Παράλληλα, ο ανταγωνισμός που δέχτηκαν οι τράπεζες από άλλες 
χρηματοοικονομικές εταιρίες και η έντονη ανταγωνιστική απειλή από τραπεζικούς 
ομίλους του εξωτερικού, οδήγησε τις εγχώριες τράπεζες να προχωρήσουν στην 
αναγκαία εξυγίανση διάσπαρτων δραστηριοτήτων τους, και με επέκταση τους σε όλο 
το εύρος της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι κινήσεις 
αναγκαίες , λόγω του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς και της δυνατότητας 
χρησιμοποίησης των ίδιων τραπεζικών δικτύων για την προσφορά ενός μεγάλου 
εύρους χρηματοοικονομικών προϊόντων. Έτσι, ορισμένες τράπεζες προχώρησαν σε 
εξαγορές και θεσμικών επενδυτών όπως εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών εταιριών , κλπ. 
Στην προσπάθεια βελτίωσης των θέσεών τους στην τοπική και ευρωπαϊκή αγορά, 
ενόψει και της ένταξης στη ΖτΕ , οι τράπεζες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις 
οικονομίες κλίμακας και να αποκτήσουν το αναγκαίο μέγεθος για δυο λόγους: 
πρώτον, για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους με ισότιμους ανταγωνιστικούς όρους 
στην ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΖτΕ, και δεύτερον, για να 
χρηματοδοτήσουν μεγάλες επ
μπορούν να δικαιολογηθούν οικονομικά χωρίς κάποιο ελάχιστο όριο συναλλαγών, 
και στις οποίες στηρίζεται σήμερα η αποτελεσματική προσφορά σύγχρονων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων . Η διαδικασία αυτή επέφερε σημαντικές αλλαγές 
στην τραπεζική αγορά αυξάνοντας παράλληλα το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 
και το βαθμό συγκέντρωσης. 
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Η περίοδος έως το 1996 χαρακτηρίζεται από τον έντονο κρατικό  παρεμβατισμό παρά 
την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, καθώς τρεις  από τις πέντε 
μεγαλύτερες τράπεζες βρισκόταν υπό τον πλήρη κρατικό  έλεγχο. Οι στρεβλώσεις 
που χαρακτήριζαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ανάγκη προσαρμογής στις 
υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ ήταν τα κύρια αίτια μεταρρύθμισής του. Η 
απελευθέρωση που συντελέστηκε κατά την περίοδο 1996-2000, οδήγησε στην 
αναδόμηση του τραπεζικού υστήματος και στον περιορισμό των με ιδίων  των 
τραπεζών που ελέγχονταν από το κράτος , με ταυτόχρονη ενίσχυση των ιδιωτικών 
τραπεζών . Έτσι κατά την περίοδο 1996-2000, το τραπεζικό σύστημα αποκτά νέα 
δομή με την εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών τραπεζών και κάτω από την επίδραση 
του μεγάλου κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η περίοδος αυτή , επίσης 
χαρακτηρίστηκε και από την υψηλή χρηματιστηριακή άνοδο που ασφαλώς ώθησε

σ ρ

 τα 

ανταγωνιστικό τοπίο. Είναι γνωστές οι 
ξαγορές που έλαβαν χώρα κατά την ανωτέρω περίοδο, με πρωταγωνιστές την Alpha 

να 
 

Στο  
και
 

κέρδη των τραπεζών σε νέα υψηλά επίπεδα, αλλά και την προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης των τραπεζών στο νέο 
ε
Bank , την EFG Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, σε μια προσπάθεια 
αυξήσουν τα μεγέθη τους και την επιχειρηματική τους παρουσία στο νέο εξαιρετικά
ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό  ευρωπαϊκό τραπεζικό  περιβάλλον. 

 Διάγραμμα  που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά ο αριθμός των τραπεζών
 των καταστημάτων τους στην Ελλάδα. 

      
 
     
Όμως, παρά την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης , το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
παραμένει ανταγωνιστικό με χαμηλά εμπόδια εισόδου (το κύριο εμπόδιο συνδέεται 
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αποκλειστικά με τα υψηλά κεφάλαια που απαιτούνται για εποπτικούς λόγους). 
Σημειώνεται ότι το 1997 το σύνολο των ελληνικών  και ξένων εμπορικών  τραπεζών 
ήταν 45 (εκ των οποίων 22 ελληνικές και 23 ξένες), ενώ το 2003 ο αριθμός τους 
αρέμεινε σταθερός μολονότι στο διάστημα αυτό υπήρξε έντονη δραστηριότητα 
υγχωνεύσεων και εξαγορών. 
ναλυτικότερα , απορροφήθηκαν 16 τράπεζες (εκ των οποίων 13 ελληνικές και 3 

ργίας 12 νέες 

 
ΣΥ ΝΕΥΣΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Σ
(Τ  ανα εξαγοράς κατ οινώθηκε η 
εξ ή συγχώνευσ
 
ΕΤΟΣ ΑΓ  ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ 

π
σ
Α
ξένες)από άλλες ελληνικές, ενώ στην ίδια περίοδο έλαβαν άδεια λειτου
ελληνικές και 4 ξένες τράπεζες, 
 
 

ΓΧΩ ΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ο έτος φέρεται στη χρονολογία ά την οποία ανακ
αγορά η) 

ΟΡΑΣΤΡΙΑ
1991 ΄Ομιλος Επενδυτών Τράπεζα Πειραιώς 
1993 Ha nt nwha First Investme Τράπεζα Αθηνών 
1996 Eurobank Interbank 
1997 Εθνική Κτηματική Ε  

Τράπεζα 
θνική Στεγαστική

1997 Τράπεζα Πειραιώς Δί n κτυο Chase Manhatta
1998 Τράπεζα Πειραιώς 1)Τρά άκης πεζα Μακεδονίας-Θρ

2)Credit Lyonnais Grese 
3)Τράπεζα Χίου 

1998 Eurobank 1  
2  

)Τράπεζα Κρήτης
)Τράπεζα Αθηνών

1998 Εγν ζα ατία Τράπε Κεντρικής Ελλάδος 
1998 Εθνική Τράπεζα Εθν ζα ική Κτηματική Τράπε
1999 Τ  Δίκτυο inster ράπεζα Πειραιώς  National Westm
1999 Alpha Πίστεως Ιονική Τράπεζα 
1999 Τέλ κή Δωρι εζα εσις Χρηματιστηρια κή Τράπ
1999 Eurobank Τράπ σίας εζα Εργα
2001 Eur as obank Ergasi Τέλεσις Επενδύσεων 
2001 M  arfin ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime 
2001 First Business Bank Δίκτυο Nova Scotia 
2001 Τράπεζα Πειραιώς ETBA 
2002 Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ 
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200 Aspis Bank ς) 2 ABN-AMRO (Ελλάδο
200 Marfin Bank άδος 3 Επενδυτική Τράπεζα Ελλ

 

ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ  
1998 EUROBANK & DEUTSCHE BANK 

 
Σ

2000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ &  CREDIT AGRICOLE 
2001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΟΜΙΛΟΣ ING 

 
 
 
Στα  πλαίσια της ενοποιημένης Ευρωπαϊκής αγοράς , η ελληνική αγορά 
χαρακτηρίζεται ως μια τοπική , μικρή σε μέγεθος αγορά με υψηλά σχετικά 
κερδοφορία η οποία επιτυγχάνεται κάτω από συνθήκες διαρκώς εντεινόμενου 
νταγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το σύνολο ενεργητικού του τραπεζικού 
υστήματος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει σημαντική αύξηση και το 2003 
ιαμορφώθηκε στο 132% ενώ η ένταση ανταγωνισμού επέφερε μείωση στη διαφορά 
εταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων, και συγκεκριμένα, στο 

ικές  

ς  

ha,Eurobank και 

α
σ
δ
μ
4,9% το 2003, έναντι 6,5% στο τέλος του 2000. 
 
 
 
 
Το  2004 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 21 εμπορικές τράπεζες με μερίδιο αγοράς 
81%, 24 ξένες τράπεζες με μερίδιο αγοράς 10%, και τέλος, 20 συνεταιριστ
τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί κατέχοντας το υπόλοιπο μερίδιο αγοράς.  
 
Πολλές ευρωπαϊκές  τράπεζες, έχουν επίση  διεισδύσει στην ελληνική αγορά, είτε 
μέσω επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες, είτε με τη δημιουργία δικτύου 
καταστημάτων για την προώθηση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους.  
Η διείσδυση των ξένων ευρωπαϊκών τραπεζών στην ελληνική αγορά δεν θεωρείται 
εκτεταμένη. 
Πέντε τράπεζες απολαμβάνουν σήμερα σημαντικά μερίδια αγοράς (Εθνική, 
Alpha,Eurobank, Εμπορική και Πειραιώς), ενώ οι υπόλοιπες περιορίζονται σε μερίδια 
κάτω του 3%. Όσον αφορά τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες, η Εθνική συνεχίζει να 
χάνει μερίδιο αγοράς και από το 31% του ενεργητικού που κατείχε το 1997, 
περιορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 στο 22,4%, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν 
καταφέρει να αυξήσουν σημαντικά τα μερίδιά τους  με την Alp
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Πειραιώς να καλύπτουν με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς τη μεγάλη διαφορά που είχαν 
πριν μερικά χρόνια από την Εθνική. Η Εμπορική διατηρεί σταθερά μερίδιο αγοράς 
γύρω στο 8%. Η συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής και η αντίστοιχη 
ιεύρυνση των μεριδίων αγοράς των άλλων μεγάλων τραπεζών είναι αποτέλεσμα του 

άπεζες, 

δ
ανταγωνισμού που επικράτησε στην Ελληνική αγορά μετά το 1995. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως, και οι πέντε μαζί μεγαλύτερες ελληνικές τρ
σε όρους κεφαλαιοποίησης, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο μέγεθος ισοδύναμο με 
μια και μόνο μεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα.. 
 
Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα , η κάθε μια μόνη της είναι μάλλον 
μικρή για να παίξει κάποιο ρόλο στο επίπεδο του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. 

 
 

δ  π α ρ νΣτη  ιεθνή  βιβλιογραφία  έχουν  ροτ θεί  στο  πα ελθό   αρκετές   ερμηνείες του 
φαινομένου της συγκέντρωσης στην τραπεζική αγορά.  
Η πρώτη στηρίζεται στην προσπάθεια αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και 
φάσματος. Η δεύτερη στην προσπάθεια διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς  ώστε να 
αντληθούν μονοπωλιακά / ολιγοπωλιακά κέρδη. Και οι δυο αυτές ερμηνείες (όπως 
προαναφέρθηκε)  βασίζονται στην εκτίμηση ότι αποκλειστικός σκοπός των τάσεων 
συγκέντρωσης  είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας για τους μετόχους της. 
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Μια τρίτη προσέγγιση εξετάζει την περίπτωση κατά την οποία  η εταιρική 
διακυβέρνηση της τράπεζας είναι χαλαρή και ο έλεγχος από την κεφαλαιαγορά 
αδύναμος. Στην περίπτωση αυτή, τα διευθυντικά στελέχη επιχειρούν να 
μεγιστοποιήσουν τη δική τους ευημερία αποσκοπώντας α)στη διόγκωση του 
σχήματο  που διοικούν (empire-building), β)στην αύξηση τω  αποδοχών τους και γ) 
στην ενίσχυση της φήμης τους. 
Είναι φανερό πως οι τρεις αυτοί στόχοι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικοί.   
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιτρέπουν στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
να επιτυγχάνουν κλίμακα και εύρος παροχής υπηρεσιών καθώς και ένα μείγμα 
προϊόντων που να είναι περισσότερο επικερδές. Οι διεθνείς μελέτες για το ρόλο της 
διάρθρωσης της ραπεζικής αγοράς φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
βαθμός συγκέντρωσης συνδέεται θετικά με το ύψος τη  κερδοφορίας. Η 
παραδοσιακή αντίληψη φαίνεται να είναι ότι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης είναι 
το αποτέλεσμα της υψηλότερης αποτελεσματικότητας των τραπεζών ε ηγετική 
παρουσία στην αγορά , οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλό μερίδιο αγοράς και συνεπώς, η 
αγορά καθίσταται πιο συγκεντρωτική . Έτσι, η παρατηρούμενη υψηλή συσχέτιση 
μεταξύ βαθμού συγκέντρωσης και ερδοφορίας αντανακλά τη ράση ενός τρίτου 
παράγοντα, της υψηλής αποτελεσματικότητας των μεγαλυτέρων σε μέγεθος 
τραπεζών, και όχι της χρήσης μονοπωλιακής δύναμης για την επίτευξη  
περισσότερων κερδών. Η πρόταση αυτή είναι γνωστή στη βιβλ

ς ν  

τ
ς

 μ

κ δ

ιογραφία ως υπόθεση 
ς «διαφορικής αποτελεσματικότητας» .Στο Διάγραμμα που ακολουθεί 

 το περιθώριο 
των εσόδων. Η 
παρουσιάζουν 
 κερδοφορία 
με υψηλότερη 

τη
απεικονίζεται η σχέση περιθωρίου κέρδους και μεριδίου αγοράς, όπου
κέρδους μετράται ως ο λόγος κερδών προ φόρων προς το σύνολο 
θετική συσχέτιση είναι εμφανής με τις μεγάλες τράπεζες να 
μεγαλύτερη κερδοφορία για το διάστημα 2001-2003.Υψηλότερη
συνδυάζεται με υψηλότερο μερίδιο αγοράς, δηλαδή οι τράπεζες 
αποτελεσματικότητα κατέχουν και υψηλότερο μερίδιο αγοράς. 
 

  
 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο συντελεστής αποτελεσματικότητας για 
ς πέντε μεγαλύτερες τράπεζες κατά την περίοδο του 2000-2004 που μετρά τα 

λειτουργικά έξοδα ως προς το σύνολο των εσόδων χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα  
έσοδα  από τις χρηματιστηριακές πράξεις. Χρησιμοποιείται η περίοδος 2000-2004 
καθώς η κερδοφορία των τραπεζών επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά από 
την περίοδο 1998-2000 που καταγράφηκε απότομη αύξηση της κερδοφορίας λόγω 

τι
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της μεγάλης ανόδου του χρηματιστηρίου και όχι εξαιτί
λειτουργίας τους. 
 

ας της αποτελεσματικής 

 
 
 
Ο λόγος εξόδων προς έσοδα παρουσιάζει σαφή πτωτική πορεία αντανακλώντας τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 5 μεγαλύτερων τραπεζών. Στο σημείο αυτό 
πρέπει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ βελτίωσης αποτελεσματικότητας και απλ ς 
μείωσης του κόστους. Η απλή μείωση του κόστους μπορεί να προέλθει από την 
ελάττωση του αριθμού των απασχολουμένων στην τράπεζα, τον περιορισμό των 
καταστημάτων και την ενο οίησ  των λειτουργιών αι ιαδι ασιών .Α  ο 
περιορισμός ή η συγκράτηση αυτών των δαπανών συνοδευτεί από αντίστοιχο 
περιορισμό του συνολικού ενεργητικού της τραπέζης ή των εσόδων της, θα 
αντανακλά την σμίκ υνση του μεγέθους της κα όχι τη ελτίωση ς 
αποτελεσματικότητάς της. Αν όμως ο περιορισμός του κόστους υπεραντισταθμίζει 
την επίδραση στο ενεργητικό ή τα έσοδα της τραπέζης ως αποτέλεσμα της 
αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των πόρων, τότε θα βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά της. Στην περίπτωση των 5 μεγαλυτέρων ελληνικών τραπεζών, 
ο λόγος λειτουργικών εξόδων προς έσοδα μειώνεται συνεχώς, βελτιώνοντας την 
αποτελεσματικότητα, καθώς οι τράπεζες αυτές έχουν και τη

ή

π η κ δ κ ν

ρ  ι β τη

 δυνατότητα να 

τ

ι ) ω λ  

επιμερίσουν το σταθερό κόστος σε ευρύτερη βάση μειώνοντας έτσι το μέσο κόστος 
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας αποφέρει 
αύξηση του μεγέθους και παράλληλα αύξηση του μεριδίου αγοράς. 
Μετά τις επωφελείς συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 
1995-2000, οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες επέτυχαν, να αξιοποιήσουν  τις υφιστάμενες 
οικονομίες κλίμακας, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των συνολικών 
εσόδων σημειώνουν σαφή πτώση. Η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αξιοποίηση ων οικονομιών κλίμακας, που σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες 
αποτελούν την πιο διαδεδομένη πηγή δυνητικών κερδών. Οφείλεται , όμως  και στις 
μεγάλες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που πραγματοποίησαν οι τράπεζες που τους 
έδωσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις νέές μεθόδους προσφοράς 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (π.χ. συστήματα πιστωτικής διαβάθμισης στα 
καταναλωτικά δάνεια, συστήματα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής στεγαστικών 
δανείων, πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών μέσω των 
ΑΤΜ και του δ αδικτύου κ.α .  Η πτωτική πορεία τ ν ειτουργικών εξόδων μας 
επιτρέπει επίσης να συμπεράνουμε ότι οι οικονομίες κλίμακας και οι δυνατότητες 
χρήσης της νέας τεχνολογίας για τις μεγάλες τράπεζες δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί . 
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Βέβαια . θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δραστική μείωση των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων με την ένταξη της χώρας στη ΖτΕ (που έχει ως 
συνέπεια τη μείωση των εσόδων των τραπεζών λόγω της εξάλειψης αυτών των 

ρίων κέρδους των τραπεζών λόγω της αύξησης 

ιτουργικών  τ Γ

ες τράπεζες και αποτελεί 
ημαντική ένδειξη αφενός της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, και αφενός της 
εγαλύτερες τράπεζες διαθέτουν υψηλότερη ποιότητα παρεχομένων προϊόντων, με 

κινδύνων) και η διεύρυνση των περιθω
της ρευστότητάς τους μετά την εναρμόνιση του συστήματος των υποχρεωτικών 
δεσμεύσεων προς τα ισχύοντα στο Ευρωπαϊκό σύστημα. 
Μέγεθος και αποτελεσματικότητα. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα των μεγαλύτερων 
τραπεζών κατατάσσουμε τις τράπεζες, σε τρεις κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις 3 μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική,ALPHA, 
Eurobank).Η δεύτερη, από τις αμέσως μικρότερες τράπεζες (Εμπορική και Πειραιώς), 
και τέλος η τρίτη από τις υπόλοιπες μικρότερες τράπεζες. Στον πίνακα που ακολουθεί 
υπολογίζονται τα μερίδια αγοράς, ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και 
ο δείκτης λε εξόδων ως ποσοστό ων συνολικό εσόδων. ια τις κατηγορίες 
αυτές υπολογίστηκε ο μέσος όρος κάθε δείκτη για την περίοδο 2001-2003. Από τον 
πίνακα που ακολουθεί καθώς και από το Διάγράμμα διαπιστώνεται ότι υφίσταται 
σημαντική διαφορά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα μεταξύ των 3 
διαφορετικών κατηγοριών, και κυρίως μεταξύ των μεγαλυτέρων και των υπολοίπων 
μικρότερων τραπεζών. Οι 3 μεγαλύτερες υπερτερούν στην αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων, από τις 2 αμέσως μικρότερες και πολύ περισσότερο από τις ακόμη 
μικρότερες τράπεζες. Επίσης ο λόγος λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο των 
εσόδων είναι σαφώς χαμηλότερος για τις τρεις μεγαλύτερ
σ
μ
αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων τους από προμήθειες. 
 
 

 

ς   

 
 
 
 
Επιπλέον, οι μεγαλύτερε  τράπεζες αυξάνουν τα κέρδη τους λόγω της δυνατότητας 
επέκτασης του δικτύου και του γεγονότος ότι πολλοί πελάτες χρειάζονται ή 
προτιμούν τις υπηρεσίες μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων. Στο βαθμό επιπλέον 
που τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες 
διαφοροποίησης κινδύνων μπορούν να προκύψουν οικονομίες κλίμακας εσόδων, 
επειδή η πελατεία είναι διατεθειμένη να πληρώσει υψηλότερες προμήθειες για 
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χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. δανειακά συμβόλαια ή παράγωγα προϊόντα) που 
υποστηρίζονται από μεγαλύτερες τράπεζες που θεωρούνται και πιο ασφαλείς. Τέλος, 
άθε βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μέσω περαιτέρω διαφοροποίησης 
ινδύνων αυξάνει τη δυνατότητα των τραπεζών να επιδίδονται σε δραστηριότητες 
κ
κ
υψηλού κινδύνου-υψηλής αναμενόμενης απόδοσης.   
 
 

 
   
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν 
υψηλότερα μερίδια αγοράς λόγω της υψηλότερης  αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας τους. Επειδή η όξυνση του ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αγοράς απαιτεί μεγαλύτερα μεγέθη τραπεζικών ιδρυμάτων, οι τράπεζες 
επιδίδονται σε ένα αγώνα αύξησης των μεριδίων αγοράς επιστρατεύοντας και την 
τιμολογιακή τους πολιτική, με ευνοϊκές επιπτώσεις για τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, 
παρατηρούμε τη υνέχιση της παρουσίας πολλών μικρότερων σε μέγεθος εγχώριων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης

σ
 και μεγάλων αλλοδαπών τραπεζικών 

σ

υ, έναντι 55% στη ζώνη του Ευρώ, 

ν παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών. 

ιδρυμάτων, που εφαρμόζουν ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική με σκοπό την 
εδραίωσή τους στην ελληνική αγορά, θέτοντας πρόσθετους φραγμούς σε 
ολιγοπωλιακής φύσεως άνοδο επιτοκίων. 
Επίσης, η συνεχής αύξηση της ζήτησης χρηματοοικονομικών προϊόντων που 
παρουσιάζει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα 
χειραγώγησης της αγοράς από τις μεγάλες τράπεζες. 
 Η Ελλάδα παρουσιάζει τους χαμηλότερους δείκτες διείσδυσης χρηματοοικονομικών 
προϊόντων την Ευρώπη. Στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη, παρά τη 
σημαντική πιστωτική επέκταση τα τελευταία χρόνια, αναμένεται περαιτέρω αύξηση 
της διείσδυσης των τραπεζών, καθώς διευρύνεται και η προσφορά νέων τραπεζικών 
προϊόντων. Η χρηματοδότηση ιδιωτών (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) 
διαμορφώθηκε το 2004 στο 32% του ΑΕΠ περίπο
ενώ οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν στο 43% έναντι 59% στη ΖτΕ. 
Συνεπώς, στην εγχώρια αγορά, υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο αύξησης του 
όγκου τω
Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών οι διαφορές μεταξύ των 
επιτοκίων  στην Ελλάδα και στη Ζώνη του Ευρώ συνοψίζονται στους παρακάτω 
πίνακες. 
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 Τα επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών 
της Ζώνης του Ευρώ, παρά το γεγονός ότι το κόστος διαχείρισης του συστήματος 
καταθέσεων στην Ελλάδα είναι υψηλότερο απ΄ ότι στην Ευρωζώνη , καθώς στους 
αταθέτες οι τράπεζες στην Ελλάδα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες εξασφάλισης και 

) , υπηρεσίες 
 και άλλες 

κ
δυνατότητα άμεσης ανάληψης των καταθέσεων τους (24 ώρες το 24ωρο
μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου
διευκολύνσεις που δεν κοστολογούνται.  
 

 
 
 
Παρομοίως, τα επιτόκια χορηγήσεων, παρόλο που θα έπρεπε να είναι τα υψηλότερα 
στην Ευρώπη μιας και αντανακλούν κατά κανόνα υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο, 
διαμορφώνονται σε επίπεδα πολύ κατώτερα των μεγίστων. Σχεδόν το σύνολο των 
δανειζόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι αξιολογημένο από πλευράς της 
πιστοληπτικής του ικανότητας, ενώ όσες επιχειρήσεις έχουν βαθμολογηθεί , έχουν 
βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας πολύ χαμηλότερο από το μεγάλο πλήθος των 
επιχειρήσεων στις ανεπτυγμένες χώρες της ΖτΕ. Επιπλέον, το κόστος διεκπεραίωσης 
ιοικητικών-δικαστικών παρεμβάσεων επιβαρύνει το κόστος των πάσης φύσεως 

πλαίσιο φαίνεται 
μην εξυπηρετούν 

δ
δανείων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το γενικότερο θεσμικό-εθιμικό 
να ευνοεί επιμόνως τα τελευταία χρόνια εκείνους που επιλέγουν να 
τις υποχρεώσεις τους έναντι του τραπεζικού συστήματος. 
 

 
 
Γενικότερα, το λειτουργικό κόστος των τραπεζών στην Ελλάδα είναι ακόμα 
υψηλότερο από ότι στις περισσότερες χώρες της ΖτΕ, λόγω της ισχύουσας εργατικής 
νομοθεσίας, του κόστους των υποχρεώσεων τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία των 
εργαζομένων (που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό κυβερνητικές αποφάσεις του 
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παρελθόντος), της περιορισμένης δυνατότητας των πελατών και του ισχύοντος 
οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου για τη χρήση των εναλλακτικών (χαμηλότερου 

 παρουσίασαν κατά την περίοδο 2001-2003 σημαντικά περιθώρια βελτίωσης 
ς αποτελεσματικότητας τους , με τις μεγαλύτερες τράπεζες να εμφανίζουν τη 

 στην τοπική αγορά με παράλληλη αύξηση των μεριδίων 
γοράς. 

ες, δεν αποτελεί από μόνο του ισχυρό λόγο 

λλευση του συγκριτικού 

  ε ε
π

τα Τραπεζών Γενικών 

ο ι
οπού επιτυγχάνονται κατά πολλούς τρόπους..   

κόστους) δικτύων διανομής των τραπεζικών προϊόντων, καθώς και του μεγάλου 
πλήθους και του μικρού μεγέθους των τραπεζικών λογαριασμών. Τέλος, η 
φορολογική επιβάρυνση των Ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερη από ότι στις 
άλλες χώρες της ΖτΕ. 
Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη διενέργεια μιας συγχώνευσης θεωρείται η 
αύξηση του μεριδίου αγοράς και μέσω αυτής η ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς από 
την προκύπτουσα εταιρία. Η εμπειρική έρευνα στο παρελθόν είχε δείξει ότι στις 
αγορές με υψηλότερο δείκτη συγκέντρωσης παρατηρούνταν υψηλότερα επιτόκια 
χορηγήσεων και χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας 
παρατηρούμε ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι από τα υψηλότερα της Ζώνης του 
Ευρώ, ενώ τα επιτόκια των χορηγήσεων διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από 
εκείνα που δικαιολογεί η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδος. Ωστόσο, η δύναμη 
ελέγχου της αγοράς από τις μεγάλες τράπεζες έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια έτη παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης που επιδεικνύουν. Τούτο οφείλεται 
στην απορύθμιση, στην αποδιαμεσολάβηση  και στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς που σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις αύξησαν τον 
ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές και τις κατέστησαν πιο ευάλωτες. Οι ελληνικές 
τράπεζες
τη
μεγαλύτερη βελτίωση, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες οικονομίες κλίμακας και 
ενισχύοντας τις θέσεις τους
α
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 
 
΄Ένα από τα αρχικά ζητήματα που αξίζει ιδιαίτερη θεώρηση σε μια προτεινόμενη 
τραπεζική συγχώνευση είναι να προσδιορισθεί το κίνητρο για την υποδεικνυόμενη 
συνένωση. Το γεγονός ότι από τη συγχώνευση θα προκύψει μια μεγαλύτερη τράπεζα 
από ότι η κάθε μια από τις συγχωνευόμεν
για να γίνει μια συγχώνευση. Προκειμένου να αιτιολογηθεί μια συγχώνευση θα 
πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένοι και εξειδικευμένοι σκοποί. Επιγραμματικά  θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω πλεονεκτήματα που οδηγούν στην 
εξαγορά και συγχώνευση των τραπεζών: 
1)Οικονομίες κλίμακας 2)Φορολογικά οφέλη 3)Αντικατάσταση μη αποτελεσματικής 
Διοίκησης στο ευρύ ανταγωνιστικό περιβάλλον σε θέματα εξειδίκευσης 4)Μείωση 
του κινδύνου (αν και όχι πάντοτε) 5)Η εκμετά
πλεονεκτήματος 6)Μεγέθυνση με όλα τα υπέρ και τα κατά που αυτή συνεπάγεται 
7)Διείσδυση σε νέες αγορές και κμετάλλευση αυτών μ  περισσότερη ευκολία 8) 
Δημιουργία ισχυρού εμπορικού σήματος με προσφερόμενες υπηρεσίες και ροϊόντα 
με ανταγωνιστικό κόστος και υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Ένα από τα βασικότερα  πλεονεκτήματα δημιουργίας σύνθετων χρηματοοικονομικών 
ομίλων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι τα συστήμα
Συναλλαγών (Universal Banks), οι οποίες δημιουργούνται από συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, είναι αυτά που έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών σκοπού, 
βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του χρηματ πιστωτ κού συστήματος. Οι 
οικονομίες σκ
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Πρώτον, οι τράπεζες γενικών συναλλαγών μπορούν να συνδυάζουν τις ανάγκες των 
ήδη χρηματοδοτούμενων απ΄ αυτές ή των καταθετών τους , για έκδοση ή αγορά  

 διανομής των τραπεζών. 

ν τραπεζών γενικών  συναλλαγών (Universal 
ί   
α  ν  

. 

 

 

 ακόμη και στην περίπτωση που το θεσμικό καθεστώς 

 χ θ τ
 αυτή της επενδυτικής τραπεζικής , είτε έμμεσα 

ς π ς

ιχείρηση ,αλλά και  των οργανωτικών  

ιρήσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες και  

τίτλων, πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά σε σχέση με τις επενδυτικές 
επιχειρήσεις. 
Δεύτερον, η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα  μέσα 
από τα  εκτεταμένα δίκτυα
Τρίτον, επειδή οι αποδόσεις των τραπεζικών εργασιών και των εργασιών επί τίτλων 
παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση, παρουσιάζεται η δυνατότητα διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου και συνεπώς μείωσης του συνολικού βαθμού κινδύνου των 
τραπεζικών συναλλαγών. 
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα τω
Banks) έγκειται σως στην ευελιξία τους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της γοράς. Ιδιαίτερα θα πρέπει α τονιστεί το ισχυρό συγκριτικό 
πλεονέκτημα που έχουν οι τράπεζες γενικών συναλλαγών στην «τιτλοποίηση» 
(securitization) των εργασιών τους
Ταυτόχρονα οι αλλαγές στη δομή του χρηματοπιστωτικού τομέα παίρνουν 
συγκεκριμένες μορφές στους διάφορους χώρους της χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας. ΄Ετσι  διακρίνουμε: A) Τραπεζικός χώρος: Λόγω θεσμικού πλαισίου  
εξαγορών και συγχωνεύσεων παρατηρείται δημιουργία τραπεζών γενικών 
συναλλαγών στη θέση των εξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων (εμπορικές 
τράπεζες, επενδυτικές, κτηματικής πίστης, ταχυδρομικά ταμιευτήρια κλπ.) . Η 
πολιτική της απελευθέρωσης που υιοθετήθηκε στις περισσότερες οικονομικά 
προηγμένες χώρες στα τέλη της δεκαετίας του  ’70 , είχε σαν συνέπεια την 
κατάργηση της παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών 
τραπεζών. Μ΄ αυτό τον τρόπο
δεν επιτρέπει την ανάληψη δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής από τις 
εμπορικές τράπεζες , οι τελευταίες διεισδύουν στο Χρηματιστήριο, με έμμεσους 
τρόπους, όπως π.χ. μέσω χρηματοδότησης επιχειρήσεων που προβαίνουν σε εξαγορές 
άλλων ή συγχωνεύσεις.  
Β)Ασφαλιστικός χώρος:  Παρατηρείται το φαινόμενο της χρησιμοποίησης των 
δικτύων τους ή της δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών για τη διάθεση άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ό ι κα αρά ασφαλισ ικών. Ανάμεσα στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες είναι και
μέσω πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε άμεσα με τη διαχείριση του 
δικού τους χαρτοφυλακίου. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται μια νέα τάση  στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, η τάση της δημιουργίας τραπεζοασφαλιστικών  
δραστηριoτήτων  (bankassurance).  
Με βάση τα όσα επισημάνθηκαν παραπάνω για τη σημασία και την έκταση των 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων διεθνώς και στη χώρα μας, είναι ανάγκη να εξετασθούν 
ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία αντισταθμίζουν τα ισχυρά πλεονεκτήματα  που 
προκύπτουν από μια συγχώνευση . Τα μειονεκτήματα αυτά αφορούν προβλήματα 
κοινωνική  αποτελεσματικότητας και α οδοχή  των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με επιπτώσεις στην οργάνωση και Διοίκηση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στην απασχόληση, στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού 
στην εξαγοράζουσα και στην εξαγοραζόμενη επ
αλλαγών και του ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων(reengineering), ή 
συρρίκνωσης εργασιών μετά  τη μεταβίβαση, ιδίως εάν αυτή συνοδεύεται  από 
απορρόφηση ή συγχώνευση επιχε
με τελείως διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα. 
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Από τη διεθνή εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ιδιοκτησιακής 
μεταβολής λειτουργούν, κατά κανόνα σε βάρος της απασχόλησης και του εργασιακού  
status quo , 3 βασικές επιδράσεις: 
Eπίδραση  εξαγοράς : οδηγεί σε  γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως εργασιακού 

σ κ
ιχείρηση): αξιοποιεί 

άση 
ία διοίκησης της αγοράστριας εταιρείας. 

ά θ α  ν

ν. 
ω

των τραπεζών και γενικότερα των επιχειρήσεων μπορεί να 

ση ή εξαγορά, με κυριότερο την 

οράζει μπορεί να μην έχει πλήρη γνώση των 
 της πρακτικής στη χώρα που 

την ίδια 
 υπηρεσιών, τα 

ην ενσωμάτωση του  προσωπικού στη νέα τράπεζα 
 ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής  
 επανασχεδιασμό ή την επέκταση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

την καθημερινή παρακολούθηση των λογιστικών συστημάτων και  
αφής και επικοινωνίας με την πελατεία. 

, με ανασχεδιασμό/ εξορθολογισμό/ κατάργηση επικαλυπτόμενων λειτουργιών, 
εξωτερίκευση άλλων, αλλά και με ευρύτερες εφαρμογές αυτοματοποίησης και 
κατάργησης θέσεων εργασίας , που συνήθως οδηγούν σε απολύσεις, σε περικοπές 
παροχών, σε επιλεκτική υποβάθμιση ή και στην κατάργηση εργασιακών κεκτημένων, 
με τόχο την άμεση και κατά το δυνατόν θεαματική βελτίωση της ερδοφορίας. 
Πολυεθνική επίδραση (εάν ο αγοραστής είναι ξένη πολυεθνική επ
τις υφιστάμενες διαφορές στα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων και τη 
δυνατότητα του ¨διαίρει και βασίλευε¨ για την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και τη μείωση του εργασιακού κόστους. Πέρα από τα παραπάνω, αξιοποιούνται και 
οι αδυναμίες συντονισμού των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο ή / και 
υφιστάμενες αντιθέσεις μεταξύ τους ανά χώρα ή εκμετάλλευση. 
Επίδραση στην επιχειρησιακή κουλτούρα: τάση για επιβολή ενός νέου(συχνά 
εισαγόμενου) στυλ διοίκησης και διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, με β
τις προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφ
Η τ ση αυτή έτει συχνά σε δοκιμασία κάθε έννοι  ίσης μεταχείρισης: α ατρέπονται 
τα υπάρχοντα εργασιακά δεδομένα, τα συστήματα διοίκησης, η ιεραρχία ή και το ίδιο 
το σύστημα των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα πολώσεις, τριβές 
και πολυάριθμες εστίες βλαπτικών μεταβολών για μεγάλες ομάδες εργαζομένω
Κίνδυνοι Εξαγορών και Συγχ νεύσεων.   
Η εξαγορά 
πραγματοποιηθεί είτε με την καταβολή μετρητών, είτε με την έκδοση νέων μετοχών. 
Στη δεύτερη περίπτωση η εξαγορά γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες 
εταιρείες θα αντικαταστήσουν αυτές που είχε εκδώσει η υπό εξαγορά εταιρία. 
Οι κίνδυνοι επομένως που προκύπτουν στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις 
διακρίνονται: 
-Σ΄ αυτούς που ελλοχεύουν πριν από την εξαγορά και έχουν να κάνουν κυρίως με την 
τιμολόγηση της εξαγοραζόμενης τράπεζας, αφού η αξία της εξαγοράς θα πρέπει να 
αντισταθμίζεται από την αξία των προσδοκόμενων εσόδων που θα προκύψουν και  
-Σ΄ αυτούς που υπάρχουν μετά τη συγχώνευ
ενδεχόμενη οργανωτική και εργασιακή ετερογένεια των συγχωνευόμενων τραπεζών. 
Παράλληλα οι λειτουργικοί και στρατηγικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι σημαντικοί, 
καθώς η διοίκηση της τράπεζας που εξαγ
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, του εποπτικού πλαισίου και
είναι εγκατεστημένη η εξαγοραζόμενη τράπεζα. 
Τέλος, στις συγχωνεύσεις δυο πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σ
χώρα , με την ίδια περίπου γραμμή παραγωγής προσφερομένων
προβλήματα μπορεί να προκύψουν από: 
-τ
-την
-τον
-  
-τον νέο τρόπο επ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 
 
“Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ” 
CASE STUDY: Η ΠΡΟΟΠΤΙ

 
ΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

ιήσεις και συγκεντρώσεις 

όκτηση του 

n ι  

Σ
 
3.1. ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ-ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 
Μετά το έντονο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών που σημειώθηκε στο 
Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα  σε αρχικό στάδιο  με ενοπο
του κλάδου σε εθνικό επίπεδο ,  στη συνέχεια προεκτάθηκε σε ενδοευρωπαϊκό 
επίπεδο με δημιουργία κολοσσιαίων πιστωτικών ιδρυμάτων, το τελευταίο χρονικό 
διάστημα παρατηρείται απροθυμία και  των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών τραπεζών για 
επίτευξη συνεργιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο Ευρωπαϊκό πεδίο αν εξαιρέσουμε τις  μεγάλες εξαγορές τραπεζών όπως η 
Βρετανική Abbey National, η Ιταλική Banca Antoneveta , η Γερμανική HVB Group, 
και αρκετών Ιδιωτικών Ελβετικών τραπεζών (Ehinger & Armand von Ernst ltd, 
Ferrier Lullin και Banco de Lugano, από τις Unicredito, Santander Central Hispano, 
και ΑΒΝ-AMRO αντίστοιχα)το ενδιαφέρον επικεντρώνεται  κυρίως στην περιοχή της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ακολουθώντας τις Αμερικάνικες τράπεζες που 
έχουν ήδη διεισδύσει σε αυτές τις αγορές και εντείνουν τον ανταγωνισμό , οι 
ευρωπαϊκοί τραπεζικοί κολοσσοί αποφάσισαν ότι δε μπορούν να μείνουν πίσω. 
Χαρακτηριστικό της γενικότερης στροφής των επενδυτικών πρωτοβουλιών των 
Ευρωπαϊκών τραπεζών προς την περιοχή αυτή είναι το γεγονός ότι επτά μεγάλες 
τράπεζες ( Deutche Bank, Erste Bank, Dexia, Banco Commercial Portuges, Eθνική  
Τράπεζα  της Ελλάδος κ,α) κατέθεσαν προσφορές για την απ
πλειοψηφικού ποσοστού του ισχυρότερου Ρουμανικού πιστωτικού Ιδρύματος Banca 
Comerciala Roma a ενώ δεν θα πρέπε να μας διαφεύγει η αξιόλογη παρουσία που 
διατηρούν οι ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, ΑLPHA BANK,EFG, EMPORIKI BANK 
και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ) σε Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία και Σερβία. 
Η οικονομική και πολιτική σταθερότητα αποκαθίσταται σταδιακά στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), ωστόσο η παρατηρούμενη άνοδος της 
οικονομικής δραστηριότητας αν και οφείλεται εν μέρει στην εκκίνηση από πολύ 
χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, είναι κυρίως  αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που 
έχει σημειωθεί στη δημιουργία των κατάλληλων θεσμών και του αναγκαίου 
οργανωτικού πλαισίου για την απρόσκοπτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. 
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Μεγαλύτερη έως τώρα πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή έχουν πραγματοποιήσει , 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , η Βουλγαρία και η Ρουμανία.   Κατ΄ 
ακολουθία οι επιχειρηματικές προσδοκίες των ξένων επενδυτών έχουν βελτιωθεί 
αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, ενώ οι ίδιοι επενδυτές 
διευρύνουν τις δραστηριότητες τους σε τομείς όπου παλαιότερα απέφευγαν να 
τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους. Συγκεκριμένα παρά την πρόοδο της Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας , στην υπόλοιπη περιοχή η ανάπτυξη είναι μάλλον εύθραυστη και η 
περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικών αβεβαιοτήτων. 
Ο πληθωρισμός ξακολουθεί  στις περισσότερε  χώρες να διατηρείται σε υψηλό 
επίπεδο αν και πολύ χα ηλότ ρο συγκριτικά με τα προηγούμεν  έτη. Σε ορισμένες 
χώρες ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα της αναγκαίας προσαρμογής των τιμών και 
υπηρεσιών και προϊόντων που ελέγχονται από το κράτος στα πλαίσια της σταδιακής 
σύγκλισης τους στα επίπεδα διεθνών τιμών για τα προϊόντα αυτά και της 
προσπάθειας μείωσης των ελλειμμάτων οργανισμών και επιχειρήσεων που 
βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο   ή στα πρόθυρα ιδιωτικοποίησης τους. Σε άλλες 
όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχει συνδεθεί με την σταθεροποίηση ή ανατίμηση 
της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος  η οποία δημιουργεί κινδύνους επιβάρυνσης 
της ανταγωνιστικότητας. Το  έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην 
πλειονότητα των χωρών της περιοχής υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ και μάλιστα με 
ανοδικές τάσεις. Η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με τις 
σχετικά υψηλές καθαρές εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων που γίνονται κυρίως 
για εξαγορά επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται. Επιπλέον , οι οικονομίες της 
Αλβανίας και των Σκοπίων, αλλά και αυτές  της Ρουμανίας και Βουλγαρίας 
εξαρτώνται σημαντικά από τα μεταναστευτικά εμβάσματα, ενώ προβλέπεται μείωση 
της οικονομικής βοήθειας από διάφορους διεθνείς οργανισμούς σε ορισμένες από τις 
χώρες τις ΝΑΕ (FYROM, Αλβανία) συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. 
Τέλος η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αυξάνεται τώρα 
με ταχείς ρυθμούς σε όλες τις χώρες της ΝΑΕ και συνιστά βασικό μηχανισμό 
ενίσχυσης  της εγχώριας δραστηριότητας και τον κύριο τομέα δράσης του τραπεζικού 
συστήματος της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός αύξησης  των δανείων 
προς τον τραπεζικό τομέα διαμορφώθηκε το 2003 σε 60% στη Βουλγαρία και 74% 
στη Ρουμανία κυρίως λόγω χαμηλής βάσης εκκίνησης. Το ύψος των πιστώσεων προς 
τον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με τα Ευρωπαϊκά 
δεδομένα., όμως  ο πολύ υψηλός ρυθμός αύξησης των πιστώσεων ήδη ανησυχεί τις 
Κεντρικές Τράπεζες των χωρών αυτών και τους Διεθνείς Οργανισμούς, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες (δεδομένου ότι 
μεγάλο μέρος των δανείων παρέχεται σε Ευρώ ή άλλα ξένα νομίσματα για τις χώρες 

ε ς
μ ε  α

αυτές) και τη αντιπληθωριστική τους πολιτική για συγκράτηση των ελλειμμάτων. Για 
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το λόγο αυτό πολλές Κεντρικές Τράπεζες λαμβάνουν μέτρα περιστολής του ρυθμού 
αύξησης των πιστώσεων, όπως η αύξηση των επιτοκίων αναφοράς και αύξηση του 
οσοστού δέσμευσης στις καταθέσεις σε εγχώρια αλλά κυρίως ξένα νομίσματα. 
ιδικότερα τα υποχρεωτικά διαθέσιμα για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα σε ορισμένες 
ώρες υπερβαίνουν το 30%. 

ύπρου, η  ανάλυση των πρόσφατων βημάτων του στην αγορά , η 
ιαμόρφωση της στρατηγικής και ο μελλοντικός σχεδιασμός καθώς και η θέση του 
έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών του αλλά  και  η διατύπωση προτάσεων  

 

ηματοοικονομικών   προϊόντων και υπηρεσιών που 
εριλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού 

λήλους. Επίσης διαθέτει επτά 
αταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οκτώ στην Αυστραλία και ένα στα Channel 

π
Ε
χ
 
 
 
 
 
3.2 ΠΡΟΦΙΛ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    
 
 
Στο πλαίσιο  της επεξεργασίας του case study σχετικά με την προοπτική επέκτασης 
της Τράπεζας Κύπρου στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χρήσιμο θα ήταν 
να παρουσιασθούν συνοπτικά  τα βασικά  οικονομικά στοιχεία  του Συγκροτήματος  
της Τράπεζας Κ
δ

βελτίωσής της.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 H Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός 
χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα  
στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τα Channel Islands .Το συγκρότημα 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρ
π
κλάδου και ζωής, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 
και υπηρεσίες θεματοφυλακής. 
 
Η Τράπεζα Κύπρου Λτδ κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο. Με ποσοστό εργασιών 
40% περίπου αποτελεί τον κύριο κινητήριο μοχλό της Κυπριακής οικονομίας, 
Απαριθμεί 182 καταστήματα και απασχολεί 3350 υπαλ
κ
Islands. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί Γραφεία Αντιπροσωπείας στις 
Η.Π.Α Καναδά, Νότιο Αφρική, Ρωσία και Ρουμανία.    
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Από το 1991 η τράπεζα Κύπρου άρχισε τη δυναμική της επέκταση στην Ελλάδα. 
Σήμερα, οι τραπεζικές εργασίες του Συγκροτήματος στην ελληνική αγορά το 
κατατάσσουν ως την μεγαλύτερη ξένη τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 
Προσφέρει όλα τα είδη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τραπεζικά προϊόντα μέσω 
του δικτύου των 100 καταστημάτων, χρηματιστηριακές υπηρεσίες μέσω της Κύπρου 
χρηματιστηριακής και Κύπρου Α.Ε.Δ.Α.Κ, υπηρεσίες Leasing και factoring καθώς 
επίσης και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κατέχει το 3,5% του κύκλου εργασιών στον 
Ελλαδικό χώρο ενώ στόχος μέχρι το 2007 είναι η επέκταση σε 120 καταστήματα και 
απόκτηση μεριδίου αγοράς 5%. Στην Ελλάδα εργοδοτεί 2240 άτομα. Το συγκρότημα 

 η ALPHA BANK, EUROBANK-
RGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
 εξάπλωση της Τράπεζας σε χώρες όπου ζει και δημιουργεί το ελληνικό στοιχείο 

υ ελληνισμού. Η τράπεζα Κύπρου μέσα από 
ν συνεχή ανάπτυξη της στοχεύει στην υλοποίηση του βασικού της στόχου  

ν Mckinsey & Co. Ως αποτέλεσμα, αποφασίσθηκε 

τα ενώ προς το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν θέσεις Ανώτατων 

τροχιά ανάκαμψης, όπως φαίνεται από 

κ

Ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από 

της τράπεζας Κύπρου κατατάσσεται ως ο έκτος μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός 
οργανισμός στον  ελληνικό χώρο( με βάση τις καταθέσεις και χορηγήσεις). Κύριοι 
ανταγωνιστές της στον Ελλαδικό χώρο είναι
E
Η
την καθιερώνει ως τη διεθνή Τράπεζα το
τη
«Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα του Κόσμου». 
 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Το 2004 αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, 
καθότι πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με τις σύγχρονες  αρχές περί εταιρικής διακυβέρνησης με την υποστήριξη 
του διεθνούς οίκου συμβούλω
εντός του 2004 ,ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος δεν θα ασκούν 
εκτελεστικά καθήκον
Εκτελεστικών και Γενικών Διευθυντών Συγκροτήματος, με νέο Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή τον κ. Ηλιάδη Ανδρέα –μέχρι τούδε –Γενικό Διευθυντή 
Συγκροτήματος στην Ελλάδα. 
Οι κατευθύνσεις που κινήθηκε η Τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα το προηγούμενο 
έτος είχαν  ως εξής: 
Στην Κύπρο, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο τραπεζικός τομέας τα τελευταία 
χρόνια, το Συγκρότημα έχει ήδη εισέλθει σε 
τα αποτελέσματα του 2004 (επανεμφάνιση κερδοφορίας). 
Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται ,πέρα  από τη γενικότερη οικονομική ανάκαμψη στην 
Κύπρο, στην πλήρη αναδιοργάνωση της Τράπεζας και ανακατανομή  του 
προσωπικού ,το οποίο με  την εξειδίκευσή στον τομέα  προσφέρει την υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα εξυπηρέτησης στον πελάτη. 
Στην Ελλάδα η Τράπεζα Κύπρου είχε μια εξαιρετική πορεία και σήμερα βρίσκεται 
μεταξύ των μεγαλύτερων Τραπεζών. Συγκεκριμένα, η  Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας 
κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ των εμπορικών Τραπεζών αι είναι η 
μεγαλύτερη ¨ξένη¨ Τράπεζα στη χώρα. Το δίκτυο των καταστημάτων πρόσφατα 
ανήλθε στα 105 καταστήματα και προχωρεί δυναμικά στη συμπλήρωση των 120 σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, υπάρχει η στόχευση   για μερίδιο 5% έως το 
2007.Η δυναμική διείσδυση της Τράπεζας στην 
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ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς της αγοράς . Στον τομέα των 
καταθέσεων και χορηγήσεων, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας διαμορφώθηκε ον 
Δεκέμβριο του 2004 σε 3,66% και 3,69% αντίστοιχα. Η Κύπρου Leasing αύξησε 
σημαντικά τις εργασίες της κατά το 2004 και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ 
των εταιρειών leasing , με μερίδιο αγοράς 18%. 
Συνοπτικά τα κυριότερα βήματα πέρα από τη διεύρυνση του δικτύου και της 
διατήρησης της ποιότητας εξ

τ

υπηρέτησης σε υψηλά επίπεδα μπορούν να 
ς 

ροσοχής σε κάθε τομέα ξεχωριστά (Ιδιώτες.ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) , στη 
ης-κερδοφορίας –ρευστότητας αλλά 

και της προσέγγι δων, Κύπρου και Ελλάδο ία ενός 
συμπ χυρού μο
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Συγκροτήματος παρουσιάζουν την εξής
 
ΣΥ ΕΙΚΟ ΓΚ ΜΑΤ

ΧΟ ΣΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

επικεντρωθούν στη βελτίωση της οργανικής-οργανωτικής  υποδομής με εστίαση τη
π
διατήρηση ισορροπίας μεταξύ ρυθμού ανάπτυξ

σης των δυο μονά ς για τη δημιουργ
αγούς ισ οργανισ ύ. 

 εικόνα: 

ΝΟΠΤΙΚΗ ΝΑ ΣΥ ΡΟΤΗ ΟΣ: 
ΡΗΓΗ Σ 

ΕΤΟΣ 2004 2003 ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ

2004 2003 ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ

 ΜΕΡΙΔΙΑ  ΜΕΡΙΔΙΑ  
ΚΥΠΡΟΣ 50% 52% 9% 55% 59% 9% 
ΕΛΛΑΔΑ 40% 37% 23% 38% 33% 36% 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

10% 11% 4% 7% 8% 4% 
&
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
ΕΤΗ 2004 2003 2002 

 Εκα ες Ε Εκα ες Εκα εςτ.λίρ κατ.€ τ.λίρ Εκατ.€ τ.λίρ Εκατ.€ 
Καθαρά έσοδα 

τόκων 
246 424,35 199 343,27 176 303,6 

Κ  έρδη προ
προβλέψεων 

140 241,5 101 174,23 90 155,25 

Κ  38 έρδη/Ζημίες μ.φ 65,55 (29) (50,02) (21) (36,22) 
Βασικά μεγέθη 
ισ  ολογισμού

      

Σύνολο 
ενεργητικού 

10260 17698,5 9062 15631,95 8126 14017,35

Ίδια κεφάλαια 559 964,27 523 902,17 506 872,85 
Δάνεια/Χορηγήσεις 6450 11126,25 5689 9813,52 5044 8700,9 

Καταθέσεις 8656 14931,6 7390 12747,75 6836 11792,1 
Μεγέθη κατά 
ετοχή(σεντ) μ

      

Κέρδη  
μετοχή 

8,1 13,97 (6,5) (11,21) (4,9) (8,45) /Ζημίες κατά
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Μ  4,0 6,9 - - - - έρισμα/μετοχή
Κεφαλαιακή 
επάρκεια 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Πρωτοβάθμιο 
κεφάλαιο(Tier 1) 

9% 8,5% 7,7% 

Συνολική 13,7% 13,2% 11,6% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟ
5890 5703 5518 

ΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 
Η πιστοληπτική διαβάθμιση (31/03/2005) της τράπεζας από τους Διεθνείς οίκους είχε 

ρόθεσμη 
oody’ s                                 Baa I                                     P-2 

                A-                                         F-2 

 τ -
άδα. 

ε δεύτερο επίπεδο παρουσιάζεται αναλυτικά η θέση και τα αποτελέσματα, των 
κυριότερων Ελληνικών Τραπεζών-ανταγωνιστών της Τράπεζας Κύπρου στα 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ως εξής: 
  
                                            Μακροπρόθεσμη                   Βραχυπ
 M
 
Fitch Ratings             
 
3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
 
Στη συνέχεια και προκειμένου να γίνει ανάλυση των πιθανών αγορών στόχων, και 
καθορισμός της στρατηγικής, αρχικά  ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων 
οικονομικών και  δημογραφικών στοιχείων , του πολιτικού και τραπεζικού  
συστήματος, αλλά και του εύρους των συναλλαγών μεταξύ των 3 μεγαλυτέρων  
Βαλκανικών χωρών, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και ης Σερβίας Μαυροβούνιο 
με την Ελλ
Σ

Βαλκάνια 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 
ρήσκευμα: 83% χριστιανοί ορθόδοξοι, 13% μουσουλμάνοι, 4% άλλοι. 

η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
Νό ) 

το τι αν
Local Currency Credit Ratings Foreign Currency Credit Ratings 

Έκταση: 110, 975 τ.χλμ. 
Πληθυσμός: 7,707,495 κάτοικοι (απογρ. 2001) 
Κατανομή Πληθυσμού: 67,8% αστικός, 32,2% αγροτικός 
Ρυθμός αύξησης πληθυσμού: -1,14%
Θ
Πολίτευμα: Προεδρευόμεν

μισμα: λεβ (1 Euro=1.995 Leva
 
Πισ ληπ κή Ικ ότητα  

Short-T e -Te eb t-T e g-Term D bt Long rm D t Shor erm D bt Lon erm Debt 
Moody 

´s
S&
P 

Fitc
h 

Moody 
´s 

S&P F
h 

Moody
´s 

S&
P 

Fitc
h 

Moody 
´s 

S&P Fitch 
 

itc
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NR NP A-3 F3 Ba3 BBB BBB- A-3 NR Ba1 BB BB
B B - 

 
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το Σύνταγ α της χώρας υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 1991 και περιλαμβάνει όλες τις 
βασικές αρχές των σύγχρονων συνταγμάτων. Προβλέπει πολυκομματικό 
κοινοβουλευτικό σύστημα και ελεύθερες εκλογές για όλους τους κατοίκους άνω των 
18 ετών. Οι τρεις πυλώνες 

μ

εξουσίας στη Βουλγαρία είναι η νομοθετική, η 
τελεστική και η δικαστική. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος που εκλέγεται 

τίας, για 5ετή 
ητεία, ο Georgi Purvanov, πρώην αρχηγός του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού 

Ιούνιο του 2005 πρόκειται να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και 

ετά την έντονη οικονομική κρίση των ετών 1996/97, τον Ιούλιο του 1997 ξεκίνησε 

ρική Οικονομία αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%. Το 
καθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια 

βά 4 έ αύξησης 4, υ οι ιμ  
πρ
 

εκ
κάθε 5 χρόνια. Υπάρχει το συμβούλιο των Υπουργών (κυβέρνηση) στο οποίο 
προΐσταται ο Πρωθυπουργός . 
  
Μετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2001 τη χώρα κυβερνά 
κυβέρνηση συνασπισμού του Εθνικού Κινήματος Συμεών (NMSII) (120 βουλευτές 
σε σύνολο 240 της Εθνοσυνέλευσης) και του τουρκογενούς Κινήματος Ελευθεριών 
και Δικαιωμάτων (DPC)  υπό τον Ahmet Dogan (21 βουλευτές). Κατά τις τελευταίες 
Προεδρικές εκλογές (Νοέμβριος 2001) αναδείχθηκε Πρόεδρος Δημοκρα
θ
Κόμματος. Τον 
τον Νοέμβριο του 2006 θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.  
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Μ
το πρόγραμμα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να σταθεροποιηθεί η 
οικονομία και να υπάρξει ανάπτυξη.  
 
Από το 1998 η Βουλγα
Α
ση το τρίτο τρίμηνο του 200
οηγούμενου έτους.  

ναντι 4% το αντίστ χου τρ ήνου του

Structure of production as 
% of Gross Value Added 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agriculture 18.8 16.3 13.9 13.4 12.1 11.4 
Industry (excl. construction) 25.7 23.1 24.5 24.1 24.6 25.5 
Construction 4.8 5.0 4.6 4.6 4.5 4.5 
Services 50.7 55.5 56.9 57.9 58.8 58.5 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Βουλγαρίας διευρύνθηκε στο διάστημα 
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2004 κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2003. Στο τέλος Νοεμβρίου το έλλειμμα ανήλθε σε €2,36 δισεκ. Οι περισσότερες 
ισαγωγές στη Βουλγαρία προέρχονται από τη Γερμανία και ακολουθούν η Ρωσία, η 

εσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), το 2004 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
ε € 2 δισεκ.. Πρώτος ξένος επενδυτής για τη Βουλγαρία το 2004 αναδεικνύεται η 

ε
Ιταλία και η Ελλάδα. Οι βουλγαρικές εξαγωγές έχουν ως κύριους προορισμούς την 
Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα.  
 
Όσον αφορά τις Άμ
σ
Αυστρία κατέχοντας το 46,2% του συνόλου και ακολουθεί η Ολλανδία με 14% και η 
Ελλάδα με 9,1%.  
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Ο κρατικός προϋπολογισμός σημειώνει πλεόνασμα καθώς καταγράφεται μεγάλη 
αύξηση εσόδων. Το Νοέμβριο του 2004 τα έσοδα ανήλθαν σε € 4,7 δισεκ., ποσό το 
οποίο ξεπερνά τις προβλέψεις για το δωδεκάμηνο κατά 2,5%. Οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού ανήλθαν το Νοέμβριο σε €4,1 δισεκ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην 
ύξηση των φορολογικών εσόδων και των δασμών, που ήταν αποτέλεσμα της 

ΕΠ στο τέλος του 2004. Ωστόσο, το έλλειμμα του 

σ  

νεται και το 

το Νοέμβριο του 2004.  
 

ση. Το 2003 καταλάμβανε την 74  θέση. Οι 
ντάκτες της έκθεσης κατατάσσουν πλέον τη Βουλγαρία στις «χώρες που κυριαρχεί 

 Ρουμανίας ακόμη και της Ελλάδας. 

λέψεις (ετήσιες αβ  εκ  έρ άλ

α
προσπάθειας της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, να περιστείλει την παραοικονομία και 
τη φοροδιαφυγή τα προηγούμενα χρόνια.  
 
Όσον αφορά το χρέος του δημόσιου τομέα κυμαίνεται στο 47,2% του ΑΕΠ στο τέλος 
του 2003 και γύρω στο 42% του Α
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε το 2003 στο 8,7% του ΑΕΠ έναντι 5,3% 
το 2002 υνέπεια της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών, ενώ και το 2004 εκτιμάται 
ότι θα φτάσει το 8,8% του ΑΕΠ.  
Ο πληθωρισμός στο τέλος του 2004 ανήλθε στο 4%, έναντι 5,6% το 2003. Σύμφωνα 
με την Βουλγαρική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, η 
βουλγαρική οικονομία βρίσκεται κοντά σε πληθωριστική έκρηξη, η οποία είναι 
ενδεχόμενο να επιταθεί από την προεκλογική περίοδο στην οποία εισέρχεται η χώρα. 
Σημαντικό ρόλο στις πληθωριστικές πιέσεις παίζει ο ταχύτατος ρυθμός αύξησης της 
πιστωτικής επέκτασης. Η πιστωτική επέκταση σημειώνει στα τρία τελευταία έτη μέσο 
ετήσιο ρυθμό αύξησης που υπερβαίνει το 4% και στα ίδια επίπεδα κυμαί
2004. Οι νομισματικές αρχές λαμβάνουν σειρά μέτρων ώστε να αναχαιτίσουν τη 
ραγδαία αυτή αύξηση των χορηγήσεων. Ειδικότερα, επέβαλαν ποσοστό δέσμευσης 
4% στις καταθέσεις τον Ιούλιο του 2004 και 8% 
Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα ανήλθε το Νοέμβριο του 2004 σε €90 μηνιαίως 
έναντι €83 μηνιαίως το Νοέμβριο του 2003. Συνεπώς, η αύξηση του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εισοδήματος ανήλθε σε 8,3%. 
Στην ετήσια έκθεση του αμερικανικού Heritage Foundation, η Βουλγαρία 
κατατάσσεται στην 52η θέση του καταλόγου των χωρών παγκοσμίως σε σχέση με το 
(φιλελεύθερο ή όχι) κλίμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Η Βουλγαρία χάριν 
στην προσπάθεια για προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα ευρίσκεται σε φάση 
συνεχούς οικονομικής φιλελευθεροποίησης με αποτέλεσμα να έχει εντός ενός έτους 
ανέλθει σε 22 θέσεις στην εν λόγω έκθε η

συ
η φιλελεύθερη οικονομία». Στην ίδια έκθεση η Βουλγαρία προπορεύεται της Ρωσίας, 
της
  
Κύρια Μεγέθη και Προβ  μετ ολές τός αν αναφ εται λως) 
% 2001 2002 2003 2004f 2005f 2006f
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 4,1 4,9 4,3 5,5 6,0 4,5 
Ιδιωτική Κατανάλωση 5,2 3,6 6,4 6,0 7,5 4,0 
Δημόσια Κατανάλωση 1,3 4,0 7,4 7,0 8,0 4,0 
Εξαγωγές 10,0 7,0 8,0 11,1 8,7 8,5 
Τελική ζήτηση 8,7 4,9 8,3 8,9 8,9 6,2 
Εισαγωγές 14,8 4,9 14,8 13,8 12,8 8,4 
Ανεργία (% του ενεργού πληθ.) 19,2 17,8 13,6 12,2 10,7 10,0 
Γενική Κυβέρνηση (έλλειμμα / πλεον) 0,2 -0,8 -0,1 0,5 -1,0 0,0 
(%ΑΕΠ)  
Χρέος της Γεν. Κυβέρνησης (% 66,2 53,2 46,3 38,1 35,3 32,3 
ΑΕΠ) 
Πηγή: E.E., Economic Forecasts Autumn 2004 
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Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος με Βουλγα οσά σε εκατ  

1/1/-31/8 1/1/-31/8 με
ρία, π . Ευρώ

 /2003 /2004 ταβολή
Εξαγωγές σε Βουλγαρία  476,2 520,2 9,3%
Εισαγωγές από Βουλγαρία 217,8 294,8 35,4%
Όγκος Εμπορίου 694,0 815,0 -12,8%
Ισοζύγιο 258,4 225,4 -12,8%
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό αφορά κυρίως στη 
υνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και 

 
Υπά ο
μεταρρ

ιρήσεις 

 η διαφθορά 

- βιομηχανικού τομέα (ιδιαίτερα της 
ενέργειας) 

ι γ α  λ

αγματεύσεων αν και παρουσιάστηκαν 
αθυστερήσεις σε ορισμένες περιοχές. Η Βουλγαρία, το διάστημα που απομένει για 

ν

ο
ενδεχόμενες ι  

ή ε

 
 
 
 
4. ΠΟΡΕΙΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 Η Βουλγαρία αναμένεται να εισέλθει στην Ε.Ε. το 2007. Στην Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2004 για την πορεία ένταξης της χώρας, αναφέρεται ότι η 
Βουλγαρία είναι μια οικονομία της αγοράς εν λειτουργία (functioning market 
economy). Επίσης, στην ίδια έκθεση επισημαίνονται οι θετικές προόδους που έχει 
κάνει η χώρα στο θέμα
σ
τη μείωση του κράτους, την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα και διάφορες βελτιώσεις 
στο θεσμικό πλαίσιο. 

ρχ υν όμως διάφορα ακόμη θέματα για τα οποία χρειάζονται να γίνουν 
υθμίσεις και τα οποία είναι: 

- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις επιχε
- Βελτίωση της αποδοτικότητας του διοικητικού και δικαστικού τομέα, ώστε να 

εξαλειφθεί περαιτέρω
- Ιδιωτικοποίηση των υπολοίπων κρατικών εταιρειών 

Αναδιάρθρωση και απελευθεροποίηση του 

- Βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και της αποδοτικότητας και 
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 
Γενικά, κατά τ ς διαπραγματεύσεις ια την ένταξη, και τ  31 κεφά αια θεωρήθηκαν 
προσωρινώς κλειστά. Οι δεσμεύσεις που έγιναν κατά τις διαπραγματεύσεις ήταν υπό 
το πρίσμα της ένταξης το 2007. Η Βουλγαρία γενικώς εκπληρεί τις δεσμεύσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια των διαπρ
κ
την ένταξη, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της και να συνεχίσει την 
προετοιμασία της για την τελική ένταξη.  
 
Επίσης, προσδοκά ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ το 2009. Η Βουλγαρία έχει συνδέσει 
ήδη από το 1997 το νόμισμά της (lev) με το Ευρώ με σταθερή ισοτιμία στα 1,9558 
BGN/EUR η οποία στηρίζεται στη λειτουργία ειδικού Συμβουλίου Συναλλάγματος 
(currency board). Έτσι, τεχνικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι έτοιμη να 
υιοθετήσει το ε ιαίο νόμισμα στο προγραμματισμένο έτος. Οι νομισματικές αρχές της 
Βουλγαρίας αιτήθηκαν τη διατήρηση του συμβουλίου συναλλάγματος μέχρι το έτος 
2009 με την προφανή πρόθεση να υι θετήσουν το Ευρώ με την ίδια ως άνω ισοτιμία 
αποφεύγοντας τις συναλλαγματικές δ αταραχές κατά την περίοδο 
μετάβασης. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκ  Κεντρική Τράπεζα απέρριψ  το αίτημα. Κατά 

 76



 - 77 - 

συνέπεια, το lev θα πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά στο Μηχανισμό των 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, 
ροκειμένου η Βουλγαρία να εκπληρώσει το κριτήριο συναλλαγματικής 
ταθερότητας για ένταξη στη ΖτΕ (όχι μεγαλύτερη διακύμανση από ± 15% επί δύο 
τη).  

. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Bulgarian Bank που ελέγχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το 
9% του τραπεζικού συστήματος ανήκει σε ξένους επενδυτές, το υψηλότερο ποσοστό 

η ασφαλής λειτουργία των τραπεζών) σε 
9 τράπεζες της χώρας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Βουλγαρίας το ποσοστό των 

 σ α

σεις (από Τράπεζες και πελάτες) ανερχόταν σε €9.989 εκατ., παρουσιάζοντας 
τήσια αύξηση 43,66%. Από τις καταθέσεις αυτές, οι καταθέσεις τραπεζών 

τοιχούν σε € 8.558 

εων Συνόλου Τραπεζών, 31/12/2004, € χιλ. 
oans t

π
σ
έ
 
 
 
 
5
Στη Βουλγαρία λειτουργούν 29 τράπεζες και 6 τράπεζες – καταστήματα ξένων 
τραπεζών. Όλες οι τράπεζες είναι ιδιωτικές.  
 
Το Βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται από τρία πιστωτικά ιδρύματα: την 
Bulbank, την DSK Bank,η οποία πωλήθηκε το 2003 στην ουγγρική τράπεζα OTP,και  
την United
8
ξένης ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 
 
Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Βουλγαρίας, ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας των τραπεζών έχει μειωθεί σημαντικά στο 18,35%. Αυτό είχε ως συνέπεια 
την πτώση του ποσοστού αυτού σε επίπεδα κάτω του 12% (που είχε προσδιοριστεί ως 
το κατώτατο αναγκαίο για να υποστηριχθεί 
1
μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών είχε μειωθεί στο 2,47% στο τέλος 
Ιουνίου από 2,94% στο τέλος Μαϊου 2004.  
 
Στο τέλος του 2004 το συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού υστήματος νερχόταν 
σε €12.745 εκατ. , σημειώνοντας αύξηση 43,83% έναντι του 2003. Οι συνολικές 
καταθέ
ε
αντιστοιχούν σε €1.430 εκατ ενώ οι καταθέσεις πελατών αντισ
εκατ.  
 
Ανάλυση Χορηγήσ
L o NFIs and Other Clients  
Loans to Budget 13.470 
Commercial Loans  
 Commercial Real Estate and Constrcution Loans 1.333.559 
 Other Commercial Loans 3.495.894 
Agricultural Loans 160.276 
Consumer Loans 1.425.154 
Residential Mortgage Loans to Individuals 515.816 
All Other Loans 120.256 
Total Loans to NFIs and Other Clients 7.064.425 
  Less:  Specific Provisions  238.259 
Net Loans to NFIs and Other Clients 6.826.166 
Πηγή: Bulgarian National Bank 
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ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  

ατανομή Πληθυσμού: 52,7% αστικός, 47,3% αγροτικός 
νοί ορθόδοξοι, 6% καθολικοί, 7,1% άλλοι 

Πο ευτική Δημοκρα

τ
Local Currency Credit Ratings Foreign Currency Credit Ratings 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Έκταση: 238.391 τ.χλμ. 
Πληθυσμός: 21,7 εκατ (απογραφή 2002) 
Κ
Θρήσκευμα: 86,8% χριστια

λίτευμα: Προεδρική Κοινοβουλ τία 
 
Πισ οληπτική Ικανότητα  

Short-Te e -T e t-Te De g-rm D bt Long erm D bt Shor rm bt Lon Term Debt 
Moody 

´s
S&P Fitch Moody ´s &P Fitch Moody´s S&P Fitch Moody 

´s 
S&P Fitch S

 
NR

- 
NP B F3 Ba1 BBB- BBB- A3 NR Ba3 BBB BBB

 
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Τον Οκτώβριο του 2003 ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα της χώρας, το οποίο 
αντικατέστησε το προηγούμενο που ίσχυε από τον Δεκέμβριο του 1991. Το νέο 
Σύνταγμα είναι εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά, στα πλαίσια της 
προσπάθειας της χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σύνταγμα προβλέπει 
το διαχωρισμό των τριών δημόσιων εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική και 
δικαστική εξουσία). Το νομικό σύστημα της χώρας βασίζεται στο αντίστοιχο 
αλλικό. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών. Στις 

κές εκλογές διεξήχθησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2004.  

γές, τόσο οι κοινοβουλευτικές όσο και οι προεδρικές έχουν οριστεί 

 η επαναφορά κινήτρων για τις ΜΜΕ, η 
πίσπευση των αποκρατικοποιήσεων, η μείωση και κατάργηση τελωνειακών δασμών 

μείς της οικονομίας, ο βιομηχανικός τομέας συμμετέχει στη 

Γ
28 Νοεμβρίου 2004 διεξήχθησαν οι κοινοβουλευτικές εκλογές όπου επικράτησε το 
κόμμα PSD/PUR. Οι προεδρι
 
Οι επόμενες εκλο
για τον Νοέμβριο του 2008. 
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος σημειώθηκε δραματική πτώση του 
ΑΕΠ. Η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να εξαλείψει τις οικονομικές 
ανισότητες και τις μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Από το 2001 εφαρμόστηκε οικονομικό 
πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε μέτρα
ε
και άλλων φόρων και άλλα παρεμφερή μέτρα. Από το 2001 άρχισαν να φαίνονται τα 
σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας. 
 
Το 2003 η αύξηση του ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 4,9%, ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε στο 
επίπεδο του 14,1%, η αύξηση των εξαγωγών ανήλθε σε 27% και η διολίσθηση του 
εθνικού νομίσματος παρουσίασε αρνητική μεταβολή κατά -19% έναντι του Ευρώ και 
θετική μεταβολή κατά +2,36% έναντι του δολαρίου.  Οι κύριοι παράγοντες αύξησης 
του ΑΕΠ ήταν η αύξηση των εξαγωγών κατά 27% και των επενδύσεων κατά 6,4%. 
Όσον αφορά τους το
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διαμόρφωση του ΑΕΠ με 27,8% και κατέχει το 25% της συνολικής απασχόλησης. Ο 
 

ει τον πληθωρισμό από το υψηλό επίπεδο του 
54,8% το 1997 σε 14,1% το 2003. Τα μέτρα που βοήθησαν στον περιορισμό του 

ή

αγών κατά 2003 ανήλθε στα 
2,10δισεκ., ή 5% σαν ποσοστό του ΑΕΠ έναντι €1,29 δισεκ. το 2002. Σημειώνεται 

ο έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν 2,4% το 2003, έναντι 2,8% το 2002 και 3,5% 

 σ

τ
 

τ τ

. όμως 
εωρεί ότι η στατιστική των Ρουμανικών Αρχών σχετικά με την ανεργία δεν 

 

γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει το 13,2% του ΑΕΠ και απασχολεί το 35% του
ενεργού πληθυσμού.  
 
Η Ρουμανία κατόρθωσε να περιορίσ
1
πληθωρισμού ταν η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και η αυστηρή 
πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας.  
 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλ
€
ότι η επιδείνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί και δυσκολία 
στις διαπραγματεύσεις της Ρουμανίας με το Δ.Ν.Τ. 
 
Τ
το 2001. Το Δ.Ν.Τ. παροτρύνει συνεχώς τις ρουμανικές αρχές για περιοριστική 
δημοσιονομική πολιτική. 
 
Το εξωτερικό χρέος της Ρουμανίας ανέρχεται ε  €15,54 δισεκ., παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 7% έναντι του 2002.  
 
Το 2004 σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση ης οικονομικής δραστηριότητας 
(εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,4% έναντι 4,9% το 2003) και περαιτέρω 
αποκλιμάκωση ου πληθωρισμού (9,3% έναντι 14,1% το 2003). Κύριος στόχος ης 
νομισματικής πολιτικής κατά το τρέχον έτος είναι η εμπέδωση της 
αντιπληθωριστικής προσπάθειας των τελευταίων ετών. Όμως, η επικείμενη 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου (τον προσεχή Απρίλιο) επιβάλλει να 
συνεχιστεί – παράλληλα με την υιοθέτηση πιο ευέλικτου συναλλαγματικού 
καθεστώτος από την Κεντρική Τράπεζα – η πολιτική μείωσης επιτοκίων με στόχο την 
προστασία από αποσταθεροποιητικές εισροές κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η έμφαση 
της οικονομικής πολιτικής, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων από την αύξηση της ζήτησης στον πληθωρισμό και τη συγκράτηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μετατίθεται στην κατεύθυνση 
της δημοσιονομικής συγκράτησης. Πράγματι, η κατάθεση νέου, συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού με αυστηρότερο στόχο για το έλλειμμα του τρέχοντος έτους (1% 
του ΑΕΠ έναντι εκτίμησης 1,3% για το 2004) προβάλλει ως αναγκαιότητα ιδιαίτερα 
μετά την επιβολή ενιαίου (χαμηλότερου) φορολογικού συντελεστή 16% από τις αρχές 
Ιανουαρίου. Για το λόγο αυτό, αποτελεί αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων με 
το ΔΝΤ ενόψει της δεύτερης και τρίτης ανασκόπησης της προληπτικής συμφωνίας με 
το Ταμείο, που αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη. Το ποσοστό της ανεργίας, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανήλθε το Μάρτιο του 2004 σε 7,7%. Η Ε.Ε
θ
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα λόγω του ότι χρησιμοποιείται διπλάσιος 
αριθμός απασχολουμένων από ότι απαιτείται στη γεωργία και στις υπηρεσίες.  
 
Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έφτασε 
το 70% το 2003, πράγμα που ανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει το 
επιτόκιο αναφοράς της σωρευτικά κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες εντός του 2003. 
Όμως, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων το 2004 
και συγκεκριμένα, τον Αύγουστο μείωσε δύο φορές τα επιτόκια αναφοράς στο 
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18,75% από 19,25% και στη συνέχεια προχώρησε σε δύο ακόμα μειώσεις επιτοκίων 
ανά 50bps κάθε φορά στο 17,75% την 21η Νοεμβρίου 2004. Η πτωτική τάση των 
επιτοκίων στηρίζεται στη μείωση του πληθωρισμού και στην προσπάθεια 
αναχαίτισης της ανοδικής πορείας του leu έναντι του Ευρώ και του δολαρίου. Ο 
στόχος για πληθωρισμό 9% στο τέλος του 2004 κρίνεται εφικτός. Όμως, η Κεντρική 
Τράπεζα ενδέχεται να πρέπει να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια αναφοράς της αν 
θέλει να έχει ουσιαστική επίδραση στην ανατιμητική πορεία του leu. Παράλληλα, για 
να περιορισθεί ο δανεισμός σε «σκληρά» νομίσματα (κυρίως ευρώ και δολάρια) 

 τελευταία για άνοιγμα λογαριασμών σε leu από ξένους θεσμικούς 
επενδυτές και στη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας και στην 
επιβεβαίωση της ένταξ ιστοσύνη αυτών των 
επενδυτών. 

 
ες ετήσιες τι ί

ία με ROL

αυξήθηκε το ποσοστό των δεσμεύσεων των εμπορικών τραπεζών στην Κεντρική 
Τράπεζα σε 30% τον Αύγουστο του 2004, έναντι 25% το Νοέμβριο του 2002, ενώ το 
ποσοστό δέσμευσης για τις εγχώριες καταθέσεις παρέμεινε στο 18%. 
Τα εγχώρια επιτόκια είναι ακόμα πολύ υψηλά, λόγω του υψηλού εγχώριου 
πληθωρισμού και του συναλλαγματικού κινδύνου. Ειδικότερα, η εξέλιξη της 
ισοτιμίας του leu δείχνει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ρουμανία 
στην επόμενη περίοδο στην προσπάθεια της να προσδιορίσει το κατάλληλο επίπεδο 
της συναλλαγματικής της ισοτιμίας έναντι του Ευρώ σε κάθε περίοδο. Η μεγάλη 
ανατίμηση του leu έναντι του Ευρώ σε μια περίοδο που το Ευρώ σημειώνει έντονη 
ανατιμητική πορεία έναντι του δολαρίου αποδίδεται κυρίως στη δυνατότητα που 
θεσμοθετήθηκε

ης στην ΕΕ που ενισχύουν την εμπ

Μέσ μές ισοτιμ ας ROL 

Ισοτιμ $ € 
2000 21,692.74 19,955.75 
2001 29,060.86 26,026.89 
2002 33,055.46 31,255.25 
2003 33,200.07 37,555.87 
2004 32,636.57 40,532.11 

   Πηγή: Κεντρική Τρά α

λέψεις (ετήσιες αβ  εκ  έρ άλ

πεζα Ρουμανί ς 
 
Κύρια Μεγέθη και Προβ  μετ ολές τός αν αναφ εται λως) 
% 2001 2002 2003 2004f 2005f 2006f
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 5,7 5,0 4,9 7,2 5,6 5,1 
Ιδιωτική Κατανάλωση 7,1 4,7 7,1 8,0 5,5 4,5 
Δημόσια Κατανάλωση 2,8 -8,9 4,6 6,5 4,0 4,0 
Εξαγωγές 12,1      17,6 11,1 17,9 13,8 12,5
Τελική ζήτηση 9,7 7,3 8,3 11,0 8,4 7,6 
Εισαγωγές 18,4 12,0 16,3 18,9 13,6 11,8 
Ανεργία (% του ενεργού πληθ.) 6,6 7,5 6,6 6,6 6,6 6,7 
Γενική Κυβέρνηση (έλλειμμα / πλεον) -3,5 -2,0 -2,0 -1,6 -1,7 -2,2 
(%ΑΕΠ)  
Χρέος της Γεν. Κυβέρνησης (% 23,2 23,3 21,8 21,8 22,2 23,3 
ΑΕΠ) 
Πηγή: E.E., Economic Forecasts Autumn 2004 
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4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία παρουσίασαν συνεχή άνοδο τα τελευταία 
έτη παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί σημαντικό προμηθευτή της 
Ρουμανίας. Ο όγκος εμπορίου πενταπλασιάσθηκε σχεδόν κατά την περίοδο 1993 -
2003. Για το 2003 οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία έφθασαν τα $324,39 εκατ 
αρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,64% έναντι του 2002, ενώ οι ρουμανικές εξαγωγές 

ιάζοντας αύξηση κατά 9,77% 
έναντι τ 2.  
 
Εξαγωγ εισαγωγές της Ελλάδας  Ρουμανία 

Εξα Εισαγω

π
προς την Ελλάδα ανήλθαν στα $425 εκατ. παρουσ

ου 200

ές και με τη
Έτος γωγές γές
1993 69,5 89
1994 89,5 141,2
1995 158,3 205
1996 186,7 177,3
1997 191,1 174,9
1998 207,7 201,4
1999 195,7 215,7
2000 371,8 324,1
2001 327,4 315,7
2002 264,5 388
2003 324,39 424

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος στη Ρουμανία 
 
Το σύνολο των ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία την τελευταία δεκαετία ανήλθε σε 
$10.365 δισεκ. Το μέγεθος των ξένων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη 
Ρουμανία υπολείπεται εκείνου των γειτονικών χωρών. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 
διάφορους παράγοντες που δεν ευνοούν τις επενδύσεις όπως η μη χορήγηση 
ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων, η γενικότερη ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου, 
η γραφειοκρατία, η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού, οι συχνές και απρόβλεπτες 
τροποποιήσεις κανονισμών, η πλημμελής λειτουργία της δικαιοσύνης και ο χαλαρός 
έλεγχος των δραστηριοτήτων της αστυνομίας, η μη εκτέλεση αποφάσεων των 
ρουμανικών δικαστηρίων σε περιπτώσεις δικαίωσης αλλοδαπών επιχειρήσεων και 
άλλα αντικίνητρα.  Η σταδιακή όμως πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
αναγκάσει τις αρχές της χώρας να λύσουν πολλά από τα προαναφερθέντα 
ροβλήματα και να καταστήσουν πιο ελκυστική τη χώρα για ξένες επενδύσεις. Στον 

ακα παρατίθ τες χώ η ύψο επε υμέ
κεφαλαίου στη Ρουμανία κατά την περίοδο 1/1 ς 31/12/200

Α ιχειρ. ο σε ί του 
υ 

π
παρακάτω πίν ενται οι 12 πρώ ρες από άποψ

/1991 έω
υς νδεδ νου 
3  

 
Α/ Χώρα Αρ. Επ Κεφάλαι

εκατ.$ 
% επ
συνόλο

1 Ολλανδία 1.743   1.858,9 17,93%
2 Γαλλία 3.150 1.067,0  10,30%
3 Γερμανία 10.954 880,3 8,49% 
4 ΗΠΑ 3.800 704,3 6,79% 
5 Ιταλία 14.157 624,5 6,02% 
6 Ολλ. Αντίλλες 9 598,4 5,77% 
7 Αυστρία 2.785 595,0 5,74% 
8 Κύπρος 1.144 504,9 4,87% 
9 Τουρκία 8.666 418,7 4,04% 
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10 Μ. Βρετανία 1.658 373,7 3,61% 
11 Ελλάδα 2.555 318,0 3,07% 
12 Ελβετία 1.252 308,1 2,97% 
Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι 
 
Η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση έχοντας το 3,07% του συνόλου του επενδεδυμένου 
κεφαλαίού ή $318 εκατ. Δεδομένου όμως ότι ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών 
επενδυτικών κεφαλαίων έχει εισρεύσει στη χώρα μέσω εταιρειών off shore 
ελληνικών συμφερόντων και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επένδυση του ΟΤΕ στη 
Ρουμανία και την επένδυση της 3Ε, το μέγεθος των ελληνικών επενδύσεων, εκτιμάται 
ότι είναι ανώτερο του επισήμως καταγεγραμμένου και ξεπερνά τα €2,4 δισεκ. 
ύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές η Ελλάδα κατέχει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις. 

 δεν είναι ακριβή καθώς περιλαμβάνουν μόνο 

να 
ληροί το πολιτικό κριτήριο για την ένταξή της στην Ε.Ε., καθώς επιταχύνονται οι 

υ, των προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων κλπ. 
 
Υπάρχο
εξής: 

- 

 

-  α
ά των δικαστών θα πρέπει να βελτιωθούν, επισημαίνεται στην 

- 
βλημα. Παρά το γεγονός ότι η εγχώρια νομοθεσία για την 

- 

τήρηση της τάσης 

- 

Σ
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του πίνακα
των πρώτη δόση της επένδυσης μια εταιρείας.  
 
5. ΠΟΡΕΙΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της πορείας ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση της Ρουμανίας (Οκτώβριος 2004), εκτιμάται πως η Ρουμανία συνεχίζει 
π
διαδικασίες εδραίωσης των θεσμών διασφάλισης της δημοκρατίας, των κανόνων 
δικαίο

υν όμως επισημάνσεις σε ορισμένες επιμέρους τομείς και οι οποίες είναι οι 

Δημόσια Διοίκηση: Σύμφωνα με την έκθεση ο περιορισμός της χρήσης των 
«Έκτακτων Διαταγμάτων» της κυβέρνησης (ο οποίος προβλέπεται στην 
αναθεώρηση του Συντάγματος που εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος τον 
Οκτώβριο του 2003) μόνο υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης «έκτακτων
περιστάσεων» δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην πρακτική αποκλιμάκωση της 
χρήσης τους, ενώ η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των νόμων περί 
ελευθερίας της πληροφόρησης και διαφάνειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  
Δικαστικό Σύστημα: Η διοίκηση του δικαστικού συστήματος και τ  ποιοτικά 
χαρακτηριστικ
Έκθεση. Επίσης μελέτες επιβεβαιώνουν την πιθανότητα η εκτελεστική 
εξουσία να ασκεί επίδραση στην έκβαση των διαδικασιών απονομής 
δικαιοσύνης.  
Η διαφθορά: Η διαφθορά στη χώρα παραμένει ένα σοβαρό και ευρέως 
διαδεδομένο πρό
αντιμετώπισή του είναι ικανοποιητικά ανεπτυγμένη, οι ικανότητές της για τον 
περιορισμό του φαινομένου θα εξαρτηθούν εν τέλει από την αποτελεσματική 
τους εφαρμογή.  
Οικονομία: Με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνέχιση των επιτευγμάτων των 
προηγούμενων ετών, στην έκθεση επισημαίνεται πως θα πρέπει να γίνουν 
βελτιώσεις τόσο στη μακροοικονομική σταθερότητα όσο και στην εμβάθυνση 
των διαρθρωτικών προσαρμογών της οικονομίας (δια
αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, ενίσχυση της σταθερότητας της 
εξωτερικής θέσης της χώρας, περιορισμό του ελλείμματος του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, βελτίωση της φορολογικής πειθαρχίας). 
Νομοθεσία: Η εγχώρια νομοθεσία θα πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται 
στον τομέα της ελεύθερης κίνησης προσώπων. Θα πρέπει να συνεχιστεί να 
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καταβάλλεται προσπάθεια για την άρση των περιορισμών που αναφέρονται 
στην ελευθερία προσφοράς υπηρεσιών των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και την ανάπτυξη της ασφαλιστικής και χρηματιστηριακής αγοράς. Θα πρέπει 

. Καθώς 
μως από τα 30 κεφάλαια που συμπεριλάμβανε το σύνολο των διαπραγματεύσεων 

 κυβέρνηση αποδέχτηκε νέο χρονοδιάγραμμα ένταξης στη Ζώνη του Ευρώ το 
ποθετώντας την ένταξη μεταξύ 2012-2014 έναντι αρχικής σκέψης για επιδίωξη 
νταξης το 2010. 

νωση και η ενδυνάμωση του τραπεζικού τομέα στη Ρουμανία άρχισε 

 το τραπεζικό σύστημα καθώς οι περισσότερες τράπεζες πλέον ανήκουν 

ύν 31 Εμπορικές Τράπεζες και 8 Υποκαταστήματα ξένων 
απεζών.  
 κατανομή των παραπάνω ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας τους περιγράφεται 
τον παρακάτω πίνακα. 

2002 2003 Ιούνιο

να καταργηθούν οι εναπομείναντες περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων 
και στη διεξαγωγή πληρωμών.  

 
Η έκθεση καταλήγει ότι η Ρουμανία έχει κάνει σημαντική πρόοδο και θεωρεί, ότι αν 
συνεχιστεί η προσπάθειά της, η ημερομηνία ένταξης της θα είναι το 2007
ό
απομένουν τρία που αφορούν ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών θεμάτων, η 
υπογραφή της συμφωνίας ένταξης έχει μετατοπιστεί για τις αρχές του 2005.  
 
Η
το
έ
 
 
 
 
6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Η αναδιοργά
ουσιαστικά το 1999. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η σταδιακή αποχώρηση του 
κράτους από
σε ιδιώτες.  
Στη Ρουμανία λειτουργο
τρ
Η
σ
 
  
 ς 2004 
Τράπεζες 31 30 31 
   από τις οποίες:    
           -το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει 3 3 2 
στο κράτος 
           -το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε 
ιδιώτες 

 28 27 29 

                από τις οποίες    
                    - η πλειοψηφία ανήκει σε 4 6 7 
ημεδαπούς 
                    - η πλειοψηφία ανήκει σε 24 21 22 
αλλοδαπούς 
Υποκαταστήματα Ξένων Τραπεζών 8 8 8 
Σύνολο 39 38 39 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας 
 
Από τις δύο τράπεζες που το μεγαλύτερο τους ποσοστό ανήκει στο κράτος, η μία 
ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος.  
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Οι 7 μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία 

μανίας έχουν επενδυθεί κεφάλαια από συνολικά 40 
ώρες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
το τραπεζικό σύστημα της χώρας,. Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση και το 
ερίδιά της συνεχώς αυξάνουν.  

 

 
Main Foreign Ownership by Country of Origin 

είναι η Citibank, Groupe Societe Generale, HVB, ING Bank, ABN Amro Bank, 
SANPAOLO IMI Bank, UniCredit.  
 
Στο τραπεζικό σύστημα της Ρου
χ
σ
μ
 

 

Country Period percent of total 
foreign equity 

perc otal 
bank equity 

ent of t

2002 42,95 23,97 
2003 37,02 21,54 Austria 

6/2004 33,5 22,8 
2002 14,53 8,11 
2003 18,99 11,05 Greece 

6/2004 15,2 10,3 
2002 4,84 2,70 
2003 7,91 4,60 Italy 

6/2004 9,5 6,5 
2002 6,19 3,45 
2003 7,67 4,46 The Netherlands 

6/2004 9,2 6,2 
2002 10,08 5,63 
2003 10,11 5,88 France 

6/2004 8,6 5,9 
2002 6,95 3,88 

USA 2003 5,66 3,29 
6/2004 4,7 3,2 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας 
 
Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος είναι υψηλός χωρίς όμως να 

ημα έφερε και η 
ταδιακή διείσδυση αλλοδαπών τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Το 
003 το ενεργητικό των τραπεζών στις οποίες το κράτος είναι ο κύριος μέτοχος 
ντιστοιχεί στο 37,5% του συνόλου του τραπεζικού συστήματος.  

 

διαφέρει ιδιαίτερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα,οι πέντε μεγαλύτερες 
τράπεζες της χώρας κατέχουν το 61,2% του ενεργητικού, το 58,2% των χορηγήσεων 
και το 61,5% των καταθέσεων.   
Η αναδιοργάνωση και η ενδυνάμωση του τραπεζικού τομέα στη Ρουμανία άρχισε 
ουσιαστικά το 1999. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η σταδιακή αποχώρηση του 
κράτους από το τραπεζικό σύστημα καθώς οι περισσότερες τράπεζες πλέον ανήκουν 
σε ιδιώτες. Επίσης, σημαντικές αλλαγές στο τραπεζικό σύστ
σ
2
α
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Μερίδια Αγοράς Τραπεζών ως προς το ενεργητικό 
 2001 2002 2003 
Τράπεζες που ανήκουν σε ημεδαπά 
κεφάλαια 

44,8% 43,6% 41,8% 

   από τις οποίες:    
           - το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει 41,8% 40,4% 37,5% 
στο κράτος 
           - το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε 3,0% 3,2% 4,3% 
ιδιώτες 
 Τράπεζες που ανήκουν σε αλλοδαπά 

α                κεφάλαι
47,3% 49,0% 50,5% 

 Σύνολο Εμπορικών Τραπεζών 92,1% 92,6% 92,3% 
Υποκαταστήματα Ξένων Τραπεζών 7,9% 7,4% 7,7% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας 
 
Από το 2003 και μετά παρατηρείται έντονα η ανάπτυξη του τομέα ιδιωτών στο 
τραπεζικό σύστημα ρος νοικοκυριά 
αρουσίασαν αύξηση 214,6%. Αυτό οφείλετ ν ω ό ο

 στέγαση.  
Βασικοί Δείκτες του τραπεζικού συστήματος 

της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2003 τα δάνεια π
π αι στη  εισαγ γή νέων προϊ ντων π υ 
ήρθαν να καλύψουν ανάγκες για κατανάλωση και

 1998      1999 2000 2001 2002 2003
Doubtful and overdue loans/Total loans   0,6 0,7 0,4 0,3 
(net) 
ROA (Net Income/Total Assets) 0,1 -1,5 1,5 3,1 2,6 2,2 
ROE (Net Income/Total Equity) 1,0 -15,3 12,5 21,8 18,3 15,6 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας 
  
ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΑΑ  &&  ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΒΒΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟ  

2 τ. χλμ) 
βία κατοικούν 7.498.001 ενώ 

ρήσκευμα: ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, καθολικοί, προτεστάντες κ.α. 
ινοβουλευτική Δημοκρατία 

Νό άρια, 12/2004) 

τ
Local Currency Credit Ratings Foreign Currency Credit Ratings 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η χώρα αποτελείται από δύο κράτη μέλη, το κράτος του Μαυροβουνίου και το 
κράτος της Σερβίας. 
Έκταση: 102.173 τ. χλμ (Σερβία 88.361 τ. χλμ, και Μαυροβούνιο 13.81
Πληθυσμός: 8.148.576 (χωρίς το Κόσοβο) – Στη Σερ
στο Μαυροβούνιο κατοικούν 650.575 
Θ
Πολίτευμα: Προεδρική Κο

μισμα: δηνάριο (1€ = 78,88 δην
 
Πισ οληπτική Ικανότητα  

Short-Te De g-T De t-Te De g-T Derm bt Lon erm bt Shor rm bt Lon erm bt 
Moody 

´s
S&P Fitch Moody ´s S&P Fitch Moody´s S&P Fitch Moody 

´s 
S&P Fitch 

 
NR  NR B NR NR B+ NR  Β NR ΝR B+ NR
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2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το κράτος της Σερβίας-Μαυροβουνίου συστάθηκε στις 4/2/2003 προερχόμενο από 
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η 
Βουλή εκλέγεται από το λαό, όμως η παρούσα βουλή που είναι και η πρώτη, είναι 
εκλεγμένη έμμεσα από τη Βουλή του Μαυροβουνίου και τη Βουλή της Σερβίας. Ο 
Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή. Εκτός από τον κοινό πρόεδρο και κοινοβούλιο, 
το κάθε κράτος μέλος έχει δικό του κοινοβούλιο και δικό του πρόεδρο. Οι επόμενες 
εκλογές για τη Σερβία είναι το Δεκέμβριο του 2007 για το κοινοβούλιο και τον Ιούνιο 
του 2009 για Πρόεδρο ενώ για το Μαυροβούνιο είναι τον Οκτώβριο του 2006 για 
οινοβούλιο και το Μάιο του 2008 για Πρόεδρο. Όμως, το πολιτικό αδιέξοδο εξαιτίας 

κών και εξωτερικών πιέσεων για συνεργασία με το Διεθνές Δικαστήριο της 

 μετά την κατάργηση του 
ονοκομματισμού εκλεγμένο πρόεδρο της Σερβίας, τον B. Tadic Πρόεδρο του 

 Κόμματος με ποσοστό 53,24% έναντι 45,4% του αντιπάλου του 

αυροβούνιο 
το Μαυροβούνιο υπάρχει κυβέρνηση συνασπισμού με Πρωθυπουργό τον M. 

ic  από το Δημοκρατικό Κόμμα Σοσιαλιστών 

 κομμάτι της Σερβίας. Η πολιτική κατάσταση στην 

άρχει 

 μεταξύ Σέρβων και Αλβανών στο 
όσοβο όπου έχασαν τη ζωή τους 19 άτομα και περίπου 500 τραυματίστηκαν.  

 Ηνωμένα Έθνη, το Κόσοβο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

 διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και οι συνεχείς πολεμικές συρράξεις έπληξαν 
τ

κ
εσωτερι
Χάγης δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές εντός του 2005.  
 
Σερβία 
Η παρούσα σερβική κυβέρνηση προέκυψε μετά τις εκλογές της 28ης Δεκεμβρίου 2003 
με Πρωθυπουργό τον V. Kostunica (Δημοκρατικό κόμμα Σερβίας). Οι προεδρικές 
εκλογές της 13ης Ιουνίου 2004 ανέδειξαν τον 3ο
μ
Δημοκρατικού
Προέδρου του Σερβικού Ριζοσπαστικού κόμματος.  
 
Μ
Σ
Djukanov
 
 
Κόσοβο 
Το Κόσοβο είναι το νοτιότερο
περιοχή εξακολουθεί να είναι έκρυθμη καθώς υπάρχει χρόνια αντιπαράθεση μεταξύ 
του σερβικού και του αλβανικού στοιχείου της περιοχής. Στην περιοχή υπ
ειρηνευτική δύναμη.   
Το Μάρτιο του 2004 ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις
Κ
Σύμφωνα με τα
ομοσπονδιακού κράτους Σερβίας-Μαυροβουνίου.  
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η
την οικονομία της χώρας κατά α προηγούμενα έτη. Ανάκαμψη άρχισε να 
καταγράφεται μετά το 2000.  
 
Το 2004 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας 
(εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,2% έναντι 1,5% το 2003) λόγω των ιδιαίτερα 
καλών επιδόσεων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα. Κατά το τρέχον έτος, 
αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης (πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 5%) εξαιτίας της συνέχισης περιοριστικής δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού (πληθωρισμός 2004 13,7%), και του 
διευρυμένου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (στόχο για έλλειμμα 
12,5% του ΑΕΠ έναντι 14,8% το 2004). Σημειώνεται ότι παρά την εντυπωσιακή 
δημοσιονομική επίδοση του 2004 και την έγκριση πιο αυστηρού προϋπολογισμού για 
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το τρέχον έτος (στόχος για έλλειμμα 1,4% ου ΑΕΠ), το ΔΝΤ ζήτησε επιπλέον 
μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού (στόχος για έλλειμμα 1% του ΑΕΠ) ως 
προϋπόθεση για την

τ

 υπογραφή νέας συμφωνίας. Μέσα στις προϋποθέσεις επίσης 
ίναι μείωση του ποσοστού του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, η 

 

εργού πληθυσμού. Ο μέσος ακαθάριστος 
ισθός στη Σερβία το Νοέμβριο του 2004 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 22.043 

 του 
004 τα 15.042 δηνάρια (περίπου €190).  

ο Δεκέμβριο του 20  δηνάριο υποτιμήθηκε έναντι του Ευρώ κατά 13,4%.  

nge Rates (Va inars, end of p

ε
επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και η αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος 
και της οικονομίας.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Σερβίας, το 60% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της Σερβίας ζει σε συνθήκες φτώχιας, η οποία επιδεινώνεται 
από το χαμηλό επίπεδο των μισθών και τον πληθωρισμό. Κατά τη διάρκεια του 2004 
πάνω από το 50% του μέσου μηνιαίου μισθού δαπανήθηκε για την αγορά τροφίμων, 
ενώ η κατάσταση προβλέπεται να χειροτερέψει τα αμέσως επόμενα χρόνια. 
Ανεξάρτητοι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το επίπεδο της ανεργίας κυμαίνεται 
μεταξύ 20% και 30% του οικονομικά εν
μ
δηναρίων (περίπου €270) ενώ ο μέσος καθαρός μισθός προσέγγισε το Νοέμβριο
2
 
Τ 04 το
 
Excha lue in d eriod) 
 USD Euro
2000 63,17 58,67 
2001 67,67 59,70 
2002 58,98 61,51 
2003 54,64 68,32 
2004 57,94 78,88 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Σερβίας 
 
 
Η χώρα επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρώτες συζητήσεις 

ποιούνται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σερβικής 
υβέρνησης (4/3/2005) αναμένεται πτέμ ου 2005 να ξεκινήσουν οι 

γματεύσε
ί Δείκτε

  

έχουν αρχίσει να πραγματο
Κ το Σε βριο τ
ενταξιακές διαπρα ις.  
Βασικοί Οικονομικο ς 
 2002 2003 2004e 2005f
ΑΕΠ (μεταβολή) 4,0 1,5 7,2 5,0 
Ποσοστό Ανεργίας 31,1 3,6 1,7 1,0 3 3 3
Δημόσιο Χρέος 84,5 70,1 60,9 56,2 
Δημόσιο Έλλειμμα 4,5 4,6 1,6 1,0 
     
Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
 
Εμπόριο Ελλάδος – Σερβίας ) 

10/2004 
 ($εκατ

 2000 2001 2002 2003 
Εξαγωγές 132 218 169,3 226,5 176,5 
Εισαγωγές 75 63,3 83,3 62,4 88,3 
Όγκος Εμπορίου 207 281,3 252,6 289 264,8 
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Εμπορικό Ισοζύγιο 57 154,7 86 166 88,2 
 
Επιτόκια 

ο Δεκέμβριο του 2004, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο χορηγήσεων των εμπορικών 
 του 2003. Το μέσο 

ταθμισμένο επιτό ν σε δηνάρ %. 

ercial B ighted g Rates al rates i

Από τον Ιανουάριο του 2004, το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Σερβίας 
ορίστηκε στο 8,5% και έχει μείνει μέχρις στιγμής σταθερό.  
 
Τ
τραπεζών κυμαίνεται σε 14,59% έναντι 14,18% το Δεκέμβριο
σ κιο των καταθέσεω ια ανήλθε σε 12,86
 
Comm ank We  Lendin  (annu n %)  
 short term s  lending  credit long term credits Total 
 Total Household ng Total Housi  
2001 34,51 23,23 6,80 12,56 35,52 
2002 19,71 23,80 9,20 12,43 19,16 
2003 15,48 24,66 11,13 6,42 14,81 
11/2004 16,08 22,54 9,94 12,91 15,39 
Πηγή: Κεντρική Τράπε

ercial Bank Weighted t Rates al rates in

ζα Σερβίας 
 
Comm  Deposi (annu  %)  
 House Enterprises  deposits holds Total
 Total Up to 1 year  year Total Up to 1  
2001 6,42 44,24 3,59 17,10 4,08 
2002 3,83 19,44 2,38 13,09 2,62 
2003 2,14 14,54 2,86 10,35 2,74 
11/2004 2,22 16,93 3,97 8,09 3,72 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Σερβίας 
 
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΛΛΚΚΑΑΝΝΙΙΑΑ

ατηγική των ελληνικών τραπεζών όταν ξεκίνησε η 
ξόρμηση τους στα Βαλκάνια ήταν η εξυπηρέτηση των ελλήνων πελατών τους στις 

ώρα πλέον επιδιώκουν την προσέλκυση τοπικής πελατείας, τόσο 

ι της Βαλκανικής 
ιαίτερα. Πρόσφατα ο Διοικητής της Εθνικής αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των 

  
Η περιοχή των Βαλκανίων παρουσιάζει ζωτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές 
τράπεζες, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στη διείσδυση και εδραίωση τους 
γενικότερα στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση 
κινούνται τόσο η Εθνική, η Alpha, η Πειραιώς, η Eurobank και η Εμπορική η οποία 
να και αποφάσισε πρόσφατα – στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης της- την 
πώληση των θυγατρικών στην Αρμενία και Γεωργία, σχεδιάζει να ενισχύσει την 
παρουσία της στις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου και 
δραστηριοποιείται. Βασική στρ
ε
περιοχές αυτές. Τ
ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων. 
 
Εθνική Τράπεζα 
Στρατηγική του Ομίλου της Εθνικής τα τελευταία χρόνια είναι να καθιερωθεί ως 
ισχυρή περιφερειακή δύναμη στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης κα
ιδ
δραστηριοτήτων στην περιοχή με έμφαση στη Λιανική Τραπεζική, καθώς οι χώρες 
της Ν.Α. Ευρώπης  αντιμετωπίζονται πλέον ως εσωτερική αγορά.  
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H Εθνικ ζα έχει παρουσία στη Ρουμα στην Αλβανία, στη 
Σερβία κ ην ΠΓΔΜ μέσω θυγατρικών πεζών  υποκαταστημάτων.  
Το 2004 της τράπεζα  προαναφερθείσες χώρες αυξήθηκαν 
κατά 45 νεια κατά 116%
 

2 2

ή Τράπε Βουλγαρία, στη νία, 
αι στ  τρα  και
 τα συνολικά δάνεια ς στις

% ενώ τα retail δά .  

in €mil 004 003 ±%
NII 99 55 +80
Fees & other income 55 38 +45
Trading Income 10 13 -23
Total Income 1 164 06 +55
Personnel & GAs -77 -56 +38
Depreciation -18 -13 +38
Provisions -27 -14 +93
Extras 16 21 -24
Profit Before Tax 58 44 +32
Net Loans 1.338 925 +45
Assets 2.261 1.893 +19
Deposits 1.495 1.310 +14
Equity 309 271 +14

Πηγή: ΕΤΕ 
 
Βουλγαρία- United Bulgarian Bank (UBB) 
Εμπορική Τράπεζα με έδρα τη Σόφια. Ιδρύθηκε το 1993 ως προϊόν συγχώνευσης 2
περιφερειακών βου
ε
χορηγήσεις και μερίδιο 13,8% στη λιανική τραπεζική. Παρέχει το σύνολο των
τραπεζικών εργασιών μέσω δικτύου 109 καταστημάτων που καλύπτει το σύνολο της 
βουλγαρικής επικράτειας. Διαθέτει το 28% των ATM (328) και το 33% των POS 
(1097) στη χώρα. 

2 
λγαρικών τραπεζών και τον Ιούλιο του 2000 η Εθνική Τράπεζα 

ξαγόρασε το 89,9% των μετοχών της. Κατέχει μερίδιο 11,2% στις επιχειρηματικές 
 

ή της βάση οι διεθνείς οίκοι Fitch και S&P 
ναβάθμισαν την πιστοληπτική της ικανότητα σε θετική από σταθερή. Συνεργάζεται 
μεσα με το υποκατάστημα της Τράπεζας στη Σόφια και με την εκεί θυγατρική του 

προώθηση των εργασιών του Ομίλου στη Βουλγαρία. Σε 
κή του ΟΤΕ την Globul στ  τη -
τας στη χώρα. 

 
Η εισαγωγή νέων προϊόντων καταναλωτικής πίστης είχε ως αποτέλεσμα τον 
υπερδιπλασιασμό του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων λιανικής ενώ σημαντική ήταν 
και η αύξηση των επιχειρηματικών χορηγήσεων. Αναγνωρίζοντας την αναπτυξιακή 
της δυναμική και την ισχυρή κεφαλαιακ
α
ά
Ομίλου (Interlease) για την 
συνεργασία με θυγατρι

ής κάρ
προχωρά ην έκδοση ς πρώτης Co

branded πιστωτικ
 
 
Βασικά μεγέθη (σε χιλ. €)(1) 2003 2002 ±%  
Σύνολο Ενεργητικού  924 821   835 432 +10,7%  
Ίδια Κεφάλαια  151 877  129 825  +17,0% 
Μετοχικό Κεφάλαιο  38 843 38 864 -0,1%  
Αποθεματικά  113 034 90 961 +24,3% 

56 611  43 274  %  Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα +30,8
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 39 728  19 234  +106,6%  
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(1) 2003: BGN/€ 0,51133, 2002: BGN/€ 0,51161 
 
Σχέση εταιρείας με ΕΤΕ (σε χιλ. €) 2003 

ατα που εισέπραξε η Μερίσμ ΕΤΕ  16 412 
Ποσοστό άμεσης συμμετοχή ΕΤΕ ς της 89,9% 

συμμετοχή  ΕΤΕ - Ποσοστό έμμεσης ς της
Καταχωρημένη αξία μετοχών Όμιλο  στον 211 170 

9/2004 30/9/2003 % μεταβολής 
 
€ εκατ 30/
Συνολικά δάνεια 883 630 40% 
Retail δάνεια 250 131 91% 
Κέρδη προ φόρων 34,0 29,7 14% 
ΝΙΜ 6,1% 4,8%  
 
Ρουμανία (Banka Romaneaska) 

ά τ

δη ς π α ο

onameaska ώστε το 2005 να αριθμεί 40 καταστήματα. Επιπλέον 
 τράπεζα θα εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον νέα επιθετική πολιτική αναφορικά με τη 

στοχεύοντας σ αγδαί ξηση θεσης 
κών δανείων και π  κ αρ  θα 

η στον τομέα της συνεργ ΜΜ ήδη νει 
 με αύξηση των δανειακών υπ  σε ε τη ινή 

Εμπορική τρ πεζα με έδρα το Βουκουρέστι. Ιδρύθηκε ο 1993 και το 2003 η ΕΤΕ 
απέκτησε το 81,7% του μετοχικού της κεφαλαίου. Διαθέτει δίκτυο 28 καταστημάτων 
και απασχολεί 680 εργαζομένους. Η εταιρεία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31 
Δεκεμβρίου 2003. Τα κέρ  της χρήση δεν εριλήφθηκ ν στο λ γαριασμό 
αποτελεσμάτων του ομίλου επειδή η εξαγορά έγινε το Δεκέμβριο 2003.  
 
Στρατηγική της Εθνικής στη Ρουμανία είναι η ενδυνάμωση του δικτύου 
καταστημάτων της R
η
χρηματοδότηση ιδιωτών, 

αστι
τη ρ α αύ διά

καταναλωτικών, στεγ
διατηρήσει την έμφασ

ιστωτικών
ασίας με 

αρτών. Π
Ε όπου 

άλληλα
 σημειώ

ραγδαία πρόοδο ολοίπων σχέση μ ν περυσ
περίοδο κατά 75%. 
 
Βασικά μεγέθη (σε χιλ. €)(1) 2003 2002 ±%  
Σύνολο Ενεργητικού  161 158 9 164 15 -1,8% 
Ίδια Κεφάλαια  17 332 21 852 -20,7% 
ετοχικό Κεφάλαιο  11 125 12 420 -10,4% Μ

Αποθεματικά  6 207 9 432 -34,2% 
18 738 21 678 3,6% Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα -1

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 4 993 7 338 -32,0% 
(1) 2003: ROL/€ 0,000025, 2002: ROL/€ 0,000036 
 
Σχέση εταιρείας με ΕΤΕ (σε χιλ. €) 2003 
ερίσματα που εισέπραξε η ΕΤΕ  - Μ

Ποσοστό άμεσης συμμετοχής της ΕΤΕ 81,7% 
 συμμετοχή  ΕΤΕ - Ποσοστό έμμεσης ς της

Καταχωρημένη αξία μετοχών ν Όμιλο  στο 33 177 
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€ εκατ 30/9/2004 30/9/2003 % μεταβολής 
Συνολικά δάνεια 197 100 97% 
Retail δάνεια 17 10 70% 
Κέρδη προ φόρων 8,1 4,7 72% 
ΝΙΜ 4,9% 5,3%  
 
ΠΓΔΜ (Stopanska) 
Εμπορική τράπεζα με έδρα τα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας. Τον Απρίλιο του 2000 η Εθνική Τράπεζα εξαγόρασε το 65,0% των 
μετοχών της και σήμερα η συμμετοχή της είναι 71,2%. Η STOPANSKA είναι η 
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής 
τραπεζικής. Το δίκτυό της αποτελείται από 25 καταστήματα και 27 θυρίδες. 
 
Το 2003 συνεχίστηκε η προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεών της. 
Η κερδοφορία της τράπεζας παρουσίασε σαφή τάση βελτίωσης παρά την οικονομική 
και πολιτική αστάθεια της χώρας. Το 2003 συνεχίστηκε το πρόγραμμα 

κρότησής της που λέπει  της 
 των επιχειρησιακών δομ  π ου 

υτού ολοκληρώθηκε η εγκατά  S μια θεια 
ου λειτουργικού κόστους εζα ωσε ώτη 
τος εθελουσίας εξόδου κα οία δοτ  191 

αναδιοργάνωσης και ανασυγ  αποβ στον εκσυγχρονισμό
και την αναβάθμιση της υπο ών. Στο λαίσιο τ
προγράμματος α σταση του ΑΡ. Σε προσπά
περαιτέρω μείωσης τ

ράμμα
 η τράπ ολοκλήρ  την πρ

ηκανφάση του προγ
υπάλληλοί της. 

τά την οπ  συνταξιο ήθ

Βασικά μεγέθη (σε χιλ. €)(1) 2003 2002 ±%  
Σύνολο Ενεργητικού  461 726 3,9%  405 395 +1
Ίδια Κεφάλαια  57 452 57 494 -0,1%  

58 788 58 968 Μετοχικό Κεφάλαιο  -0,3% 
Αποθεματικά  (1 336)  (1 474)  -  
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 15 308 17 842   -14,2%
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 107  (1 249)  - 
(1) 2003: MKD/€ 0,01632,  2002: MKD/€ 
 

0,01637 

Σχέση εταιρείας με ΕΤΕ (σε χιλ. €) 2003 
- Μερίσματα που εισέπραξε η ΕΤΕ  

Ποσοστό άμεσης συμμετοχής ΕΤΕ  της 71,2% 
υμμετοχή  ΕΤΕ - Ποσοστό έμμεσης σ ς της

Καταχωρημένη αξία μετοχών   στον Όμιλο 72 010 

 εκατ 30/9/2004 30/9/2003 % μεταβολής 
 
€
Συνολικά δάνεια 209 161 30% 
Retail δάνεια 70 31 126% 
Κέρδη προ φόρων -3,7 -5,3 30% 
ΝΙΜ 2,5% 0,8%  
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Σερβία καταστήματα 

ος είναι να λασιασθούν α καταστήματα της Εθνικής και να 
0. Σήμερα το δίκτυο περιλαμβ ι 16 καταστήματα σε 12 πόλεις. Το 

παρουσιά γδαία ανάπτυξη εργασιών με αιχμή τα Στεγαστικά 
ταναλωτικά δάνεια (16 ίδιο αγορ  νέες εκταμιεύσεις).  

ικονομικά στοιχεία  
 εκατ 30/9/2004 30/9/2003 

Στη Σερβία στόχ  διπ  τ
φτάσουν τα 3 άνε
υφιστάμενο δίκτυο ζει ρα
και Κα % μερ άς στις
Ο
€
Συνολικά δάνεια 49 4 
Retail δάνεια 31 0 
Κέρδη προ φόρων -0,9 -0,3 
ΝΙΜ 3,1% 2,1% 
 
 
Αλβανία καταστήματα 
Η Εθνική στην Αλβανία δραστηριοποιείται ύου ων σε 4 

ι σημαντικ νάπτυξη κα ιαίτερα στο  της Λιανικής 
 μερίδιο αγορ 1% ενώ προχωρά στη διάθε ν προϊόντων με 

όλων των κών αναγκώ ς πελατείας

ικονομικά στοιχεία  
30/9/2004 30/9/2003 % μεταβολής 

 μέσω δίκτ 6 καταστημάτ
πόλεις. Εμφανίζε ή α ι ιδ ν τομέα
Τραπεζικής με άς 1 ση νέω
στόχο την κάλυψη σχετι ν τη .  
 
Ο
€ εκατ 
Συνολικά δάνεια 28 14 100% 
Retail δάνεια 18 7 157% 
Κέρδη προ φόρων -0,6 -0,4 -50% 
ΝΙΜ 2,5% 1,4%  
 
Alpha Bank 

 Ban  ανακοινώσει ότι πρόκει  υιοθετήσ μη πιο θετική 
τα  με στόχο ιδιαίτερα τι ς της Βουλγαρίας, Ρουμανίας και 

η προ φόρων 
ατ.) 

Η Alpha k έχει ται να ει ακό  επι
πολιτική σ Βαλκάνια ς αγορέ
Σερβίας.  

Κέρδ
(€ εκ

 Λειτουργία ταστήματα ια 
ς 
ητικό)   

από 
Κα Μερίδ

Αγορά
(Ενεργ 2004 2003

Κύπρος 1998 ,5% 27 8 17,9 0,8 
Ρουμανία 1994 20 4,5% 23,7 7,3 
Αλβανία 1998 8 13,1% 2,8 3,7 
Βουλγαρία 1999 3 0,7% -0,2 -0,3 
ΠΓΔΜ 1999 7 2,6% 2,1 1,8 
Σερβία 7,8% 0,5 1,0  2002 91 
Σύνολο  46,8 14,3   156 
 
Καταστήματα Αλβανία  
Η Alpha στην Αλβανία δραστηριοποιείται μέσω δικτύου 8 καταστημάτων. Το 2003 
παρουσίασε: 

- Αύξηση καταθέσεων κατά 29% 
- Αύξηση χορηγήσεων κατά 14% 

ύξηση προ φόρων Κερδών κατά 26% - Α
Κατάστημα Βουλγαρίας  
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Η Alpha στην Αλβανία δραστηριοποιείται μέσω δικτύου 3 καταστημάτων. Το 2004 
τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 15% και ανέρχονται σε €54 εκατ. Οι ζημίες μειώθηκαν 
έναντι του 2003 και ανήλθαν σε €200 χιλ.  
 
Σερβία  
Η A h
Ο Ό ιλ υάριο του 2005 το 88,64% της Jubanka. Μέχρι τον 
Ιούνιο ύ 
11, % ρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.  
Οικ ο

 60 πόλεις 
επιχειρήσεις πελάτες 

- € 210 εκατ. χορηγήσεις 
 578 εκατ. public foreign currency savings bonds 

α Κεφάλαια 
- 1.300 υπαλλήλους 

ερίδιο αγοράς 

lp a Bank έχει 3 καταστήματα στη Σερβία. 
μ ος εξαγόρασε τον Ιανο

του 2005 θα υποβληθεί πρόταση εξαγοράς του υπολειπόμενου ποσοστο
36 . Η Jubanka είναι η τέτα
ον μικά στοιχεία της Jubanka 
- 90 καταστήματα σε
- 286.000 ιδιώτες και 30.000 

- € 88 εκατ. καταθέσεις και €
- € 219 εκατ. ενεργητικό 
- € 115 εκατ. Ίδι

- 5% μ
 
 Ρουμανία (Alpha Bank Romania) 
O Όμιλος συμμετέχει στην τράπεζα κατά 96,4% 
Οικονομικά στοιχεία  
 2003 2002 
Ενεργητικό 536.729 417.492 
Ίδια Κεφάλαια 62.079  59.528
Κέρδη προ φόρων 6.440 6.805 
 
ΠΓΔΜ (Alpha Bank AD Skopje) 
Ο Όμιλος συμμετέχει στην τράπεζα κατά 100% 
ικονομικά στοιχεία  

2003 2002 
Ο
 
Ενεργητικό 48.119 36.812 
Ίδια Κεφάλαια 19.403 17.779 
Κέρδη προ φόρων 2.046 2.258 
 
 
Eurobank 

ό το 2004 
ση του μεριδίου της σε ό τρικές τ κάνια. Το 

 Eurobank συνεισφέρ ν παρούσα φά  9% των εσόδων 
ση προσβλέπει στη  του ποσοσ  σε 20% σε 

ων.  

ραστηρ  στις παραπάνω χώρες 
/2004 003 

Ο Ομιλος έχει παρουσία στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Απ
προχωρά σε αύξη λες τις θυγα ης στα Βαλ
δίκτυο εξωτερικού της ει στη ση το
του Ομίλου και η διοίκη ν αύξηση τού αυτού
διάστημα 3-5 χρόν
 
Βασικά Ενοποιημένα Μεγέθη από δ ιότητες
ποσά σε € εκατ. 30/9 30/9/2
Στεγαστικά δάνεια 377 150 
Επιχειρηματικά δάνεια 473 364 
Συνολικά Δάνεια 851 514 
Net Interest Income 24 11 
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Συμμετοχή στο Net Interest Income 8,6%  
Συμμετοχή στα Καθαρά Κέρδη 4% 1,7% 
Ρουμανία  
Στη Ρουμανία δραστηριοποιείται μέσω της Bankpost. Έχει δίκτυο 165 καταστημάτων 
και είναι η έκτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 
ροσφέρει όλο το φάσμα τραπεζικών προϊόντων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.  

ο 10ημερο του 2004 ανακοίνωσε την αύξηση του ποσοστού της κατά 
π
Το τελευταί
5,13% στη Ρουμανική Τράπεζα  Bankpost, μετά τη συμφωνία εξαγοράς των μετοχών 
που κατείχε ο Ρουμανικός επενδυτικός οργανισμός SIF Muntenia. Σημειώνεται ότι η 
Eurobank έχει δικαίωμα εξαγοράς πρόσθετων μετοχών της Bankpost που σήμερα 
κατέχονται από την GE Capital, την EBRD και το IFC.  
 
Βουλγαρία 
Στη Βουλγαρία η Eurobank δραστηριοποιείται μέσω της Post Banc  που κατέχει 
μερίδιο αγοράς της τάξης του 6% και έχει ως στρατηγική την επέκταση στη Λιανική 
Τραπεζική και ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια και τις χορηγήσεις προς τις ΜΜΕ. 
Επίσης, η Eurobank ανακοίνωσε στα τέλη του 2004 τη δυναμική είσοδό της στην 
αγορά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στη Βουλγαρία με τη δημιουργία νέας εταιρείας 

easing. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη με επιτυχία προσφέροντας ευρύ 

αγγελματίες.  

L
φάσμα προϊόντων Leasing μέσω του δικτύου των 124 καταστημάτων της Postbank. 
Στόχος της νέας εταιρείας είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης επαγγελματικών οχημάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων, 
βιομηχανικού, εμπορικού, κατασκευαστικού, ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού σε 
επιχειρήσεις και επ
 
Σερβία 
Στη Σερβία η εξαγορασθείσα το 2003 Postbanka μετονομάσθηκε σε EFG Eurobank 

ειραιώς 

Beograd με δίκτυο 12 καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου με 
στόχο την οργανική ανάπτυξη και μεσοπρόθεσμα την ενίσχυση του δικτύου στα 40-
50 καταστήματα.  
 
Π
 
Ο Όμιλος της Πειραιώς θεωρεί την Αγορά των Βαλκανίων ζωτικής σημασίας και στο 
πλαίσιο αυτό αναπτύσσει με γρήγορους ρυθμούς το δίκτυο του σε όλες τις χώρες, 
ενισχύει το προφίλ του λιανική τραπεζική και διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που 
παρέχει πραγματοποιώντας δυναμικό άνοιγμα στο Leasing. 
 
Βουλγαρία  
Η Τράπεζα έχει 13 καταστήματα σε 10 πόλ οία σκοπεύει να φτάσει γρήγορα 

του δικτύου συνοδεύε  σχέδια δυναμικής διείσδυσης στο 
ιστικής εκστρατ ι διάθεσης Νέων Προϊόντων, όπως 

τεγαστικό δάνειο με γρήγορες εγγυήσεις και καταναλωτικό τετραετούς διάρκειας. 

εις  τα οπ
στα 15. Η επέκταση ται με
retail μέσω ευρείας διαφημ είας κα
σ
Στα άμεσα σχέδια είναι η παροχή υπηρεσιών Leasing.  
Οικονομικά Μεγέθη 
€ εκατ 9/2004 
Σύνολο Ενεργητικού 186 
Μερίδιο Αγοράς (δάνεια) 2,4% 
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Στις ωση ότι προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας 
με την  εξαγορά του 99,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Βου α γορά αυτή, το σύνολο των 
τοπ ε γαρία ανέρχεται σε € 53 εκατ. και τα 
προ ο φόρους Καθαρά Κέρδη για το 2005, εκτιμώνται σε €9 εκατ. 

 εξαγορασθείσα τράπεζα Eurobank έχει ήδη συμπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας 

- €120 εκατ. χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις) 
- €165 εκατ. καταθέσεις πελατών 
- 600 υπαλλήλους. 

σεων από πελάτες ανέρχεται σε € 225 
 χορηγήσεων σε €310 εκατ. διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 

λου στη Βουλγαρία σε επίπεδα άνω . 

ank)

 25 Ιανουαρίου η Πειραιώς ανακοίν
Petrol Holding AD για την

λγ ρικής Τράπεζας Eurobank. Μετά την εξα
οθ τημένων Κεφαλαίων στη Βουλ
σδ κώμενα μετά από 

Η
στη Βουλγαρική αγορά διαθέτοντας  

- 30 καταστήματα και 18 θυρίδες 
- €220 εκατ. ενεργητικό 

 
Μετά την εξαγορά αυτή το σύνολο των καταθέ
εκατ. και το σύνολο των
του Ομί του 4,2%
 
 
 
Αλβανία (Tirana B  

πόλεις. 

9/2004 

Η Τράπεζα έχει 22 καταστήματα σε 13 
Οικονομικά Μεγέθη 
€ εκατ 
Σύνολο Ενεργητικού 248 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12,2 
Μερίδιο Αγοράς (δάνεια) 14% 
ROE (before tax) 31% 
Ρουμανία (Piraeus Bank Romania) 

 Τράπεζα έχει 14 καταστήματα σε 6 πόλεις. 
ικονομικά Μεγέθη 
 εκατ 9/2004 

Η
Ο
€
Σύνολο Ενεργητικού 262 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21,1 
Μερίδιο Αγοράς (δάνεια) 1,7% 
ROE (before tax) 13% 
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3.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 
 
Η στρατηγική διοίκηση δεν περιλαμβάνει μόνο τη λήψη αποφάσεων για τα 
σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός , αλλά 
περιλαμβάνει και το πώς η στρατηγική θα  είναι αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι 
έχει άμεση σχέση με την κατανόηση της στρατηγικής θέσης του οργανισμού, των 
στρατηγικών επιλογών του μέλλοντος και την μετατροπή της στρατηγικής σε πράξη.  
Η στρατηγική θέση ενός οργανισμού εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον στο 

ε

ν ο

rational-level strategy). Επομένως , ο προσανατολισμός της 

 αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις  δημιουργούν επιτακτική 
ν

οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό), 
από τους πόρους και τις ικανότητες του οργανισμού (εσωτ ρικό περιβάλλον) και από 
τις προσδοκίες των διαφόρων ενδιαφερομένων (stakeholders), οι οποίες επίσης 
επηρεάζουν σημαντικά τους σκοπούς του οργανισμού. Η εταιρική  κουλτούρα επίσης 
όπως και η επιχειρησιακή ηθική επηρεάζουν σημαντικά τη στρατηγική θέση και τις 
επιλογές κάθε οργανισμού. 
Οι στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας Κύπρου όπως και κάθε τραπεζικού 
οργανισμού αυτής της εμβέλειας, προσδιορίζουν τις βάσεις της μελλοντικής 
στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με αναφορά σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης. Κατά αναλογία και οι στρατηγικές αποφάσεις δε  περιορίζονται μόν  σε 
ένα επίπεδο, αλλά επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί δηλαδή να αφορούν τους 
γενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού –το ανώτατο επίπεδο (corporate-level 
strategy), τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία ο ανταγωνισμός  σε 
μια αγορά (business-level strategy)και τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι, πόροι και 
διαδικασίες θα συνδυαστούν για την επίτευξη των στόχων των προηγουμένων 
επιπέδων(ope
στρατηγικής διοίκησης κάθε οργανισμού είναι εμφανής στις στρατηγικές επιλογές 
του, οι οποίες μπορεί να εστιάζονται στην ανάπτυξη ανταγωνιστικής στρατηγικής ή 
στην οργάνωση των δυνατοτήτων του οργανισμού για παγκόσμια δράση-στην 
περίπτωση που εξετάζουμε Περιφερειακή(Βαλκανική)-ή στη συγκέντρωση των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του ή ακόμη και στην ανάπτυξη καινοτομικής 
κουλτούρας. 
Η στρατηγική εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία σήμερα 
περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, η νομισματική πολιτική 
της ΕΚΤ, το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εντατικοί ρυθμοί ανάπτυξης, ο 
οξύς ανταγωνισμός, η πίεση για συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις κα οι
την α άγκη ύπαρξης αποτελεσματικής ανταγωνιστικής στρατηγικής. 
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Αναμφισβήτητα, το διατ ρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  είναι αποτέλεσμα της 
πλήρους κατανόησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η κατανόηση 
αυτή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει την Τράπεζα Κύπρου στη σωστή τοποθέτηση 
της (positioning) στο χώρο που δραστηριοποιείται και στη διαμόρφωση των 
κατάλληλων στρατηγικών. 

η  

 τεχνολογικό και του κλαδικού-μίκρο 

Βουλγαρίας, και της Ρουμανίας. 

ην τραπεζική αγορά  τους. 

ρου είναι βέβαιο ότι η Ρουμανία θα  είναι η πρώτη χώρα 

Ελλάδος κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα  και 
 

 την επιλογή της Ρουμανίας. Ο βαθμός 

την προϋπάρχουσα εμπειρία από τις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται  ( 

Από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (external enviroment) που 
προηγήθηκε δηλ. του ευρύτερου μάκρο-περιβάλλοντος το οποίο περιλαμβάνει το 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και
περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν η ελκυστικότητα του κλάδου, οι τάσεις της 
τραπεζικής αγοράς, τα χαρακτηριστικά, οι αδυναμίες και οι ιδιαίτερες ικανότητες των 
ανταγωνιστών , συμπεραίνεται ότι η προοπτική επέκτασης της Τράπεζας Κύπρου στα 
Βαλκάνια  επικεντρώνεται σε 2 κυρίως χώρες ,της 
Οι δύο αυτές χώρες και εν όψει της αναμενόμενης ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από 1/1/2007 αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους  της Τράπεζας Κύπρου 
για είσοδο  στ
Σχετικά με την προτεραιότητα στην έναρξη εργασιών σε μια από τις 2 χώρες, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία αλλά και με βάση τα ανακοινωθέντα από τη 
Διοίκηση της Τράπεζας Κύπ
δραστηριοποίησης στην περιοχή των Βαλκανίων. 
Η επιλογή της Ρουμανίας ως πρώτου σταθμού, στηρίχθηκε στην ανάλυση των 
Δημογραφικών δεδομένων και του μεγέθους της αγοράς σε σύγκριση με τη 
Βουλγαρία.  
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω ο πληθυσμός της 
Ρουμανίας ανέρχεται στα 21,7εκ. κατοίκους έναντι 7,7εκ. της Βουλγαρίας ο οποίος 
βαίνει μειούμενος συνεχώς. 
Το εύρος των συναλλαγών της 
στις 2 χώρες με ελαφρύ προβάδισμα της Βουλγαρίας κυρίως λόγω εγγύτητας, ενώ το  
μέγεθος της αγοράς  ευνοεί προοπτικά
συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος και στις 2 χώρες είναι υψηλός χωρίς να 
διαφέρει πολύ από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η διείσδυση των ξένων τραπεζών 
στη Βουλγαρία είναι υψηλότερη  (89% μερίδιο αγοράς) έναντι 50% στη Ρουμανία, 
γεγονός που καθιστά τα περιθώρια διείσδυσης μιας ακόμη ξένης τράπεζας 
προσφορότερα στην  τελευταία. 
Στο τραπεζικό σύστημα της Ρουμανίας υπάρχει παρουσία από συνολικά 40 χώρες με 
την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση. 
Η στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη αγορά της 
Ρουμανίας, στην οποία προς το παρόν διατηρεί γραφείο αντιπροσωπίας, και με βάση 

 97



 - 98 - 

Ελλάδα 105, καταστήματα, Ηνωμένο Βασίλειο με 7 καταστήματα και Αυστραλία 8 
καταστήματα) είναι αυτή της αυτοδύναμης ανάπτυξης δικτύου  και όχι η εξαγορά 

υ

ων (Corporate  Banking) ,  

κ  ς  

il banking) παρατηρείται 

 γεγονός που καθιστά τον τομέα των 
 

μέρους πολιτικές και θα είναι φορείς της 

nager), 

μικές και λοιπές 

ο κ ύ

εγχώριας τράπεζας  τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. Η προσήλωση στη στρατηγική 
της αυτοδύναμης ανάπτυξης που ακολουθείται σταθερά μέχρι σήμερα από την 
Τράπεζα Κύπρου , οφείλεται κυρίως στην επιδίωξη διατήρησης ενιαίας εταιρικής 
κουλτούρας και φυσιογνωμίας του οργανισμού και φαίνεται να δικαιώνεται από τα 
μέχρι τώρα αποτελέσματα κυρίως στην αγορά πο  διαδραματίζει τη μεγαλύτερη 
παρουσία της, στην Ελληνική αγορά όπου αναπτύχθηκε αυτοδύναμα.  
Σε ότι αφορά την επιχειρησιακή στρατηγική η στόχευση της Τράπεζας   θα 
κατευθυνθεί κυρίως στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσε
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία  της Ελληνικής Πρεσβείας  ο αριθμός των  Ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Ρουμανία ανέρχεται σε 2555 με επενδεδυμένα κεφάλαια $318 
εκατ,  καταλαμβάνοντας την 11η θέση και μερίδιο αγοράς 3,07%, ενώ 
συνυπολογίζοντας τις εισροές ελληνικών κεφαλαίων μέσω off-shore εταιρειών και 
των επενδύσεων του ΟΤΕ αι της 3Ε , τότε το ύψο  των κεφαλαίων ανέρχεται σε €2,4 
δις και η Ελλάδα στην 3η θέση μεταξύ των ξένων χωρών. 
Σχετικά με τον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής (reta
ταχύτατη ανάπτυξη   κυρίως μετά το 2003 .Συγκεκριμένα τα δάνεια προς τα 
νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση κατά 214,6% μέσω νέων προϊόντων κάλυψης 
καταναλωτικών και στεγαστικών αναγκών
ιδιωτών ως σημαντική επιδίωξη ανάπτυξης για την Τράπεζα Κύπρου σε 
μεταγενέστερο στάδιο και παράλληλα με την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων που 
είναι απαραίτητο για τη στροφή στη Λιανική τραπεζική.   
Η υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής συναρτάται άμεσα από την επιλογή των 
στελεχών που θα εφαρμόσουν τις επι
νοοτροπίας της μητρικής εταιρείας. 
Η στελέχωση της νέας Τράπεζας τουλάχιστον σε επιτελικό επίπεδο θα 
πραγματοποιηθεί από στελέχη της Τράπεζας Κύπρου από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Ειδικότερα  οι  διοικητικές θέσεις που θα καλυφθούν από υπάρχοντα στελέχη, 
αφορούν  τη θέση του Διοικητή Τράπεζας Κύπρου Ρουμανίας (Country Ma
του Διευθυντή Μεγάλων Επιχειρήσεων  
(Corporate Manager), του Διευθυντή Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk 
Manager), του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου(Internal Audit), καθώς και του 
Διευθυντή Καταστήματος (Branch Manager) ενώ οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας θα 
καλυφθούν από ντόπιους (Ρουμάνους) με ιδιαίτερη έμφαση στις Νο
Διοικητικές υπηρεσίες όπου είναι απαραίτητη η γνώση της τοπικής Γλώσσας. 
Σημαντικότατος παράγοντας επιτυχίας είναι η επιλογή των κατάλληλων 
πληροφοριακών  και μηχαν γραφικών συστημάτων αι τεχνολογικού εξοπλισμο , τα 
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οποία πρέπει να είναι συμβατά με τα συστήματα του υπόλοιπου Ομίλου της Τράπεζας 
Κύπρου προκειμένου να είναι άμεσος ο έλεγχος και η διεξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα  της Τράπεζας στη Ρουμανία.    
Γενικότερα η  οι προβλεπόμενες κινήσεις της Τράπεζας στο αρχικό τουλάχιστον 
στάδιο αναμένεται να είναι ανάλογες με την  πορεία των υπολοίπων ανταγωνιστών- 
Τραπεζών δηλαδή τη συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

η χώρα και ειδικότερα τις θυγατρικές αυτών που είναι ήδη 
ελάτες της Τράπεζας στην Ελλάδα  ή Κύπρο και αργότερα –ανάλογα με την εξέλιξη 
ν πραγμάτων- η στροφή στη Λιανική Τραπεζική με την ανάπτυξη καταστημάτων 

ή  

ραφική 

ωτικών ιδρυμάτων για  

 

δραστηριοποιούνται στ
π
τω
εκτός της Πρωτεύουσας χωρίς να αποκλείεται η εξαγορά κάποιας τοπικής τράπεζας 
κατ΄εξαίρεση της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πολιτικής αυτοδύναμης ανάπτυξης . 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Με την πάροδο 15 ετών από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στις χώρες 
της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης , και την επιβολή  επώδυνων 
μεταρρυθμίσεων και  περιόδων ακραίου καπιταλισμού με οξύτατες κοινωνικές 
επιπτώσεις , παρατηρείται βελτίωση των οικονομικών συνθηκών που επέτρεψε στις 
περισσότερες από αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μεταβατικ
αυτή πορεία η περιοχή μετατράπηκε σε ζώνη φθηνού εργατικού δυναμικού , 
διαθέτωντας καταρτισμένους και νέους επιστήμονες και προσελκύοντας σημαντικές 
επενδύσεις από το εξωτερικό κατατασσόμενη αμέσως μετά την Κίνα. Οι  χαμηλοί 
φορολογικοί συντελεστές των εταιριών , οι χαμηλοί μισθοί  και η εύκολη γεωγ
πρόσβαση συντέλεσαν στη μεταφορά δραστηριοτήτων από πολυεθνικές εταιρίες 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται εύλογη η επιλογή των πιστ
επικέντρωση του ενδιαφέροντος τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Οι επιχειρηματικές 
προσδοκίες και οι προοπτικές στη Χονδρική και  Λιανική τραπεζική είναι ευοίωνες 
και τα αναμενόμενα κέρδη σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο υψηλά. 
Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι τράπεζες δεδομένης της παρουσίας των 
υφιστάμενων πελατών τους θα προχωρούσαν ούτως ή άλλως στην επέκταση στην 
περιοχή εφαρμόζοντας τη στρατηγική follow your customers. 
Στην περιοχή των Βαλκανίων που θεωρείται ο κατεξοχήν χώρος ανάπτυξης
δραστηριοτήτων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, η προοπτική ένταξης 2 χωρών 
(Bουλγαρία, Ρουμανία) με τις επακόλουθες  συνέπειες όπως αύξηση του δανεισμού 
ως αποτέλεσμα της προεξόφλησης από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, της σταδιακής 
μείωσης των  επιτοκίων χορηγήσεων μέχρι την    προγραμματισμένη ημερομηνία 
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ένταξης και οι θετικές προ δοκίες του κόσμου για βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης, δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές

 σ  
 για τα  Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα. 

ι ν

 τα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα  οφείλουν να υιοθετούν όλο και 
ερισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης πόρων, συστημάτων, 
ανοτήτων, γνώση της διεθνούς αγοράς ,αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή 
γρήγορση  για τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δρώμενα, δημιουργώντας τις 
ροϋποθέσεις για πλήρη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δημιουργίας 

κών ομίλων στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Συνοψίζοντας , θα λέγαμε πως η ανάγκη επέκτασης των Ελληνικών και όχι μόνο 
τραπεζών, σε νέες διεθνείς αγορές, η εναρμόνιση των δημοσ ονομικώ  πολιτικών, η 
τήρηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών, η ύπαρξη και αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, είναι βασικοί λόγοι που δημιουργούν επιτακτική την ύπαρξη 
αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού. 
 Ιδιαίτερα
π
ικ
ε
π
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