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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ παξνχζα  εξγαζία θηινδνμεί λα αλαδείμεη θαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπκβνιή ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα θαη εηδηθφηεξα ηελ πνξεία θαη ηελ ζπκβνιή 

ηεο ΑLPHA BANK ζηηο ρψξεο απηέο. 

Σα Βαιθάληα, ιφγσ πνιηηηζκηθήο θαη γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο δεκηνχξγεζαλ 

ζπλζήθεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, θαη πξνζδηφξηζαλ  ην λέν πεδίν 

δξάζεο γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο.  

H δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα παξνπζηάδεη αχμεζε 

απφ ην 1993 αιιά απνθηά ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο απφ ην 2002 θαη εμήο, φηαλ 

πιένλ δηακνξθψζεθαλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηφζν ζηηο ρψξεο απηέο φζν 

θαη ζηελ Διιάδα. Ζ επέθηαζε ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηδηαηηέξα ησλ 

ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα παξέρεη ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, λα επηηχρνπλ γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε απηέο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ πην ζχληνκα. Σα Βαιθάληα είλαη ε 

«επθαηξία» ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.   

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ε Βαιθαληθή αγνξά θαη 

θαηφπηλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη επέλδπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη νη 

θίλδπλνη πνπ εκπεξηέρεη κηα επέλδπζε ζηηο ρψξεο απηέο. εκαληηθή έξεπλα έρεη 

γίλεη θαη ζηε ζπκβνιή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ζην πψο επεξέαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ησλ 

ηξαπεδψλ. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί θάζε κηα ηξάπεδα μερσξηζηά, ε νπνίεο έρνπλ 

ζπγαηξηθέο ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, ηα κεγέζε πνπ έρνπλ επελδχζεη θαη νπνίνη 

είλαη νη κειινληηθνί ηνπο ζηφρνη. Ζ είζνδνο ειιεληθψλ  ηξαπεδψλ ζηηο  

Βαιθαληθέο ρψξεο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζηελ  ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζ΄ απηέο, κε πξνθαλή νθέιε γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Οη  

ηξάπεδεο ζηηο ρψξεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη κεηαμχ άιισλ ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ θαη ζηελ πηνζέηεζε βειηησκέλσλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
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θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ελψ ε ζηελή πηζησηηθή ζρέζε ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηξαπεδψλ ή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε ηε κεηξηθή ηξάπεδα κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα θηλήζεσλ θεθαιαίνπ πνπ ζα είραλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο νηθνλνκίεο  απηψλ. 

 

 Δπίζεο αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηνπο αιιά θαη ηα θέξδε πνπ 

έρνπλ εηζπξάμεη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο θαη γηα ην  πψο 

επσθειήζεθε θάζε ρψξα  μερσξηζηά απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη θαηά πφζν 

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα 

  

Γνζέληνο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ηεο αλακελφκελεο 

έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ 

ηηο επηηξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ παξέρνπλ νη αγνξέο 

απηέο, λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο εζφδσλ, αιιά θαη λα απμήζνπλ ην κέγεζφο 

ηνπο, ην νπνίν παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ ζπγθξηλφκελν κε ην κέζν κέγεζνο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 Ζ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη ζπκβάιεη ήδε 

ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Σέινο ζα αλαιπζεί ε δηεζλήο παξνπζία ηεο ALPHA BANK ζηα Βαιθάληα, (κηαο 

αγνξάο 60 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ επεθηείλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο θαη 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα θέξδε), νη ζηφρνη θαη ε ζηξαηεγηθή ηήο πνπ απνζθνπεί 

ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξφηεξνπ θαη πην απνηειεζκαηηθνχ νξγαληζκνχ κε 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πειάηεο ηεο.  Αθφκα εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, πσο ρξεζηκνπνηεί ην marketing, πσο επηιέγεη πνπ λα 

επελδχζεη θαη πσο αληηκεησπίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ.  Δίλαη κηα απφ ηηο  Σξάπεδεο αλαθνξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, Σν Γίθηπφ ηεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

(Ρνπκαλία, εξβία, Βνπιγαξία, Αιβαλία, θφπηα θαη Κχπξνο) αξηζκνχζε 516 

θαηαζηήκαηα ζην ηέινο ηνπ 2008, φζα πεξίπνπ είλαη θαη ηα Καηαζηήκαηά ηε ζηελ 

Διιάδα. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

ηνπο γνλείο κνπ, Μάξην θαη Διέλε, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο ζπζίεο πνπ έθαλαλ 

θαη ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ γηα κέλα. 

Θεξκά επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξε Γηαλvέιε γηα ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία καο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ. 

Δπίζεο επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηελ Αlpha Bank, εηδηθφηεξα 

ηνλ θ. Βνπζηλά,  γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζην πξφζσπν 

κνπ.     
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 

Αξρηθά ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα απέβιεπε θπξίσο 

ζηελ εμππεξέηεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή απηή επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Γλσξίδνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ηηο ζπλφδεπζαλ ζηελ επέθηαζή ηνπο ζηα Βαιθάληα. ήκεξα ε επέθηαζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα δελ απνηειεί πεξηζηαζηαθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε αιιά ζρέδην καθξνρξφληαο επελδπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ε νπνία εθδειψλεηαη είηε κέζσ απηφλνκεο αλάπηπμεο είηε κέζσ 

εμαγνξψλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ.  

Σα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο 

ηξάπεδεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ πηζησηηθήο 

επέθηαζεο θαη ηνπ ρακεινχ αθφκε επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ. Ωζηφζν, φζν επεθηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη επξσπατθέο ηξάπεδεο, ηφζν νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαινχληαη 

λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ νη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη νη δηαξζξσηηθέο δνκέο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηψλ ζπγθιίλνπλ 

ζηα επξσπατθά πξφηππα. 

 

    Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε φκσο, φπσο είλαη θπζηθφ, αιιάδεη ηηο ηζνξξνπίεο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο.  
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Σν πξηλ... 

Μεηά ηελ πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ην 1989, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δηέβιεςαλ ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηα Βαιθάληα (ειιεληθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ ηδξχζεη ππνθαηαζηήκαηα ή ζπγαηξηθέο ζηηο εμήο ρψξεο ζε θάζε 

κεηάβαζεο: ζηηο πέληε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο -Αιβαλία, 

Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΠΓΓΜ, εξβία-, ζε κία ρψξα ηεο Κνηλνπνιηηείαο 

Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ -ηελ Οπθξαλία- θαη ζε κία ρψξα ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο -ηελ Πνισλία. Δπηπιένλ, έρνπλ παξνπζία ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ) θαη αλέιαβαλ ην ξηςνθίλδπλν εγρείξεκα 

λα επεθηαζνχλ ζηελ πεξηνρή. 

Αξρηθά, ε επέθηαζε είρε ηε κνξθή ηεο ίδξπζεο ηνπηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ ή 

γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο. Μεηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο θηλήζεθαλ πην απνθαζηζηηθά ζηελ πεξηνρή, ηδξχνληαο ηνπηθέο 

ζπγαηξηθέο ή θαη εμαγνξάδνληαο ηνπηθέο ηξάπεδεο. Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη νη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηα Βαιθάληα θαη παξνπζηάδεηαη ην ρξνληθφ απηήο ηεο επέθηαζεο: 

 

1. Σε δεθαεηία ηνπ 1990, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζεί ε Διιάδα 

ζηελ Eπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε, εθαξκφζηεθαλ δηάθνξα νηθνλνκηθά κέηξα 

γηα λα επηηεπρζεί ζεζκηθή θαη πξαγκαηηθή ζχγθιηζε. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα σθειήζεθε ηδηαίηεξα απφ απηή ηε δηαδηθαζία δηφηη, κεηαμχ άιισλ 

αιιαγψλ, θαηαξγήζεθαλ νη δηνηθεηηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ θαη 

απειεπζεξψζεθε ε αγνξά ρξήκαηνο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πέξαζαλ θαη απηέο 

απφ κηα δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ επέθηαζή 

ηνπο εληφο θαη εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. 

2. Οη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο επηρείξεζαλ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνπο ηνκέα, εθαξκφδνληαο πνηθίια κέηξα εμπγίαλζεο θαη 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ηξαπεδψλ. Απηέο νη ζπλζήθεο πξνζέιθπζαλ φιεο ηηο κεγάιεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνο ηηο βαιθαληθέο αγνξέο. 
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3. Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ήηαλ εμαηξεηηθέο, δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ χςνπο ηεο 

ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο αλακελφκελεο καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο πνπ πξφζθεξε ε πξννπηηθή έληαμεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

4. Ζ κεγαιχηεξε επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα ζεκεηψζεθε κεηά ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 φιεο ηηο νηθνλνκίεο ζηελ πεξηνρή, θαη κε ηδηαίηεξε δξηκχηεηα ηελ Αιβαλία 

(1997), ηε Βνπιγαξία (1996-7) θαη ηε Ρνπκαλία (1998-9). Απηέο νη θξίζεηο 

επηηάρπλαλ ηε δηαδηθαζία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη 

θπβεξλήζεηο πξφζθεξαλ θξαηηθέο ηξάπεδεο ζε μέλνπο επελδπηέο ζε πνιχ 

ειθπζηηθέο ηηκέο. 

 

Με ηε ιήμε ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηξαπεδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο εδξαίσζαλ κηα ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή (εθηφο απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, ε Marfin Egnatia Bank, ε 

Δκπνξηθή θαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα έρνπλ κηθξή παξνπζία ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε), ελψ ζε νξηζκέλεο ρψξεο απέθηεζαλ εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά, 

αληαγσληδφκελεο άιιεο μέλεο ηξάπεδεο (απζηξηαθέο, ηηαιηθέο, γαιιηθέο, 

γεξκαληθέο), νη νπνίεο είραλ επεθηαζεί ξαγδαία ελ ησ κεηαμχ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2008 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαηέρνπλ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, κεξίδην αγνξάο χςνπο 28.7% ζηε 

Βνπιγαξία, 16.2% ζηε Ρνπκαλία, 27.7% ζηελ Αιβαλία, 16,9% ζηε εξβία, 

24.6% ζηελ ΠΓΓΜ θαη 4% ζηελ Σνπξθία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν:  

Α. Οη όξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

1.1. Η ζύλζεζε ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη νη ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνύ ζε απηό 

 

Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο παξνπζίαζε, ζε 

ζρέζε κε ην 2007, ειαθξά αχμεζε  είηε βάζεη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ πέληε (5) 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ είηε κε βάζε ην δείθηε Herfindahl-

Hirschmann (HHI). 

ηελ Διιάδα ην κεξίδην αγνξάο ησλ πέληε (5) κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζε φξνπο 

ελεξγεηηθνχ δηακνξθψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2008 ζε 69,5% (2007: 67,7%) 

εκθαλίδνληαο, κεηαμχ 2003 θαη 2008, ειαθξά αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο 

(2003: 66,9%). 

Αληίζηνηρε ηάζε αχμεζεο ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ησλ πέληε κεγαιπηέξσλ 

ηξαπεδψλ παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ εμαεηία 2003 - 2008 (2008: 

59,6%, 2003: 58,8%). Ζ ελ ιφγσ ηάζε ζπγθέληξσζεο απνηππψλεη, αθελφο ηηο 

ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

(πξηλ ηηο ζπγρσλεχζεηο) ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ηε δπλακηθή αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κνινλφηη εκθαλίδεηαη πςειφηεξνο απφ ην γεληθφ κέζν 

φξν ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξακέλεη αηζζεηά ρακειφηεξνο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ζπγθέληξσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο επξσδψλεο κε πιεζπζκφ αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο, φπσο ε Οιιαλδία, ην 

Βέιγην, ε Φηλιαλδία θαη ε Γαλία. Αληίζεηα, πνιχ ρακειφηεξνο είλαη ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο κφλν ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία: 
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• είηε ιεηηνπξγνχλ σο δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα (φπσο ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ην Λνπμεκβνχξγν) 

• είηε δηαζέηνπλ, γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο, έλα πνιχ κεγάιν δίθηπν ζπλεηαηξηζηηθψλ 

θαη απνηακηεπηηθψλ ηξαπεδψλ (φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Ηζπαλία θαη ε 

Ηηαιία), ζπλζήθεο πνπ δελ ζπληξέρνπλ γηα ηε ρψξα καο. 

 

 

1.2. Σξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ΑΔΠ, θεθαιαηνπνίεζε, κεηνρνιόγην ηξαπεδώλ θαη 

μέλεο άκεζεο επελδύζεηο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

 

 Ζ άκεζε κφλν ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

καο ππεξβαίλεη ην 4% (ην 2005 ήηαλ 3,6%). ην πνζνζηφ απηφ δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη γηα φινπο ηνπο 

ινηπνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ.  

 

 Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη ην 35,2% ηεο ζπλνιηθήο 

θεθαιαηνπνίεζεο ζην ΥΑ θαη αλέξρεηαη ζηα 45 δηζ. επξψ.  

 

 Ζ ηθαλή πξννπηηθή θεξδνθνξίαο, ε εληνλφηαηε δηαζπνξά θαη ε εληζρπκέλε 

θαζεκεξηλή δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα πξνζειθχεη ζε απηνχο Έιιελεο θαη μέλνπο, 

ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο, επελδπηέο, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

 Σν 72% (2,7 δηζ. επξψ) ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, θαηά 

ην 2006, έγηλε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν απφ ηνπο νκίινπο Credit Agricole 

θαη ΑΥΑ.  
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1.3. Γηεζλήο δξαζηεξηόηεηα ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

 

 

Ζ επέθηαζε ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα 

ηεο ζηαδηαθήο ζχγθιηζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο πξνο ηα πξφηππα ησλ πην αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ.  Ζ 

δηαθαηλφκελε σξίκαλζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνχξγεζε ηελ  

αλάγθε επέθηαζεο εθηφο ζπλφξσλ. Σα Βαιθάληα, ιφγσ πνιηηηζκηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο δεκηνπξγνχζαλ ζπλζήθεο αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, θαη πξνζδηφξηζαλ  ην λέν πεδίν δξάζεο γηα ηηο Διιεληθέο 

ηξάπεδεο.  

Ζ ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζε ζπλζήθεο  

ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ε ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ηα εθηελή 

πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ειιεληθψλ θαη άιισλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή.    

Αξρηθά ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα απέβιεπε θπξίσο 

ζηελ εμππεξέηεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή απηή επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Γλσξίδνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ηηο ζπλφδεπζαλ ζηελ επέθηαζή ηνπο ζηα Βαιθάληα. Αξγφηεξα, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δηεχξπλαλ ζηαδηαθά ηηο εθεί δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

επσθεινχκελεο απφ ηελ αλεξρφκελε αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

θαη αμηνπνηψληαο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε ηνκείο φπσο ε αγνξά γεο θαη ε 

αλάπηπμε εκπνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ δσλψλ.  
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ήκεξα, ε παξνπζία ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ
1
 ζηα Βαιθάληα

2
 δελ 

απνηειεί πεξηζηαζηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε αιιά ζρέδην 

καθξνρξφληαο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία εθδειψλεηαη είηε κέζσ 

απηφλνκεο αλάπηπμεο είηε κέζσ εμαγνξψλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ. πλνιηθά ζηελ 

πεξηνρή, ην 2005, νη  5 κεγάινη ειιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη είραλ δεκηνπξγήζεη 

έλα δίθηπν 958 θαηαζηεκάησλ, απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ άλσ ησλ 15.000 

αηφκσλ θαη ζηηο ρνξεγήζεηο θαηείραλ κεξίδην αγνξάο άλσ ηνπ 17%. Σν 2005 ηα 

θέξδε ησλ 5 κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ  απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ μεπέξαζαλ ηα  € 138 εθαη., ελψ ην 2007 πξνβιέπεηαη φηη απφ ηελ 

πεξηνρή απηήλ ζα πξνέιζεη ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηνπο. ε κεξηθέο απφ 

ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ ζήκεξα εγεηηθή ζέζε.   

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο κέζσ ηεο επέθηαζήο ηνπο ζηα Βαιθάληα επηδηψθνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο, θαζψο ζηαδηαθά ε ιηαληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Διιάδα πιεζηάδεη ηα επίπεδα σξίκαλζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ ηεο 

Δπξσδψλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2005 νη ρνξεγήζεηο πξνο λνηθνθπξηά 

θαη επηρεηξήζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

                                                
1 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, EFG Eurobank – Δξγαζίαο, Alpha Bank, Emporiki Bank, Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, 
2 Αιβαλία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, Ρνπκαλία, εξβία. 

92,3%

74,5%

66,0%

51,3%

59,2%

Αλβανία

Βουλγαρία

Ρουμανία

ερβία

ΠΓΓΜ

Πνζνζηφ Κεθαιαίσλ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο πνπ 

Διέγρνληαη απφ Ξέλεο Σξάπεδεο, 2005 

Πεγή: EBRD Transition Report, 2006 
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θπκαίλνληαλ απφ 14,5% (Αιβαλία) έσο 44% (Βνπιγαξία), έλαληη 76% ζηελ 

Διιάδα θαη 104% ζηελ Δπξσδψλε.  

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ ηξαπεδηθή αγνξά ζηα Βαιθάληα δελ εθδειψλεηαη κφλν απφ 

ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ ηεο δπηηθήο 

Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ  θαη απμάλεη ηηο απνηηκήζεηο 

ησλ πξνο εμαγνξά ηξαπεδψλ απμάλνληαο ην θφζηνο δηείζδπζεο ζηηο ρψξεο απηέο. 

Οη κεγάιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο επέδεημαλ ζεκαληηθφ δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. πλνιηθά, ην 2004, ην 40% πεξίπνπ ησλ εζφδσλ ησλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξψπεο πξνεξρφηαλ απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο.   

 

1.4. Κπξηόηεξνη αληαγσληζηέο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ είλαη: 

• Ζ απζηξηαθή Erste Bank, θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζηε Ρνπκαλία κεηά ηελ εμαγνξά 

ηεο BCR θαη ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξηνρή κεξίδην αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 14%. 

• Ζ απζηξηαθή Raiffeisen Zentral Bank, θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζηελ Αιβαλία, ηελ 

1ε ζηε εξβία θαη ηελ 3ε ζηε Ρνπκαλία θαη ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξηνρή κεξίδην 

αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 11%. 

• Ζ γαιιηθή Société Générale, θαηέρεη ηε 2ε ζέζε ζηε Ρνπκαλία θαη 

ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξηνρή κεξίδην αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 9%. 

• Ο φκηινο ηεο ηηαιηθήο UniCredito, θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζηε Βνπιγαξία, 

ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξηνρή κεξίδην αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 8%. Δπίζεο, ε 

Ηηαιηθή Banca Intesa θαηέρεη ηε 2ε ζέζε ζηε εξβία. 

• Ζ νπγγξηθή OPT Bank, θαηέρεη ηε 2ε ζέζε ζηε Βνπιγαξία θαη ζπγθεληξψλεη 

ζηελ πεξηνρή κεξίδην αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 4%.  

 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο βξίζθνληαη ήδε ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, θαζψο ηα 2/3  ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρεηαη απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαηαγξάθνληαη ζηελ Αιβαλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΠΓΓΜ.  
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1.5. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ ζηα Βαιθάληα 

ήκεξα ηα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ  

ζηηο ηξάπεδεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ πηζησηηθήο 

επέθηαζεο θαη ηνπ ρακεινχ αθφκε επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ. Ωζηφζν, φζν επεθηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη επξσπατθέο ηξάπεδεο, ηφζν νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαινχληαη 

λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ νη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη νη δηαξζξσηηθέο δνκέο ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηψλ ζπγθιίλνπλ 

ζηα επξσπατθά πξφηππα. ηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, νη ρψξεο απηέο 

δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο αγθπιψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο, 

θαζφηη δελ ππάξρνπλ παγησκέλα θνηλσληθά κνληέια πνπ λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ζπληερληαθά ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ. Έηζη, ε 

ζχγθιηζε πξνο ηα ελδεδεηγκέλα ζχγρξνλα πξφηππα είλαη γξεγνξφηεξε θαη νη 

πξνζαξκνγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο επθνιφηεξεο.  

Γξάθεκα 3: Δπηηφθηα Υνξεγήζεσλ θαη Καηαζέζεσλ, 2005 

*Δπηηόθηα θαηαζέζεωλ: γηα θαηαζέζεηο λνηθνθπξηώλ έωο 1 έηνο,  Δπηηόθηα ρνξεγήζεωλ: 

Μέζν ζηαζκηθό επηηόθην θαηαλαιωηηθώλ θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ . 

Πεγή: EBRD Transition Report, 2006 
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Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο ρψξεο απηέο, ε απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα νινθιεξσζεί ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ζην παξειζφλ. Ζ 

ηαρεία ζχγθιηζε πξνηχπσλ ζα επεξεάζεη αλαπφθεπθηα θαη  

 

 

ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ε νπνία ζα εηζέιζεη ηαρχηεξα ζε θάζε σξίκαλζεο. Έηζη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαινχληαη λα επηηαρχλνπλ ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο φζν ε πηζησηηθή επέθηαζε είλαη ηζρπξή.  

Ζ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο εγγχο αγνξέο ηεο 

Βαιθαληθήο θαη ηεο Μεζνγείνπ παξακέλεη θεληξηθφο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο. Ωζηφζν, ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν νη απνηηκήζεηο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ πεξηνρή απμάλνληαη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ην ηίκεκα εμαγνξάο είλαη απαγνξεπηηθφ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ε πψιεζε ηεο Ρνπκαληθήο BCR, κε ηίκεκα 

3,75 δηο επξψ, πνπ πξνθάιεζε ηελ αλακέηξεζε κεξηθψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επξσπατθέο ηξάπεδεο, ελψ απέθιεηζε ηε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

Οη  πςειέο απνηηκήζεηο θαζηζηνχλ πην πξφζθνξε κέζνδν επέθηαζεο ζηελ 

πεξηνρή ηελ νξγαληθή αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο νη 

ελαπνκείλαζεο πξνο πψιεζε ηξάπεδεο είλαη ιίγεο θαη αθξηβφηεξεο. Αθφκε θαη ζε 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο αγνξέο (π.ρ. ζηε εξβία), νη εμαγνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζήκεξα ζην ηεηξαπιάζην ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πξνο πψιεζε ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ, ελψ πξηλ απφ ιίγα κφιηο ρξφληα νη εμαγνξέο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

ηηκέο κηάκηζε θνξά πάλσ απφ ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία.  

Γξάθεκα 4: Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο (% ΑΔΠ), 2004- 2005 
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ε νξηζκέλεο βαιθαληθέο ρψξεο νη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί 

(π.ρ. Ρνπκαλία, Βνπιγαξία) θαη ν βαζκφο ηδησηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα (έσο θαη 90% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο). Ζ είζνδνο μέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ ζα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην κεξίδην αγνξάο γηα ηα 

ελαπνκείλαληα κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Σν επφκελν ζηάδην, θαη ιφγσ κείσζεο ησλ επηπέδσλ ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ, 

ζα είλαη νη εγρψξηεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ζηηο νπνίεο ζα εμαλαγθαζηνχλ νη 

ηξάπεδεο κε ηα κηθξφηεξα κεξίδηα αγνξάο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα ρξεηαζηεί λα 

επεθηαζνχλ γξήγνξα θαη λα απνθηήζνπλ θαηάιιειν κέγεζνο, ψζηε λα έρνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην επφκελν ζηάδην ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηελ 

πεξηνρή.  

 

 

1.6. Η ζπλεηζθνξά ησλ ηξαπεδώλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απμήζεθε πάλσ απφ 

50% σζηφζν, θάζε επηρείξεζε δαλείδεηαη αλαινγηθά ιηγφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε 

ζε άιια θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο.  

ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), φπσο θαη ζηηο κεγαιχηεξεο, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ζήκεξα κηα κεγάιε πνηθηιία ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζε 

φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οη ηξάπεδεο ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ 

αμηνιφγεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 50.000 επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα 

εληζρπζνχλ πεξίπνπ 28.000 θαη λα πινπνηεζνχλ επελδχζεηο 3,8 δηζ. επξψ θαη 

κεηά δε απ’ απηφ νη ηξάπεδεο εχινγα αλακέλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ην ειιεληθφ Γεκφζην γηα ηε δηάζεζε θαη ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο/ΔΠΑ (Γ΄ ΚΠ).  
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1.7. Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ: ιόγνο δαλείσλ πξνο 

θαηαζέζεηο, δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θεξδνθνξία- 

απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα 

 

Λόγνο δαλείωλ πξνο θαηαζέζεηο 

 

Ζ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη θαηαζεηηθψλ εξγαζηψλ 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2009 θαη ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε δαλείσλ πξνο 

θαηαζέζεηο θάησ ηνπ 100%. 

Δηδηθφηεξα, ν ιφγνο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο θαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ην 

2009 αλήιζε ζε 90,8%, απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2008 (2008: 89,1%). Βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο, ην 2009 ην ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ζπκθσληψλ επαλαγνξάο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε Ννκηζκαηηθά 

Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα έθζαζε ηα €279 δηζ. (2008: €280 δηζ.). Σελ ίδηα 

ρξνληά, ην ππφινηπν ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά αλήιζε 

ζηα €253,4 δηζ. (2008: €249,6 δηζ.). 

 

Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ εγρψξηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ππνρψξεζε ην 2008, ελ κέζσ αληίμνσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ζην 9,4% απφ 11,2% 

ην 2007, ελψ ν δείθηεο βαζηθψλ θεθαιαίσλ (Core Tier 1) κεηψζεθε, ζην ίδην 

δηάζηεκα ζε 7,9% απφ 9,4%22 (Γηάγξακκα 5). Παξφια απηά, ε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα παξακέλεη ζε επίπεδν πςειφηεξν ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009, αμηφινγε βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζηνπο δείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο 

έθδνζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά 

θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε απφιπηε 

επηηπρία νξηζκέλεο ηξάπεδεο. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ 2009 νη Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο θαη Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ δηακνξθψζεθαλ γηα κελ ηηο ηξάπεδεο ζε 

13,2% θαη 12,0% αληίζηνηρα, γηα δε ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζε 11,8% θαη 

10,7% αληίζηνηρα. 
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Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ απνηίκεζεο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα, ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ απνκείσζε 

ζπκκεηνρψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2008, εθαξκφδνληαη νη λένη θαλφλεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (γλσζηνί σο 

Βαζηιεία ΗΗ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3601/2007. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

ζε κείσζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαζψο ππνινγίζηεθαλ γηα πξψηε 

θνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο. Δπηπξφζζεηα, 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ησλ δεηθηψλ είρε θαη ε αχμεζε ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ, ε νπνία ππεξθάιπςε ηε 

κείσζε ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ελεξγεηηθνχ. 

 

 

Κεξδνθνξία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξνπζίαζαλ ην 2009 ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξν θφξσλ 

θεξδψλ ηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 93,7% ζε επίπεδν ηξαπεδψλ θαη ηεο ηάμεο ηνπ 59,6% 

ζε επίπεδν νκίισλ ζε ζρέζε κε ην 2008, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ήηαλ ην ζπλδπαζκέλν 

απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

 

• ηνπ ππεξδηπιαζηαζκνχ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπληεξεηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηηο πξνβιέςεηο ήδε απφ ην 2008. Ζ πνιηηηθή απηή 

ζπληήξεζε ηηο πησηηθέο ηάζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ην 

2009, 

 

• ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ ηξαπεδψλ λα πξνζειθχζνπλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γηα ιφγνπο 

εμαζθάιηζεο ξεπζηφηεηαο, θαη 

 

• ηνπ κεησκέλνπ επηπέδνπ θεξδψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη ην 

επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, 

 

• Ζ κεηά απφ θφξνπο θαη πξνβιέςεηο απνδνηηθόηεηα ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κε βάζε 

ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδν ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ δηακνξθψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε 0,2% (2008: 0,7%) θαη 2,4% 

(2008: 9,9%) αληίζηνηρα. ε επίπεδν ηξαπεδψλ νη ίδηνη δείθηεο δηακνξθψζεθαλ ζε 

-0,1% θαη -1,5% αληίζηνηρα (2008: 0,2% θαη 3,2%). 

 

• Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (θφζηνο πξνο έζνδα) παξνπζίαζε κηθξή 

βειηίσζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε, ηφζν ζε επίπεδν 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ φζν θαη ζε επίπεδν ηξαπεδψλ απφ 56,1% ην 2008 ζε 54,9% ην 

2009 θαη απφ 60,0% ζε 57,4% ην 2009,αληίζηνηρα. 

 

• Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ππνρψξεζε θάησ ηνπ 2% θαη εηδηθφηεξα ζε 

επίπεδν ηξαπεδηθψλ νκίισλ δηακνξθψζεθε απφ 3% ην 2007 ζε 2,9% ην 2008 θαη 

2,6% ην 2009, ελψ ζε επίπεδν ηξαπεδψλ απφ 2,2% ην 2007 θαη ην 2008 ζε 1,9% 

ην 200928. Ζ ηάζε δηεχξπλζεο ηνπ θαζαξνχ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαθφπεθε ην 2008 θαη θαη’ 

επέθηαζε ην 2009, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ ησλ θαηαζέζεσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο επηβξάδπλζεο ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

 

 

Απνδνηηθόηεηα 

 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA) θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) 

παξνπζίαζαλ, κεηά απφ θφξνπο, αχμεζε ηφζν ζε επίπεδν ηξαπεδψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν νκίισλ.  

Σα θέξδε (κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο) έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ην 2007 απμήζεθαλ θαηά:  

• 46,1% γηα ηηο ηξάπεδεο, θαη 

• 55,0% γηα ηνπο νκίινπο.  
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Απφ απηά:  

 

• 50%-55%, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα πξαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ, αλακέλεηαη λα 

επαλεπελδπζεί ζηελ Διιάδα, ελψ 

 

• έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπο ζα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο 

Διιάδαο ζε κεηξνπνιηηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο.  

Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θεξδνθνξίαο δελ είλαη νξγαληθή, 

αιιά πξνέξρεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη έθηαθηα, κε 

επαλαιακβαλφκελα, έζνδα.  

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ δηαηεξνχλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη δηπιάζηεο ησλ πξνβιέςεσλ αληίζηνηρσλ νκίισλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξέρνληαο έηζη, φπσο είλαη απηνλφεην, δηπιάζηα 

εμαζθάιηζε ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηνπο θαηαζέηεο ηνπο.  

 

1.8. Η δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

 

Ζ πξφζθαηε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία εθδειψζεθε ην 2007 ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. επεξέαζε θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη 

ην ζχλνιν ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Ζ έληαζή ηεο, φκσο, είλαη δηαθνξεηηθή ζε 

θάζε θξάηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή 

ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ πιεζσξηζκφ, φζν θαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, θαη εηδηθά ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη 

επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλεο 

ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ επήιζαλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

 

Πξψηνλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, φπσο νη 

ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο, 

«ηνμηθά νκφινγα» ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηψζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ γηα 



ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ F.D.I ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ         ΑΘΑΝΑΗΑ ΕΑΦΔΗΡΖ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ                                     MSc in EBS 23 

ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. πλεπψο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα θαηαγξάςνπλ δεκίεο απφ ηέηνηα νκφινγα. Θα πξέπεη δε λα 

επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ ιφγν λα 

επελδχζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο νκφινγα, 

θαζψο ε αλάπηπμή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ βαζίζηεθε: 

 

• ζηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηε ζηεγαζηηθή θαη ηελ θαηαλαισηηθή 

πίζηε, ε νπνία 

απειεπζεξψζεθε ζηελ Διιάδα ηελ ίδηα επνρή πνπ μέλεο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα 

επελδχνπλ ζε απηά ηα νκφινγα ιφγσ έιιεηςεο άιισλ πεγψλ θεξδνθνξίαο, θαζψο 

θαη 

• ζηε δηεζλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πνπ γλψξηζε θαηά ην ίδην δηάζηεκα πνιχ 

κεγάιε αλάπηπμε. 

 

Γεχηεξνλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα, θαη, 

ζπλεπψο, ήηαλ θαη είλαη ζσξαθηζκέλεο απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αλέθπςαλ, 

κε απνηέιεζκα λα είλαη αζθαιείο θαη νη θαηαζέηεο ηνπο. Ζ θεξεγγπφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ δελ θηλδχλεπζε απφ απηήλ ηελ θξίζε, δηφηη δελ ππήξραλ νη 

δίαπινη γηα ηε κεηάδνζε θαη ζηελ Διιάδα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζηηο 

ρψξεο πνπ επιήγεζαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ θξίζε. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ζηελ Διιάδα (φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο), αθξηβέζηεξν ζα ήηαλ λα 

γίλεηαη ιφγνο φρη γηα θξίζε, αιιά γηα «αλαηαξαρή» ή «αλαζηάησζε». Ο 

κνλαδηθφο δίαπινο πνπ αθνξνχζε θαη ηελ Διιάδα ήηαλ ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά (ε νπνία δελ είλαη ειιεληθή αιιά 

παλεπξσπατθή). ην ζεκείν απηφ πξέπεη, φκσο επίζεο λα επηζεκαλζεί, φηη 

εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα ηελ άληιεζε 

ξεπζηφηεηαο ππάξρεη, αιιά είλαη πεξηνξηζκέλε. ε γεληθέο γξακκέο, νη ηξάπεδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο πεγέο δαλεηζκνχ γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνβαίλνπλ ζην δαλεηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ: 

 

• ηηο θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ, 

• ηηο θαηαζέζεηο απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά (δειαδή απφ άιιεο ηξάπεδεο πνπ 

έρνπλ πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα), 

• ηελ έθδνζε νκνιφγσλ, θαη 
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• ην δαλεηζκφ απφ ηε λνκηζκαηηθή ηνπο αξρή, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ (φπσο θαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο) απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 

Ζ βαζηθή πεγή δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη νη 

θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη απμεζεί θαη απηφ έρεη αλαπφθεπθηα επηπηψζεηο ζην 

επηηφθην δαλεηζκνχ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

Β. Η επξύηεξε ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία 

1.1. Δηζαγωγηθά 

 

χκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη αβίαζηα ε άκεζε ζεηηθή 

ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο:  

• Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζην ειιεληθφ Γεκφζην, ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιαβεηηθήο 

ηνπο ιεηηνπξγίαο, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ζην πιαίζην 

ηεο παξνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο, 

ηθαλνπνηψληαο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πειαηείαο ηνπο.  

 

• Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε ζπκβνιή 

απηή είλαη ζεκαληηθή φρη κφλνλ δηφηη ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο (θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο), αιιά θαη δηφηη πεξηνξίδεη ηελ πξνζθπγή ζηε ζρεηηθή παξανηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηψλ ήηαλ, φπσο 

είλαη γλσζηφ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

 

• Ζ ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, ειιεληθψλ θαη 

αιινδαπψλ, ζπλέβαιε, επίζεο, ζηελ πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηδίσο δε ησλ κηθξνκεζαίσλ, θαη ζπλαθφινπζα ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.  
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• Οη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ζηνπο ζεηηθνχο απνηακηεπηέο ηεο 

νηθνλνκίαο έλα επξχ θάζκα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, κε ηελ πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ, επελδπηηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο 

πειαηείαο ηνπο θαη κε επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

 

• Σέινο, ζηνλ ηνκέα ησλ καδηθψλ πιεξσκψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ ησλ ηξαπεδψλ (πνπ παξέρνληαη είηε ζε δηκεξή είηε ζε δηαηξαπεδηθή 

βάζε) θαηέζηε δπλαηή ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ζπλαθνχο θφζηνπο Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, αιιά θαη πνιιψλ κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ (π.ρ. είζπξαμε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) φζν θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πιεξσκή νθεηιψλ (π.ρ. θαηαβνιή κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη 

κεξηζκάησλ). Οη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ νκίισλ ηνπο:  

• ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο θεξεγγπφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, δηαζθαιίδνληαο ζηνπο θαηαζέηεο 

ηνπο ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο, θαη θαζηζηψληαο ειθπζηηθή ηελ 

επέλδπζε ζε κεηνρέο ηνπο απφ μέλνπο ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο,  

 

• επέδεημαλ πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο 

δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη αλέπηπμαλ επξχ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζε λέεο 

αγνξέο ζην εμσηεξηθφ,  

 

• παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε φιν θαη πεξηζζφηεξν επλντθφ θφζηνο θαη κε 

φξνπο δηαθάλεηαο πνπ αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή,  

 

• αλέπηπμαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ 

θηλδχλσλ ηεο αγνξάο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, 

ψζηε λα ζπκβάινπλ πεξαηηέξσ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη 
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• ελίζρπζαλ ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη 

πηνζέηεζαλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ηφζν 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο φζν θαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο.  

 

Ζ ζπκβνιή, φκσο, ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ εμαληιείηαη ζε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο. Δίλαη ζαθψο επξχηεξε. Όπσο ζα θαηαδεηρζεί ακέζσο θαησηέξσ, νη 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα:  

• απαζρνινχλ έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη πξνβαίλνπλ ζε 

ζεκαληηθέο παξνρέο, απμεηηθά θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία  

• θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θφξσλ θαη 

κάιηζηα πξνθαηαβάιινληάο ηνπο  

• δηαλέκνπλ πςειφ πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ ηνπο ζηνπο κεηφρνπο 

ηνπο, θαη ηέινο 

• έρνπλ ζεκαληηθή θνηλσληθή ζπλεηζθνξά.  

 

1.2. Απαζρνινύκελνη ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη παξνρέο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

 

χκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία, απφ ην 2003 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

εκθαλίδεη ηελ πεληαεηία 2003 - 2008 ζπλερή απμεηηθή πνξεία (2008: 66.165, 

2003: 61.074), κε ξπζκνχο πςειφηεξνπο (8,3%) ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ (6,5%) ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ-27: 2008: 3.335.210, 2003: 3.130.447).91,92 H 

απμεηηθή πνξεία ζηε ρψξα καο αλαθφπεθε ην 2009. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηα 65 ζπλνιηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα αλήιζε ζηνπο 65.682 ππαιιήινπο, ήηνη πνζνζηφ εηήζηαο κείσζεο 

0,7%. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ έμη κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ νκίισλ ηνπο, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ (κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη 

επηδφκαηα, εηζθνξέο θνηλσληθήο 
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αζθάιηζεο, ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ινηπέο 

δαπάλεο), αλήιζαλ ζε €4.238 εθαη. γηα ην 2009 (2007: €3.886 εθαη., 2008: €4.142 

εθαη.) ζε επίπεδν νκίισλ θαη ζε €2.979 

εθαη. γηα ην ίδην έηνο (2007: €2.714 εθαη., 2008: €2.824 εθαη.) ζε επίπεδν 

ηξαπεδψλ. 

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ππήξμε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,34% γηα 

ηνπο νκίινπο θαη 5,47% γηα ηηο ηξάπεδεο. Δηδηθφηεξα, γηα κηζζνχο θαη 

εκεξνκίζζηα θαηαβιήζεθαλ ην 2009 ζε επίπεδν νκίισλ €3.366 (2007: €1.865 

εθαη., 2008: 3.302 εθαη.). ε επίπεδν ηξαπεδψλ γηα κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα 

θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ ίδηα ρξνληά €2.296 εθαη. (2007: €2.078 εθαη., 2008: 

€2.168 εθαη.). 

 

1.3. Φόξνη πνπ θαηαβάιινπλ νη ηξάπεδεο ζην Διιεληθό Γεκόζην 

 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ δίθαην ζηελ Διιάδα, νη αλψλπκεο εηαηξείεο 

θνξνινγνχληαη ζηα ζπλνιηθά ηνπο θέξδε κε ζπληειεζηή 25% γηα ηηο ρξήζεηο 

2007 θαη εθεμήο. Με ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3634/2008 (ΦΔΚ 9 Α/29.1.2008) 

επεβιήζε θνξνινγία κε ηνλ ίδην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (25%) θαη ζηα θέξδε 

ησλ ηξαπεδψλ, ηα νπνία ζην παξειζφλ δελ ππφθεηλην ζε θνξνινγία κέρξη ην 

ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνηήζεψο ηνπο. Σα κφλα έζνδα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008 είλαη ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα, θαζψο 

απηά έρνπλ θνξνινγεζεί ζην φλνκα ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3808/2009 (ΦΔΚ 227 Α/10.12.2009) 

νη κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επηβαξχλζεθαλ κε εηδηθή έθηαθηε εηζθνξά 

θφξνπ επί ησλ θεξδψλ ηνπ 2008. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ 

επεξεάδεηαη θαη απφ παξάγνληεο ή ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα 

νπνία, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, δηακνξθψλνπλ 

κία δηαθνξεηηθή βάζε θνξνινγίαο πνπ δελ εκπίπηεη ζην 25%. 

Παξάγνληεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ζέζπηζε ηνπ Ν. 3697/2008 (ΦΔΚ 194 

Α/25.9.2008), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πξφθεηηαη απφ 

ηε ρξήζε 2010 λα κεησζεί θαηά κία κνλάδα θαηά έηνο θαη απφ ηε ρξήζε 2014 θαη 

εθεμήο λα δηακνξθσζεί ζε 20%, ε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ ελ κέζσ ζπλζεθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ή άιια γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα 
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θνξνινγηθά βάξε (π.ρ. έθηαθηα θέξδε), επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ 

θαη νκίισλ ηνπο. 

 

Γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιιεο 

ρψξεο, ν θφξνο έρεη ππνινγηζηεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηζρχνληεο, γηα ηηο ρξήζεηο 

2007, 2008, 2009 ζηηο ρψξεο απηέο νλνκαζηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

(Ζλσκέλν Βαζίιεην: 28%, Βνπιγαξία: 10%, Ρνπκαλία: 16%, ΖΠΑ: 35%, εξβία: 

10%, Οπθξαλία: 25%, Αίγππηνο: 20%, Κχπξνο: 10% θαη Αιβαλία: 20% γηα ην 

2007 θαη 10% γηα ην 2008). 

Σέινο, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ αλήιζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ζε €182 εθαη. 

 

 

1.4. Μεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη ηξάπεδεο ζηνπο κεηόρνπο θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εμειίμεηο 

 

Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αζθείηαη πεξίπνπ κε ην 45-50% 

ησλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ (θέξδε πξν θφξσλ). Σα κεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ 

απφ ηηο απφ ηηο έμη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαη ηνπο νκίινπο ηνπο ζε Έιιελεο θαη 

μέλνπο ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο, ππεξέβεζαλ ηα 1.800 εθαη. επξψ ην 

2007.  

Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηφρσλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα νη ηδηψηεο 

επελδπηέο ππεξβαίλνπλ ηνπο 1.200.000, ελψ νη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο θαηέρνπλ 

ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ελ ιφγσ ηξαπεδψλ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε 15 δηζ. επξψ ζε θεθαιαηνπνίεζε, ηε κεγαιχηεξε δειαδή ζε κέγεζνο μέλε 

επέλδπζε ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν θιάδνπ.  

 

Δλ φςεη, ινηπφλ, φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πξνθχπηεη φηη ε θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ, απηά ηα «θνβεξά ππεξθέξδε» γηα ηα νπνία «θαηεγνξείηαη» ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δελ δηαλέκεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα πξνζψπσλ πνπ 

απαζρνιείηαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αιιά επηζηξέθεη ζηελ θνηλσλία. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ 2007:  
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• έλα πνζνζηφ 45% έσο 50% πεξίπνπ δηαλεκήζεθε, κέζσ ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ηξαπεδψλ ζηνπο κεηφρνπο, νη νπνίνη είλαη θπξίσο :  

o ηδηψηεο επελδπηέο (ππνινγηδφκελνη ζε 1.200.000),  

o Έιιελεο θαη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο,  

o αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θαη 

o λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ,  

 

• έλα πνζνζηφ 10% έσο 15% πεξίπνπ απνδφζεθε ζε θφξνπο ζην ειιεληθφ 

Γεκφζην, ελψ, ηέινο,  

 

• έλα πνζνζηφ 35% έσο 45%, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα πξαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ, 

αλακέλεηαη λα επαλεπελδπζεί ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ηεο 

δηαξθψο απμαλφκελεο νξγαληθήο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

 

1.5. Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε 

 

Οη ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη 

εληάζζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

επηινγέο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νη ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ εθηεηακέλα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο ππνζηεξίδνληαο ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πινπνηψληαο πιήζνο 

ρνξεγηθψλ ελεξγεηψλ πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνηλσθειείο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 

Πεξηβάιινλ 

 

Οη ηξάπεδεο αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κε θχξηνπο 

άμνλεο ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, (π.ρ. κείσζε ηεο θαηαλαιψζεσο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο), ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ (π.ρ. αλαθχθισζε ραξηηνχ) θαη 

ηελ ηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ αξρψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη 

ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε 

δηεζλή πξφηππα (ISO 14001, ΔMAS - European Eco-Management and Audit 
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Scheme) θαη εληάζζνληαη ζε δείθηεο αεηθνξίαο (FTSE4Good) πνπ αμηνινγνχλ 

εηεζίσο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηδφζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο 

ππνζηήξημεο, νη ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο επελδχζεηο ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ρξήζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (internet θαη phone-banking), κε πξνθαλή αληίζηνηρα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε. 

 

Κνηλωληθή πξνζθνξά 

 

Σα ρνξεγηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηξαπεδψλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελίζρπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ ηνκέσλ ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηνπ 

αζιεηηζκνχ, ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2009, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε πέληε κεγάινπο ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο, νη νπνίνη δαπάλεζαλ γηα ρνξεγίεο ην πνζφ ησλ €42,3 εθαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

Ζ Βαιθαληθή Αγνξά 

 

Σα Βαιθάληα εθηφο απφ έλα πνιηηηζκηθά πνιχρξσκν κσζατθφ, απνηειεί θαη κηα 

πεξηνρή κε κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο δπλακηθέο, κηα ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελε αγνξά. Δίλαη ε αγνξά ησλ 60 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ 

επεθηείλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα 

θέξδε. Ζ καθξννηθνλνκηθή πξφνδνο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ είλαη ηζρπξή 

θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη ζηαζεξά θπξίσο ιφγσ ηζρπξήο 

εγρψξηαο δήηεζεο. Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηειεί βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε 

ηεο νηθνλνκηθήο αλφδνπ, θαζψο εληζρχεηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ν απμεκέλνο 

δαλεηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη επηηαρχλεη ηνλ ξπζκφ αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, επηδεηλψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηα εκπνξηθά ηζνδχγηα. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο νη ζπλερηδφκελεο 

δηαξζξσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο. Μφλν ζηελ εξβία ν πιεζσξηζκφο έρεη 

παξακείλεη ζηα φξηα ηνπ 10% ιφγσ ηεο ηζρπξήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο 

αδπλακίαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο λα εμνπδεηεξψζεη ηελ επίδξαζε ησλ 

εηζξνψλ μέλσλ θεθαιαίσλ.  

 

Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο παξακέλνπλ ζρεηηθά αλεπαξθείο, θαηά κέζν φξν θαη 

ππάξρεη αλάγθε πην απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο. Σα 

Βαιθάληα αληαγσλίδνληαη ηελ Κίλα ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο πεξηνρέο ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο. Σν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλακέλεηαη φηη ζα 

απμάλεηαη βαζκηαία, αιιά κέρξη ζηηγκήο ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ θαηεπζχλνληαη 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ ζπκκεηνρή ζε ηδησηηθνπνηήζεηο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  
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Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε είλαη γεληθψο πγηήο. 

Οη ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα γεληθά επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, κε 

αλεξρφκελε ηε ζπλνιηθή καθξννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζε ζπλζήθεο θαη 

πξννπηηθέο αλεξρφκελεο θεξδνθνξίαο. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε, ηδίσο πξνο ηα 

λνηθνθπξηά, είλαη ηζρπξή ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, κε ξπζκνχο αλφδνπ 

ζεκαληηθά πςειφηεξνπο απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν. Ζ πνηφηεηα θεθαιαίσλ 

ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε απνδεθηνχο δείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ πξνο ζπλνιηθά δάλεηα, αιιά κε νξαηφ ην ελδερφκελν κειινληηθήο 

επηδείλσζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ, θαζψο ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

απμάλεηαη κε ηαρχ ξπζκφ. 
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Ζ Οηθνλνκία ηωλ Βαιθαλίωλ   

Κάλεηο δελ ακθηζβεηεί φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ην ηνικεξφ βήκα ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα ζηέθζεθε κε επηηπρία. Απηή ε επηρεηξεκαηηθή 

θίλεζε αλαβάζκηζε εληππσζηαθά ηελ ζέζε ηνπο ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Με ηελ έιεπζε ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηα Βαιθάληα γλψξηζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία(ζηα κέηξα ηεο θάζε 

ρψξαο) ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, κεηά 

απφ δεθαεηίεο ζηεξήζεσλ θαη θηψρεηαο. Γηα πξψηε θνξά ε αγνξά ζπηηηνχ, 

απηνθηλήηνπ, κνληέξλσλ θηλεηψλ θαη θάζε είδνπο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο δελ 

ήηαλ πηα άπηαζην φλεηξν. Δίλαη ινηπφλ θπζηνινγηθφ (φζν θαη λα αθνχγεηαη πιένλ 

σο παξάδνμν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα) φηη ηα ληφπηα λνηθνθπξηά ηαχηηζαλ 

ηελ επεκεξία ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ παξνπζία θαη ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Μηα δξακαηηθή αιιαγή ζηξαηεγηθήο ή θαη απνπζίαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ απφ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, πέξα απφ καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ζα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ θαηαβαξάζξσζε ηνπ γνήηξνπ ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ηφζν κεζνδεπκέλα νηθνδνκήζεθε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

1. Διιεληθέο επελδύζεηο  ζηα Βαιθάληα 

   

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηα  Βαιθάληα 

μεπεξλνχλ ηα 16 δηζ. επξψ, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 200.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο ελψ ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 3.200 

θαηαζηήκαηα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

ειέγρνπλ ην 20% ηεο ηνπηθήο αγνξάο.  

πλνιηθά, δξαζηεξηνπνηνχληαη άλσ ησλ 

4.000 εηαηξηψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

νη νπνίεο απαζρνινχλ πεξί ηα 6.000 δηεπζπληηθά ζηειέρε απφ ηε ρψξα καο. 

Δίκαζηε ,σο Έιιελεο, νη πξψηνη επελδπηέο ζηελ Αιβαλία, ηελ ΠΓΓΜ θαη ηε 

εξβία, ηξίηνη ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία θαη αλεξρφκελε επελδπηηθή 

δχλακε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, κε πξννπηηθή λα απμεζνχκε θαηά πνιχ θαζψο νη 

ρψξεο ζε απηή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή παξνπζηάδνπλ πςεινχο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εδξαηψλνπλ έλα ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Τηνζεηνχληαη εμάιινπ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο νη αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο θαη 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επλντθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απνηειεί ηαπηφρξνλα πεδίν αλάπηπμεο 

επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ. 

Μεηαμχ απηψλ θαη ην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηνπο πξσηνπφξνπο θαη δηεθδηθεί ηνλ ξφιν ηνπ ηζρπξνχ πεξηθεξεηαθνχ 

παξάγνληα. Δηδηθά ζηε Βνπιγαξία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε εξβία, νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ.  

Δπίζεο νη ρψξεο απηέο βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηε δηείζδπζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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ηαδηαθά εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θάηη 

πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. Οη αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Αιβαλίαο, ζηηο νπνίεο νη εγρψξηεο ηξάπεδεο 

έρνπλ παξνπζία, απνηεινχλ κηα πξφθιεζε γηα ηνπο έιιελεο ηξαπεδίηεο ιφγσ ησλ 

πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαη ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία ηεηξαεηία, θπξίσο ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, ζε 

κηα πεξίνδν πνπ ζηελ Διιάδα έρνπλ εκθαληζηεί ηα πξψηα ζεκάδηα θφπσζεο. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πςειήο αλάπηπμεο, νη ηξάπεδεο Δζληθή, Alpha 

Bank, Eurobank θαη Πεηξαηψο ζα επηδηψμνπλ ηα επφκελα ρξφληα ηελ 

ηζρπξνπνίεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα θαηαζηνχλ αμηφινγνη «παίθηεο» ζε κηα 

αγνξά κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100 εθαη. θαηνίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Σνπξθίαο.  

Δλ ησ κεηαμχ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δεκνζίσλ θαζψο θαη ησλ κηθξψλ έξγσλ 

πνπ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην ΔΟΑΒ (Διιεληθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ) θαη βξίζθνληαη ζήκεξα ππφ πινπνίεζε 

μεπεξλάεη ηα 720 εθαη. επξψ, ελψ ζπγρξφλσο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΟΑΒ 

αλέξρεηαη ήδε ζε 138,6 εθαη. επξψ.  

ΑΛΒΑΝΗΑ  

Ζ Διιάδα θαηέρεη πεξίπνπ ην 27% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ 

Αιβαλία θαη ηελ πξψηε ζέζε ζε επελδπκέλν θεθάιαην, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα 

800 εθαη. δνιάξηα. Οη πεξίπνπ 270 ειιεληθέο θαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο: ηειεπηθνηλσληψλ, 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, εξγνιεςίαο θαη θαηαζθεπψλ, εκπνξίαο θαπλνχ, εκπνξίαο 

θαη δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο, ηξνθίκσλ 

θαη εηδψλ έλδπζεο - ππφδεζεο.  

Μεηαμχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αιβαλία αλαθέξνληαη: ηέζζεξηο 

ηξάπεδεο - Δζληθή, Δκπνξηθή, ε ζπγαηξηθή ηεο Πεηξαηψο Tirana Bank θαη ε Alpha 

- πνπ ζπλερψο επεθηείλνληαη, νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Albanian Mobile 
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Communications (ζπκθεξφλησλ Cosmote) θαη Vodafone (ζπκθεξφλησλ 

Vodafone Διιάδνο).  

Ζ ηζηκεληνβηνκεραλία Σηηάλ πξνρσξεί ζε ζεκαληηθή επέλδπζε, χςνπο πεξίπνπ 

200 εθαη. επξψ, γηα ηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθήο κνλάδαο. Οη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, φπσο ε Alpha Bank, ε Δζληθή θαη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, θαηέρνπλ 

πςειά πνζνζηά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ζηνπο ηνκείο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ, 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ θεξδψλ.  

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε Βνπιγαξία, ζπλνιηθά, γηα ην δηάζηεκα 1992 σο 

2006 ππεξέβεζαλ θαηά πνιχ ην 1,5 δηζ. επξψ, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 10% 

ζηηο ζπλνιηθέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα απηή θαη ηελ ηξίηε ζέζε κεηά 

ηελ Απζηξία θαη ηελ Οιιαλδία. Δηδηθφηεξα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ ην 

23,6% ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ.  

Ζ ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία παξακέλεη ζηαζεξή ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, κε 

επελδχζεηο χςνπο 200 εθαη. επξψ πεξίπνπ θαη' έηνο, κε πςειφηεξεο επελδχζεηο 

εθείλεο ηνπ έηνπο 2002. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθέξεη απφ ηα επίζεκα βνπιγαξηθά ζηνηρεία, θαζψο ζε 

απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ή θέξδε ή είλαη απνηέιεζκα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ή πξνέξρνληαη απφ 

ηξίηε ρψξα. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα ειιεληθά θεθάιαηα θαηείραλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ηελ πξψηε ζέζε ζηε Βνπιγαξία.  

Οη ελεξγέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 1.500 (κε 

εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ζηε Βνπιγαξία πάλσ απφ 3.000) θαη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηε Νφηηα 

Βνπιγαξία φπνπ ιεηηνπξγνχλ εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο ελδπκάησλ 

θαη ππνδεκάησλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή 

παξνπζία ζηε Βνπιγαξία είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθή ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ 

(θπξίσο ηξάπεδεο), ππνδνκψλ, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ/πνηψλ, κεηαιιεπκάησλ, 

εκπνξίνπ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο θαη παξαγσγήο ελδπκάησλ.  
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Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπ 44% ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο φθηαο θαη γηα ζπλεξγαζία κε ην ρξεκαηηζηήξην 

ηεο φθηαο θαηά ηα πξφηππα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ρξεκαηηζηήξην ηεο 

Λεπθσζίαο. Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ εληνπίδνληαη επίζεο ζε 

πξντφληα ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο.  

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ην 2004 ε θνηλνπξαμία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

εηαηξεηψλ ΜΣ ΑΣΔ, Δξκνλ ΑΔ θαη Γνκνθάη ΑΔ αλέιαβε ην έξγν κειέηεο, 

θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ζε ζηαζκφ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ Ράδινγθ (επί παξαπνηάκνπ ηνπ Νέζηνπ), ζπλνιηθήο αμίαο 

4,85 εθαη. επξψ.  Ζ ειιεληθή εηαηξεία Σέξλα ΑΔ επειέγε γηα ηελ αλαθαηαζθεπή 

θαη ειεθηξνδφηεζε ηκήκαηνο 37,7 ρικ. ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Φηιηππνχπνιε - βίιελγθξαλη ζηελ πεξηνρή Κξνχκνβν - Παξβνκάη (ην έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ, πξφγξακκα ISPA).  

πΓΓΜ  

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ πΓΓΜ ηελ 

πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 11 εηψλ. Σν χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε 

πεξίπνπ 950 εθαη. επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ πεηξειαηαγσγνχ Θεζζαινλίθεο - 

θνπίσλ).  

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ηξφθηκα - 

αλαςπθηηθά (είδε αξηνπνηίαο, παγσηά, κπίξα, κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά), 

ελέξγεηα - πεηξέιαην, βηνκεραλία ηζηκέληνπ, νξπρεία, κάξκαξα, ηξάπεδεο, 

θαπλνβηνκεραλία, έηνηκν έλδπκα θαη αμεζνπάξ (παξαγσγή θαζφλ) θαη ζχζηαζε 

εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη αληηπξνζσπεηψλ.  

ΡΟΤΜΑΝΗΑ  

χκθσλα κε ηα επίζεκα ξνπκαληθά ζηνηρεία, ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ έλαηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηε Ρνπκαλία κε ζπλνιηθφ επελδπκέλν θεθάιαην 
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χςνπο 505,5 εθαη. επξψ (ζηα επίζεκα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ κέζσ Κχπξνπ, Λνπμεκβνχξγνπ, 

Ηξιαλδίαο, Οιιαλδίαο θ.ά.). χκθσλα φκσο κε νξζφηεξεο εθηηκήζεηο, ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ μέλσλ επελδπηψλ (νη κεγαιχηεξεο 

ειιεληθέο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα έρνπλ γίλεη ζηε Ρνπκαλία), κε 800 πεξίπνπ 

ελεξγέο επηρεηξήζεηο θαη κε ην ζπλνιηθφ ειιεληθφ θεθάιαην πνπ επελδχζεθε λα 

ππνινγίδεηαη ζε άλσ ησλ 3 δηζ. επξψ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αχμεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηνλ ΟΣΔ-Romtelecom ην 2002, ηελ εμαγνξά κεηνρψλ απφ ηε 

Eurobank ηεο Bank Post ηα έηε 2002 θαη 2003 θαη ηελ εμαγνξά πιεηνςεθίαο 

κεηνρψλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Banka Romaneska ην 2003.  

εκεησηένλ φηη ν ΟΣΔ απέθηεζε ην 2002 πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ ζηε 

Romtelecom (θαηέρεη ην 54%), χζηεξα απφ επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κε ηε 

ζπγθαηάζεζε, ηειηθά, ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή απηή 

εμαγνξά κεηνρψλ. ηηο 27.5.2005 ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Cosmote θαη ηεο 

Romtelecom ζπκθσλία γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 70% ηεο εηαηξείαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Cosmorom, κε ηε ζπκκεηνρή θαηά 120 εθαη. επξψ ηεο Cosmote ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Cosmorom. Πεξαηηέξσ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2005 ν ΟΣΔ πνχιεζε ζηελ Cosmote ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

δηαζέηεη ζηα Βαιθάληα. Δηζη ε Cosmote έγηλε θχξηνο ηνπ 70% ηεο Cosmote 

Romania (Cosmorom).  

Μεηά θαη ηελ εμαγνξά απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηνπ 81,6% ηνπ 

παθέηνπ κεηνρψλ ηεο Banca Romanesca, ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαηέρεη 

πιένλ ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα κε 

15,4%, κεηά ηελ Απζηξία, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο. Τπεγξάθε επίζεο ε ζχκβαζε εμαγνξάο ηνπ 57,13% ηεο 

MindBank απφ ηελ ΑΣΔ.  

Δμεηάδνληαο ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ παξαηεξείηαη φηη εθηείλνληαη 

ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ηξάπεδεο, ηειεπηθνηλσλίεο, 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαηαζθεπέο, ηξφθηκα - πνηά, 

λαπηηιηαθά, θισζηνυθαληνπξγία, πιεξνθνξηθή, αζθάιεηεο, είδε ζπζθεπαζίαο, 

πιαζηηθά, θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά, ιίδηλγθ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο.  
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ΔΡΒΗΑ  

 

Σνλ πξψην μέλν επελδπηή ζηε εξβία απνηειεί ε ρψξα καο. χκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο εξβηθήο Τπεξεζίαο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ γηα ηηο 

άκεζεο επελδχζεηο, θαηά ην δηάζηεκα 2001-2004 νη ειιεληθέο επελδχζεηο 

θαηαιακβάλνπλ ηελ ηέηαξηε ζέζε, κε ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε λα 

θζάλεη ηα 122,12 εθαη. δνι. Ωζηφζν ηα ζηνηρεία απηά δελ πεξηιακβάλνπλ 

επελδχζεηο πνπ έγηλαλ πξηλ απφ ην 2001, επελδχζεηο κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ, 

επελδχζεηο ζην Μαπξνβνχλην, θαζψο θαη επελδχζεηο ζε είδνο, παξαρσξήζεηο 

δηθαησκάησλ θ.ά.  

Οη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο (απφ ην 1996 θαη εληεχζελ) αλέξρνληαη ζε 1,8 

δηζ. επξψ. Σν ζπλνιηθφ ειιεληθφ επελδπκέλν θεθάιαην (ζπλππνινγηδφκελσλ 

άκεζσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ) αλέξρεηαη ζε 2,1 δηζ. επξψ. εκεηψλεηαη ε 

παξνπζία 150 κεηθηψλ ειιελνγηνπγθνζιαβηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη 120 

πεξίπνπ ακηγψο ειιεληθψλ.  

Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

εξβία αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ ΟΣΔ (απέθηεζε ην 

20% ηεο Telecom Serbia ην 1997), Intracom (πξνκεζεχηξηα ηεο Telecom Serbia 

ζε θαξηνηειέθσλα), ηηο ηξάπεδεο Δζληθή (12 ππνθαηαζηήκαηα), Alpha Bank 

(ππνθαηαζηήκαηα θαη Serbian Jubanka), Eurobank Ergasias (ππνθαηαζηήκαηα θαη 

Post Banka), Πεηξαηψο (Atlas Banka) θαη ΔΣΔΒΑ (γξαθείν αληηπξνζσπείαο), ηα 

ΔΛΛΠΔ (Yugopetrol θαη πξαηήξηα θαπζίκσλ ΔΚΟ-YU), ηηο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ Γέιηα (παξαγσγηθή κνλάδα Delyug), 3Δ Coca-Cola (Fresh Co), 

Αζελατθή Επζνπνηία.  
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2. Γηαηί επελδύνπλ νη Έιιελεο ζηα Βαιθάληα  

 Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ειιεληθέο εηαηξείεο επελδχνπλ ζηα Βαιθάληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεηδή:  

 Σα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ ζηελ Διιάδα κία εληειψο λέα αγνξά   

 H λέα αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Διιάδα   

 ηελ αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ ππάξρεη έιιεηςε εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Σα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ θηελφ εξγαηηθφ θφζηνο, έηζη νη κεηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο «ζπκβάιινπλ» ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα 

ζηε Βφξεηα Διιάδα.  

 Ζ Διιάδα εηδηθεχεηαη ζηε θαζφλ παξαγσγή (εηδηθά ε Βφξεηα Διιάδα), ε 

νπνία ζηεξίδεηαη επίζεο ζην ρακειφ θφζηνο ηεο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο. Οη 

γεηηνληθέο Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη ΠΓΓΜ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθά θαινχο φξνπο 

απφ απηή ηελ άπνςε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλαινγία ησλ 

ακνηβψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Βαιθαλίσλ ήηαλ 1:8 ζηελ αξρή ηεο κεηάβαζεο θαη 

είλαη ηψξα 1:4 ή θαη αθφκε 1:5. Δληνχηνηο ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηα 

Βαιθάληα ζηα πξψηα ρξφληα ήηαλ 1:3, αιιά κε ηελ απμαλφκελε εκπεηξία ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο πιεζηάδεη εθείλε ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ηειεπηαία 

αλάπηπμε νθείιεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ειιεληθψλ 

πθαληνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ζηε Νφηηα Βνπιγαξία), νη νπνίεο 

δεκηνχξγεζαλ πςειφηεξε δήηεζε γηα εξγαζία θαη αχμεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηνπο 

κηζζνχο.  

 Ζ χπαξμε πνιχ επλντθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ (θνξνινγηθέο απαιιαγέο, 

έιιεηςε πνζνζηψζεσλ θαη δαζκνινγίσλ θ.ιπ.) κεηαμχ ηεο Βνπιγαξίαο θαη άιισλ 

θνληηλψλ ρσξψλ, θαζψο θαη ε ρακειή θνξνινγία (15% θφξνο επί ησλ εηαηξηθψλ 

θεξδψλ ζηε Βνπιγαξία απφ 1/1/2005).  

 Ζ γξαθεηνθξαηία, ε δσξνδνθία, ν πςειφο θίλδπλνο, ε δηαθζνξά πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ απνηεινχλ απνζαξξπληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηνπο δπηηθνχο επελδπηέο, ελψ νη Έιιελεο έλησζαλ εμνηθεησκέλνη 

κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηελ είραλ δήζεη θαη ζηελ Διιάδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (θαη ηε «δνπλ» ελ κέξεη κέρξη θαη ζήκεξα)  

 Τπήξμε κηα γεληθή επθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηελ αλάινγε αλάγθε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 
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ζηηο ρψξεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ην γξήγνξν θαη εχθνιν θέξδνο. Απηή ε επθνξία 

ελζαξξχλεη ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα ελεξγήζνπλ βηαζηηθά θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε θαη ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο αγνξάο.  

 Ζ παξνπζία ρηιηάδσλ ζπνπδαζηψλ ζηα παλεπηζηήκηα θπξίσο ηεο εξβίαο, 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο πξνζέιθπζε ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο γηα 

λα επελδχζνπλ -εηδηθά- ζηνπο θιάδνπο ηεο ςπραγσγίαο, ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ.  

 Σέινο, ε πψιεζε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ή ηεο 

δεκηνπξγίαο θνηλψλ (θνηλνπξαμηψλ) επηρεηξήζεσλ (joint ventures) έβαιε ζε 

«πεηξαζκφ» κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηάισζεο Coca-Cola, ν Σηηάλ, ε Intracom, ε Γέιηα, ε Goodys, ε Νίθαο, ε 

Υαξηνπνηία Θξάθεο θαη άιιεο, λα κπνπλ ζηελ αγνξά θαη απέθηεζαλ έλα κεγάιν 

κέξνο απηήο. Απηή ε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε βαιθαληθή 

αγνξά ζα δψζεη ψζεζε ζηελ ηζρχ ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

θαη ζα απμήζεη ην παγθφζκην κεξίδην αγνξάο [π.ρ. ε Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηάισζεο έγηλε ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εκθηαισηήο ζηνλ θφζκν (πηέζεηο απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ)] . 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα γηα άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα. 

 

1. Μέγεζνο αγνξάο 93,8 % 

2. Υακειφ θφζηνο αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 67,2% 

3. Γεσγξαθηθή εγγχηεηα 57,8% 

4. Γηεζλείο Πηέζεηο 45,3% 

5. ρέζε κε άιιε γείηνλα ρψξα 42,2% 

6. Έιιεηςε εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ 40,6% 

7. Απνπζία εκπνξηθψλ εκπνδίσλ 31,3% 

8. Έιιεηςε θνξεζκνχ δήηεζεο 28,1% 

9. Τπάξρνληεο επηρεηξεκαηηθνί δεζκνί 21,9% 
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            Γιάγραμμα 1.1 Βασικά κίνητρα για ΑΞΔ στα Βαλκάνια 

 

 

 

 

Σρύθωνας Κωζηόποσλος , Δπίκοσρος Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας. ΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ 

 

 3. Σξόπνη Απνθπγήο Τςειήο Φνξνιόγεζεο ζηα Βαιθάληα  

Οη ειιεληθέο εηαηξείεο ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθχγνπλ ηελ πςειή θνξνιφγεζε, 

ε νπνία ππάξρεη ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ζηξαθνχλ ζε κία βαιθαληθή ρψξα φπνπ 

ζα δεκηνπξγήζνπλ κία εηαηξεία κε έδξα ηε βαιθαληθή ρψξα κε απνηέιεζκα λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ ππνδέρεηαη ηελ 

επέλδπζε, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ, φπνηε απηέο ην επηζπκνχλ, 

ηα θαηαγεγξακκέλα πνζά ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα ππφ ηε 

κνξθή θεξδψλ (επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ). Δπίζεο, νη ειιεληθέο εηαηξείεο κπνξεί 

λα επαλεπελδχζνπλ ηα θέξδε θαη έηζη λα απνθχγνπλ αθφκε θαη ηε θνξνινγία ηνπ 

θξάηνπο ζην νπνίν επέλδπζαλ. Πνιιέο θνξέο εηαηξείεο, θπξίσο εληάζεσο 

εξγαζίαο, πξνηηκνχλ λα επελδχζνπλ ζε πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία, φπνπ ζα 

απαζρνινχλ πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ή λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επέλδπζε πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο κε 

απνηέιεζκα λα απαιιάζζνληαη απφ θνξνιφγεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ 

θεξδψλ ηνπο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο θαη ζε αξθεηέο βαιθαληθέο ρψξεο νη εηαηξείεο 

απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ (εμ νινθιήξνπ) γηα ηα πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη θάπνην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα 
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αλ επελδχζνπλ απηέο νη εηαηξείεο κέζα απφ ην θξαηηθφ πξφγξακκα ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ κε πιεηνςεθηθφ παθέην. Δίλαη, επίζεο, δπλαηφ βάζεη ηεο 

λνκνζεζίαο νη εηαηξείεο, είηε λα κεηαθέξνπλ ηηο δεκηέο ζηα επφκελα έηε (ηζρχεη 

γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο -έσο 5 ρξφληα- θαη γηα ηηο ηξάπεδεο -έσο 10 ρξφληα-) είηε 

λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ πιεξσκή θάπνηνπ πνζνζηνχ ΦΠΑ θαη λα έρνπλ 

πιήξε απαιιαγή ΦΠΑ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, νη μέλεο επηρεηξήζεηο ζηα Βαιθάληα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο (θαη φρη σο μέλεο πνιπεζληθέο) κε απνηέιεζκα ηε ρακειή 

θνξνινγία (γηα παξάδεηγκα ζηε Βνπιγαξία ην πνζνζηφ θφξνπ εηαηξηθψλ είλαη 

15% απφ 1/1/2005). Σέινο, είλαη ζχλεζεο ζε κία ρψξα ππφ κεηάβαζε λα είλαη 

δεδνκέλε ε αλππαξμία ελφο αλεπηπγκέλνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ γηα απνθπγή 

θνξνδηαθπγήο, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δσξνδνθηψλ-θαηαζηάζεσλ δηαθζνξάο, 

αιιά θαη αλππαξμία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, λφκσλ, απζηεξψλ θπξψζεσλ θηι.  

Απνηέιεζκα απηψλ ε δήισζε ειάρηζησλ θεξδψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δχλαηαη θάζε επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα επελδχζεη ζηα Βαιθάληα λα δεκηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα κηα παξάθηηα 

εηαηξεία (offshore) (εηαηξεία πνπ απνιακβάλεη πξνλνκηαθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ζε πεξηνρέο πνπ απνθαινχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη) κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη απηή ε εηαηξεία ζηνπο πίλαθεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Βαιθαληθήο σο επελδχηξηα εηαηξεία πξνεξρφκελε απφ ρψξα δηαθνξεηηθή (π.ρ. 

απφ Κχπξν, Λνπμεκβνχξγν, Virgin Islands θηι.) απφ απηή (home country) πνπ 

πξαγκαηηθά αλήθνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ηελ θαηέρνπλ.  

 

4. Λόγνη Απνηπρίαο  Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ  

Ωο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιφγσλ 10.000 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

εγγξάθεθαλ ζηε βαιθαληθή αγνξά, ελψ ελεξγέο είλαη ιηγφηεξεο απφ 3.500. 

Δπνκέλσο, ν αξηζκφο ησλ αλαγγειζέλησλ ειιεληθψλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηα Βαιθάληα δελ αληηζηνηρεί ζηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ εηαηξεηψλ ππφ ιεηηνπξγία. 

Φαίλεηαη φηη δηάθνξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππήξμαλ κφλν θαη’ φλνκα ζηε 

βαιθαληθή αγνξά πεξηκέλνληαο θαιχηεξεο εκέξεο λα έξζνπλ θαη λα γίλνπλ 

ελεξγέο. Μπνξνχκε φκσο λα αλαθέξνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαθνξά κεηαμχ 
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ηνπ αλαγγειζέληνο αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

βαιθαληθή αγνξά θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ 

απηήλ νθείιεηαη θαη ζηελ απνρψξεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ εηαηξεηψλ απφ ηε βαιθαληθή αγνξά. Οη ιφγνη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Μφλν ην έλα ηξίην ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ελεξγέο ζηα Βαιθάληα θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ζέιεζαλ ην εχθνιν θαη 

γξήγνξν θέξδνο ρξεζηκνπνηψληαο πεξηνξηζκέλν θεθάιαην θαη ρσξίο λα έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα Βαιθάληα.  

 Πνιινί Έιιελεο, νη νπνίνη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο έζπεπζαλ -

ρσξίο νπνηνδήπνηε ζρέδην επέλδπζεο θαη ρσξίο έξεπλα αγνξάο- λα 

δεκηνπξγήζνπλ εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα θαη λα ηηο θαηαρσξίζνπλ, γξήγνξα 

θαηάιαβαλ φηη δελ έρνπλ πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επηρείξεζε 

ειπίδνληαο ζε εχθνια θέξδε.  

 Ζ γξαθεηνθξαηία, ε δσξνδνθία, ν πςειφο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαη ε 

δηαθζνξά είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ πνιινχο Έιιελεο λα 

θιείζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ (παξά ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε 

απηά ηα εκπφδηα-αληηθίλεηξα).  

 Μεξηθέο θνηλνπξαμίεο ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ηνπηθνχο επελδπηέο νδεγήζεθαλ ζε απνηπρία.  

 Μεξηθέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο «αθνινπζψληαο ηνλ πειάηε» απέηπραλ επεηδή 

ηα θέξδε πνπ νη επηρεηξεκαηίεο πεξίκελαλ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα δελ ήξζαλ. 

Πνιινί απφ απηνχο ζηακάηεζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, είηε επεηδή νη απψιεηεο 

ήηαλ ζεκαληηθέο ζηα πξψηα ρξφληα επέλδπζεο είηε γηαηί ε εδξαίσζή ηνπο ζηελ 

αγνξά δελ θάλεθε λα δίλεη πηζαλφηεηεο γηα θάηη θαιχηεξν ζην κέιινλ.  

 Σν ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα πνπ νδήγεζε ζηε ρακειή θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε, θαη επηδείλσζε ηα εηζνδήκαηα θαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Απηφ είρε κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη «ε 

αγνξά-ζηφρνο» είλαη ηα λνηθνθπξηά, ηα νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

«δνθηκάζηεθαλ» απφ νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

 Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο αλάγθαζαλ πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα.  
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 Μεξηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα θισζηνυθαληνπξγίαο θαη 

έηνηκνπ ελδχκαηνο επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ Βαιθάλησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Σν ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο δελ ήηαλ 

αξθεηφ λα θξαηήζεη απηνχο ηνπο επελδπηέο ζηα Βαιθάληα.  

 Γηάθνξεο κηθξέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο κεηάβαζεο, επηβίσζαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο πνιχ 

ζχληνκα νη δπηηθέο πνιπεζληθέο ήξζαλ πξνζθέξνληαο ηα ίδηα πξντφληα κε 

θαιχηεξε πνηφηεηα θαη κε πην πξνζηηέο ηηκέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

εχθνιν λα είλαη θαλείο αθξηβήο κε ηνλ αξηζκφ θείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

αθφκα ελεξγέο ή έρνπλ θχγεη απφ κία βαιθαληθή ρψξα. Απηφ νθείιεηαη ζην 

πξφβιεκα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ αθαηξνχλ απφ ην ζχλνιν ηνπ 

αξηζκνχ επελδχζεσλ εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πνηέ ή 

δελ είλαη ελεξγέο αθφκα (Bitzenis, 2003b).  

 

5. πκπεξάζκαηα  

Ο ραξαθηεξηζκφο φηη είλαη «κχζνο» νη επελδχζεηο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ 

πνιπεζληθψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ αλαιπηέο, ίζσο λα μελίδεη, πάλησο αηηηνινγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλεο, φπσο 

πεξηνξηζκέλν είλαη θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ φιεο αλεμαηξέησο ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ζηελ πεξηνρή ησλ ΚΑΔ θαη εηδηθφηεξα ζηα 

Βαιθάληα. Απηφ ζπγρξφλσο απνηειεί θαη κηα επθαηξία, έλα θίλεηξν γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ αλάιεςε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ζηε Βαιθαληθή. Δπθαηξίεο ππάξρνπλ, είηε κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ 

ππνδνκήο είηε κέζα απφ ηελ επξχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλεθπιήξσησλ 

θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ελφο πιεζπζκνχ πνπ είλαη πνιιαπιάζηνο απφ απηφλ ηεο 

Διιάδαο.  

Ο Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα:  
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 Να κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηα θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα κηαο επέλδπζεο ζε κηα 

ρψξα ηεο Βαιθαληθήο.  

 Να κειεηήζεη ην νηθνλνκηθφ, επηρεηξεζηαθφ, λνκνζεηηπνιηηηθφ-θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο-ζηφρνπ ηεο επέλδπζεο.  

 Να κειεηήζεη ηηο αξρηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα θαη 

ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θάζε ρψξαο θαηά ηε ρξνληά πνπ μεθίλεζε ε 

κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Έηζη γίλεηαη εθηθηφ λα δηαπηζησζεί ε 

πνξεία εμέιημήο ηεο θαη νη πηζαλφηεηεο-πξννπηηθέο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ είλαη επίζεο εθηθηφ λα ζπζρεηηζηεί ε αλάιεςε ηνπ 

δεδνκέλνπ ξίζθνπ πνπ έρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο κε ηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζνχλ επελδπηηθέο επθαηξίεο. Δπίζεο, ην ξίζθν πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε αιιά θαη λα ζεσξείηαη απφ ηνλ επελδπηή φηη ελζσκαηψλεηαη κέζα ζην 

ρακειφ ηίκεκα αγνξάο κηαο ηδησηηθνπνηεκέλεο θξαηηθήο επηρείξεζεο, αιιά θαη 

λα εθηηκάηαη ε πξνζδνθία πςειψλ θεξδψλ. Αλαγθαία είλαη θαη ε αλαδήηεζε 

αζθάιεηαο ησλ επελδχζεσλ φπσο θαη ε αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ρακεινχ 

θφζηνπο θαη επηδνηήζεσλ. Να κειεηήζεη πίλαθεο κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα 

άιιεο παξακέηξνπο εθηφο απφ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο δηαθζνξά, 

παξανηθνλνκία, δηαθάλεηα, εγθιεκαηηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θηι. είλαη απαξαίηεηα. Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη νη εηαηξείεο απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο δπηηθέο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη πςειφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζηξαθνχλ 

ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο, αθνχ αλαιχζνπλ κε πξνζνρή φια ηα παξαπάλσ θαη λα 

ιάβνπλ ππφςε θπξίσο ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα, ηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα θαη ηε 

γλψζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ Βαιθαλίσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
 

Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ  

1.Ζ δηείζδπζε ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

Αξρηθά ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα απέβιεπε θπξίσο 

ζηελ εμππεξέηεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή απηή επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Γλσξίδνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ηηο ζπλφδεπζαλ ζηελ επέθηαζή ηνπο ζηα Βαιθάληα. Αξγφηεξα, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δηεχξπλαλ ζηαδηαθά ηηο εθεί δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

επσθεινχκελεο απφ ηελ αλεξρφκελε αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

θαη αμηνπνηψληαο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε ηνκείο φπσο ε αγνξά γεο θαη ε 

αλάπηπμε εκπνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ δσλψλ. Ζ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ελ γέλεη, θαζψο: ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 8.000 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηνχλ εθεί άλσ ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ηδίξνπ, νη ελ ιφγσ ρψξεο 

είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο ηεο Διιάδνο (είλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ην 27% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη κε ηζρπξά απμαλφκελν 

ξπζκφ, έλαληη κφιηο 4% ησλ εμαγσγψλ καο πξνο ηηο ΖΠΑ), θαη έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ζηε Βφξεηα Διιάδα, πξνέξρεηαη 

απφ θαηνίθνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ αλαπηχμεη 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ κε ζηφρν:  

- λα εληζρχζνπλ ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

θαζψο ζηεξίδνπλ απφιπηα, ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, θαη  
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- λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο, νη 

νπνίεο εκθάληδαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνπλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, κεηαμχ 

άιισλ, ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα.  

 

Ζ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ελ γέλεη, θαζψο:  

- ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 8.000 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχλ 

εθεί άλσ ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ηδίξνπ,  

- νη ελ ιφγσ ρψξεο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο ηεο 

Διιάδαο (είλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 27% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη 

ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη κε ηζρπξά 

απμαλφκελν ξπζκφ, έλαληη κφιηο 4% ησλ εμαγσγψλ καο πξνο ηηο ΖΠΑ), θαη  

- έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα κάο, θπξίσο 

ζηε Βφξεηα Διιάδα, πξνέξρεηαη απφ θαηνίθνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ. 

 

Ζ επέθηαζε ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα 

ηεο ζηαδηαθήο ζχγθιηζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο πξνο ηα πξφηππα ησλ πην αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ 

δηαθαηλφκελε σξίκαλζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε επέθηαζεο εθηφο ζπλφξσλ. Σα Βαιθάληα, ιφγσ πνιηηηζκηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο δεκηνπξγνχζαλ ζπλζήθεο αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, θαη πξνζδηφξηζαλ ην λέν πεδίν δξάζεο γηα ηηο Διιεληθέο 

ηξάπεδεο. Ζ ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζε 

ζπλζήθεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ε ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ηα 

εθηελή πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ειιεληθψλ θαη άιισλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή. ηε ΝΑ Δπξψπε έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 
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πεξίπνπ 3.359 ππνθαηαζηήκαηα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, έρνληαο επελδχζεη 45 δηο. 

επξψ (πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ), θαη έρνληαο δεκηνπξγήζεη πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο(45.000 εξγαδφκελνπο). 

Απηφ ην λνχκεξν έρεη απμεζεί θαηά πνιχ ην 2008-2009 αιιά αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαη ηα επφκελα έηε, θαζψο νη ρψξεο 25 απηέο παξνπζηάδνπλ πςεινχο 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εδξαηψλνπλ έλα ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 

1.1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

  Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε ηε κεγαιχηεξε θαη 

ηζρπξφηεξε παξνπζία ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη κε ην δπλακηθφ πξνθίι ηεο 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην εγείηαη ηνπ 

κεγαιχηεξνπ θαη ηζρπξφηεξνπ Οκίινπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Διιάδα. 

Ηδξχζεθε ην 1841 σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ην 1928 είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκην. Ζ δπλακηθή δηείζδπζε ηνπ Οκίινπ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ επεηεχρζε αθελφο κέζσ απηφλνκεο νξγαληθήο αλάπηπμεο 

θαη αθεηέξνπ κέζα απφ κία ζεηξά ζηνρεπφκελσλ εμαγνξψλ, αμηνινγψληαο ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ. Ζ Δζληθή Σξάπεδα 

δηαζέηεη 284 θαηαζηήκαηα ζηε Βνπιγαξία, 151 ζηε Ρνπκαλία, 203 ζηε εξβία, 

461 ζηελ Σνπξθία, 65 ζηα θφπηα, ΚΑΗ 30 ζηελ Αιβαλία. Σν 2009 θαη παξά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε Δζληθή πέηπρε λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζηε Ν.Α. 

Δπξψπε ζην 9,1% απφ 8,5% πνπ είρε ην 2008. 

Έρνληαο έγθαηξα πξνβιέςεη ηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηε δνκηθή θαη 

ζεζκηθή εμέιημε πνπ ζα αθνινπζνχζε, ε Δζληθή Σξάπεδα ζπλέβαιιε κε ηελ 

παξνπζία ηεο ζηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ απηψλ, γεγνλφο πνπ ηελ 

αλέδεημε ζε θεληξηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ Όκηιν ηεο πεξηνρήο.  
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Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 

 

 

1.2. ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

Ο Όκηινο Πεηξαηψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916. Γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ 

έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1991. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθε παξνπζηάδεη ζπλερή θαη ηαρεία αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην 

εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

παξάιιεια κε παξνπζία ζηα κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ 

θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. ηηο αξρέο ηνπ 2005, ν Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

πινπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο βνπιγαξηθήο 

Σξάπεδαο Eurobank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus 

Bank Bulgaria), εληζρχνληαο ηελ εθεί παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ελψ ην Μάξηην 2006 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε 

Βνπιγαξία κε ηελ Eurobank. Δπίζεο, ην 2005, πξαγκαηνπνίεζε είζνδν ζηε 

ζεξβηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank 

Beograd). Σέινο, ην 2007, ν Όκηινο Πεηξαηψο δηεχξπλε ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ 

ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο International Commerce Bank 

(κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus 

Bank ICB). πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ Αιβαλία κε ηελ Tirana Bank κε 49 θαηαζηήκαηα, ζηε Ρνπκαλία κε ηελ 

Piraeus Bank Romania κε 186 θαηαζηήκαηα, ζηε Βνπιγαξία κε 101 θαηαζηήκαηα 
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ηεο Piraeus Bank Bulgaria, ζηε εξβία κε 47 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank 

Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 54 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. EUROBANK 

 

Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias ηδξχζεθε ην 1990 κε αξρηθή επσλπκία 

«Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα» θαη ζηφρν ηελ παξνρή θπξίσο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, 

ε Σξάπεδα επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Έθηνηε ε EFG 

Eurobank Ergasias έρεη αθνινπζήζεη κηα αλνδηθή πνξεία, 

κέζα απφ δπλακηθή νξγαληθή αλάπηπμε, αιιά θαη κέζα απφ εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο, θαηαιακβάλνληαο ζήκεξα εγεηηθή ζέζε ζηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο θαη πην πξνζνδνθφξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο. Ο Όκηινο Eurobank 

EFG, είλαη έλαο Δπξσπατθφο νξγαληζκφο κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ άλσ ησλ €84,3 

δηο., πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ 23.000 άηνκα θαη πξνζθέξεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, ηφζν κέζα απφ έλα δίθηπν άλσ ησλ 1.600 θαηαζηεκάησλ θαη 

ζεκείσλ πψιεζεο, φζν θαη κέζα απφ ελαιιαθηηθά δίθηπα δηάζεζεο. 

Ο Όκηινο Eurobank EFG έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζε κηα ζεηξά ρσξψλ φπσο ε 

Διιάδα, ζηελ Πνισλία (334 θαηαζηήκαηα), ελψ έρεη επίζεο 224 θαηαζηήκαηα 

ζηε Βνπιγαξία, 131 θαηαζηήκαηα ζηελ Οπθξαλία, 312 ζηε Ρνπκαλία, 130 ζηε 

εξβία, ζηε Σνπξθία, ζηελ Οπθξαλία, ζην Ζλ. Βαζίιεην, ζην Λνπμεκβνχξγν θαη 

ζηελ Κχπξνο. Δίλαη κέινο ηνπ νκίινπ EFG Group, ελφο δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 

νκίινπ κε παξνπζία ζε 40 ρψξεο. 
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Ζ Eurobank πέηπρε δηπιάζηνπο ξπζκνχο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζηε Νέα Δπξψπε 

απφ ηελ Διιάδα, κε ηα δάλεηα ζηελ πεξηνρή λα θηάλνπλ ην α΄ εμάκελν ηνπ 2009 

ζηα 14,2 δηο. επξψ απφ 13,2 δηο. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. 

 

 

 

1.4. ALPHA BANK  

 

 

Ζ Alpha Bank ηδξχζεθε ην 1879 σο κηα κηθξή εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ 

Καιακάηα θαη έθηνηε εμειίρηεθε ζε έλαλ δπλακηθφ θαη νινθιεξσκέλν Όκηιν 

παξνρήο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οξφζεκν ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο απνηειεί ε 

εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999. Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

ζπγρψλεπζε απηή θαηέρεη ζήκεξα ηε δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο κεγαιχηεξεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Ζ εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά κέζα απφ έλα δπλακηθφ θαη 

ζπληνληζκέλν πξφγξακκα, πνπ ζηφρν έρεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

ηεο Alpha Bank αξηζκεί 48 θαηαζηήκαηα ζηελ Αιβαλία, 120 ζηε Βνπιγαξία, 200 

ζηε Ρνπκαλία, 167 ζηε εξβία θαη 25 ζηα θφπηα. ε φ,ηη αθνξά ηελ επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κέζα ζην ηειεπηαίν δσδεθάκελν ηεο 

θξίζεο, ε Alpha Bank δεκηνχξγεζε λέα θαηαζηήκαηα ζε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, 

εξβία, Αιβαλία θαη θφπηα. 
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1.5. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

 

H Δκπνξηθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 1907, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο 

Σξάπεδεο ηεο Διιάδαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εγρψξηεο θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίνπ θαη ρξήκαηνο, πξνζθέξνληαο έλα πιήξεο θάζκα παξαδνζηαθψλ θαη 

ζχγρξνλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

απνηακηεπηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο αλάγθεο ηεο πειαηείαο ηεο. Ζ 

Δκπνξηθή Σξάπεδα δηαζέηεη 370 θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλή παξνπζία 

κέζσ ζπγαηξηθψλ ηεο Σξαπεδψλ(2009: 93θαηαζηήκαηα ζπγαηξηθψλ ζπλνιηθά). 

ζηελ Κχπξν, ηελ Ρνπκαλία,ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία. 

 

 

1.6. ΞΔΝΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ ηξαπεδηθή αγνξά ζηα Βαιθάληα δελ εθδειψλεηαη κφλν απφ 

ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ ηεο δπηηθήο 

Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη απμάλεη ηηο απνηηκήζεηο ησλ 

πξνο εμαγνξά ηξαπεδψλ απμάλνληαο ην θφζηνο δηείζδπζεο ζηηο ρψξεο απηέο. Οη 

κεγάιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο επέδεημαλ ζεκαληηθφ δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. 

πγθεθξηκέλα, νη κεγαιχηεξνη αληαγσληζηέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη νη 

απζηξηαθέο: 

1. Ersstre (1ε ζηε Ρνπκαλία κεηά ηελ παλάθξηβε εμαγνξά ηεο BCR) 

2. Raiffeisen Bank (5ε ζηε Ρνπκαλία θαη 1ε ζε Αιβαλία θαη εξβία) 

3. ε γαιιηθή Societe Generale (2ε ζηε Ρνπκαλία) 

4. νη ηηαιηθέο Unicredito (1ε ζηε Βνπιγαξία) θαη Banca Intesa 

(2ε ζηε εξβία) 
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5. ε νπγγξηθή ΟΣΡ (2ε ζηε Βνπιγαξία). 

πλνιηθά, νη ηξάπεδεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ ειέγρνπλ ηα 2/3 ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ απηψλ, κε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα ειέγρνπλ 

κεξίδην άλσ ηνπ 20% ζηε Βνπιγαξία, ηελ Αιβαλία θαη ηα θφπηα, ελψ θνληά ζην 

15%δηακνξθψλεηαη ην κεξίδηφ ηνπο ζηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία. 

 

 

 2. Σα θέξδε ηωλ ηξαπεδώλ 

 

Γηα ηελ Διιάδα, φια μεθίλεζαλ θάπνπ ζην 2001. Ζ ζπκβνιή ησλ βαιθαληθψλ 

αγνξψλ ζηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ νξηαθή, (κηαο θαη νη 

πξψηεο εμαγνξέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ είραλ κφιηο γίλεη). πλεπψο, ζηελ αξρή 

θάπνηνη ήηαλ δηζηαθηηθνί, θάπνηνη άιινη, κε πξσηνζηάηε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, 

πεξηζζφηεξν «ηνικεξνί». Πέξαζαλ έμη ρξφληα απφ ηφηε, θαη ηα δεδνκέλα είλαη φηη 

ηα Βαιθάληα ζπλέβαιαλ ην 5,7% ηεο ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, ελψ ην ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο ηνπο ζηηο επηκέξνπο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο έθηαζε ζην 15%. Σν 2007 ηα ζπλνιηθά θέξδε ησλ Alpha Bank, 

Eurobank θαη Πεηξαηψο ζηε ΝΑ Δπξψπε μεπέξαζα ηα 35 εθαη. επξψ, 

ζπλεηζθέξνληαο πεξίπνπ θαηά 10% ζηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ησλ νκίισλ ηνπο. 

ε εηήζηα βάζε νη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο ηεο Alpha Bank απμήζεθαλ θαηά 54%, 

ζπλεηζθέξνληαο θαηά 13,5% ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ ηνπ 

νκίινπ, ηεο Eurobank κε 94% θαη ηεο Πεηξαηψο κε ξπζκφ 73%, απνηειψληαο ην 

15% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηεο. Δλψ ε αχμεζε ησλ ππνινίπσλ θαηαζέζεσλ, 

ζηηο ηξεηο ηξάπεδεο πξνζεγγίδνπλ ζπλνιηθά ηα 10 δηο. επξψ. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ζην ηέινο ηνπ 2008 ην ελεξγεηηθφ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο σο πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ 

ΑΔΠ αλήιζε ζην 20,8%, έλαληη 18,4% ην 2007 θαη 12,6% ην 2006. Με βάζε 

εθηηκήζεηο ην 2010 γηα ηελ Δζληθή φζνλ αθνξά ηα θέξδε απφ ην εμσηεξηθφ είλαη 

φηη ζα δηακνξθσζνχλ 580 -600 εθαη επξψ απφ 672 εθαη ην 2008. Μφλν απφ ηελ 

Finansbank ε Δζληθή πξνβιέπεη φηη ηα θέξδε ζα δηακνξθσζνχλ πάλσ απφ 450 

εθαη επξψ ην 2010. Ζ Alpha απφ θέξδε 95 εθαη ην 2008 απφ ην εμσηεξηθφ πέηπρε 

θέξδε 47 εθαη ην 2009 θαη πεξίπνπ 55 εθαη ην 2010. Ζ Eurobank απφ θέξδε 137 

εθαη επξψ ην 2008 εκθάληζε δεκίεο 44 εθαη ην 2009 θαη ην 2010 κάιινλ ζα 
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πεξηνξηζηνχλ ζε δεκίεο 25 εθαη ην 2010 θαζψο εθηηκάηαη φηη νη δεκίεο ζε 

Οπθξαλία θαη Πνισλία ζε θάπνην βαζκφ ζα κεηξηαζζνχλ. Ζ Πεηξαηψο εκθάληζε 

θέξδε πεξίπνπ 68 κε 70 εθαη επξψ ην 2009 απφ ην εμσηεξηθφ ζπγθξηηηθά κε ηα 

143 εθαη επξψ θέξδε ηνπ 2008 Γηα ην 2010 αλακέλεηαη λα επηηχρεη θέξδε πάλσ 

απφ 80-85 εθαη επξψ. 

 

3. Οη πξννπηηθέο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα Βαιθάληα  

Ζ ηξαπεδηθή αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ψξηκεο ηξαπεδηθέο αγνξέο ησλ πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ελψ ε βαιθαληθή ηξαπεδηθή αγνξά 

πζηεξεί θαη έλαληη απηήο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο 

πνπ πέξαζαλ απφ ηελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλε ζηελ νηθνλνκία ηεο αλνηρηήο αγνξάο. 

Οη ηξάπεδεο ζηηο βαιθαληθέο αγνξέο ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ δπζκελέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλαζηέιιεη κεζνκαθξνπξφζεζκα ηελ νκαιή επέθηαζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Ωζηφζν έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί θεληξηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηνπηζησηηθέο πνιηηηθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηξαπεδψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ επέθηαζε κέζσ ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπο.  

Απφ ηελ επνρή ηεο θαηάξξεπζεο ησλ θεληξηθά ζρεδηαζκέλσλ θαη 

θξαηηθνπνηεκέλσλ ηνκέσλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ μεθίλεζε κία 

ζεηξά απφ απνθαζηζηηθέο ηξαπεδηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ελψ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. 

Οη κεγάιεο ηνκέο πνπ έγηλαλ γηα λα πξνσζεζεί ν εθζπγρξνληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ήηαλ νη αθφινπζεο:  

* Γεκηνπξγία ελφο δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα αθελφο θαη ηηο ηξάπεδεο θαη εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

αθεηέξνπ. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα αζθεί ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή 

πνιηηηθή, θέξνληαο επηηπρψο εηο πέξαο ην ηεξάζηην έξγν θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

ππεξπιεζσξηζκνχ, θαη έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ.  
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Οη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο νηθνλνκηθή επζχλε κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε θεξδψλ.  

* Έθδνζε κηαο ζεηξάο απνθάζεσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη λφκσλ πνπ 

ππνρξεψλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα κεξηκλνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε 

απηέο.  

* Δμαζθάιηζε ζηηο μέλεο ηξάπεδεο ίδησλ φξσλ αληαγσληζκνχ κε ηηο ληφπηεο θαη 

ελζάξξπλζε ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ ηξαπεδψλ κε πξνεγκέλε ηξαπεδηθή 

ηερλνγλσζία.  

* Τπνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα κελ εθηίζεληαη ζε κεγάινπο θηλδχλνπο απφ 

ππεξδαλεηνδνηήζεο ζπγαηξηθψλ, ζπγγεληθψλ επηρεηξήζεσλ ή κεηξηθψλ νκίισλ.  

* Πξνψζεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηνλ ρψξν ησλ ηξαπεδψλ.  

* Μέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θηι.  

* Αλαδηνξγάλσζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ηακηεπηεξίσλ θαη ίδξπζε εμεηδηθεπκέλσλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θηι.  

* Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ ρψξν απηφ.  

* Γηεπθφιπλζε ησλ ηξαπεδψλ  εθφζνλ δελ εκθαλίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

δελ εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο θηι.  λα αληινχλ θεθάιαηα απφ ηε 

δηεζλή αγνξά. 
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4. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ:  

« Μάζεκα Μπνμ» 

 

Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ηα κεγάια δηιήκκαηα ζηξαηεγηθήο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηα Βαιθάληα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε έλα…κπνμέξ ζε 

αγψλα ππγκαρίαο. ηηο αξρέο ηνπ αγψλα δέρεηαη απφ ηνλ αληίπαιν ηνπ έλα ηζρπξφ 

«άπεξθαη» θαη βξίζθεηαη ζην πάησκα. Πσο αληηδξά; Έρεη δπλάκεηο αθφκε, αιιά 

γλσξίδεη φηη κεηά ην «λνθ-ληάνπλ», ηα ρεηξφηεξα έξρνληαη. Θα θαηαθέξεη λα 

ζεθσζεί αιιά ν αληίπαινο ηνπ, πνπ γλσξίδεη φηη είλαη δαιηζκέλνο απφ ην 

θηχπεκα, ζα ζπλερίζεη κε αλειέεηεο γξνζηέο θαη ζα ηνλ «ζηξηκψμεη ζηα ζθνηληά» 

γηα πεξίπνπ είθνζη δεπηεξφιεπηα, κέρξη λα ρηππήζεη ην θακπαλάθη. Δάλ αληέμεη 

ην ζθπξνθφπεκα ησλ είθνζη δεπηεξνιέπησλ θαη δελ πέζεη νξηζηηθά θάησ, κπνξεί 

λα «εξεκήζεη» αξγφηεξα ην παηρλίδη ηνπ, λα αλαθηήζεη ζηαδηαθά ηηο δπλάκεηο ηνπ 

θαη ίζσο έρεη ηελ δηθή ηνπ επθαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα λα αιιάμεη ηα 

δεδνκέλα. Ζ επηινγή ινηπφλ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ε απνθπγή 

παληθνχ ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε απάληεζε ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη 

ζην…κπνμ. 

 

Δχθνιεο απαληήζεηο θαη αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ηελ δξάζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα δελ ππάξρνπλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ζπγαηξηθέο ζηα Βαιθάληα θαίλνληαη λα 

ζπληνλίδνληαη κε ηελ «ληηξεθηίβα» ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο, ε νπνία απαίηεζε, απφ 

εδψ θαη πέξα, λα ρνξεγνχληαη δάλεηα ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ κφλν εθφζνλ 

έρνπλ εμαζθαιηζζεί αλάινγεο θαηαζεηηθέο βάζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Μέρξη 

ηψξα, φιεο νη επξσπατθέο ηξάπεδεο θαη θπζηθά νη ειιεληθέο, κεηέθεξαλ ζηηο 

Βαιθαληθέο ηνπο ζπγαηξηθέο- κέζσ ησλ κεηξηθψλ νκίισλ- άθζνλν ξεπζηφ, 

ρνξεγψληαο δάλεηα ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Σν ελδερφκελν «θξελάξηζκα παληθνχ» 

ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα αλαπφθεπθηα ζα νδεγήζεη ζε 

θαηαθφξπθε πηψζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ απψιεηα κεγάισλ 

κεξηδίσλ αγνξάο πνπ κε πνιχ θφπν έρηηζαλ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. 
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5. Ση ιέλε νη Βαιθάληνη; 

Πσο αληηκεησπίδνπλ ζηα Βαιθάληα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο «ζηξαηεγηθέο 

αλαδεηήζεηο» ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ;  

ηε φθηα ζην Βειηγξάδη θαη ην Βνπθνπξέζηη, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη θξαηηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ μεθάζαξε άπνςε: « Απνηειεί πνιηηηθή απηνθαηαζηξνθήο θαη 

εηηνπάζεηαο εάλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ ζηεξίμνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηα 

Βαιθάληα». Απνθιείνπλ κε βεβαηφηεηα ηελ πεξίπησζε θαηάξξεπζεο θαη 

αλαθέξνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Ρνπκαλίαο. Όινη ζπκθσλνχλ φηη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζηε ρψξα, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 ζα ππνζηεί 

κεγάιεο πηέζεηο. Παξάιιεια φκσο, δελ κπνξείο λα αθήζεηο ζην «έιενο ηνπ ζενχ» 

κηα ρψξα, φπνπ νη ξνπκαληθέο ηξάπεδεο θαηέγξαςαλ ην 2008 ηα κεγαιχηεξα 

θέξδε ηνπο απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα.  

Αθφκε πην θαηεγνξεκαηηθφο θαη «επηζεηηθφο» είλαη ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο 

εξβίαο Μιάληελ Νηίλθηηο: «Δθηφο ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 

θαλέλαο δελ έρεη εθδειψζεη ηελ πξφζεζε ηνπ λα ζηακαηήζεη ε εηζξνή θεθαιαίσλ 

ζηε εξβία. Δάλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ δηαζέζνπλ θεθάιαηα ζηήξημεο, ζα 

«απηναθπξσζνχλ» θαη ηειηθά ζα απνκνλσζνχλ απφ ηελ ζεξβηθή αγνξά, αθνχ νη 

πειάηεο ηνπο ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιιεο μέλεο ηξάπεδεο. Δίκαη βέβαηνο-ιέεη ν 

έξβνο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο- φηη νη έξβνη πνιίηεο ζα ζηξαθνχλ ζηηο ηξάπεδεο 

πνπ ζα νξίζνπλ ην επηηφθην ηνπο ζε ρακειά επίπεδα ηεο ηάμεσο ηνπ 5 θαη 6% θαη 

φρη ζε απηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ην 12%. Αλακέλσ κηα απζηεξή απάληεζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο ηξαπέδεο ηεο Διιάδνο…» 

 

ηνλ ίδην ηφλν Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία δηακελχνπλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, πνπ ζπλνιηθά ειέγρνπλ ηεξάζηηα κεξίδηα αγνξάο ζηηο 

ρψξεο απηέο, ζα απνκνλσζνχλ, ηφζν απφ ηα κέηξα ηα νπνία νη ίδηεο νη ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, φζν θαη απφ ηνπο 

θαηαζέηεο ηνπο βάζε εάλ δελ αιιάμνπλ ηαθηηθή θαη ζπλερίζνπλ λα «παγψλνπλ» 

ηηο ρνξεγήζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Βνπιγαξηθνί νηθνλνκηθνί θχθινη 

επηζεκαίλνπλ φηη ν «θφβνο» ησλ Διιήλσλ ηξαπεδηηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηα 

Βαιθάληα είλαη θπξίσο «ςπρνινγηθφο», θαζψο ε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ είλαη κεγάιε. «Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 
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ζπλήζηζαλ ζηα ππεξθέξδε αιιά πιένλ ζα εηζέιζνπλ ζε θάζε ιεινγηζκέλεο 

αλάπηπμεο» αλαθέξνπλ νη ίδηεο πεγέο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη ην ειιεληθφ 

πηζησηηθφ ζχζηεκα ζηα Βαιθάληα δηαζέηεη ζπλνιηθά πάλσ απφ 2.400 

θαηαζηήκαηα θαη απνθνκίδεη πάλσ απφ ην 18% ηεο ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο ηνπ. 

ρεδφλ ζε φιεο ηηο Βαιθαληθέο πξσηεχνπζεο, ζπκθσλνχλ φηη ν κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο αλαθχπηεη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ 

είλαη ζε επξψ θαη ε ππνηίκεζε ησλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ επηθέξεη αλαπφθεπθηα 

αχμεζε ησλ δφζεσλ. Απνηειεί πιένλ ζπλεζηζκέλε εηθφλα, επηρεηξήζεηο θαη 

λνηθνθπξηά απηψλ ησλ ρσξψλ λα βιέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα δηνγθψλνληαη 

30% θαη 40%, κε ζπλέπεηα λα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο. Παξά 

ηαχηα, ζηε εξβία θαη ζηε Ρνπκαλία ππάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα κηαο κηθξήο θαη 

ειεγρφκελεο δηνιίζζεζεο ησλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ, ελψ ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Βνπιγαξίαο (ην ιέβα είλαη 

«θιεηδσκέλν»κε ην επξψ) ζεσξείηε δεδνκέλε.  

ηελ Σνπξθία, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ε δηνιίζζεζε ηεο ηνπξθηθήο 

ιίξαο νινθιεξψζεθε. 

 

6. Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε 

Οη θφβνη γηα κία θαζνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε έρνπλ κεηξηαζηεί, θαζψο αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηελ ηζρπξή παξνπζία 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Οη ηξάπεδεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ 

αληηκεησπίδνπλ πιένλ θίλδπλν, παξαδέρηεθε θαη ε  Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηελ 

ηειεπηαία ηεο κειέηε γηα ηελ πεξηνρή. Ζ δηεζλήο θξίζε βξήθε ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο θαιά ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, κε ηα ππφινηπα 

ησλ δαλείσλ ηνπο λα αλέξρνληαη ζηα 55 δηο. Δπξψ. Παξά ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο 

πνπ δεκηνπξγεί ε θξίζε δελ ππάξρεη θακία ζθέςε απφ θακία κεγάιε ειιεληθή 

ηξάπεδα γηα κείσζε ησλ ζέζεσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηελ έμνδν απφ θάπνηα ρψξα. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κηθξήο κφλν 

θιίκαθαο ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο κείσζεο θαηαζηεκάησλ, ελψ κεγάιε πξνζπάζεηα 

γίλεηαη γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ εμφδσλ. Δδψ θαη αξθεηνχο κήλεο νη ηξάπεδεο 
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πξνρσξνχλ ζηελ  επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελνηθίσλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ, ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ 

δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο θαζψο θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ κπφλνπο θαη 

άιισλ έθηαθησλ ακνηβψλ, ελέξγεηεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο ζα είρε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο φρη κφλν γηα ηηο ηξάπεδεο αιιά επξχηεξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ δπλακηθή επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ άλνημε ην δξφκν ζε εθαηνληάδεο κηθξέο θαη 

κεγάιεο εγρψξηεο εηαηξείεο λα επεθηαζνχλ ή λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε λέεο 

αγνξέο. Δπηπξφζζεηα κηα απφθαζε ηξάπεδαο λα εγθαηαιείςεη ηελ παξνπζία ηεο 

ζε κηα ρψξα ζα είρε ζνβαξή νηθνλνκηθή επίπησζε ζηα κεγέζε ηεο θαζψο ε 

επέθηαζε ζηε ΝΑ Δπξψπε ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ θφζηηζε πνιχ θαη ζε ρξήκα 

αιιά θαη  ζε ζηειερηθφ δπλακηθφ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρσξψλ απηψλ 

είλαη ην κεγάιν ράζκα κεηαμχ απνηακηεχζεσλ (νη νπνίεο είλαη απνγνεηεπηηθά 

ρακειέο) θαη επελδχζεσλ. Ζ έθξεμε ησλ επελδχζεσλ γηλφηαλ κέζσ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, φκσο θαη νη δχν απηέο πεγέο 

ζηέξεςαλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Ζ δηεζλήο θξίζε δελ δηέθνςε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηθηχνπ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζα ζπλερίζεη λα αλαθάκπηεη κε ηζρπξνχο ξπζκνχο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. ,σζηφζν ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (ζε ηξηκεληαία βάζε) 

αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 θαη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί θαηά ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, θαζψο ε επίδξαζε απφ ηα κέηξα 

ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο εμαλεκίδεηαη ζηαδηαθά. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ 

φκσο, επηπιένλ, επαξθή ίδηα θεθάιαηα θαζψο θαη άιιεο πεγέο άληιεζεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, φπσο νη ηνπηθέο θαηαζέζεηο, νη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, 

νη δηεζλείο νξγαληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, θαη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα. Δπνκέλσο, δηαζέηνπλ επαξθή ξεπζηφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη 

λα ζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα κελ ηηο εγθαηαιείςνπλ ζε απηήλ ηε δχζθνιε 

ζπγθπξία, ρσξίο απηφ λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Με δεδνκέλε ηελ ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε, ζα ήηαλ κεγάιν 

ζηξαηεγηθφ ζθάικα αλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο  εγθαηέιεηπαλ ηελ πειαηεία ηνπο, 

Διιεληθή θαη ηνπηθή, ζηηο ρψξεο απηέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πφζν κάιινλ αθνχ ζε απηέο ππάξρεη έληνλνο 

αληαγσληζκφο απφ άιιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο πνπ ζηεξίδνπλ δηαξθψο ηελ ηνπηθή 
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νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα θαη απφ ηα δηθά ηνπο «Πξνγξάκκαηα ζηήξημεο». 

Παξάιιεια, φκσο, είλαη πξνθαλέο φηη ε κε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ ζα 

απέβαηλε θαη ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δπάλνδν ζηελ θεξδνθνξία απφ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2010 βιέπνπλ νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζηελ απνθαινχκελε Νέα Δπξψπε, εθηηκψληαο 

φηη ε ζπξξίθλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ ζρεδίσλ επέθηαζεο αξθεηψλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή ζα πξνζδψζεη πιενλεθηήκαηα ζηηο ηξάπεδεο 

ζηεο Διιάδαο. 
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Α. ΗΣΟΡΗΚΟ 

 

 

 

    Ζ Alpha Bank ηδξχζεθε ην 1879 σο κηα  κηθξή 

εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ Καιακάηα θαη έθηνηε 

εμειίρηεθε ζε έλαλ δπλακηθφ θαη νινθιεξσκέλν 

Όκηιν παξνρήο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

  

Οξφζεκν ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο απνηειεί ε 

εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1999. Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε απηή 

θαηέρεη ζήκεξα ηε δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

ζηελ Διιάδα. 

  

Ωο απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο Σξάπεδαο, αιιά θαη ηεο αδηάθνπεο αλνδηθήο 

ηεο πνξείαο, ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ αξηζκεί 

ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 700 θαηαζηήκαηα ζε 9 ρψξεο. Ζ εδξαίσζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά κέζα απφ 

έλα δπλακηθφ θαη ζπληνληζκέλν πξφγξακκα, πνπ ζηφρν έρεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ. Σαπηφρξνλα, ιεηηνπξγεί θαη 

έλα επξχηαην δίθηπν αληαπνθξηηψλ κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. 

  

Ζ Alpha Bank πξνζθέξεη φιν ην θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη κέζα απφ 

ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, 

παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο σο αθνινχζσο: 

 Υξεκαηνδνηηθέο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Δπελδχζεσλ 

 Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 Κηεκαηηθέο 

 Ξελνδνρεηαθέο 
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 Αζθαιίζεσλ  

Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πνιπδηάζηαησλ ινγαξηαζκψλ 

θαηαζέζεσλ θαη ζχγρξνλσλ ινγαξηαζκψλ ρνξεγήζεσλ. 

1. ΔΞΔΛΗΞΖ 

 

Ζ Alpha Bank ηδξύζεθε ην 1879 απφ ηνλ Ησάλλε Φ. 

Κσζηφπνπιν, φηαλ δεκηνχξγεζε κία εκπνξηθή επηρείξεζε 

ζηελ Καιακάηα. 

Σν 1918 ην ηξαπεδηθφ ηκήκα ηνπ νίθνπ "Η. Φ. Κσζηνπνχινπ" 

κεηνλνκάζηεθε ζε "Σξάπεδα Καιακψλ".  

 

Σν 1924 ε έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα, θαη ε Σξάπεδα νλνκάζζεθε 

"Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο". 

Σν 1947 ε επσλπκία άιιαμε ζε "Σξάπεδα Δκπνξηθήο Πίζηεσο", αξγφηεξα, ην 

1972 ζε "Σξάπεδα Πίζηεσο" θαη ηέινο ην Μάξηην ηνπ 1994 ζε Alpha Σξάπεδα 

Πίζηεσο. 

Ζ Σξάπεδα γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πέξα απφ ηελ 

πξνζθνξά απιψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, εμειίρζεθε ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν 'Οκηιν παξνρήο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Σν 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο 

Σξαπέδεο. 

ηηο 11 Απξηιίνπ 2000 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Ηνληθήο Σξαπέδεο κε 

απνξξφθεζε απφ ηελ Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο.  

  

Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε νλνκάδεηαη 

ALPHA BANK. 
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ήκεξα, ε Alpha Bank είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Οη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αλαγλσξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα : 

1)Alphaphone γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κε ην ηειέθσλν 

2)Alphaline γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηήην  

3)Alpha Web Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet,  

4) Alpha Mobile Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Αλαπηχζζεη επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη 

δεκηνπξγεί λένπο πνιπδηάζηαηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ θαη ζχγρξνλνπο 

ινγαξηαζκνχο ρνξεγήζεσλ. 

Με ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα, παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, φπσο: 

1)ρξεκαηνδνηηθέο, κε ηηο εηαηξίεο Alpha Leasing θαη ABC Factors 

2)ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, κε ηελ Alpha Finance, ηελ Alpha Finance 

U.S, ηελ Alpha Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη ηελ Αλαπηπμηαθή 

Γηαρεηξίζεσο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο 

3)επελδύζεωλ, κε ηελ Alpha Ventures θαη ηελ Ηνληθή πκκεηνρψλ 

4)παξνρήο ππεξεζηώλ, κε ηελ Δπξπκάζεηα 

5)θηεκαηηθέο, κε ηελ Alpha Αζηηθά Αθίλεηα 

6)μελνδνρεηαθέο, κε ηελ Ηνληθή Ξελνδνρεηαθαί Δπηρεηξήζεηο. 

 

2. Βαζηθά Μεγέζε 
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(Πνζά ζε εθαη. Δπξώ) Μεηαβνιή 

% 

ΜΑΡΣΗΟ   

2009 

ΜΑΡΣΗΟ 

2008 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 19,5% 67.409 56.415 

Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαηά 

Πειαηψλ 
14,5% 50.802 44.373 

Καηαζέζεηο 14,0% 41.019 35.986 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (8,3%) 3.037 3.312 

 

 

ΓΔΗΚΣΔ 

Καζαξφ Πεξηζψξην Σφθσλ(*)   2,4% 3,2% 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

 

11,3% 24,5% 

Έμνδα/Έζνδα   51,5% 44,6% 

Γείθηεο πλνιηθήο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

  

9,4% 11,2% 

Γείθηεο Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ 

(ΣΗΔR I) 

   

7,9% 8,8% 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 
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3. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Α’ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2009  

 

Σα θαζαξά θέξδε αλήιζαλ ζε Δπξψ 85,7 εθαη. κεησκέλα θαηά 58,2% ζε εηήζηα 

βάζε θαη επεξεαζκέλα απφ ηε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν θαζαξφ έζνδν 

ηφθσλ αλήιζε ζε Δπξψ 402,6 εθαη. κεησκέλν θαηά 8,9% αληαλαθιψληαο ηελ 

νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ηφθσλ (2,4% ζην α΄ ηξίκελν ηνπ 

2009 έλαληη 3,2% ην α’ ηξίκελν ηνπ 2008). 

Ζ κείσζε ππήξμε ζπλάξηεζε ηεο απφηνκεο πηψζεσο ησλ πεξηζσξίσλ ζηηο 

θαηαζέζεηο, ε νπνία δελ θαηέζηε δπλαηφ λα αληηζηαζκηζζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηκήλνπ απφ ηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην θαη ηεο 

ζεκαληηθήο κεηψζεσο ζηε δήηεζε ησλ δαλείσλ. 

Σα θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε Δπξψ 92,8 εθαη. κεησκέλα θαηά 

19,5%, αθνινπζψληαο ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ζε φιεο ηηο ζπλαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ βειηηψζεθαλ 

ζε Δπξψ 29,8 εθαη. θαη ηα ινηπά έζνδα έπεζαλ ειαθξψο ζηα Δπξψ 16,2 εθαη.  

χλνιν Δζφδσλ (8,4%) 541,4 591,0 

χλνιν Δμφδσλ (8,9%) (278,8) (263,5) 

Καζαξά Κέξδε  

εθ ησλ νπνίσλ: 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΔΤΡΩΠΖ 

(58,2%) 

(65,1%) 

 

(35,7%) 

85,7 

 

74,8 

 

27,6 

205,0 

 

214,6 

 

42,9 

       

Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή (ζε 

Δπξψ)  12,0% 1,03 1 

Μέξηζκα αλά Μεηνρή (ζε 

Δπξψ)  20,0% 0,90 0,75 
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Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απμήζεθε θαηά 5,8% ζε Δπξψ 278,8 εθαη., ην νπνίν 

αλαινγεί ζε δείθηε θφζηνπο πξνο έζνδα 51,5%. Πξνζαξκφδνληαο ην θφζηνο ζε 

ζπγθξίζηκε βάζε γηα ηνλ Όκηιν, ν ξπζκφο απμήζεψο ηνπ θαηέξρεηαη ζην 4,2%. 

Οη δαπάλεο Πξνζσπηθνχ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο, ελψ ηα γεληθά έμνδα απμήζεθαλ 

θαηά 12,7%, επεξεαζκέλα θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δαπάλεο πξψηεο ιεηηνπξγίαο, 

ησλ πξνζθάησο αλνηρζέλησλ Καηαζηεκάησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ωζηφζν, ε αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

κεηψζεθε ζην 22,5%, ζπλεπεία ηεο αλαζηνιήο πεξαηηέξσ επεθηάζεσο ηνπ 

Γηθηχνπ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. ηελ Διιάδα, ε 

αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλήιζε ζε 1,2%, επεξεαζκέλε θπξίσο απφ ηελ 

κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή.   

Οη ρνξεγήζεηο πξν απνκεηψζεσλ απμήζεθαλ θαηά 15,3% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 

Δπξψ 52,2 δηζ. έλαληη Δπξψ 52 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 2008. Ζ εμέιημε απηή πξνήιζε 

θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά 12% (πξνζζέηνληαο 

ζηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ καο Δπξψ 336 εθαη. ην α’ ηξίκελν ηνπ 2009), θαη απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ καο ραξηνθπιαθίνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

θαηά 30,6%, φπνπ ηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ, σζηφζν, κεηψζεθαλ ην α’ ηξίκελν 

ηνπ 2009 θαηά Δπξψ 125 εθαη. 

 

 

Απφξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβεξλήζεσο θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα 

ππεχζπλε εηαηξηθή θνηλσληθή ζηάζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, νη λέεο 

εθηακηεχζεηο πξνο ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε Δπξψ 1,7 δηζ. θαη Δπξψ 214,1 εθαη. αληίζηνηρα. Οη 

πξνβιέςεηο απνκεηψζεσο σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρνξεγήζεσλ 

δηακνξθψζεθαλ πςειφηεξα ζε 121 πφληνπο, ην πξψην ηξίκελν. 

Ζ πξαθηηθή απηή είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρνπκε 

πηνζεηήζεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ηεο αξλεηηθήο παξνχζαο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο φζν θαη ησλ αλακελφκελσλ δπζρεξέζηεξσλ πηζησηηθψλ ζπλζεθψλ. 
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 ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ε θαηαζεηηθή βάζε επεθηάζεθε θαηά 10,6% ζε 

Δπξψ 5,9 δηζ. κεησκέλε θαηά Δπξψ 186 εθαη. έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008 

θπξίσο ιφγσ ηεο λνκηζκαηηθήο ππνηηκήζεσο.  

  

4. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Α’ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2010  

Καζαξά Κέξδε Δπξψ 100,2 εθαη. κε απνηέιεζκα πξν πξνβιέςεσλ θαη θφξσλ 

δεπηέξνπ ηξηκήλνπ Δπξψ 296,2 εθαη. Σα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ αληνρήο 

(stress tests) ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS) 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ππνδεηγκαηηθή θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε. 

Ζ ελδπλάκσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ππνζηεξίδεη ηελ αλάθακςε ηεο θεξδνθνξίαο 

 

- Αμηνζεκείσηε επίδνζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ αληνρήο ηεο CEBS κε 

ηνλ δείθηε Κεθαιαίσλ Πξψηεο Γηαβαζκίζεσο (Tier I) λα αλέξρεηαη ζε 8,22% 

κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαηαξαρήο. 

- Δζηηαζκέλεο ελέξγεηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ καο ραξηνθπιαθίνπ, ην 

νπνίν δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ 7,2 δηζ. κεησκέλν θαηά Δπξψ 1,4 δηζ. ζην δεχηεξν 

ηξίκελν θαη αλαινγεί ζε 11% ηνπ ελεξγεηηθνχ καο. Οη επελδχζεηο καο ζε 

Διιεληθά Οκφινγα αλήιζαλ ζε Δπξψ 4,6 δηζ. 

 - Ηζνξξνπεκέλε ξεπζηφηεηα, κε πεξηζψξην αληιήζεσο πεξαηηέξσ θεθαιαίσλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) Δπξψ 2,3 δηζ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ ΔΚΣ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 14,5 δηζ. πεξηνξηδφκελε φκσο ζε Δπξψ 9,6 δηζ. φηαλ 

ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηηο θαηαζέζεηο καο ζηε δηαηξαπεδηθή. 

- Ο δείθηεο θαζπζηεξήζεσλ αλήιζε ζην 6,9%3 θαη νη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο ζε 

Δπξψ 1,9 δηζ. αληαλαθιψληαο έλαλ ηζρπξφ δείθηε θαιχςεσο ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

53%, ρσξίο ηηο εμαζθαιίζεηο. 

ηαζεξή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε παξά ηηο αληίμνεο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο  

- Σν θαζαξφ έζνδν ηφθσλ απμήζεθε θαηά 9% ζε Δπξψ 917 εθαη. 

- Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην εληζρχζεθε θαηά 10 πφληνπο ζην 2,7%. 
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- Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα αλήιζαλ ζε Δπξψ 1.133 εθαη. Σα βαζηθά ιεηηνπξγηθά 

έζνδα (εθηφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) απμήζεθαλ θαηά 5% ζε Δπξψ 1.119 

εθαη. θαζψο ηα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο κεηψζεθαλ θαηά Δπξψ 

84,1 εθαη. 

- Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 0,3%, κεησκέλν ζε Δπξψ 571 εθαη. 

- Σα θαζαξά θέξδε αλήιζαλ ζε Δπξψ 100,2 εθαη. κεηά απφ πξνβιέςεηο Δπξψ 

421,3 εθαη. 

 

Β. Γηεζλέο Γίθηπν 

Παξνπζία ζην εμσηεξηθφ 

Ο Όκηινο ηεο Alpha Bank δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα δηεζλή ηξαπεδηθή 

αγνξά κε παξνπζία ζηελ Κχπξν, ζηε Ρνπκαλία, ζην Λνλδίλν, ζηελ Αιβαλία, ζηε 

Βνπιγαξία (δίθηπν 120 θαηαζηεκάησλ), ζηελ Π.Γ.Γ.Μ θαη ζηε Οπθξαλία. 

Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζην επξχηαην δίθηπν αληαπνθξηηψλ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ηα εμήο:  

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ         ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ                         ΦΩΡΑ 
Alpha Bank                                                  416                                             ΔΛΛΑ 
Alpha Bank Cyprus Ltd                                37                                             ΚΥΠΡΟ 
Alpha Bank Romania S.A.                          200                                          ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Alpha Bank Jersey Ltd                                 1                                      ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 
Alpha Bank London Ltd                               3                                      ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 
Alpha Bank Srbija A.D.                              162                                                 ΔΡΒΙΑ 
Alpha Bank - Albania                                   42                                              ΑΛΒΑΝΙΑ 
Alpha Bank - Bulgaria Branch                    120                                           ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Alpha Bank A.D. Skopje                              24                                               Π.Γ.Γ.Μ. 
OJSC Astra Bank                                        22                                            ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Alpha Finance US Corporation S.A              1                                                   Η.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ                                       1.028                                      10 ΦΩΡΔΣ 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ  

Σα θέξδε πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 27,6 εθαη.(- 35,7%).  ηελ 

Κχπξν, ην Γίθηπφ ηεο  αξηζκνχζε 38 Καηαζηήκαηα ζην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 2009. 
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Οη εξγαζίεο απέθεξαλ θέξδε πξν θφξσλ Δπξψ 20,8 εθαη., κεησκέλα θαηά 25,1% 

έλαληη ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ Alpha Bank Cyprus Ltd 

θαηέρεη ραξηνθπιάθην χςνπο Δπξψ 4,5 δηζ. πνπ αληηζηνηρεί ζε κεξίδην αγνξάο 

12,4%. 

Οη θαηαζέζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 3,5 δηζ., ειαθξψο επεξεαζκέλεο απφ ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ππεξάθηησλ θεθαιαίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ηε Ρνπκαλία, ην Γίθηπφ 

αξηζκεί 200 Καηαζηήκαηα. Σν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην αλήιζε ζε Δπξψ 4,1 δηζ., 

απμεκέλν θαηά 36% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

ηε Βνπιγαξία, φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, ην Γίθηπφ  αλήιζε ζε 120 Καηαζηήκαηα ζην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 

2009 επηηπγράλνληαο παλεζληθή θάιπςε θαη επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε 

ζρεκάησλ πξνζειθχζεσο θαηαζέζεσλ.  

 

 

Ζ έληνλε επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο πνπ είρε αξλεηηθή ζπλέπεηα 

ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ιφγσ ηεο επεθηάζεσο ηνπ Γηθηχνπ ην 2008 θαηά 39 Καηαζηήκαηα, θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ αλαιήςεσο θηλδχλσλ θαηέζηεζαλ ην απνηέιεζκα 

αξλεηηθφ. Με ηελ πξφζθαηε ελίζρπζε ηεο δηνηθήζεσο, δηεπξχλζεθε ε 

ιεηηνπξγηθή ηεο ππνδνκή γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο αλαπηχμεσο 

ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ.  

 

ηε εξβία, δηαζέηεη δίθηπν 167 Καηαζηεκάησλ θαη θαηέρεη κεξίδην αγνξάο 6,4% 

ζηηο ρνξεγήζεηο. Σν δηαξθψο επηδεηλνχκελν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 επέδξαζε αξλεηηθά ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ηα 

νπνία δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 9 εθαη. ζεκεηψλνληαο κείσζε 19,8% ζε εηήζηα 

βάζε.  

 

ηελ Αιβαλία, φπνπ πξνζθάησο ενξηάζηεθε ε επέηεηνο ηεο δεθαεηνχο παξνπζίαο 

ζηε ρψξα, ην Γίθηπφ  αξηζκεί 47 Καηαζηήκαηα. Σα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 

Δπξψ 2,5 εθαη., θπξίσο ιφγσ ηεο επηθεληξψζεψο ζε εξγαζίεο ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ θαηέγξαςε αχμεζε 77,4% θαη αλήιζε 
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ζε Δπξψ 474 εθαη., ελψ νη θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε Δπξψ 383 εθαη., απμεκέλεο 

θαηά 21,4%. ηελ Π.Γ.Γ.Μ., φπνπ έρεη παξνπζία κε 25 Καηαζηήκαηα, ηα δάλεηα 

παξνπζίαζαλ ζεηηθή κεηαβνιή αλεξρφκελα ζε Δπξψ 145 εθαη., ελψ νη 

ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ κεηψζεθαλ ζε Δπξψ 68 εθαη.  

1. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ALPHA BANK ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 

Ζ Σξάπεδα έρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζπλερή επί 13 έηε παξνπζία ηεο, θαζψο ήηαλ ε πξψηε 

μέλε Σξάπεδα πνπ εηζήιζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δθηφο απφ ηα παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ Καηαζηήκαηα, ε Alpha Bank Romania πξνσζεί έλα λέν ηχπν 

Καηαζηεκάησλ, ην ''Alpha Point'', πνπ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο. Σα Καηαζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη θπξίσο κέζα ζε εκπνξηθά 

θέληξα θαη νη πειάηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ζε έλα πην νηθείν πεξηβάιινλ. Σν 2007 ήηαλ έηνο εμαηξεηηθψλ 

επηδφζεσλ γηα ηελ Alpha Bank Romania. ηνλ ηνκέα ησλ ρνξεγήζεσλ 

ζεκεηψζεθε εηήζηα αχμεζε 126%, ππεξδηπιάζηα ηεο απμήζεσο ηεο αγνξάο.  

Σν κεξίδην αγνξάο αλήιζε ζε 6,5% απφ 4,3% ην 2006, θαηαηάζζνληαο ηελ 

Σξάπεδα ζηηο πέληε κεγαιύηεξεο ηεο ρώξαο, ελψ θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε φξνπο ρνξεγήζεσλ αλά Καηάζηεκα. Απφ ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο, εληππσζηαθή ήηαλ ε αχμεζε ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε κε 

πνζνζηφ 246%. Δπίζεο, ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζεκεηψζεθε εηήζηα αχμεζε 

189%, αλεβάδνληαο ην κεξίδην αγνξάο ζην 8,5% απφ 4,9% ην 2006. 

Καη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζέζεσλ ζεκεηψζεθε αχμεζε 43%, ζρεδφλ δηπιάζηα απφ 

απηή ηεο αγνξάο.  

ηηο πςειέο απηέο επηδφζεηο ζπλέβαιαλ ηα λέα δαλεηαθά θαη θαηαζεηηθά πξντφληα 

πνπ πξνσζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ δεκηνπξγήζεθε ην λέν πξνζσπηθφ δάλεην ''Alpha 

Open'' πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα δαλεηζζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

νπνηνδήπνηε πνζφ εληφο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ νξίνπ. Δπίζεο, θπθινθφξεζε θαη 
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ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο ην πεηπρεκέλν θαηαλαισηηθφ δάλεην ''Alpha All in 

One'' γηα κεηαθνξά νθεηιψλ θαξηψλ θαη δαλείσλ. ηνλ ηνκέα ησλ θαξηψλ, 

δεκηνπξγήζεθε επίζεο ην ''Alpha Club'', ην πξψην πξφγξακκα επηβξαβεχζεσο 

γηα ηδηψηεο ζηελ Ρνπκαλία. Σέινο, ηνλ Οθηψβξην παξνπζηάζζεθε ην θαηαζεηηθφ 

πξντφλ ''Alpha Dream'', ν πξψηνο ινγαξηαζκφο ηακηεπηεξίνπ γηα παηδηά. 

 

Δθηφο απφ ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Alpha Bank Romania, κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, επεθηείλνληαη θαη ζηνπο 

ηνκείο leasing, investment banking, ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ. Δηδηθφηεξα, ε Alpha Leasing Romania ήηαλ ε 

πξψηε εηαηξία leasing ζηε Ρνπκαλία, ε νπνία εληάρζεθε ζηνπο θαθέινπο ηεο 

θεληξηθήο ηξαπέδεο, ψζηε λα επνπηεχεηαη απφ απηή σο κε ηξαπεδηθφο 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο, ζχκθσλα κε ην λέν ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα. ηφρνο ηεο Δηαηξίαο είλαη λα απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε 

ζηελ αγνξά leasing ηεο Ρνπκαλίαο πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηηο θαιχηεξεο 

ιχζεηο ζηελ πειαηεία.  

Ζ ηζρπξή ζέζε ηεο Alpha Bank Romania ζηελ εγρψξηα αγνξά επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ ηεο απνλεκήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έηζη, ην πεξηνδηθφ Diplomat ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή 

Πξεζβεία ζηελ Ρνπκαλία ηελ επέιεμαλ σο ''Best Greek Success Story'' γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ην 

θαηαζεηηθφ πξντφλ ''Alpha Dream'' αλαθεξχρζεθε σο ην ''Best Banking 

Product'' απφ ην έγθπξν νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ Piata Financiara Magazine. 

Σέινο, ην πεξηνδηθφ Bucharest Business Week απέλεηκε ζηελ Alpha Bank 

Romania ηνλ ηίηιν ηεο ''Καιύηεξεο Δπηρεηξεκαηηθήο Σξαπέδεο ηεο Υξνληάο'' 

(''Best Corporate Bank of the Year»).  

Σν δίθηπν ηεο Σξαπέδεο αξηζκεί  200 Καηαζηήκαηα, ελψ ην πξνζσπηθφ 

αλέξρεηαη ζηα 2.558 άηνκα. 

Σν έηνο 2008 ε αλάπηπμε ηεο Σξαπέδεο ζα βαζηζζεί ζηε ζπλερηδφκελε επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ηεο ζε φιεο ηηο βαζηθέο πφιεηο ηεο Ρνπκαλίαο, ζηελ 

αχμεζε ησλ POS, ζηα λέα πξντφληα πνπ ζρεδηάδνληαη, θαζψο θαη ζε κία δπλακηθή 

δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. 
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Σν ελδηαθέξνλ ηεο Σξαπέδεο γηα ηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο, αιιά θαη γηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην Βνπθνπξέζηη επειέγε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ ''Agenda 2010'', ζε επελδπηηθή εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε κε κεγάιε 

επηηπρία ηνλ Απξίιην 2007. Απηφ ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην έρεη ήδε 

επηθαηξνπνηεζεί, επηηαρχλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξαπέδεο ζηε Ρνπκαλία 

θαη εληζρχνληαο ηελ παξνπζία ηεο κε 380 Καηαζηήκαηα έσο ην ηέινο ηνπ 2010.  

 

 ΔΡΒΗΑ 

Ζ παξνπζία ηεο Σξαπέδεο ζηε εξβία ρξνλνινγείηαη απφ ην 2002 κε ηε 

ιεηηνπξγία ηξηψλ Καηαζηεκάησλ. Έηνο ζηαζκφο φκσο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε ρψξα ήηαλ ην 2005 κε ηελ απφθηεζε ηεο έβδνκεο 

κεγαιχηεξεο ζεξβηθήο ηξαπέδεο, ηεο Jubanka, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha 

Bank Beograd θαη κεηέπεηηα ζε Alpha Bank Srbija. Σν 2007 ζπλερίζζεθε ε 

πινπνίεζε ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο αλαθαηλίζεσλ ή κεηαζηεγάζεσλ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηα Καηαζηήκαηα θαη ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηεο Alpha Bank 

Srbija, ελψ ηαπηνρξφλσο εληζρχζεθε ην δίθηπφ ηεο κε ηελ ίδξπζε 27 λέσλ 

Καηαζηεκάησλ. 

Σν 2007 ε αλάπηπμε ησλ κεγεζψλ ηεο Σξαπέδεο επηηαρχλζεθε, επηηπγράλνληαο 

ξπζκνχο απμήζεσο πςειφηεξνπο ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα ην ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ απμήζεθε θαηά 76%, ηα ππφινηπα ρνξεγήζεσλ θαηά 78% θαη ηα 

απνηακηεπηηθά θεθάιαηα θαηά 64%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξναλαθεξζείζεο 

απμήζεηο κεγεζψλ επεηεχρζεζαλ δηαηεξψληαο ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ εληαία πνιηηηθή δηαρεηξίζεσο θηλδχλνπ 

ηεο Σξαπέδεο. Αθφκε, ν αξηζκφο πειαηψλ ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή απμήζεθε πάλσ 

απφ 30%, ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά 87%, αλεβάδνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηνπο 

265.000 ηδηψηεο, 23.500 επαγγεικαηίεο θαη 12.500 επηρεηξήζεηο. Ήδε, ζηελ αγνξά 

ρνξεγήζεσλ ηεο εξβίαο ε Σξάπεδα θαηέρεη αμηφινγν κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 

5,7%, εληζρπκέλν θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ην νπνίν ηελ δηαηεξεί ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ηεο αγνξάο. 
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Ζ Alpha Bank Srbija πξνζθέξεη κία εθηελή ζεηξά 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθψλ θαη 

εηαηξηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ. Απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο εθδφηεο θαξηψλ Visa ζηε εξβία θαη δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν 

δίθηπν ΑΣΜ θαη POS, ελψ πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο Web Banking. To 2007 ε 

Σξάπεδα αλαζρεδίαζε αξθεηά ηξαπεδηθά πξντφληα, κε θπξηφηεξα ηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα, ηα δάλεηα απηνθηλήησλ θαη ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, κε ζθνπφ λα 

αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αγνξάο ρνξεγήζεσλ θαη λα 

θαιχςεη ηηο δηεπξπλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Σν δίθηπν ηεο Σξαπέδεο αξηζκεί 167 Καηαζηήκαηα, ελψ ην πξνζσπηθφ 

αλέξρεηαη ζηα 1.504 άηνκα. 

Γηα ην 2009 ν θχξηνο ζηφρνο ηεο Σξαπέδεο είλαη λα 

ζπλερηζζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ε δπλακηθή αλάπηπμε. Απηφ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηεο ηξαπεδηθήο 

κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο ζηνπο ηνκείο leasing, factoring, asset management, 

ζηηοαζθαιηζηηθέο πξαθηνξεχζεηο θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε 

αγνξά αθηλήησλ ζηελ εξβία, ηδξχζεθε ηνλ Αχγνπζην 2006 ε ζπγαηξηθή εηαηξία 

Alpha Real Estate. 

ην πιαίζην ηεο δπλακηθήο επεθηάζεσο ηνπ δηθηχνπ ζηε ρψξα, ζην επηρεηξεζηαθφ 

ζρέδην εληάζζεηαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ Καηαζηεκάησλ έσο ην 2010, 

γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα δψζεη αλάινγε αχμεζε ζην κεξίδην πνπ θαηέρνπκε 

ζηελ αγνξά. 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

Ζ παξνπζία καο ζηε Βνπιγαξία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1995, κε ηελ πξνζθνξά 

αξρηθψο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηε 
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βνπιγαξηθή αγνξά. Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ επίπεδν αλαπηχμεσο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηα δηεζλή πξφηππα, θαζηζηνχλ ηε Βνπιγαξία απφ ηηο 

πξψηεο επηινγέο ηεο Σξαπέδεο γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Σν 2006 ηδξχζεθαλ 30 λέα Καηαζηήκαηα ψζηε ν αξηζκφο ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο λα 

αλέιζεη ζηα 45 θαη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζε πεξηζζφηεξα απφ 220 άηνκα. 

ηα επφκελα έηε ε αλάπηπμή ζηελ Βνπιγαξία πξνγξακκαηίδεηαη λα είλαη εληνλφηεξε, 

ψζηε ζην ηέινο ηνπ 2008 λα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 100 Καηαζηήκαηα. Καηά ην έηνο 

πνπ πέξαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθδνζε ηνπηθψλ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ θνξέα εθδφζεσο θαη δηαρεηξίζεσο θαξηψλ ηεο ρψξαο 

(BORICA), ελψ έιαβε άδεηα απφ ηε VISA International γηα ηελ έθδνζε ησλ θαξηψλ 

ηεο. Αθφκε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεηξηθή ηξάπεδα ζηελ Διιάδα, παξέρνληαη λέα θαη 

επέιηθηα ρξεκαηνδνηηθά θαη θαηαζεηηθά πξντφληα. Ζ δπλακηθή επέθηαζε ζε φιν ην 

θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ 

ρνξεγήζεσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ θαηά 

73%, ελψ νη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά 195%. Οη επηδφζεηο απηέο αμηνινγνχληαη σο 

άξηζηεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα ησλ Καηαζηεκάησλ εθεί άλνημαλ 

ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επηπιένλ επηβιήζεθαλ πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί 

ζηελ ρψξα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

 

 Π.Γ.Γ.Μ 

 

Ζ Alpha Bank εηζήιζε ζηελ αγνξά ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ην 2000 κε ηελ εμαγνξά ηεο 

Kreditna Banka AD Skopje, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Skopje. 

ήκεξα ε Alpha Bank Skopje θαηαηάζζεηαη ζηηο κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδεο ηεο 

ρψξαο θαηέρνληαο ηελ πέκπηε ζέζε σο πξνο ηηο ρνξεγήζεηο, κε κεξίδην πνπ 

ππεξβαίλεη ην 4%. 

Σν 2008 ε Alpha Bank Skopje ζεκείσζε αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο θαηά 79%, ξπζκφο ππεξδηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Ζ αχμεζε απηή 

ζηεξίρζεθε ζε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

κε απνηέιεζκα ηα ππφινηπα ζηε ζηεγαζηηθή θαη θαηαλαισηηθή πίζηε λα 
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ππεξδηπιαζηαζζνχλ. Αλαιπηηθφηεξα, εκπινπηίζζεθαλ θαη αλαπξνζαξκφζζεθαλ 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηα θαηαλαισηηθά θαη 

ζηεγαζηηθά πξντφληα, ελψ παξάιιεια παξνπζηάζζεθαλ ην θαηαλαισηηθφ δάλεην  

''Alpha All in One'' γηα ηε ζπγθέληξσζε νθεηιψλ απφ θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά 

δάλεηα άιισλ ηξαπεδψλ, ην θαηαλαισηηθφ δάλεην γηα ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ 

απηνθηλήησλ ''Alpha Used Car Loan'', ην νπνίν πξνσζείηαη κέζσ 

ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ην θαηαλαισηηθφ δάλεην ''Fast'' κε άκεζε 

έγθξηζε έσο Δπξψ 500. ηνλ ηνκέα ησλ θαξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθδειψζεηο, ρνξεγίεο θαη δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο λέαο 

θάξηαο American Express. 

 

Σν Γίθηπό ηεο αξηζκεί 25 Καηαζηήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 268 

άηνκα. 

 

εκαληηθφ έξγν γηα ην 2007 ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Σξαπέδεο θαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Flexcube, ην νπνίν ζα εθαξκνζζεί θαη ζε 

άιιεο ρψξεο φπνπ έρνπκε παξνπζία, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ. 

 

 ΚΤΠΡΟ 

 

Ζ παξνπζία ηεο Alpha Bank ζηελ Κχπξν μεθίλεζε ην 1998 κε ηελ εμαγνξά ηεο 

Lombard Natwest Bank, ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Alpha Bank Limited θαη 

πξνζθάησο ζε Alpha Bank Cyprus Ltd.  

Έσο ζήκεξα ε Alpha Bank Cyprus δηαζέηεη έλα ζύγρξνλν δίθηπν  

38 Καηαζηεκάηωλ, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο πφιεηο 

ηεο Κχπξνπ θαη απαζρνιεί πξνζσπηθφ 826 αηφκσλ. Σν δίθηπν Καηαζηεκάησλ 

πιαηζηψλεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ελαιιαθηηθώλ δηθηύωλ ΑΣΜ 

θαη Internet Banking, θαζψο επίζεο θαη απφ ππεξεζίεο SMS Banking, δίδνληαο 

ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζε πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκψλ κέζσ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε Κππξηαθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη σο ψξηκε αγνξά κε 

έληνλν αληαγσληζκφ, ε Alpha Bank Cyprus επέηπρε θαη ην έηνο 2008 ζεκαληηθά 

πςειφηεξν εηήζην ξπζκφ απμήζεσο ησλ κεγεζψλ ηεο, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο 

αγνξάο, ηφζν ζηηο ρνξεγήζεηο κε αχμεζε 59%, φζν θαη ζηηο θαηαζέζεηο κε 42%. 

Έηζη ηα ππφινηπα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ αλήιζαλ ζε Δπξψ 3,4 δηζ. εληζρχνληαο 

ην κεξίδηφ καο ζηελ αγνξά θαηά 2,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ 10,2% πνπ ήηαλ ην 

2007 ζε 12,3% ην 2008. Με ην κεξίδην απηφ ε Alpha Bank Cyprus θαηαηάζζεηαη 

ζηελ ηξίηε ζέζε ζηελ θππξηαθή αγνξά. εκαληηθή ζπκβνιή ζηηο εμαηξεηηθέο 

απηέο επηδφζεηο είρε ν ηνκέαο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηα ππφινηπα ησλ νπνίσλ 

απμήζεθαλ θαηά 108% έλαληη απμήζεσο 42%  

ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο, αλεβάδνληαο ην κεξίδηφ καο  

ζην 18%. Παξάιιεια, κε ηελ αχμεζε ησλ κεγεζψλ, ζεκεηψζεθε θαη βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Alpha Bank Cyprus, ψζηε ηα θέξδε πξν θφξσλ λα 

απμεζνχλ θαηά 73% ζε Δπξψ 77 εθαη. Ζ είζνδνο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

επξσδψλε ηελ 1.1.2008 επηβεβαηψλεη ηελ πνιηηηθή ηεο Σξαπέδεο γηα ελδπλάκσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ ρψξα. εκεηψλεηαη φηη, ε Σξάπεδα πξσηνζηάηεζε 

θαηά ην 2007 ζηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ κε 

δηνξγάλσζε ζηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, ζηηο νπνίεο 

παξεπξίζθνλην κέιε ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, θαζψο θαη νη 

Σνπηθέο Αξρέο. 

ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Alpha Bank Cyprus γηα ην 2009 εληάζζνληαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, ε αχμεζε πξνκεζεηψλ κέζσ ηεο δηεπξχλζεσο ηνπ 

ξφινπ ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζηε Μφζρα θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ γηα δηνρέηεπζε εξγαζηψλ ζηελ Κχπξν. 

Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηνρεχνπκε ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο δεηήζεσο απφ ζπληαμηνχρνπο άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θπξίσο γηα εμνρηθή 

θαηνηθία.  

ΑΛΒΑΝΗΑ 

Ζ Σξάπεδα, κε ηα 14 Καηαζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ζηε ρψξα, θαηέρεη ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ζπλεξγαδφκελε κε αξθεηέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ηνπηθέο αιιά θαη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία. 
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Με κεξίδην αγνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην 11%, ηα κεγέζε ηεο εμαθνινπζνχλ λα 

απμάλνληαη εηεζίσο κε πςεινχο ξπζκνχο, νη νπνίνη γηα ην 2006 αλήιζαλ ζε 40% 

ζηηο ρνξεγήζεηο θαη ζε 34% ζηηο θαηαζέζεηο. Απφ ην 2003 δξαζηεξηνπνηείηαη κε 

επηηπρία θαη ζηε ζηεγαζηηθή θαη θαηαλαισηηθή πίζηε. Σν 2006 δηέζεζε ζηελ ηνπηθή 

αγνξά λέα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα πξνο ηδηψηεο, φπσο ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα Flexi 

Housing Loan θαη Repairing Housing Loan, ηα νπνία έρνπλ κεγάιε αληαπφθξηζε. 

Δπίζεο, πξνσζνχζαλ  ζηνπο πειάηεο ηνπο  ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο Visa.  

Ωο ζεκαληηθά γεγνλφηα  θαηαγξάθνληαη ην 2006  ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ATM ζε φια ηα 

Καηαζηήκαηα. Γηα ην 2008 πξνγξακκαηίδεηαη ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

Καηαζηεκάησλ, ε εγθαηάζηαζε ΑΣΜ ζε ζεκεία εθηφο ησλ Καηαζηεκάησλ (off 

site), θαζψο θαη ε εληνλφηεξε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο. 

 

2. Οη αληαγωληζηέο ηεο Alpha Bank 

Ο δηεζλήο αληαγσληζκφο πνπ δέρεηαη ε Alpha Bank αιιά θαη νη άιιεο  ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Βαιθάληα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν.  

Δλδεηθηηθά:  

* ηε Βνπιγαξία δξαζηεξηνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, ε γαιιηθή Societe 

Generale, ε νιιαλδηθή ING, ε απζηξηαθή Raiffeisen, ε θνηλή ζπγαηξηθή ηεο 

γαιιηθήο ΒΝΡ θαη ηεο γεξκαληθήο Dresdner, ε γεξκαληθή HypoVereinsbank θαη 

δχν ηνπξθηθέο ηξάπεδεο: ε Ziraat Bankasi θαη ε Demir Bank.  

* ηελ Αιβαλία, ε Banco di Roma έρεη ζπκκεηνρή ζηελ Banco Italoalbanese, ελψ 

παξνπζία ζηε ρψξα έρνπλ επίζεο ηξάπεδεο ηζιακηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνέιεπζεο 

ή ηξάπεδεο αβέβαηεο θεξεγγπφηεηαο πξνεξρφκελεο απφ ρψξεο φπσο ε Μαιαηζία.  

* Ζ Ρνπκαλία είλαη ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε παξνπζία μέλσλ ηξαπεδψλ. ηε 

ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ε Citibank, νη νιιαλδηθέο ING θαη ΑΒΝ - AMRO, ε 

ΒΝΡ, ε Dresdner, ε Raiffeisen, ε Societe Generale (εμαγφξαζε ηε Romanian 
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Development Bank κε 150 θαηαζηήκαηα), νη ηνπξθηθέο Demir θαη Banque 

Turquoroumaine, ε General Electric Capital, πνπ εμαγφξαζε ην 45% ηεο Bank 

Post απφ θνηλνχ κε ηελ πνξηνγαιηθή Banco Portuguese de Investimentos θ.ιπ.  

*  Ζ απζηξηαθή Raiffeisen Zentral Bank, θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζηελ Αιβαλία, ηελ 

1ε ζηε εξβία θαη ηελ 3ε ζηε Ρνπκαλία θαη ζπγθεληξψλεη ζηελ πεξηνρή κεξίδην 

αγνξάο βάζεη ελεξγεηηθνχ 11%. 

Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο βξίζθνληαη ήδε ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, θαζψο ηα 2/3  ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρεηαη απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαηαγξάθνληαη ζηελ Αιβαλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΠΓΓΜ.  

 

3. Οη ζηόρνη ηεο ηξάπεδαο ζηα Βαιθάληα 

 

Οη ζηφρνη εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή πσιήζεσλ, θέξδνπο, κεξηδίνπ αγνξάο ή 

πνζνζηνχ αλάπηπμεο. Καιφο ζηφρνο ζεσξείηαη  απηφο πνπ είλαη 

πνζνηηθνπνεκέλνο , κεηξήζηκνο, εθηθηφο, εθθξάδεηαη ζε απνηέιεζκα θαη έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην επίηεπμεο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ALPHA BANK ζηα Βαιθάληα είλαη ε αλάπηπμε κε ξπζκφ 

πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ε ζέζε ηεο 

θαη λα απνθηήζεη  ην κέγεζνο εθείλν πνπ ζα ηελ θαηαηάζζεη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

ηεο αγνξάο κε εγεηηθφ ξνιφ.  Δπηπιένλ επηδηψθεη ηελ απφθηεζε λέσλ πειαηψλ  

θαη θεξδνθνξίαο σο ζπλάξηεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο λα εληζρπζνχλ ηα κεξίδηα 

αγνξάο ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή κε παξάιιειε φκσο δηαζθάιηζε ειθπζηηθψλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη ηζνξξνπίαο ζηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο. 

 

H δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ, ε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο λέσλ 

πξντφλησλ ηνπ retail banking θαη ππεξεζηψλ ζε ππάξρνληεο πειάηεο, ε εχξεζε 

λέσλ θαη θεξδνθφξσλ πειαηψλ, θαζψο θαη ε ζχλαςε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηξάπεδαο θαη πειάηε απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε 

δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηελ ηξάπεδα.     
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Μέζα απφ ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ , ηελ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηελ θαηλνηνκία, ζηνρεχεηε ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

brand name. 

 

4. Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεηωπίδεη ε ALPHA BANK από ηελ παξνπζία ηεο 

ζηα Βαιθάληα    

 

Σν 2006 ε ηξάπεδα ζπζηεκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία παξαθνινπζήζεσο θίλδπλσλ 

κέζσ ηεο ζπγθεληξψζεσο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο 

επίζεο κέζσ εο δηελέξγεηαο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο εμειηγκέλσλ κεζφδσλ απνηηκήζεσλ ζε επηιεγκέλα ραξηνθπιάθηα. 

Δπίζεο ε ηξάπεδα ίδξπζε ηε Γηεχζπλζε εθηηκήζεσο θηλδχλνπ εξγαζηψλ 

εμσηεξηθνχ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

εθηηκήζεσο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ  αλαπηπρζεί ήδε γηα ηελ κεηξηθή ηξάπεδα ζηηο 

ηξάπεδεο ηνπ νκίινπ ζην εμσηεξηθφ ελψ επηδηψθεηαη θαη ε πεξαηηέξσ νξγάλσζε 

θαη ζηειέρσζε ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ δηαρεηξίζεσλ θηλδχλσλ ζηηο ηξάπεδεο 

ηνπ νκίινπ ζην εμσηεξηθφ θαη ε πξνζαξκνγή θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίζεσο θηλδχλνπ ζε επίπεδν νκίινπ.  

 

4.1 ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ 

 

Κίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ δπζκελείο εμειίμεηο 

ζηελ ηηκή ή ζηε κεηαβιεηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο αγνξέο επηηνθίσλ, 

ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Ο θίλδπλνο αγνξάο ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγψλ κεηξηέηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηα αμίαο ζε θίλδπλν. Ζ κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηεο είλαη ε κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνηψζεσο. Ζ ηξάπεδα 

ρξεζηκνπνηεί πεξίνδν δηαθξαηήζεσο κηαο θαη δέθα εκεξψλ, αλάινγα κε ην ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

Γηα  ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  ζπλαιιαγψλ, 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, ειέγρεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ππνζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ αγνξάο (ζελάξηα), 

θαζψο θαη ζε αθξαίεο κεηαβνιέο ηνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ (stress-

testing)      
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4.2 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

  

Ωο πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ην ελδερφκελν ν αληηζπκβαιιφκελνο (πηζηνχρνο) 

λα κε δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ (απνπιεξσκή 

δαλείσλ ζηηο ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο). Ζ Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 

ηα ελδερφκελα απηά δηελεξγεί ζε θάζε εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έιεγρν απνκεηψζεσο (Impairment test) ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39, είηε ζε αηνκηθή βάζε είηε 

ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη. 

εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ελφο θιάδνπ, 

πεξηθιείνπλ επηπιένλ θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζέζπηζε 

θαηάιιεισλ πηζησηηθψλ νξίσλ ζε ζρέζε κε κεκνλσκέλνπο πηζηνχρνπο ή νκίινπο 

πηζηνχρσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε. 

Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηφζν δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα κνληέια ηαβαζκίζεσο φζν θαη κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Σξαπέδεο. Παξάιιεια αθνινπζνχληαη 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ επαλέιεγρν θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνπλ ηα κνληέια απηά. 

Ζ Σξάπεδα επξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην εγθαηαζηάζεσο θαη πινπνηήζεσο 

λένπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα εθαξκφζεη κε επηηπρία ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λένπ πιαηζίνπ πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ (Βαζηιεία ΗΗ) γηα 

φιν ηνλ Όκηιν. 

 

 

 

 

4.3 ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Οκίινπ λα δηαηεξεί επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη Αλάιπζε Λεθηφηεηαο 

Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Gap Analysis). Τπνινγίδνληαη νη ρξεκαηνξνέο πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη ηαμηλνκνχληαη 

ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, αλάινγα κε ην πφηε πξαγκαηνπνηνχληαη. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ πειαηεηαθέο θαηαζέζεηο 

θαη νκφινγα εθδφζεσο ηνπ Οκίινπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή κπνξεί λα 

δηαρσξηζζεί ζε δπν θαηεγνξίεο: 

α. Πειαηεηαθέο θαηαζέζεηο γηα θάιπςε ηακεηαθψλ αλαγθψλ 

β. Πειαηεηαθέο θαηαζέζεηο θαη νκφινγα γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (αθνξνχλ ηηο 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ηα repos, ηα νκφινγα εθδφζεσο ηεο ηξαπέδεσο). 

Γεληθά, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πειαηεηαθψλ θαηαζέζεσλ, αλαιχνληαη ηα 

ππφινηπά ηνπο αλά πειάηε θαη παξαθνινπζνχληαη νη 50 κεγαιχηεξνη θαηαζέηεο 

 

4.4  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ πξνβιεκαηηθέο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα, αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξά ή απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ήκεξα ν ιεηηνπξγηθφο  θίλδπλνο  ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε Basic Indicator Approach.  

ήκεξα ε ηξάπεδα πξνρσξεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ πξαθηηθψλ 

δηαρεηξίζεσο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα βέιηη- 

ζηε πξαθηηθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Alpha Bank γηα ην 2010 

Κχξηνο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Σξαπέδεο ζηνπο δχν ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ κε ηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θαη ηηο 

θαιχηεξεο πξννπηηθέο αλαπηχμεσο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη ε ιηαληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα νη εξγαζίεο πξνο ηδηψηεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
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θαζψο θαη ε επέθηαζή καο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξφηεξνπ θαη πην απνηειεζκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πειάηεο ηεο.  

Σν Γίθηπφ ηεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (Ρνπκαλία, εξβία, Βνπιγαξία, 

Αιβαλία, θφπηα θαη Κχπξνο) αξηζκνχζε 516 θαηαζηήκαηα ζην ηέινο ηνπ 2008, 

φζα πεξίπνπ είλαη θαη ηα Καηαζηήκαηά ηε ζηελ Διιάδα. 

Έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο, φζνλ αθνξά ην νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ηα 

ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεθηαζεί ηαρχηεξα ζηελ ιηαληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Θα ζπλερίζεη λα επελδχεί ζε αλζξψπνπο θαη ηερλνινγία έηζη ψζηε λα ζηεξίμεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα γηα ηελ Σξάπεδα, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ππφ έιεγρν. 

Οη πξννπηηθέο γηα ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε είλαη ζηαζεξά ζεηηθέο, θαζψο 

απμάλεηαη ε επεκεξία ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

Alpha Bank ζχκθσλα κε ηελ Agenda 2010 βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο:  

- πλερήο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα.  

- Δπέθηαζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κέζσ ηαρείαο αλαπηχμεσο δηθηχνπ 

Καηαζηεκάησλ. Ζ θηιφδνμε απηή ζηξαηεγηθή πινπνηήζεθε κε ζπλέπεηα ην 2006, 

θαζψο ε Alpha Bank επέηπρε αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαηά 

27%, ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ θαησηέξσ βαζηθψλ 

ζηφρσλ:  

- Αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2010.  

- Μείσζε ηνπ ιφγνπ θφζηνπο πξνο έζνδα ζε πεξίπνπ 42% ην 2010.  

- Δπίηεπμε απνδφζεσο ηδίσλ θεθαιαίσλ κεγαιχηεξεο ηνπ 28% ην 2010.  

Σα βαζηθφηεξα ζεµεία ηνπ Δπηθαηξνπνηεµέλνπ ρεδίνπ Agenda 2010 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

• Καζαξά θέξδε πιένλ ησλ Δπξψ 1.400 εθαη. ην 2010, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε µέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αλά µεηνρή θαηά 23% γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2010 (έλαληη 20% ζηελ Agenda 2010) θαη ζε επίηεπμε απνδφζεσο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 30% (έλαληη 28%).  
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• Δλίζρπζε ηεο ζπµβνιήο ησλ εξγαζηψλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζηα θέξδε 

ηνπ Οµίινπ ζε 30% ην 2010 (απφ 25%).  

• Δπηηάρπλζε ηεο πηζησηηθήο επεθηάζεσο µε ζπλαθφινπζε µέζε εηήζηα αχμεζε 

ηνπ ζηαζµηζµέλνπ γηα θηλδχλνπο ελεξγεηηθνχ θαηά 20%.  

• Ο ελδηάµεζνο ζηφρνο θεξδνθνξίαο γηα ην 2009 πξνζδηνξίδεηαη ζε Δπξψ 1.150 

εθαη. εµεηψλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δελ πξνυπνζέηεη αχμεζε µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε θαη ηε δπλαµηθή 

ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Οµίινπ.  

 

Οη ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ δπλακηθά αλαπηπζζφκελε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο επέηξεςαλ ζηελ Alpha Bank λα αλαζεσξήζεη ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα 

επηδηψθνληαο ηαρχηεξε δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγψληαο έλα δίθηπν 870 

Καηαζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 100 Καηαζηεκάησλ ζηελ Σνπξθία κέρξη 

ην 2010, κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Καηαζηεκάησλ ζηνλ Όκηιν λα πιεζηάδεη ηα 

1.300. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ν ζηφρνο γηα κεξίδην αγνξάο 10% ζηελ πεξηνρή εθηφο 

Σνπξθίαο, κε ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηνπ Οκίινπ κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο λα πξνέξρεηαη απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Οη επηκέξνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Alpha Bank επηδηψθνπλ ζαθείο ζηφρνπο θεξδνθνξίαο σο 

ζπλάξηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο λα εληζρπζνχλ ηα κεξίδηα αγνξάο κε παξάιιειε 

φκσο δηαζθάιηζε ειθπζηηθψλ πεξηζσξίσλ θαη ηζνξξνπίαο ζηνπο 

αλαιακβαλνκέλνπο θηλδχλνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα 

επέθηαζε ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηηο 

αγνξέο απηέο, ην ζηαζκηζκέλν γηα θηλδχλνπο ελεξγεηηθφ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

πιένλ ηνπ 15% εηεζίσο θαη, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ζα 

πιεζηάδεη ην 50%, ν δείθηεο επάξθεηαο θεθαιαίσλ πξψηεο δηαβαζκίζεσο (Tier I) 

ζα δηαηεξεζεί θνληά ζην 8% πεξίπνπ, επηηπγράλνληαο έηζη απφδνζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κεγαιχηεξε ηνπ 28% ην 2010.  

 

 

               

6. Σα ζρέδηα γηα ηα Βαιθάληα θαη ηελ Διιάδα 
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Γηα ηελ πεξηνρή ηωλ Βαιθαλίωλ, ην αλαζεσξεκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ηεο Alpha Bank πξνβιέπεη δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ 18 δηζ. επξψ 

κέρξη ην 2010, ελψ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεδηαδφκελε αχμεζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ απφ 403 θαηαζηήκαηα ζην ηέινο ηνπ 2007 ζε 1.010 

ζην ηέινο ηνπ 2010 (ήηνη 240 επηπιένλ Καηαζηήκαηα απφ απηά πνπ πξνέβιεπε ε 

Αgenda 2010), ν ζηφρνο γηα δάλεηα κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο απμάλεηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 25 δηζ. επξψ.  

 

Αληηζηνίρσο, ε πξν θφξσλ θεξδνθνξία χςνπο 400 εθαη. επξψ απφ ηηο εξγαζίεο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλαζεσξείηαη ζε 550 εθαη. επξψ 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ δηεχξπλζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο, ε Alpha Bank πξνζβιέπεη ζηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

κεγαιχηεξνπ ηνπ 10% ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κε εγεηηθή ζέζε ζηηο 

επηκέξνπο αγνξέο. Σν φλνµα ηεο Alpha Bank ζηελ πεξηνρή ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 

πνηνηηθή επέθηαζε ηνπ ∆ηθηχνπ πνπ ζπληειείηαη µέζσ ηεο πξνζιήςεσο θαη 

επηµνξθψζεσο θαηάιιεισλ ζηειερψλ, ηεο εληαίαο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, ηεο 

θεληξηθά ειεγρφµελεο βάζεσο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ απνηειεζµαηηθψλ πηζησηηθψλ θαλφλσλ έρεη σο απνηέιεζµα 

ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, νη 

επηδφζεηο ηεο εµθαλίδνληαη ζεµαληηθά βειηησκέλεο ζε φιεο ηηο ρψξεο:  

• ηελ Κχπξν, ε Αlpha Bank είλαη ε ηξίηε µεγαιχηεξε ηξάπεδα ζε φξνπο 

ρνξεγήζεσλ.  

• ηε Ρνπµαλία θαηέρεη ήδε ηελ πέµπηε ζέζε.  

• ηε εξβία νινθιεξψζεθε µε επηηπρία ην πξφγξαµµα αλαδηαξζξψζεσο ηεο 

εμαγνξαζζείζαο Jubanka, δεµηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ 

δπλαµηθή αλάπηπμε µεγεζψλ.   

• ηε Βνπιγαξία θαηέθηεζε µεξίδην αγνξάο 3% ζε δηάζηεµα µηθξφηεξν απφ δχν 

έηε.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή αγνξά, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

εξγαζηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ ιεθζεί 

πξσηνβνπιίεο φπσο ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ ηνκέα θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ε 

εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ πξνζέιθπζε απνηακηεπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε 

επηιεθηηθή επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνίν ζα αξηζκεί 536 θαηαζηήκαηα ζην 
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ηέινο ηνπ 2010. Παξάιιεια, ε Alpha Bank πξνζβιέπεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ εξγαζηψλ ζηελ ηξαπεδηθή επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη δπλαηφηεηεο 

πσιήζεσλ έρνπλ εληζρπζεί ζεκαληηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Κέληξσλ. Aμηνπνηψληαο δπλαµηθά ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, επηδηψθεη ηελ 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εξγαζηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηεξηδφµελνη ζην 

φλνµα ηεο Αlpha Bank θαη ζηελ επξεία βάζε ησλ 2,5 θαη πιένλ εθαηνµµπξίσλ 

πειαηψλ ηεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη πην ζεµαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη είλαη:  

• Ο αλαζρεδηαζµφο ηνπ ηνµέα θαηαλαισηηθήο πίζηεσο.  

• Ζ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ πξνζέιθπζε απνηαµηεπηηθψλ θεθαιαίσλ, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ λέσλ ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξνσζνχλ ζε ζπλεξγαζία µε ηελ AXA. 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ Alpha Prime, ελφο δηθηχνπ εμεηδηθεπµέλσλ ζπµβνχισλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηζνδεµαηηθά πςειφηεξνπ ηµήµαηνο ηεο 

αγνξάο, γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεσο ηνπ Οµίινπ ζηελ 

αγνξά ησλ αµνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ επέθηαζε ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηδηαηηέξα ησλ ηξαπεδψλ ζηα 

Βαιθάληα παξέρεη ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία, λα επηηχρνπλ γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε απηέο ησλ 

δπηηθψλ ρσξψλ πην ζχληνκα. Σα Βαιθάληα είλαη ε «επθαηξία» ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ηεο. Ζ έξεπλα κνπ 

έδεημε φηη βαζηθνί ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θχγνπλ απφ 

ηελ ειιεληθή αγνξά ήηαλ ν θνξεζκφο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

θπξίσο ιφγσ έληνλεο εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο.  

Έλα εγρείξεκα πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηφηε θαηλφηαλ κεγάιν «ξίζθν», 

ηειηθά απέδσζε θαξπνχο θαη ζήκεξα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ εγεηηθφ 

ξφιν ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Οη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ βξεη 

πξφζθνξν έδαθνο πξαγκαηνπνίεζεο κεγάισλ επελδχζεσλ ζηα Βαιθάληα ζε 

ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο Διιάδαο. Οη Διιεληθέο επελδχζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο φρη κφλν ζε φγθν επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ αιιά θαη ζε αξηζκφ. 

Παξφια απηά, εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηείζδπζε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα Βαιθάληα δελ ππάξρεη. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κέρξη 

ηψξα νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ απνηέιεζκα 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη φρη εζληθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαπηχζζεηαη έλαο δεκηνπξγηθφο θχθινο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Με κεησκέλα θαηά 50% θφζηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ 30% έσο 70% εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο δξνπλ ζαλ καγλήηεο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο.  Σν 

ζπλνιηθφ επελδπκέλν ειιεληθφ θεθάιαην (1996-2009) ζηα Βαιθάληα μεπεξλά ηα 

16,288 δηζ. €. πλππνινγίδνληαο δε ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο ζε ηξίηεο 

ρψξεο, φπσο ε Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Γεξκαλία θ.α., ην πξαγκαηηθφ 

κέγεζνο ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν. Σν 

2008, ε ρψξα καο εθηηκάηαη φηη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ ζηελ Αιβαλία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ηε εξβία, ηελ ηξίηε ζέζε ζηε 
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Ρνπκαλία θαη ηελ ηέηαξηε ζηε Βνπιγαξία. Ζ αμία ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 

11,888 δηζ. €. Αλ εμαηξέζνπκε ην γεγνλφο φηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ, ην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δελ έρεη αθφκα ζηαζεξνπνηεζεί, νη επηρεηξεκαηηθέο 

επελδχζεηο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο εηαηξεηψλ ζπλερίδνληαη κε γνξγφ 

ξπζκφ. 

 

 πκπεξαζκαηηθά ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα  ηεο βαιθαληθήο αγνξάο θαζψο 

επίζεο θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 «πιαηηά» δηαζηξσκάησζε πιεζπζκηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπλερψο απμαλφκελε 

αγνξαζηηθή δχλακε 

 Πεξηνρή ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κε δηαξθψο αλαδπφκελεο εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο δψλεο 

 Απεξηφξηζην, έκπεηξν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ,  

 Πεξηνρή φπνπ λέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη θαηλνηφκεο δηεξγαζίεο γίλνληαη 

πεξηδήηεηα, ελψ ν αληαγσληζκφο είλαη ρακειφο 

 Μνλαδηθέο επθαηξίεο ιφγσ δηαξθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ . 

 

 

Παξά ηνλ παγθφζκην "ηφ" πνπ έρεη πξνζβάιεη αηζζεηά ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

Βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη κεηά ηνπο θξαδαζκνχο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλερίδνπλ ζήκεξα 

ηελ επελδπηηθή ηνπο δξάζε, έζησ θαη κε πην ζπληεξεηηθνχο ξπζκνχο, 

ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη ρηίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κέξα κεηά ηελ θξίζε. Δηδηθά ζηε Βνπιγαξία, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε εξβία νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ κεγαιχηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ. Κίλεηξν, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ν έληνλνο ξπζκφο αλάπηπμεο 

πνπ θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ΝΑ Δπξψπε αιιά θαη ε ζηαδηαθή 

εδξαίσζε ελφο ζηαζεξνχ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Σελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά ν κεγαιχηεξνο ξπζκφο αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε ζην Μαπξνβνχλην 

(8,1%) θαη αθνινχζσο ζηελ Αιβαλία θαη ηε εξβία κε 6,1%. Όπσο κπνξεί λα 
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δηαπηζηψζεη θαλείο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ ζπλέβαιαλ κφλν ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. ήκεξα νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ απηψλ αιιά ρξεκαηνδνηνχλ κεγάια 

αλαπηπμηαθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

ρσξψλ απηψλ, βνεζψληαο έηζη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Μπνξεί ηα έζνδα 

ηνπο γηα ην 2009 λα κελ ήηαλ κεγάια ή ζεηηθά φπσο ηνλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

ιφγν νηθνλνκηθήο θξίζεο , απηφ φκσο δελ εκπφδηζε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο φρη 

κφλν λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζηελ πνιηηηθή πνπ ήδε αθνινπζνχλ ζηηο ρψξεο 

ηεο Βαιθαληθήο αιιά πνιιέο απφ απηέο ίδξπζαλ λέα ππνθαηαζηήκαηα θάλνληαο 

ηελ παξνπζία ηνπο πην ηζρπξή. ίγνπξα φκσο δελ ήηαλ κφλν νη Βαιθαληθέο ρψξεο 

πνπ σθειήζεθαλ απφ ηελ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή αιιά 

θαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο θαηά ζπλέπεηα θαη ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο αθνχ ηα 

έζνδα ησλ ζπγαηξηθψλ επηζηξέθνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηηο κεηξηθέο ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Άξα θακηά ειιεληθή ηξάπεδα δελ ζα απνρσξήζεη απφ ηε 

Βαιθαληθή αγνξά αληηζέησο ζα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ, ίζσο ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ πξηλ, θαη λα δηεθδηθνχλ κηα ζέζε θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα.   

 

 

«Δάλ ππάξρεη κηα πεξηνρή ζηελ νπνία ε εμωζηξεθήο θύζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκηθήο δηπιωκαηίαο έρεη παξνπζηάζεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, απηή ε πεξηνρή είλαη ηα Βαιθάληα»   

 

 

 

     ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΣΤΛΗΑΝΗΓΖ 

                                                                      ( Πξψελ Τπνπξγφο) 
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