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H ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή ηζρύ θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξόηεηα: Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ζηνλ 
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Πεξίιεςε 
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηιέρηεθε λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ κε βαζηθέο κεηαβιεηέο φπσο ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαζψο θαη 

ην επίπεδν νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

απφ ην 1830 έσο ην Μεζνπφιεκν, ηελ πεξίνδν ηεο αλαζπγθξφηεζεο (1944-1953) έσο ην 

2000, ην 2000 έσο ην 2007, ην 2008 έσο ζήκεξα, θαζψο θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξία ησλ 4 “ζπζηεκηθψλ” ηξαπεδψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2007. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο 

ησλ ηεζζάξσλ “ζπζηεκηθψλ” ηξαπεδψλ απφ ην 1995 έσο ην 2015. Δπίζεο, έρεη γίλεη αλαθνξά 

θαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο έληαζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηεο δχλακεο (ηζρχνο) ηεο αγνξάο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Δπίζεο, ππάξρεη αλαθνξά ζε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο ζρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε θαη αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. 
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The relationship between market power and financial stability: 

Theoretical and empirical investigation in the banking sector 

 

Abstract 

 

Keywords: competition - fragility, competition - stability, concentration - stability, 

concentration - fragility, Z index, NPLs, E / TA, M & A, Banking sector 

 

 

This thesis appears to study the relationship between the financial stability and the market 

power of the Greek banking sector by using key variables such as the concentration of the five 

largest banks (CR-5), the size of banks, GDP per capita and the level of economic freedom 

that prevails in Greece. 

The first chapter is a historical overview of the Greek banking industry from 1830 

onwards, describing the formulation of the four "systemic" banks. 

Chapter two provides an extensive analysis of the structure of the banking industry before 

and after the on-going financial crisis that hit many European countries as well as Greece. 

The third chapter analyzes the merging activity appeared in Greece during the last two 

decades (1995-2015).  

The fourth chapter describes the relationship between the intensity of competition, market 

power and financial stability, while an extensive survey of the literature is also provided. 

Finally the fifth chapter provides the econometric methodology and reports the main 

empirical findings of our research.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

1.1 Σν ηξαπεδηθό ζύζηεκα από ην 1830 έσο ην Μεζνπόιεκν 

H ηζηνξία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο θαη, καδί κε απηήλ, ε ηζηνξία ηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ μεθίλεζαλ πξηλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο σο 

θξάηνο. Mε ηα δχν δάλεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ην 1824 θαη ην 1825 ε Διιάδα αλέιαβε έλα 

βάξνο νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 2.800.000 ιηξψλ, έλαληη πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ 1.176.000 

ιηξψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε λα βξεζεί, ζηηο 6 

Απξηιίνπ1826, ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη θήξπμε ηελ πξψηε ειιεληθή 

πηψρεπζε, πξηλ θαλ επηηεπρζεί ε αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο.
1
 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη κέρξη ηελ άθημε ηνπ Καπνδίζηξηα, ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν θπθινθνξνχζαλ δεθάδεο δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα κε πνηθίιεο(θαη ζπλήζσο απζαίξεηεο) 

ηζνηηκίεο. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1828 ν Καπνδίζηξηαο εμέδσζε Γηαηαγή κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαλ νη ηζνηηκίεο (ζε γξφζηα) ησλ θπθινθνξνχλησλ λνκηζκάησλ θαη ζηηο 14 

Φεβξνπαξίνπ 1828 απνθαζίζηεθε, ζηελ Αίγηλα, ε ίδξπζε ηεο Δζληθήο Υξεκαηηζηηθήο 

Σξάπεδαο. Ζ ηξάπεδα απηή απνηεινχζε θαηά βάζε ην εζληθφ ζεζαπξνθπιάθην θαη ν έιεγρφο 

ηεο γηλφηαλ απφ ηξηκειή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. ηηο 29 Ηνπιίνπ 1828 ε Γ ́ Δζλνζπλέιεπζε 

πνπ έιαβε ρψξα ζην Άξγνο, απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ έθδνζε ελφο εληαίνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο (αξγπξφο θνίλημ). ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1830 κε ςήθηζκα νξίζηεθε ε ηζνηηκία ησλ 

μέλσλ λνκηζκάησλ πξνο ην θνίληθα. 

Ζ δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ν δηνξηζκφο ηνπ ζσλα σο βαζηιηάο ηεο Διιάδνο είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο θαπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ. ηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ 1832, νξίζηεθε σο λέα λνκηζκαηηθή κνλάδα ε δξαρκή, θαζνξίζηεθαλ νη 

ηζνηηκίεο ηεο κε ηα μέλα λνκίζκαηα θαη απαγνξεχζεθε ε θπθινθνξία νζσκαληθψλ 

λνκηζκάησλ.
2
 

                                                
1 Bι. Κσζηήο (2013),  “ Σα θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο ηζηνξίαο ” 
2 Βι. Αινγνζθνχθεο – Λαδαξέηνπ (2002), “Ζ δξαρκή απφ ην θνίληθα ζην επξψ” 
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Μάιηζηα, έλα ρξφλν αξγφηεξα δηαιχζεθε θαη ε Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Σξάπεδα. Σν 1832, 

ελ φςεη ηεο έιεπζεο ηνπ λένπ βαζηιηά, νη Πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο πξνζέθεξαλ, σο ρεηξνλνκία 

θαιήο ζειήζεσο, έλα δάλεην χςνπο 60 εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ, 36εηνχο δηάξθεηαο, κε 

επηηφθην 5%. Σν δάλεην εθηακηεχζεθε ζε δφζεηο, ε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ, πνιχ γξήγνξα, 

άξρηζε λα θαζπζηεξεί. Μεηά απφ αγσληψδεηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πηζησηέο, ην 

λενειιεληθφ θξάηνο απνθάζηζε ηε κνλνκεξή δηαθνπή ησλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ελ 

ιφγσ δαλείνπ.
3
 ηηο 23 Οθησβξίνπ 1839 ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ε Ηνληθή Κξαηηθή Σξάπεδα, 

σο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ βξεηαληθφ 

πξνηεθηνξάην. 

ηηο 30 Μαξηίνπ 1841 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ). Ζ 

ηξάπεδα ραξαθηεξηδφηαλ σο πιήξσο ηδησηηθή αλψλπκε εηαηξία, κε ζπλνιηθφ θεθάιαην πέληε 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο (5.000 κεηνρέο ησλ 1.000 δξρ. εθάζηε). 

Χο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο νξίδνληαλ : 

 Ζ παξνρή δαλείσλ κε επηηφθην έλαληη ππνζήθεο  

 Ζ πξνεμφθιεζε εκπνξηθψλ γξακκαηίσλ (ππνζρεηηθψλ) 

 

 Παξά ηνλ ηδησηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ απφ ηελ αξρή ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ Πνιηηεία. Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα ηελ ειιεληθή εθδνρή κηαο “universal bank”, κηαο 

ηξάπεδαο πνπ ζπλδχαδε ηα ζηνηρεία εθδνηηθήο, εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξάπεδαο. Δπίζεο 

κε επίπνλν θαη επίκνλν αγψλα: 

 Δπέβαιε ηε δξαρκή σο κέζν ζπλαιιαγψλ 

 Δλζσκάησζε ζην κεηνρνιφγηφ ηεο πνιπάξηζκνπο κηθξνθεθαιαηνχρνπο 

 Άξρηζε, απφ ην 1843, λα δέρεηαη έληνθεο θαηαζέζεηο.  

 πκκεηείρε ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη βηνκεραληθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

 Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ θηεκαηηθή πίζηε 

                                                
3
 Βι. Φαιηδφπνπινο Μηρ. «Ηζηνξία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1928-2008», ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 2014, 

ζει.69, ππφ 2 ππνζεκείσζε: «Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε εβδνκαδηαία επηζεώξεζε,The Economist, ζην πξώην 

θύιιν πνπ θπθινθόξεζε ην άββαην 2 επηεκβξίνπ 1843 (κε ην λέν εκεξνιόγην, ζηελ Ειιάδα ε εκεξνκελία ήηαλ 

21 Απγνύζηνπ) δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα 11 ηελ εμήο ζύληνκε είδεζε: “Η ειιεληθή θπβέξλεζε έζεζε ζε 

δηαζεζηκόηεηα 25 θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, ζπκκνξθνύκελε, όπσο ιέγεηαη, κε ηελ επηζπκία ησλ Πξνζηάηηδσλ 

Δπλάκεσλ, νη νπνίεο επηκέλνπλ λα εθαξκνζηεί ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ην πιένλ απζηεξό ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο. 

Οη ζνδεηέο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζε όιεο ηηο επαξρίεο θαη κεγάιε δπζηπρία έρεη ελζθήςεη ζε νιόθιεξε ηε 

ρώξα”. ην ηεύρνο 5 (18/30 επηεκβξίνπ) αλήγγεηιε ηελ “αλαίκαθηε επαλάζηαζε” ηεο 3εο επηεκβξίνπ.» 
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 πκκεηείρε ζηα κεγάια έξγα, φπσο ε απνμήξαλζε ηεο Κσπαΐδαο ην 1876, ε 

δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ ην 1881, θαη ζηελ ίδξπζε ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ ην 1882.  

 Έπαημε γεληθά θπξίαξρν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 

 

Σν 1866 απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηεο Διιάδνο ζηε Λαηηληθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΛΝΔ), ηελ 

νπνία είραλ ηδξχζεη ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Διβεηία θαη ην Βέιγην ην 1865. Με ηε ζρεηηθή 

ζπκθσλία, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 10 Απξηιίνπ 1867, ε Διιάδα απνδέρζεθε ηελ αξρή ηνπ 

δηκεηαιιηζκνχ. Δληνχηνηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο 15εηίαο, αιιεπάιιειεο άξζεηο ηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο θαηέζηεζαλ απιψο ηππηθή θαη άλεπ νπζίαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε 

ΛΝΔ. 

Σελ ίδηα επνρή, θαη ελψ ιεηηνπξγνχζαλ άηππα ρξεκαηηζηήξηα ζηελ Δξκνχπνιε, ζηνλ 

Πεηξαηά θαη ζηελ Αζήλα, εθδειψζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1871 θαη ηνπ 1873 ηα “Λαπξεσηηθά”, ε 

πξψηε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ζηελ Διιάδα, πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηψλ Αζελψλ ην 1876. 

Σελ 1ε Ννεκβξίνπ 1882 ε Διιάδα εηζήιζε σο πιήξεο κέινο ζηε ΛΝΔ, κε ζπλέπεηα ηελ 

εηζαγσγή λένπ λνκίζκαηνο, ηεο “λέαο δξαρκήο”, ζε ηζνηηκία 1: 0,89 έλαληη ηεο παιαηάο, 

νπφηε 10 λέεο δξαρκέο ηζνδπλακνχζαλ κε 11,2 παιαηέο. 

Σν δηάζηεκα 1892-1893 μέζπαζε ε ζηαθηδηθή θξίζε, ζηεξψληαο απφ ηε ρψξα 

ζπλαιιαγκαηηθνχο πφξνπο, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα θεξχμεη πηψρεπζε ζηηο 9 

Γεθεκβξίνπ 1893.
4
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζηπεληαεηίαο 1898-1923, ην ειιεληθφ θξάηνο 

άξρηζε μαλά λα ζπλάπηεη εμσηεξηθά δάλεηα (1,465 εθαη. γαιιηθά θξάγθα, 10 εθαη. ζηεξιίλεο 

θαη 64 εθαη. δξαρκέο). 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο απηνλνκίαο ηεο Κξήηεο, ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1899 ηδξχζεθε ε 

Σξάπεδα Κξήηεο (κε εθδνηηθφ δηθαίσκα γηα ην λεζί), ελψ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ε Σξάπεδα 

Ζπεηξνζεζζαιίαο ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Δπίζεο, ην 1899, ελψ ε ζηαθηδηθή 

θξίζε παξαηεηλφηαλ, ηδξχζεθε ε ηαθηδηθή Σξάπεδα, πνπ είρε σο ζηφρν ηε δαλεηνδφηεζε ησλ 

παξαγσγψλ, ε νπνία θαηέξξεπζε ην 1904. 

Οη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

ήηαλ ε Σξάπεδα Αλαηνιήο (1904), ε Λατθή Σξάπεδα (1905) θαη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα (1907).  

                                                
4
 Βι. Γεξηηιήο Γ. «Διιεληθή Οηθνλνκία (1830-1910) θαη βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε», Αλη. Ν. άθθνπιαο, 

Αζήλα 1984. 
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Ζ Διιάδα ελεπιάθε ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912, 1913) θαη ζηε ζπλέρεηα δηράζηεθε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ή φρη ζηνλ Α ́ Παγθφζκην Πφιεκν  (1914-1918). Αξρηθά δελ 

ππήξραλ νηθνλνκηθέο παξελέξγεηεο, αιιά απφ ην 1918 ε δξαρκή άξρηζε λα ππνηηκάηαη θαη 

πάιη. 

Σν 1920 ε Ηνληθή Σξάπεδα παξαηηήζεθε απφ ην εθδνηηθφ δηθαίσκα ππέξ ηεο Δζληθήο, ελψ 

ηελ επφκελε ρξνληά ζηηο 31 Μαξηίνπ 1921 ην εθδνηηθφ δηθαίσκα ηεο Δζληθήο αλαλεψζεθε 

έσο ην 1950. ηηο 11 Μαΐνπ 1921 ζρεκαηίζηεθε Κνηλνπξαμία (Consortium) 25 ηξαπεδψλ, ε 

νπνία πξνέβε ζηελ παξνρή πξνζσξηλνχ εηήζηνπ δαλείνπ πξνο ην θξάηνο, χςνπο 40 εθαη. 

θξάγθσλ, κε επηηφθην 6%. 

Ζ Διιάδα είρε ήδε εκπιαθεί ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία (1920-1922). Οη ζηξαηησηηθέο 

δαπάλεο ήηαλ δπζβάζηαθηεο: ην 1921 απνθαζίζηεθε ε λνκηζκαηνπνίεζε ηνπ ρξένπο, ελψ 

ζηηο 22 Μαξηίνπ 1922 απνθαζίζηεθε λα ζεζπηζηεί αλαγθαζηηθφ δάλεην κε ηελ θαηά 

θπξηνιεμία δηρνηφκεζε ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. Σν κέησπν θαηέξξεπζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1922, κε απνηέιεζκα ηελ εηζξνή ζηε ρψξα πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ. 

Δπηπξφζζεηα, εθείλε ηελ πεξίνδν, ζπλήθζεζαλ ηξία εμσηεξηθά δάλεηα (ζηδεξνδξφκσλ, 

χδξεπζεο, ζνπεδηθφ), επηβαξχλνληαο αληίζηνηρα ην ηνθνρξενιπηηθφ κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Γεγνλφο φκσο ήηαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή ιάκβαλε ρψξα ζε βάξνο ηεο λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Έηζη, φηαλ, κεηά ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ, ζηα ηέιε ηνπ 1926 αλέιαβε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ε “Οηθνπκεληθή”, ην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ηξνρηά εθθαζάξηζεο θαη εξεκίαο ήξζε θαη πάιη επίθαηξν. Ξεθίλεζαλ νη 

ζπδεηήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο νκαιφηεηαο κε ηελ ίδξπζε 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) ζηηο 14 Μαΐνπ 1928 θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαρκήο 

ζηηο 375 δξρ./ιίξα.
5
 

 

 

1.2 Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξόηεζεο (1944-1953) έσο ην 2000 

Σελ πεξίνδν κεηά ηελ θαηνρή, ε ΣηΔ είρε δηζππφζηαην ξφιν, αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαλ κελ 

ζε ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά παξάιιεια αζθνχζε θαη δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο, πνπ 

αθνξνχζαλ ην λφκηζκα θαη ηα δεκνζηνλνκηθά. Αζθνχζε ην εθδνηηθφ πξνλφκην γηα 

                                                
5 Βι. Φαιηδφπνπινο Μηρ. «Ζ θξίζε ηνπ 1929 θαη νη Έιιελεο νηθνλνκνιφγνη», 1989 
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ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο, δειαδή ρξεζηκνπνηνχζε δεκφζηα θεθάιαηα. πλεπψο ην θξάηνο 

ζπκκεηείρε ζηα θέξδε ηεο, έιεγρε θαη επφπηεπε ηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πέξα 

απφ ην κνλνπψιην έθδνζεο ρξήκαηνο, αγφξαδε θαη πσινχζε ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα. ηελ 

πψιεζε ρξπζνχ ε Σξάπεδα είρε πάιη ην κνλνπψιην, ελψ αγνξαπσιεζίεο ζπλαιιάγκαηνο 

κπνξνχζαλ λα δηελεξγνχλ θαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο θεληξηθήο. 

Με ηνλ Ν. 1015 ηεο 9εο Μαξηίνπ 1946 “πεξί ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ννκηζκαηηθήο 

Δπηηξνπήο”, ζπζηάζεθε ην φξγαλν απηφ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εληαίαο γξακκήο ζε νηηδήπνηε 

αθνξνχζε ηε ράξαμε ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Ζ έθδνζε λέσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηεο Ννκηζκαηηθήο 

Δπηηξνπήο (ΝΔ), ζηελ νπνία πξνέδξεπε ν Τπνπξγφο πληνληζκνχ θαη ζπκκεηείραλ σο κέιε ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη δχν μέλνη 

εκπεηξνγλψκνλεο, έλαο Βξεηαλφο θαη έλαο Ακεξηθαλφο, πνπ, κεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ 1953, 

απνρψξεζαλ απφ ην φξγαλν. Ζ Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή απνθάζηδε ην χςνο ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο, ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ θαη ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Απφ ην 1978 ε Ν.Δ αλαθνίλσλε επίζεκα ην λνκηζκαηηθφ πξφγξακκα γηα ην επφκελν έηνο, 

ζέηνληαο λνκηζκαηηθφ ζηφρν, επηζπκεηή λνκηζκαηηθή-πηζησηηθή επέθηαζε, θαηαλνκή 

πηζηψζεσλ θαηά θιάδν παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, χςνο δεκφζησλ επελδχζεσλ. Ζ επζχλε 

ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αλαηέζεθε ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηέζεθε αλψηαην 

φξην ζηελ πξνζθπγή ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ίζν κε ην 10% ησλ δαπαλψλ 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζησλ επελδχζεσλ. 

ηαδηαθά, απφ ην 1987 θαη κεηά, άξρηζε ε απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ειεγρφηαλ έκκεζα κε 

πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο, κε ην ρεηξηζκφ ησλ επηηνθίσλ θαη κε ξπζκίζεηο γηα ηα ππνρξεσηηθά 

απνζεκαηηθά ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Μεηά ηελ έληαμε ηεο δξαρκήο ζηνλ Μεραληζκφ 

πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ ην 1998, έκθαζε δηλφηαλ ζηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ηζνηηκίαο 

εηζφδνπ, πνπ απνηεινχζε ελδηάκεζν ζηφρν, ελψ ηα λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κεγέζε 

παξαθνινπζνχληαλ πιένλ σο δείθηεο. Έηζη, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε κεηά ην 1987 κεηά 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα εμπγηάλεη ηα ραξηνθπιάθηά ηνπ 

απφ απαηηήζεηο σο πξνο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ ζα εηζπξάηηνληαλ πνηέ 

θαη εηδηθφηεξα κεηά ην1994 ήηαλ ε ζηαδηαθή θαη ηειηθά πιήξεο απειεπζέξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηαπηφρξνλε εγγχεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο.  
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Αθνχ έσο ην 1998 απειεπζεξψζεθαλ ζηαδηαθά ην λνκηζκαηηθφ θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

θαζψο θαη νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, θαη ράξε ζηελ πξνεξγαζία πνπ είρε ήδε γίλεη, ε Διιάδα 

κπήθε ην 2000 ζηελ ΟΝΔ. 

 

 

1.3 Ζ πεξίνδνο από ην 2000 έσο ην 2007 

Παξφιν πνπ ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ παξέκελε κηθξφ κε βάζε ηφζν ηα 

επξσπατθά φζν θαη ηα ελ γέλεη δηεζλή πξφηππα, ζηα ηέιε ηνπ 2001 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαηείραλ ην 80% ηεο εγρψξηαο αγνξάο πηζηψζεσλ, ελψ νη εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

θαηείραλ κεξίδην 10%, νη μέλεο ηξάπεδεο 9,5% θαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο κφιηο 0,5%. 

Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ, ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ, ησλ ηδξπκάησλ πνπ ειέγρνληαλ απφ ην 

Γεκφζην είρε κεησζεί ζην 53%, έλαληη 63% ζηα ηέιε ηνπ 1998. εκαληηθή εμέιημε σο πξνο 

ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ ε εμαγνξά ηεο ΔΣΒΑ απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Αθφκε, φπσο παξαηεξνχζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην γεγνλφο φηη ην κεξίδην ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ παξέκελε ζρεηηθά ζηαζεξφ έδεηρλε φηη δελ είραλ επαιεζεπζεί νη αξρηθέο εθηηκήζεηο 

φηη ε είζνδνο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζα νδεγνχζε ζε εληνλφηεξν αληαγσληζκφ απφ μέλα 

ηδξχκαηα ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

ηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πηνζέηεζε ζεηξά κέηξσλ ζην πιαίζην 

ησλ παξεκβάζεσλ ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

(α) Απμήζεθε ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αλψλπκσλ 

εηαηξηψλ) απφ 11,7 ζε 18 εθαη. επξψ, αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε νη επελδχζεηο ζε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ζηηο νπνίεο έπξεπε λα πξνβνχλ απηά ηα ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

αληαγσληζηηθά,  

(β) κεηψζεθε ζε 6 απφ 12 κήλεο ε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

κπνξνχζαλ λα εγγξάθνπλ ζηα έζνδα ηφθνπο δαλείσλ πνπ δελ είραλ εηζπξαρζεί,  

(γ) πξνβιέθζεθε ε αλαζηνιή πιεξσκήο ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ θξίζε 

ξεπζηφηεηαο θαη πηζαλή αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο πξνηνχ θαηαζηεί αλαπφθεπθην λα ιεθζνχλ πην ξηδηθά δηαξζξσηηθά κέηξα  

(δ) εληζρχζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ. 
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ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2003, αθνχ εθηηκήζεθαλ νη θίλδπλνη ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ 

πηζησηηθήο επέθηαζεο, ηδίσο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά, ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο αχμεζε θαηά 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπο ζπληειεζηέο πξνβιέςεσλ πνπ 

φθεηιαλ λα ζρεκαηίδνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε θαη ηα επηζθαιή δάλεηα 

θαη εμέδσζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο πξνβιέςεηο πνπ ζα ζρεκαηίδνληαλ γηα ηα ζηεγαζηηθά 

θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα.
6
 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ΣηΔ δελ 

κπνξνχζε λα επηβάιεη δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ή λα ειέγμεη ην 

επίπεδν ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ γηα καθξννηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

Σν θιίκα ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν θαζψο ζηακάηεζε ε ζπλερήο 

πηψζε ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, ελψ βειηηψζεθε θαη ε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Γεληθά, ε θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απμήζεθε θαηά 46,8% 

ζε ζχγθξηζε κε ην 2002. Θεηηθή εμέιημε ήηαλ θαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζε 12,8% ην 2003, δεδνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην ζηαζκηζκέλν κε βάζε ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθφ, αλ 

θαη ν δείθηεο θεθαιαίσλ Tier IΗ κεηψζεθε ζην 10%. 

Σν 2004 ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε κε ελνπνηεκέλε βάζε απμήζεθε ζε 13,5%, 

έλαληη 12,8% ην 2003, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά 15,2%. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ ηάζε πνπ ππήξρε ζε δηεζλέο επίπεδν γηα αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε 

ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνέβε ζε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ, θαζνξίδνληαο 

ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 

Παξά ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή ηνπ 2007, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

δηαηήξεζε ηφζν ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ φζν θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα. Ο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο παξέκελε ν βαζηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ελψ ν θίλδπλνο αγνξάο ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφο θαη γηα ην έηνο 2007. 

 Χζηφζν, νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο δηαθπκάλζεθαλ έληνλα, αλαδεηθλχνληαο ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

                                                
6 ΣηΔ, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2002, ζει. 51-52, 369. 
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1.4 Ζ πεξίνδνο από ην 2008 έσο ζήκεξα 

Ζ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ην επηέκβξην ηνπ 2008 πξνθάιεζε ζνβαξνχο 

θιπδσληζκνχο ζην παγθφζκην Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη θπβεξλήζεηο, νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θαη νη άιιεο αξκφδηεο αξρέο πξνέβεζαλ ζε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο. Οη βαζηθνί άμνλεο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ζπλνςίδνληαλ ζηελ άκεζε ή έκκεζε (κέζσ 

θξαηηθψλ εγγπήζεσλ) ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα ακβιπλζνχλ νη επηπηψζεηο 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο πηζησηηθήο 

αζθπμίαο. 

ην πιαίζην απηφ ςεθίζηεθε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ν Ν. 3723/2008 γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο 

ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. ηφρνο ηνπ λφκνπ ήηαλ ε ζσξάθηζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα ακβιπλζνχλ νη πηέζεηο ζηα 

επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε 

πηζηψζεσλ ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο.
7
 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία επεξεάζηεθε κε ρξνληθή πζηέξεζε απφ ηελ παγθφζκηα 

Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε 

ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο). Λφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ζηεξίδνληαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ζην Δπξσζχζηεκα γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ε επηδείλσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο επεξέαζε αλαπφθεπθηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 

                                                
7 Ο λφκνο πξνέβιεπε: (α) θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην 

θεθάιαηφ ηνπο κέζσ ηεο απφθηεζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ κέρξη πέληε δηο επξψ, (β) παξνρή εγγπήζεσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15 δηο επξψ γηα ηίηινπο πνπ ζα εθδίδνληαλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ζα είραλ δηάξθεηα απφ ηξεηο κήλεο έσο πέληε έηε (ε νπνία παξαηάζεθε ζηε ζπλέρεηα) θαη (γ) 

έθδνζε εηδηθψλ ηίηισλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ δηο επξψ θαη δηάξθεηαο έσο ηξηψλ 

εηψλ, νη νπνίνη δηαηέζεθαλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο, θαζψο νη 

ηίηινη απηνί κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελέρπξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ είηε 

απφ ηελ ΔΚΣ είηε κεηαμχ ηξαπεδψλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. 
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2010, απμήζεθε ζεκαληηθά ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, θαζψο πεξηνξίζηεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη 

άξρηζε λα θαηαγξάθεηαη εθξνή θαηαζέζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, νη δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πεξηφξηζαλ ηελ πξφζβαζε 

ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο θαη αχμεζαλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπο. 

Παξάιιεια κεηψζεθε ε αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ δηαηεξνχζαλ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο ηα 

ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άξα ε αμία ηνπ δηαζέζηκνπ ελερχξνπ. 

Σν 2010, είρακε ηελ αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε, ε νπνία 

εθπνξεχηεθε απφ ηελ επίζεκε δηαπίζησζε ησλ ππεξβνιηθά δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ 

ηεο Διιάδαο θαη επεξέαζε θαη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ πνιιαπιψλ δηαχισλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ππνβαζκίδεηαη ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο πνπ αθνινχζσο επεξεάδεη θαη ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ηξαπεδψλ. 

Σν πην ζεκαληηθφ είλαη απηφ πνπ ζπλέβε κε ηελ απνκείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ιφγσ 

ηνπ PSI θαη ηεο επαλαγνξάο νκνιφγσλ (debt buy-back), ην 2012, απηφ πνπ επηθξάηεζε λα 

νλνκάδνπκε «θνχξεκα» ηνπ ρξένπο, θαζψο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ θαηείραλ νκφινγα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, ππέζηεζαλ δεκίεο, νη νπνίεο απεδείρζεζαλ 

πεξίπνπ ηζφπνζεο κε ην πνζφ πνπ ρξεηάζηεθε αξγφηεξα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ απφ απηέο. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηδηαίηεξα ηε ξεπζηφηεηα, ηνπο ηζνινγηζκνχο, αιιά θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξαπεδψλ. Καηαξράο επεξεάζηεθε ην ελεξγεηηθφ ηνπο, ιφγσ ησλ 

δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, αιιά θαη απφ ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο χθεζεο πνπ δηαξθεί απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 κέρξη 

ζήκεξα. 

Σαπηφρξνλα, εθδειψζεθε ζνβαξή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ (νη θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηψζεθαλ απφ 228 δηο επξψ ην 2008, ζε 151 δηο ην 2012 θαη 

ζήκεξα αγγίδνπλ κφιηο ηα 118 δηο, έλαληη 136 δηο ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2014. Δπηπιένλ, ε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαζψο θαη ε αγνξά γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κε ηελ έθδνζε 

νκνιφγσλ παξέκεηλαλ "θιεηζηέο" γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. 
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Μφιηο ην Μάξηην ηνπ 2014 θαηφξζσζαλ ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα λα επηζηξέςνπλ 

ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη αξκφδηνη θνξείο, δειαδή ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ (ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σξφηθαο), εθιήζεζαλ λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Μπξνζηά ηνπο είραλ ηηο εμήο ηξείο επηινγέο: 

 

I. Ζ πξψηε επηινγή ήηαλ λα αλαζηαιεί πιήξσο ε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κε βηψζηκσλ 

ηξαπεδψλ, κε ελεξγνπνίεζε ηνπ Σακείνπ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ, ε νπνία δελ επειέγε 

ζε θακηά πεξίπησζε δηφηη ππήξρε ν θίλδπλνο παληθνχ απφ ηνπο θαηαζέηεο. 

 

II. Ζ δεχηεξε επηινγή ήηαλ ε εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ θξίζεθαλ σο κε βηψζηκεο. 

ηελ Διιάδα πηνζεηήζακε λνκηθά δχν εξγαιεία δηεπζέηεζεο. Σν έλα αθνξνχζε ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηε κεηαθνξά ζε απηφ φισλ 

ησλ θαηαζέζεσλ ηεο κε βηψζηκεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηεο 

κε βηψζηκεο ηξάπεδαο θαη ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε. Σν δεχηεξν εξγαιείν 

δηεπζέηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θαηαζέζεσλ, ηεο κε βηψζηκεο ηξάπεδαο ζε κία άιιε 

πθηζηάκελε ηξάπεδα. Αθνινπζνχζε ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηεο κε βηψζηκεο ηξάπεδαο 

θαη ε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε. 

 

III. Ζ ηξίηε επηινγή ήηαλ λα γίλεη αλαθεθαιαηνπνίεζε, κέζσ δεκνζίσλ πφξσλ, ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ ζα θξηλφληνπζαλ σο "ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο", θαη ζπλεπψο βηψζηκεο 

(ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα πνιιψλ ηξαπεδψλ αλά ηνλ θφζκν, φπσο ε Citibank, ε 

UBS, ε Royal Bank of Scotland θαη ε Lloyds Bank). Χο "ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο" 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα αμηνινγήζεθαλ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε Alpha Bank θαη ε Eurobank, ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

νινθιεξψζεθε ην 2013 κε επηηπρία. Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε έγηλε κε ηε ζπκβνιή ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), αιιά θαη (ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξηψλ πξψησλ ηξαπεδψλ) κε ηε ζπλδξνκή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ χςνπο άλσ ηνπ 10% 

ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ. Οη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο μεπεξλνχλ πιένλ 

αζξνηζηηθά ην 90% ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ππήξμαλ ιίγεο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, φπσο ε Σξάπεδα Αηηηθήο, πνπ 

δηαζθάιηζαλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα εμ ηδίσλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ παξέκεηλαλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ ΣΥ. 

 

 

1.5 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ηεζζάξσλ “πζηεκηθώλ” Σξαπεδώλ 

 

1.5.1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1841 θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ ην 1880. Με 160 πιένλ ρξφληα επηηπρνχο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ βίν ηεο ρψξαο, ε Σξάπεδα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν 

φκηιν εηαηξεηψλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο έηζη ηηο ζπλερψο 

δηεπξπλφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. ην πιαίζην απηφ, ε Σξάπεδα ίδξπζε ην 1891 ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ «Ζ Δζληθή» θαη ην 1927 ηελ Δζληθή Κηεκαηηθή 

Σξάπεδα.  

Μέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928, ε Σξάπεδα είρε ην εθδνηηθφ 

πξνλφκην ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. Σν 1953, ε 

Σξάπεδα ζπγρσλεχηεθε κε ηελ «Σξάπεδα Αζελψλ», πνπ είρε ηδξπζεί ην 1893. Μέζα ζηα 

επφκελα 100 πεξίπνπ ρξφληα, ε Δζληθή Σξάπεδα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο Διιάδαο. Δμέδσζε κηα ζεηξά απφ δάλεηα πξνο ην Γεκφζην γηα ηελ 

θαηαζθεπή δεκφζησλ έξγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

αιιά θαη ζηαζκψλ, ε αγνξά γαηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλνηθηζκψλ ζηελ Θεζζαιία θαη ζε 

άιινπο λνκνχο, ελίζρπζε ηεο Δζληθήο Άκπλαο. 

Μέζα ζην 1998, ε Σξάπεδα πξνέβε ζηε ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

«Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είρε πξνέιζεη απφ ηε ζπγρψλεπζε 

δχν πξψελ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ηεο «Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» 

θαη ηεο «Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θηεκαηηθήο πίζηεο. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. ηα ηέιε ηνπ 2002, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηε 

ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο "Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 
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Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο ΑΔ". ην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

αγνξά ηεο  ΝΑ Δπξψπεο, ε ΔΣΔ εμαγφξαζε, εληφο ηνπ 2006, ηε Finansbank ζηελ Σνπξθία 

θαη ηε VojvodjanskaBanka ζηε εξβία. 

Ζ Δζληθή πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ. Διέγρεη 

ην ¼ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη δηαζέηεη 24% κεξίδην αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο. 

Σν κεξίδην θαηαζέζεσλ αληαλαθιά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ πνπ 

απνηειεί θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακή ηεο. Με 529 θαηαζηήκαηα θαη 1.409 ΑΣΜ, δηαζέηεη ην 

επξχηαην δίθηπν εμππεξέηεζεο, θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο, 

ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά δίθηπα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο νη 

ππεξεζίεο Mobile θαη Internet Banking. ήκεξα, ην Γίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ 

πεξηιακβάλεη 1.222 κνλάδεο, ελψ ν κηινο ζπλνιηθά απαζρνιεί 34.539 εξγαδφκελνπο, 

εμππεξεηψληαο κηα αγνξά 125 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ.
8
 

 

 

1.5.2 EUROBANK 

Ζ Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. («Eurobank») ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα, ζηηο 11 

Γεθεκβξίνπ 1990 κε ηελ επσλπκία «Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα Α.Δ.» ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ δίθαην. Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ ην 1998, ε Σξάπεδα 

απνξξνθήζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Αζελψλ ην Μάξηην ηνπ 1999, λνκηθφ πξφζσπν ηδξπζέλ ην 

1924. 

H Eurobank έσο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012, ήηαλ κέινο ηνπ Οκίινπ EFG, ν νπνίνο θαηείρε ην 

44,7% ησλ Κνηλψλ Μεηνρψλ, κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο απψηαηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο «Private Financial Holdings Limited» ε νπνία αλήθε θαη ειέγρεην έκκεζα απφ κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. 

ηηο 23 Ηνπιίνπ 2012, ν κηινο EFG κεηαβίβαζε ην 43,6% ησλ Κνηλψλ Μεηνρψλ πνπ 

θαηείρε ζε δέθα λνκηθά πξφζσπα, θάζε έλα απφ ηα νπνία απέθηεζε ην 4,4% πεξίπνπ, ελψ ν 

κηινο EFG δηαηήξεζε ην ππφινηπν 1,15%. Χο απνηέιεζκα, απφ ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012, ε 

Σξάπεδα έπαπζε λα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οκίινπ EFG θαη δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο 

                                                
8 Σειεπηαία θαηαγξαθή έγηλε ζηηο 30.09.2014 
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ηεο Σξάπεδαο (θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο) ηξνπνπνηήζεθαλ, ψζηε λα κελ πεξηιακβάλνπλ 

πιένλ ην πξφζεκα «EFG». ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, έιεμε ε πεξίνδνο απνδνρήο ηεο 

Πξναηξεηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ε νπνία είρε αλαθνηλσζεί απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (ΔΣΔ) ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2012 γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Κνηλψλ 

Μεηνρψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο, ε ΔΣΔ απέθηεζε ην 84,4% απηψλ ησλ κεηνρψλ. 

ηηο 19 Μαξηίνπ 2013, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ δχν ηξαπεδψλ απνθάζηζαλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγρψλεπζεο, αιιά ζηηο 8 Απξηιίνπ 2013 νη ηξάπεδεο 

αλαθνίλσζαλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαμχ ηνπο ζπγρψλεπζεο αλαζηέιιεηαη. 

ηηο 19 Ηνπλίνπ 2013 εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

3.789.317.358 λέεο Κνηλέο Μεηνρέο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ άληιεζε ζπλνιηθά 5,84 δηο επξψ, θαιππηφκελε κε εηζθνξά 

ζε είδνο απνθιεηζηηθά απφ ην ΣΥ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3864/2010 θαη ηελ ΠΤ 38/2012.  

Καηφπηλ απηήο ηεο αχμεζεο, ην πνζνζηφ ηνπ ΣΥ επί ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο αλήιζε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2013 απφ 0,0% ζε 98,6%, ελψ ην πνζνζηφ ηεο ΔΣΔ 

θαηήιζε απφ 84,4% ζε 1,2%. 

 

 

1.5.3 ALPHABANK  

Ζ Alpha Bank παξνπζηάδεη κηα πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ππεξβαίλεη 

ηα 130 έηε παξνπζίαο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο. Οη ξίδεο ηεο ηξάπεδαο βξίζθνληαη 

ζηνλ Δκπνξηθφ Οίθν Η.Φ. Κσζηφπνπινπ, ν νπνίνο ιίγν θαηξφ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ην 1879 

ζηελ Καιακάηα, αλέπηπμε θαη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηαζκφο ππήξμε ην 1916, φηαλ ν 

Ησάλλεο Φ. Κσζηφπνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Λατθή Σξάπεδα, δεκηνχξγεζε, κε έδξα 

πάληνηε ηελ Καιακάηα, ηελ Σξάπεδα Η.Φ. Κσζηφπνπινπ κε ηελ κνξθή ηεο Δηεξφξξπζκεο 

Δηαηξίαο, ε νπνία δχν ρξφληα κεηά, ην 1918 νλνκάζηεθε Σξάπεδα Καιακψλ θαη 

ιεηηνπξγνχζε πιένλ σο Αλψλπκε Δηαηξία. 

Σν 1924, ε Σξάπεδα Καιακψλ ζπγρσλεχηεθε κε ην ηξαπεδηθφ ηκήκα ηνπ νίθνπ Η.Φ 

Κσζηφπνπινπ θαη δεκηνπξγήζεθε ε Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο, κε έδξα ηελ 

Αζήλα, πνπ αλέπηπμε έλα πεξηθεξεηαθφ δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ λφηηα Πεινπφλλεζν. 

ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε 

Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο, ε νπνία ην 1947 κεηνλνκάζζεθε ζε Σξάπεδα 
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Δκπνξηθήο Πίζηεσο, ππήξμε ε κνλαδηθή Σξάπεδα ηνπ κεγέζνπο ηεο πνπ θαηάθεξε λα εμέιζεη 

απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο εθείλεο ηεο επνρήο θαη πξνζαλαηνιίζζεθε πιένλ ζηελ αλάπηπμε 

ελφο εζληθνχ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ. Απφ ην 1970 θαη κεηά, ε Σξάπεδα Πίζηεσο, φπσο 

νλνκάζηεθε ην 1972, ππήξμε πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80΄, 

έρεη ήδε δηακνξθψζεη ηε θπζηνγλσκία ελφο ηξαπεδηθνχ Οκίινπ πνπ ηεο επηηξέπεη λα παξέρεη 

επξχ θάζκα θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σν 1999 ε AlphaΣξάπεδα Πίζηεσο, νλνκαζία πνπ πηνζεηήζεθε ην 1994, πξνέβε ζε 

εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ηε κεγαιχηεξε 

ηδησηηθνπνίεζε πνπ είρε γίλεη έσο ηφηε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε λέα ηξάπεδα πνπ 

πξνέθπςε νλνκάζζεθε Alpha Bank. 

To 2000 εγθαηληάδεηαη θαη άιιε κία πξσηνπνξηαθή ππεξεζία ηεο Σξάπεδαο, ε Alpha Bank 

m-Banking, κέζσ ηεο νπνίαο νη πειάηεο κπνξνχλ, κε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο, λα 

εθηεινχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, νινθιεξψζεθε επηηπρψο, κέζα ζην πνιχ ζχληνκν 

δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο, ην απαηηεηηθφ εγρείξεκα ηεο ζπγρσλεχζεσο φισλ ησλ νκνεηδψλ 

ζπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ ηεο Alpha Σξάπεδαο Πίζηεσο θαη ηεο Ηνληθήο θαη Λατθήο Σξάπεδαο. Ζ 

κφλε Δηαηξία πνπ, ιφγσ αληηθεηκέλνπ, δελ ζπγρσλεχζεθε ήηαλ ε ''Ηνληθή Ξελνδνρεηαθαί 

Δπηρεηξήζεηο'', πνπ είρε ηδξπζεί ην 1957. 

Σν 2006 ππνγξάθζεθε ζχκβαζε πσιήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο ''Alpha Αζθαιηζηηθή'' 

ζηνλ φκηιν ΑΥΑ, ελφο εθ ησλ κεγαιπηέξσλ αζθαιηζηηθψλ νκίισλ παγθνζκίσο. Σν 2007 

νινθιεξψζεθε ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ζηελ AXA κε ηελ νπνία ε Σξάπεδα ππνγξάθεη 

ζπκβφιαην καθξνρξφληαο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηάζεζε αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

Σελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2013, ν κηινο αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζηελ Σξάπεδα. ε ζπλέρεηα ηεο ζπκθσλίαο 

εμαγνξάο ηεο 16εο Οθησβξίνπ 2012 αλαθνξηθά κε ηελ πψιεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 

Α.Δ. (ε «Δκπνξηθή») απφ ηελ Crédit Agricole S.A. (ε «Crédit Agricole») ζηελ Σξάπεδα, θαη 

ηεο ιήςεσο ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο Διιάδαο θαη 

Κχπξνπ θαη ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο Αληαγσληζκνχ, ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δκπνξηθήο κεηαβηβάζηεθε απφ ηελ Crédit Agricole ζηελ Alpha Bank.  
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Σνλ Μάξηην ηνπ 2014 ε Alpha Bank νινθιήξσζε επηηπρψο ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

χςνπο €1,2 δηο. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο δηεπξχλεηαη, κε ηε ζπκκεηνρή ζεκαληηθψλ 

δηεζλψλ επελδπηψλ. Έλα κήλα αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηελ 

Σξάπεδα, ε νπνία, πξψηε απφ ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, πξνέβε ζηελ απνπιεξσκή ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ. 

ήκεξα ε Alpha Bank θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο απνηεινχλ έλαλ ζχγρξνλν κηιν 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, εμππεξεηψληαο 

πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Δθηφο Διιάδαο ε Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αγνξέο 

ηεο Ρνπκαλίαο, εξβίαο, Βνπιγαξίαο, Π.Γ.Γ.Μ., Αιβαλίαο, Κχπξνπ θαζψο θαη ζην Λνλδίλν. 

 

 

1.5.4 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο παξνπζηάδεη κηα πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

αγγίδεη ηα 100 έηε παξνπζίαο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο. Ήηαλ ην 1916 φηαλ θαη κία 

νκάδα πινηνθηεηψλ ίδξπζε ηελ Σξάπεδα ηνπ Πεηξαηά ή αιιηψο Banque du Pirée. Ζ πνξεία 

ηεο ήηαλ αμηφινγε θαη ην 1918 νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. 

Σν 1963 ε Σξάπεδα ηνπ Πεηξαηά εληάρζεθε ζηνλ κηιν ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, ελψ ην 1975 θξαηηθνπνηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 

θαη παξέκεηλε ζηα ρέξηα ηεο Πνιηηείαο κέρξη ην 1991 φπνπ θαη ηδησηηθνπνηήζεθε μαλά σο 

Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

Σν 1992 ζεσξείηαη σο έλα έηνο αλαδηνξγάλσζεο, εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο, φπνπ έρνπκε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηελ Ηδησηηθή Δπελδπηηθή Α.Δ.Δ.Υ., ε νπνία ην 1995 

κεηνλνκάζζεθε ζε Πεηξαηψο Δπελδπηηθή. Σν 1993 ηδξχνληαη νη ζπγαηξηθέο Πεηξαηψο 

Leasing, Πεηξαηψο Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη Πεηξαηψο Αζθαιηζηηθή Πξαθηνξεηαθή. Σν 1998 έγηλε ε 

εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas θαζψο 

θαη ε πκθσλία εμαγνξάο ζεκαληηθνχ παθέηνπ ηεο Σξάπεδαο Xios Βank, ε νπνία 

νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1999. 
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Έλα ρξφλν αξγφηεξα νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε κε ηελ απνξξφθεζε ησλ Σξαπεδψλ Υίνπ 

θαη Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη δεκηνπξγήζεθε ην winbank, ην νπνίν απνηεινχζε ηελ πξψηε 

νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πιαηθφξκα ζηελ Διιάδα. 

Απφ ην 2000 έσο ην 2008 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά απφ 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ έπαημαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ δχλακή ηεο φζν θαη ζηελ θαζηέξσζή ηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Σν 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ρσξίο ςήθν ζπλνιηθνχ χςνπο 

€ 370 εθαηνκκπξίσλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3723/2008. Δπίζεο 

ππήξμε ζπκθσλία γηα 10εηή απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ θιάδν γεληθψλ αζθαιεηψλ κε ηε 

Victoria Α.Δ.Δ.Ε., ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα θαη κέινο ηνπ γεξκαληθνχ 

αζθαιηζηηθνχ Οκίινπ Munich Re θαη έγηλε ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, ηεο 

Avis θαη ηεο Best Leasing, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα 

ελνηθίαζε απηνθηλήησλ. 

Σν 2010 δεκηνπξγήζεθε ην winbank direct, ην πξψην online θαλάιη πψιεζεο ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, απεπζπλφκελν ζε φιε ηελ αγνξά θαη φρη κφλν ζε πειάηεο ηεο 

Σξάπεδαο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα νινθιεξψζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ζπλνιηθνχ χςνπο € 807 εθαη. θαη εθδφζεθαλ πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ρσξίο ςήθν 

ζπλνιηθνχ χςνπο € 380 εθαη. ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3723/2008. 

Δπίζεο εθδφζεθε δάλεην θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ € 1.25 δηο δηάξθεηαο 3 εηψλ εληζρχνληαο ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. 

Σν 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (PSI) κε ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ ηίηισλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο χςνπο € 7,7 

δηζ., κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή ζρεηηθή απνκείσζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε ρξήζε 2011 λα 

αλέιζεη ζηα € 5,9 δηο πξν θφξσλ. Δπίζεο ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα επαλαγνξάο νκνιφγσλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (Buy Back), απφ ην νπνίν 

πξνέθπςε θέξδνο πξν θφξσλ €0,4 δηο. 

Σν 2013 ππνγξάθεθε ε ζπκθσλίαο γηα ηελ απφθηεζε φισλ ησλ θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank θαη ηεο 

Διιεληθήο Σξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηνπο ζηελ Διιάδα.  

Σν ΣΥ ζπκκεηείρε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο πνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ Β’ 

Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο κε ην πνζφ ησλ € 524 εθαη., 
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πνζφ πνπ είρε θξηζεί σο αλαγθαία θεθαιαηαθή ελίζρπζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

εμαηηίαο ηεο ζπλαιιαγήο απηήο. 

Σν Μάξηην ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθδνζε θαη δηάζεζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ηξηεηνχο νκνιφγνπ γηα ηελ άληιεζε κεζνπξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο. Σν λέν νκφινγν είλαη 

ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη θέξεη εηήζην ηνθνκεξίδην 5%. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε Σξάπεδα 

απέθηεζε εθ λένπ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξένπο (debt capital markets), 

δηαθνξνπνηψληαο ηηο πεγέο ξεπζηφηεηάο ηεο. Σν νκφινγν κάιηζηα εηζήρζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

Σέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. ηδξχζεθε ζηηο 

6 Ηνπιίνπ 1916 θαη ε δηάξθεηά ηεο είρε νξηζηεί ζε εθαηφ ρξφληα. Με ηελ απφ 29 Φεβξνπαξίνπ 

1992 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ε δηάξθεηα ηεο Σξάπεδαο 

παξαηάζεθε γηα άιια 83 έηε απφ ηε ιήμε ηεο, δειαδή έσο ηηο 6 Ηνπιίνπ 2099. 
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1.6 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 

ην θεθάιαην απηφ αλαπηχρζεθε ιεπηνκεξψο ε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1) Σν ηξαπεδηθό ζύζηεκα από ην 1830 έσο ην Μεζνπόιεκν: Σα πξψηα βήκαηα θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, επί πξνεδξίαο Καπνδίζηξηα θαη κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ κε ηνλ 

εξρνκφ ηνπ βαζηιηά ζσλα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξψηα δάλεηα ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ζηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ ηξαπεδψλ [Δζληθή 

Σξάπεδα (1841), Σξάπεδα Αλαηνιήο (1904), Λατθή Σξάπεδα (1905) θαη Δκπνξηθή 

Σξάπεδα (1907)]. 

2) Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξόηεζεο (1944-1953) έσο ην 2000: Αλαθέξνληαη δηεμνδηθά 

νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ξφινο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ 2
ν
 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ θαηνρή, ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Ννκηζκαηηθήο 

Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε ε Διιάδα λα κπεη ην 2000 ζηελ ΟΝΔ. 

3) Ζ πεξίνδνο από ην 2000 έσο ην 2007: Αλαθέξνληαη δηεμνδηθά νη αξκνδηφηεηεο θαη ν 

ξφινο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο ρψξαο. Δπίζεο έρνπκε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

ηξαπεδψλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2008 φπνπ άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 

4) Ζ πεξίνδνο από ην 2008 έσο ζήκεξα: Ζ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ην 

επηέκβξην ηνπ 2008 πξνθάιεζε ζνβαξνχο θιπδσληζκνχο ζην παγθφζκην 

Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Απαξαίηεηεο ήηαλ θαη νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε απνθνξχθσκα ηηο ζπλερείο ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ηεζζάξσλ “ζπζηεκηθψλ” ηξαπεδψλ (Δζληθή, Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank). 

Σέινο έρεη γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, νη έληνλεο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, ν 

κεγάινο βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, θαζψο επίζεο 

θαη ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ , δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κελ επεξεάζνπλ ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα απνηέιεζε απφ ηελ αξρή 

ηνλ θχξην κνριφ ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

έρεη ραξαθηήξα ηξαπεδνθεληξηθφ (bank-based). Οη έληνλνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο.  

Σα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλέρηζαλ κέρξη θαη ην 2008, φπνπ μέζπαζε θαη ε 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηαλαισηηθήο θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο, αιιά θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ εδξαηψζεθαλ ζηελ Διιάδα, λέεο εγρψξηεο,  ηδίσο 

ζπλεηαηξηζηηθέο, ηδξχζεθαλ θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δπηπιένλ, λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

αλαπηχρζεθαλ θαη πξνζθέξζεθαλ, θαη λέεο ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε αλάπηπμε θαη 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο δνκήο είλαη ε χπαξμε 

νκίισλ. Οη φκηινη απηνί δηακνξθψλνπλ έλα ζχζηεκα κεγάισλ νξγαλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο απνηεινχληαη απφ εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ηνπο 

κεηξηθνχο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ζπγαηξηθέο απηέο είλαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 

εηαηξίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, αλψλπκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο, δειαδή 

επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη θαη 

ηελ πιαηζίσζε ησλ κεηξηθψλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ κε επηρεηξήζεηο πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ, μελνδνρεηαθφ, ηερλνινγηθφ θιάδν ή αθφκε 

θαη ζηνλ θιάδν ησλ δηαλνκψλ. Οη επηρεηξεκαηηθνί απηνί φκηινη, ππφ ηελ εγεζία ησλ 

κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ζπγθεληξψλνπλ ζήκεξα ζνβαξή νηθνλνκηθή δχλακε, 

ηθαλή λα αζθεί επηξξνή ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ρψξαο θαη λα δηακνξθψλεη πιαίζηα πνιηηηθήο 

εζληθνχ ελδηαθέξνληνο, επεξεάδνληαο ηηο επηινγέο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ.
9
 

Παξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεληθά παξακέλεη αληαγσληζηηθφ, έρνληαο ρακειά εκπφδηα 

εηζφδνπ. Σν βαζηθφ εκπφδην εηζφδνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη ηα πνιχ πςειά θεθάιαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα επνπηηθνχο ιφγνπο. 

Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3601/2007. χκθσλα κε ην λφκν, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηδξχνληαη 

ππνρξεσηηθά κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, κε εμαίξεζε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο πνπ ηδξχνληαη κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

ηξαπεδηθή νδεγία 2006/48/ΔΚ, ζην λ. 3601/2007 θαη ζηελ νδεγία 2004/39/ΔΚ.
10

 Οη 

ππεξεζίεο πνπ, εθ λφκνπ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ είλαη: 

I. Απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ 

II. Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

III. Υνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ 

IV. Έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 

ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ) 

V. Πξάμεηο δηελέξγεηαο Πιεξσκψλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ 

VI. Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 

VII. πκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

VIII. Γηακεζνιάβεζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο 

IX. Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο (φζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ηε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ) 

                                                
9 Βι. «Ζ κνξθνινγία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε: 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο», ΟΔΔ 2010 
10 λ. 3601/2007 «Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Α΄ 178/2007). 



21 

 

X. Γηαρείξηζε ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

XI. πιινγή θαη επεμεξγαζία εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ 

 

2.2 Γνκή ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2.1, απνηειείηαη απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο  θαη ηνπο εηδηθνχο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Γηάγξακκα 2.1 

Γνκή ηνπ Διιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

 

Κεληξηθή Σξάπεδα

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο)

Δκπνξηθέο 
Σξάπεδεο

Διιεληθέο 
Δκπνξηθέο 
Σξάπεδεο

Ξέλεο 
Δκπνξηθέο 
Σξάπεδεο

πλεηαηξηζηηθέο 
Σξάπεδεο

Δηδηθνί Πηζησηηθνί 
Οξγαληζκνί

Σαρπδξνκηθφ 
Σακηεπηήξην

Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ
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I. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγεί ζαλ αλψλπκε εηαηξεία αιιά κε εηδηθφ θαηαζηαηηθφ 

θαζεζηψο πνπ δηαθέξεη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Σν 

θαηαζηαηηθφ ηεο ΣηΔ ππεξηζρχεη ησλ λφκσλ ζρεηηθά κε ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο φπνπ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο. Ζ Γηνίθεζε ηεο ΣηΔ δελ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ αιιά δηνξίδεηαη απφ ην θξάηνο κε ηεηξαεηή ζεηεία. Ζ ΣηΔ δηνηθείηαη απφ ην Γεληθφ 

πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ην Γηνηθεηή, ηνπο Τπνδηνηθεηέο θαη 9 ζπκβνχινπο.
11

 Οη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΣηΔ είλαη νη αθφινπζεο: 

 πκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη 

ηελ εθαξκφδεη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). Ζ Σξάπεδα δηελεξγεί πξάμεηο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηηο νπνίεο θπξίσο παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηα εγρψξηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (πξάμεηο θχξηαο θαη πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο). 

Δπίζεο, παξέρεη πάγηεο δηεπθνιχλζεηο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδνρήο 

θαηαζέζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ρνξήγεζε θαη απνξξφθεζε ξεπζηφηεηαο, 

αληηζηνίρσο. Σέινο, δηαηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη ηα 

ειάρηζηα απνζεκαηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 

 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ κέξνο ησλ ζε 

ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ δηαζεζίκσλ ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

 Καηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο. 

 Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε 

νπνία απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη αμηνινγεί 

ην βαζκφ αλζεθηηθφηεηάο ηνπ. 

 πιιέγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηα λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ΝΥΗ), 

δειαδή ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ. 

 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κέζσλ 

πιεξσκψλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζε 

φ,ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαθνινπζεί ηηο 

                                                
11 http://www.bankofgreece.gr 
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εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ δηεζλψο, 

ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πιεξσκέο, 

θαηαξηίδεη ζηαηηζηηθά δειηία, δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, θαη ηηο αλαζεσξεί εάλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 Δθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ, ηα νπνία θπθινθνξνχλ σο λφκηκν ρξήκα, κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο ΔΚΣ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θπθινθνξία θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ ζηελ Διιάδα. Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ αλά αμία, είηε απφ ην Ίδξπκα Δθηχπσζεο 

Σξαπεδνγξακκαηίσλ θαη Αμηψλ (ΗΔΣΑ) είηε απφ δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηαπνζηνιέο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ηελ επαλαθπθινθνξία ή ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο. Αθφκε, κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε απξφζθνπησλ ζπλαιιαγψλ 

ζηελ αγνξά θαη ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα κε ηηο εθάζηνηε αλαγθαίεο πνζφηεηεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ 

επξψ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επνπηεία 

αζθείηαη κε βάζε ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη κε θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ζεζπίδεη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, θπξίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν ηεο ελ γέλεη 

θεξεγγπφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 

θηλδχλσλ ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ, ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 Δλεξγεί σο ηακίαο θαη εληνινδφρνο ηνπ Γεκνζίνπ. Δίλαη ν ηξαπεδίηεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Σεξεί φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ πξνζθέξεη κηα 

ζεηξά απφ ηακεηαθέο, δηαδηθαζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 Πξνσζεί θαη επηβιέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαθαλνληζκνχ ρξενγξάθσλ. 
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Ζ ΣηΔ είλαη πιένλ αλεμάξηεηε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ππφθεηηαη φκσο ζε έιεγρν απφ 

ηε Βνπιή. Ο Γηνηθεηήο ηεο ΣηΔ ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο 

ΣηΔ ζηε Βνπιή ηεο νπνίαο έρεη πξνεγεζεί ε ελδηάκεζε Έθζεζή ηνπ, θαη ινγνδνηεί ελψπηνλ 

ηεο Βνπιήο φζεο θνξέο ηνλ θαιέζεη ν Πξφεδξφο ηεο. 

 

II. Δκπνξηθέο Σξάπεδεο 

 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν θαη ελεξγεηηθφηεξν ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο. Έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε ζχγρξνλα πηζησηηθά ηδξχκαηα παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θαηαζέζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ. Γηα ηελ ίδξπζε κηαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ή ηελ εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηεκάησλ 

μέλεο ηξάπεδαο, απαηηείηαη άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη νη 

ηξαπεδίηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο δέρνληαη ηα ηακεηαθά πιενλάζκαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο απνηακηεχζεηο ησλ ηδησηψλ. Έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο κε ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Σεξνχλ φκσο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο 

δηαρείξηζεο πνιιψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Απαγνξεχεηαη ζηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ δάλεηα, πηζηψζεηο ή εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζηελ ίδηα επηρείξεζε, φηαλ 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ππεξβαίλεη ην 1/5 ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, εθηφο αλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο δνζεί 

άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. Σέινο, δελ επηηξέπεηαη ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα θάλνπλ 

εκπφξην νχηε λα αλαιακβάλνπλ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή νπνηνπδήπνηε είδνπο. Οη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ 

 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

 Πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ θαη κεηαθνξά θεθαιαίσλ 

 Έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 

ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ) 

 Υνξήγεζε πηζηψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) 

 Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 
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 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε 

βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα 

ζπγρσλεχζεσο θαη εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ. 

 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ειιεληθέο φζν θαη μέλεο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο. 

III. πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο 

 

Οη πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο απνηεινχλ άιινλ έλα δηαδεδνκέλν ηχπν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ. ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηφζν θαηά ηελ ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο 

(ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ) φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. θνπφο ηεο επνπηείαο απηήο 

πνπ αζθείηαη είλαη απφ ηε κία πιεπξά, ε πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε πξνζηαζία ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, άξα θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο 

απηνχ. Ζ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ απηψλ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. Σν πξψηκν ζηάδην ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ν 

πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ε παξνρή 

δαλείσλ, εγγπήζεσλ, αζθαιεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηα κέιε 

ηνπ.
12

 Μεηά ηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο σο πηζησηηθφ ίδξπκα, ν πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

δέρεηαη θαηαζέζεηο, ρνξεγεί πηζηψζεηο θαη γεληθά δηελεξγεί θάζε είδνπο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.  

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ αληινχλ θεθάιαηα απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο, κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα κέιε ηνπο. Οπζηαζηηθά, νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο ζπληεινχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ φπνπ θαη εγθαζίζηαληαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Μπνξνχλ σζηφζν λα επεθηαζνχλ εθηφο 

λνκνχ αλ ην εγθξίλεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 2.1, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία θαηακέηξεζε (Μάηνο 2015). 

 

 

                                                
12 Βι. Κηληήο ηαχξνο (2004), πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο 
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Πίλαθαο 2.1 

Γίθηπν πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΘΠΕΙΡΟΤ ΤΝ.ΠΕ. 
 

ΠΑΓΚΡΘΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΤΝ.ΠΕ. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ν. ΕΒΡΟΤ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΙΕΡΙΑ - ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΠΙΣΘ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΔΡΑΜΑ ΤΝ.Π.Ε. 
 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΡΡΩΝ ΤΝ.Π.Ε. 
 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθεο Δπνπηεπνκέλσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

IV. Δηδηθνί Πηζησηηθνί Οξγαληζκνί 

 

Οη εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ ηδξχζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ 

χζηεκα (Δ.Σ.) είλαη ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (Δ.Σ.Β.Α.), ε Δζληθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (Δ.Σ.Δ.Β.Α.), ε Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην (Σ.Σ.).  

Απφ απηνχο ζήκεξα κφλν ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ παξακέλεη Δ.Π.Ο. Ζ 

αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (λ 2076/92) επέβαιε είηε έκκεζα ηελ θαηάξγεζή ηνπο είηε ηε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία. θνπφο ησλ εηδηθψλ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ είλαη ε θάιπςε, κέζσ ρνξεγήζεσλ, ησλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κεξηθψλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Ζ Δ.Σ.Β.Α, ε Δ.Σ.Δ.Β.Α θαη ε Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ ιέγνληαλ επελδπηηθέο ή αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο. Ζ Δ.Σ.Β.Α ήηαλ θξαηηθή, ε 

Δ.Σ.Δ.Β.Α. ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελψ ε Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

πέξαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ήκεξα ε Δ.Σ.Β.Α αλήθεη ζηνλ κηιν Πεηξαηψο µε ζπκκεηνρή 
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θαηά 35% ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ε Δ.Σ.Δ.Β.Α έρεη απνξξνθεζεί απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα. 

Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην (Σ.Σ.) ήηαλ δεκφζηα ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγνχζε θάησ απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αιιά γηα ηηο πηζησηηθέο ηνπ 

εξγαζίεο ππαγφηαλ ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν 2002 ε εηαηξηθή κνξθή ηνπ 

κεηαηξάπεθε, κε ηνλ λφκν 3082/2002, ζε αλψλπκε εηαηξία ελψ ην 2006 ηνπ ρνξεγήζεθε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηελ νπνία δελ είρε αθνχ ιεηηνπξγνχζε γηα ρξφληα σο 

δεκφζηα ππεξεζία. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013, εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Eurobank θαη πιένλ 

ιεηηνπξγεί σο πηζησηηθφ ίδξπκα θαη παξέρεη επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζε θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ νλνκαζία «Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην». 

Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απνηειεί απηφλνκν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηε γεληθή επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη γηα ηηο πηζηνδνηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηνηθείηαη 

απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηξηεηνχο ζεηείαο, ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο θαη επνπηεχεη ηνλ νξγαληζκφ. 

Παξάιιεια επνπηεχεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο. Σν Σ.Π.Γ. δέρεηαη θαηαζέζεηο ηδησηψλ αιιά θπξίσο δέρεηαη θαηαζέζεηο 

Ν.Π.Γ.Γ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο δέρεηαη παξαθαηαζήθεο θπξίσο 

κεηξεηψλ ή θξαηηθψλ νκνινγηψλ ή εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή άιισλ 

αμηνγξάθσλ. 

 

2.2.1 Ζ Γνκή ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο πξν Κξίζεο (2008) 

Λφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

επηθνηλσλίαο, νη Έιιελεο ζπλαιιαζζφκελνη κπνξνχλ ζήκεξα λα επηιέγνπλ 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο απφ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο αλά ηνλ 

θφζκν αληαπνθξηηέο ή ζπλεξγάηεο ηνπο. ηνηρεία γηα ηηο θαηεγνξίεο θνξέσλ παξνρήο 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα δεκνζηεχεη ηαθηηθά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, ηα ηξαπεδηθά πξντφληα 
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θαη νη ππεξεζίεο, ην 2008, πξνζθέξνληαλ ζηελ Διιάδα απφ 397 πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.
13

 

Σνπο νξγαληζκνχο απηνχο ε ΣηΔ ηνπο ηαμηλνκεί σο εμήο: 

 64 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 283 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (ΔΟΥ), πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί ηφπνπ παξνπζία ηνπο 

 50 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

Α) Πηζησηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ην Μάξηην ηνπ 2008, ζηελ Διιάδα ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ 64 πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθ ησλ νπνίσλ: 

 35 πηζησηηθά ηδξχκαηα (19 εκπνξηθέο θαη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο) πνπ έρνπλ 

θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, έρνπλ πάξεη άδεηα θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

(θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3601/2007 

 23 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, επίζεο, ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ηνπ Ν. 3601/2007, επνπηεπφκελα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 5 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο δελ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

 1 πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3601/2007, δειαδή 

ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 2.2 κε ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έδξα ζηελ 

Διιάδα. 

 

                                                
13 Βι. www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSistima2008s.pdf 
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Πίλαθαο 2.2 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα κε έδξα ζηελ Διιάδα 

 

Εινικθ Τράπεζα της Ελλάδος 

Εμπορικθ Τράπεζα της Ελλάδος 
Alpha Bank 

EFG Eurobank Ergasias 
Τράπεζα Πειραιώς 

Αγροτικθ Τράπεζα της Ελλάδος 
Γενικθ Τράπεζα Ελλάδος 

Marfin-Egnatia 
Τράπεζα Αττικθς 
Millennium Bank 

Proton Bank 
Τράπεζα Probank 

Πανελλθνια Τράπεζα 
First Business Bank 

Aspis Bank 
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο 

Επενδυτικθ Τράπεζα Ελλάδος 
Aegean Baltic Bank 

Ταμείο Παρακαταιηκών και Δανείων 
Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

 

 

Β) Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο 

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ κφληκε εκπνξηθή παξνπζία ζηελ 

Διιάδα, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (πιεξσκψλ ή ρξεκαηνδφηεζεο) πξνο ειιεληθά θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη, επίζεο, λα παξέρνπλ, θαη παξέρνπλ (έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλε 

πξνο ην παξφλ έθηαζε), 283 πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ).  

Σα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηεχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ηνπο θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν. 3601/2007, έρνπλ απιψο γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «ελδηαθέξνλ παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο εγθαηάζηαζε».  

Ζ θαηαλνκή ηνπο αλά ρψξα πξνέιεπζεο έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 2.3): 
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Πίλαθαο 2.3 

Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο 

 

Χώρα 

Προζλευςθσ 

Αρικμόσ 

Ιδρυμάτων 

Χώρα 

Προζλευςθσ 

Αρικμόσ 

Ιδρυμάτων 

Αυςτρία 22 Λιχνενςτάιν 2 

Βζλγιο 4 Λουξεμβοφργο 30 

Γαλλία 33 Μάλτα 3 

Γερμανία 43 Νορβθγία 3 

Ιταλία 6 Ολλανδία 19 

Δανία 6 Ουγγαρία 2 

Ιςλανδία 1 Πολωνία 1 

Θνωμζνο Βαςίλειο 67 Πορτογαλία 3 

Ιρλανδία 25 ουθδία 2 

Ιςπανία 4 Φινλανδία 4 

Κφπροσ 3   

  φνολο 283 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

Γ) Λνηπέο Δηαηξείεο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ (ππφ α θαη β) πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ άιιεο 50 εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο 

απνδνρήο θαηαζέζεσλ απφ ην θνηλφ, ππεξεζία πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα 

παξέρεηαη κφλν απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη επνπηεχνληαη, επίζεο, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ηνπο, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 2.4): 
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Πίλαθαο 2.4 

Λνηπέο Δηαηξείεο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

 Αρικμόσ Εταιριών 

Ανταλλακτιρια υναλλάγματοσ 12 

Εταιρείεσ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ 14 

Εταιρείεσ Πρακτορείασ Επιχειρθματικών Απαιτιςεων 4 

Εταιρείεσ Παροχισ Πιςτώςεων 2 

Ιδρφματα Θλεκτρονικοφ Χριματοσ (χωρίσ εγκατάςταςθ) 7 

Χρθματοδοτικά Ιδρφματα (χωρίσ εγκατάςταςθ) 1 

Εταιρίεσ Διαμεςολάβθςθσ ςτθ Μεταφορά Κεφαλαίων 10 

Σφνολο 50 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

πγθέληξσζε Δπξσπατθνύ θαη Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε δείθηε αλαθνξάο ηα ζπλνιηθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009, απμήζεθε ζεκαληηθά σο 

απνηέιεζκα ησλ &Δ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Ο Herfindahl-Hirschmann 

Index
14

 (HHI, Πίλαθαο 2.5) απμήζεθε ζεκαληηθά ζε 687 κνλάδεο ην 2008, απφ 543 κνλάδεο 

ην 2001 φζνλ αθνξά ηελ Δπξσδψλε, ελψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζεκείσζε άλνδν ηεο 

ηάμεσο ησλ 665 κνλάδσλ, απφ 504 κνλάδεο ην 2001. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ην κεξίδην αγνξάο ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ (CR-

5) δηακνξθψζεθε ζην 44,7% θαη 45,2% γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 

2008, απφ 39,1% θαη 37,8% πνπ ήηαλ αληίζηνηρα ην 2001. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε 

ζρέζε κε απηή ηνπ επξσπατθνχ. Ο δείθηεο CR-5 δηακνξθψζεθε ζην 69,5% γηα ην 2008, 

ειάρηζηα κεηαβαιιφκελνο απφ ην 67% ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην 2001. 

                                                
14 Ο HHI ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βάζεη 

ηνπ ελεξγεηηθνχ) ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σηκέο ηνπ δείθηε κεηαμχ 1.000-1.800 απεηθνλίδνπλ κέηξηα 

ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο, ελψ ηηκέο ηνπ δείθηε πάλσ απφ 1.800 απεηθνλίδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε. 
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Πίλαθαο 2.5 

Γείθηεο πγθέληξσζεο 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Γείθηεο Herfindahl-Hirschman (HHI) 

Διιάδα 1.113 1.164 1.130 1.070 1.096 1.101 1.096 1.172 1.184 

Δπξσδψλε 543 552 580 600 640 634 659 687 663 

Δπξσπατθή 

Έλσζε 
504 520 547 567 614 592 596 665 632 

Γείθηεο πγθέληξσζεο (CRS) βάζεη κεξηδίνπ αγνξάο (Δλεξγεηηθφ, %) 

Διιάδα 67 67,4 66,9 65 65,6 66,3 67,7 69,5 69,2 

Δπξσδψλε 39,1 39,3 40,5 41,7 42,8 43,1 44,4 44,7 44,6 

Δπξσπατθή 

Έλσζε 
37,8 38,3 39,7 40,9 42,6 41,5 41,5 45,2 44,3 

Γείθηεο πγθέληξσζεο βάζεη κεξηδίνπ αγνξάο (Γάλεηα, %) 

Διιάδα 
         

CR5 50,2 54 56,6 56,5 57,2 60,5 67,2 73,7 - 

CR3 34,5 38,2 39,9 40,3 41,6 44,2 48,9 53,9 - 

Γείθηεο πγθέληξσζεο βάζεη κεξηδίνπ αγνξάο (Καηαζέζεηο, %) 

CR5 67,9 74,5 76,2 73,2 73 71,3 68,7 80,1 - 

CR3 50,6 55,8 56,3 53,3 55,4 53,5 48,1 57,1 - 

Πεγή: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, BankScope Data base 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πέληε (CR-5) θαη ησλ 

ηξηψλ (CR-3) κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο 

ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο θαη ηα ζπλνιηθά δάλεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σν κεξίδην αγνξάο 

ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ βάζεη ησλ ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ απμήζεθε ζε 

73,7% ην 2008, έλαληη 50,2% ην 2001, κε ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο λα θαξπψλνληαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο απηήο. Σελ ίδηα ψξα, ν δείθηεο ζπγθέληξσζεο CR-5 βάζεη 

ησλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε ζε 80,1% ην 2008, απφ 67,9% ην 2001, αληαλαθιψληαο θπξίσο 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ πξνο ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο. Μελ μερλάκε πσο εθείλε 

ηελ πεξίνδν είρακε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε 

ηεξάζηηα αλεζπρία, ε νπνία κεηαθχιεζε ζην παγθφζκην αιιά θαη ζην ειιεληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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Ο Πίλαθαο 2.5 δείρλεη φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο (HHI θαη CR-5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

CR-5 είλαη θάησ ηνπ 75%, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη ην HΖΗ είλαη πεξίπνπ 

1000, ζεκεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ αληαγσληζηηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Αθφκα θη αλ ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο απνθαιχπηεη κηα αληαγσληζηηθή δνκή, ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη ζε νιηγνπσιηαθφ κνηίβν θαη ε δνκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο ηξαπεδψλ νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. 

Σν Γηάγξακκα 2.2 πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ καο δείρλεη ην κεξίδην ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδψλ (CR-5) ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξσδψλε θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην 2008. 
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Γηάγξακκα 2.2 

Μεξίδην αγνξάο ησλ 5 κεγαιύηεξσλ ηξαπεδώλ ην 2008 (%) 

 

Πεγή: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

2.2.2 Ζ Γνκή ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο κεηά ηελ Κξίζε 

(2008) – ήκεξα 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008, δεκηνχξγεζε κηα ηεξάζηηα 

αλεζπρία, ε νπνία κεηαθχιεζε ζην παγθφζκην αιιά θαη ζην Διιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα επέιζνπλ πνιιέο αιιαγέο ζηελ δνκή ηφζν ηνπ 

Δπξσπατθνχ φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο, κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ 

ζεκεξηλή ηνπ εηθφλα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

έπαημαλ νη πνιπάξηζκεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην δηάζηεκα απηφ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο, ην 2015, πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα απφ 495 πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.
15

 Σνπο 

νξγαληζκνχο απηνχο ε ΣηΔ ηνπο ηαμηλνκεί σο εμήο: 

                                                
15 Βι. www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx 
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 40 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 385 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (ΔΟΥ), πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί ηφπνπ παξνπζία ηνπο 

 70 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

Α) Πηζησηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ην Μάην ηνπ 2015, ζηελ Διιάδα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνχλ 40 πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθ ησλ νπνίσλ: 

 18 πηζησηηθά ηδξχκαηα (8 εκπνξηθέο θαη 10 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο) πνπ έρνπλ 

θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, έρνπλ πάξεη άδεηα θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

(θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3601/2007 

 17 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, επίζεο, ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ηνπ Ν. 3601/2007, επνπηεπφκελα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 4 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο δελ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

 1 πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3601/2007, δειαδή 

ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 2.6 κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έδξα ζηελ 

Διιάδα. 
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Πίλαθαο 2.6 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα κε έδξα ζηελ Διιάδα 

Εινικθ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

Alpha Bank Α.Ε. 

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. 

Τράπεζα  Eurobank Ergasias Α.Ε 

Attica Bank, Ανώνυμη Τραπεζικθ Εταιρεία 

Επενδυτικθ Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. 

Aegean Baltic Bank Α.Τ.Ε. 

Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε. 

Ταμείο Παρακαταιηκών και Δανείων 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

Β) Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο 

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ κφληκε εκπνξηθή παξνπζία ζηελ 

Διιάδα, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (πιεξσκψλ ή ρξεκαηνδφηεζεο) πξνο ειιεληθά θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη, επίζεο, λα παξέρνπλ, θαη παξέρνπλ (έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλε 

πξνο ην παξφλ έθηαζε), 385 πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ).  

Σα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηεχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν. 3601/2007, έρνπλ απιψο 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «ελδηαθέξνλ παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο 

εγθαηάζηαζε». Ζ θαηαλνκή ηνπο αλά ρψξα πξνέιεπζεο έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 2.7): 
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Πίλαθαο 2.7 

Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο 

Χώρα  

Προζλευςθσ 

Αρικμόσ 

Ιδρυμάτων 

Χώρα 

Προζλευςθσ 

Αρικμόσ 

Ιδρυμάτων 

Αυςτρία 33 Λιχτενςτάιν 7 

Βζλγιο 5 Λετονία 6 

Γαλλία 38 Λουξεμβοφργο 45 

Γερμανία 53 Μάλτα 10 

Γιβραλτάρ 4 Νορβθγία 3 

Δανία 4 Ολλανδία 21 

Εςκονία 2 Ουγγαρία 3 

Θνωμζνο Βαςίλειο 84 Πολωνία 1 

Ιρλανδία 28 Πορτογαλία 3 

Ιςλανδία 1 ουθδία 4 

Ιςπανία 5 Σςεχία 1 

Ιταλία 11 Φινλανδία 7 

Κφπροσ 6   

  φνολο 385 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

Γ) Λνηπέο Δηαηξείεο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ (ππφ α θαη β) πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ άιιεο 70 εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο 

απνδνρήο θαηαζέζεσλ απφ ην θνηλφ, ππεξεζία πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα 

παξέρεηαη κφλν απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη επνπηεχνληαη, επίζεο, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ηνπο, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, έρεη σο εμήο (Πίλαθαο 2.8): 
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Πίλαθαο 2.8 

Λνηπέο Δηαηξείεο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

 Αριιμός Εταιριών 

Ανταλλακτιρια υναλλάγματοσ 10 

Εταιρείεσ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ 8 

Εταιρείεσ Πρακτορείασ Επιχειρθματικών Απαιτιςεων 5 

Εταιρείεσ Παροχισ Πιςτώςεων 4 

Ιδρφματα Θλεκτρονικοφ Χριματοσ (χωρίσ εγκατάςταςθ) 42 

Χρθματοδοτικά Ιδρφματα (χωρίσ εγκατάςταςθ) 1 

Σφνολο 70 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ 

 

 

πγθέληξσζε Δπξσπατθνύ θαη Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

Σνλ πςειφηεξν βαζκφ ζπγθέληξσζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο παξνπζίαζε ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(2013). Ο απμεκέλνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζ’ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πειαηνιφγην, πεληαπιάζην ζρεδφλ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν 

φξν ηεο Δπξσδψλεο. 

πσο αλαθέξεη ε ΔΚΣ ζηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηε δνκή ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ 

Διιάδα νη πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ( CR-5) κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013, ειέγρνπλ ην 

95% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα καο 

πξψηε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε θαη ζε απφζηαζε απφ αγνξέο, φπσο ε Πνξηνγαιία, φπνπ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 70%, ε Ηζπαλία κε 55%, ε Γαιιία κε 45%, ε Ηηαιία κε 40% θαη ε 

Γεξκαλία κε 30%. Να ζεκεησζεί φηη ζηα ζηνηρεία ηνπ 2013 δελ πεξηιακβάλεηαη ε εμαγνξά 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Citibank απφ ηελ Alpha Bank, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2014, νχηε επίζεο ε απνξξφθεζε ηεο Geniki Bank απφ ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, εμειίμεηο πνπ δηεπξχλνπλ πεξαηηέξσ ην κεξίδην ησλ ηεζζάξσλ 

νπζηαζηηθά ηξαπεδψλ. 

Ζ Διιάδα δελ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο Δπξσδψλεο ζηελ νπνία ππήξμε ζπγθέληξσζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρε ηάζε, παξαηεξήζεθε ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία 
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θαη ηελ Ηξιαλδία θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ 

παξαηεξήζεθε ζε ρψξεο πνπ βξέζεθαλ ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ηξαπεδηθφο 

ηνκέαο ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο αθνινπζεί ζηαζεξά πνξεία ζπξξίθλσζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, κε ηε κείσζε λα θζάλεη ηα 742 πηζησηηθά ηδξχκαηα. Έηζη ζηα ηέιε ηνπ 2013, ν 

αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσδψλε πεξηνξίζηεθε 

ζηα 5.948 απφ 6.690 ην 2008, θαηαγξάθνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 11,1%. 

Σα Γηαγξάκκαηα 2.3 θαη 2.4 πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ καο δείρλνπλ ην κεξίδην ησλ 

πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ (CR-5) ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη 

ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο αληίζηνηρα απφ ην 2008-2013. 

 

 

Γηάγξακκα 2.3 

Σν κεξίδην ησλ πέληε κεγαιύηεξσλ Σξαπεδώλ  

(CR-5) ζην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ  

ζε επξσπατθέο ρώξεο 

 

Πεγή: ECB Structural Financial Indicators 
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Φαίλεηαη μεθάζαξα ηφζν ζην Γηάγξακκα 2.3 όζν θαη ζην 2.4, πνπ αθνινπζεί, πσο ην 

Σξαπεδηθφ χζηεκα ηεο Διιάδαο είλαη πνιχ ζπγθεληξσκέλν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαηέρνπλ πάλσ απφ ην 95% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 2.4 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 2008-2013 

 

 

Πεγή: www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ Σν Υξνληθφ ηεο Μεγάιεο Κξίζεο 
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2.3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 

Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηελ δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρεη γίλεη κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ηνπ ξφινπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, έρεη γίλεη κηα ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

ηνπ 2008 θαζψο θαη κεηά ηελ θξίζε έσο ζήκεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΤΓΥΩΝΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΞΑΓΟΡΔ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία θαη νξηζκνί 

Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ δψλε ηνπ επξψ ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή γηα ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζπκπηέδνληαο ηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάγθαζε ηηο ηξάπεδεο λα πξνβνχλ ζε αλαδηάξζξσζε 

ηεο εηαηξηθήο ηνπο δνκήο θαη νξγάλσζεο θαη ζε επαλεμέηαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαλ 

θαη λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

Σν κέζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ είλαη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ κε δηεζλή παξνπζία, 

θεθαιαηαθή επξσζηία θαη δηεπξπκέλα δίθηπα. 

ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ,  θαη ηδηαίηεξα 

κεηά απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ηξεηο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ  θπξηάξρεζαλ: ε 

«νηθνλνκηθή εμπγίαλζε», ε «ζπγρψλεπζε» θαη ε «εμαγνξά».  

Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ζπκβάιινπλ ζπλήζσο ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ζηελ άξζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη, ζηελ εμπγίαλζή ηνπο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
16

 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θχκαηνο 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ήηαλ ε απειεπζέξσζε θαη ε ελνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ε ελίζρπζε ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο θαη καθξν-πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

                                                
16 Δξγαζίεο ΔΓΟ (Δζληθφ πλέδξην Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο) 2009, 18 – 20 επηεκβξίνπ, Φιψξηλα,  

Κπξηαδφπνπινο – Εεζζφπνπινο – αξηγηαλλίδεο «Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Εμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ ησλ ηξαπεδώλ ζηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία», ζει.131επ. 
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ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Οη αλσηέξσ παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, πνπ είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ επηδίσμε ησλ 

ηξαπεδψλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, λα 

επεθηείλνπλ ηελ θιίκαθα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ. Βέβαηα, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη νη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ 

ζηξαηεγηθψλ, δελ ζπλεπάγνληαη απηφκαηα θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ κηαο ηξάπεδαο. 

ην ζεκείν απηφ θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζεσξψ ζθφπηκν λα δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ. 

Οη εμαγνξέο αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή πιεηνςεθηθνχ κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο 

κηαο επηρείξεζεο (εμαγνξαδφκελε) ζε κηα άιιε (εμαγνξάδνπζα), πνπ θαηαβάιιεη ην 

αληίζηνηρν αληίηηκν. Ζ κεηαβίβαζε γίλεηαη ζπλήζσο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ή κε αγνξά θαη 

αληαιιαγή κεηνρψλ, κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ε 

απφθηεζε κεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ ή αλάινγνπ πνζνζηνχ επί ηεο ζπλνιηθήο 

ηδηνθηεζίαο, κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ζηελ εμαγνξάδνπζα ηξάπεδα νπζηαζηηθφ έιεγρν, εάλ κε 

ηε κεηαβίβαζε κπνξεί λα επεξεάζεη θξίζηκεο επηινγέο ηεο εμαγνξαδφκελεο, ή εάλ ηα ινηπά 

κεξίδηα ηδηνθηεζίαο απηήο ηεο επηρείξεζεο είλαη ρσξηζκέλα ζε πάξα πνιχ κηθξά θνκκάηηα. Οη 

εμαγνξέο νκαδνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ζπλήζσο κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1) Δίδνο εμαγνξαδόκελεο ηξάπεδαο. Δάλ ε εμαγνξαδφκελε ηξάπεδα αλήθεη ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη αγνξάδεηαη απφ ηδησηηθή ηξάπεδα, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία εθηφο απφ εμαγνξά 

νλνκάδεηαη θαη ηδησηηθνπνίεζε. 

2) Πξνέιεπζε εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο. Ζ εμαγνξάδνπζα κπνξεί λα είλαη μέλε, 

πνιπεζληθή, εδξεχνπζα ζε άιιε ρψξα ή εγρψξηα ηξάπεδα.  

3) Οηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί ζηόρνη ηεο εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο. Σέηνηνη 

ζηφρνη κπνξεί λα είλαη: 

i. Αχμεζε κεγέζνπο γηα πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

ii. Απνξξφθεζε αληαγσληζηψλ. 

iii. Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά. 

iv. Πξννπηηθή ζπγρψλεπζεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο. 

v. Δίζνδνο ζε λέα αγνξά /ρψξα, πεξηνρή. 
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πγρώλεπζε γίλεηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο εμαθαλίδνληαη γηα λα παξαρσξήζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε κηα λέα ηξάπεδα. Δίλαη επνκέλσο ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ 

ζε κία λέα ηξάπεδα. πγρψλεπζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ κηα ηξάπεδα ή επηρείξεζε γεληθφηεξα, 

αγνξάδεη κηα άιιε (ή θαη πεξηζζφηεξεο) θαη ηελ απνξξνθά ζε κηα εληαία επηρεηξεζηαθή δνκή, 

ζπλήζσο δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο. ηε 

πξάμε ε ζπγρψλεπζε εθθξάδεηαη κε ηα δχν αθφινπζα βήκαηα:  

 

Βήκα 1: Δθθαζάξηζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ζπγρσλεχνληαη. 

Βήκα 2: Αληαιιαγή ησλ ηίηισλ ησλ παιαηψλ ηξαπεδψλ κε κεηνρέο ηεο λέαο 

ηξάπεδαο. 

Οη ζπγρσλεχζεηο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηρεηξεζηαθήο νινθιήξσζεο. Έηζη, 

ε επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε κπνξεί λα είλαη θάζεηε, νξηδφληηα ή ζπλδπαζκφο εηεξφθιεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ (conglomerates): 

i. Ζ θάζεηε νινθιήξσζε αλαθέξεηαη ζε ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ θαη γεληθά 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά αιιά ζπκπιεξσκαηηθά ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε δηαδνρηθά ζηάδηα 

νιφθιεξνπ ηνπ θπθιψκαηνο είηε ηεο παξαγσγήο είηε ηεο θπθινθνξίαο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ, αλ είλαη δπλαηφ λα κεδεληζηνχλ, ηα 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ. 

ii. Ζ νξηδόληηα νινθιήξσζε αθνξά ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ή απαζρνιήζεηο ζπγγελνχο αληηθεηκέλνπ, πνπ θαιχπηνπλ ηελ ίδηα 

ή παξφκνηα θάζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο. ηφρνο ηνπο είλαη λα εμνπδεηεξψζνπλ 

ην κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ θαη γηα λα επηβιεζνχλ, αλ είλαη δπλαηφ κνλνπσιηαθά, 

ζηελ αγνξά. 

iii. Ζ ζπγρώλεπζε ηύπνπ ζπγθξνηήκαηνο (conglomerate merger) είλαη ε ζπγρψλεπζε 

δχν επηρεηξήζεσλ ζε άζρεηνπο κεηαμχ ηνπο θιάδνπο. Σα conglomerates θαιχπηνπλ 

κηα εληαία νξγαλσηηθή δνκή επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, ησλ νπνίσλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 
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3.2 Κίλεηξα ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη ησλ εμαγνξώλ ησλ ηξαπεδώλ 

Σα θπξηφηεξα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπγθέληξσζε κε εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Το κίνηηρο ηης ορθολογικής οργάνωζης και επέκηαζης ηων ηραπεζών: Οη 

ζπγρσλεπκέλεο ηξάπεδεο ελδερνκέλσο λα αλακέλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ηελ είζνδν ζε λέεο εγρψξηεο ή δηεζλείο αγνξέο, λέεο πεγέο 

εθνδηαζκνχ πξψησλ θαη ινηπψλ πιψλ θαη λένπο δξφκνπο δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Ζ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ είλαη δπλαηφ λα απνβιέπεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, κε ηελ θαηαλνκή ησλ γεληθψλ εμφδσλ ζε κεγαιχηεξν φγθν παξαγσγήο. 

Δίλαη αθφκε πηζαλφ, νη ζπγρσλεπκέλεο ηξάπεδεο λα επηδηψθνπλ ηε δηαθνξνπνίεζή 

ηνπο (diversification) δειαδή ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο ζε θεξδνθφξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ή ηελ θαζεηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

θπθιψκαηνο ηνπο. 

ii. Το αμσνηικό κίνηηρο: Ζ εμαγνξάδνπζα ηξάπεδα επηδηψθεη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε 

ηεο ζηελ αγνξά, έηζη ψζηε λα απνζαξξχλεη κηα πηζαλή εμαγνξά απηήο απφ θάπνηα 

άιιε αληαγσλίζηξηά ηεο ηξάπεδα. 

iii. Το επιθεηικό κίνηηρο: Ζ ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά κηαο άιιεο ηξάπεδαο πξηλ 

απηή θαηαζηεί αληαγσλίζηξηά ηεο θαη έηζη απνθεχγεη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

αληαγσλίζηξηαο ζηελ αγνξά. 

iv. Το κερδοζκοπικό κίνηηρο: Μία ηξάπεδα εμαγνξάδεη κία άιιε ηξάπεδα, κε ζθνπφ λα 

αλεβάζεη ηελ αμία ηεο, πξνθείκελνπ, κεηά ην πέξαο κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, λα ηελ 

πσιήζεη ζε ηξίηνπο. 

 

ηε ρψξα καο νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο εθδειψζεθαλ κε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε αιιά βαζκηαία απέθηεζαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο. ηφρνο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ηθαλψλ φρη κφλν λα δηαηεξήζνπλ αιιά θαη λα 

δηεπξχλνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ηφζν ζηελ ειιεληθή αγνξά φζν θαη λα επεθηαζνχλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο κε πξνηεξαηφηεηα ηα Βαιθάληα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 
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3.3 πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ησλ ηεζζάξσλ “πζηεκηθώλ” Σξαπεδώλ 

3.3.1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1841 έσο ζήκεξα, ε Δζληθή Σξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά 

απφ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Καζνξηζηηθφ φκσο ξφιν, γηα ηελ ζεκεξηλή ηεο εηθφλα, έρνπλ παίμεη ηφζν νη ζπγρσλεχζεηο 

φζν θαη νη εμαγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη πξνρσξήζεη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ξεθηλψληαο 

ινηπφλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1997,ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνρψξεζε ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ δχν ζηεγαζηηθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο ηξαπεδψλ. Ζ Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο (ΔΚΣΔ) απνξξφθεζε ηελ Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα. Ζ λέα ηξάπεδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε  ιεηηνχξγεζε απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1998 σο Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

Δπαθνινχζεζε ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΚΣΔ. Ζ Δζληθή 

απνξξφθεζε ηελ ΔΚΣΔ θαη ε νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο έγηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1998. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε λέα ηξάπεδα δηέζεηε 705 ππνθαηαζηήκαηα, 17.000 

ππαιιήινπο, ελεξγεηηθφ αμίαο 35 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, θαηαζέζεηο 28,3 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ θαη ρνξεγήζεηο 9,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999, ε Δζληθή εμαγφξαζε ην θαηάζηεκα ηεο 

Chase Manhattan Bank ζην Βνπθνπξέζηη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην 72,5% ηεο 

"Interlease" πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν απνηεινχζε ηελ κνλαδηθή εηαηξίαο δηεζλνχο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηεο Βνπιγαξίαο.  

Σελ 29.10.99 ππνγξάθεθε ζηα θφπηα πξνζχκθσλν αγνξάο ηεο Stopanska Banθa απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα πνπ απέθηεζε ην 65% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ Stopanska ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ΠΓΓΜ κε 92 θαηαζηήκαηα θαη ζπξίδεο, 1.350 ππαιιήινπο θαη 

ελεξγεηηθφ χςνπο 332 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ηξάπεδαο ππνινγηδφηαλ ζε 

9 εθαη. επξψ. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ δέρηεθε λα αληαιιάμεη πξνβιεκαηηθά δάλεηα χςνπο 

112 εθαη. επξψ κε έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ελψ νη λένη επελδπηέο δεζκεχηεθαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο θαηά 25,5 εθαη. επξψ. 

 ηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ 2000, ε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ηεο 

United Bulgarian Bank πνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ ε ηξίηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο 
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Βνπιγαξίαο. Ζ Δζληθή απέθηεζε ην 89,9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ελψ ην 10% ην 

δηαηήξεζε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε (EBRD). 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 νη δηνηθεηέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο 

Alpha Bank αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα γίλεη ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ηξαπεδψλ. Δλ ζπλερεία ζπκθσλήζεθε ε δνκή ηεο λέαο ηξάπεδαο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ 

ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Σν εγρείξεκά ηνπο φκσο απέηπρε. Έηζη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002 

αλαθνηλψζεθε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο απέβεζαλ άθαξπεο θαη ν ζηφρνο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο επξσπατθνχ θνινζζνχ έκεηλε απξαγκαηνπνίεηνο.  

ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2001, έγηλε γλσζηή ε εμαγνξά ηεο ηξάπεδαο Yonkers Financial 

Corporation (Y.F.C.) απφ ηελ ΔΣΔ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Atlantic Bank. Ζ ζπκθσλία 

πξνέβιεπε ηίκεκα εμαγνξάο 69,6 εθαη. δνιαξίσλ θαη ηειηθά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Y.F.C. ζηελ 

Atlantic Bank of New York. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 εγθξίζεθε ε απνξξφθεζε ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (ΔΣΔΒΑ) απφ ηε κεηξηθή ηεο, Δζληθή 

Σξάπεδα. Γηα θάζε δέθα κεηνρέο ηεο απνξξνθψκελεο Σξάπεδαο (ΔΣΔΒΑ) αληηζηνηρνχζαλ 

ηξεηο λέεο κεηνρέο ηεο απνξξνθνχζαο Σξάπεδαο (Δζληθή Σξάπεδα). 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 ε Δζληθή Σξάπεδα απέθηεζε ην 81,7% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο ηξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο Banca Romaneasca ε νπνία είρε έδξα ην Βνπθνπξέζηη, αθνχ 

πξψηα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελέθξηλε ηελ ελ ιφγσ εμαγνξά. 

 Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2005, επήιζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο Atlantic Bank, ε 

νπνία ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο ΔΣΔ, ζηελ New York Community Bank. Σν ηίκεκα ηεο εμαγνξάο 

αλήιζε ζε 400 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε κεηξεηά. Σν ελ ιφγσ ρξεκαηηθφ πνζφ αλακελφηαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ θίλεζε απηή 

ηεο ΔΣΔ εληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ εζηίαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε αγνξέο πνπ παξνπζίαδαλ δπλακηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζηηο 

νπνίεο ε Σξάπεδα δηέζεηε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Χο ηέηνηεο αλαγλσξίδνληαλ νη νηθνλνκίεο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Έλα κήλα αξγφηεξα, ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2005, ε ΔΣΔ αλαθνίλσζε ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο 

ηεο, National Bank of Greece, Canada ζηελ θαλαδηθή ηξάπεδα Scotiabank. H NBG, Canada 

δηέζεηε δίθηπν 10 θαηαζηεκάησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Quebec θαη ηνπ Ontario. Παξφηη ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα ε NBG, Canada παξνπζίαδε ζηαζεξή θεξδνθνξία, ε πψιεζή ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πψιεζε ηεο Atlantic Bank, κφιηο έλα κήλα πξηλ, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα φηη ε ΔΣΔ ήζειε λα επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη λα απνζπξζεί απφ πεξηνρέο πνπ νη ζπγαηξηθέο ηεο εκθάληδαλ κελ θεξδνθνξία 

αιιά ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο παξέκελε θαηψηεξε ηεο αληίζηνηρεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ. 

 ηηο 3 Απξηιίνπ 2006, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ζπκθψλεζε γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ 46% (437 εθαηνκκχξηα δηαπξαγκαηεπφκελεο κεηνρέο) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ηδησηηθήο 

ηξάπεδαο ηεο Σνπξθίαο Finansbank θαη ηνπ 100% (100 κεηνρέο) ησλ ηδξπηηθψλ 

(πξνλνκηνχρσλ) κεηνρψλ απφ ηε FIBA Holding θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή εηαηξείεο 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2,291 δηο επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,918 δηο επξψ αθνξνχζαλ ηηο θνηλέο 

κεηνρέο θαη ηα 372 εθαη. επξψ ηηο ηδξπηηθέο κεηνρέο. 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2005, ν φκηινο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο είρε βαζηθφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 8.9% θαη 

ζπλνιηθφ βαζηθφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 12.3%. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηελ πψιεζε ηεο Atlantic Bank, ν βαζηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηακνξθσλφηαλ 

ζην 9.9%. Ζ Δζληθή Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη κέξνο ηεο εμαγνξάο ηεο 

Finansbank πξνέβε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ 

κεηφρσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  3 δηο επξψ. Έηζη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006, ε ΔΣΔ αλαθνίλσζε 

φηη νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηνπ 46% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηνπ 100% ησλ ηδξπηηθψλ 

κεηνρψλ ηεο Finansbank. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ε Δζληθή Σξάπεδα απέθηεζε πεξαηηέξσ 

43,44% ησλ κεηνρψλ ηεο Finansbank έλαληη 1,733 δηο επξψ. ήκεξα ε Δζληθή Σξάπεδα 

θαηέρεη ην 99,8% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Finansbank, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 5% 

ην νπνίν θαηέρεηαη απφ ηελ IFC θαη ηνπ 9,68% πνπ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ πσιεηψλ Fiba 

θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 εμαγνξάζηεθε απφ ηελ ΔΣΔ. 

 Σoλ επηέκβξην ηνπ 2006, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) θαη ε Γεκνθξαηία ηεο 

εξβίαο ππέγξαςαλ ηειηθή ζχκβαζε γηα ηελ εμαγνξά, απφ ηελ ΔΣΔ, ηεο Vojvodanska Banka 

a.d. Novi Sad (Vojvodanska). Ζ δηάζεζε ηεο Vojvodanska, γηα ηελ νπνία είραλ αξρηθά 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ 11 επξσπατθέο ηξάπεδεο, ήηαλ απνηέιεζκα δηαδηθαζίαο δεκφζηαο 

πξνζθνξάο ελλέα κελψλ. Σειηθά, κφλν ε ΔΣΔ ππέβαιιε δεζκεπηηθή πξνζθνξά. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε ΔΣΔ θαηέβαιε ζηε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο  360 

εθαηνκκχξηα επξψ ζε κεηξεηά γηα ηελ εμαγνξά πνζνζηνχ 99,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 



50 

 

ηεο Vojvodanska. ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε ΔΣΔ ππέβαιε 

πξνζθνξά ζηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο ηεο Vojvodanska κε φξνπο ηζφηηκνπο πξνο εθείλνπο 

πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο. Δπηπιένλ, ε ΔΣΔ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 

25 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2007. Ο ινγαξηαζκφο 

απηφο θάιππηε νξηζκέλεο αλακελφκελεο εηζπξάμεηο απφ ην ραξηνθπιάθην επηζθαιψλ 

δαλείσλ ηεο Vojvodanska, πνπ ήηαλ πιήξσο θαιπκκέλν απφ ζρεηηθέο πξνβιέςεηο, θαη ζε 

πεξίπησζε ειιείκκαηνο ζηηο εηζπξάμεηο, ην αλάινγν ηκήκα ηνπ πνζνχ απηνχ ζα απνδηδφηαλ 

ζηελ ΔΣΔ. Ο Ζ εμαγνξά εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2006. 

ηηο 17 Απγνχζηνπ 2010, ε Δζληθή Σξάπεδα εμαγφξαζε ην 10,8% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Stopanska Banθa, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) θαη ηνπ IFC. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλήιζε ζε 35,2 

εθαηνκκχξηα επξψ. Πιένλ ε Σξάπεδα θαηείρε ην 21,6% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Stopanska Banθa. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε πξναηξεηηθή δεκφζηα πξφηαζε 

κέζσ αληαιιαγήο κεηνρψλ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο Eurobank κε αλαινγία 58 λέεο κεηνρέο ηεο Δζληθήο γηα 100 κεηνρέο ηεο 

Eurobank.
17

 Πξφζεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ήηαλ λα πξνρσξήζεη ζηε ζπγρψλεπζε ηεο 

Eurobank, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο πξνζθνξάο. ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 

θαη ελψ ε ζπγρψλεπζε δελ είρε αθφκα νινθιεξσζεί, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έζηεηιε 

επηζηνιέο ζηελ Δζληθή θαη ζηελ Eurobank, δειψλνληαο ηνπο πσο κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ 

2013 ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα καδί 

κε ηελ Eurobank έζηεηιαλ επηζηνιή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηεο δήηεζαλ κηα 

επηκήθπλζε ρξφλνπ κε ζθνπφ λα νινθιεξσζεί ε ζπγρψλεπζε θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε πιένλ σο έλα εληαίν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Σν αίηεκα απηφ δελ 

έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη έηζη ζηηο 8 Απξηιίνπ 2013, ε Eurobank θαη 

ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνίλσζαλ πσο ζα πξνρσξήζνπλ ζε αλαθεθαιαηνπνίεζε αλεμάξηεηα ε 

κία απφ ηελ άιιε θαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο αλαζηέιιεηαη
18

. 

                                                
17 Βι. ζρεηηθά: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/ypovoli-proairetikis-dimosias-

protasis-gia-eurobank-ergasias 
18 Βι. ζρεηηθά: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/deltio-typoy-8-4-2013, 

http://www.eurobank.gr/online/home/viewNews2.aspx?id=1798&code=PRESS&lang=gr 

https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/ypovoli-proairetikis-dimosias-protasis-gia-eurobank-ergasias
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/ypovoli-proairetikis-dimosias-protasis-gia-eurobank-ergasias
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/press-releases/deltio-typoy-8-4-2013
http://www.eurobank.gr/online/home/viewNews2.aspx?id=1798&code=PRESS&lang=gr
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ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηφηε ηζρχνληνο ηξαπεδηθνχ λφκνπ 3601/2007
19

 άξζξα 63
Α
 

επ., ηα νπνία εηζήρζεζαλ δηα ηνπ λ. 4021/2011 κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο έλαληη ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ θαη ηελ ελεξγό 

πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ θνηλνύ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
20

, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 63Β «εληνιή κεηαβίβαζεο», ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηηο 

10 Μαΐνπ 2013, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 10/1/10.05.2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Μέηξσλ Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ) ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) κε ζέκα «Εληνιή κεηαβίβαζεο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ππό εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία 

«FBB − ΠΡΩΣΗ ΕΠΘΧΕΘΡΗΜΑΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ζην πηζησηηθό ίδξπκα κε ηελ 

επσλπκία «ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.»» απέθηεζε, ρσξίο ηίκεκα, ην “πγηέο” 

ηκήκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο FBB (First Business 

Bank).
21

 χκθσλα κε ηελ απφθαζε 13/7.11.2013 ηεο ΔΜΔ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

νξηζηηθνπνηήζεθε ε απνηίκεζε ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ηεο FBB θαη πξνζδηνξίζηεθε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ άλνηγκα ζε 457 εθαη. επξψ, 

πνζφ ην νπνίν θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ην ΣΥ κε νκφινγα ΔΣΥ ηζφπνζεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο. Γχν κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 26 Ηνπιίνπ 2013, ε Δζληθή Σξάπεδα πάιη 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ππ’ αξ. 12/1/26.7.2013 απφθαζε ηεο 

ΔΜΔ ηεο ΣηΔ «Εληνιή κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ππό εηδηθή εθθαζάξηζε 

πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.» ζην πηζησηηθό ίδξπκα κε 

ηελ επσλπκία «ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.»») απέθηεζε, ρσξίο ηίκεκα, ην 

“πγηέο” ηκήκα ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Probank.
22

 χκθσλα 

κε ηελ απφθαζε 15/30.12.2013 ηεο ΔΜΔ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
23

, νξηζηηθνπνηήζεθε ε 

                                                
19 λ. 3601/2007 «Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Α΄ 178/2007).  
20 Βι. αλαιπηηθψο αηηηνινγηθή έθζεζε ζρεδίνπ λφκνπ «Εληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ Ρύζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ραξαθηήξα–  Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ 

Επξσπατθνύ Σακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
21 ΦΔΚ Β’ 1137/10.05.2013. ην ίδην ΦΔΚ δεκνζηεχηεθε θαη ε ππ’ αξ. 73/1/10.5.2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ (ΔΠΑΘ) ηεο ΣηΔ «Αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνύ 

ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «FBB−ΠΡΩΣΗ ΕΠΘΧΕΘΡΗΜΑΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ζέζε απηνύ ζε εηδηθή 

εθθαζάξηζε θαη δηνξηζκόο εηδηθνύ εθθαζαξηζηή», θαζψο θαη ε ππ’ αξ. 102/2/10.5.2013 απφθαζε ηεο ΔΜΔ ηεο 

ΣηΔ πεξί ηεο πξνζσξηλήο απνηίκεζεο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηέσο FBB ζηελ ΔΣΔ. 
22 ΦΔΚ Β’ 1831/26.7.2013. ην ίδην ΦΔΚ δεκνζηεχηεθε θαη ε ππ’ αξ. 85/1/26.7.2013 απφθαζε ηεο ΔΠΑΘ ηεο 

ΣηΔ «Αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.», 

ηεξκαηηζκόο ηνπ έξγνπ ηνπ επηηξόπνπ, ζέζε ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε εηδηθή εθθαζάξηζε θαη δηνξηζκόο εηδηθνύ 

εθθαζαξηζηή», θαζψο θαη ε ππ’ αξ. 12/2/26.7.2013 απφθαζε ηεο ΔΜΔ ηεο ΣηΔ πεξί ηεο πξνζσξηλήο απνηίκεζεο 

ησλ κεηαβηβαδφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηέσο Probank ζηελ ΔΣΔ. 
23 ΦΔΚ Β’ 3354/30.12.2013. 
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απνηίκεζε ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο Probank θαη 

πξνζδηνξίζηεθε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ άλνηγκα ζε 563 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν 

θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ην ΣΥ κε εηζθνξά κεηξεηψλ ζηελ Σξάπεδα. Καη νη δχν 

ηξάπεδεο εθείλε ηελ πεξίνδν βξίζθνληαλ ζε εηδηθή εθθαζάξηζε.
24

 

 

 

3.3.2 EUROBANK 

Ζ Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. («Eurobank») ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα, ζηηο 11 

Γεθεκβξίνπ 1990 κε ηελ επσλπκία «Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα Α.Δ.» ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ δίθαην. χκθσλα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη απηή πνπ άλνημε ην ρνξφ ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ ζηελ Διιάδα. 

ηηο 19 Ηνπιίνπ 1996 ππέγξαςε ζχκβαζε εμαγνξάο κε ηε Bank Worms ε νπνία πψιεζε ην 

95% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Interbank Διιάο Α.Δ πνπ δηέζεηε 19 ππνθαηαζηήκαηα. 

Ζ Eurobank απνξξφθεζε ηειηθά ηελ Interbank θαη σο λέα ηξάπεδα πηα δηέζεηε 25 

θαηαζηήκαηα (19+6 ηεο Eurobank). Δπηπιένλ ην 1997 εμαγόξαζε πέληε απφ ηα επηά 

θαηαζηήκαηα ηεο Credit Lyonnais Hellas ηα νπνία απνξξφθεζε κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο λα αλέιζεη ζε 30. 

ηηο αξρέο ηνπ 1998 εμαγφξαζε απφ ηνλ Κνξεάηηθν φκηιν HANWA ην 58,08% ησλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ έλαληη 26,1 εθαη. επξψ θαη απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ην 51% ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο ίδηαο ηξάπεδαο έλαληη 4,7 εθαη. επξψ. Ζ 

Σξάπεδα Αζελψλ δηέζεηε 24 ππνθαηαζηήκαηα θαη ηειηθά ζπγρσλεχζεθε κε ηε Eurobank. 

ηηο 29 Ηνπλίνπ 1998 ε Eurobank απέθηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ αζθνχζε 

ηε δηνίθεζε κέζσ ηνπ δηνξηζκνχ επηηξφπνπ, ηελ Σξάπεδα Κξήηεο έλαληη 273 εθαη. επξψ. Ζ 

Σξάπεδα Κξήηεο πνπ δηέζεηε 88 θαηαζηήκαηα απνξξνθάηαη ηειηθά απφ ηελ Eurobank ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1999. Ζ θίλεζε απηή ηεο Eurobank ζεσξήζεθε πξσηφγλσξε θαη απφ πνιινχο 

αξθεηά εληππσζηαθή γηα ηελ επνρή εθείλε. 

                                                
24 Σφζν ε κεηαβίβαζε επηιεγκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

κε ηελ επσλπκία «FBB−ΠΡΩΣΗ ΕΠΘΧΕΘΡΗΜΑΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», φζν θαη ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3601/2007 «Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, επάξθεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 178), φπσο ίζρπε, θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 63Β, 63Γ, 68 θαη 69 παξ. 3 

απηνχ. 



53 

 

ηηο 14 Απγνχζηνπ 1998 απέθηεζε απφ ηε θξαηηθή εηαηξία ηξαπεδηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

Βνπιγαξίαο ην 78,23% ηεο Post Bank έλαληη 38 εθαη. δνιαξίσλ θαη δεζκεχηεθε λα απμήζεη 

ην κεηνρηθφ ηεο θεθαιαίν θαηά 20 εθαη. δνιάξηα κέζα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Δπίζεο 

δεζκεχηεθε πσο γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα ζα εθρσξεί ην 10% ησλ θεξδψλ ζην 

βνπιγαξηθφ δεκφζην. Ζ πξνζθνξά ππνβιήζεθε ζε πνζνζηά 50% - 50% καδί κε ηελ 

American Life Insurance Co. Ζ Post Bank θαηείρε ην 8% ηεο αγνξάο θαηαζέζεσλ, είρε 1.600 

ππαιιήινπο θαζψο θαη 111 ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα. 

Μέζα ζην ίδην έηνο αγφξαζε απφ κεγαινκέηνρν ην 12% ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο 

Δξγαζίαο ην νπνίν αχμεζε ζην 20,34%, κε αγνξέο ζην ΥΑΑ θαη ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ Consolidated Eurofinance 

Holdings.  

ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Deutsche Bank, πνπ ήδε θαηείρε ην 10% 

ησλ κεηνρψλ ηεο Eurobank, ζε επηζεηηθή εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Δξγαζίαο πξνζθέξνληαο 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηελ αληαιιαγή ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε αλαινγία 1 κεηνρή ηεο Δξγαζίαο 

έλαληη 2,2 κεηνρέο ηεο Eurobank ζπλ 4.000 δξρ. κεηξεηά γηα θάζε κεηνρή. ηε δηαδηθαζία 

ζέιεζε λα κπεη θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ε νπνία θαηέζεζε δεκφζηα αληηπξνζθνξά γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ 50,1% ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Δξγαζίαο, ε νπνία κάιηζηα θξίζεθε πην 

ειθπζηηθή. Ζ Eurobank ηφηε επαλήιζε κε πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (κηα κεηνρή ηεο 

Δξγαζίαο 2,4 κεηνρέο ηεο Eurobank ζπλ 17.000 δξρ. κεηξεηά γηα θάζε κεηνρή). Σειηθά ε 

ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000. Ζ λέα ηξάπεδα 

νλνκάζηεθε Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias, θαη είρε κεηνρηθφ θεθάιαην 561,1 εθαη. επξψ. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003, ε Eurobank απνθάζηζε λα επεθηαζεί πην πνιχ ζηελ ηξαπεδηθή 

αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο απμάλνληαο ην πνζνζηφ ηεο ζηελ Bancpost ζε 36,25% απφ 19,25% πνπ 

θαηείρε ήδε απφ ην 1990. Μέρξη ην 2007, ε Eurobank είρε θαηαθέξεη λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο ην 

77,56% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Bancpost θαη ζήκεξα ην πνζνζηφ απηφ έρεη θηάζεη ζην 

99,11%. 

ηηο 16 Μαξηίνπ 2001 ε Eurobank εμαγφξαζε ηελ Σξάπεδα Δπελδχζεσλ TELESIS κε 

αληαιιαγή κεηνρψλ θαη κε αλαινγία 1 κεηνρή Eurobank έλαληη 2,2 κεηνρέο ηεο TELESIS. 

Αθνινχζεζε ε ζπγρψλεπζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ ησλ δχν ηξαπεδψλ ελψ ηα 

ζηειέρε ηνπ επελδπηηθνχ ηνκέα ηεο Telesis εληάρζεθαλ ζηελ EFG Finance πνπ 

κεηνλνκάζηεθε ζε EFG Telesis Finance. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Telesis είρε εμαγνξάζεη 
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θαη απνξξνθήζεη ηε Γσξηθή Σξάπεδα γηα λα εμαγνξαζζεί θαη απνξξνθεζεί κε ηε ζεηξά ηεο 

απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias. 

 ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2003, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελέθξηλε ηελ απφθηεζε απφ ηελ 

EFG Eurobank ηνπ 90% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο Post Banka AD ηεο εξβίαο. 

Μέζα ζηελ ίδηα ρξνληά, αλαθνηλψζεθε ε ιήμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο ηεο Deutsche 

Bank κε ηελ EFG Eurobank θαζψο ε γεξκαληθή ηξάπεδα ήζειε λα απνδεζκεπηεί απφ 

κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο αλαθνηλψζεθε ε απφθηεζε απφ ηελ EFG 

Eurobank ηνπ 91,7% ησλ κεηνρψλ θαη θαη' επέθηαζε ν πιήξεο έιεγρνο ηεο Bulgarian Post 

Bank πνπ ήηαλ ε πέκπηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Βνπιγαξίαο κε θέξδε ην 2003 άλσ ησλ 5 

εθαη. επξψ. 

ηηο 4 Απγνχζηνπ 2005, ε EFG Eurobank απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο Nacionanla Stedionica banca (NsB), αθνχ πξψηα 

εγθξίζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ππνγξάθζεθε ζπκθσλία γηα 

ηελ εμαγνξά απφ ηδηψηεο κεηφρνπο ηνπ 49% ησλ κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο. Ζ Nacionanla 

Stedionica banca (NsB) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 απνξξνθήζεθε απφ ηελ Eurobank EFC AD 

Beograd θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αγγίδεη ην 100%. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 αλαθνηλψζεθε φηη ε EFG Eurobank θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηνπο 

ηδηψηεο κεηφρνπο ηεο Universal Bank ηεο Οπθξαλίαο γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ην 99,34% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο. Ζ εμαγνξά εγθξίζεθε 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2006. Ζ Universal Bank ήηαλ κηα κεζαίνπ 

κεγέζνπο ηξάπεδα θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επηθεληξψλνληαλ ζηε Γπηηθή Οπθξαλία θαη ην 

Κίεβν. ήκεξα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Eurobank ζηελ Universal Bank αμίδεη ην 99,97%. 

ηηο 29 επηεκβξίνπ 2006 αλαθνηλψζεθε φηη ε EFG Eurobank Ergasias απέθηεζε ην 74,26% 

ηεο ηξάπεδαο ηεο Βνπιγαξίαο DZI Bank έλαληη 157,76 εθαη. επξψ απφ ηα νπνία ηα 110 εθαη. 

θαηαβιήζεθαλ κε κεηξεηά θαη ηα ππφινηπα ζε 2 εθαη. κεηνρέο ηεο EFG Eurobank. Μεηά ηελ 

ζπγρψλεπζε ηεο Bulgarian Post Bank A.D θαη ηεο DZI Bank πξνέθπςε ε Eurobank Bulgaria 

A.D. ζπγαηξηθή θαηά 99,99% ηεο Eurobank. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κέζα ζην 2013 έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ Eurobank λα ζπγρσλεπζνχλ κε ηελ απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ 

ηελ πξψηε. Ζ ζπγρψλεπζε απηή ηειηθά δελ νινθιεξψζεθε θαη έηζη ε Eurobank νινθιήξσζε 

ηελ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζήο ηεο θαη ελ ζπλερεία ην ΣΥ απέθηεζε ην 98,6% ηνπ 

ηφηε θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. 
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ην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο αλαδηάξζξσζεο θαη ελνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ μεθίλεζε ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2013, ε 

Σξάπεδα ζχλαςε δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ην ΣΥ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ Νένπ ΣΣ έλαληη αληαιιάγκαηνο 681 εθαη. επξψ θαηαβιεηέν 

κε ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ. Σελ ίδηα εκέξα, ε Σξάπεδα ζχλαςε δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε 

ην ΣΥ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Νέαο 

Proton Bank έλαληη αληαιιάγκαηνο 1,00 επξψ
25

. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, 

ην ΣΥ θάιπςε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο Νέαο Proton Bank εηζθέξνληαο €395 

εθαηνκκχξηα ζε κεηξεηά. Σνλ Οθηψβξην ππεγξάθεζαλ ηα ζρέδηα ζπκβάζεσλ γηα 

ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηνπ Νένπ ΣΣ θαη ηεο Νέαο Proton Bank απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ 

ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο κε ηε Νέα Proton Bank θαη ην Νέν ΣΣ νινθιεξψζεθε ζηηο 22 

Ννεκβξίνπ 2013 θαη ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2013 αληίζηνηρα θαη σο απνηέιεζκα φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Νέαο Proton Bank θαη ηνπ Νένπ ΣΣ κεηαβηβάζηεθαλ 

ζηελ Eurobank, ε νπνία θαηέζηε εθ ηνπ λφκνπ νηνλεί θαζνιηθή δηάδνρνο ηνπ Νένπ ΣΣ θαη 

ηεο Νέαο Proton Bank.
26

 

Οη παξαπάλσ ζπγθεληξψζεηο βειηίσζαλ ην κέγεζνο θαη ην πξνθίι ηνπ Οκίινπ θαη είραλ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηνπ, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ην 

ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηεο Σξάπεδαο. 

 

 

 

 

                                                
25 Νσξίηεξα δπλάκεη ησλ ππ’ αξ. 9250/9.10.2011 θαη  2124/Β.95/18.01.2013 Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ είραλ ζπζηαζεί ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 63Δ «Μεηαβαηηθφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα» ηνπ λ. 3601/2007 

ηα κεηαβαηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα «ΝΔΑ PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» θαη «ΝΔΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Σ.Δ.», αθνχ είραλ αλαθιεζεί κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο ΔΠΑΘ ηεο ΣηΔ νη άδεηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ «PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» θαη «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Σ.Δ.».  
26 Α)ΦΔΚ Β΄ 3042/29.11.2013. ην ίδην ΦΔΚ δεκνζηεχηεθε θαη ε ππ’ αξ. 569/VII/2013 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ, δπλάκεη ηεο νπνίαο επεηξάπε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 

ERGASIAS ΑΔ» ε θαηά παξέθθιηζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ λ. 3959/2011, πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο πνπ αθνξά ζηελ απφθηεζε απφ ηελ αηηνχζα, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, ηνπ ζπλφινπ 

(100%) ησλ κεηνρψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε ηελ επσλπκία (α) «Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο 

ΑΣΔ» θαη (β) «Νέα Proton Σξάπεδα Α.Δ.» 

Β) http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=352&nid=711. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ. 

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=352&nid=711
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3.3.3 ALPHA BANK 

Ζ Alpha Bank μεπεξλά ηα 130 ρξφληα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Διιάδαο. Μάιηζηα είλαη απφ 

ηηο ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1998, ν φκηινο ηεο Alpha Σξάπεδαο Πίζηεσο, φπσο ηφηε νλνκαδφηαλ, 

εμαγφξαζε ην 75% ηεο Lombard NatWest, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα νλνκάζηεθε Alpha 

Σξάπεδα Limited. Ζ Lombard NatWest θάιππηε ην 5% ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηεο Κχπξνπ 

θαη δηέζεηε 24 ππνθαηαζηήκαηα. 

ηηο 29 Μαξηίνπ 1999, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο απνθάζηζε λα 

κεηαβηβάζεη ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο ζηελ Alpha Σξάπεδαο 

Πίζηεσο. Μέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ε κεγαιχηεξε ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθήο ηξάπεδαο κε 

ηίκεκα 798 εθαη. επξψ. O φκηινο ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο δηέζεηε δίθηπν 230 

ππνθαηαζηεκάησλ, θαηαζηήκαηα ζην Λνλδίλν θαη ηε φθηα, πέληε ζπγαηξηθέο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο, ηελ Ηνληθή Δθπαηδεπηηθή θαη ηελ Ηνληθή Ξελνδνρεηαθή πνπ ήηαλ 

ηδηνθηήηξηα ησλ μελνδνρείσλ Athens Hilton θαη Rhodos Imperial. ηηο 25 Απξηιίνπ 2000, 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ ησλ δχν ηξαπεδψλ θαη πξνέθπςε ε λέα ηξάπεδα κε ην 

φλνκα Alpha Bank. Ήηαλ πιένλ ν δεχηεξνο ηξαπεδηθφο φκηινο ζηελ Διιάδα κε 437 

ππνθαηαζηήκαηα, 720 ATMs θαη 2,7 εθαηνκκχξηα ινγαξηαζκνχο πειαηψλ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1999 ε Alpha Bank εμαγφξαζε ην 65,05% ηεο Kreditna Banka AD- 

Skopje, ηδησηηθήο ηξάπεδαο ηεο FYROM. Δθείλε ηελ επνρή ε Kreditna Banka AD ήηαλ ε 

ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ησλ θνπίσλ θαη ην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο άγγημε ηα 9,45 εθαη. 

επξψ. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ε Alpha Bank εμαγφξαζε ην 85% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Banca Bucuresti ζηελ Ρνπκαλία, ε νπνία ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2000 κεηνλνκάζηεθε ζε Alpha 

Bank Romania. Σν ππφινηπν 15% ην είρε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο ( 10% ) θαη ε Ηηαιηθή Σξάπεδα Banca Monte dei Paschi di Siena ( 5% ). Βέβαηα 

δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2002, ε Alpha Bank εμαγφξαζε ην πνζνζηφ 

απηφ θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά θαηείρε ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ήκεξα ε 

Alpha Bank Romania δηαζέηεη 154 ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Ρνπκαλία θαη ε Alpha Bank 

θαηέρεη ην 99,43% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 
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ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1999, ε Alpha Bank  έιαβε έγθξηζε γηα ηελ ίδξπζε 4 ππνθαηαζηεκάησλ 

ζηελ Αιβαλία έρνληαο σο βάζε ην ππνθαηάζηεκά ηεο ζηα Σίξαλα, ελψ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

2006 απψηεξνο ζθνπφο ηεο Σξάπεδαο ήηαλ λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 11 ππνθαηαζηήκαηα. 

ήκεξα ε Alpha Bank έρεη 40 ππνθαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Αιβαλία. 

ηηο 4 Ηνπλίνπ 2002, ε Alpha Bank αλαθνίλσζε φηη ζπκθψλεζε λα αγνξάζεη απφ ηνπο 

θαηφρνπο ηνπ κεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Alpha Bank Cyprus ην 

14,36% ψζηε λα ειέγρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν 2005 ε ζπγαηξηθή ηεο Alpha 

Bank δηέζεηε ελεξγεηηθφ 1.413.377.886 ιηξψλ θαη κέρξη ην 2007 ην δίθηπν ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο έθηαζε ηα 28. ήκεξα ην δίθηπν ηεο Alpha Bank Cyprus έρεη κεησζεί 

ζε 26 ππνθαηαζηήκαηα. 

ηηο 10 Απγνχζηνπ 2002, ε Alpha Bank εμαγφξαζε ην 16,41% ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

ηξάπεδαο ζηα θφπηα Kreditna Banka AD-Skopje ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Alpha Bank 

A.D Skopje, ψζηε λα ειέγρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Σελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ε Alpha Bank A.D Skopje δηέζεηε δίθηπν 6 ππνθαηαζηεκάησλ, ελψ κέρξη ην 2007 ηα 

ππνθαηαζηήκαηα έγηλαλ 10. ήκεξα ην ελ ιφγσ δίθηπν αξηζκεί 18 θαηαζηήκαηα. 

 ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2005, ε Alpha Bank εμαγφξαζε ην 88,64% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Jubanka A.D. Beograd, αθνχ πξψηα πήξε ηελ έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ 

εμαγνξά έγηλε έλαληη 152 εθαη. επξψ ηα νπνία πιήξσζε ε Alpha Bank ζηε θπβέξλεζε ηεο 

εξβίαο, πνπ θαηείρε ην 82,69% θαη ζηελ Yugobanka, πνπ θαηείρε ην 5,95%. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο ππέβαιιε πξφηαζε εμαγνξάο γηα ην ππφινηπν 11,36% πνπ θαηείραλ κέηνρνη 

κεηνςεθίαο θαη κε ηζνδχλακνπο φξνπο πξνο απηνχο πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ κε ηνπο δχν 

θχξηνπο κεηφρνπο. Ζ Jubanka είρε δίθηπν 90 ππνθαηαζηεκάησλ θαη ήηαλ ε έβδνκε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο εξβίαο. Μεηά ηελ εμαγνξά ε Jubanka νλνκάζηεθε Alpha Bank 

A.D. Beograd θαη ελ ζπλερεία κεηνλνκάζηεθε ζε Alpha Bank Srbija A.D. ήκεξα ην δίθηπν 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο αξηζκεί 80 θαηαζηήκαηα. 

 ηηο 14 Απξηιίνπ 2005, ε Alpha Bank έιαβε έγθξηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα 

ηελ ίδξπζε 12 λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Βνπιγαξία, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην 

ππνθαηάζηεκα ηεο πξψελ Ηνληθήο ζηε φθηα. ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2006 ίδξπζε άιια 30 

ππνθαηαζηήκαηα ζηε Βνπιγαξία ελψ ζηφρνο ήηαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007 ηα 

ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα ζεκεία πψιεζεο λα θζάζνπλ ηα 80. ήκεξα ν αξηζκφο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Alpha Bank ζε νιφθιεξε ηελ Βνπιγαξία θηάλεη ηα 83. 
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Σνλ Μάξηην ηνπ 2007, ε Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Alpha 

Αζθαιηζηηθή Α.Δ. ζηελ ΑΥΑ, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο παγθνζκίσο. 

Μαδί κε ηελ ζπκθσλία κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ε Alpha Bank αλέιαβε ηελ απνθιεηζηηθή 

δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΑΥΑ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Απφ ην Μάξηην ηνπ 2007 έσο θαη ην Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ε Alpha Bank δελ πξνρψξεζε ζε 

θάπνηα ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ηηο  25 Ηαλνπαξίνπ 2010, 

ε Σξάπεδα ζπκκεηείρε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο 

Alpha Bank Romania S.A. θαηαβάιινληαο ζπλνιηθφ πνζφ 69,8 εθαη. επξψ. Λίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα, ζηηο 27 Μαΐνπ 2010 πξνρψξεζε ζηελ αγνξά 31.381.000 κεηνρψλ ηεο J.S.C Astra 

Bank ζηελ Οπθξαλία έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 14,2 εθαη. επξψ, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο Alpha Bank ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία λα θηάζεη ζην 100%. Δπίζεο ζηηο 30 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε Σξάπεδα ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Alpha Bank A.D. Skopje θαηαβάιινληαο ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 6 εθαη. 

επξψ. 

ηηο 16 Οθησβξίνπ 2012, ε Alpha Bank ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ Crédit Agricole S.A. γηα 

ηελ πψιεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Α.Δ. Αθνχ πξψηα ειήθζεζαλ νη νηθίεο θαλνληζηηθέο 

εγθξίζεηο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ θαη ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο 

Αληαγσληζκνχ, ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο κεηαβηβάζηεθε 

απφ ηελ Crédit Agricole ζηελ Alpha Bank. ηα πιαίζηα ηεο εμαγνξάο, ε Crédit Agricole 

νινθιήξσζε ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαηαβάιινληαο ζπλνιηθά 

2,9 δηο επξψ. Ζ ζπγρψλεπζε ηεο Δκπνξηθήο κεηά, θαη δηα απνξξνθήζεσο, απφ ηελ Alpha 

Bank, νινθιεξψζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2013.
27

 

Ζ ελ ιφγσ εμαγνξά απέθεξε ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ κηιν ηεο Alpha Bank. Μέζσ απηήο 

ηεο εηαηξηθήο πξάμεο, ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε ζεκαληηθά θαη εληζρχζεθε ε 

εηθφλα ηεο ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

Δκπνξηθή Σξάπεδα ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο θαηείρε έλα αμηνπξεπέζηαην δαλεηαθφ 

ραξηνθπιάθην, ην νπνίν παξείρε ζπλνιηθή θάιπςε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε 

κεηξεηά ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60%. Δπίζεο ν δείθηεο θαζαξψλ δαλείσλ πξνο ηηο 

θαηαζέζεηο είρε θηάζεη ζην 122%. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο βειηίσζαλ πνιχ ηελ πνηφηεηα 

                                                
27 Ζ ζπγρψλεπζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο κεηά, θαη δηα απνξξνθήζεσο, απφ ηελ Alpha Bank, έγηλε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2 θαη 78 (εμαηξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 71) θ.λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ πξνο 

ην άξζξν 16 παξ. 5 επ. λ. 2515/1997, ρσξίο αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ή/θαη έθδνζε κεηνρψλ απφ ηελ 

απνξξνθψζα. 
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ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ηεο Alpha Bank θαη πιένλ ζεσξείηαη σο έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζηελ Διιάδα. ήκεξα ν κηινο εθκεηαιιεπφκελνο 

ηελ δπλακηθή ηνπ, έρεη θαηαθέξεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ θαη λα βειηηψζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

ηηο 18 Ηνπιίνπ 2013, ε Alpha Bank ππέγξαςε ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο JSC Astra Bank ζηελ Οπθξαλία ζηνλ Οπθξαληθφ φκηιν Delta 

Bank έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 82 εθαη. επξψ. 

 

3.3.4 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν ηα 

ηειεπηαία 100 ρξφληα. Σν 1992 πέξαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φηαλ ε Δκπνξηθή Σξάπεδα 

πψιεζε ην 66,67% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαηείρε ε ίδηα ζε φκηιν ηδησηψλ 

επηρεηξεκαηηψλ. 

Σν 1996 ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Αιβαλία, ε Tirana Bank IBC 

S.A., ε νπνία ήηαλ ε πξψηε ηδησηηθή ηξάπεδα ζηελ ρψξα. ήκεξα, ε Tirana Bank IBC S.A. 

έρεη 45 θαηαζηήκαηα θαη είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηε ρψξα ζε φξνπο 

ρνξεγήζεσλ. 

Σν Μάην ηνπ 1998, αγφξαζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην κε ην 

πνζφ ησλ 80 εθαη. επξψ ην 36,37% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο. 

ηηο 10 επηεκβξίνπ 1998, αγφξαζε ην ελεξγεηηθφ θαη ηα δχν θαηαζηήκαηα ηεο Credit 

Lyonnais Hellas, ηελ νπνία κεηέπεηηα κεηέηξεςε ζε επελδπηηθή ηξάπεδα θαη πήξε ην φλνκα 

Piraeus Prime Bank ελψ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζπκκεηείρε θαη ε Bank of Tokyo - 

Mitsubishi. 

Έλα κήλα αξγφηεξα, ην Ννέκβξην ηνπ 1998, ν φκηινο ηεο Πεηξαηψο απνθάζηζε λα 

ζπλεξγαζηεί  κε ηε XIOSBANK κέζσ αληαιιαγήο κεηνρψλ. Ζ Πεηξαηψο έλαληη ηνπ πνζνχ 

ησλ 243,5 εθαη. επξψ απέθηεζε ην 37,8% ησλ κεηνρψλ ηεο XIOSBANK θαη ε ηειεπηαία ην 

8,4% ησλ κεηνρψλ ηεο Πεηξαηψο. 

Σν Μάξηην ηνπ 1999, ε Πεηξαηψο εμαγφξαζε ηελ National Westminster Bank Greece θαη 

ηα πέληε ππνθαηαζηήκαηά ηεο. O φκηινο εθείλε ηελ πεξίνδν δηέζεηε ζπλνιηθά 150 

ππνθαηαζηήκαηα. 
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2000, ε Σξάπεδα απέθηεζε απφ ηε Budapest Bank PT ην 99,99% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ξνπκαληθήο ηξάπεδαο Banca de Credit Pater θαζψο θαη ηα δχν 

ππνθαηαζηήκαηά ηεο. Ζ Banca de Credit Pater είρε ελεξγεηηθφ 23,8 εθαη. επξψ θαη θαζαξά 

θέξδε 425.500 επξψ. Ζ λέα ηξάπεδα κεηνλνκάζζεθε ζε Piraeus Bank Romania θαη 

αζρνιείην θπξίσο κε ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή πίζηε, ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2007 είρε 55 ππνθαηαζηήκαηα κε πξννπηηθή λα θζάζεη ηα 100 ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ήκεξα 

ην δίθηπν ηεο Piraeus Bank Romania ζε νιφθιεξε ηελ Ρνπκαλία θηάλεη ηα 140 

ππνθαηαζηήκαηα. 

Σνλ Μάην θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000, χζηεξα απφ απφθαζε πνπ πάξζεθε ζηηο  Γεληθέο 

πλειεχζεηο ηφζν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, φζν θαη ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη 

Σξάπεδαο Υίνπ, έγηλε ε ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο κε ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο Σξάπεδεο. Ζ ζπκθσλία φξηδε ηελ αληαιιαγή κίαο κεηνρήο ησλ Σξαπεδψλ 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ έλαληη κίαο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. ην ηέινο ηνπ 

2000 ε λέα ηξάπεδα, πνπ δηαηήξεζε ην φλνκα Σξάπεδα Πεηξαηψο, δηέζεηε δίθηπν 200 

ππνθαηαζηεκάησλ, 3.400 εξγαδφκελνπο θαη ελεξγεηηθφ 11,7 δηο επξψ. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ πψιεζεο ηνπ 

πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο 

(ΔΣΒΑ). ηηο 30 Οθησβξίνπ 2001, αλαθνηλψζεθε ην απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

φξηδε σο θάηνρν ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ην 57,8% πνπ 

αλήθε ζην Γεκφζην έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 510 εθαη. επξψ θαη ην ππφινηπν 7,8% (68,85 εθαη. 

επξψ) πεξηήιζε ζηα ρέξηα ηεο θαηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ. 

ηηο 17 επηεκβξίνπ 2003, ε ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε Νέα Τφξθε Marathon 

Banking Corporation εμαγφξαζε ην 98,56% ηεο Interbank Νέαο Τφξθεο πνπ δηέζεηε δίθηπν 

πέληε ππνθαηαζηεκάησλ ζην Μαλράηαλ θαη ζηα πξνάζηηα ηεο Νέαο Τφξθεο. Μεηά ηελ 

εμαγνξά ε Marathon Banking Corporation δηέζεηε ελεξγεηηθφ 600 εθαη. δνιάξηα θαη δίθηπν 

κε 11 ππνθαηαζηήκαηα. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2004. 

ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2005, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ Petrol Holding 

A.D γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 99,7% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο βνπιγαξηθήο ηξάπεδαο Piraeus 

Eurobank A.D κε έδξα ηε φθηα ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Bulgaria A.D. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν ε Piraeus Bank Bulgaria A.D. δηέζεηε 30 ππνθαηαζηήκαηα θαη ην κεξίδην 

ηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Βνπιγαξίαο μεπεξλνχζε ην 4,2%. ηηο 19 Μαΐνπ 2005 

νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά θαη ην ηίκεκα αλήιζε ζε 48,4 εθαη. επξψ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 
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2007 ην δίθηπν ηεο Piraeus Bank Bulgaria A.D. είρε θηάζεη ηα 64 ππνθαηαζηήκαηα. ήκεξα 

ην ελ ιφγσ δίθηπν απνηειείηαη απφ 83 θαηαζηήκαηα. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπκθψλεζε  ζηελ εμαγνξά ηνπ 80% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Atlas Banka A.D ζηελ εξβία κε έδξα ην Βειηγξάδη. Ζ Atlas Banka 

A.D, εθείλε ηελ πεξίνδν, είρε 9 ππνθαηαζηήκαηα ηα νπνία ζηηο αξρέο ηνπ 2007 είραλ απμεζεί 

ζε 24. ηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελέθξηλε ηελ ελ ιφγσ 

εμαγνξά, ην ηίκεκα ηεο νπνίαο αλήιζε ζηα 19,5 εθαη. επξψ θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Μαΐνπ 

ηνπ 2005. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κπήθε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο εξβίαο 

θαη ακέζσο κεηνλφκαζε ηελ Atlas Banka A.D ζε Piraeus Bank Beograd. Σν Μάην ηνπ 2007 ε 

Σξάπεδα δηέζεηε έλα δίθηπν 30 ππνθαηαζηεκάησλ θαη είρε σο ζηφρν λα ηα απμήζεη κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ. ήκεξα ην δίθηπν ηεο Piraeus Bank Beograd απνηειείηαη απφ 42 

θαηαζηήκαηα. 

ηηο 17 Μαΐνπ 2005, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο ηξάπεδαο Egyptian Commercial Bank ζηελ Αίγππην κε έδξα ην Κάηξν, αθνχ πξψηα πήξε 

ηελ έγθξηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο νινθιεξψζεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο πξνζθνξάο θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 22,1 

εθαη. επξψ απέθηεζε ην 79,1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Egyptian Commercial Bank. 

ηε ζπλέρεηα ε αηγππηηαθή ηξάπεδα πξνέβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 

40,2 εθαη. επξψ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, αθνχ πξψηα έιαβε κέξνο ζηελ αχμεζε απηή, κεηά 

αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 89,3%. Ζ Egyptian Commercial Bank, πνπ κεηνλνκάζζεθε ζε 

Piraeus Bank Egypt S.A.E, εθείλε ηελ πεξίνδν δηέζεηε 18 θαηαζηήκαηα ελψ ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2007 είρε θζάζεη ηα 39 ππνθαηαζηήκαηα. ήκεξα ε Piraeus Bank Egypt S.A.E έρεη 

έλα δίθηπν κε 41 θαηαζηήκαηα. 

Σν 2007 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο μεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο 

Οπθξαλίαο, εμαγνξάδνληαο ηελ ηνπηθή Σξάπεδα International Commerce Bank ICB, ε νπνία 

κεηέπεηηα κεηνλνκάζηεθε ζε JSC Piraeus Bank ICB.  ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ην δίθηπν ηεο 

JSC Piraeus Bank ICB απνηειείην απφ 37 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα. Λφγσ ηεο έληνλεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Οπθξαλία ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ν 

αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ελ  ιφγσ Σξάπεδαο έρεη κεησζεί αηζζεηά απφ 37 ζε 19. Μέζα 

ζην ίδην έηνο, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ην ηνπηθφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Arab 

Bank ζηελ Κχπξν. Σν 2008 ε Arab Bank κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Cyprus Ltd θαη 
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κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, ην δίθηπφ ηεο απαξηζκνχζε 14 θαηαζηήκαηα. ήκεξα ν αξηζκφο 

απηφο έρεη κεησζεί θαηά κηα κνλάδα. 

ηηο 27 Ηνπιίνπ 2012, ζε εθαξκνγή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 63Β, 63Γ θαη 68 ηνπ λ. 3601/2007,
28

 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε επηιεγκέλα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (“πγηέο” ηκήκα) ηεο πξψελ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο (ATEbank), έλαληη ηηκήκαηνο 95 εθαη. επξψ.
29

 Μέζσ ηεο ζπλαιιαγήο απηήο, ε 

Σξάπεδα απέθηεζε φιεο ηηο θαηαζέζεηο, ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νξηζκέλεο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ATEbank θαζψο θαη ην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ. Σν δίθηπν απηφ 

απαξηζκνχζε 468 ππνθαηαζηήκαηα θαη ηελ βνήζεζε λα απνθηήζεη πεξηζψξην εμνηθνλφκεζεο 

θφζηνπο. Ζ απφθηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζπλέβαιε ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013 νξηζηηθνπνηήζεθε ην εχξνο ησλ κεηαβηβαζζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ αλήιζε ζε 7,5 δηο 

επξψ, πνζφ πνπ θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ ην ΣΥ. Μέξνο ηεο ζπλαιιαγήο ήηαλ θαη ε 

απφθηεζε ηνπ 93,27% ηεο ΑΣΔ Bank Romania S.A. 

ηηο 26 Μαξηίνπ 2013, ε Σξάπεδα θαηέβαιε 524 εθαη. επξψ γηα ηελ απφθηεζε φισλ ησλ 

θαηαζέζεσλ, ησλ δαλείσλ θαζψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηεο 

Cyprus Popular Bank θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα.
30

 Σν ίδην έηνο, ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο πνχιεζε ην 93,27% ηεο ΑΣΔ Bank Romania S.A. ζε έλα ξνπκαληθφ επηρεηξεκαηηθφ 

φκηιν έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 10,3 εθαη. επξψ.
31

 Σν Γεθέκβξην δε ηνπ ίδηνπ έηνπο (9.12.2013) 

                                                
28  Βι. θαη αλσηέξσ ελφηεηα 3.3.1 θαη ππνζεκεηψζεηο 18,19 
29  ΦΔΚ Β’ 2209/27.7.2012 : Α) Δληνιή κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηελ 

επσλπκία «Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.» Β) Καζνξηζκφο ηεο δηαθνξάο αμίαο κεηαμχ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαη 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ην ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθφ ίδξπκα «Αγξνηηθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.» Γ) Καζνξηζκφο 

ηνπ αληαιιάγκαηνο γηα ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηελ επσλπκία 

«Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.» 
30 Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κε ηελ ππ' αξηζ. 564/VIΗ/2013 απφθαζή ηεο επέηξεςε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηεο "ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ.", ηελ θαηά παξέθθιηζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ 
λ.3959/2011, πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πνπ αθνξά ζηελ απφθηεζε απφ ηελ αηηνχζα επηιεγκέλσλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηελ Διιάδα, ησλ εηαηξηψλ “ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ∆ΖΜΟΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ LIMITED", "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" θαη "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

∆ΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ LIMITED" κε έδξα ηελ Κχπξν. 

http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=517. Με ηελ δε ππ’ αξ. 574/VII/2013 Απφθαζή 

ηεο ε ΔΑ έθαλε δεθηή ηελ ελ ιφγσ ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ 

http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis713_1_1390292971.pdf  
31 Ζ πψιεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΣΔ Bank Romania S.A. νινθιεξψζεθε κεηά ηελ απφζρηζε ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο ΑΣΔ Bank Romania κε εηζθνξά απηψλ ζηελ 

Piraeus Bank Romania. 

http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=517
http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis713_1_1390292971.pdf
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νινθιεξψζεθε θαη ηππηθά ε ζπγρψλεπζή δηα απνξξνθήζεσο ηεο Millennium Bank Greece 

(MBG)
32

 ∙ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο, ε Banco Comercial Português (BCP) 

αλαθεθαιαηνπνίεζε πιήξσο ηελ MBG θαηά 400 εθαη. επξψ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
33

. 

 

Σν Γηάγξακκα 3.1 πνπ αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο κεηαβνιέο ησλ εκπνξηθψλ, 

ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ απφ ην 2008 έσο ην 2013 θαη ν Πίλαθαο 3.1 

παξνπζηάδεη ηηο ζπνπδαηφηεξεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο κέζα ζην θεθάιαην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ Πεηξαηψο - Millennium εγθξίζεθε κε ηελ  ππ’ αξηζκ. 566/VII/2013  απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (ΔΑ). Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο απφθηεζεο  ηνπ 

100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο  Millennium Bank νινθιεξψζεθαλ κέζα ζηνλ Ηνχλην 2013. πσο δε 

αλαθέξεη ε Πεηξαηψο ζηελ ππ’ αξηζκ.  πξση.  5537/10.07.2013 απαληεηηθή επηζηνιή ηεο πξνο ηελ ΕΑ «ηελ 

19.6.2013 νινθιεξώζεθε ε εμαγνξά από ηελ Σξάπεδα  Πεηξαηώο, ηνπ ζπλόινπ  πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο (100%) ηεο  

Millennium BCP («BCP») ζηε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Ειιάδα  Millennium Bank SA («MBG ») κεηά ηε ιήςε όισλ 

ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ». 
33 Βι. ζρεηηθψο θαη Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Σξάπεδαο Πεηξαηψο 1.4.2014 γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

Δλφηεηα 3 «Έγγξαθν Αλαθνξάο», ππνελφηεηα 3.3.2 «Δμαγνξέο», ζει. 120 
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Γηάγξακκα 3.1 

Δμέιημε Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Πίλαθαο 3.1 

πνπδαηόηεξεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ 

ΔΞΑΓΟΡΑΕΟΤΑ ΔΞΑΓΟΡΑΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(DEAL) 

ΔΣΟ 

Δζληθή Σξάπεδα  Finansbank  Δμαγνξά ηνπ 46%  

ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ 

θαη ηνπ 100%  

ησλ ηδξπηηθψλ 

(πξνλνκηνχρσλ) 

κεηνρψλ έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 2,291 

δηο επξψ 

2005 

Δζληθή Σξάπεδα  Finansbank  Δμαγνξά πεξαηηέξσ 

43,44% ησλ 

κεηνρψλ 

έλαληη 1,733 δηο 

επξψ 

2007 

Δζληθή Σξάπεδα Vojvodanska Banka 

a.d. Novi Sad 

360 εθαηνκκχξηα 

επξψ ζε κεηξεηά 

γηα ηελ εμαγνξά 

πνζνζηνχ 99,4% 

ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο 

Vojvodanska 

2007 

Δζληθή Σξάπεδα FBB (First Business 

Bank) 

Απφθηεζε ηνπ 

πγηνχο ηκήκαηνο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο FBB (First 

Business Bank) 

έλαληη 457 εθαη. 

επξψ, πνζφ ην 

νπνίν θαιχθζεθε 

εμνινθιήξνπ απφ 

ην ΣΥ κε νκφινγα 

ΔΣΥ ηζφπνζεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 

2013 

Δζληθή Σξάπεδα Probank Απφθηεζε ηνπ 

πγηνχο ηκήκαηνο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Probank έλαληη 

563 εθαη. επξψ, 

πνζφ ην νπνίν 

2013 
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θαιχθζεθε 

εμνινθιήξνπ απφ 

ην ΣΥ κε εηζθνξά 

κεηξεηψλ ζηελ 

Σξάπεδα. 

Eurobank Σξάπεδαο Αζελψλ Δμαγφξαζε απφ ηνλ 

Κνξεάηηθν φκηιν 

HANWA ην 

58,08% ησλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ ηεο 

Σξάπεδαο Αζελψλ 

έλαληη 26,1 εθαη. 

επξψ θαη απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα ην 

51% ησλ 

πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ 

έλαληη 4,7 εθαη. 

επξψ 

1998 

Eurobank Σξάπεδα Κξήηεο απέθηεζε απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 

ηελ Σξάπεδα 

Κξήηεο έλαληη 273 

εθαη. επξψ 

1999 

Eurobank Σξάπεδα Δξγαζία Μηα κεηνρή ηεο 

Σξάπεδαο Δξγαζίαο 

έλαληη 2,4 κεηνρέο 

ηεο Eurobank ζπλ 

17.000 δξρ. 

κεηξεηά γηα θάζε 

κεηνρή. 

Ζ λέα ηξάπεδα 

νλνκάζηεθε 

Σξάπεδα EFG 

Eurobank Ergasias, 

θαη είρε κεηνρηθφ 

θεθάιαην 561,1 

εθαη. επξψ. 

2000 

Eurobank Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην 

Ζ Σξάπεδα ζχλαςε 

δεζκεπηηθή 

ζπκθσλία κε ην 

ΣΥ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ 

100% ησλ κεηνρψλ 

θαη ησλ 

δηθαησκάησλ 

2013 
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ςήθνπ ηνπ Νένπ 

ΣΣ έλαληη 

αληαιιάγκαηνο 681 

εθαη. επξψ 

θαηαβιεηέν κε ηελ 

έθδνζε θνηλψλ 

κεηνρψλ. 

Eurobank Proton Bank Ζ Σξάπεδα ζχλαςε 

δεζκεπηηθή 

ζπκθσλία κε ην 

ΣΥ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ 

100% ησλ κεηνρψλ 

θαη ησλ 

δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο Νέαο 

Proton Bank έλαληη 

αληαιιάγκαηνο 

1,00 επξψ. Πξηλ 

απφ απηφ, ην ΣΥ 

θάιπςε ηηο 

θεθαιαηαθέο 

αλάγθεο ηεο Νέαο 

Proton Bank 

εηζθέξνληαο €395 

εθαηνκκχξηα ζε 

κεηξεηά. 

2013 

Alpha Bank Ηνληθή Σξάπεδα Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο 

Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο 

απνθάζηζε λα 

κεηαβηβάζεη ην 

51% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο 

Ηνληθήο Σξάπεδαο 

ζηελ Alpha 

Σξάπεδαο Πίζηεσο 

κε ηίκεκα 798 

εθαη. επξψ. Έηζη 

πξνέθπςε ε λέα 

ηξάπεδα κε ην 

φλνκα Alpha Bank. 

2000 

Alpha Bank Jubanka A.D. Beograd Δμαγφξαζε ην 

88,64% ηνπ 

κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο 

Jubanka A.D. 

2005 
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Beograd, έλαληη 

152 εθαη. επξψ ηα 

νπνία πιήξσζε ε 

Alpha Bank ζηε 

θπβέξλεζε ηεο 

εξβίαο, πνπ 

θαηείρε ην 82,69% 

θαη ζηελ 

Yugobanka, πνπ 

θαηείρε ην 5,95%. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο 

εμαγφξαζε θαη ην 

ππφινηπν 11,36%. 

Alpha Bank Δκπνξηθή Σξάπεδα Ζ Crédit Agricole 

S.A. πνχιεζε ηελ 

Δκπνξηθή Σξάπεδα 

ζηελ Alpha Bank, 

αθνχ πξψηα 

θαηέβαιιε 

ζπλνιηθά 2,9 δηο 

επξψ γηα ηελ 

θεθαιαηαθή ηεο 

ελίζρπζε. 

2013 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο 

Δμαγφξαζε ην 

36,37% ηνπ 

κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο 

Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο έλαληη 80 

εθαη. επξψ. 

1998 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο θαη Σξάπεδα 

Υίνπ 

Ζ ζπκθσλία φξηδε 

ηελ αληαιιαγή κηαο 

κεηνρήο ησλ 

Σξαπεδψλ 

Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο θαη Υίνπ 

έλαληη κίαο κεηνρήο 

ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο. 

2000 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Διιεληθή Σξάπεδα 

Βηνκεραληθήο 

Αλαπηχμεσο (ΔΣΒΑ) 

Δμαγφξαζε ην 

57,8% πνπ αλήθε 

ζην Γεκφζην έλαληη 

ηνπ πνζνχ ησλ 510 

εθαη. επξψ θαη ην 

ππφινηπν 7,8% 

(68,85 εθαη. επξψ) 

2001 
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πεξηήιζε ζηα ρέξηα 

ηεο θαηά ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ 

δχν ηξαπεδψλ. 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Atlas Banka A.D Δμαγφξαζε ην 80% 

ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο 

Atlas Banka A.D 

ζηελ εξβία έλαληη 

19,5 εθαη. επξψ 

θαη κεηνλνκάζηεθε 

ζε Piraeus Bank 

Beograd 

2005 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο 

(ATEbank) 

Απέθηεζε 

επηιεγκέλα 

ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ (“πγηέο” 

ηκήκα) ηεο πξψελ 

Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 

(ATEbank), έλαληη 

ηηκήκαηνο 95 εθαη. 

επξψ. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013 

νξηζηηθνπνηήζεθε 

ην εχξνο ησλ 

κεηαβηβαζζέλησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ 

κεηαθεξφκελσλ 

ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ αλήιζε 

ζε 7,5 δηο επξψ, 

πνζφ πνπ 

θαιχθζεθε 

εμνινθιήξνπ απφ 

ην ΣΥ. Μέξνο ηεο 

ζπλαιιαγήο ήηαλ 

θαη ε απφθηεζε ηνπ 

93,27% ηεο ΑΣΔ 

Bank Romania S.A. 

2013 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Σξάπεδα Κχπξνπ, 

Cyprus Popular Bank 

Καηέβαιε 524 

εθαη. επξψ γηα ηελ 

2013 
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θαη Διιεληθή Σξάπεδα απφθηεζε φισλ 

ησλ θαηαζέζεσλ, 

ησλ δαλείσλ θαζψο 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο 

Σξάπεδαο Κχπξνπ, 

ηεο Cyprus Popular 

Bank θαη ηεο 

Διιεληθήο 

Σξάπεδαο ζηελ 

Διιάδα 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Millennium Bank 

Greece (MBG) 

Ζ Banco Comercial 

Português (BCP) 

αλαθεθαιαηνπνίεζε 

πιήξσο ηελ MBG 

θαηά 400 εθαη. 

επξψ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 

2013 

         Πεγή: www.nbg.gr, www.eurobank.gr, www.piraeusbank.gr, www.alpha.gr 

 

3.4 πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν άιισλ επξσπατθώλ 

ρσξώλ 

 

3.4.1 ΗΠΑΝΗΑ 

Σν Ηζπαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο ηχπνπο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Πξψηα απ’ φια ππάξρνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηηο κεγάιεο 

δηεζλείο ηξάπεδεο φπσο είλαη ε BBVA θαη ε Santander, ζηηο ακηγψο εζληθέο ηξάπεδεο φπσο 

είλαη ε Sabadell θαη ε Banco Popular. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα «Cajas» πνπ είλαη 

ηδησηηθά ηακηεπηήξηα ηα νπνία έρνπλ κηα ηδηφκνξθε δνκή δηαθπβέξλεζεο πνπ ηα θάλεη 

εχθνιε ιεία γηα ηηο ηζρπξέο πνιηηηθέο ηάμεηο ηεο Ηζπαλίαο. Σέινο, ππάξρνπλ νη πηζησηηθέο 

ελψζεηο, νη νπνίεο είλαη πνιχ κηθξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηα Cajas 

ηφζν ζε έθηαζε φζν θαη ζε δχλακε ζηνλ θιάδν. 

Σελ κεγαιχηεξε επζχλε, γηα ηελ Ηζπαληθή ηξαπεδηθή θξίζε, ηελ έρνπλ ηα Cajas. Ζ 

εηαηξηθή ηνπο δηαθπβέξλεζε γηλφηαλ κέζα απφ κηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη ηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα απαξηίδνληαλ απφ άηνκα ηα πνία ήηαλ πνιηηηθά δηνξηζκέλα, ρσξίο λα έρνπλ ηα 

http://www.nbg.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.alpha.gr/
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θαηάιιεια πξνζφληα. ην Γ. ζπκκεηείραλ επίζεο ηνπηθνί επηρεηξεκαηίεο θαη απνηακηεπηέο. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ηα κεγάια Cajas, φπσο ην Caja Madrid θαη ην La Caixa κε έδξα ηελ 

Βαξθειψλε, θαηάθεξαλ απφ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα λα γίλνπλ νκάδεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζην ίδην επίπεδν κε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Πήξαλ, επίζεο, κεηνρέο ζε εηαηξείεο. 

Ζ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ,ην 1989, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ εθηφο ησλ 

πεξηνρψλ θαηαγσγήο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα Cajas λα επεθηαζνχλ γχξσ απφ ηελ Ηζπαλία 

ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ. Ο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ Cajas απμήζεθε απφ 13,650 ην 

1990 ζε 25.035 ην επηέκβξην ηνπ 2008. Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κεηψζεθε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 17.075 ζε 15.617.  

Σα Cajas έδηλαλ πάξα πνιιά ζηεγαζηηθά δάλεηα ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξεο εγγπήζεηο 

απφ ηνπο πειάηεο. Μάιηζηα ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ απηψλ είρε θηάζεη ην ήκηζπ ησλ 

ζπλνιηθψλ δαλείσλ φινπ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Έηζη φηαλ ην 2008 μέζπαζε ε θξίζε, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη εμαπιψζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

ήηαλ παζηθαλέο πσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Ηζπαλίαο ζα βξηζθφηαλ ζε πνιχ δχζθνιε 

ζέζε, φπσο θαη έγηλε. 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Ηζπαλίαο. 

Ο αξηζκφο ησλ Cajas κεηψζεθε ππεξβνιηθά, απφ 45 ην 2008 ζε 7 ην 2009, ελψ ζήκεξα κφλν 2 

έρνπλ επηδήζεη ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Σα ππφινηπα είηε έρνπλ απνξξνθεζεί απφ άιιεο 

ηξάπεδεο, είηε έρνπλ αλαγθαζηεί λα ζπγρσλεπζνχλ θαη λα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ηεο 

θπβέξλεζεο. Καη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο φκσο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θξίζε 

πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, πνπ ηηο βνήζεζε λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ θιάδν. 

Ίζσο ε πην γλσζηή πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ζηνλ Ηζπαληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, είλαη απηή 

ηεο Bankia-BFA. Σν 2010, ην Caja Madrid θαη ην Bancaja ζπγρσλεχηεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθε ε Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Έλα ρξφλν αξγφηεξα, άιια πέληε 

ηακηεπηήξηα (ην Caja Insular de Canarias, ην Caja Ávila, ην Caja Laietana, ην Caja Segovia 

θαη ην Caja Rioja) ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ BFA θαη δεκηνπξγήζεθε έλα εληαίν πηζησηηθφ 

ίδξπκα κε ηελ νλνκαζία Bankia-BFA. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε BFA ιαλζαξίζηεθε σο 

Bankia, αιιά δηαηήξεζε ηελ BFA σο κεηξηθή εηαηξία. Ζ Bankia θιεξνλφκεζε πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηα Cajas κε ηα νπνία ζπγρσλεχηεθε, φπσο είλαη ε θαθή 

ζηξαηεγηθή, ν θαθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη ε απάηε θαη ε γεληθφηεξε 

θαθνδηαρείξηζε. ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ε Bankia απφ εθεί πνπ ήηαλ ε ηξίηε 
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κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Ηζπαλία πνιχ γξήγνξα λα αξρίζεη λα θαηξαθπιάεη. Ζ BFA 

δηαηήξεζε ηα ηνμηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ελψ ε Bankia δηαηήξεζε ηελ ηξαπεδηθή πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ ήηαλ έλα ηέρλαζκα ψζηε ε BFA λα θαίλεηαη σο ε “θαθή” ηξάπεδα ελψ ε 

Bankia παξνπζηαδφηαλ σο ε “θαιή” ηξάπεδα κε θαζαξφ ηζηνξηθφ. Ζ Bankia έπξεπε κε 

θάπνην ηξφπν λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα γηα λα αληηζηαζκίζεη ηα θελά κεηαμχ δαλείσλ 

θαη θαηαζέζεσλ, ηε κεγάιε έθζεζε ζε αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα απνπιεξψζεη ην 

δάλεην  4,5 δηο επξψ πνπ πήξε απφ ην FROB. Οη μέλνη επελδπηέο αξλήζεθαλ λα αγνξάζνπλ 

ηηο κεηνρέο ηεο θαη έηζη ε θπβέξλεζε ηνπ Θαπαηέξν έπεηζε ηηο ηζπαληθέο ηξάπεδεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαιάβνπλ ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Bankia γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο. 

Ζ ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ν θαθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ηζπαληθήο 

ηξάπεδαο άξρηζαλ λα θαίλνληαη ην 2012 φηαλ νη θφβνη γηα ηελ βησζηκφηεηά ηεο ήξζαλ ζηελ 

επηθάλεηα. ε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηεο ππνρψξεζαλ απφ 3,75 επξψ 

πνπ ήηαλ αξρηθά ζε 1 επξψ. Σν 2013 ε ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο είρε πέζεη θάησ απφ 1 επξψ θαη 

γη’ απηφ ην ιφγν βγήθε απφ ην Ηζπαληθφ Ibex.  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, ε Bankia είρε ράζεη πάλσ απφ ην 90% ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο 

αθήλνληαο ηνπο επελδπηέο κε βαξηέο απψιεηεο. Σειηθά πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαξξεχζεη, ε 

BFA-Bankia έιαβε έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Σξάπεδα ηεο Ηζπαλίαο θαη ηo 

FROB γηα λα κπεη ζην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο Σξαπεδψλ (2012-2017).
34

 

 

 

3.4.2 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Πνξηνγαιίαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηδησηηθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο (Banco Comercial Português or BCP Millennium, Novo Banco (πξψελ Banco 

Espírito Santo), Banco Santander Totta θαη Banco Português de Investimento) θαζψο θαη ηελ 

Caixa Geral de Depositos (CGD), ε νπνία είλαη ε κφλε θξαηηθή ηξάπεδα πνπ έρεη απνκείλεη. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο κηθξέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο. 

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο πειάηεο ζηηο επαξρηαθέο πεξηνρέο θαη 

ην ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφ. Σα ηακηεπηήξηα δελ έρνπλ θακία ζεκαζία 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Πνξηνγαιίαο, ελψ αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα 

                                                
34  Βι. Annual Report Bankia (2014) 
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αξθεηά κεγάιν κεξίδην ησλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ειέγρεηαη απφ μέλα 

ηδξχκαηα. 

Ζ Banco Comercial Português ηδξχζεθε ην 1985 θαη είλαη ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο 

ρψξαο. Σν Μάξηην ηνπ 1995 απνθάζηζε λα αγνξάζεη κηα εγρψξηα ηξάπεδα, έηζη ψζηε λα 

θεξδίζεη κεξίδην αγνξάο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ζε αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. Πξνρψξεζε ινηπφλ ζηελ απφθηεζε ηεο Banco Português do 

Atlântico SA ,ε νπνία, ηελ επνρή εθείλε, ήηαλ ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ζηελ 

Πνξηνγαιία. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ε Atlântico ελζσκαηψζεθε νινθιεξσηηθά ζηελ BCP. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 2000, ε Σξάπεδα ζχλαςε ζπκθσλία κε ηελ Caixa Geral de Depósitos (CGD), γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαηείρε ε Caixa ζηελ Banco Pinto & Sotomayor 

(Sotomayor) θαη ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, απέθηεζε θαη ηηο ππφινηπεο κεηνρέο ηεο 

Sottomayor. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, ε Sottomayor ζπγρσλεχζεθε εμνινθιήξνπ κε ηελ 

BCP. Δλψ κέρξη ην 2010, ε BCP ήηαλ πνιχ ηζρπξή ζηνλ θιάδν, ρηππήζεθε απφ ηελ θξίζε θαη 

κάιηζηα ην 2012 ήηαλ ζηα πξφζπξα θαηάξξεπζεο. Απηφ βέβαηα απνθεχρζεθε κέζσ ηεο 

παξαιαβήο ελφο παθέηνπ ζηήξημεο απφ ην ΓΝΣ χςνπο 3 δηο επξψ.
35

 

Ζ Banco Espírito Santo ήηαλ ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Σν 1937, ε ηξάπεδα ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο ζηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο 

κε ηελ Banco Comercial de Lisboa γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ Banco Espirito Santo e Comercial 

de Lisboa (BESCL). Σν 1992, ε Σξάπεδα κπήθε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Ηζπαλίαο 

δεκηνπξγψληαο ηελ Banco Espírito Santo S.A. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013, ε Σξάπεδα άξρηζε λα 

θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ πεξλνχζε ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ηεο 

ρψξαο. Σν αξλεηηθφ θιίκα ζπλερίζηεθε θαη ην 2014 φπνπ ζηηο 3 Απγνχζηνπ ε Banco de 

Portugal, θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Πνξηνγαιίαο, αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε ελφο παθέηνπ 

ζηήξημεο πξνο ηελ BES χςνπο 4,4 δηο επξψ πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηεο BES σο ηδησηηθή 

ηξάπεδα. Σν παθέην ζηήξημεο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σακείν Δμπγίαλζεο ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Ζ ηξάπεδα ρσξίζηεθε ζε κηα πγηή ηξάπεδα, ηε Novo Banco, ελψ ηα ηνμηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηελ ππάξρνπζα ηξάπεδα.
36

 

Ζ Banco Totta, ηδξχζεθε ην 1864 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Πνξηνγαιία. Ζ Σξάπεδα 

θξαηηθνπνηήζεθε ην 1975 θαη κεηακνξθψζεθε ζε θξαηηθή εηαηξεία ην 1990. κσο δχν 

ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1992, ηδησηηθνπνηήζεθε εθ λένπ. Σν 2000, ε Banco 

                                                
35  Βι. Reuters (June 7, 2012) 
36  Βι. Reuters (3 Aug. 2014) 
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Totta απνθηήζεθε απφ ηελ Santander Group, αιιάδνληαο ην φλνκά ηεο ζε Banco Santander 

Totta SA. ηηο 3 Μαΐνπ 2010, ε Σξάπεδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Banco Santander de Negócios Portugal, SA (BSN). Έλα ρξφλν αξγφηεξα, 

ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011, ε Σξάπεδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

Totta Crédito Especializado -Instituição Financeirade Crédito, SA («Totta IFIC"). ήκεξα ε 

Banco Santander Totta SA, είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Πνξηνγαιία θαη ε 

ηξίηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. 

Ζ Banco Português de Investimento είλαη ν θεληξηθφο θνξέαο ελφο πνιπ-εμεηδηθεπκέλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ κε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη παξέρεη 

έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε εηαηξίεο, ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη 

ηδηψηεο. Ζ BPI θαηέρεη ην 50,1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Banco de Fomento Angola, 

SA ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εκπνξηθή ηξάπεδα ζηελ Αγθφια. Σν 2013 ε BPI αχμεζε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΒΡΗ Dealer - Sociedade Financeira de 

Corretagem ζηε Μνδακβίθε, εμαγνξάδνληαο ην 10,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο πνπ ην θαηείρε ε Banco Comercial de Investimentos. Ζ ελ ιφγσ ηξάπεδα άιιαμε 

φλνκα θαη πιένλ είλαη γλσζηή σο Banco Português de Investimento Mozambique. 

Ζ Caixa Geral de Depositos (CGD), είλαη ε κφλε θξαηηθή ηξάπεδα πνπ έρεη απνκείλεη ζηελ 

ρψξα. Ηδξχζεθε ην 1876 ζηελ Ληζαβφλα θαη δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ 

Caixa Económica Portuguesa δεκηνπξγψληαο έλα εληαίν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. ήκεξα ε 

CGD έρεη παξνπζία ζε 23 ρψξεο, πνπ εθηείλνληαη ζε ηέζζεξηο επείξνπο κέζσ θαηαζηεκάησλ 

θαη γξαθείσλ αληηπξνζψπεπζεο. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο φκηινο ηεο 

Πνξηνγαιίαο, κε ηα πςειφηεξα κεξίδηα ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε βαζηθνχο ηνκείο φπσο είλαη νη 

θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ, δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο, ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

αζθάιεηεο, ακνηβαία θεθάιαηα θαη leasing αθηλήησλ. Χο βαζηθή νληφηεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο θαη ζπκβάιινληαο ελεξγά πξνο ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηεο, ε CGD ζπλέρηζε λα απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζε δάλεηα θαη 

πξνθαηαβνιέο ζε επηρεηξήζεηο, απφ 17,3% ην 2012 ζε 18,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. Ο 

δαλεηζκφο απφ ηελ ΔΚΣ ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ην 2013 κηαο θαη δαλείζηεθε 6,33 

εθαη. επξψ, ζε ζχγθξηζε κε ην Γεθέκβξε ηνπ 2012 πνπ ην πνζφ απηφ άγγηδε ηα  8,4 εθαη. 

επξψ.
37 

 

                                                
37 Βι. Annual Report CGD (2013) ζει.10-12 
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3.4.3 ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

Σα έμη θχξηα εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ απνηεινχζαλ ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ 

Ηξιαλδηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ θξίζε είλαη ε Bank of Ireland, ε Allied Irish 

Bank (AIB), ε Anglo Irish Bank, ε Irish Nationwide Building Society (INBS), ε Irish Life 

and Permanent (IL&P) θαη ε Educational Building Society (EBS). Ζ Ηξιαλδία είρε 

αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα ηδηνθαηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ εμεγεί απφιπηα ηα πςειά επίπεδα 

δήηεζεο πξνζσπηθψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Οη INBS θαη ε EBS νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, άξρηζαλ λα ρνξεγνχλ επηπιένλ δάλεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαηνηθηψλ. Ζ Irish Life and 

Permanent (IL&P) αληέδξαζε ζηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ θαη ζην κεηνχκελν πεξηζψξην 

θέξδνπο πνπ αληηκεηψπηδε, απμάλνληαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνλ φγθν δαλεηζκνχ.
38

 

Ζ αλεπαξθήο θαη ραιαξή επνπηεία ηνπ ηξιαλδηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο επέηξεςε ηνλ 

ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ απφ ηηο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα λνηθνθπξηά θαη 

ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο. Ο ππεξβνιηθφο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο απφ ηηο ηξιαλδηθέο 

ηξάπεδεο αληαλαθινχζε θαη ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ δαλείσλ ζηελ ηξιαλδηθή αγνξά 

αθηλήησλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ καδηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηξιαλδηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σν πάγσκα ηεο παγθφζκηαο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2008 πξνθάιεζε δχν πξνβιήκαηα γηα ηηο ηξιαλδηθέο 

ηξάπεδεο. Πξψηνλ, έκεηλαλ ρσξίο λέα ρξήκαηα δηαζέζηκα γηα λα δαλείζνπλ θαη δεχηεξνλ ε 

απφζπξζε ησλ θαηαζέζεσλ πξνθάιεζε πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο.  

Με άιια ιφγηα, δελ ππήξρε δηαζέζηκν ρξήκα γηα λα θαιχςεη ηα αηηήκαηα αλάιεςεο. Έλα 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο απφ κφλν ηνπ είλαη ζπλήζσο δηαρεηξίζηκν κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Χζηφζν, ην δεχηεξν πξφβιεκα ήηαλ ε θεξεγγπφηεηα θαη απηφ 

ήηαλ πνιχ πην ζνβαξφ. Με ηελ αμία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

(δάλεηα) λα κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξά αθηλήησλ, νη ππνρξεψζεηο (θαηαζέζεηο) απφ ηηο 

έμη εγρψξηεο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ηψξα πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φ, ηη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία. Σν ηξιαλδηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξέζεθε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε κε ηελ έιεπζε 

ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα λα πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά αιιαγψλ  πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα κελ θαηαξξεχζεη. 

                                                
38 Βι. UCD/geary/workingpapers (February 2012) “Crisis in the Irish Banking System p.6 
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Δλψ φιεο νη ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηελ έθδνζε επηρεηξεκαηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, ε Anglo θαη ε Irish Nationwide Building Society (INBS) ήηαλ νη πην επηζεηηθέο, 

ηφζν ζηελ αλάπηπμε φζν θαη ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ. Δπηπιένλ, 

νη δχν απηέο ηξάπεδεο βξέζεθαλ λα έρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα θξαηηθνπνηήζεη ηελ Anglo ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009 θαη ηελ INBS ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. Οη θαηαζέζεηο ηεο Anglo 

απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ Αllied Ηrish Βank, θαη νη θαηαζέζεηο ηεο INBS απφ ηελ Irish Life 

and Permanent (ILP). Οη δχν ηξάπεδεο ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ε 

Irish Bank Resolution Corporation  (IBRC), ε νπνία ηέζεθε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013.
39

 

Απφ ηελ θξίζε επεξεάζηεθε θαη ε Irish Life and Permanent ε νπνία κάιηζηα αλαγθάζηεθε 

λα δηαζπαζηεί (split). Σν θεξδνθφξν αζθαιηζηηθφ ηκήκα ηεο Irish Life αγνξάζηεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη ελ ζπλερεία πσιήζεθε ζηελ Great-West Lifeco ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 έλαληη 1,3 

δηο επξψ.
40

 Σν ηξαπεδηθφ ηκήκα αθνχ πξψηα έιαβε θξαηηθή ελίζρπζε χςνπο 2,7 δηο επξψ, 

κεηνλνκάζηεθε ζε Permanent TSB (PTSB) θαη πιένλ ε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ είλαη ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο. 

Ζ Educational Building Society (EBS) ηδξχζεθε ην 1935 θαη πξφζθεξε ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

πξνζσπηθά δάλεηα, ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ, επελδπηηθά πξντφληα θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο. Λφγσ ηεο θξίζεο, ρξεηάζηεθε ζεκαληηθή θεθαιαηαθή ελίζρπζε θαη θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε αλαδηνξγάλσζή ηεο, φπσο θαη ζηηο άιιεο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο, κέζσ θξαηηθήο 

ελίζρπζεο θαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Έηζη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2011, ε EBS ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Αllied Ηrish Βank θαη κεηαηξάπεθε ζε 

ζπγαηξηθή ηεο. 

Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ εθθαζαξίζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ είλαη έλα εγρψξην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα κε έμη ηξάπεδεο λα κεηαηξαπεί ζε έλα πην ελνπνηεκέλν θαη ζπκππθλσκέλν ζχζηεκα 

κε δχν κεγάιεο ηξάπεδεο, ηελ Bank of Ireland θαη ηελ Allied Irish Bank, θαζψο θαη κία κηθξή 

ηξάπεδα, ηελ Permanent TSB. 

  

                                                
39  Βι. Dirk Schoenmaker (Jan 2015) “Stabilising and Healing the Irish Banking System” p.12 

40  Βι. Great-West Lifeco/new releases (July 18 2013) 
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3.5 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζην ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα γεληθά ζηνηρεία θαη ζε νξηζκνχο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο θαζψο θαη ζε θάπνηα βαζηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο ηξάπεδεο 

ζην λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο ησλ ηεζζάξσλ “ζπζηεκηθψλ” ηξαπεδψλ απφ ην 1995 έσο ην 2015. Σέινο, έρεη γίλεη 

κηα αλαθνξά θαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία πνπ αλαγθάζηεθαλ 

θη απηέο, φπσο θη εκείο, λα δηακνξθψζνπλ ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΗΥΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ Ζ΄ ΑΣΑΘΔΗΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ν θφζκνο δεη απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007, θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηψλ.  

Γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη, ηε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο αζηάζεηαο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο έρνπλ δεη πψο ζα έπξεπε 

λα έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζε κηα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ιήςε ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηφζν απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ φγθνπ φζν θαη απφ  ηελ πιεπξά ησλ επηηνθίσλ θαη ζηελ νπνία ηα επίπεδα 

θηλδχλνπ είλαη νπζηαζηηθά πςειφηεξα. Δπηπιένλ, ν βαζκφο απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά , γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηηο πηζησηηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ εκπεηξία ηεο θξίζεο έδεημε φηη ε έληαζή ηεο ζε θάζε ρψξα πνπ αλαιχζεθε ήηαλ 

δηαθνξεηηθή. Έηζη, ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη 

ε Γεξκαλία ρξεηάζηεθαλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε κφλν ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.
41

 Χζηφζν, ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Ηηαιία ή ε Ηζπαλία (εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηακηεπηεξίσλ ηεο Caja Castilla La Mancha θαη CajaSur) φπνπ ε 

ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο έρεη ιάβεη ηε κνξθή εγγπήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ρξένπο θαη ηελ 

απφθηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ε δεκφζηα αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νληνηήησλ δελ ήηαλ απαξαίηεηε, ηνπιάρηζηνλ έσο ηα κέζα ηνπ 2010. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ηαπηφρξνλα ελδηαθέξνλ λα αλαιπζεί ε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο δχλακεο (ηζρχνο) ηεο αγνξάο θαη ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή ζεσξία δελ καο πξνζθέξεη 

ζαθή απνηειέζκαηα.  Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρεη ε  παξαδνζηαθή ππφζεζε, πνπ ππνζέηεη φηη 

αθνχ ν αληαγσληζκφο κεηψλεη ηελ αμία ηεο αγνξάο κηαο ηξάπεδαο, πξνθχπηεη έλα πξφβιεκα 

                                                
41 Bι. European Central Bank (2010) 
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εζηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηελ ηξάπεδα λα έρεη θίλεηξα ψζηε λα 

αλαιάβεη κεγαιχηεξν ξίζθν, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο, γεγνλφο πνπ ζα 

πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε αμηψλεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Αλ κηα ηξάπεδα έρεη ηζρχ ζηελ αγνξά ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη 

πςειφηεξν επηηφθην  δαλεηζκνχ, νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ πην ξηςνθίλδπλσλ ζρεδίσλ.
42

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη κία ππφζεζε φηη κηα πην ζπγθεληξσκέλε ηξαπεδηθή αγνξά, επηηξέπεη ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο λα αζθνχλ πεξηζζφηεξε δχλακε ζηελ αγνξά.  Απηέο νη ηξάπεδεο  

απνιακβάλνπλ κηα επηπιένλ αζθάιεηα πνπ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξνχληαη “Too big 

to fail” θαη είλαη πνιχ πηζαλφ ε θαηάζηαζε απηή λα ηηο σζεί λα ιακβάλνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν 

ζηηο επελδπηηθέο ηνπο απνθάζεηο.  

Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζεσξεηηθά δπλαηφ λα ππνζέζνπκε πσο ππάξρεη ηφζν 

αξλεηηθή φζν θαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε πάληα κηα εκπεηξηθή κειέηε.  

 

4.2 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

4.2.1 Ζ ζρέζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ 

ηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ δχν παξαδνζηαθέο ππνζέζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ 

αγνξά. Απφ ηε κία πιεπξά, έρνπκε ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο ε 

νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ε ζπγθέληξσζε απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ.
43

  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε ζεσξία ησλ δηεθδηθήζηκσλ αγνξψλ, ε νπνία ππνζέηεη φηη 

εάλ ε είζνδνο θαη ε έμνδνο είλαη ειεχζεξε , ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα πθίζηαηαη αθφκε θαη 

φηαλ ε αγνξά είλαη ζπγθεληξσκέλε.
44

 

                                                
42 Βι. Joaquín Maudos and Juan Fernández de Guevara: “Bank Size, Market Power and Financial Stability”, 

Wolpertinger Conference 2010, Bangor University (UK), 10 September 2010. 
43 Βι. Sallami & Chaffai (2011) 
44 Βι. Baumol (1982) 
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ε φ, ηη αθνξά ηε ζπγθέληξσζε, ε παξαδνζηαθή ζεσξία ηελ πεξηγξάθεη σο ηελ χπαξμε ελφο 

κηθξνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ κηα ηζρπξή δχλακε ζηελ αγνξά θαη κεηαμχ ηνπο 

ππάξρεη κηα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηδέα απηή καο νδεγεί ζην θιαζηθφ 

επηρείξεκα ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο, πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο δνκήο ηεο αγνξάο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζηα θέξδε, 

θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Απηή ε ηδέα είλαη γλσζηή σο παξάδεηγκα 

“Structure – Conduct - Performance”.
45

 Απηφ ην παξάδεηγκα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζρέζε κεηαμχ ηεο δνκήο ηεο αγνξάο θαη ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Γλσξίδνληαο πσο ε έθηαζε 

ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά βαζίδεηαη  ζην θέξδνο θαη ζηα θφζηε, ηα νηθνλνκηθά δείρλνπλ φηη 

ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ θέξδνπο. Γειαδή, ε 

αλεπηπγκέλε ζπγθέληξσζε ζε κία αγνξά φπνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ, 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε. 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε ππφζεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα άπνςε φζνλ αθνξά ηε ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ησλ θεξδψλ. Χζηφζν, ε ππφζεζε απηή, γλσζηή σο 

Structure-Efficiency hypothesis, ππνζέηεη φηη κηα απνηειεζκαηηθή επηρείξεζε παξάγεη 

πεξηζζφηεξα θέξδε θαη θεξδίδεη πεξηζζφηεξν κεξίδην αγνξάο θαη παίδεη έλα ξφιν ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθέληξσζε δελ θαζνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά, αιιά απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ.
46

 

ζνλ αθνξά ηελ ζεσξία ησλ δηεθδηθήζηκσλ αγνξψλ, απηή ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα φηη ν 

αληαγσληζκφο κπνξεί λα ππάξρεη αθφκε θαη ζε κηα αγνξά πςειήο ζπγθέληξσζεο απφ ηελ 

απειεπζέξσζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Ζ ζεσξία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε βηνκεραληθή νηθνλνκία. Οξίδεη ηνλ 

βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηεθδίθεζεο κηαο ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο κέζα ζηελ αγνξά απφ 

ηελ έθζεζή ηεο ζηελ απεηιή ηεο εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ.
47

 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ επηδηψμεη λα κειεηήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ν Bikker (2004) δηαπίζησζε φηη ε 

ζπγθέληξσζε ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηφληζε πσο κηα πηζαλή 

αχμεζε ζην νηθνλνκηθφ κέγεζνο κηα επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

                                                
45 Βι. Bain (1956) 
46 Βι. Schaeck, Cihak, Wolfe (2006) 
47 Βι. Sallami and Chaffai (2011) 
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ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Οη Bikker θαη Haaf (2002) ζηελ κειέηε πνπ έθαλαλ, 

εμέηαζαλ ηε ζρέζε “ζπγθέληξσζε - αληαγσληζκφο” κέζα απφ έλα δείγκα 23 βηνκεραληθψλ 

ρσξψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ. Οη 

Claessens θαη Laeven (2004), κειεηψληαο έλα δείγκα 50 ρσξψλ, δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη κηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Claessens θαη Laeven (2004) δείρλνπλ φηη ε ζπγθέληξσζε είλαη 

έλαο θησρφο δείθηεο αληαγσληζκνχ (βαζκφο ηζρχνο ζηελ αγνξά), ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ηξάπεδεο. 

 

 

4.2.2 πγθέληξσζε θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα 

Θεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά, ε επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα παξακέλεη αζαθήο θαη ρσξίο πεηζηηθά απνηειέζκαηα. ηελ 

νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ δχν απφςεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δχν βαζηθέο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην αμίσκα ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο. 

Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρεη ε “concentration - stability” hypothesis ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Πξάγκαηη, ζε έλα ζπγθεληξσκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη ηξάπεδεο παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξα θέξδε πνπ ηηο νδεγνχλ ζε έλα «καμηιάξη» αζθαιείαο ή ζε έλα «απφζεκα 

αζθαιείαο» πνπ απνξξνθά φινπο ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θξαδαζκνχο θαη ηηο εμσηεξηθέο 

δηαηαξαρέο ηεο ξεπζηφηεηαο.
48

 Οκνίσο, νη Benston, Hunter θαη Wall (1995) κειέηεζαλ ηηο 

ελνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε 

ζπγθέληξσζε πνπ πξνέθπςε ζπλέβαιιε ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Σν ίδην 

απνηέιεζκα έρεη βξεζεί θαη απφ ηνπο  Craig θαη Santos (1997) γηα ηηο ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο, 

εμεηάδνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν πξηλ απφ ηελ ελνπνίεζε. Δπίζεο, νη Boyd θαη 

Prescott (1986) έδεημαλ φηη έλα ζπγθεληξσκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα 

κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ ηξαπεδψλ κεηξηάδεη ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ππφζεζε, βαζηζκέλνη ζε δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα 

                                                
48 Βι. Boyd et Al (2005) 
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αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο γλσζηή θαη σο 

“concentration - fragility” hypothesis. Έρεη απνδεηρζεί φηη ζε έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηξαπεδψλ, ε απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί δεκφζην ή εζληθφ ζπκθέξνλ. Σα κεγάια πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ζεσξνχληαη ''too big to fail'' θαη ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο απφ 

ην θξαηηθφ δίρηπ αζθαιείαο (implicit government guarantee or government safety net). 

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, θάζε κεγάιε ηξάπεδα κπνξεί λα πξνβεί ζε επελδχζεηο 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ απμάλνπλ ηνλ εζηθφ θίλδπλν, δηαζηξεβιψλνπλ ηα θίλεηξά ηεο θαη 

δεκηψλνπλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα.
49

 Ζ παγθφζκηα θξίζε ησλ ελππφζεθσλ 

δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ μέζπαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, είλαη έλα παξάδεηγκα φπνπ 

αξθεηέο ηξάπεδεο παξά ην ηεξάζηην κέγεζφο ηνπο ρξενθφπεζαλ, φπσο ε ηξάπεδα Lehmann 

Brother. Δπηπιένλ, νη Boyd θαη De Nicolo (2006) έδεημαλ φηη κηα πηζαλή αχμεζε ηνπ 

επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ελδέρεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ γηα ηελ 

αλάιεςε επηπιένλ θηλδχλνπ, ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα ρξενθνπία ηεο 

ηξάπεδαο θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ επίδξαζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

ησλ ηξαπεδψλ, εληζρχνληαο ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ πνπ κε ηελ 

ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα (ζπζηεκηθφο θίλδπλνο). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο απφ ην 1993 κέρξη ην 2000, νη De Nicolo et al (2004) 

έδεημαλ φηη ζε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ παξαηεξείηαη πξννδεπηηθά φιν θαη κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε, ην επίπεδν ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ απμάλεηαη. Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ 

ην 1999 κέρξη ην 2004 θαη γηα έλα δείγκα 10 επξσπατθψλ ρσξψλ, νη Schaeck θαη Cihak 

(2007) θαη νη Schaeck, Cihak θαη Wolfe (2009) έδεημαλ φηη ζε έλα πην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ νη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απνζέκαηα αζθαιείαο. Σέινο, νη Uhde θαη 

Heimeshoff (2009) κειέηεζαλ έλα δείγκα 2.600 ηξαπεδψλ ζε 25 επξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2005 θαη δηαπίζησζαλ φηη κηα ζπγθεληξσκέλε εγρψξηα ηξαπεδηθή αγνξά έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

                                                
49 Βι. Mishkin, F. S (1999), ), Apergis et al (2015), Polemis and Paleologos (2014) 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 4.1 ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη θαηά θαηξνχο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ είηε ηελ “concentration - 

stability” hypothesis είηε ηελ “concentration - fragility” hypothesis. 

 

Πίλαθαο 4.1 

Έξεπλεο όζνλ αθνξά ηε πγθέληξσζε θαη ηελ Υξεκαηνπηζησηηθή ηαζεξόηεηα 

 

Hypothesis Authors Sample Period Measurement 

Methods 

Results 

Concentration-

Financial 

Stability 

Ariss (2010) Αθξηθή, 

Αλαηνιηθή θαη 

Νφηηα Αζία θαη 

ηνλ Δηξεληθφ 

1999-

2005 

Ο Ariss 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 

Lerner Index γηα 

λα κεηξήζεη ην 

βαζκφ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζην 

δείγκα θαζψο θαη 

ην Z-score γηα λα 

ειέγμεη ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ν 

απμεκέλνο βαζκφο ηζρχνο 

ζηελ αγνξά, νδήγεζε ζε 

κηα αμηνζεκείσηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα 

Schaeck, 

Cihak 

and Wolfe 

(2007) 

38 ρψξεο 1990-

2003 

Ζ παξνχζα κειέηε 

επηρεηξεί λα 

εμεηάζεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ηζρχνο 

ζηελ αγνξά θαη ηεο 

αζηάζεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ H-statistic of 

Panzar and Ross 

σο κέηξν 

αληαγσληζκνχ ζηηο 

ρψξεο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Έδεημαλ πσο έλαο πςειφο 

βαζκφο ηζρχνο ζηελ αγνξά 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

παξαγσγήο ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ 

Schaeck and 

Cihak 

(2007) 

 

10 επξσπατθέο 

ρψξεο 

1997-

2004 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ H-statistic of 

Panzar and Ross 

σο κέηξν 

αληαγσληζκνχ ζηηο 

ρψξεο ηνπ 

δείγκαηνο. 

ε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, νη ηξάπεδεο κε 

κεγαιχηεξε ηζρχ ζηελ 

αγνξά θξαηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφζεκα 

αζθαιείαο ην νπνίν νδεγεί 

ζε ρξεκαηνπηζησηηθή 
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ζηαζεξφηεηα 

Allen and 

Gale (2000) 

Ακεξηθάληθν 

θαη Δπξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

1900-

1999 
- 

ζν πην ζπγθεληξσκέλν 

είλαη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ηφζν κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα ππάξρεη 

Craig and 

Santos 

(1997) 

256 εμαγνξέο 

πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζην 

ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηεο 

Ακεξηθήο 

1984-

1993 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ην ROA θαη ην 

ROE γηα λα 

ειέγμνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ 

Βξήθαλ πσο νη ηξάπεδεο 

εκθάληζαλ απμεκέλε 

απνδνηηθφηεηα κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη 

κεησκέλν θίλδπλν 

Capie 

(1995) 

Αγγιηθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

1890-

1940 
- 

Σα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

ζηαζεξά 

Benston, 

Hunter and 

Wall (1995) 

Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο 

Ακεξηθήο 

1960-

1990 - 

Ζ ζπγθέληξσζε νδεγεί ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα 

Bordo, 

Redish and 

Rockoff 

(1995) 

Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ζηνλ 

Καλαδά θαη 

ζηελ Ακεξηθή 

1920-

1980 

- 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζηνλ Καλαδά πνπ 

αθνινπζεί νιηγνπσιηαθή 

δνκή είλαη πην ζηαζεξφ ζε 

ζρέζε κε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο Ακεξηθήο πνπ 

είλαη πην αληαγσληζηηθφ 

Concentration-

Financial 

Fragility 

Tarazi, 

Soedarmono 

and 

Machrouh 

(2013) 

Αζηαηηθέο 

Υψξεο 

1994-

2009 

Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ Lerner Index 

γηα λα κεηξήζνπλ 

ηελ ηζρχ ζηελ 

αγνξά θαη ην Z-

score ζαλ κέηξν 

ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αζηάζεηαο 

Έλαο πςειφο βαζκφο 

ηζρχνο ζηελ αγνξά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε 

ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ θηλδχλνπ 

αθεξεγγπφηεηαο 

Tarazi, 

Soedarmono 

and 

Machrouh 

(2011) 

12 Αζηαηηθέο 

ρψξεο 

2001-

2007 

Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ Lerner Index 

γηα λα κεηξήζνπλ 

ηελ ηζρχ ζηελ 

αγνξά θαη ην Z-

score ζαλ κέηξν 

Ζ χπαξμε ελφο πςεινχ 

βαζκνχ ηζρχνο ζηελ αγνξά, 

δεκηνπξγεί έλαλ πςειφ 

βαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αζηάζεηαο 
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ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αζηάζεηαο 

Maudos and 

De 

Guevara 

(2010) 

25 ρψξεο απφ 

Δπξψπε, 

Ακεξηθή, 

Καλαδά θαη 

Ηαπσλία 

2001-

2008 

Μέηξεζαλ ηνλ 

βαζκφ ηεο ηζρχνο 

ζηελ αγνξά 

ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ Lerner Index 

θαη ην Z-score γηα 

λα κεηξήζνπλ ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

αζηάζεηα 

Έδεημαλ φηη κηα αχμεζε ηεο 

ηζρχνο ζηελ αγνξά επηδξά 

αξλεηηθά ζηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

Uhde and 

Heimeshoff 

(2009) 

25 επξσπατθέο 

ρψξεο 

1990-

2003 

Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

concentration ratio 

γηα ηελ κέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ ηεο 

ηζρχνο ζηελ αγνξά 

θαη ην Ε-score γηα 

ηε κέηξεζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο 

Έδεημαλ φηη ππάξρεη 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ζπγθέληξσζεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο 

De Nicolo 

et al 

(2004) 

100 ρψξεο 1993-

2000 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ην CR3 θαη ην CR5 

σο δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο 

ε έλα ζπγθεληξσκέλν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ν 

ζπζηεκηθφο θίλδπλνο 

απμάλεηαη 

Caminal 

and 

Matutes 

(2002) 

Καηαζέηεο, 

ηξάπεδεο θαη 

επηρεηξεκαηίεο 

2000 

- 

Έδεημαλ πσο νη ηξάπεδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο 

ηείλνπλ λα πξνζθέξνπλ πην 

ξηςνθίλδπλεο πηζηψζεηο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

Mishkin 

(1999) 

Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο 

Ακεξηθήο 

1950-

1998 

- 

Σα κεγαιχηεξα θαη πην 

ζπγθεληξσκέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα αζρνινχληαη κε 

πην ξηςνθίλδπλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζέηνληαο 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ζε απμεκέλν 

ζπζηεκηθφ θίλδπλν, 

πξνθαιψληαο έηζη αζηάζεηα 

Boyd and 

Runkle 

(1993) 

122 bank 

holding 

companies 

1971-

1990 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ην Z-score θαη ην 

Tobin’s q 

Σα πην ζπγθεληξσκέλα 

ηδξχκαηα παίξλνπλ πην 

ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο 

γηαηί ζεσξνχλ πσο είλαη “ 

Too big to fail”, έηζη 
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δεκηνπξγείηαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

αζηάζεηα 

 

 

4.2.3 Αληαγσληζκόο θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα 

Δθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα κειεηεζεί θαη ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπ  αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ 

ζρέζε έρεη νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζε δχν βαζηθέο απφςεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρεη ε 

"competition - stability" hypothesis πνπ αλαδεηθλχεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ε 

"competition - fragility" hypothesis πνπ αλαδεηθλχεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ "competition - fragility" hypothesis, ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα φηη κηα ππέξβαζε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ νδεγεί ζε ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Αλ ην 

πεξηζψξην θέξδνπο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ρακειφ, ηφηε νη ηξάπεδεο αλαγθάδνληαη λα 

επελδχζνπλ ζε ξηςνθίλδπλα ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο κε απνηέιεζκα 

ηελ απμεκέλε ηξαπεδηθή αζηάζεηα.
50

   

Έλαο άιινο ιφγνο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αμία δηθαηφρξεζεο (franchise value) κηαο ηξάπεδαο. 

Δάλ ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη, ην θέξδνο ηεο θάζε ηξάπεδαο κεηψλεηαη, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζε ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Γηα λα αλαθηήζεη απηέο ηηο δεκίεο, θάζε 

ηξάπεδα ζα αλαγθαζηεί λα πξνβεί ζε πην ξηςνθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπιιέμεη 

ιηγφηεξα θεθάιαηα απμάλνληαο έηζη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα. 

ζνλ αθνξά ηελ "competition - fragility" hypothesis, θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο 

έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Keeley (1990) ππνζηήξημε ηελ ηδέα φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, 

κεηά ηελ νηθνλνκηθή απνξξχζκηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80′, ελζάξξπλε ηηο ηξάπεδεο λα 

αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξα ξίζθα. Απηφ φκσο είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην charter value 

                                                
50 Βι. Maudos and De Guevara (2010), Polemis, (2014, 2015) 
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ησλ ηξαπεδψλ.
51

 Οη Beck et al (2006) έδεημαλ φηη νη ρψξεο κε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πιεγνχλ απφ ηξαπεδηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πςειφ 

ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ. Οκνίσο, νη Besanko θαη Thakor (1993) έδεημαλ φηη νη ηξάπεδεο 

αλαδεηνχλ πην ξηςνθίλδπλα ραξηνθπιάθηα φηαλ απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο. Ο Smith (1984) 

ππνγξάκκηζε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ην πψο ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο 

ηξάπεδεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο εππάζεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

Hellman, Murdoch θαη Stiglitz (2000) έδεημαλ φηη ε επηηάρπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ σζεί ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ξηςνθίλδπλεο επελδχζεηο. Δπίζεο, νη 

Berger et al (2009) θαη ν Turk (2010) έδεημαλ φηη κηα αχμεζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά νδεγεί 

ζε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε πσο ε ππέξβαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη επηδήκηα γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Vives (2010), 

ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ "competition - fragility" hypothesis κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ησλ κεραληζκψλ πξφθιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αζηάζεηαο ζην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Βξήθε φηη ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα κέζσ δχν κεραληζκψλ: ν πξψηνο είλαη κέζσ ηνπ 

απμαλφκελνπ πξνβιήκαηνο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ θαη κέζσ 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα είλαη ζπζηεκηθφο. Ο δεχηεξνο 

είλαη κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε "competition - stability" hypothesis αλαδεηθλχεη κηα ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

Γεδνκέλνπ φηη ζε κηα ιηγφηεξν ζπγθεληξσκέλε αγνξά νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα απνιακβάλνπλ έλα πςειφηεξν βαζκφ ηζρχνο, ε ηξάπεδα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη 

πςειφηεξα επηηφθηα πνπ νδεγνχλ ηνπο δαλεηνιήπηεο λα αλαιάβνπλ πην ξηςνθίλδπλεο 

απνθάζεηο, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Δλψ νη ηξάπεδεο επσθεινχληαη απφ 

ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο  κηα κνξθή εγγχεζεο ή 

αζθάιηζεο έλαληη ηεο ρξενθνπίαο, ηα απμεκέλα  επηηφθηα εληείλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

                                                
51 «Charter value»: H αμία κηαο ηξάπεδαο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα θάλεη επελδχζεηο ζην κέιινλ, ε 

νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη σο κέξνο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. 
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αλάιεςεο απνθάζεσλ κε κεγαιχηεξν ξίζθν αιιά απμάλνπλ ηα θέξδε θαζψο θαη ηα 

παξαγφκελα νθέιε απφ ηα δάλεηα.
52

 

ζνλ αθνξά ηελ "competition - stability" hypothesis, θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο 

έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Schaeck and Cihák (2009) έδεημαλ φηη ε ζηαζεξφηεηα είλαη πςειή ζε πην αληαγσληζηηθά 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη παξάιιεια παξνπζηάδεηαη  κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

θάπνηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη Boyd, De Nicolo and Jalal (2006), θαη νη Schaeck, 

Cihak and Wolfe (2006) έδεημαλ κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπο, φηη ε ηζρχο ζηελ αγνξά κπνξεί λα 

απνζηαζεξνπνηήζεη ην ζχζηεκα θαη λα είλαη επηδήκηα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Δπίζεο, νη Anginer, Kunt and Zhu (2012) εμέηαζαλ ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ ζηαζεξφηεηα θαη έδεημαλ ηελ χπαξμε κηαο ζεηηθήο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο έηζη ηελ competition - stability 

hypothesis.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 4.2, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επηπιένλ έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη θαηά θαηξνχο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ είηε ηελ “competition - stability” 

hypothesis είηε ηελ “competition - fragility” hypothesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Βι. Boyd and De Nicolo (2005), Margaritis and Psillaki (2010) 
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Πίλαθαο 4.2 

Έξεπλεο όζνλ αθνξά ηνλ Αληαγσληζκό θαη ηελ Υξεκαηνπηζησηηθή ηαζεξόηεηα 

Hypothesis Authors Sample Period Measurement 

Methods 

Results 

Competition-

Financial 

Stability 

Schaeck 

et al 

(2009) 

38 ρψξεο 1990-

2005 

Ζ παξνχζα 

κειέηε επηρεηξεί 

λα εμεηάζεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ηζρχνο ζηελ 

αγνξά θαη ηεο 

αζηάζεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ H-statistic of 

Panzar and Ross 

σο κέηξν 

αληαγσληζκνχ 

ζηηο ρψξεο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Έδεημαλ φηη 

ππάξρεη 

ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηα 

πην αληαγσληζηηθά 

ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα 

Staikouras 

and Wood 

(2000) 

Διιεληθφ θαη 

Ηζπαληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

1980-

2000 

Υξεζηκνπνίεζαλ 

ζηνηρεία απφ ην 

OECD Bank 

Profitability data 

θαη ην Fitch-

IBCA 

Bankscope 

Σν ηζπαληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη πην 

αληαγσληζηηθφ θαη 

πην ζηαζεξφ ζε 

ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν 

ειιεληθφ 

Competition- 

Financial 

Fragility 

Vives 

(2010) 

Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

Ακεξηθήο θαη 

Δπξψπεο 

1980-

2008 

- 

Γηαπίζησζε πσο 

έλαο έληνλνο 

ηξαπεδηθφο 

αληαγσληζκφο 

νδεγεί ζε κηα 

κέγηζηε αχμεζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θηλδχλνπ, κέζσ 

ελφο πξνβιήκαηνο 

ζπληνληζκνχ πνπ 

δεκηνπξγείηαη 

κεηαμχ ησλ 

θαηαζεηψλ θαη 

ησλ επελδπηψλ 

Beck et al 69 ρψξεο ηεο 1980- Υξεζηκνπνίεζαλ Οη ρψξεο κε 
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(2006) αλαηνιηθήο 

Αζίαο 

1997 εηήζηεο ηηκέο 

ζπγθέληξσζεο, 

ηηο 

ζπγθεληξψζεηο 

κε βάζε ηηο 

θαηαζέζεηο 

θαζψο θαη ην 

CR3 

ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα έρνπλ 

κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ 

θάπνηα ηξαπεδηθή 

θξίζε ζε ζρέζε κε 

ηηο ρψξεο πνπ 

έρνπλ έληνλα 

αληαγσληζηηθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα  

Boyd, De 

Nicolo 

and Smith 

(2004) 

Έθηηαμαλ έλα 

εηθνληθφ 

κνλνπσιηαθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη 

έλα 

αληαγσληζηηθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

2004 

- 

Βξήθαλ πσο ε 

πηζαλφηεηα κηαο 

θνζηνβφξαο 

ηξαπεδηθήο θξίζεο 

είλαη κεγαιχηεξε 

ζην 

αληαγσληζηηθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

Carletti 

and 

Hartmann 

(2003) 

Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ησλ 

G-7 θαη ηεο 

Δπξψπεο 

 

- 

Έδεημαλ φηη ν 

αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδψλ, κεηά 

ηελ νηθνλνκηθή 

απνξξχζκηζε ζηα 

ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80′, 

ελζάξξπλε ηηο 

ηξάπεδεο λα 

αλαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξα 

ξίζθα. Απηφ φκσο 

είρε σο 

απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ην charter 

value ησλ 

ηξαπεδψλ θαη λα 
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δεκηνπξγεζεί 

αζηάζεηα 

Murdock 

and 

Stiglitz 

(2000) 

Δηθνληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

2000 

- 

Έδεημαλ φηη ν 

έληνλνο 

αληαγσληζκφο 

νδεγεί ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζην λα 

αλαιακβάλνπλ 

πην ξηςνθίλδπλεο 

επελδχζεηο κε 

απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα 

αζηάζεηαο 

Hoggarth, 

Milne and 

Wood 

(1998) 

Αγγιηθφ θαη 

Γεξκαληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

1971-

1997 

- 

Σν Γεξκαληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη 

ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθφ 

αιιά πην ζηαζεξφ 

ζε ζρέζε κε ην 

αγγιηθφ πνπ είλαη 

πην αληαγσληζηηθφ 

αιιά ιηγφηεξν 

ζηαζεξφ 

Smith 

(1984) 

Δηθνληθφ 

ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 

1984 

- 

Έδεημε φηη ν 

απμεκέλνο 

αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ 

πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ νδεγεί 

ζε εππάζεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο 
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4.3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δείμεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο δχλακεο (ηζρχνο) ηεο αγνξάο θαη ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο έξεπλεο, πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο κέζα ζην θεθάιαην, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ καο 

έρνπλ νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1) “concentration - stability” hypothesis ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζεηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

 

2) “concentration - fragility” hypothesis ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αξλεηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

 

3) “competition - stability" hypothesis πνπ αλαδεηθλχεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

 

4) "competition - fragility" hypothesis πνπ αλαδεηθλχεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

5.1 Δίδε Γεδνκέλσλ 

Τπάξρνπλ ηξία είδε δεδνκέλσλ: 

 Γηαζηξσκαηηθά ηνηρεία (Cross Section Data): Απνηεινχλ παξαηεξήζεηο κίαο ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνλάδεο δείγκαηνο αιιά γηα κηα 

κφλν ρξνληθή ζηηγκή. 

 Υξνλνζεηξέο (Time Series): Δμεηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, γηα κία κφλν κνλάδα δείγκαηνο. 

 Γεδνκέλα Panel (Panel Data): Απνηεινχλ δεδνκέλα κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο δείγκαηνο (πρ ηξάπεδεο) θαη πνιιέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Σν εκπεηξηθφ κνληέιν πνπ επηιέμακε λα κειεηήζνπκε απαηηνχζε ηελ ρξήζε Γεδνκέλσλ 

Panel. 

 

5.2 Γεδνκέλα Panel 

Σα δεδνκέλα panel απνηεινχλ νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ φπνπ έλα δηαζηξσκαηηθφ 

δείγκα απεηθνλίδεηαη δηαρξνληθά. Ηζνξξνπεκέλα (balanced) ρξνληθά δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία 

έρνπκε φηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηξψκαηα (πρ ηξάπεδεο) είλαη ε 

ίδηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο δελ είλαη ίδηα ηφηε έρνπκε 

αληζφξξνπα (unbalanced) ρξνληθά δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ππνζέηνπκε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ίδηνπ ζηξψκαηνο ζην ρξφλν αιιά κεηαμχ ησλ 

ζηξσκάησλ ππάξρεη αλεμαξηεζία. 
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Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δεδνκέλσλ panel είλαη ηα εμήο: 

1. Δπηηξέπνπλ ηελ κειέηε επηκέξνπο δπλακηθψλ (π.ρ. δηαρσξηζκφο ειηθίαο θαη 

νκαδνπνίεζε επίδξαζεο). 

2. Πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία (πεξηζζφηεξε κεηαβιεηφηεηα, κηθξφηεξε 

ζπγγξακκηθφηεηα) θαη νη εθηηκεηέο είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. 

3. Πεξηέρνπλ πιεξνθνξία γηα ηελ ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ γεγνλφησλ.
53

 

4. Δπηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε εηεξνγέλεηαο πνπ δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

εχθνια. Σα δεδνκέλα ρξνλνζεηξάο θαη ηα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα δελ έρνπλ απηή 

ηελ δπλαηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα νη εθηηκεηέο πνπ 

απνδίδνπλ λα κελ είλαη ακεξφιεπηνη. 

5. Μειεηψληαο ηηο επαλαιακβαλφκελεο δηαζηξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο, ηα πάλει 

δεδνκέλα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηεο 

αιιαγήο. 

6. Δπηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν πην πεξίπινθσλ ζπκπεξηθνξηθά κνληέισλ, 

ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ρξνλνζεηξάο θαη ηα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα πνπ δελ 

έρνπλ απηή ηελ δπλαηφηεηα. 

7. Σα δεδνκέλα panel κπνξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα λα αληρλεχζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ 

ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο απμνκεηψζεηο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε κεκνλσκέλα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα ή δεδνκέλα 

ρξνλνζεηξψλ.
54

 

8. Παξέρνπλ εθηηκήζεηο απμεκέλεο αθξίβεηαο κηαο θαη ην πιήζνο ησλ ζπλνιηθψλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ππεξδηπιάζην ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 

δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξάο. 

9. Δπηηξέπνπλ ηελ δηφξζσζε ηεο ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ηεο κεξνιεςίαο απφ ηηο 

παξαιεηπφκελεο κεηαβιεηέο ζην ππφδεηγκα πνπ κειεηάκε. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

κεηαβιεηέο πνπ είλαη δηαρξνληθά ζηαζεξέο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ αιιά 

έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην ππφδεηγκα. 

10. Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνδεηγκαηνπνηήζνπκε κηα δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά 

κηαο νληφηεηαο, απνθεχγνληαο έηζη ην ζθάικα ηεο πξνζζεηηθφηεηαο. Γειαδή, ε 

                                                
53 http://www.sowi.uni-mannheim.de/lehrstuehle/lessm/veranst/Panelanalyse.pdf, ει. 2 
54 Bad H. Baltagi, 2005, “Econometric Analysis of Panel Data”, West Sussex, England, ει. 4-7 

http://www.sowi.uni-mannheim.de/lehrstuehle/lessm/veranst/Panelanalyse.pdf
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ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη θάπνην ή θάπνηα απφ ηα ζηξψκαηα ηνπ δείγκαηνο πνπ 

κειεηάκε, δελ είλαη απαξαίηεην πσο ραξαθηεξίδεη θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο.
55

 

 

ε αληίζεζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κεκνλσκέλσλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ 

ρξνλνζεηξψλ, ηα δεδνκέλα panel κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ εθάζηνηε εκπεηξηθή αλάιπζε. 

Παξ’ φια απηά, ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο δεδνκέλσλ panel έρνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. 

Σα βαζηθφηεξα εμ’ απηψλ είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνβιήκαηα ζρεδίαζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ. (π.ρ. κε νινθιεξσκέλν δείγκα, 

έιιεηςε απαληήζεσλ φηαλ ην δείγκα καο πξνέξρεηαη απφ θάπνην εξσηεκαηνιφγην)  

2. ηξεβιψζεηο ηνπ ζθάικαηνο κέηξεζεο. (π.ρ. ζθάικαηα κέηξεζεο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ εμαηηίαο ησλ ειαηησκαηηθψλ απαληήζεσλ ιφγσ αζαθψλ εξσηήζεσλ, 

ζθάικαηα κλήκεο, ζθφπηκε δηαζηξέβισζε ησλ απαληήζεσλ) 

3. Δμάξηεζε απφ ηελ δηαζηξσκαηηθφηεηα. Panel κνληέια κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ηα 

νπνία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε δηαζηξσκαηηθφηεηα, νδεγνχλ κε βεβαηφηεηα ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
56

 

 

 

5.3 Βαζηθά Μνληέια Γεδνκέλσλ Panel 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά κνληέια Panel: 

1. To Pooled OLS (Οκαδνπνηεκέλε Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ) 

 

2. Σα Individual Panel Models: 

 Fixed Effect (Μέζνδνο ηαζεξψλ Δπηδξάζεσλ) 

 Random Effect (Μέζνδνο Σπραίσλ Δπηδξάζεσλ) 

 

                                                
55 https://npapanikolaou.files.wordpress.com/2010/10/ceb5cf81ceb3ceb1cf83cf84ceaecf81ceb9cebf-9-

cf85cf80cebfceb4ceb5ceafceb3cebcceb1cf84ceb1-cebcceb5-ceb4ceb5ceb4cebfcebcceadcebdceb1-panel.pdf 
56 Bad H. Baltagi, 2005, “Econometric Analysis of Panel Data”, West Sussex, England, ει. 8-9 



98 

 

Ζ Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (Pooled Ordinary Least Square Method) ζεσξείηαη ην 

πην απζηεξφ κνληέιν ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθηηκήζεηο ησλ πιεζπζκηαθψλ παξακέηξσλ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ηηκψλ ησλ 

θαηαινίπσλ.
57

 

 

Βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο: 

1. Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο γηα θάζε ηηκή ηνπ είλαη κεδέλ, 

δειαδή γηα θάζε i=1,2,3,….,n ηζρχεη ε ζρέζε: 

E (εi) = 0 

2. Ζ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο είλαη ζηαζεξή θαη ίδηα γηα θάζε ηηκή 

ηνπ, δειαδή γηα θάζε i=1,2,3,….,n ηζρχεη ε ζρέζε:  

Var (εi) = E (εi 
2
) = ζ

2
  

3. Οη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή γηα θάζε i≠j 

ηζρχεη ε ζρέζε: 

E (εi εj) = 0 

4. Οη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, δειαδή γηα θάζε i=1,2,3,….,n ηζρχεη ε ζρέζε: 

Δ (εi Xi) = 0 

5. Οη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή: 

εi ~ iid N (0,ζ
2
) 

δειαδή, νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν νξφ κεδέλ θαη δηαθχκαλζε ζ
2
. 

6. Οη ηηκέο ησλ k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ ζπζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο.
58

 

 

 

                                                
57 Υξήζηνο Ν. Αγηαθιφγινπ, Θενθάλεο Δ. Μπέλνο (2007), «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξηθή Αλάιπζε», Σφκνο 

Β΄, Β΄ έθδνζε, Αζήλα, ει. 41 
58 Υξήζηνο Ν. Αγηαθιφγινπ, Θενθάλεο Δ. Μπέλνο (2007), «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξηθή Αλάιπζε», Σφκνο 

Β΄, Β΄ έθδνζε, Αζήλα, ει. 27-29 
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5.4 Δπηινγή Γεδνκέλσλ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηιέρηεθε λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ (σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ην κεξίδην αγνξάο 

ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, ηνπ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 16 ηξάπεδεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα δεδνκέλα καο 

αθνξνχλ ηα έηε 2000-2014. Ζ επηινγή ησλ ελ ιφγσ εηψλ φπσο θαη ησλ ηξαπεδψλ έγηλε κε 

γλψκνλα ηελ χπαξμε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ.  

Έρνπκε αλαθηήζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν ηξάπεδαο γηα ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Bankscope πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ νίθν Fitch-IBCA 

(International Bank Credit Analysis Ltd), ηελ Δπξσπαηθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB & ECB 

Statistical Data Warehouse) θαζψο θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Development 

Indicators). Απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα (GDP per 

capita) είλαη εθθξαζκέλν ζε ινγαξηζκηθή κνξθή γηα θαιχηεξε νκνηνγέλεηα θαη ην κέγεζνο 

ησλ ηξαπεδψλ ππνινγίδεηαη θαη απηφ παίξλνληαο ην log of Total Assets ηεο εθάζηνηε 

ηξάπεδαο. 

 

Ζ γεληθεπκέλε κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην  

νηθνλνκεηξηθφ καο ππφδεηγκα είλαη ε εμήο: 

 

Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + ….. + bkXki + εi 
59

 

 

φπνπ Τ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, b0 είλαη ε ζηαζεξά, Υ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, b 

νη ζπληειεζηέο θαη ε ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ή ηπραίν ζθάικα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Υξήζηνο Ν. Αγηαθιφγινπ, Θενθάλεο Δ. Μπέλνο (2007), «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξηθή Αλάιπζε», Σφκνο 

Β΄, Β΄ έθδνζε, Αζήλα, ει. 136 
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5.5 Οηθνλνκεηξηθό Τπόδεηγκα 

Υξεζηκνπνηήζακε δηάθνξνπο δείθηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα (Financial Stability): 1) ν φγθνο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ εξκελεχεη ηνλ θίλδπλν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ, 2) ν δείθηεο Ε είλαη αληίζηξνθν κέηξν ηνπ ζπλνιηθνχ ηξαπεδηθνχ 

θηλδχλνπ θαη 3) ηα ίδηα θεθάιαηα πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Δ / ΣΑ) καο 

δείρλεη ην επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο ηεο θάζε ηξάπεδαο. 

Ζ κεηαβνιή ηνπ Ε index είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο κηαο 

επηρείξεζεο. Γειαδή, φζν απμάλεηαη ν δείθηεο Ε ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο 

κηαο επηρείξεζεο θαη ην αληίζηξνθν. πλδπάδεη ηελ θεξδνθνξία, ηε κφριεπζε, θαη ηελ 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ζε έλα εληαίν κέηξν. Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

Zi = 
𝑹𝑶𝑨𝒊+(

𝑬

𝑻𝑨𝒊
)

𝛔𝐑𝐎𝐀𝐢
 

 

φπνπ ROAi είλαη ε, θαηά κέζν φξν, πεξίνδνο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

ηξάπεδα i, Δ / ΣΑ αληηπξνζσπεχεη ηα ίδηα θεθάιαηα πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ηελ 

ηξάπεδα i, θαη ζROAi είλαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Ο δείθηεο Ε απμάλεη φηαλ ππάξρεη πςειή 

θεξδνθνξία θαζψο θαη πςειά επίπεδα θεθαιαηνπνίεζεο, ελψ κεηψλεηαη φηαλ ππάξρεη 

αζηαζήο θεξδνθνξία ε νπνία αληαλαθιάηαη απφ κηα πςειή ηππηθή απφθιηζε ηεο απφδνζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο απνηειεί δείθηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

ζην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηεξηδφκελνη ζηε γεληθεπκέλε κνξθή ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο θαζψο θαη ζηνπο 

ηξεηο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (NPLs, Z index, E / TA), πξνρσξήζακε 

ζηελ δεκηνπξγία ησλ εμήο ηξηψλ εμηζψζεσλ: 

 NPLs it = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln(GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

 Zit = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln(GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

 E / TA it = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln(GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

πνπ i θαη t αληίζηνηρα αλαθέξνληαη ζηελ ηξάπεδα θαη ζηνλ ρξφλν. 
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ζνλ αθνξά ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο καο, απηέο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

 CR-5: Πξφθεηηαη γηα κεξίδην αγνξάο ησλ 5 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ. 

 

 Fraser index: Ο δείθηεο απηφο επηρεηξεί λα κεηξήζεη ην βαζκφ (επίπεδν) νηθνλνκηθήο 

ειεπζεξίαο ζε ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηελ νπζία κεηξάεη 1) ην κέγεζνο ηεο θπβέξλεζεο, 

ηα έμνδα, ηνπο θφξνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 2) ηε λνκηθή δνκή θαη αζθάιεηα ησλ 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, 3) ηελ ειεπζεξία ζην δηεζλέο εκπφξην θαη 4) ηνπο 

θαλνληζκνχο πίζησζεο, εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεσλ. ζν πην κεγάιε ηηκή πάξεη ηφζν 

κηθξφηεξν είλαη ην επίπεδν θίλδπλνπ πνπ έρεη κηα ρψξα (παίξλεη ηηκέο απφ 0-10). 

 

 Ln (GDPPC): Ζ ινγαξηζκηθή ηηκή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

 

 Bank Size: Μεηξάεη ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ ινγάξηζκν ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ (log of Total Assets) ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ηξηψλ παξαπάλσ εμηζψζεσλ έγηλε κε ζθνπφ λα δνχκε πνηα απφ ηηο ηξείο 

εξκελεχεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Διιάδαο ζχκθσλα πάληα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο. 

 

 

5.6 Απνηειέζκαηα Παιηλδξόκεζεο 

Σα ηξία κνληέια καο εθηηκήζεθαλ κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Panel OLS) 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε είλαη ηα αθφινπζα
60

: 

 

 

1
ε
 Δμίζσζε: NPLs it = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln (GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

                                                
60 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ κε OLS, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζηαζεξέο επηδξάζεηο (fixed effects) κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε-παξαηεξνχκελεο εηεξνγέλεηαο ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεηηθνχ 

ειέγρνπ Hausman. Δλαιιαθηηθά γηα λα αληηκεησπηζηεί ηπρφλ πξφβιεκα ελδνγέλεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

Γεληθεπκέλε Μέζνδνο Ρνπψλ (GMM), ε νπνία θαη έδσζε παξφκνηα απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 5.1 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή NPLs 

 
Dependent Variable: NPLs  

Method: Panel Least Squares 

Sample: 2000 2014 
Periods included: 15 

Cross-sections included: 11 

Total panel (unbalanced) observations: 152 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.330514 49.85112 0.187168 0.8518 

Ln (GDPPC) 2.998806 5.684069 0.527581 0.5986 

Log (TA) -6.561491 5.298339 -1.238405 0.2177 

FRASER 5.264802 3.432142 1.533970 0.1273 

CR5 0.680223 0.084526 8.047528 0.0000 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.555081     Mean dependent var 8.594474 

Adjusted R-squared 0.509614     S.D. dependent var 11.17189 

S.E. of regression 7.823401     Akaike info criterion 7.045585 

Sum squared resid 8385.167     Schwarz criterion 7.343994 

Log likelihood -520.4644     Hannan-Quinn criter. 7.166809 

F-statistic 12.20864 

 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.1 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) είλαη ν  δείθηεο CR5 

(b1=0.68, p=.000) ελψ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ην Ln (GDPPC) (b3=2,99, p=0.5986), 

ηo Log of Total Assets (b4=-6,56, p=0.2177) θαη ν δείθηεο  Fraser (b2=5,26, p=0.1273). 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ δείθηε CR5 (ην κεξίδην αγνξάο γηα ηηο πξψηεο 

5 ηξάπεδεο) έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφηε 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ην αληίζηξνθν. Παξαηεξνχκε 

αθφκα φηη ζην κνληέιν καο θαηά 55,5% ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο (NPLs) εξκελεχεηαη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 0,51. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην κνληέιν καο έρεη κέηξηα 

εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (F=12,2, p=.000). Σα 

θξηηήξηα Akaike, Schwarz & Hannan είλαη δείθηεο ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ κεηαμχ 

ηνπο, ην κνληέιν κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή είλαη ην ελδεδεηγκέλν γηα επηινγή.  
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2
ε
 Δμίζσζε: Zit = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln (GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

Πίλαθαο 5.2 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή Ε index 

 

Dependent Variable: Z  

Method: Panel Least Squares 

Sample: 2000 2014 

Periods included: 15 
Cross-sections included: 16 

Total panel (unbalanced) observations: 214 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 61.90738 24.14637 2.563837 0.0111 

Ln (GDPPC) 3.832226 2.841952 1.348449 0.1791 

Log (TA) -12.34280 2.366880 -5.214800 0.0000 

FRASER 2.630189 1.687614 1.558525 0.1207 

CR5 0.123378 0.041688 2.959559 0.0035 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.856167     Mean dependent var 9.557804 

Adjusted R-squared 0.842080     S.D. dependent var 11.39414 

S.E. of regression 4.527932     Akaike info criterion 5.947206 

Sum squared resid 3977.421     Schwarz criterion 6.261783 

Log likelihood -616.3510     Hannan-Quinn criter. 6.074323 

F-statistic 60.77815 

 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.2 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Ε είλαη ην Log of Total Assets (b4=-12.34, p=.000) θαη ν  δείθηεο 

CR5 (b1=0.12, p=0.0035) γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1%, ελψ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί ν δείθηεο Ln (GDPPC) (b3=3.83, p=0.1791) θαη ν δείθηεο  Fraser (b2=2.63, 

p=0.1207). Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ηo Log of Total Assets έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, 

δειαδή φζν κεγαιχηεξν ελεξγεηηθφ έρεη κηα εηαηξεία ηφηε απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα 

απνηπρίαο ηεο αθνχ κεηψλεηαη ν δείθηεο Ε. Απφ ηελ άιιε ν δείθηεο CR5 (ην κεξίδην αγνξάο 

γηα ηηο 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο) έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ηφηε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο. Βέβαηα ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ ηελ έρεη ην ελεξγεηηθφ. Παξαηεξνχκε αθφκα φηη ζην κνληέιν καο 

θαηά 85,6% ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Z index) εξκελεχεηαη 

απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
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Δπίζεο, ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 0,84. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ην κνληέιν καο έρεη πνιχ θαιή εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε (F=60.77, p=.000). Σα θξηηήξηα Akaike, Schwarz & Hannan είλαη δείθηεο 

ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ κεηαμχ ηνπο, ην κνληέιν κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή είλαη ην 

ελδεδεηγκέλν γηα επηινγή. 

 

 

 

3
ε
 Δμίζσζε: E / TA it = C + b1CR5t + b2Fraser index t + b3Ln (GDPPC)t + b4Bank Size it + εit 

 

 

Πίλαθα 5.3 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή Δ / ΣΑ 

 

 

Dependent Variable: E/TA  

Method: Panel Least Squares 

Sample: 2000 2014 

Periods included: 15 

Cross-sections included: 16 

Total panel (unbalanced) observations: 
214 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 18.76372 31.01737 0.604942 0.5459 

Ln (GDPPC) 9.115661 3.650646 2.496999 0.0134 

Log (TA) -11.20892 3.040389 -3.686672 0.0003 

FRASER 4.161695 2.167835 1.919747 0.0564 

CR5 0.105972 0.053551 1.978921 0.0492 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.773565     Mean dependent var 13.57939 

Adjusted R-squared 0.751388     S.D. dependent var 11.66519 

S.E. of regression 5.816383     Akaike info criterion 6.448032 

Sum squared resid 6563.080     Schwarz criterion 6.762609 

Log likelihood -669.9395     Hannan-Quinn criter. 6.575150 

F-statistic 34.88194 

 Prob(F-statistic) 0.000000 
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.3 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Δ / ΣΑ, είλαη ν δείθηεο CR5 (b1=0.11, p=0.049), ην Ln (GDPPC) 

(b3=9,11, p=0.0134), ην Log of Total Assets (b4=-11,20, p=.0003) θαη ν δείθηεο Fraser 

(b2=4,16, p=.0564). Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο CR5 (ην κεξίδην αγνξάο γηα ηηο 5 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο) έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ηφηε απμάλεηαη ν θεθαιαηαθφο ιφγνο, δειαδή κεηψλεηαη ην ξίζθν απνηπρίαο. 

Παξαηεξνχκε αθφκα φηη ζην κνληέιν καο θαηά 77,3% ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Δ/ΣΑ) εξκελεχεηαη απφ ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 0,75. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην κνληέιν καο έρεη θαιή εξκελεπηηθή 

ηθαλφηεηα. Δπίζεο ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (F=34,88, p=.000). Σα θξηηήξηα 

Akaike, Schwarz & Hannan είλαη δείθηεο ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ κεηαμχ ηνπο, ην 

κνληέιν κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή είλαη ην ελδεδεηγκέλν γηα επηινγή. 

χκθσλα κε ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πξνζαξκνζκέλν 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ψζηε λα θαηαιήμνπκε πνηφ είλαη πην θαηάιιειν γηα λα εξκελεχζεη ην κνληέιν 

καο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 2
ε
 εμίζσζε: Zit = C + b1CR5t + b2Fraser index t + 

b3Ln (GDPPC)t + b4Bank Size it + εit  εξκελεχεη θαιχηεξα ην κνληέιν καο. 

 

 

5.7 ύγθξηζε απνηειεζκάησλ κε άιιεο έξεπλεο 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά, είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηψλ. ηελ έξεπλά καο, 

πήξακε σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην κεξίδην αγνξάο ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ 

(CR-5), ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP), ηελ ινγαξηζκεκέλε ηηκή ηνπ ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ 

(TA) πνπ κεηξάεη ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ θαη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ζηελ 

Διιάδα θαη σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην δείθηε Ε, ην ιφγν ησλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ (Δ/ΣΑ) θαζψο θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (NPLs). χκθσλα κε ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ 

θαζψο θαη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο δελ δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Βιέπνπκε φκσο πσο κηα κηθξή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζα δεκηνπξγήζεη αζηάζεηα θαζψο απμάλεηαη ην 

πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.  

Οη Tarazi, Soedarmono and Machrouh κειέηεζαλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 11 Αζηαηηθψλ 

ρσξψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1994-2009.  Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ Lerner Index 

γηα λα κεηξήζνπλ ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά θαη ην Z index ζαλ κέηξν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά ηνπο έδεημαλ πσο έλαο 

πςειφο βαζκφο ηζρχνο ζηελ αγνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ αθεξεγγπφηεηαο. Δπνκέλσο ζπκπέξαλαλ πσο ε 

αχμεζε ηεο ηζρχνο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ησλ ελ ιφγσ Αζηαηηθψλ ρσξψλ, νδεγεί ζε 

αζηάζεηα. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Maudos,  De Guevara νη νπνίνη κειέηεζαλ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 25 ρσξψλ απφ Δπξψπε, Ακεξηθή, Καλαδά θαη Ηαπσλία απφ ην 2001 

έσο ην 2008, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δείθηε Lerner σο κέηξν ηζρχνο ζηελ αγνξά θαη ηνλ δείθηε 

Ε σο κέηξν ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Berger, Klapper θαη Turk κειέηεζαλ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ 

23 βηνκεραληθέο ρψξεο απφ ην 1999-2005. Υξεζηκνπνίεζαλ σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνλ 

φγθνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ, ηνλ Ε index 

σο κέηξν ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαζψο θαη ηνλ ιφγν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο 

ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Δ/ΣΑ). Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηνλ δείθηε Lerner, ην HHI deposits, ην HHI loans, ην Bank Size, ην Ln (GDPPC) θαη ην 

δείθηε Legal rights πνπ κεηξάεη ην επίπεδν ζην νπνίν νη λφκνη πεξη εγγχεζεο θαη ρξενθνπίαο 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ δαλεηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ κηα ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δείθηε Ε θαη ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε 

κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ αγνξά ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπλνιηθή ζηαζεξφηεηα. 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

έξεπλά ηνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

ησλ ρσξψλ πνπ κειέηεζαλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα.  
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5.8 πκπεξάζκαηα 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία 

έηε θαη εηδηθφηεξα ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηή. Ζ αλάιπζε, 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο χγρξνλεο  Δθαξκνζκέλεο Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο (NΔΗΟ) θαη 

ελζσκαηψλεη ηε ρξήζε δηαξζξσηηθψλ δεηθηψλ, φπσο είλαη ν βαζκφο/ιφγνο ζπγθέληξσζεο 

ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ (CR-5) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Ζ νηθνλνκεηξηθή κεζνδνινγία, θάλεη ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (panel data) ζε δείγκα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2014 πνπ εμάγνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Bankscope. Ζ εκπεηξηθή (νηθνλνκεηξηθή) 

κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη κεζφδνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηζρπξά ην πξφβιεκα ηεο 

ελδνγέλεηαο, φπσο ε γεληθεπκέλε κέζνδνο ξνπψλ (GMM), ην νπνίν κπνξεί λα πξνέιζεη ζε 

θιαζζηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο, φπσο ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS). Απφ ηα 

εκπεηξηθά επξήκαηα, ζα πξνζδηνξηζζεί ε δνκή ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο 

(κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο, νιηγνπψιην) θαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

άζθεζε ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο).  

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ηνπ «competition - fragility», ν έληνλνο ηξαπεδηθφο 

αληαγσληζκφο δηαβξψλεη ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά θαη κεηψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηφ 

ελζαξξχλεη ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ 

αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή άπνςε 

ηνπ «competition - stability», ε κεγαιχηεξε ηζρχ ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πςειφηεξν θίλδπλν ηηο ηξάπεδεο, αθνχ απμάλνληαη ηα επηηφθηα κε απνηέιεζκα νη 

πειάηεο λα δπζθνιεχνληαη λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ πάξεη. Δπίζεο έρνπκε 

αχμεζε ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην «concentration – stability» θαη ην 

«concentration – fragility». χκθσλα ινηπφλ κε ηελ πξψηε άπνςε, ζε έλα ζπγθεληξσκέλν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη ηξάπεδεο παξάγνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε πνπ ηηο νδεγνχλ ζε έλα 

«καμηιάξη» αζθαιείαο ή ζε έλα «απφζεκα αζθαιείαο» πνπ απνξξνθά φινπο ηνπο 

καθξννηθνλνκηθνχο θξαδαζκνχο θαη ηηο εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ηεο ξεπζηφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ηα κεγάια πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 
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νηθνλνκία ζεσξνχληαη ''too big to fail'' θαη ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο απφ ην θξαηηθφ δίρηπ 

αζθαιείαο. Έηζη θάζε κεγάιε ηξάπεδα κπνξεί λα πξνβεί ζε επελδχζεηο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ 

πνπ απμάλνπλ ηνλ εζηθφ θίλδπλν, δηαζηξεβιψλνπλ ηα θίλεηξά ηεο θαη δεκηψλνπλ ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ πξνέθπςαλ ηα εμήο θνηλά 

ζπκπεξάζκαηα θαη απφ ηα ηξία κνληέια: ν δείθηεο Fraser ν νπνίνο δείρλεη ην επίπεδν 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο δελ είλαη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο κηαο 

ηξάπεδαο (Z index), νχηε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) πνπ κεηξά 

ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ, ελψ επεξεάδεη ειάρηζηα ην ιφγν ησλ θεθαιαίσλ 

πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ (E / TA), πνπ καο δείρλεη ην επίπεδν ηεο ηξαπεδηθήο 

θεθαιαηνπνίεζεο. Αθφκα θαη ζηα ηξία κνληέια βξέζεθε φηη ν δείθηεο CR5 είλαη 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο κηαο ηξάπεδαο (Z index), ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) θαη ηνπ ιφγνπ ησλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (E / TA). Γειαδή ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

ηνπ θιάδνπ επεξεάδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην απνηέιεζκα φηη γηα κηα κνλάδα αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ πέληε 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαηά 0,12 κνλάδεο, ην πνζνζηφ 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαηά 0,68 κνλάδεο θαη ην επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ θαηά 0,10 κνλάδεο.  

Φαίλεηαη κε βάζε ηα λνχκεξα απηά φηη ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ ζε έλα αξθεηά 

ζπγθεληξσκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, φπσο ην Διιεληθφ, λα έρεη νδεγήζεη ζε πςειφ βαζκφ 

επζξαπζηφηεηαο θαζψο γηα κηθξέο κεηαβνιέο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Δπνκέλσο, ζηεξηδφκελνη ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε θαη ζε απηά 

πνπ πξνέθπςαλ θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα αλήθεη ζην «concentration – fragility» 

view. 
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