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i 

Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο 

ησλ ηξαπεδψλ, ελφο θαηλνκέλνπ ην νπνίν έρεη ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο κεηά ην 

1980 παγθνζκίσο θαη επλνήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηελ 

αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, απφ ην άλνηγκα θαη απνξξχζκηζε ησλ 

εζληθψλ ηξαπεδηθψλ αγνξψλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη απφ ηελ εμέιημε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξίαο.   

Σα βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη θαη απαληψληαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο ηξαπεδηθήο 

δηεζλνπνίεζεο, θαζψο θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο, ελαιιαθηηθψο, νη ηξάπεδεο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζηξαηεγηθέο δηεζλνχο επέθηαζεο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, κέζσ ηεο 

ίδξπζεο λέσλ ζπγαηξηθψλ ή κέζσ ηεο ίδξπζεο ππνθαηαζηεκάησλ. Ζ αλάιπζε 

έδεημε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηξαπεδψλ ζην 

εμσηεξηθφ είλαη ε αχμεζε ηεο πειαηείαο θαη ε άληιεζε θεθαιαίσλ, ελψ ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο ζπγθαηαιέγνληαη ν γεσπνιηηηθφο θαη ν 

καθξννηθνλνκηθφο. Ωο πξνο ηηο κεζφδνπο επέθηαζεο, ε πιένλ δηαδνκέλε είλαη ε 

κέζνδνο ηεο εμαγνξάο εγρψξησλ ηξαπεδψλ θαη αθνινπζνχλ νη ζπγρσλεχζεηο.  

Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηαγξάθεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζε 

κεηάβαζε θαη πξν πάλησλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, κεηά ην 1990 θαη εηδηθά 

κεηά ην 2000, φπνπ θαη εληείλεηαη ην θαηλφκελν απηφ κέζσ εμαγνξψλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ.  

Δλ ζπλερεία, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή δηεζλνχο επέθηαζεο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ζηξαηεγηθή απηή ζηαδηαθά πεξηνξίδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ζηελ Σνπξθία, κε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηέιεζκα γηα ηνλ Όκηιν 

ηεο Δζληθήο. Μάιηζηα, κεηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, ν Όκηινο 

θαηφξζσζε λα επεθηαζεί ζηελ πεξηνρή θαη λα απμήζεη ηηο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Μεηά ηελ επηβνιή ησλ Capital Controls ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 

ζρεδηάδεη,  ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα.  
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Δηζαγσγή  

Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ θαη ηεο ηαρχηεηαο ζηε δηεζλή θίλεζε θεθαιαίσλ, απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

επί κέξνπο αγνξψλ, θαζψο θαη απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Δπίζεο, ην 

άλνηγκα θαη ε απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

πξνθάιεζαλ έλα κεγάιν θχκα εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη 

λα είλαη παξνχζεο ζηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ ζηφρσλ, ηδηαίηεξα εάλ επηδηψθνπλ ηελ 

πξνζθνξά ιηαληθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη 

άληιεζε θαηαζέζεσλ.  

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, θπξίσο κέζσ εγθαηαζηάζεσλ, βίσζε κηα 

έμαξζε, εηδηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην 2008. Ζ ελ ιφγσ δηεζλνπνίεζε βειηίσζε 

ζεκαληηθά ηα ελεξγεηηθά ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο απνδφζεηο ηνπο γηα ηνπο 

κεηφρνπο, ελψ παξάιιεια ζπλεηζέθεξε ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Παξάιιεια 

φκσο έθαλε ηηο ηξάπεδεο πην επάισηεο ζε πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ρψξεο εγθαηάζηαζεο. Όπσο έδεημε ε δηεζλήο 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ έρεη απμεζεί ε 

αγσγηκφηεηα ηεο κεηάδνζεο ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ απφ κηα ρψξα ζε άιιεο.  

Κεληξηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, ελφο ζεκαληηθνχ θαη ηδηαίηεξνπ 

θιάδνπ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο ίδηεο ηηο 

ηξάπεδεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη θαη λα εμεηάζεη 

εκπεηξηθά ηηο βαζηθέο επηινγέο, θξηηήξηα θαη κεζφδνπο εγθαηάζηαζεο ζε άιιεο 

ρψξεο, πνπ εθαξκφδνπλ νη πνιπεζληθέο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο ζηαηηζηηθέο πεγέο, αιιά θαη ζηνηρεία ησλ ίδησλ 

ησλ ηξαπεδψλ.  

Ζ δνκή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ έρεη σο 

εμήο:  



 

2 

ηελ πξώηε ελόηεηα πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία είλαη ην 

ππνθείκελν ηεο έξεπλαο. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη νη ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

ηε δεύηεξε ελόηεηα ε έξεπλα εζηηάδεη ζην θαηλφκελν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηξαπεδηθήο δηεζλνπνίεζεο, αλαιχνληαο 

ηελ έλλνηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Παξάιιεια, 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηα επί κέξνπο θίλεηξα ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ, δειαδή ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κία ηξάπεδα επηιέγεη λα 

αλαιάβεη δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο, 

ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη κία ηξάπεδα ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζήο ηεο.  

ην επίθεληξν ηεο ηξίηεο ελόηεηαο  βξίζθνληαη νη επί κέξνπο ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο. Δπηπξνζζέησο παξαηίζεληαη εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή πξαθηηθή.  

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα κειεηψληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο νξηζκέλσλ κεγάισλ ηξαπεδψλ κε παγθφζκηα εκβέιεηα, θαζψο 

θαη νη επηδφζεηο ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξφζθαηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν ζε 

δηαηαξαγκέλν δηεζλέο πεξηβάιινλ ε δηεζλνπνίεζε κηαο ηξάπεδαο επηδεηλψλεη ηα 

πξνβιήκαηά ηεο ή ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζή ηνπο.  

ην πιαίζην ηεο πέκπηεο ελόηεηαο ε αλάιπζε ζηξέθεηαη ζηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, έλα θαηλφκελν ην νπνίν εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 

1990. Καηαξράο παξαηίζεηαη ην ρξνληθφ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη, ελ 

ζπλερεία, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

θαη εηδηθφηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

 

ηελ έθηε ελόηεηα κειεηάηαη πην αλαιπηηθά ε πεξίπησζε δηεζλνπνίεζεο κηα 

εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο (ΔΣΔ). Ηδηαίηεξν βάξνο δίδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο ηεο ΔΣΔ ζηα 

Βαιθάληα, θαζψο θαη ζηηο πξνζαξκνγέο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο ιφγσ 
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εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αιιαγψλ θαη θπζηθά ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία έηε.  

ηελ έβδνκε θαη ηειεπηαία ελόηεηα ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.   
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Κεθάιαην 1 

Σν ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 

1.1 Δλλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο ηεο Σξάπεδαο 

Οη ηξάπεδεο νξίδνληαη σο «ελδηάκεζνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ 

δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηηο πιενλαζκαηηθέο θαη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ηεο 

νηθνλνκίαο, βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο».1 Όκσο, είλαη δχζθνιν ηε ζεκεξηλή επνρή λα νξηζηεί ηφζν ζηελά ε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ε πνιππινθφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ην πιήζνο ησλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 

έρνπλ απμεζεί ξαγδαία ζηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αλαγθψλ αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ. 

 

1.2 Ηζηνξηθή Δμέιημε ησλ Σξαπεδώλ 

Ζ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απνηειεί έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν, θαζψο 

εκθαλίδεηαη ζε πξψηκε κνξθή πνιινχο αηψλεο πξηλ, ζηε Βαβπιψλα, γχξσ ζην 

3400-3200 π.Υ. αλ ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ν Ναφο ηνπ Οπξνχθ, ν νπνίνο δερφηαλ 

δσξεέο θαη πξνζθνξέο απφ πηζηνχο. Με ηε ζπζζψξεπζε ησλ δσξεψλ απηψλ ν 

λαφο απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία, ε νπνία αμηνπνηήζεθε γηα παξνρή δαλείσλ. 

ηελ αξραία Διιάδα ηα πνιχηηκα ηδησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπιάζζνληαη ζε 

λανχο, θπξίσο ζε εκπφιεκεο πεξηφδνπο, πξνο απνθπγή ιεειαζηψλ. Έηζη, νη λανί 

ησλ Γειθψλ, ηεο Γήινπ θαη ηεο Οιπκπίαο απνθηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία αμηνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο πεξηθεξεηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Παξάιιεια, ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. εκθαλίδνληαη ζηελ Διιάδα νη πξψηνη 

«ηξαπεδίηεο», νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ «ηξαπέδηα» ζηηο αγνξέο γηα λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε δπλεηηθνχο θαηαζέηεο θαη δαλεηνιήπηεο. Αληίζεηα κε ηνπο λανχο, ηα 

δάλεηα ησλ «ηξαπεδηηψλ» βαζίδνληαη ζηε θεξδνθνξία κέζσ πςειψλ ηφθσλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο αληηθαζηζηνχληαη νη ηξαπεδίηεο απφ 

                                                           
1
 απνπληδφγινπ Γ, 2009,  Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή, Δθδφζεηο Μπέλνπ , ζει 26-29 
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ηνπο argentarii, νη νπνίνη αληαιιάζζνπλ λνκίζκαηα, απνδέρνληαη ρξήκαηα γηα 

ηελ έθδνζε «πηζησηηθψλ επηζηνιψλ» ξεπζηνπνηήζηκσλ απφ ηξαπεδίηεο ζε 

άιινπο ηφπνπο, απνδέρνληαη άηνθεο παξαθαηαζήθεο ή έληνθεο θαηαζέζεηο θαη 

ππφζρνληαη πιεξσκέο ζε νξηζκέλεο εκεξνκελίεο (ην νπνίν απνηειεί ηελ απαξρή 

ησλ ζεκεξηλψλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ). Όιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπο θαηαγξάθνληαη 

ζε βηβιία θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε 

πεξίπησζε αληηκαρίαο ζην δηθαζηήξην. Μεηά ηε δηάζπαζε ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ άλνδν ηνπ Βπδαληίνπ, νη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αηνλνχλ. ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη, 

θπξίσο, απφ ηα κνλαζηήξηα γηα ηελ παξνρή πίζησζεο ζε θενπδάξρεο. 

Αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχλ παξάιιεια νκάδεο χξησλ θαη Δβξαίσλ. Οη 

πξψηεο ηξάπεδεο, κε παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηηο ζχγρξνλεο θαη κεγάιν 

θάζκα ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 12νπ 

αηψλα κ.Υ. ζε ηηαιηθέο πφιεηο-θξαηίδηα φπσο ε Ρψκε, ε Βελεηία θαη ε Γέλνβα. Οη 

κεγάιεο ηξάπεδεο θαηαζέζεσλ, φπσο ε Σξάπεδα ηνπ Άκζηεξληακ, ε Σξάπεδα 

ηνπ Ακβνχξγνπ θαη ε Σξάπεδα ηεο Βελεηίαο δεκηνπξγνχληαη ζηελ αξρή ηνπ 16νπ 

αηψλα κ.Υ. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο εληάζζεηαη ε δηελέξγεηα είζπξαμεο θαη 

πιεξσκήο εκβαζκάησλ θαζψο θαη ε απνδνρή θαηαζέζεσλ ζε κνξθή πνιχηηκσλ 

κεηάιισλ. Ζ Σξάπεδα ηεο νπεδίαο κεηαηξέπεη ην 1650 ην πηζηνπνηεηηθφ 

θαηάζεζεο λνκηζκάησλ ζε άηνθν «ηξαπεδνγξακκάηην» θαη θπθινθνξεί ζε φιν ην 

ζνπεδηθφ βαζίιεην. Ο John Law, ηδξχεη ην 1716 ηελ «Banque Générale», ε νπνία 

έρεη ην πξνλφκην έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ γηα κηα εηθνζαεηία, αιιά 

ρξενθνπεί ζχληνκα. Σν 1800 δεκηνπξγείηαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Γαιιίαο κε 

ηίηιν «Banque de France», ε νπνία αλαδηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Ναπνιένληα ην 

1806. ηελ Διιάδα, ην 1828 ηδξχεηαη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηνλ 

Καπνδίζηξηα, ε νπνία θαηέρεη ην εθδνηηθφ πξνλφκην. Σν 1839 δεκηνπξγείηαη ε 

Ηνληθή Σξάπεδα ε νπνία επίζεο θαηείρε εθδνηηθφ πξνλφκην γηα ηελ επηθξάηεηα ησλ 

Ηνλίσλ Νήζσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεκηνπξγείηαη ην 1927 θαη ιεηηνπξγεί σο 

θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο κε απνθιεηζηηθφ εθδνηηθφ πξνλφκην. 
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1.3  Λεηηνπξγίεο ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ππξήλαο ηεο ηξαπεδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο αλάκεζα ζηηο πιενλαζκαηηθέο 

θαη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

δεκηνπξγνχληαη πιενλαζκαηηθά θεθάιαηα, ηα νπνία ε ηξάπεδα επαλεπελδχεη, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνλ νηθνλνκηθψλ ηεο θεξδψλ. ηε ζεκεξηλή 

παγθνζκηνπνηεκέλε επνρή, ε δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ην πιήζνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο, ρσξίο απηέο, ην 

θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη ην θφζηνο πιεξνθφξεζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ θαη 

γηα ηα δχν κέξε2. 

Όιεο νη ρψξεο έρνπλ θαζηεξψζεη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδνπλ ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη απφ κηα ηξάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1990, νη ηξάπεδεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο επηηξέπεηαη λα 

δηελεξγνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ακεξηθάληθεο θαη ηαπσληθέο ηξάπεδεο απφ ην 1999 θαη 

κεηά. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη3: 

 Απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ρνξήγεζε δαλείσλ 

 Γηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη δαλεηδφκελνπο 

 Υξεκαηνδφηεζε ηδησηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θξαηψλ 

 Δθαξκνγή ή εθηέιεζε ζπκβάζεσλ αζθάιηζεο 

 Γηαρείξηζε ή αλάιεςε επελδχζεσλ 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

 Ίδξπζε θαη δηαρείξηζε νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ( επελδπηηθά 

θαη ακνηβαία θεθάιαηα) 

 Έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη e-banking 

 Πξνζθνξά ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

 Γηελέξγεηα θαη εθθαζάξηζε πιεξσκψλ 

 

                                                           
2
 B.Casu, C.Girardone, P.Molyneux, Introduction to Banking, Volume 10, ζει 4-25 

3
 Θσκαδάθεο ., Ξαλζάθεο Μ., 2011, “Αγνξέο Υξήκαηνο & Κεθαιαίνπ: Σξαπεδηθή Δπηζηήκε, 

Θεσξία θαη Πξάμε”, Β‟ έθδνζε, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει 59-99 
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Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ 

1. Θσκαδάθεο ., Ξαλζάθεο Μ., 2011, Αγνξέο Υξήκαηνο & Κεθαιαίνπ: 
Σξαπεδηθή Δπηζηήκε, Θεσξία θαη Πξάμε, Β‟ έθδνζε, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει 
59-99 
 
2. απνπληδφγινπ Γ., 2009, Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή, Δθδφζεηο Μπέλνπ , ζει 

26-29 

3. B.Casu, C.Girardone, P.Molyneux, Introduction to Banking, Volume 10, ζει 
4-25  
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Κεθάιαην 2 

Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή Γηεζλνπνίεζε 

 

2.1 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηεζλνπνίεζε 

Με ηνλ φξν ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε λνείηαη ε ελνπνίεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηδξχκαηα4. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ελνπνίεζεο απηήο 

έγθεηηαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ απφ 

πεξηνξηζηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηελ ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ εληφο θαη εθηφο 

ρψξαο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαζνξίδεηαη απφ ην θχκα θηλήζεσλ θεθαιαίσλ 

αλάκεζα ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη απφ ηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ κεηαμχ 

βηνκεραληθψλ θαη αλαπηπζζφκελσλ (θπξίσο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο) ρσξψλ. 

Απφ ηζηνξηθή άπνςε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε δελ είλαη έλα 

ζχγρξνλν θαηλφκελν, απιψο πιένλ παξνπζηάδεη πξσηφγλσξν βάζνο θαη 

πιάηνο. Κηλήζεηο θεθαιαίσλ ζεκεηψλνληαη εδψ θαη αξθεηνχο αηψλεο. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε νξηζκέλεο κεηξήζεηο, ε έθηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ ηεο 

θίλεζεο θεθαιαίνπ πξηλ εθαηφ ρξφληα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηε ζεκεξηλή επνρή. 

Παξφια απηά, κφλν κεξηθέο ρψξεο θαη θιάδνη ζπκκεηείραλ ηφηε ζηε παγθφζκηα 

δηεζλνπνίεζε. Οη θηλήζεηο θεθαιαίνπ, πνπ εκθαληδφληνπζαλ, θπξίσο, κε ηε 

κνξθή καθξνρξφλησλ νκνιφγσλ, αθνινπζνχζαλ ηα θχκαηα κεηαλάζηεπζεο ή 

θαηείραλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ εκπνξίνπ. Διάρηζηεο 

αλεμάξηεηεο εηαηξίεο αζρνιηφληνπζαλ κε δηεζλείο επελδχζεηο, ελψ ππήξρε 

ρακειή απαζρφιεζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηακεζνιάβεζε. Ο θαλφλαο ηνπ 

ρξπζνχ επηθξαηνχζε ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ην εζληθφ ζπλάιιαγκα εμαξηηφηαλ απφ ην ρξπζφ πνπ θαηείρε θάζε ρψξα. 

Απηή ε πξψηκε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε αλαζηαηψζεθε κε ηελ έιεπζε 

ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο απνζηαζεξνπνηεηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

                                                           
4
 Schmukler S., Development Research Group, World Bank, “Benefits and Risks of Financial 

Globalization: Challenges for Developing Countries”, 
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/BenefitsandRisksofFinancialGlobalizationSc
hmukler.pdf 
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αθνινχζεζε, νδεγψληαο ζηε Μεγάιε Οηθνλνκηθή Ύθεζε ην 1929 θαη ζην 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά απφ ηα γεγνλφηα απηά, νη θπβεξλήζεηο 

δνθίκαζαλ λα αληηζηξέςνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηεζλνπνίεζε θαη λα επηβάινπλ ειέγρνπο θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηεο 

απηνλνκίαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Οη θηλήζεηο θεθαιαίσλ ζηηο δεθαεηίεο 

πνπ αθνινχζεζαλ ζεκείσζαλ ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα. Ο Mundell 5 

ππνζηεξίδεη, πσο ην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα εηζήιζε ζε κηα λέα 

επνρή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, απφξξνηα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο θαη ηεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods. 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζεκεηψλνληαη πνιιέο αιιαγέο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε, θπξίσο, ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ, ηεο απμεκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εγρψξησλ 

θεθαιαηαγνξψλ. Παξφια απηά, παξά ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε γηα ηελ έθηαζε 

ηεο δηεζλνπνίεζεο, ε απφιπηε νινθιήξσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο απέρεη πνιχ αθφκα. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο 

ππάξρνπλ ζηνηρεία επίκνλνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ, 

πξνθαηάιεςε γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εγρψξηαο απνηακίεπζεο θαη ησλ επελδχζεσλ.6 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη νη νπνίνη βνεζνχλ ηηο ρψξεο λα πεηχρνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ελνπνίεζε. Απηνί είλαη νη θπβεξλήζεηο, νη δαλεηνιήπηεο, νη 

επελδπηέο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Οη θπβεξλήζεηο επηηξέπνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεζλνπνίεζε 

απειεπζεξψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο θεθαιαίσλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. ην παξειζφλ, νη 

θπβεξλήζεηο πεξηφξηδαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη πεξηνξηζκψλ 

ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ ειέγρσλ ηηκψλ θαη πνζνηήησλ. 

                                                           
5
 Mundell, R., 2000, “A Reconsideration of the 20th Century,” American Economic Review, ζει 

327-340    http://www.sfu.ca/~kkasa/mundell_00.pdf 
6
 Frankel J., “Globalization of the Economy”, National Bureau of Economic Research 

http://www.nber.org/papers/w7858.pdf 

http://www.nber.org/papers/w7858.pdf
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Οη δαλεηνιήπηεο θαη νη επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ, επίζεο, γίλεη θχξηνη παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Γαλείδνληαο ζην εμσηεξηθφ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηδηψηεο 

κπνξνχλ λα ραιαξψζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη λα 

εμνκαιχλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο ηνπ δαλεηδφκελνπ. Δπηπιένλ, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο  πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο 

άκεζεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ νκφινγα θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπο θαη 

απμάλνληαο ηελ ξεπζηφηεηά ηνπο. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχλ επίζεο κηα ζεκαληηθή θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο. Ο 

πξψηνο είλαη ε απμεκέλε παξνπζία δηεζλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ, θπξίσο μέλσλ ηξαπεδψλ, ζε ηνπηθέο αγνξέο. Ο δεχηεξνο 

ηξφπνο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ απφ ηνπηθνχο δαλεηνιήπηεο θαη επελδπηέο. 

 

2.2 Σξαπεδηθή Γηεζλνπνίεζε 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη ππνζηεί δξακαηηθέο αιιαγέο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, θαζψο παξνπζηάδεηαη δξαζηηθή κείσζε ησλ παγθνζκίσλ εκπφδησλ 

πνπ κείσλαλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ7. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο αιιαγέο απηέο 

απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, θαζψο θαζηζηά αλαγθαία ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Παξάιιεια, ζηελ πνξεία απηή 

ζπλέβαιαλ νη εθηεηακέλεο ξπζκηζηηθέο αιιαγέο ζηηο ηξαπεδηθέο λνκνζεζίεο ησλ 

ρσξψλ, νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ρξήζε ζηελ 

ηξαπεδηθή, θαη ε απνδνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο απφ πξψελ κε 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Οη βειηηψζεηο ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ηερλνινγίεο δηεπθφιπλαλ ηελ 

                                                           
7
  Bexley J., Bond P., Maniam B., “The globalization of commercial banking”, Research in 

Business and Economics Journal, http://www.aabri.com/manuscripts/11891.pdf, ζει 2-3 

http://www.aabri.com/manuscripts/11891.pdf
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επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ησλ ηξαπεδψλ, επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο 

ηε δηαρείξηζε κεγαιχηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κε ρακειφηεξν θφζηνο. Όινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη 

δεκηνχξγεζαλ λέεο επθαηξίεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδείρζεθαλ πξνθιήζεηο θαη 

πηέζεηο αληαγσληζκνχ ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ρψξν. Οη δηεζλείο ηξάπεδεο 

ζπλερίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ρψξεο πέξα απφ ηε δηθηά ηνπο κε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ απφδνζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο. Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δχλακεο, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνπο κεγέζνπο θαη ησλ πςειψλ επηδφζεσλ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

επεξεάζνπλ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ 

ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Ζ ηξαπεδηθή δηεζλνπνίεζε δελ επέξρεηαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο εζληθήο 

εγρψξηαο αγνξάο, αιιά κε ηελ επέθηαζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ εληφο θαη εθηφο ρψξαο, δηαηεξψληαο ηελ εζληθή ζέζε θαη 

βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο 

ηξαπεδηθήο επέθηαζεο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ε δηεζλνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ δελ 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα δξαζηεξηφηεηα ή θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο, αιιά ζαλ 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επέθηαζεο θαη αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ, 

εληζρχνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε.  

Ζ ηξαπεδηθή δηεζλνπνίεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, 

ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα. θνπφο 

ησλ αλψηαησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ, κηα δχζθνιε θαη 

πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε δεκηνχξγεζε θηλδχλνπο ηφζν 

εζσηεξηθνχο, φζν θαη εμσηεξηθνχο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Γηα ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ, νη ηξάπεδεο ιακβάλνπλ δηάθνξα κέηξα, έλα εθ ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη ε 

αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα. Σν θξηηήξην ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ςεθίζηεθε ην 

1988 απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία θαη έγηλε 
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απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. 

χκθσλα κε απηφ, φιεο νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα δηαθξαηνχλ έλα ειάρηζην 

θεθάιαην ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θηλδχλσλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Οη ζεκεξηλέο 

ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ην βαζκφ δηεζλνπνίεζήο ηνπο θαη θαιχπηνπλ ην 

θξηηήξην ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ελεξγνπνηψληαο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο 

θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ ζπγαηξηθψλ, αιιά θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Μεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ ν 

απμαλφκελνο αληαγσληζκφο, ε δεκηνπξγία κίγκαηνο πξντφληνο θαηάιιειν λα 

επηθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.  

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ επέηξεςε ηελ είζνδν κεγάισλ πνιπεζληθψλ 

ηξαπεδψλ ζε κηθξέο νηθνλνκίεο, ππεξηεξψληαο ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ ιφγσ 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη πξνζθνξάο θαιχηεξνπ κίγκαηνο πξντφληνο. 

Οιφθιεξνο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο αλαγθάζηεθε έηζη λα πξνζαξκνζηεί, 

βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, επεθηείλνληαο ηηο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζθέξνληαο ειθπζηηθφηεξα κίγκαηα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

2.3 Κίλεηξα Γηεζλνπνίεζεο Σξαπεδώλ 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά 

νθέιε, πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε ζε πεξίπησζε δηεζλνπνίεζεο ηεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ράξαμε ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο απφ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ, 

θαζψο κηα ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα εθκεδελίζεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κηαο δηεζλνπνίεζεο θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν νιφθιεξν ηνλ 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ.  

 

2.3.1 Αύμεζε πειαηείαο 
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Καζψο ηα δηαζέζηκα εκπεηξηθά ζηνηρεία θαη ε βηβιηνγξαθία δείρλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο γηα επίηεπμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θεξδψλ κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, ε αχμεζε ηεο πειαηείαο 

ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ δηεζλνπνίεζεο ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

θεξδνθνξίαο ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ8. Με ηελ επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ 

ζε λέεο ρψξεο, νη ηξάπεδεο εκπιέθνληαη είηε ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνυπαξρφλησλ πειαηψλ, είηε ζηελ εμππεξέηεζε λέσλ πειαηψλ. Έηζη, 

επηηπγράλεηαη ζπζζψξεπζε λέσλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζηηο ηξάπεδεο, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα επαλεπελδπζνχλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεηφρσλ. Με ηε ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο ζε άιιε ρψξα 

δελ επηηπγράλεηαη κφλν αχμεζε ηεο πειαηείαο ζηε ρψξα εηζφδνπ, αιιά θαη 

αχμεζε ησλ πειαηψλ πνπ ηεινχζαλ ήδε ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο ζηε 

ρψξα απηή, αιιά εμππεξεηνχληαλ απφ ηξίηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

ηξάπεδα επηηπγράλεη κηα κνξθή θαζεηνπνίεζεο, θαζψο εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά 

θαη δελ βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε εμσηεξηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ αλαγθψλ, αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

2.3.2 Καηλνηνκία θαη δηεζλνπνίεζε 

Κίλεηξν δηεζλνπνίεζεο απνηειεί ην γεγνλφο, πσο νη κεγάιεο 

δηεζλνπνηεκέλεο ηξάπεδεο ζεσξνχληαη πην ηθαλέο λα νδεγεζνχλ ζε θάπνηα 

θαηλνηνκία, ζπγθξηηηθά κε κηθξφηεξεο ηξάπεδεο. χκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε ηνπ 

Schumpeter, νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζεκαληηθά 

κνλνπσιηαθά θέξδε, πξνεξρφκελα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κηαο πεηπρεκέλεο 

θαηλνηνκίαο. Μηα θαηλνηνκία, ηφζν ηερλνινγηθή, φζν θαη δηνηθεηηθή , ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ ηξάπεδα θαη ηεο 

εμαζθαιίδεη απμεκέλν κεξίδην αγνξάο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία κπνξεί 

λα απνηειέζεη πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, 

θαζψο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ θαη θαηάθηεζε κεξηδίνπ 

αγνξάο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αλαιχνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ δίλνπλ κεγάιε βάζε ζηελ επίδξαζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

                                                           
8
 Luiz Fernando Rodrigues de Paula, „‟Expansion Strategies OF Banks: Does Size Matter?‟‟, 

Nova Economia, ζει 4-10, http://www.face.ufmg.br/novaeconomia/sumarios/v12n2/Paula.pdf 
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θαζψο επηθεληξψλνληαη ζην ηξαπεδηθφ θφζηνο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ επελδχζεσλ. 

2.3.3 Δπίηεπμε Οηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο 

ηελ έξεπλα ησλ Burger θαη Humphrey παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηξαπεδψλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 19809. Αλαιχζεηο πάλσ ζην 

δηεζλνπνηεκέλν ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

παξαπιήζηα ζπκπεξάζκαηα. Οη ηξάπεδεο δηαθνξεηηθψλ αλαπηπγκέλσλ επείξσλ 

θαη ρσξψλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζηνηρεία θαζψο, εθηφο απφ ηε 

δηαθνξεηηθή λνκνζεζία, έζηκα θαη θνπιηνχξα, νη ινηπέο ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο 

είλαη θνηλέο. Σν πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο είλαη:  

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Οη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε 

δηεζλνπνίεζε θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο παξαηεξνχλ κείσζε ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο ηνπο, ιφγσ εκθάληζεο ζεηηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

(κεγέζνπο). Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θηάλεη ην 5%. Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ηξάπεδαο απμάλεη ην κέζν θέξδνο ηεο ηξάπεδαο απφ 1 κέρξη 4%. Ζ αχμεζε 

απηή εκθαλίδεηαη ηφζν ζε κηθξέο, φζν θαη ζε κεγάιεο ηξάπεδεο. 

 Οηθνλνκίεο θάζκαηνο: Με ηε δηεζλνπνίεζε θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξνζθνξά 

πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ην θφζηνο  ησλ ηξαπεδψλ 

κεηψλεηαη έσο θαη 5%.  

ηελ πξάμε, παξαηεξείηαη πσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο ππάξρνπλ 

κε ζρεηηθά κηθξή απνδνηηθφηεηα (έσο 5%) ζηε δηεζλνπνίεζε ηξαπεδψλ. Παξφια 

απηά, ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ δεδνκέλα θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ πιεξσκψλ θαη ε αμηνπνίεζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην Internet Banking, αμηνπνηνχληαη απνδνηηθφηεξα απφ 

νινθιεξσκέλεο πνιπεζληθέο ηξάπεδεο θαη απμάλνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

                                                           
9
 Berger A., Humphrey D., “Bank Scale Economies, Mergers, Concentration, and Efficiency: The 

U.S. Experience “ , Wharton Financial Institutions Center, ζει 4-6, 

http://core.ac.uk/download/pdf/6649850.pdf 
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θάζκαηνο, κεηψλνληαο ην θφζηνο δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ10. 

 

2.3.4 Αύμεζε Υ-απνδνηηθόηεηαο  

Ζ Υ-απνδνηηθφηεηα ( X-efficiency) νξίδεηαη σο ν βαζκφο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο αηειή αληαγσληζκνχ. Ζ ζεσξία 

ππνδεηθλχεη, πσο νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε δε πξνζπαζεί λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, ζα νδεγεζνχλ κειινληηθά ζηελ 

απνηπρία θαη ζηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά. Με ηηο θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, νη δηεζλνπνηεκέλεο ηξάπεδεο κπνξνχλ 

λα παξαηεξήζνπλ κεησκέλν θφζηνο, κέρξη θαη 20%, ζπγθξηηηθά κε νκνηφκνξθεο 

ηξάπεδεο11 . Μέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο, ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ απνθηνχλ 

αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα λέν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ. Παξάιιεια, ε 

ηξάπεδα απνθηά λέα ζηειέρε δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ λέεο νπηηθέο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλψηεξνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε απφθηεζε λέσλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ζεσξνχληαη βαζηθέο αλαγθαηφηεηεο γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ 

ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, ε ηξάπεδα εκπινπηίδεη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κε ζηνηρεία 

ηεο ρψξαο επέθηαζεο θαη ησλ λέσλ πειαηψλ, επηηπγράλνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε θαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε 

δπλεηηθψλ επελδχζεσλ, ηφζν δηθψλ ηεο, φζν θαη ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

2.3.5  Ύπαξμε επλντθώλ ζπλζεθώλ επέθηαζεο 

Με ηελ αλίρλεπζε ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

                                                           
10

 Berger A., “ Globalization of Financial Institutions: Evidence from Cross- Border Banking 
Performance”, Wharton Financial Institutions Center, ζει 5-18, 
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2000/200004/200004pap.pdf 
11

 Berger A., Humphrey D., “Bank Scale Economies, Mergers, Concentration, and Efficiency: The 

U.S. Experience “ , Wharton Financial Institutions Center, ζει 5-15, 

http://core.ac.uk/download/pdf/6649850.pdf 
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ηξαπεδψλ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο επέθηαζεο, νη 

νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ 

ηξάπεδα ε νπνία ζα ηηο εληνπίζεη λσξίηεξα12.  

Οη επλντθέο ζπλζήθεο αγνξάο, ζηε ρψξα επέθηαζεο, πεξηιακβάλνπλ: 

  Τςειφ αληαγσληζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα μερσξίζεη ε ηξάπεδα κε ηελ 

θαιχηεξε νξγαλσηηθή δνκή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε. 

 Δλεξγή αγνξά (Active Market), κε ζθνπφ ηνλ εηαηξηθφ έιεγρν, πνπ απνηξέπεη 

ηε δηαζπλνξηαθή ελνπνίεζε θαη ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

κεηφρσλ. 

 Πξφζβαζε ζε κηα αλαπηπγκέλε αγνξά ρξενγξάθσλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε δπλεηηθψλ νηθνλνκηψλ θάζκαηνο. 

 Πξφζβαζε ζε έλα θαηαξηηζκέλν ζηειερηθφ δπλακηθφ, κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, λέα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, θαη λέεο 

ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Οη επλντθέο ξπζκηζηηθέο ή επνπηηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ: 

 Ύπαξμε ραιαξήο επνπηείαο απφ ηνπο κεραληζκνχο, ε νπνία ραξίδεη ζηελ 

ηξάπεδα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα επελδχζεσλ θαη επειημία. 

 Ηζρπξφ δίθηπ αζθαιείαο εγγπήζεσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα 

αλαιάβνπλ επελδχζεηο πςεινχ θηλδχλνπ, κε πςειή αλακελφκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απφδνζεο. 

Αληηζέησο, ε χπαξμε ζρεηηθά ζθιεξήο επηηήξεζεο θαη θαλνληζκψλ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε θάπνηα ηδξχκαηα παγθφζκηα αλαγλψξηζε πνηφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο, ή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ. 

 

2.3.6 Γπλαηόηεηα εζσηεξηθνύ δαλεηζκνύ ζε πεξίπησζε 

εγρώξηαο θξίζεο ξεπζηόηεηαο 
                                                           
12

 Berger A., “ Globalization of Financial Institutions: Evidence from Cross- Border Banking 
Performance”, Wharton Financial Institutions Center, ζει 4-7, 
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2000/200004/200004pap.pdf 
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ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ 

ηξαπεδψλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο ζηαζεξνπνηεηηθφο κεραληζκφο, ηδηαίηεξα 

ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, απαληψληαο ζε ηνπηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δηαηαξαρέο. Απηφ επηηπγράλεηαη ελεξγνπνηψληαο κηα δηαζπλνξηαθή, εζσηεξηθή 

αγνξά θεθαιαίσλ κεηαμχ ηεο έδξαο θαη ησλ γξαθείσλ ηεο ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία 

ηεο επηηξέπεη ηελ άκεζε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Ωζηφζν, 

απηφ δε ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά, φηη έλα εγρψξην ζνθ ξεπζηφηεηαο έρεη 

κεησκέλεο επηπηψζεηο ιφγσ ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ 

ηξαπεδψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ δαλεηζκνχ, νη ηξάπεδεο 

απμάλνπλ ησλ εμσηεξηθφ ηνπο δαλεηζκφ, δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα ηε δηάδνζε ηνπ ζνθ ξεπζηφηεηαο ζε άιιεο ρψξεο13. 

 

 

 

2.4 Κίλδπλνη Σξαπεδηθήο Γηεζλνπνίεζεο 

Παξά ηα πςειφηεξα θέξδε, ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ ηξαπεδψλ, ε δηεζλνπνίεζή ηνπο ειινρεχεη θηλδχλνπο 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ηξάπεδεο παξαθνινπζνχλ 

ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο, γεσπνιηηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, ελψ 

παξάιιεια ζπκκνξθψλνληαη ζε δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπο λένπο θαλνληζκνχο 

θαη πξνζαξκφδνληαη ζην πνιπηάξαρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε 

επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί κεγάιν θφζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη 

απαηηεί δεκηνπξγηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε14.  

2.4.1 Μαθξννηθνλνκηθόο  θίλδπλνο 

                                                           
13

 Cetorelli N., Goldberg L., “Banking Globalization and Monetary Transmission”, Federal 
Reserve Bank of New York, ζει 1-4 
http://www.newyorkfed.org/research/economists/cetorelli/Cetorelli_Goldberg_final.pdf 
14

 Top and Emerging risks for global banking –Tapestry networks and Ernst & Young, 26/3/2012, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Top_and_emerging_risks_for_global_banking/$FIL

E/Top_and_emerging_risks.pdf
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Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, αλαιακβάλεηαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θάζε 

ρψξαο (ΔΚΣ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξψπεο), κέζσ ηεο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο. Οη πνιηηηθέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο επεξεάδνπλ 

άκεζα φιν ην ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Μία ηξάπεδα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη πνιπάξηζκεο 

κεηαβνιέο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ αξλεηηθέο κεηαβιεηέο ζε πξνυπάξρνπζεο 

ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θαη πςειφ θφζηνο. Δπίζεο, ζε φζεο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα ηξάπεδα, ηφζν απμάλεηαη ν απφερνο ησλ παγθφζκησλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζε απηή, θαζψο θξίλεηαη αδχλαηνλ γηα κηα ηξάπεδα λα 

πξνθπιαρηεί απφιπηα απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο 

ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ ζην εμσηεξηθφ, νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

εζσηεξηθφ κεραληζκφ δαλεηζκνχ,  δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηάδνζε ηνπ ζνθ ξεπζηφηεηαο ζε άιιεο ρψξεο.  

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ρακειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο θαη απμαλφκελε αλάγθε δαλεηαθήο ππνζηήξημεο πνιιψλ 

ρσξψλ. Απηή ε θεθαιαηαθή αλάγθε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βξαρππξφζεζκν 

πεξηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία, πςειά επηηφθηα, 

πεξηνξηζκφ ζην καθξνπξφζεζκν δπλεηηθφ παγθφζκην ξπζκφ αλάπηπμεο ή αθφκα 

θαη ζε κηα λέα χθεζε. Γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ, θαη ηελ θάιπςε ησλ 

εθηεηακέλσλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο 

ραιάξσζεο, ακθηιεγφκελν εξγαιείν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, φπνπ νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

αγνξάδνπλ θξαηηθά ρξεφγξαθα ή άιια αμηφγξαθα, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Παξφια απηά, ε πνζνηηθή 

ραιάξσζε ζα κπνξνχζε ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κηα αιπζίδα επηπηψζεσλ, πνπ ζα 

πξνθαινχζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, άλνδν ησλ επηηνθίσλ, κείσζε ηεο 

δήηεζεο, κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη, ηειηθά, επηβάξπλζε ηνπ ήδε ρακεινχ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο. Έηζη, ε ζπλερηδφκελε ππνιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηψλ, ιφγσ 

ρακειήο αλάπηπμεο, ζα νδεγήζεη ππεξρξεσκέλεο ρψξεο ζε αληθαλφηεηα 

βειηίσζεο ηνπ δείθηε ρξένπο, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ηεο αγνξαίαο 

αμίαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο, βιάπηνληαο φιεο 
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ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο απηέο. Ζ πηζαλφηεηα ηνπ λα 

ζπκβεί θάηη ηέηνην κπνξεί λα κειεηεζεί κφλν απφ κνληέια πξνβιέςεσλ ρσξίο 

κεγάιε αθξίβεηα (ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ απξφβιεπησλ κεηαβιεηψλ) , 

δεκηνπξγψληαο πςειφ θίλδπλν γηα ηηο δηεζλνπνηεκέλεο ηξάπεδεο. 

 

2.4.2 Κίλδπλνο ζεζκηθώλ αιιαγώλ αλά ηνλ θόζκν 

Ζ ξνή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επηβάιιεη ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηνκέα ηεο ηξαπεδηθήο. 

Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί, ππεχζπλνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ζε 

ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαη ηα θξάηε, κεξηκλψληαο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο θαη ηελ πξνθχιαμε απφ θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ζηηο ηνπηθέο 

ρξεκαηαγνξέο, εηζάγνπλ θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ππνρξενχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ φζεο ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ζπκθσλνχλ, φηη κεηά ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε, κηα 

αλαδηακφξθσζε ησλ ζεζκηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ήηαλ απαξαίηεηε. Παξφια 

απηά, ην πιήζνο ησλ θαλνληζκψλ θαη ε έιιεηςε ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ζεζκψλ 

θαη ησλ θξαηψλ, δεκηνπξγεί ζχγρπζε γηα ηελ ηξάπεδα θαη κπνξεί λα ζηαζεί αηηία 

γηα απμεκέλν ηξαπεδηθφ θφζηνο. Μεξηθέο ηξάπεδεο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηελ απζηεξή λνκνζεζία θαη ηε κφληκε κεηαβνιή ηεο, ζηξέθνληαη 

ζηε ζθηψδε ηξαπεδηθή (shadow banking). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαδήηεζε 

ρσξψλ κε ραιαξή λνκνζεζία, φπνπ ε κεηαβίβαζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε άκεζεο ή έκκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θξίλεηαη 

επθνιφηεξε. 

 

2.4.3 Κίλδπλνο θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη απμεκέλν θόζηνο 

Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο 

Οη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί 

πςειέο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο θαη πνιχπινθα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Πνιιέο  ηξάπεδεο επεθηάζεθαλ πξνρσξψληαο ζε εμαγνξέο κηθξφηεξσλ 

ηξαπεδψλ, θιεξνλνκψληαο ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη 
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λα ζπγρξνληζηνχλ κε ηα ήδε ππάξρνπζα ζπζηήκαηα. Ζ ελνπνίεζε, ε 

αλαβάζκηζε θαη ε πξνζηαζία απηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πςειφ ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο γηα ηελ ηξάπεδα, ην νπνίν φκσο θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο ε απψιεηα 

δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δεκηά γηα ηε θήκε ηεο ηξάπεδαο θαη ηε 

ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Όζν κεγαιχηεξε γίλεηαη κηα ηξάπεδα, ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο πηζαλψλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε εκθάληζε λέσλ ηξφπσλ 

ειεθηξνληθήο θινπήο δεκηνπξγνχλ έλα θφζηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ, ην νπνίν πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά, 

δεκηνπξγψληαο επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο. 

 

2.4.4 Γεσπνιηηηθόο θίλδπλνο 

Ο γεσπνιηηηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Μηα ηξάπεδα, θαζψο επεθηείλεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, εθηίζεηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ιφγσ ζεκαληηθψλ 

γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηηο ρψξεο απηέο. Ο 

γεσπνιηηηθφο θίλδπλνο δε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα καθξνρξφληα, 

θαζψο νη επηθείκελεο εμειίμεηο είλαη άγλσζηεο. Οη ηξέρνληεο γεσπνιηηηθνί θίλδπλνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλαζηάησζεο, ηφζν 

ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή, ιφγσ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ θαη ε δηφγθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

 

2.4.5 Δκθάληζε αληηνηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο 

Ζ είζνδνο ζε λέεο αγνξέο θαη ε πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα θξηζεί 

απνηπρεκέλε, επεξεάδνληαο νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηελ επηρείξεζε, ιφγσ ηεο αληίιεςεο ηεο δηνίθεζεο, πσο ε 

επηρείξεζε έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή ηνπ ππνθείκελνπ 

πξντφληνο ή ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνθείκελνπ θηλδχλνπ, κπνξνχλ λα 
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πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο παξά πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο15.  Γηα ηελ 

απνθπγή ηεο  ράξαμεο κηαο απνηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο δηεζλνπνίεζεο, ηα 

αλψηαηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ νθείινπλ λα ραξηνγξαθήζνπλ πξνζεθηηθά ην 

πνιπηάξαρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληρλεχζνπλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκεία ππεξνρήο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Καζψο παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ ελνπνίεζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ ηξαπεδψλ, ε επίηεπμή ηνπο δελ είλαη πάληα δεδνκέλε. Ζ 

ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ θαη ε αδπλακία αλίρλεπζεο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληηνηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 Luiz Fernando Rodrigues de Paula, „‟Expansion Strategies OF Banks: Does Size Matter?‟‟, 
Nova Economia, ζει 4-10, http://www.face.ufmg.br/novaeconomia/sumarios/v12n2/Paula.pdf 
16

 Winton A., University of Minnesota, “Don‟t Put All Your Eggs In One Basket? Diversification 
and Specialization in Lending”, 1999, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=173615 
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Κεθάιαην 3 

ηξαηεγηθέο Γηεζλνπνίεζεο 

 

3.1.1 Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο ( Δ＆ ) 

Ζ ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία νδήγεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ θαη ηε δηεζλή πξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα 

λα εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε δηεζλνπνίεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε ή αλάπηπμή ηνπο. Οη 

Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο 

επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηνλ νπνίσλ, νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ ην 

ραξηνθπιάθην ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, απμάλνπλ ηελ πειαηεία θαη ηε 

θήκε ηνπο θαη δηεπξχλνπλ ηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε θαη ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Παξάιιεια, βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

θαη άιια ζεκαληηθά κέηξα θαη παξακέηξνπο, απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ηνπο. Σα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επηζεηηθή επέθηαζή ηνπο κέζσ 

Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ (Δ&) ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεγέζπλζεο, νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη, ψζηε λα 

γίλνπλ αληηιεπηά σο ζηνηρεία, ε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη ή 

ε αηηηνιφγεζε, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη απηφο ν ηξφπνο αλάπηπμεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο ε επηηπρία ησλ Δ& εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο λα αληρλεχεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα 

θάζε επηρείξεζε θαη θιάδν. 

Ζ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

ζπγρψλεπζεο (Merger), κέζσ εμαγνξάο (Acquisition), κέζσ επηζεηηθήο εμαγνξάο 

(Hostile Takeover), κέζσ εμαγνξάο ηεο πθηζηάκελεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο 

“ζηφρνπ” (Μ.Β.Ο. - Management Buy Out), κέζσ αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο 

αγνξάζηξηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ ε ίδηα λα απνθηήζεη επαξθή ξεπζηφηεηα 

γηα Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο (L.B.O., Leverage Buy Out) θαη, ηέινο, κέζσ 

ζχζηαζεο θνηλνπξαμηψλ (Joint Venture). Παξάιιεια, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 
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πξνβεί ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επέθηαζεο, φπσο ε θάζεηε νινθιήξσζε, ε 

νπνία αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά, αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη πηζαλνί ηξφπνη επέθηαζεο θαη 

αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο:  

πγρώλεπζε (Merger). Αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή απφθαζε 

ζπλέλσζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ θαηά ηε λνκνζεζία δηαδηθαζηψλ, πξνθχπηεη έλα λέν λνκηθφ 

πξφζσπν.  

Δμαγνξά (Acquisition). Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κία 

εηαηξία ή έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο ή ελφο άιινπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ κεηά απφ ζπκθσλία ησλ 

“εκπιεθφκελσλ” κεξψλ. Μηα εμαγνξά κπνξεί λα είλαη νιηθή ή κεξηθή. ηελ 

πεξίπησζε ηεο νιηθήο εμαγνξάο, ε αγνξάδνπζα επηρείξεζε απνθηά ηελ πιήξε 

θπξηφηεηα θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο πξνο εμαγνξά επηρείξεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο κεξηθήο εμαγνξάο, ε αγνξάζηξηα επηρείξεζε θαηέρεη έλα κέξνο 

ηεο εηαηξίαο “ζηφρνπ”, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνθηά απαξαίηεηα ηνλ 

έιεγρν ηεο δεχηεξεο. Ζ εμαγνξά εηαηξηψλ σο κέζν αλάπηπμεο ιακβάλεη ζπλήζσο 

ρψξα κεηαμχ εηαηξηψλ άληζνπ κεγέζνπο.  

Μηα εμαγνξά δελ νδεγεί απαξαίηεηα πάληνηε ζε ζπγρψλεπζε ηεο 

αγνξάδνπζαο κε ηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε. Ζ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή 

δείρλεη φηη, εάλ ε εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο, ε έληαμε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ζην 

πιαίζην ελφο επξχηεξνπ νκίινπ είλαη ήδε έλα ζχλζεην εγρείξεκα, ε ζπγρψλεπζε 

κε ηελ αγνξάδνπζα εηαηξεία ή θαη κε άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο είλαη αθφκα 

δπζθνιφηεξν θαη ζπάληα απνθέξεη ηα αλακελφκελα νθέιε, ηνπιάρηζηνλ 

βξαρππξφζεζκα. 

Απόθηεζε Διέγρνπ (Σαkeover - Ζostile Takeover). Ζ εμαγνξά κέζσ 

απφθηεζεο ειέγρνπ αλαθέξεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην 

εμαγνξαδφκελν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο αληηδξά ή δελ εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε 

ζπκθσλία. Απηή ε πεξίπησζε νξίδεηαη σο “επηζεηηθή εμαγνξά” (Hostile 

Takeover). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζεηηθήο 
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εμαγνξάο, ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθηά “βίαηα” ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο εηαηξίαο “ζηφρνπ”. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα θίλεζε 

ζηξαηεγηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πξψηε, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε πνιιαπιψλ σθειεηψλ δηαθφξνπ ραξαθηήξα γηα 

ηελ εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε.  

Δμαγνξά ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο (Management Buy Out). ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάια νηθνλνκηθά κεγέζε, 

ζπλήζσο ζε επίπεδν παξαγσγήο, πσιήζεσλ θαη θεξδψλ, εμαγνξάδνπλ ηε 

δηνίθεζε κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ, πξνζπαζψληαο λα κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε απηέο ηηο κηθξφηεξεο εηαηξίεο (φπσο ην ζηειερηαθφ ηνπο 

δπλακηθφ) πξνο ηηο κεγαιχηεξεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νπζηαζηηθά 

εθκεηαιιεχνληαη ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κηθξφηεξεο επηρείξεζεο 

(εμαγνξάδνληαο νπζηαζηηθά νιφθιεξν ην κάλαηδκελη θαη ην πξνζσπηθφ ηεο), σο 

απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ εκθαλίδεη ε κηθξφηεξε 

επηρείξεζε ζε επίπεδα επειημίαο, επηθνηλσλίαο θαη εμεηδίθεπζεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο.  

Κνηλνπξαμία κεηαμύ επηρεηξήζεσλ (Joint Venture). Πξφθεηηαη γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή νκίισλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία νπζηαζηηθά 

απνηειεί ζχκπξαμε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ επηηπρία ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ, ζε κία αγνξά πνπ πηζαλφλ λα είλαη άγλσζηε ζηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο 

ζπκθσλίαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θνηλνπξαμίεο απνηεινχλ 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κε πςειφ θίλδπλν θαη κε κεγάιε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

ηειηθή ηνπο έθβαζε.  

Γαλεηζκόο γηα εμαγνξά επηρεηξήζεσλ (Leverage Buy Out). Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ηξφπν κεγέζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ  δαλεηζκνχ, ε επηρείξεζε αληιεί θεθάιαηα γηα Δμαγνξέο & 

πγρσλεχζεηο, θπξίσο κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ απφ απηή. Απνηειεί έλα 

“επηζεηηθφ” ηξφπν αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεγεζψλ ηεο, κε παξάιιειε 

αλάιεςε ηδηαίηεξα πςεινχ ξίζθνπ, θαζψο είζηζηαη νη δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο λα σζνχληαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, κε έληνλα αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ησλ ζρεδηαζκψλ. 
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3.1.2 Γηεζλή Πνξεία Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ 

Οη Δ& δελ είλαη θάηη ην πξσηφγλσξν ζηελ ηζηνξία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ εμειίμεσλ, ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο ή θαη κεηαμχ δηαθφξσλ 

ρσξψλ (δηαζπλνξηαθέο Δ&). Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ 5 

ζεκαληηθά θχκαηα Δ& ζηηο ΖΠΑ: ηελ πεξίνδν 1895-1904, ηελ πεξίνδν 

1922-1929, ηελ πεξίνδν 1940- 47, ηε δεκηνπξγία νκίισλ εηεξνγελψλ 

επηρεηξήζεσλ (conglomerates) ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ην ηειεπηαίν θχκα 

εμαγνξψλ, πνπ μεθίλεζε ην 1976 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Δλδεηθηηθά, θαηά 

ηελ πεξίνδν 1997-2003 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο χςνπο 

$ 10.4 ηξηο, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα φηη νη Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο 

απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηρεηξεκαηηθά θαηλφκελα. Σα θχκαηα Δ& 

ζηηο ΖΠΑ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο ζηηο αγνξέο, κε επθαηξίεο επελδχζεσλ κεηά απφ ιήμε πνιέκσλ ή 

δηεζλείο αλαθαηαηάμεηο, κε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, κε θξαηηθά 

θίλεηξα ή θαη κε ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ. ηελ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη επίζεο 

δηαρξνληθά θχκαηα Δ&, νη νπνίεο απμεζήθαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αγνξάο. Γηα ηελ αχμεζε ησλ Δ& ζηελ Δπξψπε, 

ηδηαίηεξν ξφιν έπαημαλ θαη ε φμπλζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ε απνξχζκηζε 

(deregulation), νη αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαζχληαμεο ηνπ Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη νη επθαηξίεο πνπ αλαδείρζεθαλ κε ηελ 

πξννπηηθή ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά απηή ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζεκεηψζεθαλ Δ& κε κηθξά πνζνζηά 

επηηπρίαο. ε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ17 κειεηήζεθαλ ζε βάζνο 108 Δ& πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1997-2004. Σα 

απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ην πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ Δ& ζηελ Διιάδα 

είλαη γχξσ ζην 60%, επηβεβαηψλνληαο αληίζηνηρεο δηεζλείο έξεπλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 59% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ, είδαλ ηε ζρεηηθή ηνπο 

απφδνζε (απφδνζε επί ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ) λα θζίλεη, δχν έηε κεηά ηελ 

                                                           
17

 Παπαδάθεο Β., Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο: Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία, 2012, Δθδφζεηο 

Μπέλνπ 
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Δ& ζε ζχγθξηζε κε ηα δπν πξνεγνχκελα έηε πξηλ ηελ Δ&. Δπίζεο, έμη ζηηο 

δέθα επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςαλ αξλεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή 

ηεο κεηνρήο ηνπο ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δ& ζηνλ 

ηχπν. Σέινο, ην 64% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη δελ πινπνίεζε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο. 

Οη Δ& επεξεάζηεθαλ απφ ηελ πησηηθή πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη απφ ην 2008 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, 

ηεξκαηίδνληαο κηα πνιπεηή αλνδηθή πνξεία, ε νπνία δηεθφπε απφηνκα απφ ηελ 

έιιεηςε θεθαιαίσλ, ηελ θαηαβαξάζξσζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ, ηελ 

απξνζπκία αλάιεςεο θηλδχλνπ, θαη ηελ πξσηνθαλνχο εχξνπο γεληθεπκέλε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Bloomberg18, θαηά ην 

2008, ε ζπλνιηθή αμία ησλ αλαθνηλσκέλσλ Δ& παγθνζκίσο δηακνξθψζεθε ζε 

$2,50 ηξηο, 38% ρακειφηεξα απφ ην 2007, πνπ ε αμία ζπλαιιαγψλ είρε θζάζεη 

ζηα επίπεδα ξεθφξ ησλ $4,06 ηξηο. Ο αξηζκφο ησλ αλαθνηλσκέλσλ Δ& 

κεηψζεθε θαηά 17% ζε ζρέζε κε ην 2007, θζάλνληαο ηηο 27.400. 

 

3.1.3 Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο ζηνλ Σξαπεδηθό θιάδν 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, νη Δ& ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο19:  

Δγρώξηεο ηξαπεδηθέο Δ& (domestic bank M&A): Πξφθεηηαη γηα ζπλέλσζε 

κεηαμχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε κηα 

εγρψξηα αγνξά. Κχξην θίλεηξν απηψλ ζεσξείηαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

θαζψο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, ψζηε νη κηθξέο ηξάπεδεο λα αλαπηπρζνχλ 

εθκεηαιιεπφκελεο ηα ζπλεξγεηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εγρψξηεο Δ&. 

                                                           
18

 www.bloomberg.com  
19

 ECB, 2000, “Mergers And Acquisitions Involving the EU Banking Industry and Facts and 

Implications”,  ζει 19, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubkmergersen.pdf 

http://www.bloomberg.com/
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Γηεζλείο ηξαπεδηθέο Δ& (international bank M&A): Πεξηιακβάλεη Δ& 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Βαζηθφ θίλεηξν κπνξεί λα απνηειεί ε απφθηεζε επαξθνχο κεγέζνπο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ εληεηλφκελν δηεζλνπνηεκέλν αληαγσληζκφ. Δπηπξφζζεηα, νη 

ηξάπεδεο ζπρλά αθνινπζνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ή αλαδεηνχλ λέεο θεξδνθφξεο αγνξέο, κε ζθνπφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνδνηηθφηεηαο.  

Δγρώξηα πζζώξεπζε (domestic conglomeration): Πεξηιακβάλεη Δ& 

κεηαμχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ ίδηα ρψξα. Σν 

θξίζηκν δήηεκα είλαη λα επηηεπρζεί ε αλακελφκελε δηαζηαπξνχκελε πψιεζε ησλ 

δηαθφξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ζηελ επξχηεξε πειαηεηαθή βάζε, ε 

νπνία ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο. 

Γηεζλήο πζζώξεπζε (international conglomeration): Πεξηιακβάλεη Δ& 

κεηαμχ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη 

εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ αλαδήηεζε νηθνλνκηψλ θάζκαηνο κέζσ ηνλ 

δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ νξγαληζκνχ, θξίλνληαη ηα θχξηα θίλεηξα. 

Οη Δ& ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Δ& παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηνπο Amel, Barnes, Panetta & Salleo20, ην 53% 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ επξχηεξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηελ πεξίνδν 1990-2001 έγηλαλ κεηαμχ ηξαπεδψλ. Οη 

δηεζλείο Δ& έρνπλ ζαλ θχξην αίηην ηελ απφθηεζε κεγέζνπο, ψζηε νη ηξάπεδεο λα 

δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο αγνξέο, 

απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ ηνπ.  

                                                           
20

  Amel D., Barnes C, Panetta F., Carmelo S., Journal of Banking & Finance, “Consolidation and 

efficiency in the financial sector: A review of the Ηinternational evidence”, , 2004, ζει. 28-42, 

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2002/200247/200247pap.pdf 
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ηηο ΖΠΑ ην θαηλφκελν ησλ Δ& επεθηάζεθε ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '80 θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο απεηέιεζε έλα κέζν γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ ηνπο λα κεηαηξαπνχλ ζε επηρείξεζε 

εζληθήο εκβέιεηαο.  

ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, αληηζέησο, ην θαηλφκελν ησλ Δ& είλαη ιηγφηεξν 

δηαδεδνκέλν, κνινλφηη θαηά ηα ηειεπηαία έηε παξνπζηάδεηαη κηα θάπνηα 

επηηάρπλζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, φπσο 

ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ Ηηαιία, νη Δ& έρνπλ πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ζε άιιεο, φπσο ην Βέιγην, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία. Οη επξσπατθέο ζπγρσλεχζεηο 

αθνξνχλ, θπξίσο, ζε ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ ηεο ηδίαο ρψξαο κέινπο, 

είηε δηφηη έηζη επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, είηε επεηδή νη 

ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ ηηο ηδίαο ρψξαο κεηψλνπλ ηηο αβεβαηφηεηεο, νη νπνίεο 

αληηζέησο είλαη κεγαιχηεξεο φηαλ ε επηρείξεζε επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ. 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παξαηεξείηαη εληνλφηεξε εκθάληζε ζπγρσλεχζεσλ παξά 

εμαγνξψλ. 

 

3.2 Θπγαηξηθέο θαη Τπνθαηαζηήκαηα 

 Καηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πνιιέο ρψξεο απειεπζέξσζαλ ηηο 

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ειέγρνληαλ παξαδνζηαθά απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ θαη πξνζηαηεχνληαλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ. 

ε απηφ ην δηάζηεκα, νη δηεζλείο ηξάπεδεο, πνπ κέρξη ηφηε είραλ κηθξφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλσλ αγνξψλ, εδξαίσζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Ζ 

επέθηαζή ηνπο ζε άιιεο αγνξέο έγηλε κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε εμαγνξά 

εγρψξησλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία πξνείραλ εθηεηακέλν δίθηπν  ππνθαηαζηεκάησλ 

ζε φιε ηε ρψξα ή κε ηε δεκηνπξγία απνκνλσκέλσλ αληηπξνζσπεηψλ, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο (niche). 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ εληεηλφκελε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηηο παγίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα εθηεηακέλε παξνπζία μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο, έρεη δνζεί ειάρηζηε πξνζνρή ζην πψο εδξαηψλεηαη ε 
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παξνπζία ηνπο, θαζψο θάζε πεξίπησζε επέθηαζεο θαη δηεζλνπνίεζεο κηαο 

ηξάπεδαο θξίλεηαη δηαθνξεηηθή. 

 Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηνί πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο ηξαπεδηθέο πνιηηηθέο, νη ρξήζηεο ηξαπεδψλ, θαη νη 

ηξαπεδίηεο ζα πξέπεη λα λνηάδνληαη γηα ην πψο νη  ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο επεθηείλνληαη21. 

 Πξώηνλ, ε νξγαλσηηθή κνξθή ησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληαγσληζηηθή δηάξζξσζε ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ, απεηιψληαο ηα θέξδε θαη ην κεξίδην αγνξάο ησλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ, δηακνξθψλνληαο ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Γηα παξάδεηγκα, νη μέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, 

πνπ δηαζέηνπλ εθηεηακέλα δίθηπα, βξίζθνληαη ζε άκεζν αληαγσληζκφ κε ηηο 

ηνπηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο γηα ηνπο ηδηψηεο πειάηεο, ελψ νη μέλεο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία αληηπξνζσπείαο επηθεληξψλνληαη, 

αληηζέησο, ζε ηνκείο φπσο ε επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ε νπνία είλαη ζπλήζσο 

ππαλάπηπθηε ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

 Γεύηεξνλ, ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο πεξηιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν επζχλεο θαη ειέγρνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο απηψλ. Δλψ νη ζπγαηξηθέο 

απνηεινχλ ρσξηζηέο νληφηεηεο απφ ηηο κεηξηθέο ηνπο ηξάπεδεο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη κεηξηθέο ηξάπεδεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν 

γηα ηε κεηξηθή ηξάπεδα, αιιά θαη γηα ηηο ηνπηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο ηνπο, θαη γηα ηνπο ηνπηθνχο 

θαηαζέηεο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απνηακηεχζεψλ ηνπο. 

 ην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ θφζκν ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο 

δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδηθψλ δνκψλ, κε πνηθίινπο βαζκνχο ζπγθέληξσζεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ εληφο ηνπ νκίινπ.  

                                                           
21

 IMF staff, 2011, ‘’Subsidiaries or Branches: Does One Size Fit All?’’, IMF, ςελ 5-26, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1104.pdf 
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 Απφ ηε κηα κεξηά, ππάξρεη ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο, ζην 

νπνίν ε ηξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ κηαο δνκήο ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηα 

θεθάιαηα θαη ε ξεπζηφηεηα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ θαη πέξα απφ ηα ζχλνξα, ζπλήζσο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηεο ρψξαο. ην άιιν άθξν, ε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί κε αιινδαπέο ζπγαηξηθέο 

πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ππφθεηληαη ζηηο 

ηνπηθέο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο, έρνπλ πςειφ βαζκφ 

ειέγρνπ επί ησλ ηνπηθψλ εξγαζηψλ ηνπο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. 

 Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά φηαλ ε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ κνληέιν, φπσο: 

 Παξνρή ππεξεζηώλ ζε βαζηθνύο πειάηεο: Γηα κηα παγθφζκηα 

θαζνιηθή ηξάπεδα, ε δνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ δηεπθνιχλεη ηε δηαζπλνξηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξνρή ελφο επξένο 

θάζκαηνο ππεξεζηψλ, ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μηα 

παγθφζκηα εκπνξηθή ηξάπεδα απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελδέρεηαη λα πξνηηκήζεη ηε 

δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ, πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

ηνπηθέο ρξεκαηαγνξέο, ηνπο πξνυπάξρνληεο πειάηεο θαη ην δίθηπν 

πιεξνθφξεζεο. 

 Γηαρείξηζε ξεπζηόηεηαο: Έλα πην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν (κε 

ππνθαηαζηήκαηα) επηηξέπεη ζε παγθφζκηεο ηξάπεδεο ηε δηαρείξηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο πην απνηειεζκαηηθά ζε επίπεδν νκίινπ, θαζψο ηνπο επηηξέπεη λα 

κεηαθέξνπλ ξεπζηφηεηα φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. Οη παγθφζκηεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπγαηξηθέο θαη ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ ηνπηθή ρξεκαηνδφηεζε, απαηηνχλ ρακειφηεξε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζε νκαδηθφ επίπεδν. 

 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ: Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ παγθφζκησλ 

δηεζλνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε δνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

είλαη ν κεησκέλνο θίλδπλνο αληηζπκβαιιφκελνπ, ιφγσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ηεο 

εθθαζάξηζεο ρξενγξάθσλ θαη ηεο θάιπςεο ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ιηαληθψλ ηξαπεδψλ, νη αλεζπρίεο επηθεληξψλνληαη ζηε 
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δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δαλεηνδφηεζε 

πειαηψλ. 

 ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θφζκν παξνπζηάδεηαη κεγάιν εχξνο 

ηξαπεδηθψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη επίβιεςεο 22 . ηα δχν άθξα βξίζθνληαη ην 

ζπγθεληξσηηθφ(centralized) θαη ην απνθεληξσκέλν(decentralized) κνληέιν. 

 πγθεληξσηηθό Μνληέιν: ραξαθηεξίδεηαη απφ ειεχζεξε ξνή 

θεθαιαίσλ εληφο ηνπ νκίινπ, ελνπνηεκέλε νξγάλσζε θαη γξήγνξε αληηκεηψπηζε 

δπλεηηθνχ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Τπφ απηφ ην πιαίζην, νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ησλ δχν θαη 

δηαρεηξίδνληαη ζπρλά κε ελνπνηεκέλν ηξφπν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, ε θαηαλνκή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ζπγθεληξψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο απνδφζεηο ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν. Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ γίλεηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ θαη ζε 

πεξηνρέο φπνπ είλαη ιηγφηεξν αθξηβφ, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη φπνπ 

εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε απφδνζε. πλεζηζκέλε ζηξαηεγηθή, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, είλαη ε 

επέθηαζε κε ηε ρξήζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο 

επσλπκίαο. 

 Απνθεληξσκέλν Μνληέιν: πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία κέζσ 

αλεμάξηεησλ ζπγαηξηθψλ, νη νπνίεο είλαη νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά απηάξθεηο. 

Σν κνληέιν ππνζέηεη πσο θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ρξεκαηνδνηεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο, δέρεηαη πεξηνξηζκνχο ζηνλ φγθν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί 

λα θηλεζεί ειεχζεξα εληφο ηνπ νκίινπ, δηαρεηξίδεηαη κφλε ηεο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηηπρία ή κε ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε κεηξηθή, 

παξφια απηά, κεηαθέξνληαη θαη ζηηο ζπγαηξηθέο, πξνζθέξνληαο ηερλνινγηθή 

γλψζε, ζρεδίαζε πξντφληνο θαη βειηησκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Έηζη, 

απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη βειηηψλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

                                                           
22

 Holmberg U., Sjögren Τ., Hellström J.,2011, “Comparing Centralized and Decentralized Banking: A 
study of the Risk-Return Profiles of Banks”, Umea School of Business and Economics, ςελ 3-28, 
http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/90/90697_ues838.pdf 
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Σν απνθεληξσκέλν κνληέιν, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηεί ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζαλ 

κέζν αλάπηπμεο. 

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ππνζέηεη φηη ε νηθνλνκηθή νπζία 

είλαη ζχκθσλε κε ηε λνκηθή κνξθή, δειαδή φηη ε δνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

είλαη πην ζπγθεληξσηηθή θαη, ζε αληίζεζε κε ηε δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ, δελ 

εκθαλίδνληαη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ εληφο ηνπ νκίινπ. 

Γνκή Τπνθαηαζηεκάησλ 

 Σν ηξαπεδηθφ θφζηνο ππφ ηε ιεηηνπξγία κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ 

εκθαλίδεηαη κεησκέλν, ζπγθξηηηθά κε ηε δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δηεζλνπνηεκέλνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ. Ζ δηαηήξεζε κεγαιχηεξεο απηάξθεηαο ησλ 

ζπγαηξηθψλ απαηηεί πςειφηεξε θαηαθξάηεζε θεθαιαίσλ θαη ξεπζηφηεηα γηα 

πεξίπησζε πηζαλήο απνηπρίαο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπγαηξηθψλ. Δπηπιένλ, ηα απζηεξφηεξα 

ηείρε πξνζηαζίαο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ηεο κεηξηθήο θαη ν πεξηνξηζκφο ζηε 

κεηαηφπηζε ησλ θεθαιαίσλ εληφο ηνπ νκίινπ απνηξέπνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ φκηιν λα 

επσθειεζεί απφ ην δαλεηζκφ ζε ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο. Παξάιιεια, ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ κπνξεί λα θξηζεί πςειφηεξν ζηε δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ, θαζψο νη 

ζπγαηξηθέο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο θεθαιαίσλ θαη κε 

ρξήζε ηεο δηθήο ηνπο επσλπκίαο. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηε δνκή ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, δελ αμηνπνηείηαη ν θζελφηεξνο δαλεηζκφο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εάλ δαλεηζηεί απεπζείαο ε κεηξηθή, ε νπνία θαηέρεη ζαθψο 

κεγαιχηεξν θεθάιαην. Ζ δνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κπνξεί, επίζεο, λα 

πξνζηαηέςεη ηελ ηξάπεδα απφ πηζαλά ηδηνζπγθξαζηαθά νηθνλνκηθά ζνθ, κε 

δεδνκέλα επίπεδα θεθαιαίνπ θαη ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ. Πξνυπφζεζε είλαη ε 

έληαζε ησλ ζνθ απηψλ λα κελ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ νκίινπ. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ε 

ζπγθεληξσηηθή ηξάπεδα θηλεηνπνηεί θαη επαλαηνπνζεηεί ην θεθάιαην ηεο απφ 

πγηή ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπλεξγάηεο ζε πξνβιεκαηηθά κέιε. Αθφκα θαη αλ ν 

θίλδπλνο κεηάζηαζεο ελφο νηθνλνκηθνχ ζνθ είλαη ππαξθηφο, ε ηξάπεδα 
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επσθειείηαη απφ ηηο ζεηηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε κηα άιιε 

ρψξα, ζηελ νπνία απηή δξαζηεξηνπνηείηαη, αληηζηαζκίδνληαο ην ξίζθν απηφ. 

 

Γνκή Θπγαηξηθώλ 

 Μηα ζπγαηξηθή ηξάπεδα απνηειεί κηα μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα, ε 

νπνία αδεηνδνηήζεθε θαη επηβιέπεηαη απφ ηηο ηνπηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο 

ρψξαο ιεηηνπξγίαο. Ζ κεηξηθή εηαηξία δελ παξνπζηάδεη λνκηθή ππνρξέσζε 

ππνζηήξημεο απηήο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Παξφια απηά, γηα ιφγνπο 

δηαηήξεζεο ηεο θήκεο ηνπ νκίινπ, δελ είλαη ιίγεο ε θνξέο πνπ ε κεηξηθή ζηεξίδεη 

νηθνλνκηθά ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. ε αληίζεζε, κηα ζπγθεληξσηηθή ηξάπεδα, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ κε ηε δνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, έρεη λνκηθή 

επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη ππνρξέσζε λα θαιχςεη δπλεηηθέο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο. Έηζη, ζε πεξίπησζε ελφο ηζρπξνχ ζνθ, ελφο 

καθξννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ή εμσηεξηθψλ αλαηαξάμεσλ, πνπ ίζσο πξνθχςνπλ 

ζε κηα ρψξα, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, απεηιψληαο νιφθιεξν 

ηνλ φκηιν23. 

 

3.3 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Δπηινγήο ηξαηεγηθήο 

Γηεζλνπνίεζεο 

 Μηα ηξάπεδα κπνξεί λα επηιέμεη λα εμαγνξάζεη κηα κηθξφηεξε ηξάπεδα ή 

λα ζπγρσλεπηεί κε κηα άιιε γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Μπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ ζε 

αιινδαπέο ή λα δεκηνπξγήζεη ζπγαηξηθέο κε αλεμάξηεηε δνκή δηνίθεζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη επηινγέο είλαη πνιχπινθεο θαη πνιπεπίπεδεο, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο δηάθνξεο ηξαπεδηθέο δνκέο πνπ ζπλαληηφληαη αλά ηελ 

πθήιην. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ηα ππνθαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ 

                                                           
23 Canales R., Nanda R., 2011, “A Darker Side to Decentralized Banks: Market Power and Credit 

Rationing in SME Lending,” Harvard Business School Working Papers 08-101, Harvard Business 

School, working Paper. Harvard Business School 
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απνηειεζκαηηθά σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. ε ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλή ,ε 

Βνιηβία, ε Βξαδηιία, ε Υηιή, ν Ηζεκεξηλφο, ε Ηλδία θαη ε Κνξέα, ηα 

ππνθαηαζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο φπσο νη ζπγαηξηθέο θαη απαηηνχλ ηελ ηνπηθή εθπξνζψπεζε ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπ νκίινπ. ε άιιεο ρψξεο, νη ζπγαηξηθέο ιεηηνπξγνχλ 

παξφκνηα κε ηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θεληξηθή δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζε επίπεδν νκίινπ θαη βαζίδνληαη ζε απηφλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σέινο, ζε πνιιέο ρψξεο νη 

ηξάπεδεο ηεξνχλ κηα πβξηδηθή κνξθή ιεηηνπξγίαο κε ζπλδπαζκφ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ. 

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζε ιεηηνπξγίαο κέζσ 

ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ θξίλεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

 Καζψο θακία απφ ηηο δχν δνκέο δελ ππεξηεξεί θαλεξά ζε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα 

εμεηάζνπλ έλα πιήζνο παξαγφλησλ.  

 Καηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο θαη λνκηθήο κνξθήο, νη 

ηξάπεδεο εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

1. Γηαθνξέο ζηε ξπζκηζηηθή λνκνζεζία κεηαμύ ππνθαηαζηεκάησλ θαη 

ζπγαηξηθώλ ζηε ρώξα επέθηαζεο. Οη θαλνληζκνί θαη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο 

θξίλνληαη πςειφηαηεο ζεκαζίαο. Οη μέλεο ηξάπεδεο δε ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε δνκή 

ππνθαηαζηεκάησλ ζε ρψξεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ή θάλνπλ 

δχζθνιε ηελ εδξαίσζή ηνπο. 

2. Φνξνινγηθνί θαλόλεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα επέθηαζεο. Σα 

ππνθαηαζηήκαηα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε ρψξεο κε πςειή εηαηξηθή 

θνξνιφγεζε. Πηζαλφο ιφγνο θξίλεηαη ε επθνιφηεξε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ πέξα ησλ ζπλφξσλ γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ θεξδψλ. 

3. ρεηηθόο καθξννηθνλνκηθόο θαη πνιηηηθόο θίλδπλνο ζηε ρώξα 

επέθηαζεο. Ο νηθνλνκηθφο θαη ην πνιηηηθφο θίλδπλνο θαίλεηαη λα έρνπλ αληίζεηα 

απνηειέζκαηα. Σα ππνθαηαζηήκαηα εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ζε ρψξεο κε 

πςειφ καθξννηθνλνκηθφ θίλδπλν, θαζψο ε κεηξηθή ηξάπεδα πξνηηκά ηελ 
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πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγαηξηθψλ. Αληηζέησο, 

ηα ππνθαηαζηήκαηα πξνηηκψληαη ζε πεξίπησζε πςειφηεξνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, 

θαζψο ππάξρνπλ ξπζκηζηηθνί θαλφλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ηξάπεδα ζε 

πεξίπησζε πνιέκνπ, εμέγεξζεο, ή απζαίξεησλ ελεξγεηψλ ηεο θπβέξλεζεο. Τπφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ηξάπεδεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν 

εθηεζεηκέλεο ιεηηνπξγψληαο κε ζπγαηξηθέο, νη νπνίεο έρνπλ θαηά θαλφλα 

πςειφηεξεο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθψλ θαη κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο ζε ηνπηθέο πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηα 

ππνθαηαζηήκαηα. 

4. Σν επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηνπ νκίινπ, ε εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπ θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ αλακέλεηαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ν 

φκηινο ζα δηεηζδχζεη. 

5. Σν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ηνπηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ ζηε 

ρώξα επέθηαζεο. ε αλαπηπγκέλεο αγνξέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ κεγάια 

νηθνλνκηθά θέληξα, νη ηξάπεδεο πξνηηκνχλ ηελ δηείζδπζε κε ηε κνξθή 

ππνθαηαζηεκάησλ, ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ην κεγάιν φγθν ησλ θεθαιαίσλ ηνπο 

γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θεξδψλ. 
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Κεθάιαην 4 

Μειέηε Πεξηπηώζεσλ Πνιπεζληθώλ Σξαπεδώλ θαη εκεξηλή 

ηνπο Καηάζηαζε 

 

ην θεθάιαην απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηεζλνπνίεζεο θαη ε δηαρξνληθή πνξεία δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ 

παγθνζκηνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ. Ζ αλάγθε εμέηαζεο απηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

χπαξμε κεγάιεο πιεζψξαο επηινγψλ θαη ηξφπσλ δηεζλνπνηεκέλεο επέθηαζεο 

θαη εξκελείαο ησλ παγθνζκίσλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο HSBC Holding plc θαη ηεο Mitsubishi UFJ Financial 

Group24. Οη δχν ηξάπεδεο αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή δηαρξνληθά, 

αιιά παξνπζηάδνπλ ην θνηλφ ζηνηρείν ηεο αθνινχζεζεο ησλ εγρψξησλ πειαηψλ 

ζηηο αγνξέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε κεηαβνιή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ 

απφ ηελ έλαξμε ηηο παγθφζκηαο θξίζεο ηνπ 2007. Οη ηξάπεδεο, ηδηαίηεξα νη πιένλ 

παγθνζκηνπνηεκέλεο, είλαη επαίζζεηεο ζε έληνλεο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 

θαη ζε πεξίπησζε γεληθεπκέλεο θξίζεο θξίλεηαη δχζθνιε ε θαζνιηθή πξνζηαζία 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Παξφια απηά, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα 

έπιεμε πεξηζζφηεξν ηηο κηθξέο ηξάπεδεο νη νπνίεο δε δηαηεξνχζαλ επαξθή 

θεθάιαηα γηα λα πξνθπιαρηνχλ θαη νδεγεζήθαλ ζην θιείζηκν. Οη πεξηζζφηεξεο 

δηεζλνπνηεκέλεο ηξάπεδεο ζηακάηεζαλ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε 

ρψξεο κε πςειφ θίλδπλν θαη ζπλέρηζαλ λα απνιακβάλνπλ θέξδε, απινχζηαηα 

κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά κε πξν θξίζεσο επνρέο. 
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 Deloitte, “ Banking Across Boarders: International Expansion opportunities for emerging 
markets-based banks” , ζει 7-12, 
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4.1 HSBC Holdings plc 

Ζ HSBC είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο κε 

θχξηα έδξα ην Λνλδίλν, θαηαιακβάλνληαο ηελ έλαηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο γηα ην 201525. Ζ ηξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε 85 ρψξεο θαη δηαζέηεη  πάλσ απφ 1000 ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Αγγιία θαη 

πάλσ απφ 5000 ππνθαηαζηήκαηα ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ζ ηξάπεδα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ ιηαληθή φζν θαη ζηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή, 

πξνζθέξνληαο κεγάιν πιήζνο δηεζλνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζην Υφλγθ Κφλγθ θαη ηε ινηπή Αζία αλαιακβάλνληαλ απφ 

Δπξσπατθά Ηδξχκαηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηδξχεηαη ε HSBC ην 1865 ζην 

Υφλγθ Κφλγθ, κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο26. Μεηά απφ κηα δεθαεηία ιεηηνπξγίαο, ε ηξάπεδα γίλεηαη 

ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο ησλ βαζηθφηεξσλ εμαγσγηθψλ αζηαηηθψλ πξντφλησλ. 

Αθνινπζψληαο ηνπο πειάηεο ηεο, ε ηξάπεδα επεθηάζεθε ζε πνιιέο απφ ηηο 

εκπνξηθέο κεγαινππφιεηο ηεο Αζίαο θαη ηεο Ηλδίαο πνπ θαηείραλ κεγάια ιηκάληα. 

Υάξε ζε απηήλ ηελ πεηπρεκέλε επέθηαζε, απμήζεθε ε θεξδνθνξία θαη ε θήκε ηεο 

ηξάπεδαο, επηηξέπνληαο ηεο λα ππνζηεξίμεη δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ θαη βηνκεραληψλ,  εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηεο ζηηο αζηαηηθέο 

αγνξέο. 

Σν 1941 ε ηξάπεδα εθηίκεζε ηε κεγάιε πηζαλφηεηα έλαξμεο λέσλ 

παγθνζκίσλ δηαηαξαρψλ θαη κεηαθέξεη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζην Λνλδίλν, 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν 1946 ε ηξάπεδα κεηαθέξεηαη 

πάιη ζην Υφλγθ Κφλγθ σο δείγκα ζηαζεξφηεηαο θαη πίζηεο ζηεο αζηαηηθέο 

αγνξέο. Παξφια απηά, αληηιακβάλνληαο ηελ απνδπλάκσζε ησλ αγνξψλ απηψλ, 

ε ηξάπεδα θιείλεη ηα πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Αζία θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηεζλνπνίεζε κέζσ επέθηαζεο ζε λέεο δπηηθέο αγνξέο. Ζ επέθηαζε απηή 

μεθίλεζε κεηά ην 1970 θαη ήηαλ κε-νξγαληθή (κέζσ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ), θαζψο ε ηξάπεδα παξνπζίαδε πςειά απνζεκαηηθά θεθάιαηα. 

                                                           
25

 Caplen Brian, Summary of the Top 1000 World Banks, 30/9/ 2015, 

http://www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks 
26

 HSBC, Company History, http://www.hsbc.com/about-hsbc/company-history 

http://www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks,
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Υάξε ζηελ επέθηαζε απηή, ε ηξάπεδα εμειίρζεθε ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

παγθφζκηεο ηξάπεδεο. ην δηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε νξγαληθήο θαη 

κε νξγαληθήο επέθηαζεο ηεο HSBC ζηνπο πξννξηζκνχο επέθηαζεο δηαρξνληθά. 

 

 

Γηάγξακκα 4.1: Οξγαληθή θαη κε νξγαληθή δηαρξνληθή επέθηαζε HSBC 

Πεγή: Deloitte 

Ζ αξρηθή ηξαπεδηθή επέθηαζε έγηλε κε ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Αζία, θαζψο ε 

ηξάπεδα είρε απμεκέλε θήκε θαη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο. Απηφ 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη, ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Δπηπιένλ, νη πεηπρεκέλεο 

πξνβιέςεηο θαη ν γξήγνξνο ζηξαηεγηθφο επαλαζρεδηαζκφο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

θξηλφηαλ αλαγθαίνο, ζπλέβαιαλ ζηελ επηβίσζε θαη δηαρξνληθή αλάπηπμε ηεο 

ηξάπεδαο.  ήκεξα, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ηξάπεδα 

ζπλερίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα άιισλ κεγάισλ παγθνζκίσλ ηξαπεδψλ αλαθνίλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2015 ηελ πψιεζε ηνλ κνλάδσλ ηνπ νκίινπ ζε Σνπξθία θαη Βξαδηιία θαη ηελ 
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απφιπζε έσο θαη 25.000 εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ ζηα 

ίδηα επίπεδα27. 

 

4.2 Mitsubishi UFJ Financial Group 

Ο φκηινο Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFJ) απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

ηξαπεδηθφ φκηιν ηεο Ηαπσλίαο θαη ηε δέθαηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα παγθνζκίσο28 

γηα ην έηνο 2015. Ζ ηξάπεδα δηαηεξεί ηελ παξνπζία ηεο ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή θαη ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο29. 

ην ηέινο ηνπ 1960 ην ΑΔΠ ηεο Ηαπσλίαο απμήζεθε θηάλνληαο ην 

πξνπνιεκηθφ επίπεδν ηνπ. Λφγσ ηεο άλζηζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 

‟80 θαη ‟90, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ, κε απφξξνηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο. Με ηε ιήμε ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

ν φκηινο MUFJ επεθηάζεθε ζηελ Αζία, εδξαηψλνληαο ηε παξνπζία ηνπ ζην Υφλγθ 

Κφλγθ. χληνκα, φκσο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δηεζλνπνίεζεο άιιαμε, 

αθνινπζψληαο κεγάινπο πειάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε ηνκείο φπσο ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηα ειεθηξνληθά είδε ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Έηζη, ν φκηινο επεθηάζεθε, αλνίγνληαο 

γξαθεία ζηελ Γαιιία, ζηελ Αγγιία, ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Κνξέα ηε δεθαεηία ηνπ 

60‟, ζηελ Απζηξαιία θαη ηνλ Καλαδά ηε δεθαεηία ηνπ 70‟ θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ 

Σατιάλδε ζηε δεθαεηία ηνπ 80‟.  

ήκεξα, ν φκηινο ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη, επηρεηξψληαο λα εληζρχζεη ηελ 

παξνπζία ηνπ ζε ζηξαηεγηθέο ηνπνζεζίεο φπσο ε Ακεξηθή θαη ε Αζία.  

ηνλ πίλαθα 4.1 θαηαγξάθεηαη ε επέθηαζε ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ε ρξνληθή 

ζηηγκή επέθηαζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

                                                           
27

 HSBC to Cut as Many as 25,000 Jobs and Sell Brazil, Turkey Units, Bloomberg, 9/6/2015, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-09/hsbc-to-cut-as-many-as-25-000-jobs-as-g
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Πίλαθαο 4.1: Γηαρξνληθή επέθηαζε ηνπ νκίινπ Mitsubishi UFJ ζε μέλεο αγνξέο 

Πεγή: Deloitte 

 

εκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο επέθηαζεο 

ηνπ νκίινπ απνηέιεζε ε πξψηκε ηνπνζέηεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζηειερψλ ζε 

κεγάια νηθνλνκηθά θέληξα φπσο ην Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε. Με απηήλ ηελ 

θίλεζε ν φκηινο επέδεημε απνδνρή θαη θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ θαη 

εζψλ, γεγνλφο πνπ εθηηκήζεθε ηφζν απφ ηνπο Ηάπσλεο, φζν θαη απφ ηνπο 

αιινδαπνχο πειάηεο. Παξάιιεια, ηα ζηειέρε απηά ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε 

ζθαηξηθή πιεξνθφξεζε ηνπ νκίινπ, ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ παγθνζκίνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νκίινπ θαη ζηελ αλίρλεπζε επθαηξηψλ θαη 

απεηιψλ.  

ήκεξα, ν φκηινο αιιάδεη ζηξαηεγηθή θαη ηξφπν δηνίθεζεο, πηνζεηψληαο 

ζηνηρεία πεηπρεκέλσλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ δπηηθψλ ηξαπεδψλ. 
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4.3 Δπηδόζεηο Παγθνζκίσλ Σξαπεδώλ ελ κέζσ Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε, φζν πην δηεζλνπνηεκέλε είλαη κηα ηξάπεδα, ηφζν απμάλεηαη 

ε επίδξαζε ησλ παγθνζκίσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζε απηή θαη ε πηζαλφηεηα λα 

επεξεαζηεί απφ νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη δηαηαξαρέο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2007/2008 ζεσξείηαη απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο ε βαζχηεξε θξίζε 

κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929, επεξεάδνληαο νιφθιεξν ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ.  

Με ηε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ 4.2 έσο 4.5 θαηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή πνπ 

ππέζηεζαλ νη κεγαιχηεξεο παγθνζκηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο θαη γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο θάζε κηα απφ απηέο 

επεξεάζηεθε δηαθνξεηηθά, παξά ην θνηλφ κεγάιν κέγεζφο ηνπο, ηελ επάξθεηα 

θεθαιαίσλ θαη ηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

ην δηάγξακκα 4.2 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο επηζηξνθέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ηξαπεδηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 2008 

κέρξη ην 2015. 

 

Γηάγξακκα 4.2: πλνιηθέο επηζηξνθέο κεγάισλ ηξαπεδώλ από ηέινο 2008 κέρξη 2015 

Πεγή: Bloomberg
30

 

                                                           
30 „‟These Are Global Banking‟s Winners and Losers Since the Crisis‟‟, Bloomberg, 10/6/2015, 
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Δμεηάδνληαο ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ παξαηεξείηαη, 

πσο φιεο, εθηφο απφ ηελ Citigroup, παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο επηζηξνθέο, 

απινχζηαηα κεησκέλεο κε ηηο πξν θξίζεσο επνρέο. Ο ιφγνο πνπ ε Citigroup 

παξνπζίαζε ηφζν κεγάιεο δεκηέο ήηαλ ε θαθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ, εζηηάδνληαο 

ζην θίλδπλν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη δίλνληαο ειάρηζηε ζεκαζία ζηελ 

πηζαλφηεηα κηαο γεληθεπκέλεο καθξννηθνλνκηθήο θξίζεο. 31  Δπηπιένλ, ε 

Citigroup δηαηεξνχζε έληνλε παξνπζία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη κεγάιν 

κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δάλεηα, γεγνλφο πνπ 

ρεηξνηέξεπζε ηε ζέζε ηεο αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ηελ έλαξμε ηεο δαλεηαθήο 

θξίζεο ζηηο ΖΠΑ.  

 

Γηάγξακκα 4.3: ROE 2007 θαη ROE 2015 (Ηνύληνο) ησλ κεγάισλ ηξαπεδώλ 

Πεγή: Bloomberg 

Αλαιχνληαο ην δείθηε ROE, ν νπνίνο ππνδειψλεη πφζν θαιά ε δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο εθκεηαιιεχεηαη ηα ιεθηά ησλ κεηφρσλ, θαη ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 2007 κε ηελ απφδνζε ηνπ 2015, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

                                                                                                                                                                          
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-10/these-are-global-banking-s-winners-and-lo

sers-since-the-crisis 

31 „‟Citigroup Saw No Red Flags Even as It Made Bolder Bets‟‟, New York Times, 22/11/2008, 

http://www.nytimes.com/2008/11/23/business/23citi.html 

 



 

45 

κείσζε αλάκεζα ζηηο δχν ρξνληέο. Γηα παξάδεηγκα, ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ 

ηεο Deutsche Bank έπεζε ζην 2%, ζρεδφλ 10 θνξέο ρακειφηεξε απφ ην δείθηε 

θαηά ην 2007. Κπξηφηεξνο ιφγνο ήηαλ ν ρακειφηεξνο φγθνο θεθαιαίσλ πνπ 

δηαθαηέρνπλ νη ηξάπεδεο κεηά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε 

πξνζεθηηθφηεξε επηινγή αμηνπνίεζεο απηψλ. 

Δμεηάδνληαο ην δείθηε θφζηνπο- εζφδσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 

4.4, παξαηεξείηαη πσο θάζε παγθνζκηνπνηεκέλε κεγάιε ηξάπεδα θηλήζεθε 

δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο 

ζηφρνπο. Οη θφθθηλεο κπάξεο ππνδεηθλχνπλ ηξάπεδεο νη νπνίεο κείσζαλ ηελ 

αλαινγία θφζηνπο-εμφδσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, νη πξάζηλεο κπάξεο 

ππνδεηθλχνπλ απμεκέλν επίπεδν θφζηνπο θαη νη κπιε δηαηήξεζε ζε παξφκνηα 

επίπεδα. 

 

 

Γηάγξακκα 4.4: Γείθηεο θόζηνπο-εζόδσλ κεγάισλ ηξαπεδώλ ην 2007 θαη 2015 (Ηνύληνο) 

Πεγή: Bloomberg 

 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηηο αμίεο ησλ κεηνρψλ ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ζπγθξηηηθά 

κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο, παξαηεξείηαη πσο κφλν ηέζζεξηο ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ 

αγνξαία αμία κεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή αμία (δηάγξακκα 4.5).  
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Γηάγξακκα 4.5: Αγνξαία πξνο ινγηζηηθή αμία κεηνρώλ κεγάισλ ηξαπεδώλ (Ηνύληνο 2015)  

Πεγή: Bloomberg 
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Κεθάιαην 5 
 
 

Ζ Δπέθηαζε ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή 
Δπξώπε 

 
 

5.1 Δηζαγσγή  

 
Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κέρξηο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειφ βαζκφ δηεζλνπνίεζεο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ε παξνπζία ηνπο ζην εμσηεξηθφ, 

εθηφο απφ πεξηνξηζκέλε θαη εζηηαζκέλε, επηθεληξσλφηαλ, θπξίσο, ζε ρψξεο κε 

ζεκαληηθή παξνπζία Διιήλσλ νκνγελψλ/κεηαλαζηψλ, φπσο θαη ζε νξηζκέλα 

κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα (π.ρ. Λνλδίλν, Νέα Τφξθε, Φξαλθθνχξηε).  

 

Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο εζσζηξέθεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

νθείινληαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θπξηαξρία ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηνλ 

έληνλν θξαηηθφ έιεγρν, ζην ρακειφ βαζκφ εθζπγρξνληζκνχ θαη δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά θαη ζην ζπγθξηηηθά, κε βάζε δηεζλή πξφηππα, κηθξφ 

κέγεζνο θαη ρακειή αμηνιφγεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ζηελ χπαξμε ηεο 

δξαρκήο, ελφο εζληθνχ λνκίζκαηνο κε πεξηνξηζκέλε κεηαηξεςηκφηεηα, ζηα 

ρξφληα πξνβιήκαηα ζπλαιιαγκαηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θ.α.  

 

Μεηά ην 1990 δεκηνπξγνχληαη λέα δεδνκέλα ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εθζπγρξνλίδεηαη ζηαδηαθά ζην 

πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο ΔΔ θαη πηνζεηεί θνηλνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

(π.ρ. ηξαπεδηθέο Οδεγίεο ηεο ΔΔ). Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αξρίδεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ), πνπ 

πηνζεηήζεθε ην 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη λα απμάλεη ην βαζκφ 

δηεζλνπνίεζήο ηεο, εηδηθά κεηά ηελ άξζε ηνπ δηπνιηζκνχ θαη ηε ζηαδηαθή 

ελζσκάησζε ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο, αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ρψξα καο, γηα πξψηε 

θνξά κεηά απφ δεθαεηίεο, απνθηά κηα νηθνλνκηθή ελδνρψξα, ηε Βαιθαληθή, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην εκπφξην κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θαη λα 

δηελεξγνχληαη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζε πνιιέο απφ απηέο.  
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Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αδηάθνξεο. 

Έηζη, αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ θαη 

αλνίγνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο ρψξεο. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν, πεξίπνπ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ζηξαηεγηθή ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη λα αθνινπζνχλ ηνλ πειάηε32. Μεηά ην 2000 αξρίδεη ε απηφλνκε 

παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, θπξίσο κέζσ 

εμαγνξψλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ.  

 

ηα επφκελα, παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνινγηθή επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ελ ζπλερεία αλαιχνληαη νη ιφγνη ηεο επέθηαζεο απηήο. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζπδεηείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο παξνπζίαο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Βαιθαληθή.  

 

5.2 Σν ρξνληθό ηεο επέθηαζεο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ ζηηο 

ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπε  

 

Οη ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, ζε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο, μεθίλεζαλ κε αξθεηή θαζπζηέξεζε θαη ζρεηηθή αηνικία ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη θαη‟ 

επέθηαζε άξγεζαλ λα απειεπζεξψζνπλ θαη λα ηδησηηθνπνηήζνπλ ηηο ηξάπεδέο 

ηνπο. Πέξαλ ηνχηνπ, ζηα δπηηθά Βαιθάληα, ν δηακειηζκφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

πξνθάιεζε πνιιέο εζλνηηθέο θαη δηαθξαηηθέο ζπγθξνχζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχςεη δηάζπαζε ηνπ πξψελ εληαίνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη αχμεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θηλδχλνπ γηα μέλεο επελδχζεηο. Έηζη, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαη 

δεηιφ βεκαηηζκφ.  

 

                                                           
32

 Κπξηαδφπνπινο Γ., Μαπξίδεο Γ., Πεηξφπνπινο Γ., Υιηάξαο Υ., 2010, “Γηαζπλνξηαθέο 

Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ ζε Υψξεο ησλ Βαιθαλίσλ κεηά ηελ Δηζαγσγή 
ηνπ Δπξψ ζηελ Διιάδα”, ΔΓΟ 2010, ζει. 249- 270, 
http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2010/ORAL/16_final.pdf 
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Οη πξψηεο ρψξεο πνπ πξνζέιθπζαλ ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη νη πην 

ζηαζεξέο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Βαιθαληθήο, νη νπνίεο απέθπγαλ εζλνηηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ράξαμαλ εμ αξρήο ζαθή πνξεία πξνο ηελ ΔΔ. Ωο απνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ, ην πξψην θχκα επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ρψξεο Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία θαη αξγφηεξα πξνο ηελ 

Αιβαλία33.  

 

Ωο πξψηε ειιεληθή ηξάπεδα ε Xios Bank εηζέξρεηαη ζηε βνπιγαξηθή 

ηξαπεδηθή αγνξά ην 1994. Σν επηέκβξην ηνπ 1995 αθνινπζεί ε Ηνληθή Σξάπεδα, 

ελψ ε Δκπνξηθή, απφ θνηλνχ κε ηελ EBRD, απνθηά ζπκκεηνρή ζηελ Bulgarian 

Investment Bank. Ζ Δζληθή εθθηλεί ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηε Βνπιγαξία  κε 

ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ην 1996. Σν 1998 έιαβε ρψξα ε πξψηε εμαγνξά 

βνπιγαξηθήο ηξάπεδαο απφ ειιεληθή. πγθεθξηκέλα, ε Eurobank εηζέξρεηαη ζηε 

βνπιγάξηθε νηθνλνκία κέζσ εμαγνξάο ηεο Post Bank Βνπιγαξίαο.  

 

Σν 1994 είλαη ην έηνο εηζφδνπ ζηε Ρνπκαλία ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σν 

θζηλφπσξν ηνπ έηνπο απηνχ ε Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο ίδξπζε ηε Banca 

Bucuresti, ελψ θαη ε Δκπνξηθή αθνινχζεζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο Black Sea Bank 

Romania. ηε Ρνπκαλία ε Δζληθή εηζέξρεηαη ην 1997.  

ηελ Αιβαλία πξψηε εηζέξρεηαη ε Δζληθή ην 1996 κε ηελ ίδξπζε 

ππνθαηαζηεκάησλ. Αθνινχζεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε ηελ ίδξπζε ηεο Tirana 

Bank θαη ιίγν αξγφηεξα (1998) ε Alpha Πίζηεσο34.  

ηηο ρψξεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάζπαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ε 

εγθαηάζηαζε ειιεληθψλ ηξαπεδψλ μεθηλά βαζηθά κεηά ηνλ πφιεκν ζην 

Κνζζπθνπέδην (1999) θαη ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή35.  

                                                           
33

 Σν Βήκα, “Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηε βαιθαληθή αγνξά”, 2/5/1999, 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=110581 
34

 Jonida Këllezi, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 2, 2013,  “Strategies of Entry 
Modes: The Case of Greek Banks Entering the Albanian Market”, 
35

 Stubos G., Tsikripis I., 6/2015, “Regional Integration Challenges in South East Europe: 
Banking Sector Trends”, Bank of Greece, Working Paper No 24, 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper200524.pdf 
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Μεηά ην 2000 αθνινπζεί ε θάζε ηεο επηζεηηθήο επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (2008/9). 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο επέλδπζαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα, 

θπξίσο γηα ηελ εμαγνξά ζεκαληηθψλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, κηαο θαη πέξαζαλ απφ 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο εμππεξέηεζεο επί ηφπνπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επθαηξηαθψλ θεξδψλ, ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο κφληκεο παξνπζίαο θαη ηεο 

καθξνρξφληαο επελδπηηθήο απφδνζεο 36 . Γηα ην ιφγν απηφ εγθαηαιείπνπλ 

ζηαδηαθά ηε δηείζδπζε κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ (branches) θαη πηνζεηνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ (affiliates)37.   

πρλά, ιφγσ ησλ αηζηφδνμσλ πξνβιέςεσλ, φπσο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 

ηίκεκα ησλ εμαγνξψλ  ήηαλ πνιχ πάλσ απφ ηελ θεθαιαηαθή αμία38. Λφγσ ησλ 

πςειψλ πξνζδνθψκελσλ θεξδψλ, δελ ππήξμε ρξνληά κεηά ην 2000 πνπ λα κελ 

ππάξμεη εμαγνξά θάπνηαο βαιθαληθήο ηξάπεδαο απφ ειιεληθή. Σν έηνο 

θνξχθσζεο, ήηαλ ην 2006, φηαλ ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνέβεζαλ ζηελ εμαγνξά 

επηά (7) ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο Βνπιγαξία, Οπθξαλία, Ρνπκαλία, εξβία θαη 

Σνπξθία. Οη ηξάπεδεο πνπ εμαγνξάζηεθαλ, ήηαλ ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη φιεο 

καδί δηέζεηαλ δίθηπν 800 θαηαζηεκάησλ θαη απαζρνινχζαλ 13.890 

εξγαδνκέλνπο. Μφλν γηα ην έηνο 2006 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηέζεζαλ γηα 

εμαγνξέο θεθάιαηα άλσ ησλ 3 δηο επξψ39.  

Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

είραλ παξνπζία ζε 15 ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (π.ρ. 

Πνισλία, Οπθξαλία, Σνπξθία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, εξβία, ΠΓΓΜ, Αιβαλία), 

φπσο θαη ζηελ Αίγππην. ‟ απηφλ ηνλ ηεξάζηην λέν νηθνλνκηθφ ρψξν, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δηέζεηαλ ηέινο ηνπ 2007 πάλσ απφ 3.500 ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα θαη 

απαζρνινχζαλ πάλσ απφ 42.000 εξγαδνκέλνπο. Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπο 

ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο εθηηκάην ζε πεξ. 90 δηο επξψ. 

                                                           
36

 Thomopoulos P., “The financial environment in Southeast Europe” 4/12/2003, 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=229&List_
ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b 
37

 Chouliaras V., Bogas C. G., “Greek Banks in the Balkan Countries: Conclusion Derived from 
the Analysis of their Balance Sheets, 2011, http://economic.upit.ro/repec/pdf/2011_1_3.pdf 
38

 Chouliaras V., Bogas C. G., “Greek Banks in the Balkan Countries: Conclusion Derived from 
the Analysis of their Balance Sheets, 2011, http://economic.upit.ro/repec/pdf/2011_1_3.pdf 
39

 Κπξηαδφπνπινο Γ., Μαπξίδεο Γ., Πεηξφπνπινο Γ., Υιηάξαο Υ. (2010), “Γηαζπλνξηαθέο 
Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ ζε Υψξεο ησλ Βαιθαλίσλ κεηά ηελ Δηζαγσγή 
ηνπ Δπξψ ζηελ Διιάδα”, ΔΓΟ 2010, ζει. 249- 270, 
http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2010/ORAL/16_final.pdf 
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ηελ παξαθάησ ππν-ελφηεηα θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί ιφγνη ηεο 

απνγείσζεο ηεο επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κεηά ην 2000. 

  

 

 

 

5.3 Πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη ζηξαηεγηθνί πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο επέθηαζεο 

 

Ζ ξαγδαία δηείζδπζε, ζε έθηαζε θαη έληαζε, ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε 

πεξηνρή αλαθνξάο νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, νη ζεκαληηθφηεξνη 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θχζεσο., φπσο40:  

 

 Ζ πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο.  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο θξίζεο ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο εμέιεηςε ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιε 

θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο φισλ ησλ ρσξψλ πξνο ηελ ΔΔ, εηδηθά κεηά ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο σο ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο.  

 

 

 

 

                                                           
40

 Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, 2010, “Ζ κνξθνινγία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε: Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηπηψζεηο”, 
Karafolas S., 2006, “Activities of Greek banks in Balkan countries: a comparative balance sheet 
and income analysis between affiliate banks in Balkan countries”, 
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 Οη ζπζηεκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ην πξννδεπηηθό πέξαζκα ζηε 

δεκνθξαηία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο.  

 

Μεηά ηα κέζα ηνπ 1990, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο πξνψζεζαλ κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο θαη κεηάβαζεο πξνο ην 

ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο. Μεηαμχ άιισλ, δεκηνχξγεζαλ ζχγρξνλα 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα δχν επηπέδσλ (θεληξηθήο ηξάπεδαο-εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ), απειεπζέξσζαλ ηελ ηξαπεδηθή πίζηε θαη πξνψζεζαλ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ. Παξάιιεια, πηνζέηεζαλ ζχγρξνλα 

ζεζκηθά ζχζηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίσλ, ελψ πηνζέηεζαλ απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο γηα επελδχζεηο. 

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη αιιαγέο ζηα εζληθά θαζεζηψηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ απφθηεζε ηδηνθηεζίαο απφ αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα.  

 

 Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα θαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε  

 

Μεηά ην 1999, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο εηζέξρνληαη ζε κηα θάζε 

κε ζηαζεξνχο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο, απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, θαη πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Έηζη, απμήζεθε ε δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, ελψ 

παξάιιεια ε βειηίσζε ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ αχμεζε ηελ εγρψξηα 

απνηακίεπζε θαη ηηο θαηαζέζεηο. Αξρέο ηνπ 2000 ε πηζησηηθή επέθηαζε πξνο ηα 

λνηθνθπξηά θαη ελ ζπλερεία πξνο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πςειφηεξε απφ ηηο ψξηκεο 

αγνξέο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, ελψ παξάιιεια πεξηνξίζηεθε κε ηε δηάδνζε ηνπ 

Δπξψ θαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηεηζδχεη ην 

επξψ σο ληε θάθην παξάιιειν λφκηζκα, ελψ ηα λνκίζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο 

πεξηνρήο ζπλδένληαη κε ην επξψ. πγρξφλσο, ε εκθάληζε κηαο λέαο εχπνξεο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο άλνημε λέεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνζθνξά πην ζχλζεησλ 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ.  
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 Ζ γεσγξαθηθή εγγύηεηα θαη ε γλώζε ησλ ηνπηθώλ αγνξώλ  

 

Ζ εγγχηεηα κεηαμχ ησλ αγνξψλ δεκηνπξγεί ζπρλά επλντθέο ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη επελδχζεσλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, κεηά ηελ 

αξρηθή δηείζδπζή ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, απέθηεζαλ ζεκαληηθή γλψζε 

ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, αμηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα θαη ηε δηαθξαηηθή 

πνιηηηθή ζπλεξγαζία, απνθηψληαο έηζη έλα δπλακηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ 

δεκηνπξγία λέσλ πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε δηεχξπλαλ ηηο δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο ζηηο ρψξεο 

απηέο.  

 

 Ζ αύμεζε ηνπ βαζκνύ σξίκαλζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα 

θαη ν ρακειόο βαζκόο πηζησηηθήο δηείζδπζεο ζηηο ρώξεο ηεο 

Βαιθαληθήο  

 

Μεηά ην 1999 θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσδψλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαμε 

ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ ην 2001, έπεζαλ δξαζηηθά ηα επηηφθηα εμσηεξηθνχ, αιιά 

θαη εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ζηελ Διιάδα, θαη βειηηψζεθε ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ 

απφ ην εμσηεξηθφ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ζεκαληηθά ε ξεπζηφηεηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, λα εληαζεί ν ηξαπεδηθφο (επηηνθηαθφο) αληαγσληζκφο, 

λα απμεζεί ν βαζκφο δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηειηθά λα πεξηνξηζηνχλ ηφζν νη πξννπηηθέο 

πεξαηηέξσ ηξαπεδηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη ησλ ηξαπεδηθψλ θεξδψλ.  Απφ ηελ 

άιιε, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ βαζκφ ηξαπεδηθήο 

νξγάλσζεο θαη δηακεζνιάβεζεο, πξνδηέγξαθαλ απμεκέλα ηξαπεδηθά θέξδε, 

ηφζν κέζσ ηεο απφθηεζεο κεξηδίσλ απφ ηελ πθηζηάκελε ρξεκαηνπηζησηηθή 

αγνξά, φζν θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο αλακελφκελεο 

δηεχξπλζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.  

 

 Ζ ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε 

αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ  
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Μεηά ην 2000 ζηελ Διιάδα έιαβε ρψξα κηα εθηεηακέλε ζπλέλσζε ηξαπεδψλ 

θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ (5) ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Απηφ ήηαλ 

κεηαμχ άιισλ θαη ζπλέπεηα ηεο φμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο 

Δπξσδψλεο αιιά θαη εληφο ηεο Διιάδνο. Ζ κεγέζπλζε ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

ζπλνδεχηεθε θαη απφ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

μέλσλ επελδπηψλ είηε κέζσ ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην ρξεκαηηζηήξην, κε 

ζρεηηθά κεγάιε ηδηνθηεζηαθή δηαζπνξά. Γεκηνπξγήζεθαλ κεγάινη φκηινη, κε 

πςειή ξεπζηφηεηα, ζε κηα εζληθή αγνξά κε ζεκάδηα σξίκαλζεο. πλεπψο, 

εχινγε ήηαλ ε ράξαμε λέαο ζηξαηεγηθήο γηα επηζεηηθή επέθηαζε ζε αλαδπφκελεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, φπσο απηέο ηεο Βαιθαληθήο.  

 

 

5.4 πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο  
 

Μεηά ην 2000 φιεο νη ζεκαληηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο εθείλεο ηεο επνρήο (π.ρ. 

Δζληθή, Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank, ΑΣΔ, Δκπνξηθή θαη Δγλαηία) 

επελδχνπλ δπλακηθά ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη θπξίσο ζηηο ρψξεο  εξβία, 

ΠΓΓΜ, Αιβαλία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Σνπξθία. Ζ ζπλερηδφκελε πνιηηηθή 

αζηάζεηα ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη ν πςειφο ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο ζηελ 

Κξναηία, ιφγσ παξνπζίαο ηζρπξψλ νκίισλ απφ Απζηξία θαη Γεξκαλία, 

απέηξεςαλ ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο απηέο. O 

ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θιάδνο ηε δεθαεηία 2000, εθηηκάηαη φηη επέλδπζε γχξσ ζηα 

8 δηο. Μέζσ ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο,  απέθηεζε ζεκαληηθφ 

κεξίδηφ ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (πεξ. 32% ηεο αγνξάο).  

 

Ζ αξρηθή ζηξαηεγηθή ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, πνπ ήηαλ «αθνινπζψληαο 

ηνλ πειάηε», κεηαηξέπεηαη κεηά ην 2000 ζε καθξνρξφληα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, 

θπξίσο κέζσ εμαγνξψλ εγρψξησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

Δλ ζπλερεία θαη εηδηθά κεηά ην 2007, ε αχμεζε ηεο απνηίκεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηα ζρεδφλ απαγνξεπηηθά ηηκήκαηα 

απφθηεζεο ζπκκεηνρψλ, νδεγνχλ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα πξνζαξκφζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο. Έηζη, πεξλνχλ ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο, κε 

ηελ επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ.  
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Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο θαη, πεξηζζφηεξν, κεηά ην 2010 αξρίδεη ε θάζε 

είηε ηεο εμφδνπ απφ ηηο αγνξέο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο πψιεζεο ζπκκεηνρψλ41, 

είηε ε παξακνλή κε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε π.ρ. ζηελ θαηαλαισηηθή ή 

επηρεηξεκαηηθή πίζηε 42 . Γηα παξάδεηγκα, έρεη πξνρσξήζεη ήδε ζε πψιεζε 

ζπγαηξηθψλ ζε Πνισλία θαη Σνπξθία ε Eurobank, αιιά θαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, 

πνπ αλήθεη πιένλ ζηνλ φκηιν Πεηξαηψο, ελψ, φπσο ζα δεηρζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην, ζε δηαδηθαζία πψιεζεο βξίζθεηαη θαη ε ζπγαηξηθή ηεο Δζληθήο ζηελ 

Σνπξθία, ε Finansbank43.  

ην πίλαθα 5.1 απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο.  

 

 

 

 

 Πίλαθαο 5.1: Παξνπζία Διιεληθώλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ζην Δμσηεξηθό (Μάξηηνο 2015) 

        

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 
ΜΖΣΡΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ 
(1) 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 
(2) 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ - ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ  

ΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 
 

Α. ΑΛΒΑΝΗΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 1 TIRANA BANK IBC  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 

BANKA NBG ALBANIA Sh.A.  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK ALBANIA  

Β. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 1 UNITED BULGARIAN BANK  

                                                           
41

 Παπαγξεγφξεο Κ., Reporter.gr “Σξάπεδεο: Μπήθαλ πσιεηήξηα ζηα αζεκηθά ησλ Βαιθαλίσλ”, 
13/8/2015, 
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/266906-Trapezes-Mphkan-pwlhthria-sta-ashmika-tw
n-Balkaniwn 
42

 Παπαδνγηάλλεο Γ., Καζεκεξηλή, “Γπξίδνπλ ζειίδα ζηα Βαιθάληα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο”, 
23/11/2014, 
http://www.kathimerini.gr/793128/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/gyrizoyn-selida-sta-valka
nia-oi-ellhnikes-trapezes 
43

 Economou P., Margo Th., Vale Columbia Center, “Greek FDI in the Balkans: How is it affected 
by the crisis in Greece?”, 2011, http://ccsi.columbia.edu/files/2014/01/FDI_51.pdf 
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ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 1 PIRAEUS BANK BULGARIA AD  

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
EUROBANK BULGARIA A.D.  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 2 ALPHA BANK SOFIA BRANCH (BULGARIA BRANCH) SOF  

Γ. ΔΡΒΗΑ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
VOJVODJANSKA BANKA  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 1 PIRAEUS BANK BEOGRAD AD  

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
EUROBANK A.D. BEOGRAD  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK SRBIJA AD  

Γ. ΚΤΠΡΟ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
NBG (CYPRUS) LTD  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 EMPORIKI BANK CYPRUS L.T.D.  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 1 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑIΩ ΚΤΠΡΟΤ 
(ΠΡΩΖΝ PHENILLION)  

 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
EUROBANK CYPRUS LTD  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK LTD (CYPRUS)  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

2 
ΔΣΔ ΚΤΠΡΟ  

Δ. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 2 PIRAEUS ΒΑΝΚ GERMANY-FRANKFURT BRANCH  

Σ. ΑΗΓΤΠΣΟ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 1 PIRAEUS BANK EGYPT SAE  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

2 
NBG CAIRO BRANCH  

Ε. ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ 

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK LONDON LIMITED  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

2 
NBG LONDON BRANCH  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 2 PIRAEUS BANK - LONDON BRANCH     

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

2 
EUROBANK ERGASIAS LONDON BRANCH  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 2 ALPHA BANK AE LONDON BRANCH  

Ζ. ΤΠΔΡΑΚΣΗΑ ΚΔΝΣΡΑ 

Θ. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
EUROBANK PRIVATE BANK LUXΔΜΒOURG S.A.  

Η. Π.Γ.Γ.Μ. 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK AD SKOPJE  

Κ. ΜΑΛΣΑ 
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ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
NBG BANK MALTA LTD  

Λ. ΠΟΛΩΝΗΑ 

Μ. ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
BANCA ROMANEASCA  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 
Α.Δ. 

1 
PIRAEUS BANK ROMANIA SA  

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
BANCPOST SA  

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 1 ALPHA BANK ROMANIA SA  

Ν. ΣΟΤΡΚΗΑ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
FINANSBANK AS  

Ξ. ΟΤΚΡΑΝΗΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 
Α.Δ. 

1 
JSC PIRAEUS BANK ICB   

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Δ. 

1 
P.J.S.C. UNIVERSAL BANK   

Ο. Ζ.Π.Α. 

Π. ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

1 
THE SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS LTD  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 
 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx 
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Κεθάιαην 6 

 

ηξαηεγηθή, Απνηειέζκαηα θαη Πξννπηηθέο ηεο Παξνπζίαο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε 

 

 

6.1 Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο: Μηα ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ (ΔΣΔ)  ηδξχζεθε ην 1841 κε έδξα ηελ 

Αζήλα σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη εηζήρζεθε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 

188044. Παξάιιεια, κέρξη ην 1928, έηνο ηδξχζεσο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

ζηελ ΔΣΔ είρε εθρσξεζεί απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο 

έθδνζεο ηνπ λνκίζκαηνο.  

Μεηά ηελ ίδξπζή ηεο ε ΔΣΔ  αλαπηχρζεθε ζηνλ κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν 

ηεο ρψξαο, δηεπξχλνληαο ζπλερψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Οκίινπ. εκαληηθνί ζηαζκνί ζ‟ απηήλ ηελ πνξεία αλάπηπμήο ήηαλ45:  

 Ζ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ «Ζ Δζληθή» 

(1891). 

 Ζ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο γηα ηε ζηεγαζηηθή πίζηε 

(1927). 

 Ζ ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ (1953) θαη κέζσ απηήο ε 

απφθηεζε ηεο «Atlantic Bank of New York», ζπγαηξηθήο ηεο Σξάπεδαο 

Αζελψλ. 

 Ζ ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Δζληθή Κηεµαηηθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» (1998). 

 Ζ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΔ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο 

(1999). 

 Ζ εμαγνξά ησλ πιεηνςεθηθψλ παθέησλ ησλ κεηνρψλ ησλ ηξαπεδψλ 

UNITED BULGARIAN BANK (UBB) θαη STOPANSKA BANK, ζε 

Βνπιγαξία θαη ΠΓΓΜ αληίζηνηρα (2000). 

                                                           
44

 ΔTE, Ηζηνξηθά ηνηρεία, https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank/history 
45

 ΔΣΔ, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1841-2006, Ηζηνξηθφ Υξνλνιφγην, Αζήλα 2008 
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 Ζ ζπγρψλεπζε δη΄ απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο «Δζληθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ Βηνµεραληθήο Αλαπηχμεσο Α.Δ.», θαζψο θαη ηεο «NBG 

France» (2002). 

 Ζ απφθηεζε ηεο BANKA ROMANEASCA ζηε Ρνπµαλία (2003). 

 Ζ εμαγνξά ηεο Finansbank ζηελ Σνπξθία θαη ηεο Vojvodjanska Banka ζηε 

εξβία (2006). 

 Ζ πψιεζε ηεο Atlantic Bank of New York ζηελ New York Community 

Bank  (2006), θαζψο θαη ε πψιεζεο ηεο National Bank of Greece 

(Canada) ζηε Scotiabank (2005). 

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζηελ Αιβαλία ζε αλεμάξηεηε 

ζπγαηξηθή ηξάπεδα κε ηελ επσλπκία «Banka NBG Albania SH.A». 

 

Μέζα ηνπ 2015 ην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

6.1:  

 

Πίλαθαο 6.1:Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

Ο ΟΜΗΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

ΥΩΡΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ  

ΔΛΛΑΓΑ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

ΑΔΔ. Γελ. Αζθαιεηψλ «Ζ Δζληθή» 

NBG Securities ΑΔΠΔΤ 

Δζληθή Asset Management ΑΔΓΑΚ 

Δζληθή Leasing ΑΔ 

Δζληθή Factors AE 

Δζληθή Κεθαιαίνπ AE 

Δζληθή Παλγαία AEΔΑΠ 

ΣΟΤΡΚΗΑ  Finansbank 

Finans Pension 

Finans Invest 

Finans Leasing 

Finans Asset Management 

Finans Factoring 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Community_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Community_Bank
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ΚΤΠΡΟ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ 

Δζληθή Αζθαιηζηηθή (Κχπξνπ) Ληδ 

NBG Securities ΑΔΠΔΤ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  United Bulgarian Bank AD 

Interlease EAD 

UBB Factoring 

UBB-Chartis Insurance Company AD 

UBB-Alico Life Insurance Company AD 

UBB Insurance Broker AD 

ΠΓΓΜ Stopanska Banka AD - Skopje 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ  Banca Romaneasca SA 

NBG Leasing IFN SA 

NBG Securities Romania SA 

Garanta Asigurari SA 

ΔΡΒΗΑ  Vojvodjanska Banka AD - Novi Sad 

NBG Leasing d.o.o. 

ΑΛΒΑΝΗΑ  Banka NBG Albania Sh.A. 

ΑΗΓΤΠΣΟ Γίθηπν Καηαζηεκάησλ Αηγχπηνπ (NBG Egypt) 

ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ  The South African Bank of Athens Ltd 

ΖΝΩΜΔΝΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ  

Καηάζηεκα ΔΣΔ Λνλδίλνπ (NBG London) 

NBGI Private Equity Ltd 

NBG Securities ΑΔΠΔΤ 

ΜΑΛΣΑ NBG Bank Malta Ltd 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ  ETE Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο Μειβνχξλε 

Πεγή: Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 6.1, ν Όκηινο ηεο ΔΣΔ έρεη παξνπζία 

ζε 12 ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, θαζψο θαη ζε ρψξεο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. Μεηά ηελ απφζπξζε 

ηεο ΔΣΔ απφ ηε Β. Ακεξηθή θαη ηε θεληξηθή Δπξψπε, δηαηεξεί θαηαζηήκαηα κφλνλ 

ζην Λνλδίλν. εκεηψλεηαη φηη  ν Όκηινο ηεο ΔΣΔ ζπκπεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηα θαηαζηήκαηα, αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, 

θαζψο θαη εηαηξείεο Leasing.  

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή επέθηαζεο 
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ηεο ΔΣΔ, κε ηηο φπνηεο κεηαιιαγέο ηεο θαη, ελ ζπλερεία, ε ζηξαηεγηθή επέθηαζεο 

ηεο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. ην ηέινο ηεο παξνχζαο ππν-ελφηεηαο 

ζπδεηνχληαη νη πξννπηηθέο ηεο παξνπζίαο ηεο ΔΣΔ ζηελ πεξηνρή, ππφ ην πξίζκα 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.   

 

  

6.2 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δζληθήο γηα ηελ επέθηαζή ηεο ζηα 
Βαιθάληα 
 
 

6.2.1 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αξρηθήο εηζόδνπ: «αθνινπζώληαο ηνλ 

πειάηε» (1990-1999) 

 
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ΔΣΔ, φπσο θαη νη άιιεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, αξρίδεη λα εγθαζίζηαηαη ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο γχξσ ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή 

ιακβάλεη ηελ κνξθή ησλ θαηαζηεκάησλ, κε βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ πεξηνρή, 

αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ. πλεπψο, ε ΔΣΔ ηελ πεξίνδν απηή, ιφγσ ησλ θηλδχλσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ζηηο ρψξεο απηέο, αιιά θαη ιφγσ ηεο εζηίαζεο ζηελ εζσηεξηθή 

ειιεληθή αγνξά, δελ είλαη πξφζπκε λα αλαιάβεη θηλδχλνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπηθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εζηηάδεη ζηελ απνθφκηζε 

θεξδψλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, κέζσ ρακεινχ θφζηνπο θαη 

θηλδχλνπ επελδχζεηο46. 

 

Έηζη, κέρξη ην 2000, ε ΔΣΔ άλνημε θαηαζηήκαηα, θπξίσο ζηηο ρψξεο 

Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη Ρνπκαλία. Ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθή ήηαλ ζηελ επέθηαζή 

ηεο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, αθελφο ιφγσ ησλ δηκεξψλ πνιηηηθψλ 

δηαθνξψλ κε ηε ΠΓΓΜ, αιιά θαη ιφγσ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε εξβία, Κξναηία 

θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε. πκπεξαζκαηηθά, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ ζηελ πεξηνρή 

είλαη ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή θαη ζηνρεχεη ζε εθήκεξα θέξδε κέζσ ηεο 
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 Κυριαηόπουλοσ Γ., Μαυρίδθσ Δ., Πετρόπουλοσ Δ., Χλιάρασ Χ. (2010), “Διαςυνοριακζσ Εξαγορζσ και 
Συγχωνεφςεισ Ελλθνικών Τραπεηών ςε Χώρεσ των Βαλκανίων μετά τθν Ειςαγωγι του Ευρώ ςτθν 
Ελλάδα”, ΕΣΔΟ 2010, ςελ. 249- 270, http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2010/ORAL/16_final.pdf 
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εμππεξέηεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο „90, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αξρίδεη θαη ε ΔΣΔ λα δηαπηζηψλεη επθαηξίεο 

επέθηαζεο ζηα Βαιθάληα.  

Δλδεηθηηθή απηήο ηεο λέαο ζεψξεζεο ησλ επθαηξηψλ ζηελ πεξηνρή, είλαη ε 

δήισζε ηνπ ηφηε ππνδηνηθεηή ηεο ΔΣΔ θ. Καξακνχδε:  

«Τα επόκελα ρξόληα ε γεωγξαθηθή πεξηθέξεηα βόξεηα θαη αλαηνιηθά ηεο Ειιάδαο 

ζα παξνπζηάζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Η αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ ζηηο ρώξεο απηέο, νη ζπλαιιαγέο ζε λέεο αγνξέο πξνϊόληωλ θαη 

ππεξεζηώλ, θαζώο θαη νη ζπγγέλεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ηελ εκπεηξία ηεο ειιεληθήο 

ρξεκαηνπηζηωηηθήο αγνξάο, δεκηνπξγνύλ επξύ πιαίζην επθαηξηώλ γηα απμεκέλε 

δξαζηεξηόηεηα θαη επελδύζεηο ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ»47.  

 

 

6.2.2 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηζδηάζηαηεο εμσηεξηθήο επέθηαζεο 
(2000-2004) 
 

Ζ δηαπίζησζε θαη λέα ζεψξεζε ηεο πεξηνρήο, φπσο απηή απνηππψλεηαη 

ζηελ παξαπάλσ δήισζε ηνπ θ. Καξακνχδε, κεηνπζηψλεηαη ην 2000 ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή.  

 

Έηζη, ε λέα ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο ή εμσηεξηθήο αλάπηπμεο  ηεο ΔΣΔ, 

έρεη δηηηή ζηφρεπζε48:  

Πξψηνλ ηελ αλάπηπμε κέζσ  ηεο εμαγνξάο ή δεκηνπξγίαο ηξαπεδψλ ζηα 

Βαιθάληα, θαη δεχηεξνλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΔΣΔ ζε ζεκαληηθά 

δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα.  

 

Ζ ζέζε, φηη πιένλ δελ αξθεί ε εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΣΔ 

θαη, ζπλεπψο, ε ΔΣΔ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί δηεζλψο, δηαηππψζεθε ζηελ έθζεζε 

απνινγηζκνχ ηνπ 2000 απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

ΔΣΔ θ. Καξαηδά, ν νπνίνο απεπζπλφκελνο ζηνπο κεηφρνπο ηνλίδεη εκθαηηθά:  
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 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2001, ζει 49-57 
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«Έρνπκε από θαηξό ζέζεη έλα δηπιό ζηόρν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή καο πέξα από 

ηα όξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο: από ηε κηα πιεπξά, επηζπκνύκε λα 

νδεγήζνπκε ηελ Εζληθή Τξάπεδα λα θαηαζηεί κία Τξάπεδα κε ηζρπξή 

πεξηθεξεηαθή ηαπηόηεηα θαη εκβέιεηα πνπ λα θαιύπηεη  ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ 

Επξώπεο. Από ηελ άιιε, ην απαξαίηεην ζπκπιήξωκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη κία απμαλόκελε θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζία ζηα κεγάια δηεζλή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα»49.  

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο αλάδεημεο ηεο ΔΣΔ ζε ηζρπξή πεξηθεξεηαθή δχλακε 

ζηε Βαιθαληθή έρεη σο βαζηθνχο άμνλεο50: 

 ηηο λέεο ελδχζεηο γηα ηε δηεχξπλζε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθήο πίζηεο, θαη 

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο, ηδίσο ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ λέα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ ζηα Βαιθάληα αξρίδεη λα πινπνηείηαη δπλακηθά απφ 

ην έηνο έλαξμεο ηεο επέθηαζεο ηεο, ην 2000, κε ηελ εμαγνξά  ησλ ηξαπεδψλ 

UNITED BULGARIAN BANK (UBB) θαη STOPANSKA BANK, ηελ ίδξπζε 

θαηαζηήκαηνο ζην Βειηγξάδη, θαζψο θαη ηελ εμαγνξά ηεο BANKA 

ROMANEASCA ην 200351.  

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηεο ΔΣΔ ζε δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα (ζε 

ρψξεο ηεο ΔΔ, ηεο Β. Αµεξηθήο, ηεο Ν. Αθξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο), ε λέα 

                                                           
49

 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2001, ζει. 14 
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/2001-etisia-ekt
hesi 
50

 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2001, ζει 49-57 
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/2001-etisia-ekt
hesi 
ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2002, ζει 32-60, 
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 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2003, ζει 54-60 
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ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2004, ζει 55-57 
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ζηξαηεγηθή ηεο απέβιεπε, θπξίσο, ζηελ εθινγίθεπζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ΔΣΔ (γξαθεία αληηπξνζσπίαο, θαηαζηήκαηα, ζπγαηξηθέο), θαζψο θαη 

ζηνλ εµπινπηηζµφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζηελ θαηάξγεζε 

νξηζκέλσλ γξαθείσλ αληηπξνζσπίαο.  

ηε βάζε θξηηεξίσλ, φπσο αληαγσληζηηθφηεηα, βησζηκφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ε ΔΣΔ απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε αλαδηάξζξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, επηθεληξψλνληαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο  είλαη ην wholesale θαη ην private banking. Μηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εμέιημε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο ΔΣΔ απνηέιεζε θαη ε εμαγνξά απφ ηελ 

Atlantic Bank of New York ηεο Yonkers Financial Corporation θαη ε επέθηαζε θαη 

δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. ATM).  

πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΣΔ εθάξκνζε κε ζπλέπεηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηπιήο 

εμσηεξηθήο αλάπηπμεο αθελφο κέζσ εμαγνξψλ θαη νξγαληθήο αλάπηπμεο ζηε 

Βαιθαληθή θαη  κέζσ  εμνξζνινγηζκνχ δηθηχνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γχζε.  

Σέινο ηνπ 2004, ν φκηινο ηεο ΔΣΔ είρε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ 

ζπγαηξηθψλ, ππνθαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ αληηπξνζσπίαο ζε 12 ρψξεο, ελψ 

δηέζεηε 290 ηξαπεδηθέο κνλάδεο θαη απαζρνινχζε 5.719 άηνκα 52 .  Ζ λέα 

ζηξαηεγηθή εμσηεξηθήο επέθηαζεο είρε θαη ηδηαίηεξα έσο εληππσζηαθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα. Έηζη, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ απμήζεθαλ ην 2004 θαηά 37%, 

δειαδή κε δηπιάζην ξπζκφ απφ φηη νη ρνξεγήζεηο ζηελ Διιάδα, απμάλνληαο ην 

πνζνζηφ ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο ηνπ νκίινπ ηεο ΔΣΔ (πάλσ απφ 5%). 

Αληίζηνηρα, ην 2004 ηα θέξδε πξν θφξσλ, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ απμήζεθαλ θαηά 32%, θαη αλήιζαλ ζε €58 εθαη. (απφ €44 εθαη. 

ην 2003), απνηειψληαο ην 8.5% ηεο ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ ηεο 

ΔΣΔ53.  
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6.2.3 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθέληξσζεο ζηα Βαιθάληα, κε 
παξάιιειε νπηζζνρώξεζε από ηε Γύζε (2005-2008) 
 

Σα ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα απνδνηηθφηεηαο ζε ρψξεο ηεο Γχζεο, 

πξνθάιεζαλ κηα αλαδηάηαμε ηεο ζηξαηεγηθήο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΣΔ.  

 

Δηδηθφηεξα, ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο ΔΣΔ γηα ηα έηε 2005-200754, νξίδεη 

σο ζηξαηεγηθφ φξακα ηνπ νκίινπ ηελ απφθηεζε εγεηηθνχ ξφινπ ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη εηδηθά ζηηο ηξαπεδηθέο αγνξέο Ρνπκαλίαο, 

Βνπιγαξίαο, Π.Γ.∆.Μ., εξβίαο θαη Σνπξθίαο, φπνπ δηαπίζησζε φηη δηαζέηεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν βαζηθφο ζηφρνο, πνπ 

είλαη ε επίηεπμε πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε εμαζθάιηζε 

απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο.  

 

ην πιαίζην απηφ αιιάδεη ε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ νκίινπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ε ΔΣΔ έζεζε σο ζηφρν αθελφο 

ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηα Βαιθάληα θαη 

αθεηέξνπ ηελ απφζπξζε απφ ψξηκεο αγνξέο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

Ακεξηθήο, φπνπ ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

πεξηζσξίσλ αλάπηπμεο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

απνδφζεσλ. 

 

Έηζη, ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηεο ε ΔΣΔ πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο National Bank of Greece (Canada) ζηε Scotiabank (2005) 

θαη Atlantic Bank of New York ζηελ New York Community Bank (2006)55.  

 

Απφ ηελ άιιε απμήζεθε ν βαζκφο επηθέληξσζεο ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ 

κέζσ εμαγνξψλ, αχμεζεο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο ηεο, ζε επέθηαζε 

θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ζε αλαδηαξζξψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηξαπεδηθψλ 
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κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Όκηινο αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

UBB ηεο Βνπιγαξίαο απφ 89,9% ζε 99,9% κε εμαγνξά πνζνζηνχ 10% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Παξάιιεια, γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ηεο, ηδξχζεθαλ ελλέα 

λέεο κνλάδεο, ελψ αλεζηάιε ε ιεηηνπξγία κίαο. πγρξφλσο, αχμεζε ηελ 

πξνζθνξά λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο θαη 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Όζνλ αθνξά ζηε επηρεηξεκαηηθή πίζηε, ε UBB αχμεζε 

θαηά 19,5% ηα δάλεηά ηεο. Ζ αληίζηνηρε αχμεζε ζηε ιηαληθή πίζηε ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 92%.  εκαληηθέο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηηο θαηαζέζεηο θαη ζηα 

θέξδε ηεο UBB. ηε Ρνπκαλία, ε Banca Romaneasca ζπλέρηζε ηελ επέθηαζή ηεο 

κε ην άλνηγκα λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ, ελψ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη απνδφζεηο ηεο ηξάπεδαο. Όκνηα επεθηαηηθή πνιηηηθή, 

κε παξάιιειε αχμεζε ησλ πξντφλησλ αθνινπζήζεθε ζηηο ρψξεο ΠΓΓΜ θαη 

Αιβαλία.   

 

Σν 2006, ε ΔΣΔ, κε κηα εληππσζηαθή θίλεζε, ζπκθψλεζε ηελ εμαγνξά ηεο 

ηνπξθηθήο ηξάπεδαο Finansbank, απνθηψληαο αξρηθά ην 46% ησλ κεηνρψλ ηεο 

θαη κε κία λέα εμαγνξά ην ίδην έηνο (2006) απέθηεζε ην 80%. Ζ επέλδπζε απηή 

ηεο ΔΣΔ ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ έγηλε ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη απφ ειιεληθή 

επηρείξεζε ζηελ Σνπξθία. εκεηψλεηαη, φηη ακέζσο κεηά ηελ εμαγνξά ηεο 

Finansbank αλαπηχρηεθε ηαρχηαηα ην δίθηπφ ηεο, πνπ ζηφρεπε θπξίσο ζηε 

ιηαληθή πίζηε, θαηά 101 λέα θαηαζηήκαηα, αλεβάδνληαο ηέινο ηνπ 2006 ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ζε 309 θαη απμάλνληαο ζεακαηηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο56. 

Σν 2006, ε ΔΣΔ, ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο, απέθηεζε ην 99,44% ηεο 

ζεξβηθήο Vojvođjanska Bank, έλαληη 385 εθ. επξψ. 

Έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ 

2005-2007, νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί γηα ην νξφζεκν έηνο 2007 

είραλ πινπνηεζεί. Απφ ηε κηα νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

ηνπ Οκίινπ, ελψ ζπγρξφλσο εδξαηψζεθε ε παξνπζία ηεο ΔΣΔ ζηηο αγνξέο 

ζηφρνπ κέζσ ζεκαληηθψλ εμαγνξψλ.  
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Όπσο επεζήκαλε ν Πξφεδξνο & ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο θ. Σάθεο Αξάπνγινπ: 

«Ο Όµηινο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, εδώ θαη δύν ρξόληα, δηαλύεη µία πεξίνδν 

µεγάιωλ αιιαγώλ, µεηαζρεµαηίδεηαη, δηεζλνπνηείηαη θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε 

µεηνρηθή βάζε, θαη θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν ηζρπξόο. Όξαµα ηεο Τξάπεδαο 

απνηειεί ε δεµηνπξγία ελόο ηζρπξνύ ρξεµαηνπηζηωηηθνύ νµίινπ µε εγεηηθή 

παξνπζία ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Επξώπεο µε ζηόρν ηελ απόδνζε αμίαο 

ζηνλ µέηνρν. Οη ηζηνξηθέο επηδόζεηο ηνπ 2006 µε ηα θαζαξά θέξδε ηωλ µεηόρωλ 

λα πξνζεγγίδνπλ ην €1 δηζεθ., επηβεβαηώλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 

Τξάπεδαο ζηελ Ειιάδα θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή»57. 

 

Οη αλαθεξζείζεο εμειίμεηο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εθπφλεζε ελφο λένπ. Έηζη, 

εθπνλήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ην λέν ηξηεηέο Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

2007-200958.  Σν λέν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην έζεζε σο θεληξηθφ ζηφρν ηε βέιηηζηε 

δπλαηή αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξννπηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ Οκίινπ γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία ζηελ πεξηνρή.  

 

Ωο βαζηθνί άμνλεο ηνπ λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ νξίζηεθαλ59:  

Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

απνξξφθεζε ησλ εμαγνξψλ θαη εθκεηάιιεπζε ζπλεξγηψλ θαη ηέινο ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

 

Γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Βαιθαληθήο ηέζεθε σο ζηφρνο ε αχμεζε  ησλ 

ρνξεγήζεσλ θαηά 32% (16% γηα ηελ Διιάδα) θαη ηεο θεξδνθνξίαο θαηά 30% 60. 

Γηα ην έηνο 2008 ηέζεθε σο ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ε ιεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ ζπγαηξηθψλ κνλάδσλ ζην εμσηεξηθφ φπσο π.ρ. ησλ ηξαπεδψλ 
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Finansbank ζηελ Σνπξθία θαη  Vojvodjanska ζηε εξβία. Γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο 

ζηε Βαιθαληθή πξνγξακκαηίζηεθε κηα επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή κε ηε ίδξπζε λέσλ 

θαηαζηεκάησλ. Έηζη, ην 2008 ζηελ Σνπξθία απμήζεθε ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

θαηά 140. 0 ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

μεπέξαζε ηα 1.200 θαη ήηαλ δηπιάζηνο ησλ εγρψξησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ ππεξέβε ηηο 20.000 άηνκα61.   

 

πλνςίδνληαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηέινο ηνπ 2008 ν Όκηινο ηεο Δζληθήο 

νινθιήξσζε ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ ζηα Βαιθάληα κέζσ εμαγνξψλ θαη 

νξγαληθήο αλάπηπμεο, επηηπγράλνληαο πςειέο απνδφζεηο θεξδνθνξίαο.  

 

6.3 Ζ πξόθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νη επηπηώζεηο ηεο 

ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ 

 

6.3.1  Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο 2008/9 ζηηο ηξάπεδεο 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μεθίλεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2008,  σο 

δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη κεηεμειίρζεθε ζε δηεζλή θξίζε χθεζεο θαη, 

ελ ζπλερεία, ζε θξίζε ηεο Δπξσδψλεο, αξρηθά δελ έπιεμε ζεκαληηθά ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θπξίσο, επεηδή δελ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην 

ακεξηθάληθφ θαη ην βξεηαληθφ62. ηε ζπλέρεηα, φπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ, ε 

θξίζε ρξένπο πξνθάιεζε κηα γεληθεπκέλε θξίζε, κε ζπλερή χθεζε θαη αλεξγία, 

πνιηηηθή αζηάζεηα θαη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο.  

 

πγρξφλσο απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα 

θινλίδεηαη πξννδεπηηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γελ είλαη ππεξβνιή εάλ ηνληζηεί 

φηη ε θξίζε ρξένπο θαη χθεζεο πξνθάιεζαλ θαη ηελ ηξαπεδηθή θξίζε. Ζ θξίζε ζηηο 

ηξάπεδεο, ε νπνία επηδεηλψζεθε δξακαηηθά κεηά ην δξαζηηθφ θνχξεκα ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ θαηείραλ (PSI), θνξπθψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2015 κε 
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ηελ επηβνιή ησλ άθξσο πεξηνξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζηε θίλεζε ησλ 

θεθαιαίσλ (capital controls).  

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο θαη πξννδεπηηθά, 

αληηκεηψπηζαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα63:  

 

 Γξακαηηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο κείσζεο 

ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ.  

 πλερή απφζπξζε ησλ θαηαζέζεσλ, είηε γηα ηελ θάιπςε θαηαλαισηηθψλ 

αλαγθψλ, είηε γηα ιφγνπο απνθπγήο θηλδχλσλ ζρεηηθψλ κε ην GREXIT. ε 

πεξηφδνπο έληνλεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο ην πξφβιεκα νμχλνληαλ, κε 

απνηέιεζκα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα πξνζθεχγνπλ ζε δαλεηζκφ απφ ηελ 

ΔΚΣ, θαη θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ ELA.  

 Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ («θφθθηλα δάλεηα»), 

θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ δαλεηζηψλ (επηρεηξήζεσλ 

θαη λνηθνθπξηψλ).  

 Ζ θπγή θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ κείσλε ζηαζεξά ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη πεξηφξηδε ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ.  

 Σν αλαθεξζέλ θνχξεκα ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ θαηείραλ νη 

ηξάπεδεο θαη νη λέεο αλάγθεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ πξνέθπςαλ. Ζ 

αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο απμήζεθε θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ζηελ ΔΔ γηα ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

  Ζ θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ηεο επξσπατθήο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 

ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα ηδησηηθνχ δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

 Ζ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ 

ΔΚΣ, ιφγσ ππνβάζκηζεο ησλ νκνιφγσλ (σο ελερχξσλ) ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, θαζψο θαη ιφγσ κείσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο κε πνηνηηθά 

αμηφγξαθα.  

 

‟ απηφ ην λέν δπζκελέο πεξηβάιινλ θηλήζεθε θαη ε ΔΣΔ, ε νπνία θιήζεθε λα 

δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηα 
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επφκελα, ε αλάιπζε εζηηάδεη ζην ρξνληθφ δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ΔΣΔ, κε έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή ζηξαηεγηθή ηεο.  

 

6.3.2  Ζ ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο από ηελ ΔΣΔ 

2009-2010 

 

Σν πξψην νπζηαζηηθά έηνο ηεο θξίζεο, ην 2009, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ 

εζηίαζε, θαηαξράο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηεο64. Έηζη, πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 1,25 δηο 

επξψ. Με ηελ αχμεζε απηή ε ΔΣΔ βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή ηεο 

επάξθεηα ζην 11,3% (δείθηεο Tier), φηαλ ν αληίζηνηρνο ησλ επξσπατθψλ 

ηξαπεδψλ αλέξρνληαλ ζε 9,5%. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, πξνέβε 

ζε έθδνζε θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ (covered bonds) χςνπο 1,5 δηο επξψ. 

Πξφθεηηαη γηα νκφινγα θαιππηφκελα απφ πςειήο πνηφηεηαο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (π.ρ. ππνζήθεο, ελππφζεθα νκφινγα, δάλεηα θαη εγγπήζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο, νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή δηεζλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ), ηα νπνία ιακβάλνπλ ηξάπεδεο κε πςειή αμηνιφγεζε.  ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζπκκεηείρε έλα επξχηαην θάζκα επελδπηψλ. 

  

Καηά ην πξψην έηνο ηεο θξίζεο ε ΔΣΔ έδεημε αλζεθηηθφηεηα απμάλνληαο ηηο 

ρνξεγήζεηο ηεο θαηά 5,5 δηο επξψ (ή 8%). Παξάιιεια, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο βνήζεζαλ θαη νη ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ θαηά 41% 

ζηελ απμεκέλε νξγαληθή θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.  

 

Καηά ζπλέπεηα, ν Όκηινο ηεο ΔΣΔ γηα ην 2010 φξηζε, σο έλαλ απφ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ ζηα Βαιθάληα65. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ επηδηψρζεθε αθελφο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ελζσκάησζεο θαη φρη 

ηεο νξγαληθήο επέθηαζεο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο 
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ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κείσζεο ησλ πηζησηηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ.  

 

Σν 2010, παξά ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαηά 40 δηο επξψ, 

αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο θαη πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΚΣ), 

ε ΔΣΔ δηαηήξεζε ην δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζην 100%, δειαδή 

θαηφξζσζε λα ρξεκαηνδνηεί ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο κε θαηαζέζεηο. Παξά ηελ 

αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ε ΔΣΔ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν θάιπςεο. Παξάιιεια, εθήξκνζε πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θαηά 125 εθ. επξψ ή πεξ. 6%.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο βάζεο ε ΔΣΔ άληιεζε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2010 θεθάιαηα χςνπο 1,8 δηο επξψ θαη δηέζεζε νκφινγν 10εηνπο δηάξθεηαο, 

χςνπο 450 εθ. επξψ. Παξάιιεια, γηα ηελ πεξαηηέξσ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο 

ζρεδίαζε ηελ πψιεζε ηνπ 20% ηεο ζπγαηξηθήο Finansbank ζηελ Σνπξθία.  

 

πλνιηθά, ην 2010 νη ζπγαηξηθέο ηεο ΔΣΔ ζπλεηζέθεξαλ θέξδε χςνπο 542 εθ. 

επξψ. Σν 2010 θαη γηα ηα επφκελα έηε ε ΔΣΔ έζεζε σο ζηξαηεγηθέο ηεο 

πξνηεξαηφηεηεο, απφ ηε κηα ηε ζσξάθηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ηε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πνξείαο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή πξνηεξαηφηεηα βαζίζζεθε θαη ζηελ πξφβιεςε, φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο ζα βειηησζεί ηαρχηεξα απφ φηη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, 

ε ΔΣΔ απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηελ επέθηαζε ηεο λαπαξρίδαο ηεο ζην εμσηεξηθφ, 

ηεο Finansbank.  

 

6.3.3 Σν PSI θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ (2011-2014)  

 

Σν 2011 θαη ην 2012 ε θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ επηδεηλψλεηαη 

δξακαηηθά ιφγσ ηνπ PSI, δειαδή ηνπ «θνπξέκαηνο» ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 
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νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαηά 53,5% θαη ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή 

κε λέα καθξνπξφζεζκα νκφινγα66. Πεξηζζφηεξν ζίρζεθαλ θαη εκθάληζαλ δεκίεο 

νη ηξάπεδεο πνπ θαηείραλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο πςειήο αμίαο νκφινγα, κεηαμχ 

δε απηψλ ε ΔΣΔ, ε νπνία ζπκκεηείρε ζην PSI κε θεθάιαηα χςνπο 14,8 δηο.  

 

Απηφ έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΔΣΔ, 

ψζηε λα απμήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα ζε ηνπιάρηζηνλ 8% 67 . ηελ 

αχμεζε απηή ζπκκεηείρε θαη ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) 

κε 7,4 δηο (Μάηνο 2012). Πέξαλ ηνχηνπ, ε ξεπζηφηεηα ηεο ΔΣΔ, φπσο θαη ησλ 

άιισλ ηξαπεδψλ επηδεηλψζεθε απφ ηε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ (35% κεηαμχ 

2009-2011), απφ ηηο κεηψζεηο ησλ εηζπξάμεσλ απφ απνπιεξσκή δαλείσλ θαη 

απφ ηε ρεηξνηέξεπζε δαλεηζκνχ απφ ηελ ΔΚΣ. 

 

Έηζη, πξνέθπςε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΣΔ, κε 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ άληιεζε 

πξφζζεησλ θεθαιαίσλ, ηελ εμπγίαλζε ηνπ ηζνινγηζκνχ κε αχμεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα πηζησηηθφ θίλδπλν (24,3% ην α‟ ηξίκελν ηνπ 2013), ηελ πψιεζε 

κεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Finansbank, θαζψο θαη ηεο ππφ ίδξπζε λέαο 

ζπγαηξηθήο, ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ ζηηο 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, ηελ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Αζηέξα θ.α.68  

 

Παξά ηελ θξίζε, ηέινο ηνπ 2014, ε παξνπζία ηνπ Οκίινπ παξέκεηλε ηζρπξή 

ζην εμσηεξηθφ, ζε πνιιέο δε πεξηπηψζεηο, αληί λα ζπξξηθλσζεί, επεθηάζεθε69. 

Έηζη, ην 2014 δηέζεηε ελλέα (9) ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλνιηθά 
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 Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Σν Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ην 2011 θαη ην 2012, 
http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSystima2011-12web.pdf 
67

 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2011, ζει 
63-74,https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/2011-eti
sia-ekthesi 
ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2012, ζει 63-76, 
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/etisia-ekthesi-
2012 
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 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2013, ζει 33-39, 
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/annualreport-2
013 
69

 ΔΣΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2014, ζει 32-37, 
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/annualreport-2
014 
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1.236 κνλάδεο ζηηο ρψξεο Σνπξθία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, Ρνπκαλία, εξβία, 

Αιβαλία, Κχπξν, Μάιηα θαη Ν. Αθξηθή, αιιά θαη ζε Αίγππην θαη Ζλ. Βαζίιεην, 

φπνπ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. Σν ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ, θαηά 

ην δηάζηεκα 2008-2014 απμήζεθε απφ 26,6 δηο επξψ ζε 37,9 δηο επξψ, ήηνη θαηά 

42,5%. Ζ αχμεζε απηή νθεηιφηαλ πξσηίζησο ζηελ πεηπρεκέλε ζηξαηεγηθή 

επέθηαζεο ηεο ηνπξθηθήο Finansbank. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ην 2014, ην 

ελεξγεηηθφ ηεο Finansbank απμήζεθε θαηά 14%, ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ηεο 

θαηά 46%, νη θαηαζέζεηο ηεο θαηά 10%, ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαηά 12%, ηα 

θαζαξά θέξδε ηεο θαηά 20%, ελψ ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο απνηίκεζήο 

ηεο έιαβε δηεζλέο θνηλνπξαθηηθφ δάλεην χςνπο 845 εθ. δνι.  

 

Σν 2014 απμήζεθαλ θαη ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ απφ ηηο άιιεο κνλάδεο 

ηεο Βαιθαληθήο θαηά 18% θαη αλήιζαλ ζε 32 εθ. επξψ. εκεηψλεηαη ην ίδην έηνο 

απμήζεθαλ θαη νη θαηαζέζεηο ζηηο ελ ιφγσ κνλάδεο θαηά 34%.  

 

6.3.4 Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο (2015) 

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2014 ε ρψξα, παξά ηε δηαθαηλφκελε απνθαηάζηαζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε έλαξμε ηεο αλάθακςεο 

ηεο νηθνλνκίαο, εηζήξζε ζε έλα λέν θαχιν θχθιν πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη 

επηδείλσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπ δαλεηζηέο ηεο (Σξφηθα).  

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιαλ ε δηαθσλία γηα ηα λέα κέηξα ζην πιαίζην 

ηνπ Μλεκνλίνπ θαη, ηειηθά, ε άξλεζε απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε λα ηα πηνζεηήζεη, ε 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πφισζε, θαζψο θαη ε πςειή πηζαλφηεηα δηεμαγσγήο 

εθινγψλ θαη θπβεξλεηηθήο αιιαγήο, ιφγσ ηεο κε εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.  

 

Λφγσ ηεο πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, αιιά θαη ηεο 

αλαδσπχξσζεο ηεο δηεζλνχο ζπδήηεζεο γηα έλα πηζαλφ GREXIT, μεθίλεζε κηα 

λέα μέθξελε πνξεία απφζπξζεο ησλ θαηαζέζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ην 

Ννέκβξην ηνπ 2014. εκεηψλεηαη φηη ιίγν πξηλ, ηέιε Οθησβξίνπ 2014 νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πέξαζαλ κε απφιπηε επηηπρία ηα Stress Tests ηεο Δπξσπατθήο 
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Κεληξηθήο Σξάπεδαο 70 .  πλνιηθά, δηαπηζηψζεθε φηη νη εγρψξηεο ηξάπεδεο 

θάιππηαλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, εηδηθά κεηά ηηο 

απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εληφο ηνπ 2014 θαη ηα 

ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο. Λφγσ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, δηαηεξήζεθαλ κάιηζηα αδηάζεηα ηα 11,4 δηζ. επξψ ηνπ ΣΥ, πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

 

Ζ ΔΣΔ αλαθνίλσζε φηη παξνπζηάδεη θεθαιαηαθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ 2 

δηζ. επξψ θαη φηη δελ απαηηείηαη θακία επηπιένλ θίλεζε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο71.   

 

Σειηθά, ην δπζκελέο πνιηηηθφ θιίκα θαη ε ζχγθξνπζε κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο 

ρψξαο ζπλερίζηεθε θαη επηδεηλψζεθε κεηά ηηο εθινγέο ηεο 25 Ηαλνπαξίνπ 2015 

θαη ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή, κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη ηε ξαγδαία κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ 

(δεκνζίνπ, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ)  ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο κεηψζεθε 

απφ 178 δηζ. επξψ ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2014, ζηα 130 δηζ. επξψ ζην ηέινο 

Ηνπλίνπ 201572. Με άιια ιφγηα, κέζα ζε 8 κήλεο «έθπγαλ» απφ ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 48 δηο επξψ.  

 

Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ δέρζεθε λέν πιήγκα κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο ΔΚΣ λα κε δέρεηαη απφ ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη έπεηηα σο 

ελέρπξα (collateral) ειιεληθά νκφινγα γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο, κε ην ρακειφ επηηφθην 0,05%73. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, νη 

νπνίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 έιαβαλ πάλσ απφ 56 δηο επξψ απφ ηελ ΔΚΣ, 

ζηξάθεθαλ αλαγθαζηηθά ζηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηνλ Έθηαθην 

Μεραληζκφ Ρεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ELA), ν νπνίνο παξέκεηλε 

ελεξγφο. Ο ελ ιφγσ Μεραληζκνχ παξέρεη ξεπζηφηεηα, κε ζαθψο πςειφηεξν 

επηηφθην απφ φηη ε ΔΚΣ, έλαληη εγγπήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ φια ηα 

ελεξγεηηθά (assets) ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη φρη κφλνλ ηίηινπο ηνπ 
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 ΔΒΑ, 2014 EU-wide stress test results, 
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2014/results 
71

 Ναπηεκπνξηθή, Ζ αλαθνίλσζε ηεο ΔΣΔ γηα ηα stress tests, 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/872971/i-anakoinosi-tis-ete-gia-ta-stress-tests 
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 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500015389 
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 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113449430 
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ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ απφ ηελ ΔΚΣ. Μέζσ 

ζπλερψλ απμήζεσλ ηεο αλψηαηεο νξνθήο δαλεηζκνχ απφ ηνλ ELA, ε νπνία ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2015 μεπέξαζε ηα 90 δηο επξψ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληινχζαλ 

ζπλερψο ξεπζηφηεηα γηα λα θαιχπηνπλ ηα θελά πνπ άθελε ε ζηαζεξή εθξνή 

θαηαζέζεσλ.  

 

Σειηθά, κεηά ηελ απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2015 

γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ηελ 5ε Ηνπιίνπ 2015, κε αληηθείκελν ηε λέα 

ζπκθσλία κε ηνπο δαλεηζηέο, απνθαζίζηεθε ην θιείζηκν ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ε επηβνιή ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (capital controls), 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελφο γεληθεπκέλνπ bank run θαη ηε ζπλεπαγφκελε 

θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.  

 

Ζ ΔΣΔ ππέζηε, φπσο θαη φιεο νη εγρψξηεο ηξάπεδεο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπλερνχο κείσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Καηά ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2014 – Ηνχληνο 

2015 ε ΔΣΔ εκθάληζε εθξνέο χςνπο 10,6 δηο επξψ.  Ωο απνηέιεζκα, απμήζεθε ν 

δαλεηζκφο ηεο απφ ηνλ ELA. Καηά ηελ επηβνιή ησλ capital controls, ηέινο Ηνπλίνπ 

2015, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα αλέξρνληαλ ζε 27,6 δηο 

επξψ, ηα 17,6 δηο επξψ εθ ησλ νπνίσλ κέζσ ELA74.  

Μεηά ηελ επηβνιή ησλ ειέγρσλ ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ άξρηζε λα 

απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ. Έηζη, θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2015 νη θαηαζέζεηο ζηελ ΔΣΔ παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο (55,8 δηο 

επξψ), κεηά ηελ ηζρπξή κείσζε θαηά 7,8% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015.75  

Αλάθακςε παξνπζίαζαλ νη θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο ηεο ΔΣΔ ζηα Βαιθάληα 

(Σνπξθία θαηά 10,8%, ΝΑ Δπξψπε 1%). Όζνλ αθνξά ζηελ θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ ηεο ΔΣΔ κεηά ηα capital controls, παξαηεξήζεθε κείσζε θεξδψλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαηά 10,% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, κε ηειηθή 

δηακφξθσζε ζηα 140 εθ. επξψ. Αληηζέησο, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζηηο ηξάπεδεο ηεο ΔΣΔ ζηε Βαιθαληθή. ηελ 
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 ΔΣΔ, Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 
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Σνπξθία, ε Finansbank ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, κε αχμεζε ησλ δαλείσλ 

ηεο θαηά 16,1% (ζε εηήζηα βάζε). Αχμεζε θαηά 6,8% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν παξνπζίαζαλ θαη ηα νξγαληθά θέξδε πξν πξνβιέςεσλ. 

Καηά ην Γ‟ ηξίκελν ηνπ 2015 απμήζεθε θαη ε θεξδνθνξία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Οκίινπ ζηα 16 εθαη. Δπξψ (απφ 6 εθαη. Δπξψ ην Β' ηξίκελν ηνπ 2015).  

πλεπψο, ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ΔΣΔ, νη ηξάπεδεο ηεο Βαιθαληθήο 

ζηήξημαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.  

Σέινο, ε θξίζε ηνπ 2015 επηβάξπλε ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή θαηάζηαζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Όπσο έδεημαλ ηα stress test ηεο ΔΚΣ, νη λέεο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο αλέξρνληαη ζηα 4,391 δηζ.  ζην βαζηθφ ζελάξην θαη ζηα 

14,4 δηζ. ζην δπζκελέο. Οη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο ΔΣΔ αλέξρνληαη ζε 1,456 

δηζ. ζην βαζηθφ θαη ζε 4,482 δηζ. ζην δπζκελέο.76 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ ε ΔΣΔ πξνρψξεζε ζηηο 

20 Ννεκβξίνπ 2015 ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ χςνπο 650 εθ. επξψ, 

κε ηηκή δηάζεζεο ζηα €0,02 αλά πξνζθεξφκελε Νέα Μεηνρή, ην νπνίν 

ππεξθαιχθζεθε. Ζ Σξάπεδα άληιεζε θαη 690 εθ. επξψ κέζσ έθδνζεο νκνινγηψλ 

690 εθ. επξψ. Δπίζεο, πξνρψξεζε ζηελ κεηαηξνπή ησλ πξνλνκηνχρσλ κε 

κεηνρψλ ζηηο ΖΠΑ, χςνπο 200 εθ. επξψ, ζε θνηλέο θαη παξάιιεια κεηεηξάπεζαλ 

νη ζε θνηλέο νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, χςνπο 1,35 δηο 

επξψ.77 

Σα επί πιένλ θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ πξνηίζεηαη 

λα ηα θαιχςεη κέζσ ηεο έθδνζεο απφ ην ΣΥ Νέσλ Μεηνρψλ (γηα ην 25% ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ) θαη ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ 

νκνινγηψλ («CoCos») (γηα ην 75% ηνπ ππνινίπνπ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ). 

Ζ ΔΣΔ αλακέλεη ηελ έγθξηζε ησλ 10 δηο απφ ηνπο δαλεηζηέο (ESM) γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη πξνζδνθά ηε ιήςε 2 δηο εμ απηψλ.78 
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Δπίζεο, ε ΔΣΔ αλαθνίλσζε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2015 ηελ πξφζεζή ηεο λα 

πνπιήζεη ην 100% ηεο λαπαξρίδαο ηεο ζην εμσηεξηθφ, ηελ Finansbank, ψζηε λα 

εληζρχζεη ηνλ Όκηιν ζε Διιάδα θαη Βαιθάληα.79  
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Κεθάιαην 7 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 Κεληξηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα δηαθνξεηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη δεκνζηεχζεηο, 

φζν θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ κε παγθφζκηα 

εκβέιεηα, αιιά θαη ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε εζηίαζε ζηε βαιθαληθή αγνξά. 

 Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηξαπεδηθή ηζηνξία θαη ελλνηνινγία, 

ζηε δεύηεξε ελόηεηα εμεηάδνληαη ηα θίλεηξα θαη νη θίλδπλνη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηξαπεδηθήο δηεζλνπνίεζεο. Κηλεηήξηεο δπλάκεηο 

πξνθχπηεη φηη είλαη ε αχμεζε ηεο πειαηείαο, ε απμεκέλε δπλαηφηεηα θαηλνηνκίαο, 

ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, ε αχμεζε ηεο Υ-απνδνηηθφηεηαο 

θαη ε δπλαηφηεηα εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ζε πεξίπησζε εγρψξηαο θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο. Βέβαηα, παξά ηεο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζδίδεη ε 

ηξαπεδηθή δηεζλνπνίεζε, ππνζάιπεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ ηξάπεδα, ηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο. Με ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε κηα λέα ρψξα, ν ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ππφθεηηαη ζε λένπο 

καθξννηθνλνκηθνχο θαη γεσπνιηηηθνχο θηλδχλνπο, απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

θαη, ζπρλά, πςειφ θφζηνο αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ. 

 ηελ ηξίηε ελόηεηα εμεηάζηεθε ην πιαίζην θαη νη κνξθέο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, θαζψο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν εξγαιείν ηξαπεδηθήο 

δηεζλνπνίεζεο. Μεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ& αθνξνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, κε κηα ζρεηηθή κείσζε λα ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε, ιφγσ ηεο 

πξφζθαηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξάιιεια, ζηελ ελφηεηα απηή 

αλαιχζεθε ην κεγάιν δίιεκκα πνπ αθνξά φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ ζέινπλ λα 

εδξαηψζνπλ δηεζλή παξνπζία, ε επηινγή επέθηαζεο κε ζπγαηξηθέο ή δίθηπν 

ππνθαηαζηεκάησλ. Πξνθχπηεη πσο δελ ππάξρεη ζπγθξηηηθά βέιηηζηε επηινγή, 

θαζψο ε επηηπρία θαη ησλ δχν εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ιήςεο 
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απνθάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Καζψο θακία απφ ηηο δχν δνκέο δελ 

ππεξηεξεί θαλεξά ζε φξνπο απνδνηηθφηεηαο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, νη ηξάπεδεο εμεηάδνπλ παξάγνληεο φπσο νη δηαθνξέο ζηε 

ξπζκηζηηθή λνκνζεζία κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ ζηε ρψξα 

επέθηαζεο, νη θνξνινγηθνί θαλφλεο, ν καθξννηθνλνκηθφο θαη πνιηηηθφο θίλδπλνο 

θαη ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηεο ηνπηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο. Ο βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο απνηειεί ηνλ πιένλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο 

ζηξαηεγηθήο δηεζλνπνίεζεο. Έηζη, ε δνκή ησλ ζπγαηξηθψλ θξίλεηαη θαιχηεξε γηα 

ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε απνθεληξσκέλν κνληέιν, ην νπνίν πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία απφ ηε κεηξηθή, παξνπζηάδεη δηθά ηνπ νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη αλάιεςε θηλδχλνπ. Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν πξνηείλεη ηε 

ρξήζε ππνθαηαζηεκάησλ, θαζψο επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή θεθαιαίσλ εληφο 

ηνπ νκίινπ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε, ε θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζπγθεληξψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο 

απνδφζεηο ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. 

 Ζ ηέηαξηε ελόηεηα εζηίαζε ζηε κειέηε ησλ HSBC Holdings plc. θαη 

Mitsubishi UFJ Financial Group, κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο παγθνζκίσο. Παξάιιεια εμεηάδεηαη πσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 επεξέαζε ηηο κεγαιχηεξεο δηεζλνπνηεκέλεο ηξάπεδεο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ HSBC θαη UFJ Mitsubishi θξίλεηαη ε 

δηαρξνληθή αθνινχζεζε ησλ κεγάισλ πειαηψλ ζηα θχκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

δηεζλνπνίεζεο θαη ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, ε αμηνπνίεζε 

ηεο επσλπκίαο θαη ε εδξαίσζε ζε κεγάια νηθνλνκηθά θέληξα θαη ε δηαηήξεζε 

θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο επέθηαζεο. Όζνλ αθνξά 

ηελ πνξεία ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

παξαηεξείηαη πσο φινη δηαηεξήζεθαλ, απνιακβάλνληαο θπζηθά ζαθψο 

κηθξφηεξα θέξδε, παξά ηελ αλεμέιεγθηε εμάπισζε ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο 

πνπ πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηνπο δηεζλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο. Ο δείθηεο 

απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) είλαη αηζζεηά κεησκέλνο ζε φιεο ηηο κεγάιεο 

ηξάπεδεο θαζψο ηείλνπλ πιένλ λα απνθεχγνπλ επηθίλδπλεο επελδχζεηο πςεινχ 

ξίζθνπ - απφδνζεο. 
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 ηελ πέκπηε ελόηεηα δηεξεπλήζεθε ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη, θπξίσο, ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Γηαπηζηψζεθε, φηη κεηά απφ ηε καθξφρξνλε εζσζηξέθεηά ηνπ, ν ειιεληθφο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο αξρίδεη θαη δηεζλνπνηείηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

ζηηο ρψξεο ζε κεηάβαζε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Βαιθαληθήο. Καηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζηηο βαιθαληθέο αγνξέο, πεξίπνπ απφ ηηο αξρέο κέρξη ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ε ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα αθνινπζνχλ ηνλ 

πειάηε. Μεηά ην 2000 αθνινπζεί ε θάζε ηεο επηζεηηθήο επέθηαζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (2008/9). Καηά ην δηάζηεκα απηφ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

επέλδπζαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα, θπξίσο, γηα ηελ εμαγνξά ζεκαληηθψλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ, κηαο θαη πέξαζαλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εμππεξέηεζεο επί ηφπνπ ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επθαηξηαθψλ θεξδψλ, ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

κφληκεο παξνπζίαο θαη ηεο καθξνρξφληαο επελδπηηθήο απφδνζεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ εγθαηαιείπνπλ ζηαδηαθά ηε δηείζδπζε κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ (branches) 

θαη πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ (affiliates). Οη βαζηθνί 

ιφγνη ηεο απνγείσζεο ηεο επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή κεηά ην 2000 ήηαλ: ε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, νη 

ζπζηεκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ην πξννδεπηηθφ πέξαζκα ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ε γλψζε ησλ 

ηνπηθψλ αγνξψλ, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ σξίκαλζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ζηελ 

Διιάδα θαη ν ρακειφο βαζκφο πηζησηηθήο δηείζδπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο 

θα ε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο θαη, 

πεξηζζφηεξν κεηά ην 2010, αξρίδεη ε θάζε είηε ηεο εμφδνπ απφ ηηο αγνξέο ηεο 

πεξηνρήο κέζσ ηεο πψιεζεο ζπκκεηνρψλ, είηε ε παξακνλή κε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ρσξνζέηεζεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε 

εμεηδίθεπζε π.ρ. ζηελ θαηαλαισηηθή ή επηρεηξεκαηηθή πίζηε. 

 Ζ έθηε ελόηεηα αθηεξψζεθε ζηε κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο δηεζλνπνίεζεο  

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ). Ζ ΔΣΔ, φπσο θαη νη άιιεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, αξρίδεη λα εγθαζίζηαηαη ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο γχξσ ζηα κέζα ηεο 



 

86 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ιακβάλεη ηε 

κνξθή ησλ θαηαζηεκάησλ, κε βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ πεξηνρή. Απφ ην 2000 θαη κέρξη 

ην 2004 ε ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο ηεο ΔΣΔ ζηνρεχεη, πξψηνλ, ζηελ επέθηαζε 

κέζσ  ηεο εμαγνξάο ή δεκηνπξγίαο ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα, θαη δεχηεξνλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΔΣΔ ζε ζεκαληηθά δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα. 

Σέινο ηνπ 2004, ν φκηινο ηεο ΔΣΔ είρε αλαπηχμεη έληνλεο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ζπγαηξηθψλ, ππνθαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ 

αληηπξνζσπίαο ζε 12 ρψξεο, ελψ δηέζεηε 290 ηξαπεδηθέο κνλάδεο θαη 

απαζρνινχζε 5.719 άηνκα. Γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2005 ε λέα εμσηεξηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ έζεζε σο ζηφρν, αθελφο ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη 

ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηα Βαιθάληα θαη αθεηέξνπ ηελ απφζπξζε απφ 

ψξηκεο αγνξέο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Σέινο ηνπ 2008 ν Όκηινο 

ηεο Δζληθήο νινθιήξσζε ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ ζηα Βαιθάληα κέζσ 

εμαγνξψλ θαη νξγαληθήο αλάπηπμεο, επηηπγράλνληαο πςειέο απνδφζεηο 

θεξδνθνξίαο, ελψ απνζχξζεθε απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γχζεο (π.ρ. απφ ΖΠΑ, 

Καλαδά, Γεξκαλία, Γαιιία). Ζ δηεζλήο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξαλ ηζρπξφηαην πιήγκα ζηελ ΔΣΔ. Σν πξψην νπζηαζηηθά 

έηνο ηεο θξίζεο, ην 2009, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ εζηίαζε, θαηαξράο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Έηζη, πξνρψξεζε ζε 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 1,25 δηο επξψ. Γηα ην 2010 φξηζε ε 

ΔΣΔ, σο έλαλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο, ηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ζηα 

Βαιθάληα. πλνιηθά, ην 2010 νη ζπγαηξηθέο ηεο Βαιθαληθήο ηεο ΔΣΔ 

ζπλεηζέθεξαλ ζηνλ Όκηιν θέξδε χςνπο 542 εθ. επξψ. Σν 2011 θαη ην 2012 ε 

θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ επηδεηλψλεηαη δξακαηηθά ιφγσ ηνπ PSI. 

Απηφ έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΔΣΔ, 

ψζηε λα απμήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα ζε ηνπιάρηζηνλ 8%. ηελ αχμεζε 

απηή ζπκκεηείρε θαη ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) κε 7,4 

δηο (Μάηνο 2012). Σέινο ηνπ 2014, ε παξνπζία ηνπ Οκίινπ παξέκεηλε ηζρπξή ζην 

εμσηεξηθφ, ζε πνιιέο δε πεξηπηψζεηο, αληί λα ζπξξηθλσζεί, επεθηάζεθε. Έηζη, ην 

2014 δηέζεηε ελλέα (9) ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλνιηθά 1.236 

κνλάδεο ζηηο ρψξεο Σνπξθία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, Ρνπκαλία, εξβία, Αιβαλία, 

Κχπξν, Μάιηα θαη Ν. Αθξηθή, αιιά θαη ζε Αίγππην θαη Ζλ. Βαζίιεην, φπνπ 
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δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. Σν ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ, θαηά ην 

δηάζηεκα 2008-2014 απμήζεθε απφ 26,6 δηο επξψ ζε 37,9 δηο επξψ, ήηνη θαηά 

42,5%.  Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014 αξρίδεη κηα ζπλερήο εθξνή θαηαζέζεσλ, 

ιφγσ επηδείλσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα, κε θαηάιεμε ηελ επηβνιή 

ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (capital controls) ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015. Καηά 

ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2014 – Ηνχληνο 2015 ε ΔΣΔ εκθάληζε εθξνέο χςνπο 10,6 

δηο επξψ.  Ωο απνηέιεζκα, απμήζεθε ν δαλεηζκφο ηεο απφ ηνλ ELA. Καηά ηελ 

επηβνιή ησλ capital controls, ηέινο Ηνπλίνπ 2015, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο απφ 

ην Δπξσζχζηεκα αλέξρνληαλ ζε 27,6 δηο επξψ, ηα 17,6 δηο επξψ εθ ησλ νπνίσλ 

κέζσ ELA. Μεηά ηελ επηβνιή ησλ ειέγρσλ ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ άξρηζε λα 

απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ. Έηζη, θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2015 νη θαηαζέζεηο ζηελ ΔΣΔ παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο (55,8 δηο 

επξψ), κεηά ηελ ηζρπξή κείσζε θαηά 7,8% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015.   

 Αλάθακςε παξνπζίαζαλ νη θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο ηεο ΔΣΔ ζηα 

Βαιθάληα (Σνπξθία θαηά 10,8%, ΝΑ Δπξψπε 1%). Όζνλ αθνξά ζηελ θεξδνθνξία 

ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ κεηά ηα capital controls, παξαηεξήζεθε κείσζε θεξδψλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαηά 10%. Αληηζέησο, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζηηο ηξάπεδεο ηεο ΔΣΔ ζηε Βαιθαληθή. 

πλεπψο, ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ΔΣΔ, νη ηξάπεδεο ηεο Βαιθαληθήο 

ζηήξημαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2015 ε ΔΣΔ αλαθνίλσζε ηελ 

πξφζεζή ηεο λα πνπιήζεη ην 100% ηεο λαπαξρίδαο ηεο ζην εμσηεξηθφ, ηελ 

Finansbank, ψζηε λα εληζρχζεη θεθαιαηαθά ηνλ Όκηιν ζε Διιάδα θαη Βαιθάληα. 
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