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Πεξίιεςε 

 ηελ παξνχζα αλάιπζε ζα δνζεί ε ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ έλαληη άιισλ κνξθψλ δηεζλήο επηρεηξεκαηηθήο 

πξαθηηθήο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ν φκηινο ηνπ ππφ κειέηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο Διιάδαο θαη νη επελδχζεηο ηνπ ζηε Βαιθαληθή θαη ζηελ επξεία πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ππφ κειέηε ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ν φκηινο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. ην ηξίην θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ΑΞΔ 

ηνπ νκίινπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηε Βνπιγαξία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ ΠΓΓΜ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε SWOT αλάιπζε γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ ηεο 

Βαιθαληθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ΑΞΔ. 

 Σα ζηνηρεία γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε εμήρζεζαλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα απηά είλαη United 

Bulgarian Bank A.D., Romaneasca Banca S.A. θαη  Stopanska Banka A.D..Πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πην επηζηεκνληθή κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δπίζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηξαπεδηθή ινγηζηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ νκάδσλ. Σέινο, ε SWOT αλάιπζε 

ζπλδπαζηηθή κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο θάζε ρψξαο έδεημε φηη νη επελδχζεηο απηέο είλαη 

ζπκθέξνπζεο θαη ζα απνδψζνπλ μαλά ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν μεπεξλψληαο ηηο επηπηψζεηο απφ 

ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 
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Abstract 

 This analysis will give the theory of FDI to develop the comparative advantages over other 

forms of international business practice. The second chapter will be developed by the group of the 

study financial institution in the country and its investments in the Balkans and in the broad region 

of Southeast Europe. The study Greek financial institution is the group of the National Bank. The 

third chapter will be a financial analysis of FDI group credit institutions in Bulgaria, Romania and 

Macedonia. The fourth chapter presents the SWOT analysis for credit institutions under study 

Balkan countries made FDI. 

 Data for financial analysis were extracted from the published financial statements of each 

institution. Credit institutions are United Bulgarian Bank AD, Romaneasca Banca SA and 

Stopanska Banka AD. Effort was made to more scientific translation from English of the balance 

sheet and income statement. Also to analyze the indicators used bank accounts in preparing the 

groups. Finally, the SWOT analysis combined with the economic analysis of each country showed 

that these investments are profitable and will deliver again in the long term overcoming the effects 

of the global economic situation.  
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Δηζαγσγή 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν επέλδπζεο ζηελ 

επηθξάηεηα άιιεο ρψξαο θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Οη ΑΞΔ απέθηεζαλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνπο ηξφπνπο 

δηεζλνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ 

κνξθψλ δεκηνπξγψληαο ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ξαγδαία ηηο εξγαζίεο ηνπο ή αθφκα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε κηα άιιε ρψξα. Οη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο απνηεινχλ ηελ “αρίιιεην θηέξλα” ζε κηα επηρείξεζε ή αθφκα θαη ζε κηα νηθνλνκία. 

Δπίζεο, νη ΑΞΔ επεξεάδνπλ θαη κηα νιφθιεξε νηθνλνκία ζε επίπεδν αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο ή ζε επίπεδν ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο αλαπηχζζεηαη 

κηα νηθνλνκία, ην δεκφζην ρξένο κεηαηξέπεηαη ζε βηψζηκν θαη ε θίλεζε ηνπ ρξήκαηνο απμάλεηαη κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο επέλδπζεο. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηξφπσλ άζθεζεο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ ζα εμεηαζζεί θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ επέλδπζεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Όινη νη ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΞΔ. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ηδηφκνξθνπο θηλδχλνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δπνκέλσο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

ζα ειεγρζεί εάλ θάπνηεο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βαιθαληθή απνηεινχλ ΑΞΔ 

θαη θαηά πφζν απηέο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο επελδχζεηο. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο πνπ 

εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη νη βαιθαληθέο ρψξεο δξάζεο 

ηνπ ήηαλ ε Ρνπκαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Οη 

ρψξεο απηέο επηιέρηεθαλ απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ είραλ σο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, σο 

πξψελ ρψξεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

πιεζπζκηαθή βάζε ηνπο. 

 Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμαεηία 2008 

έσο 2013. Πξαγκαηνπνηήζεθε ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηεο δηεζλήο ηξαπεδηθήο ινγηζηηθήο. Δπίζεο, ηα δεκνζηεπκέλα ινγηζηηθά ζηνηρεία έγηλε 

πξνζπάζεηα λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπο. Δθηφο 

απφ ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξνλνινγηθή 

αλάιπζε κε ηελ εμαγσγή γξαθεκάησλ ηάζεο θαη κε ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ αμηνινγήζεθε ε 

επέλδπζε σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 
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Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε S.W.O.T αλάιπζε γηα ηελ  εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο 

ππφ κειέηε επελδχζεηο. Με ην παξαπάλσ εξγαιείν αμηνινγείηαη πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

ζεσξία ησλ ΑΞΔ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο πνπ επελδχζεθαλ ηα ρξεκαηηθά πνζά 

αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ απνηειεί αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ θαη ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε 

Βαιθαληθή. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ν φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη νη ιφγνη 

επηινγήο ησλ ππφ κειέηε επελδχζεσλ. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ δεκνζηεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ειιεληθή θαη δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ απηά θαη ε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηεο S.W.O.T. αλάιπζεο θαη 

ην πξαθηηθφ ζθέινο  ζηελ εθαξκνγή απηήο ζηα ππφ κειέηε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηεο 

νηθνλνκίεο απηψλ. ηα ζπκπεξάζκαηα δηαθαίλεηαη κηα έιιεηςε θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ, αιιά ζχκθσλα κε ηελ S.W.O.T. αλάιπζε βαζίδεηαη ζε δηεζλήο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο θαη ζηε θχζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. πλεπψο, νη ΑΞΔ έρνπλ εθαξκνγή ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα αιιά δίρσο άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα φπσο ζπκβαίλεη ζε άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. 
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Κεθάιαην Πξώην: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ). Δπηπξνζζέησο, ζα παξνπζηαζζνχλ ηα ζηνηρεία ΑΞΔ ζε δηεζλή επίπεδν θαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνξείαο απηήο ηεο δηεζλήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα εμαρζνχλ απφ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη κε γλψκνλα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα. ην ζεσξεηηθφ επίπεδν 

ζα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά φιεο νη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. Απφ ηελ άιιε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ ζην Γηεζλή ρψξν, ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. 

1.1. Θεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ 

 Οη δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ αξρίζεη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ζηελ Δπξψπε θαηά ην πιείζηνλ. Ζ 

πξσηαξρηθή κνξθή δηεζλήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζπλαληηέηαη απφ ηελ αξραηφηεηα, είλαη νη 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ. Απηή ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη εμειηρζεί ζην 

ρξφλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ φπσο είλαη νη ππεξεζίεο γηα ηαμίδηα, ηνπξηζκφ, 

κεηαθνξέο θαη ζε γεληθέο παξνρέο ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ. Απφ ηελ άιιε, ε πψιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο πφξσλ απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί πξαθηηθή 

franchising ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ζπκθσλία licensing πξνβιέπεη ηελ άδεηα ρξήζεο ελφο εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο, κηαο παηέληαο ή άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο ή ηερλνινγηθήο εηζξνήο. Δλψ ην 

franchising είλαη ε πψιεζε ηεο ρξήζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο κε ηαπηφρξνλε  πξνκήζεηα ζηνλ 

αγνξαζηή κε ελδηάκεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο  εηζξνέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Παξφια απηά, ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δε ζα ππήξρε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δίρσο ηελ ζεσξία 

επελδχζεσλ. Γηα απηφλ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί νη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ σο δαλεηνδφηεζε 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη εδξεχνπλ ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ησλ 

επελδχζεσλ έρεη αλαπηπρζεί ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ, φπνπ ηδξχνληαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ κεξηθήο ή νιηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

κε ηδηαίηεξν επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο.
1
 

 Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηεζλήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε χπαξμε 

                                                
1
 Πηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε, παξάγνληεο πνπ  

επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 5 – 11, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 
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καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει.6, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 
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πνιπεζληθήο εηαηξείαο. Ζ πνιπεζληθή εηαηξεία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ πηζαλψλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζπλέξγεηεο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

πξαθηηθήο. Με ηελ χπαξμε ησλ πνιπεζληθψλ δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο νηθνλνκηθφηεξεο θαη πην αληαγσληζηηθήο 

εξγαηηθήο δχλακεο, ηερλνγλσζίαο, ηερλνινγίαο θαη πξψησλ πιψλ. Δλ ζπλερεία ε αλάπηπμε 

πνιπεζληθψλ κεηψλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο κε δηαθνξνπνηεκέλν θίλδπλν θαη δηαθχκαλζε απηνχ. Ωο ζπλέπεηα απηψλ παξαηεξείηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα 

επθνιφηεξε, θαιχηεξε θαη πην αληαγσληζηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο, απφ απηήλ ηε κεγέζπλζε θαη 

ηελ χπαξμε ζπλεξγεηψλ απμάλεηαη ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα κε κεησκέλν θφζηνο νδεγψληαο ζε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ χπαξμε επελδχζεσλ απφ απηέο ηηο εηαηξείεο.
2
 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο αλαπηχρζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

εδξαηψζεθε σο δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. χκθσλα κε 

ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ε απφδνζε θεθαιαίσλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ρακειή θαη 

νδεγνχληαη ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ππφ αλάπηπμε ή αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε κεγαιχηεξεο 

απνδφζεηο. Όκσο, νη ΑΞΔ κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ εηζξνέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δίρσο 

ηελ παξεκβνιή θάπνηαο ζπλαιιαγήο ή ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Απηνί νη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθαζίδεη ηελ ΑΞΔ θαη ε νπνία 

αζθεί ηνλ έιεγρν ζηελ ηδξπφκελε ζην εμσηεξηθφ ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. Παξφια απηά, δελ 

ππάξρεη ε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζην λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ απνηειεί νηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Γηα απηφ ην ιφγν ηίζεηαη ην εξψηεκα  γηα πνηφ ιφγν 

κηα αιινδαπή επηρείξεζε λα παξάγεη έλα πξντφλ ζε κηα ρψξα θαη λα κελ παξάγεηαη απηφ ην πξντφλ 

απφ θάπνηα ππάξρνπζα ή ελ δπλάκεη εγρψξηα επηρείξεζε. Γηα απηφ ην ιφγν νη ΑΞΔ αλαπηχζζνληαη 

ζε αηειήο αγνξέο ησλ ηειηθψλ ή παξαγσγηθψλ – ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ε νπνία παξνπζηάδεη ηα 

εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 δηαθνξνπνίεζε πξντόληνο, επηδεμηόηεηεο κάξθεηηλγθ, πξόζβαζε ζε δίθηπα δηαλνκήο, 

επξεζηηερλίεο θη άιια δηνηθεηηθά ζέκαηα νξγάλσζεο. 

 ε κε απόθηεζε πιενλεθηεκάησλ ζε παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο δηα κέζνπ 
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επεξεάδνπλ & πξννπηηθέο, Μαλνπζάθε Αζελά Αηθαηεξίλε, ζει. 5 – 11, Σ.Δ.Ι. Κξήηεο, Οθηώβξηνο 2012, 
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αληαγσληζηηθώλ αγνξώλ. 

 νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θη εθείλεο πνπ πξνθύπηνπλ από 

θάζεηε νινθιήξσζε. 

 θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο όζνλ αθνξά ην κέγεζνο παξαγσγήο ή ηελ είζνδν ζηελ αγνξά.
3
 

 Όια απηά ηα πιενλεθηήκαηα δίλνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε κηθξφ θφζηνο θαη ζε 

ζπλέξγεηα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά δίλεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αλάπηπμε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. χκθσλα κε απηά ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ ΑΞΔ έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλεο ζεσξίεο. Απηέο νη ζεσξίεο είλαη ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνλνκηθήο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, κηα επέλδπζε αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά 

ζηάδηα θαηά ηε ζεσξία ηνπ Dunning. ην πξψην ζηάδην ππάγνληαη νη θπζηθνί πφξνη, φπνπ απνηειεί 

ζε δηεζλή επίπεδν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο επελδχζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα εάλ ππάξρεη ε 

ηερλνγλσζία θαη ησλ ΑΞΔ. ην δεχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο επέλδπζεο επηθεληξψλνληαη ηα 

θεθάιαηα ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεγέζπλζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπ θπζηθνχο 

πφξνπο. ην δεχηεξν ζηάδην ζεκαληηθή επηξξνή απνηειεί ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηελ  

ζπζζψξεπζε πφξσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε 

ζην ηξίην ζηάδην ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο αλαπηχζζνληαη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζην ηέηαξην ζηάδην ε παξαγσγή κεηαηνπίδεηαη ζε πξντφληα έληαζεο πιεξνθνξίαο 

θαη γλψζεο.
4
 

 πλεπψο, απφ ηελ πξαθηηθή ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ πξνθχπηνπλ θάπνηα 

απνηειέζκαηα. Σέηνηα απνηειέζκαηα εζηηάδνληαη ζηελ κεηαθνξά πφξσλ ηα νπνία απμάλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο εγρψξηαο ζηελφηεηαο απηψλ 

ησλ πφξσλ. Παξφια απηά ζα πξέπεη ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ, φπσο θεθάιαην, ηερλνγλσζία, 

ηερλνινγία, αλζξψπηλν δπλακηθφ ή πξψηεο χιεο, λα ζπλάδνπλ κε ηελ εγρψξηα δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ηνπο. Έλα άιιν απνηέιεζκα ησλ ΑΞΔ ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη ε επηξξνή 

ηνπ ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Δάλ ππάξρεη εηζξνή θεθαιαίσλ ζα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 
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Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 9 – 12, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 
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2010. 
4
 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 159 – 162, 202 – 210, Δθδόζεηο Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 

2010. 
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κε ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ελψ εάλ ππάξρεη επαλαπαηξηζκφο θεθαιαίσλ ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ ινγηζηηθνί ηξφπνη κείσζεο ησλ θεξδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εζφδσλ 

απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Απφ ηελ άιιε ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ε επηξξνή βαζίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηχπν ησλ ΑΞΔ. Δπνκέλσο, νη ΑΞΔ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ απμάλνπλ ην δηεζλέο εκπφξην, ελψ νη ΑΞΔ εθκεηάιιεπζεο 

αγνξψλ απμάλνπλ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Απφ ηελ άιιε, νη ΑΞΔ εμαγσγηθνχ ηχπνπ απμάλνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη νη ΑΞΔ 

νξζνινγηθνχ ηχπνπ αλαιφγσο ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεη επεξεάδεη ζεηηθά ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηε δνκή 

αγνξάο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ απηήο κε θχξηα πεδία αλάπηπμεο απηήο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηεο νξγαλσηηθήο πνιππινθφηεηαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαθήκηζεο.
5
 

1.2. ΑΞΔ ζηε Βαιθαληθή 

 Ζ Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο έρεη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ χπαξμε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ ηα νπνία εζηηάδνληαη ζην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο κε κέζν κηζζφ ζηελ εξβία ζηα 

260 επξψ θαη ζηελ ΠΓΓΜ ζηα 370, ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ιφγσ 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ησλ ζπλεξγεηψλ απηήο κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ζηελ αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζηηο θζελέο πξψηεο χιεο θαη ζηα θνξνινγηθά θίλεηξα. πκπεξαζκαηηθά, 

νη πξννπηηθέο γηα δηαηήξεζε ησλ πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε ζπλέρηζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην πξνρσξεκέλν ζηάδην 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, θαη γεληθφηεξα ε πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο,  είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ πξνζειθχνπλ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο, Νφηηαο θαη Γπηηθήο 

Δπξψπεο. Οη νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ έρνπλ κηθξή δπλακηθφηεηα, αιιά είλαη 

εμειηζζφκελεο θαη αλαθέξνληαη ζε κεγάιν πιεζπζκφ. ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο απηήο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιιεη ε  δηεχξπλζε ηεο πκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ 

Κεληξηθήο Δπξψπεο (CEFTA), ε νπνία ππεγξάθε ζην Βνπθνπξέζηη ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2006.
6
  

 Ζ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ Κεληξηθήο Δπξψπεο (CEFTA) ζηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε 

                                                
5
 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 159 – 162, 202 – 210, Δθδόζεηο Κξηηηθή, Οθηώβξηνο 

2010. 
6
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φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, πεξηνξηζκψλ θαη δηαηππψζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί βέβαηα κέιε ηεο Δ.Δ. κέρξη ην έηνο 2010. Απηφ δίλεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε κε παξαγσγηθέο κνλάδεο 

θαη πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζηηο ρψξεο ηεο ζπκθσλίαο. Ζ CEFTA έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη 31 

δηκεξείο ζπκθσλίεο, επηηξέπεη ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ δαζκψλ ζηηο εμαγσγέο, εληφο ησλ ρσξψλ ηεο 

πκθσλίαο, νη νπνίνη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ζην 90% ησλ 

αγξνηηθψλ εηδψλ. 

 Παξφια απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΞΔ ζηελ Βαιθαληθή έρνπλ 

παξνπζηαζζεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε απηήλ ηελ αλαπηπμηαθή επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή. Σέηνηα 

πξνβιήκαηα είλαη νη ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο ππνιείπνληαη ησλ 

πθηζηάκελσλ αλαγθψλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ζε απηέο ηηο ρψξεο κεγάια επίπεδα δηαθζνξάο πνπ 

απνηεινχλ κεγάιν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηεζλή επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή. Απφ ηελ άιιε,  

ε αλεπάξθεηα ησλ ειέγρσλ ζηα ηεισλεία ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, αθνχ ε αζάθεηα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην «επηηξέπνπλ» ηελ 

είζνδν θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ πνπ είλαη αθξηβείο απνκηκήζεηο θαη αληηγξαθέο πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Δλ ζπλερεία ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο νη 

δπζιεηηνπξγίεο ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα κε καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ νδεγνχλ 

ζε έλα αλαζθαιή επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν θαη απμάλεη ηαπηφρξνλα ηελ επηθηλδπλφηεηα. Σέινο, ππάξρεη 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο απφ ηε ζπλερή θαη καθξνρξφληα εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
7
 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ The London School of Economics and Political Science κε 

ζέκα Foreign direct investment into transition economies: Are the Balkans different ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2013 δηαθαίλεηαη φηη ην 2010 ζηελ Αιβαλία ην 27,4% ησλ ΑΞΔ ήηαλ απφ ηελ Διιάδα, ην 

15,6% απφ ηελ Ηηαιία, ην 13,7% απφ ηελ Απζηξία, ην 10,6% απφ ηνλ Καλαδά θαη ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ απφ ηελ Σνπξθία. ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε γηα ην 2010 έρνπκε ην 19,7% απφ ηελ 

Απζηξία, ην 18% απφ ηε εξβία, ην 14,1% απφ ηελ Κξναηία, ην 11,2% απφ ηε ινβελία θαη ην 

9,6% απφ ηελ Ρσζία. ηελ Βνπιγαξία ε θαηαλνκή ησλ ΑΞΔ γηα ην 2011 είλαη 21,9% ε Οιιαλδία, 

16,5% ε Απζηξία, 7,7% ε Διιάδα, 6,6% ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 5,7% ε Κχπξνο. Δλψ ην 2011 

γηα ηελ Κξναηία είλαη 21,2% ε Απζηξία, 13,9% ε Οπγγαξία, 13,7$ ε Γεξκαλία, 8,6% ε Οιιαλδία 

θαη 5,4% ην Λνπμεκβνχξγν. Γηα ην 2011 ζηελ ΠΓΓΜ έρνπκε ην 16,5% απφ ηελ Οιιαλδία, ην 

12,9% απφ ηελ Διιάδα, ην 12,4% απφ ηε ινβελία, ην 11,1,% απφ ηελ Απζηξία, ην 10,3% απφ ηελ 

Οπγγαξία θαη γηα ηελ Ρνπκαλία είλαη ην 20,7% ε Οιιαλδία, ην 17,8% ε Απζηξία, ην 12,2% ε 

                                                
7
 Πηπρηαθή Δξγαζία, Δπελδύζεηο ζηα Βαιθάληα (Πεξίπησζε Αιβαλίαο), νύιηζα Διπίδα, ζει. 10 – 12, ΑΣΔΙ 

Κξήηεο. 

 Πηπρηαθή Δξγαζία: Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξώπε (Οη Διιεληθέο Σξάπεδεο ζηε 

Βνπιγαξία), Αιεμάλδξνβα Αιεμάλδξα, ζει. 18 – 22, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Οθηώβξηνο 2007, Αζήλα. 



16 

Γεξκαλία, ην 8,3% ε Γαιιία θαη ην 5,7% ε Διιάδα. Σέινο, γηα ην 2011 ε θαηαλνκή ησλ ΑΞΔ γηα 

ηελ εξβία είλαη 17,1% ε Απζηξία, 10,1% ε Οιιαλδία, 9,6% ε Διιάδα, 9,1% ε Γεξκαλία θαη 8,4% 

ε Ννξβεγία, ελψ ην Μαπξνβνχληα έρεη ην 15,4% ησλ ΑΞΔ ζε απηφ απφ ηελ Ρσζία, ην 11,8% απφ 

ηελ Ηηαιία, ην 9% απφ ηελ Διβεηία, ην 8,4% απφ ηελ Οπγγαξία θαη ην 8,2% απφ ηελ Κχπξν. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάιπζε λα αηηηνινγεζεί ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε εξγαζία 

απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απηή ε εξγαζία επηιέρζεθε γηα δπν ιφγνπο, ν πξψηνο είλαη φηη 

παξαηίζεληαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ ζηελ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη θαηά δεχηεξνλ έρεη ζπγθεληξσηηθά γηα ηα Βαιθάληα 

ηα πνζνζηά ησλ πέληε πξψησλ ρσξψλ ζε ΑΞΔ γηα ηηο ρψξεο απηέο.
8
 

1.3. Οη ΑΞΔ ζην Υξεκαηνπηζησηηθό Σνκέα 

 Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε εγρψξην θαη δηεζλή επίπεδν έρεη νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε 

ησλ δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ γηα ηελ 

επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ. Απηή ε πξαθηηθή έρεη δεκηνπξγήζεη θαη δπλακηθφηεηα ζην ρψξν, αιιά 

θαη αχμεζε ησλ θηλδχλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαπξνζαξκφδεη ηηο 

απφςεηο ηεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ηδηαίηεξα, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεµα ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

δηαθξίλεηαη ζε wholesale banking θαη retail banking (ιηαληθή ηξαπεδηθή). ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο corporate (επηρεηξεκαηηθή πίζηε πξνο κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο),  treasury (δηαρείξηζε δηαζεζίµσλ),  investment banking (επελδπηηθή ηξαπεδηθή) θαη 

venture capital (θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ). ηελ θαηεγνξία retail banking 

εληάζζνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: θαηαζέζεηο, πηζηνδνηήζεηο πξνο µηθξέο επηρεηξήζεηο, 

ζηεγαζηηθή πίζηε, θαηαλαισηηθή πίζηε, πηζησηηθέο θάξηεο. ε νξηζκέλεο ηξάπεδεο ε δηάξζξσζε 

απηή δηαθέξεη αλάινγα µε ηε δνµή ηνπ δηθηχνπ θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, θπξίσο 

φζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
9
 

 ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα κε δεκνζηνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά πξνβιήκαηα 

ηζρπξψλ ή κε νηθνλνκηψλ έρεη αλαπηπρζεί ε ηάζε γηα δεκηνπξγία κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νκίισλ κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα. Απηή ε ηάζε έρεη αθνινπζεζεί απφ ην ειιεληθφ 

                                                
8
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Political Science, Ινύιηνο 2013. 
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν έρνπλ ζπγρσλεπζεί πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 4 κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ζρήκαηα θαη απηά έρνπλ ζεκαληηθή 

επελδπηηθή πνιηηηθή ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Όκσο, φιε απηή ε πξαθηηθή έρεη απμήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Μηα κεγάιε νκάδα θηλδχλσλ 

απνηειείηαη απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, φπνπ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε 

ηεο έθζεζεο ηνπ νκίινπ ζε αθεξέγγπεο επελδχζεηο κέζσ δαλείσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο, ε δεκία εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ε αζέηεζε, ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο θαη ε δηάξθεηα απηήο 

ηεο νθεηιήο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί ην ζηνηρείν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ππφ κειέηε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έλαο άιινο θίλδπλνο απηήο ηεο 

ελφηεηαο απνηειεί ε ξεπζηφηεηα, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο σο ζσξάθηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ πηζαλέο πησρεχζεηο ζηνλ θιάδν. Ο θίλδπλνο 

εηζνδήκαηνο επηηνθίσλ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ηνπ νκίινπ θαη νη θίλδπλνη ηεο 

αγνξάο ελζσκαηψλνπλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνλ θίλδπλν ηεο επελδπηηθήο ζέζεο, ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο ζέζεο ζε εκπνξεχκαηα, φπνπ ηα δπν πξψηα επεξεάδνληαη απφ ηελ ΑΞΔ, 

θαζψο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ε ξεπζηφηεηα ελέρνπλ αχμεζε ηεο έθζεζήο ηνπο απφ ηελ 

ΑΞΔ. Μηα άιιε νκάδα θηλδχλσλ είλαη ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε 

ιεηηνπξγηθφ, λνκηθφ θαη ζηξαηεγηθφ. Ηδηαίηεξα ν λνκηθφο επεξεάδεη ηελ ΑΞΔ, αιιά επεηδή ην 

λνκηθφ πιαίζην θαζνξίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν ε επηξξνή βαζίδεηαη ζηελ άκεζε θαη νξζή 

εθαξκνγή απηψλ ησλ απνθάζεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Απφ ηελ άιιε ν ζηξαηεγηθφο 

θίλδπλνο  βαζίδεηαη ζηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζε επέλδπζεο. Σέινο, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ δηαθαλνληζκψλ, φπνπ απφ ηελ ΑΞΔ δελ 

επηβαξχλνληαη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηνπο. Δπίζεο κείσζε ζηελ 

έθζεζε ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ΑΞΔ , θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξσηφθνιισλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο εμαιείθνληαη αξλεηηθέο 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ.
10

 

 Ζ επηινγή ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ 

νκίινπ ζε ειιεληθφ επίπεδν θαη ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αλά ην 

θφζκν θαη ηδηαίηεξα ζηα Βαιθάληα. Δπηπξνζζέησο, ν φκηινο έρεη αλαπηχμεη πνιιέο ζπγαηξηθέο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα νη νπνίεο θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζην ηνκέα απηφ, φπσο είλαη 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη αζθαιεηψλ. Απηήλ ηελ πξαθηηθή ηελ αθνινπζεί θαη ζηηο επελδχζεηο 
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ζηελ αιινδαπή. Δπνκέλσο, ην κέγεζνο ηνπ νκίινπ, νη επελδχζεηο ηνπ θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο 

ηνπ επάξθεηαο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε αλάιπζεο θαη κειέηεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ ζηηο 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, κε ζπζρεηηζκφ απηψλ ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ηεο πνιηηηθήο 

επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ. Οη Βαιθαληθέο ρψξεο πνπ ζα αλαιπζνχλ νη ΑΞΔ ηνπ νκίινπ ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε ΠΓΓΜ, φπνπ νη ιφγνη επηινγήο ζα 

αλαπηπρζνχλ ζηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ.
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Κεθάιαην Γεύηεξν: Η Πεξίπησζε ησλ ΑΞΔ ηνπ νκίινπ 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ν φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη νη αλάινγεο 

επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα. Θα εμεγεζεί γηα πνηφ ιφγν νη επελδχζεηο απηέο είλαη Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο θαη ζα αλαθεξζνχλ νη ιφγνη επηινγήο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ σο 

νη επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Θα δνζεί κηα ζεσξεηηθή 

αηηηνιφγεζε απηψλ ησλ επηινγψλ ζχκθσλα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δνζνχλ νη έλλνηεο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα δχν 

επφκελα θεθάιαηα θαη νη ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ απηά ηα κνληέια αμηνιφγεζεο κηαο επέλδπζεο. 

2.1. Ο όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

 Ζ Δζληθή Σξάπεδα εγείηαη ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Οκίινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε φιε ζρεδφλ ηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ 

έσο θαη ζηελ λφηηα Αθξηθή θαη ηελ καθξηλή Απζηξαιία. Ο Όκηινο ηεο ΔΣΔ δξαζηεξηνπνηείηαη 

δηεζλψο ζε 12 ρψξεο, φπνπ ειέγρεη, εθηφο ηεο ΔΣΔ, 9 ηξάπεδεο θαη 61 εηαηξείεο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ, απαζρνιψληαο 37.591 εξγαδφκελνπο. Απηή ε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ νκίινπ δείρλεη ηελ ηάζε, ηελ δπλακηθή θαη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ. Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο 

δηαδξνκήο, απνηειεί ε ζπλεηζθνξά ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επεκεξία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αθνχ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε καθξνπξφζεζκε θαη 

βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επηηπρία ηεο Σξάπεδαο. Απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ 

αξρψλ είλαη ε αλάπηπμε κηαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε πξφζεζε ηεο 

Σξάπεδαο λα ιεηηνπξγεί κε Τπεπζπλφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο άμνλεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ Αγνξά, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ 

Κνηλσλία θαη ην Πεξηβάιινλ.
11

 

 Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 1841 θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ηξάπεδα ηνπ λενζχζηαηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, κε θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ ζε απηά ηα 170 

ρξφληα ηζηνξίαο ηεο. ήκεξα ε Δζληθή εγείηαη ελφο απφ ηνπο πνιππιεζέζηεξνπο θαη δπλακηθνχο 

Οκίινπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, κε νπζηαζηηθή θαη ηζρπξή παξνπζία ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ Δζληθή πξνζθέξεη επξχ θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο 
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κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ. Γίθαηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε Σξάπεδα 

ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο, θαζψο ειέγρεη ην 25% ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη δηαζέηεη 24% 

κεξίδην αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο. Σo κεξίδηo θαηαζέζεσλ αληαλαθιά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ πνπ απνηειεί θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακή ηεο,ε νπνία εμππεξεηείηαη κε 531 

θαηαζηήκαηα θαη 1.400 ΑΣΜ, δηαζέηεη ην επξχηαην δίθηπν εμππεξέηεζεο, θαιχπηνληαο νιφθιεξε 

ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά δίθηπα πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο, φπσο νη ππεξεζίεο Mobile θαη Internet Banking. ήκεξα, ην Γίθηπν ηεο Σξάπεδαο 

ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη 1.235 κνλάδεο, ελψ ν Όκηινο ζπλνιηθά απαζρνιεί 35.244 

εξγαδφκελνπο, εμππεξεηψληαο κηα αγνξά 125 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηα  ζηνηρεία 

ζηηο 31.03.2014.
12

 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή 

Δπζύλε (Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, 2001), “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε έλλνηα ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε, θαζψο αληηιακβάλνληαη φηη ε ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηελ αεηθφξν 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία”. Γηα ηελ Σξάπεδα ελδηαθεξφκελα κέξε ζεσξνχληαη “θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα ηα νπνία επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο 

κέηνρνη, πειάηεο, εξγαδφκελνη, επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, πξνκεζεπηέο, πνιηηεία, Μέζα Δλεκέξσζεο.” Γηα απηφλ ην ιφγν νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν, αθνχ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είρε 

πάληα, σο αθεηεξία δξάζεο, αιιά θαη πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε επαξθνχο θέξδνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί κηα εηαηξία λα ζπλερίδεη απξφζθνπηα λα ιεηηνπξγεί ζην πεξηβάιινλ, πνπ 

έρεη επηιέμεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη.
13

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία, 

αλαδεηθλχνπλ έληνλα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

απαηηνχλ ηε ζπκβνιή ησλ εηαηξεηψλ ζηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλσληψλ. Απηφ βαζίδεηαη 

ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ζεσξία θαη πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ  

θαη  θαηαλαισηέο είλαη ηφζν δπλακηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ 

κφλεο ηνπο. Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείεο νθείινπλ λα δεζκεπηνχλ ζε φηη αθνξά ηε δηαθάλεηα, 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ, ηελ πξνάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ). Ζ 
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ελδνεπηρεηξεζηαθή θαη εμσγελήο δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ πξέπεη λα δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ε θπζηνγλσκία 

ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ε επελδπηηθή πνιηηηθή απηήο.
14

 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα αλαθεξζεί ε θνηλσληθή επζχλε ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο. Έρνληαο αλαιάβεη ην ξφιν ελφο ππεχζπλνπ “πνιίηε” απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο δηαδξνκήο απφ ην 1841 κέρξη ζήκεξα, ε Δζληθή Σξάπεδα απνδεηθλχεη ην 

δηαρξνληθφ ηεο ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία ηεο ζε φ,ηη αθνξά ην ζεβαζκφ ζηηο αλζξψπηλεο 

αμίεο, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε δηάζσζε θαη ηε 

δηαθχιαμε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΣΔ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ λφκνπ, αιιά θαη ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη απφ ηα φζα νξίδνπλ ην Πιαίζην 

πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement – RFA) κεηαμχ Σξάπεδαο θαη Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο απέλαληη ζηνλ Monitoring 

Trustee. Δπηπιένλ, σο εηζεγκέλε εηαηξεία ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ησλ Ζ.Π.Α, ε 

Σξάπεδα ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ Ζ.Π.Α. (Νφκνο Sarbanes Oxley) θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. 

(SEC) θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο. Απηφ δείρλεη ηελ δπλακηθή ηνπ νκίινπ ζε δηεζλή 

επίπεδν θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο («Γ..») πηνζέηεζε 

θαηεπζπληήξην πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ζε ζέκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηε ζπλέρεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

νκίινπ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 πηνζεηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο Σξάπεδαο ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΣΔ, ν νπνίνο ελ ζπλερεία ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην 2013 ζε ελαξκφληζή 

ηνπ κε ην Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement – RFA) κεηαμχ Σξάπεδαο θαη 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηνπ 

Monitoring Trustee. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ην Γ.. έιαβε απνθάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

αλψηαησλ βαζκίδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ηεο Σξάπεδαο, ελεκεξψζεθε απφ εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν γηα ζέκαηα ηξαπεδηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο θαλνληζκνχο 

Δπηηξνπψλ ηνπ Γ. ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ελαξκφληζή 
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ηνπο κε ην Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement – RFA) κεηαμχ Σξάπεδαο θαη 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηνπ 

Monitoring Trustee.
15

 

 πκπεξαζκαηηθά ε Δζληθή Σξάπεδα, ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιύηεξε θαη πην ηζηνξηθή 

ειιεληθή ηξάπεδα, κε δπλακηθό πξνθίι ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην, εγείηαη ηνπ ηζρπξόηεξνπ Οκίινπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα. 

ήκεξα, ν Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ιεηηνπξγεί δπλακηθά ζε 17 ρώξεο, ζε 3 επείξνπο, 

όπνπ ειέγρεη 9 ηξάπεδεο θαη 58 εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ινηπώλ 

ππεξεζηώλ, ελώ απνηειεί ηε κνλαδηθή ειιεληθή εηαηξεία ζηηο 500 θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ 

θόζκνπ, ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ζην δείθηε FT Global 500. Ιδηαίηεξα ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνύλ νη εμήο εηαηξείεο: ε Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., ε Α.Δ.Δ. Γελ. Αζθαιεηώλ 

“ε Δζληθή”, ε NBG Securities Α.Δ.Π.Δ.Υ., ε Δζληθή Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ., ε Δζληθή 

Leasing Α.Δ., ε Δζληθή Factors Α.Δ., ε Δζληθή Κεθαιαίνπ Α.Δ.Δ. Καη ε Δζληθή Παλγαία 

Α.Δ.Δ.Α.Π.. ύκθσλα, κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζε εζληθό επίπεδν ε Δζληθή 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιν ην θάζκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο κε εηαηξείεο πνπ 

είλαη εγέηεο ή ηνπιάρηζηνλ πνιύ θνληά ζηνλ πξώην ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. 

2.2. Οη ΑΞΔ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε Βαιθαληθή 

 Ζ Δζληθή Σξάπεδα παξνπζηάδεη κεγάιε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα Βαιθάληα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  Απηή ε πξαθηηθή βαζίδεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. ηελ Βνπιγαξία νη επελδχζεηο είλαη κε 

εμαγνξέο νη νπνίεο έρνπλ ζπζρεηηζκφ κε ηελ ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη είλαη ε 

United Bulgarian Bank A.D., ε Interlease E.A.D., ε UBB Factoring, UBB – Chartis Insurance 

Company A.D., ε UBB – Alico Life Insurance Company A.D. θαη ε  UBB Insurance Broker 

A.D.. Απφ ηελ άιιε, ζηελ Ρνπκαλία ε νπνία απνηειεί κηα ρψξα ίδηαο πιεζπζκηαθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο ππάξρνπλ νη εμήο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, ε Banca Romaneasca S.A., ε 

NBG Leasing IFN S.A., ε NBG Securities Romania S.A. θαη ε Garanta Asigurari S.A.. Όπσο, 

δηαθαίλεηαη ζηελ Ρνπκαλία έρεη επηιεγεί θαη ε ίδξπζε ζπγαηξηθψλ ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο.16 

 Δλ ζπλερεία ηεο παξαπάλσ επελδπηηθήο αλάιπζεο ζηα Βαιθάληα παξνπζηάδνληαη 

επελδχζεηο ζηελ ΠΓΓΜ, εξβία θαη Αιβαλία. ηελ ΠΓΓΜ έρεη εμαγνξαζζεί ε Stopanska Banka 

                                                
15

 Όπσο α.ζ. 11. 
16

 Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, www.nbg.gr 
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A.D., ελψ ζηελ Αιβαλία ε Banka NBG Albania S.A. ε νπνία απνηειεί ζπγαηξηθή. ηελ εξβία 

ππάξρεη κηα εμαγνξά θαη κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία νη νπνίεο είλαη ε Vojvodjanska Banka A.D. θαη ε  

NBG Leasing d.o.o.. Παξαηεξείηαη φηη ζε κηθξέο ρώξεο ζηελ Βαιθαληθή ε επέλδπζε είλαη ζε 

ηξάπεδα θαη όρη ζε άιιεο εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ. ηελ ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζζνχλ νη επελδχζεηο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία. 

ηελ Μάιηα θαη ζηελ Κχπξν νη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ.  ηελ 

Μάιηα ππάξρεη ε NBG Bank Malta Ltd, ελψ ζηελ Κύπξν ππάξρνπλ νη εμήο εηαηξείεο: Δζληθή 

Τξάπεδα ηεο Διιάδαο (Κύπξνπ) Ltd, ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή (Κύπξνπ) Ltd θαη ε NBG Securities 

ΑΔΠΔΥ.17 

 ηελ Σνπξθία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε πην επηηπρεκέλε επέλδπζε ηνπ νκίινπ εθηφο Διιάδαο. 

Ζ Finansbank είλαη ε πην κεγάιε ηξάπεδα ηεο Σνπξθίαο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη 

θεξδνθνξία θαη αχμεζε ηεο ζέζεο ηεο. ηελ γείηνλα ρψξα έρνπλ εμαγνξαζζεί φιεο νη ζπγαηξηθέο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

παξφκνηα κε ηεο Διιάδαο. Άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Σνπξθία πνπ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο είλαη ε Finans Pension, ε Finans Invest, ε Finans Leasing, ε Finans Asset Management 

θαη ε Finans Factoring. ηελ Νφηηα Αθξηθή εμαγφξαζε ηελ The South African Bank of Athens Ltd, 

ζηελ Αίγππην πξαγκαηνπνίεζε δίθηπν θαηαζηεκάησλ Αηγχπηνπ κε ηελ νλνκαζία NBG Egypt, ελψ 

ζηελ Απζηξαιία δεκηνχξγεζε γξαθείν αληηπξνζψπεπζεο ζηελ Μειβνχξλε. Σέινο, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην δεκηνχξγεζε θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην Λνλδίλν θαη ηηο ζπγαηξηθέο NBGI 

Private Equity Ltd θαη ηελ NBG Securities ΑΔΠΔΤ.18 

 πκπεξαζκαηηθά, ο όμιλορ ηηρ Δθνικήρ Τπάπεζαρ έσει ππαγμαηοποιήζει ηιρ διεθνήρ 

επενδύζειρ ηος καηά ηο πλείζηον ζηα Βαλκάνια και ζηην Νοηιοαναηολική Δςπώπη. Σηα Βαλκάνια 

ςπάπσει πολςποίκιλη διεθνή δπαζηηπιόηηηα με πολλά ζηοισεία από ηη θεωπία ηων Άμεζων Ξένων 

Δπενδύζεων. Παποςζιάζει μια ζημανηικήρ ηάξηρ για ηον όμιλο επένδςζη ζηην Τοςπκία η οποία 

ζςμμεηέσει ενεπγά ζηην κεπδοθοπία ηος ομίλος. Τέλορ, ζηιρ μικπέρ Βαλκανικέρ σώπερ και ηην Μάληα 

οι ηπόποι διεθνοποίηζηρ ηος ομίλος είναι καηά ηο πλείζηον με θςγαηπικέρ. Ιδιαίηεπηρ ζημαζίαρ 

αποηελεί η απόθαζη για παποςζία ζηην Αςζηπαλία με γπαθείο ανηιπποζώπεςζηρ και ζηην Αίγςπηο με 

ηη δημιοςπγία δικηύος καηαζηημάηων. 

2.3. Δπηινγή ΑΞΔ ηεο Δζληθήο ζηα Βαιθάληα 

 Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δηεζλή επίπεδν θαη ζε 
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 Όπσο α.ζ. 16. 
18

 Όπσο α.ζ. 16. 
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εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. Απηφ πεγάδεη απφ 

ηελ θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Οκίινπ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαίλεηαη φηη κφλν ζηελ Απζηξαιία ε δηεζλήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππάγεηαη 

πιήξσο ζηελ ζεσξίαο ηεο ΑΞΔ. Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ ηεο Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο βαζίδεηαη 

ζην κέγεζφο ηνπο , ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ κέζνδν αλάπηπμεο ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. ηελ Βνπιγαξία θαη ζηελ Ρνπκαλία ζα αλαιπζνχλ ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα κε ζθνπφ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηε ζεσξία ησλ ΑΞΔ θαη ηελ 

SWOT Αλάιπζε. Απηφ ζα δείμεη ην κέγεζνο επηξξνήο ηεο ΑΞΔ ζε θάζε εηαηξεία θαη γεληθά ζηνλ 

φκηιν. Απφ ηελ άιιε, επηιέρζεθε απφ ηηο κηθξέο Βαιθαληθέο ρψξεο ε ΠΓΓΜ γηα πνιππνίθηινπο 

ιφγνπο. Αξρηθά είλαη κηα επέλδπζε κε εμαγνξά, ππάγεηαη ζηε ζεσξία ησλ ΑΞΔ θαη είλαη κηα 

γείηνλα ρψξα απφ ηελ Διιάδα κε ηελ νπνία ππάξρνπλ αλνηθηά δηπισκαηηθά κέησπα. Ο ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ, αιιά κε 

ελζσκάησζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ. Ηδηαίηεξα, ε επηινγή ησλ ρσξψλ ζα δψζεη ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζην ηέηαξην θεθάιαην φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε SWOT. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Όκσο, ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνξνινγηθήο θαη 

ινγηζηηθήο πξαθηηθήο είλαη πηζαλφλ θάπνηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο λα είλαη ιίγν 

δηαθνξνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ εμαγσγή ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζα αλαθεξζνχλ θαη 

ζα αηηηνινγεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ.
19

                                                
19

 Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

καθξνρξόληα δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο Μειέηε πεξίπησζεο: EFG EUROBANK ERGASIAS, 

Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 54 – 82, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα 2012. 

  Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο, Γεκήηξεο Κπξθίιεο, ζει. 157 – 162, 202 – 219, 221 – 277, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 

Οθηώβξηνο 2010. 

 Πηπρηαθή Δξγαζία: Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξώπε (Οη Διιεληθέο Σξάπεδεο ζηε 

Βνπιγαξία), Αιεμάλδξνβα Αιεμάλδξα, ζει. 46 – 72, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Οθηώβξηνο 2007, Αζήλα. 
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Κεθάιαην Σξίην: Δκπεηξηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

 ην Κεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζζνχλ νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα αλαιπζνχλ θαη ζα 

εθηηκεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. Ζ ζεσξία ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θεξδνθνξία, ηελ κφριεπζε, ην θφζηνο θαη ηελ ξεπζηφηεηα. 

πλεπψο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αξηζκνδείθηεο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ξεπζηφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνο ηα θέξδε, ηεο κφριεπζεο, ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα θέξδε ή ηηο πσιήζεηο θαη ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο εθφζνλ 

κηιάκε γηα εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3.1. Παξνπζίαζε ηεο United Bulgarian Bank A.D. 

 Ηδξχζεθε ην 1992 κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ 22 βνπιγαξηθψλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Απνηειεί ην πξψην θαη πιένλ νινθιεξσκέλν ζρέδην εμπγίαλζεο ηνπ βνπιγαξηθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Κχξηνο κέηνρνο ηεο UBB είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδα (ΔΣΔ) – 

99,9%. Ηδηαίηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νκίινπ απφ ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2013 είλαη, ν Stilian 

Vatev σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν Radka Toncheva 

σο Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή, ν Theodor 

Marinov σο κε εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.., ν Αλαζηάζηνο Λίδνο σο κε εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ 

Γ.., ν Κσλζηαληίλνο Μπξάηνο σο κε εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.., ν Παχινο Μπισλάο σο κε 

εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. Καη ν Παλαγηψηεο Καξαλδξέαο σο κε εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ..
20

 

 Ζ UBB έρεη δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αληαπφθξηζεο κε 849 ηξάπεδεο ζε 91 ρψξεο θαη κε 31 

ηξάπεδεο ζε φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, ζηεξίδεη 23 ινγαξηαζκνχο αληαπνθξηηψλ ηξαπεδψλ ζε 12 

δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα. Γηαζέηεη πάλσ απφ 210 κνλάδεο ζε φιε ηε ρψξα. Καη παξέρεη δάλεηα, 

θαηαζέζεηο, ζπλαιιαγέο,  ελδν-ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο, ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ηακεηαθή 

δηαρείξηζε, ηαμηδησηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη επηηαγέο, ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο 

πιεξσκψλ, εξγαζίεο ζπιινγήο κεηξεηψλ θαη απνζεηεξίσλ, εγγπήζεηο θαη πηζησηηθέο επηζηνιέο, 

αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ, απνζεηήξην θαη ππεξεζίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, επελδπηηθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο θαη  δηεζλήο κεηαθνξέο ρξεκάησλ κέζσ ηεο Western Union.
21

 

 πκκεηνρέο ζην ζχλδεζκν Σξαπεδψλ ζηε Βνπιγαξία, ζην Βνπιγαξηθφ Υξεκαηηζηήξην, ζην 

Κεληξηθφ Απνζεηήξην, ζην Europay International, ζην Visa International, ζηε JCB (Japan Credit 

Bureau) ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηξαπεδηθήο θάξηαο Ηαπσλίαο, ζην S.W.I.F.T., ζηελ IIF - Institute of 
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 http://www.ubb.bg/en-US/the_bank 

 Ιζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 
21

 Όπσο αξηζκόο ζεκείσζεο 20. 

http://www.ubb.bg/en-US/the_bank
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International Finance, ε νπνία είλαη ε Παγθφζκηα Έλσζε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, 

ζηνλ BIBA ην ζχλδεζκν ησλ Βνπιγαξηθψλ Βηνκεραληψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, ζην BBLF  ην νπνίν 

απνηειεί ην Βνπιγαξηθφ Business Leaders Forum, ζην Licensed πνπ είλαη βαζηθφο 

δηαπξαγκαηεπηήο ησλ θξαηηθψλ ηίηισλ, ζηελ Western Union θαη θαηέρεη άδεηα επελδπηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή γηα δηαπξαγκάηεπζε θηλεηψλ αμηψλ.
22

 

3.2.  Παξνπζίαζε ηεο Banca Romaneasca S.A. 

 Ζ Banca Romaneasca S.A. ηδξχζεθε ην 1992 σο εκπνξηθή ηξάπεδα εμ νινθιήξνπ ηδησηηθή. 

ηαδηαθά δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηεο. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 1996, ε ηξάπεδα έγηλε ην πξψην 

ππνθαηάζηεκα ηεο Western Union ζηε Ρνπκαλία. Γηα πξψηε θνξά ζηε Ρνπκαλία, κηα ηξάπεδα  

πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν 1996, ε 

ηξάπεδα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο απηέο κέζσ έμη ζέζεσλ ζε 200 ζεκεία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Μηα 

πξσηνβνπιία πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο απνηειεί ε ζχλαςε 

αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ νκάδα Lloyd απφ ην 

1997. Καηά ζπλέπεηα, ε Σξάπεδα ήηαλ ε πξψηε ξνπκαληθήο ηδηνθηεζίαο ηξάπεδαο πνπ αζθαιίδεηαη 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ απάηεο θαη ζθάικαηνο παξαιείςεηο. 
23

 

 Σν 1999, ε ξνπκαληθή-American Investment απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ίδξπζε ζπλεξγαζίεο κε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία έδσζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΔ ηεο Ρνπκαλίαο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, ε Δζληθή Σξάπεδα 

ηεο Διιάδα απέθηεζε απφ ξνπκαληθή-American Σακείν Δπελδχζεσλ 81,65% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο θαη έγηλε ν θχξηνο κέηνρνο. Απηή ε ελέξγεηα  ήηαλ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

θάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Banca Romaneasca S.A. θαη κηα εγγχεζε γηα νπνηαδήπνηε 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ζηελ αγνξά απηή θαη ηεο επξείαο πεξηνρήο. Βειηηψλνληαη 

ζπλερψο ε γθάκα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηξαπεδηθήο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ κε ηελ αλάπηπμε 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.  ήκεξα, ιεηηνπξγεί έλα δίθηπν κε 115 εδαθηθέο κνλάδεο θαη 5 

επηρεηξεκαηηθά θέληξα, παξέρνληαο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο πειάηεο ηεο. 
24

 

 Πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο είλαη λα αλαπηχμεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια κηα πξνζεθηηθή 
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 Όπσο α.ζ. 20. 
23

 https://www.banca-romaneasca.ro 

 Ιζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 
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 Όπσο α.ζ. 23. 

https://www.banca-romaneasca.ro/
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πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν. Οη πξννπηηθέο έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά κεηά ηελ εμαγνξά 

απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδα, φπσο ν πιεηνςεθψλ κέηνρνο είλαη έλαο ηζρπξφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο φκηινο πνπ κπνξεί θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε απηψλ. ε 

απηήλ ηελ εμέιημε είλαη πηζαλφλ λα έρεη κεξίδην επζχλεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ηζρχεη 

απφ ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2014. πγθεθξηκέλα Πξφεδξνο θαη αληηπξφεδξνο είλαη ν  Μαξίλεο 

ηξαηφπνπινο θαη Βξαρίνλαο Κσλζηαληίλνο. Μέιε είλαη ν Ησάλλεο Κνπγηνλάο, ν Petru Rares, ν 

Ion Stancu, ν Νηθνιάνπ Αξγχξεο ηακπνπιήο θαη ν Νηθφιανο Υξηζηνδνχινπ.25 

3.3. Παξνπζίαζε ηεο Stopanska Banka A.D. 

 Ζ Stopanska Banka A.D. είλαη κηα ηξάπεδα κε ηε κεγαιχηεξε παξάδνζε ζηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο(ΠΓΓΜ). Ηδξχζεθε σο ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ ΠΓΓΜ 

ην 1944 θαη αζρνινχληαλ κε ηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή κε ζθνπφ λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. ήκεξα, εμαθνινπζεί λα έρεη κηα εγεηηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ΠΓΓΜ. ηηο αξρέο ηνπ 2000 αγνξάζηεθε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Απηφ ην ζεκαληηθφ βήκα ηεο ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηεο 

ζε κηα επηηπρεκέλε εηαηξεία ζε ηξαπεδηθά πξφηππα αλά ηνλ θφζκν.
26

 

 Μεηά ηε ιήςε ηεο ΔΣΔ ε Stopanska Banka A.D. ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κέζσ 

ηεο εληαηηθήο αλαδηάξζξσζεο. ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηζήγαγε έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο θαη κηα λέα νξγαλσηηθή δνκή, ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, 

εηζάγεη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πίζηεο, ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρεη γίλεη ε θνξπθαία εηαηξεία 

ηεο ρψξαο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. ήκεξα, απνηειεί κηα ηξάπεδα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ησλ πειαηψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηηο πην αλεπηπγκέλεο ζέζεηο δηθηχνπ, 

κε ην κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ θαη θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
27
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3.4. Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ην θάζε ππό κειέηε ηξαπεδηθό ίδξπκα ηεο 

Βαιθαληθήο 

 Σα ζηνηρεία γηα ηα ππφ κειέηε Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα ζηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Γ.Μ.) είλαη απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα γηα εχξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα έηζη ψζηε λα είλαη έγθπξε ε κεηάθξαζε απηψλ κε ζθνπφ ηελ άξηζηε επηζηεκνληθή 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηηο νκάδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα ηξαπεδηθά ινγηζηηθά πξφηππα 

θαη νη νκάδεο είλαη «Γηαζέζηκα & Απαηηήζεηο», «Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηαθά», «Πάγην Δλεξγεηηθφ», 

«Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο», «Ξέλα Κεθάιαηα», «χλνιν Τπνρξεψζεσλ» θαη «πλνιηθά Ίδηα 

Κεθάιαηα» απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Δλψ απφ ηελ θαηάζηαζε  Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία  «Καζαξέο Πσιήζεηο» θαη «Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο». 

     ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεηαθξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ γηα ην θάζε ππφ κειέηε 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα ηεο Βαιθαληθήο θαη κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ζα αλαθεξζνχλ ηα 

ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη θαηά ίδξπκα θαη θαηά έηε ζηα ηδξχκαηα 

φπνπ ρξεηαζηεί. πλεπψο γηα ηε united Bulgarian Bank A.D. ζα έρνπκε, 

Assets :Απαηηήζεηο  

 Cash and balances with the Central Bank = Μεηξεηά & Καηαζέζεηο ζηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα. 

 Loans and advances to customers, net = Καζαξά δάλεηα & πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο. 

 Loans advances to bank= Γάλεηα & πξνθαηαβνιέο ζε ηξάπεδεο. 

 Financial assets at fair value through profit or loss= Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία πνπ Απνηηκνχληαη ζε Γίθαηε Αμία Μέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ. 

 Derivative financial instruments=Υξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ Μέζσλ. 

 Financial assets available for sale= Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. 

 Investments in associates and subsidiaries= Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο & πγγελείο. 

 Intangible assets= Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

 Property and equipment= Αθίλεηα & Δμνπιηζκφο. 

 Deferred income tax assets= Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο. 
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Liabilities: Τπνρξεώζεηο  

1.Due to bank= Τπνρξεψζεηο πξνο Σξάπεδεο. 

2. Due to customers= Τπνρξεψζεηο πξνο Πειάηεο. 

3. Derivative financial instruments= Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. 

4.Bank borrowings= Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο. 

5.Debt securities in issue= Δθδφζεηο Οκνινγηψλ (2010 – 2013 δελ ππάξρεη). 

6.Subordinated liabilities= Τπνρξεψζεηο κεζησκέλεο εμαζθάιηζεο. 

7.Deferred income fax liabilities= Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο. 

8.Retirement benefit obligations= Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο. 

9.Shareholders’ equity= Ηδία Κεθάιαηα ησλ Μεηνρψλ.
28

 

Income Statement: Απνηειέζκαηα Δζόδσλ 

1.Net income= Καζαξά Έζνδα απφ ηφθνπο. 

2. Net fees and commission income= Καζαξά Έζνδα Γηθαησκάησλ & Πξνκεζεηψλ. 

3.Profit Before= Κέξδνο πξηλ ηελ θνξνινγία. 

 Απφ ηελ άιιε, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ηεο Ρνπκαλίαο (Romaneasca Banca S.A.) απνηειείηαη 

απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

Assets: Απαηηήζεηο 

1.Cash on hand= Μεηξεηά (2008 θαη 2009). 

2.Due from National Bank of Romania= Οθείιεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 

3.Investment securities available-for-sale= Δπελδχζεηο ζε Υξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

4.Due from other banks= Οθείιεηαη απφ άιιεο Σξάπεδεο. 

5. Derivative Financial Instruments= Υξεκαηννηθνλνκηθά Παξάγσγα Μέζα. 

6. Loans and advances to customers = Καζαξά Γάλεηα & Πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο. 

7. Equity investment available-for sale= Δπελδχζεηο ζε Μεηνρέο δηαζέζηκα πξνο Πψιεζε(2012 

θαη 2013). 

      8.Intangible assets= Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

9.Property, Plant.and Equipment= Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο & Δμνπιηζκφο. 

       10.Cash and short term funds= Μεηξεηά &Βξαρππξφζεζκεο Σακεηαθέο απαηηήζεηο (2010 έσο 

2013). 

                                                
28

 Γηα ηελ United Bulgarian Bank A.D. εμήρζεζαλ από ηα αξρεία από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζε pdf: 

Annual+Separated+Report2013 UBB, UBB_annual+report_2009 θαη UBB_Separate+FS+2011. 
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11.Other assets= Άιιεο Απαηηήζεηο. 

Liabilities: Τπνρξεώζεηο 

1.Deposits from banks= Καηαζέζεηο απφ ηηο Σξάπεδεο. 

2.Due to customers= Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο. 

3. Derivative Financial Instruments= Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. 

4.Other borrowed funds= Λνηπέο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο (2009 έσο 2011). 

5.Deferred tax liabilities= Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο. 

6.Retirement benefit obligations= Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο πληαμηνδφηεζεο. 

7.Other liabilities= Άιιεο Τπνρξεψζεηο. 

8.Subordinated loan and other harrowed funds= Γάλεην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο & ινηπέο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (2012 θαη 2013). 

Income Statement: Απνηειέζκαηα Δζόδσλ 

1.Net interest income= Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο. 

2. Net fees and commission income= Καζαξά Έζνδα Γηθαησκάησλ & Πξνκεζεηψλ  

3.Profit/Loss before income tax= Κέξδνο/ Εεκηέο πξηλ ηε θνξνινγία.
29

 

 Δλ ζπλερεία, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα Stopanska Banka A.D.ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Γ.Μ.) απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

4 .Cash and cash equivalents= Σακεηαθά Γηαζέζηκα & Ηζνδχλακα 

5. Loans and advances to banks= Γάλεηα & Πξνθαηαβνιέο ζε Σξάπεδεο  

6. Loans and advances to customers= Γάλεηα & Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο 

7. Securities available for sole= Υξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

8. Securities held-to-maturity= Υξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα κέρξη ηελ ιήμε 

9. Foreclosed assets= Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ Πιεηζηεξηαζκφ 

10. Intangible assets= Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

11. Property, plant and equipment= Αθίλεηα Δγθαηαζηάζεηο & Δμνπιηζκφο 

12. Income tax receivables=  Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

13. Investment securities= Δπελδχζεηο ζε Κηλεηέο Αμίεο (2010 – 2013). 

14. Other assets= Άιιεο Απαηηήζεηο 

15.Assets acquired through foreclosed procedure= Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Απνθηήζεθαλ απφ 

Πιεηζηεξηαζκνχο (2010 -2011). 

Liabilities: Τπνρξεώζεηο 
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 Γηα ηελ Roneasca Bank S.A. ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αξρεία από ηελ ηζηνζειίδα ζε pdf, annual-report-2013-

romaneasca, brom-ifrs-semnat_romaneasca θαη raportanual_2009_romaneasca. 
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1.Due to bancs= Τπνρξεψζεηο πξνο Σξάπεδεο 

2.Due to customers= Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  

3. Borrowings= Γάλεηα 

4. Provisions= Πξνβιέςεηο 

5 .Other liabilities= Άιιεο ππνρξεψζεηο 

6.Other borrowed funds= Λνηπέο Γαλεηθέο Τπνρξεψζεηο 

7.Tax payables= Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 

Income Statement: Απνηειέζκαηα Δζόδσλ 

1.Net interest income= Καζαξά Έζνδα απφ Σφθνπο  

2.Net fee and commission income= Καζαξά Έζνδα Γηθαησκάησλ & Πξνκεζεηψλ 

3.Profit/ Loss before tax= Κέξδε/Εεκηέο πξν Φφξσλ.
30

 

 Γηα ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο United Bulgarian Bank A.D. ζηελ 

νκάδα «Γηαζέζηκα θαη Απαηηήζεηο» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ Cash and 

Balances with the Central Bank, Financial assets at fair value through profit or loss, Financial assets 

available for sale, Deferred income tax assets, Other assets θαη Derivative financial instruments. Σν 

«Πάγην Δλεξγεηηθφ» απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία Investments in associates and subsidiaries, 

Intangible assets θαη Property and equipment.Σέινο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζην 

Κπθινθνξνχλ είλαη  ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο «Γηαζέζηκα θαη Απαηηήζεηο» απμαλφκελα θαηά ηα 

Loans and advances to customers net θαη Loans and advances to bank. Απφ ηελ άιιε ,νη 

«Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» απνηεινχληαη απφ ηα ζηνηρεία due to bank, Due to Customers, 

Derivatives financial instrument, Subordinated liabilities, Deferred income tax liabilities θαη 

Retirement benefit obligations. Δλ ζπλερεία ηα «Ξέλα Κεθάιαηα» γηα ην 2008 – 2009 είλαη Debt 

Securities in issue θαη Bank Borrowings, ελψ ηα έηε 2010 – 2013 είλαη κφλν ην Bank borrowings. 

Σν «χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ»είλαη ην ζηνηρείν To Shareholders equity θαη ην «χλνιν ησλ 

Τπνρξεψζεσλ» είλαη ην άζξνηζκα Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο θαη Ξέλα Κεθάιαηα. Απφ ηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ηα ζηνηρεία net interest income θαη net fee and commission 

income απνηεινχλ ηηο «Καζαξέο Πσιήζεηο» ελψ ηα «Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο» 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην ζηνηρείν Profit/Loss Before taxation.
31

 

 Γηα ηελ Banca Romaneasca S.A. ηα «Γηαζέζηκα & Απαηηήζεηο» γηα ην 2008 θαη 2009 είλαη 

Cash in hand, Due from National Bank of Romania, Investment securities available – for - -sale, 
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 Γηα ηελ Stopansca Banca A.D. ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αξρεία από ηελ ηζηνζειίδα ζε pdf: Angliska verzija 

IFRS 2013, Financial statement MAS 2011 θαη StbBtAnnualReport2009. 
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 Μέζα Σξαπεδηθήο Δξγαζίαο, Σόκνο Α: Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Γεώξγηνο Κόληνο,ζει. 373 – 417, ΔΑΠ, Πάηξα 

2008. 
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Due from other banks, Derivative Financial Instruments, Equity investment available – for – sale 

θαη Other assets, ελψ γηα ηα έηε 2010 – 2013 είλαη ηα ζηνηρεία Cash and Short term funds αληί ηνπ 

Cash in hand θαη πξνζηίζεληαη ζε φια ηα άιια ην ζηνηρείν Deferred Income tax assets. Σν «Πάγην 

Δλεξγεηηθφ» αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα ζηνηρεία Intangible assets θαη Property, Plant and 

Equipment, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ «Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ» ζα πξνζηεζνχλ ζηα «Γηαζέζηκα θαη 

Απαηηήζεηο» ην ζηνηρείν Loans and advances to customers net.Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παζεηηθνχ 

έρνπκε ζηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηα ζηνηρεία Deposits from bank, Due to customers, 

Derivative financial instruments, Deferred tax liabilities, retirement benefit obligation θαη Other 

liabilities. «Σα Ξέλα Κεθάιαηα» γηα ην 2009-2011 είλαη ην ζηνηρείν Other borrowed funds θαη γηα 

ηα έηε 2012-2013 είλαη ην Subordinated loan and other borrowed funds.Σέινο γηα ηα ζηνηρεία ησλ 

«Καζαξψλ Πσιήζεσλ», ησλ «Καζαξψλ Κεξδψλ Δθκεηάιιεπζεο», ηνπ «πλφινπ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ» θαη ηνπ «ζπλφινπ ησλ Τπνρξεψζεσλ» είλαη ηα ίδηα κε ηελ United Bulgarian Bank.
32

 

 Γηα ηελ Stopanska Banka A.D. ηα «Γηαζέζηκα θαη Απαηηήζεηο» είλαη Cash and cash 

equivalents, Securities available for sale, Income tax receivables θαη other receivables. Σν «Πάγην 

Δλεξγεηηθφ» γηα ηα έηε 2008-2009 απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία Intangible assets θαη Property, plant 

and Equipment,ελψ γηα ηα έηε 2010-2013 πξνζηίζεηαη ζε απηά θαη ην ζηνηρείν Investment 

Securities. Σα ζηνηρεία απφ πιεηζηεξηαζκφ δελ ελζσκαηψλνληαη ζε θακία νκάδα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο αξηζκνδείθηεο ζχκθσλα κε ηελ  ηξαπεδηθή ινγηζηηθή. Δπίζεο, ην 

«Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηαθφ» απαξηίδεηαη απφ ηα «Γηαζέζηκα θαη Απαηηήζεηο», Loans and advances 

to bank θαη Loans and advances to customers. Γηα ηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζα έρνπκε ηα 

ζηνηρεία  Due to customers, Tax payables θαη Other liabilities. Σα «Ξέλα Κεθάιαηα» ζα είλαη 

Borrowings θαη Other borrowed funds, ελψ νη πξνβιέςεηο (Provisions) ζα ελζσκαησζνχλ ζην 

«χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ» φπνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηηο «Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» θαη ηα 

«Ξέλα Κεθάιαηα». Οη «Καζαξέο Πσιήζεηο» ζα είλαη ην άζξνηζκα net interest income θαη net fee 

and commission income, ηα «Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο» απνηππψλνληαη ζην ζηνηρείν Profit/ 

Loss before tax θαη ην «χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ Μεηφρσλ» είλαη ην ζηνηρείν Total Equity and 

Reserve. 
33 

3.5. Θεσξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ 

 ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζζνχλ νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ηηο 

                                                
32

 Μέζα Σξαπεδηθήο Δξγαζίαο, Σόκνο Α: Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Γεώξγηνο Κόληνο,ζει. 373 – 417, ΔΑΠ, Πάηξα 

2008. 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ κειέηε εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Απηή ε 

εμαγσγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζα είλαη ζε ρξνληθφ νξίδνληαη επηαεηίαο. Οη ηάζεηο θαη ν ζπζρεηηζκφο 

απηψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ κεγέζνπο επηξξνήο ηεο ΑΞΔ ζηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπνκέλσο, ζα αλαπηπρζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ ζχκθσλα κε ηελ νκάδα ζηνηρείσλ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηελ αμία πνπ έρνπλ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν, απφ ηελ νκάδα 

εμέηαζεο αμηνιφγεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηόηεηαο. 

Απηφο ν αξηζκνδείθηεο δείρλεη ηε δπλαηόηεηα απνπιεξσκήο ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ  από ηα δηαζέζηκα θαη απαηηήζεηο ή αιιηώο ησλ ζρεδόλ άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο = (Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο)/ (Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο).
34

 

 Απφ ηελ νκάδα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα αλαιπζεί ν αξηζκνδείθηεο ηεο 

ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ. Απηφο ν αξηζκνδείθηεο δείρλεη πφζν επεξεάδνπλ ηα 

ίδηα θεθάιαηα ηηο θαζαξέο πσιήζεηο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάιπζε φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαζαξέο πσιήζεηο ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ Καζαξψλ Δζφδσλ απφ 

Σφθνπο θαη ησλ Καζαξψλ Δζφδσλ απφ Γηθαηψκαηα θαη Πξνκήζεηεο, ελψ ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζα 

αληηπξνζσπεπζνχλ απφ ην χλνιν ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Οπζηαζηηθά απηφο ν δείθηεο δείρλεη 

ηελ ηαρύηεηα ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ζηελ δεκηνπξγία θαζαξώλ πωιήζεωλ. 

Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = (Καζαξέο Πσιήζεηο)/ (ύλνιν 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ).
35

 

 Ζ κφριεπζε ή δαλεηζκφο ησλ ππφ κειέηε ηδξπκάησλ ζα απνηππσζεί απφ ηνλ Αξηζκνδείθηε 

Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα. Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ηνλ μέλν δαλεηζκό ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα 

ηωλ κεηόρωλ ή ηεο εηαηξείαο. Γηα απηφλ ην ιφγν ζηελ αλάιπζε σο μέλα θεθάιαηα ζεσξνχληαη νη 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο. 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα = (ύλνιν Ξέλσλ Κεθαιαίσλ)/ (ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ).
36
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 Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κεηξάηαη κε ζρεηηθή αμηνπηζηία απφ ηνλ 

Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, φπνπ απνδίδεη ην πνζνζηό ησλ θαζαξώλ 

Κεξδώλ Δθκεηάιιεπζεο επί ησλ πλνιηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ. 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = (Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο)/ 

(ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ).
37

 

 Η νκάδα ηεο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ θαη Βησζηκόηεηαο πεξηγξάθνληαη από ηνπο 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα θαη Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθνύ πξνο ύλνιν 

Τπνρξεώζεσλ. Δάλ ρξεηαζηεί ζην ζχλνιν ππνρξεψζεσλ ζα ελζσκαησζνχλ νη πξνβιέςεηο, ελψ 

ζηα πάγηα θεθάιαηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο αξηζκνδείθηεο ίδηα 

πξόο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνδίδεη ην πνζνζηό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ δηνρεηεύηεθαλ 

ζε επελδύζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Δλψ, ν δείθηεο ηνπ θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ 

πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο δείρλεη ην πνζνζηό ηωλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεωλ πνπ θαιύπηνληαη 

από ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα = ( Ίδηα Κεθάιαηα)/ (Πάγην Δλεξγεηηθό). 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθνύ πξνο πλνιηθέο Τπνρξεώζεηο = (Κπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό)/ (πλνιηθέο Τπνρξεώζεηο).
38 

3.6. Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ ππό κειέηε ηδξύκαηνο STOPANSKA 

BANKA A.D..
39

 

 ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ν πίλαθαο κε ηηο νκάδεο ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ STOPANSKA BANKA A.D. ηα έηε 2008 

έσο 2013, ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ηα αληίζηνηρα 

γξαθήκαηα γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο. Δπνκέλσο, απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη ε Άκεζε 

Ξέλε Δπέλδπζε ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο γηα ηηο νκάδεο ησλ δηαζεζίκσλ & 
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Δπζύκνγινπ, ζει. 107 – 109, Πεηξαηάο 1999. 

 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 83 – 89, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
38

 Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνηθήζεσο – Σόκνο Α: Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ, Πξόδξνκνο Γ. 

Δπζύκνγινπ, ζει. 113 – 115, Πεηξαηάο 1999. 

 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο – Η πεξίπησζε ηεο Nestle Διιάο, 

Μπόζθνβηηο Υξηζηίλα, ζει. 88 – 94, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2011. 
39

 Elsevier, Research International Business and Finance, Factors influencing the profitability of domestic and 

foreign commercial banks in the European Union, Fotiow Pasiouras – Kyriaki Kosmidou, Volume 21, Issue 2, 

ζει. 222-237, Ινπληνο 2007. 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ησλ Μεγάισλ Διιεληθώλ 

Σξαπεδώλ Δληόο Δπξσδώλεο ηελ Πεξίνδν ηεο Κξίζεο, Λαδάξνπ Γ. Καξακαλιή, ζει 44 – 149, Οθηώβξηνο 

2012, Θεζζαινλίθε. 



35 

Απαηηήζεσλ, ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νη θαζαξέο πσιήζεηο 

θαη ηα πλνιηθά Ίδηα Κεθάιαηα έρνπλ κηα ζπλερφκελε πησηηθή δηαρξνληθή ηάζε. 

Πίλαθαο 3.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ STOPANSKA BANKA  A.D. 

STOPANSKA BANKA A.D. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γηαζέζηκα & 

Απαηηήζεηο 

2247706 1595132 2480084 2835659 2811506 2861133 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

4325956 3912749 4782448 4864807 5407189 5871844 

Καζαξέο Πσιήζεηο 359727 358156 339030 276384 252491 248923 

χλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

1724180 1713434 1650912 1174225 1027667 1090932 

Ξέλα Κεθάιαηα 707679 987699 1006450 759346 920904 807236 

Καζαξά Κέξδε 206857 84033 16875 -475255 -144942 21701 

Πάγην Δλεξγεηηθφ 192433 215710 270217 259194 928510 621166 

Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

4495803 6146800 6830014 5892176 5565188 6530058 

χλνιν 

Τπνρξεψζεσλ 

5050817 4397505 5804317 5645082 6347900 6693909 

 Πεγή: Angliska verzija IFRS 2013pdf ζει. 3 – 4 , Financial statement MAS 2011pdf 

ζει. 1 θαη 3 θαη StbBtAnnual Report 2009pdf ζει. 3 – 4. 

 ηα παξαθάησ γξαθήκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηαθαίλεηαη φηη ζε φινπο ηνπο αξηζκνδείθηεο 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη αληζνθαηαλνκέο ζηελ εξκελεία απηψλ, εθηφο απφ ηνλ 

αξηζκνδείθηε ίδηα πξνο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ηδηαίηεξα, ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο κεηψλεηαη αξρηθά ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη γηα ηξία ζπλερφκελα έηε θαη έπεηηα 

κεηψλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 2008. Ο δείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

παξνπζηάδεη κηα ζηαζηκφηεηα ζηελ ηηκή ηνπ κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Ο αξηζκνδείθηεο μέλα πξνο 

ίδηα θεθάιαηα έρεη απμεηηθή ηάζε κε πξνζπάζεηα αλαπξνζαξκνγήο ηα δπν ηειεπηαία έηε. Δλ 

ζπλερεία, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζηάδεη πηψζε έσο θαη παξνπζία 

αξλεηηθψλ επηπέδσλ ηα νπνία θαηά ην έηνο 2013 πξαγκαηνπνηεί κεηαζηξνθή ζε ζεηηθέο. Ο 

αξηζκνδείθηεο ίδηα πξνο πάγηα θεθάιαηα έρεη πησηηθή ηάζε κε αλάηαζε ην 2013 θαη ν δείθηεο 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο πνπ νδεγνχλ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απφ ην 2008 θαηά ην έηνο 2013. 
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Γξάθεκα 3.1. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Γξάθεκα 3.2. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
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Γξάθεκα 3.3. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 

Γξάθεκα 3.4. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Γείθηε Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
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Γξάθεκα 3.5. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 

 

Γξάθεκα 3.6. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνδείθηε Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο πλνιηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

 

1 2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΙΔΙΑ 

ΠΡΟ ΠΑΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έηη

Σ
ιμ

ή

1 2 3 4 5 6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

Έηη Μελέηης

Σ
ιμ

ή
 Δ

εί
κ

ηη



39 

Πίλαθαο 3.2. Αξηζκνδείθηεο γηα ηελ Stopanska Banka A.D. 

Αξηζκνδείθηεο γηα ηελ Stopanska Banka A.D. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο 0,520 0,408 0,519 0,583 0,520 0,487 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,209 0,209 0,205 0,235 0,246 0,228 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 0,410 0,576 0,610 0,647 0,896 0,740 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,120 0,049 0,010 -0,405 -0,141 0,020 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 8,960 7,943 6,110 4,530 1,107 1,756 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ πξνο 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

0,890 1,398 1,177 1,044 0,877 0,976 

 Πεγή: Από ηνλ πίλαθα 3.1. θαη κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ηνπ microsoft excell 

εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα 

 Ζ ΑΞΔ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. δελ παξνπζίαζε άκεζα ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ απηήλ ηελ πξαθηηθή δηεζλνπνίεζεο. Παξ' φια απηά ζηαδηαθά δεκηνπξγεί ζεηηθέο 

ζπλέξγεηεο κε ηα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Βαιθαληθήο 

Υεξζνλήζνπ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ππφ κειέηε είλαη κηθξή ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη ηελ δπλακηθή γηα ηελ αλαηξνπή ηεο δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ηνπ 2007 θαη θαηεπέθηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Νφηηα Δπξψπε, ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο αλαηνιήο θαη ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε επέλδπζε παξνπζηάδεη αδπλακία ζηελ ξεπζηφηεηα, κεγέζπλζε ηνπ μέλνπ 

δαλεηζκνχ θαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ ηα ίδηα θεθάιαηα επελδχνληαλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πνπ πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη λα 

ηθαλνπνηεί ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

θαιχπηεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ή ππνιείπεηαη ιίγν κε απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη 

βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο  γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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3.7. Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ ππό κειέηε ηδξύκαηνο United Bulgarian 

Bank A.D..
40

 

 Σα Γηαζέζηκα & Απαηηήζεηο έρνπλ αλνδηθή ηάζε πνπ απνηππψλεηαη κε ηελ αχμεζή ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην 2008. Οη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο απμήζεθαλ ηα δχν πξψηα έηε ηεο αλάιπζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθαλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ ην 2008. Οη Καζαξέο Πσιήζεηο έρνπλ 

πησηηθή ηάζε θαη ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη αληζνθαηαλνκή θαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. 

Σα Ξέλα Κεθάιαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κε κείσζε απηψλ ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο ηνπο. Σν Πάγην Δλεξγεηηθφ κεηψλεηαη ζπλερψο φπνπ πηζαλφλ λα βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε 

ζχγρξνλσλ θαη αμηφπηζησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ζηελ πνιηηηθή γηα κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε πάγηα. Σν θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη ην χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ απμάλεηαη 

απφ ην 2008 ζην 2009  θαη έπεηηα παξνπζηάδνπλ ζπλερφκελε πησηηθή ηάζε ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

απφ ην έηνο 2008. 

Πίλαθαο 3.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ UNITED BULGARIAN BANK  A.D. 

UNITED BULGARIAN BANK  A.D. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γηαζέζηκα & 

Απαηηήζεηο 

856735 1403545 1540049 1357006 1495568 1701752 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

6674659 7011127 6296784 5380227 5089723 5516047 

Καζαξέο Πσιήζεηο 447159 472700 472459 382860 305114 290620 

χλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

937660 1024425 1091073 1104320 1068350 1087789 

Ξέλα Κεθάιαηα 120169 96783 65440 212416 188127 111355 

Καζαξά Κέξδε 217115 89870 71038 14022 -45695 18708 

Πάγην Δλεξγεηηθφ 119790 116432 106315 91813 77687 63551 

Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

7611978 8015903 7346982 6605152 6268513 6651640 

χλνιν 

Τπνρξεψζεσλ 

6794828 7107910 6362224 5592643 5277850 5627402 

 Πεγή: Annual+Separated+Report2013 UBB pdf ζει. 34 – 35 (Παξάξηεκα Deloitte), 

UBB_annual+report_2009 pdf ζει.  43 – 44 (Παξάξηεκα Deloitte) θαη 

                                                
40

 Elsevier, Journal of Banking & Finance, Foreign bank and credit stability in Central and Eastern Europe A 

panel data analysis, Ralph de Hass – Iman van Lelyveld, Volume 30, Issue 6, ζει. 1927 – 1952, Ινύιηνο 2006. 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ησλ Μεγάισλ Διιεληθώλ 

Σξαπεδώλ Δληόο Δπξσδώλεο ηελ Πεξίνδν ηεο Κξίζεο, Λαδάξνπ Γ. Καξακαλιή, ζει 44 – 149, Οθηώβξηνο 

2012, Θεζζαινλίθε. 
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UBB_Separate+FS+2011 pdf ζει. 27 – 28 (Παξάξηεκα Deloitte). 

 ηα παξαθάησ γξαθήκαηα ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο απμάλεηαη ζπλερψο, αιιά 

είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ο δείθηεο 

ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη ζπλερφκελε πησηηθή ηάζε ε νπνία δείρλεη κείσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. Ο αξηζκνδείθηεο μέλα πξνο 

ίδηα θεθάιαηα έρεη απμνκεηψζεηο πνπ πηζαλφλ βαζίδνληαη ζηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηνπ ππφ 

κειέηε ηδξχκαηνο. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη πησηηθή ηάζε απφ 23% ζε – 

4% θαη ην 2013 απμάλεηαη ζε 2% πεξίπνπ. Ο δείθηεο ίδηα πξνο πάγηα θεθάιαηα έρνπλ απμεηηθή 

ηάζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλερφκελε κείσζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, ν 

αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδεη αχμεζε θαη 

ππνδειψλεη θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα έκκεζα θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

Γξάθεκα 3.7. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 
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Γξάθεκα 3.8. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

Γξάθεκα 3.9. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 
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Γξάθεκα 3.10. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Γείθηε Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

Γξάθεκα 3.11. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 

 

1 2 3 4 5 6

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έηη

Σ
ιμ

ή

1 2 3 4 5 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΙΔΙΑ 

ΠΡΟ ΠΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έηη

Σ
ιμ

ή



44 

Γξάθεκα 3.12. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνδείθηε Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο πλνιηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

 

Πίλαθαο 3.4. Αξηζκνδείθηεο γηα ηελ United Bulgarian Bank A.D. 

Αξηζκνδείθηεο γηα ηελ United Bulgarian Bank A.D. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο 0,128 0,200 0,245 0,252 0,294 0,309 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,477 0,461 0,433 0,347 0,286 0,267 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 0,128 0,094 0,060 0,192 0,176 0,102 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,232 0,088 0,065 0,013 -0,043 0,017 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 7,828 8,798 10,263 12,028 13,752 17,117 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ πξνο 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

1,120 1,128 1,155 1,181 1,188 1,182 

 Πεγή: Από ηνλ πίλαθα 3.3. θαη κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ηνπ microsoft excell 

εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα 

 Ζ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα  δείρλεη φηη ε ΑΞΔ ηεο Δζληθήο ζηελ 

Βνπιγαξία ήηαλ πεηπρεκέλε θαη άληεμε ζηηο δηεζλείο πηέζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, Αζίαο θαη Ακεξηθήο. 

Ηδηαίηεξα ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ δίλεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο 

επελδπηέο, ηα μέλα θεθάιαηα δελ είλαη πςειά θαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνληαη απφ ην 
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θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. πκπεξαζκαηηθά, ε επέλδπζε ζηε Βνπιγαξία έρεη απνδψζεη θαη είλαη 

δνκεκέλε έλαληη ζε εμσγελήο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

3.8. Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ ππό κειέηε ηδξύκαηνο ROMANEASCA 

BANCA S.A..
41

 

 ην ππφ κειέηε ίδξπκα ηεο Ρνπκαλίαο ηα Γηαζέζηκα θαη νη Απαηηήζεηο παξνπζηάδνπλ 

δηαθπκάλζεηο κε ηειηθφ απνινγηζκφ ηελ κείσζή ηνπο. Οη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο έρνπλ 

πησηηθή ηάζε  κέρξη ην 2012 θαη θαηά ην 2013 απμάλνληαη. Οη Καζαξέο Πσιήζεηο θαη ην χλνιν 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κεηψλνληαη ζπλερψο. Σα Ξέλα Κεθάιαηα απμάλνληαη ζπλερψο θαη ηα Καζαξά 

Κέξδε κεηψλνληαη ζπλερψο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ην 2010 έσο ην 2013.Σν Πάγην 

Δλεξγεηηθφ κεηψλεηαη ζπλερψο θαη ην 2013 είλαη πεξίπνπ ζην κηζφ απφ ην 2008. Σν Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ θαη νη πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ηάζε κε ηηο Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο. 

Πίλαθαο 3.5. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ROMANEASCA BANCA S.A. 

ROMANEASCA BANCA S.A. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γηαζέζηκα & 

Απαηηήζεηο 

3160747 3178899 2135545 2580812 2246863 2579614 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

7990343 7389778 6507304 6170323 5727749 6192311 

Καζαξέο Πσιήζεηο 355667 399863 333880 252748 147918 184801 

χλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

946332 964550 934037 870385 722108 663893 

Ξέλα Κεθάιαηα 262444 275721 279559 497198 464900 381465 

Καζαξά Κέξδε 72815 10246 -31122 -68443 -167483 -60916 

Πάγην Δλεξγεηηθφ 161568 169159 159637 128677 103396 82860 

Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

9038001 8460891 7562353 7409601 6811361 7154809 

χλνιν 

Τπνρξεψζεσλ 

8252787 7665499 6786863 6667521 6192649 6573776 

                                                
41

 Oxford Journals, The World Bank Research Observer, Foreign Bank Entry: Experience Implications for 

Developing Economies and Agenda for Further Research, George Clark – Robert Cull – Maria Soledad 

Martines Peria – Suzana M. Sanchez, Volume18, Issue 1, ζει. 25 – 29, 2003. 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Γηεξεύλεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ησλ Μεγάισλ Διιεληθώλ 

Σξαπεδώλ Δληόο Δπξσδώλεο ηελ Πεξίνδν ηεο Κξίζεο, Λαδάξνπ Γ. Καξακαλιή, ζει 44 – 149, Οθηώβξηνο 

2012, Θεζζαινλίθε. 
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 Πεγή: annual-report-2013-romaneasca pdf ζει. 5 θαη 7, brom-ifrs-semnat_romaneasca 

pdf  ζει. 7 – 9 θαη raportanual_2009_romaneasca pdf ζει. 27 – 29. 

 ηα παξαθάησ γξαθήκαηα ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο έρεη ζεκαληηθέο 

απμνκεηψζεηο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ην 2008, ελψ ν δείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κε κεησηηθή ηάζε. Ο αξηζκνδείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα απμάλεηαη έσο ην 2012 θαη 

ην 2013 κεηψλεηαη. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κεηψλεηαη κέρξη ην 2012 θαη ην 2013 απμάλεηαη αιιά 

παξακέλεη ζε αξλεηηθφ πξφζεκν. Ο δείθηεο ίδηα πξνο πάγηα θεθάιαηα έρεη απμεηηθή ηάζε ή νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ ππεξβνιηθή κείσζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, ν αξηζκνδείθηεο 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αθνινπζεί ζρεδφλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Γξάθεκα 3.13. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 
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Γξάθεκα 3.14. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Γξάθεκα 3.15. Καηαλνκή ηνπ Αξηζκνδείθηε Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 
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Γξάθεκα 3.16. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Γείθηε Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Γξάθεκα 3.17. Γηαρξνληθή Σάζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 
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Γξάθεκα 3.18. Καηαλνκή ηνπ αξηζκνδείθηε Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο πλνιηθέο 

Τπνρξεώζεηο 

 

Πίλαθαο 3.6. Παξνπζηάζε Αξηζκνδείθησλ γηα ηελ Romaneasca Banca S.A.. 

Αξηζκνδείθηεο γηα ηελ Romaneasca Banca S.A. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο 0,396 0,430 0,328 0,418 0,392 0,417 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,376 0,415 0,357 0,290 0,205 0,278 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 0,277 0,286 0,299 0,571 0,644 0,575 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,077 0,011 -0,033 -0,079 -0,232 -0,092 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Πάγηα Κεθάιαηα 5,857 5,702 5,851 6,764 6,894 8,012 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ πξνο 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 

1,095 1,104 1,114 1,111 1,100 1,088 

 Πεγή: Από ηνλ πίλαθα 3.5. θαη κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ηνπ microsoft excell 

εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα 

 Ζ ΑΞΔ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Ρνπκαλία δελ παξνπζίαζε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε ξεπζηφηεηα είλαη ζε ρακειά επίπεδα θαη νη πσιήζεηο ζπλερψο 

κεηψλνληαη επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο μέλνο δαλεηζκφο απμάλεηαη ζπλερψο θαη πηζαλφλ 

δεκηνπξγεί αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δελ κεηψλνληαη ιφγσ ησλ πσιήζεσλ απηψλ, αιιά απφ ηηο απνζβέζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 

Σέινο, ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ, αιιά επεξεάδεηαη απφ 
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ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

3.9. πκπεξάζκαηα 

 Σα ππό κειέηε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ 

Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο δελ 

παξνπζηάδνπλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδύζεσλ. Σα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηα παξνπζηάδεη ην ίδξπκα ηεο Βνπιγαξίαο ην νπνίν 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα από ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΞΔ θαη απνηππώλνληαη 

απηά ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Από ηελ άιιε, ην ίδξπκα ηεο ΠΓΓΜ 

έρεη αμηνπνηήζεη θαιύηεξα ηε ζεσξία ησλ ΑΞΔ αιιά δελ είλαη εκθαλή ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο απηήο. Σέινο, ζηελ Ρνπκαλία ε επέλδπζε δελ είρε ηα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο ζε θηλδύλνπο πνπ είραλ ζπλέξγεηεο κεηαμύ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ δηόγθσζε ησλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα.
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Κεθάιαην Σέηαξην: SWOT Αλάιπζε γηα ηα ππό κειέηε Σξαπεδηθά 

Ιδξύκαηα 

4.1. Θεσξία ηεο SWOT Αλάιπζεο. 

 Ζ ζεσξία ηεο S.W.O.T Αλάιπζεο αλαπηχρζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππφ κειέηε 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Βαζίδεηαη ζηα αξρηθά ηεο πνπ είλαη ηα δπλαηά 

ζεκεία ή πιενλεθηήκαηα S: Strengths, ηα αδχλαηα ζεκεία ε κεηνλεθηήκαηα W: Weaknesses, ηηο 

επθαηξίεο O: Opportunities θαη νη απεηιέο Σ: Threats. Αλαιχνληαο απηέο ηηο νκάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε επέλδπζε είλαη 

αληαγσληζηηθή. Δπίζεο, εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη πηζαλέο ζπλέξγεηεο κε ηηο επθαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ έηζη ψζηε λα ζεσξεζεί θεξδνθφξα κεζνπξφζεζκα. Σέινο, εμεηάδνληαη ε δπλακηθή θαη νη 

ζπλέξγεηεο απφ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ηεο. πγθεθξηκέλα, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

γηα κηα επηρείξεζε εζηηάδεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπνπ αλαιχεηαη ε δεκνγξαθηθή 

θαηάζηαζε θαη ε θνπιηνχξα, ζηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο φπνπ είλαη νη λφκνη θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε δηαπινθή ή ε γξαθεηνθξαηία, ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ αλεξγία, θ.ά.. Σέινο, ζηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ νπνηαδήπνηε εηαηξεία θαη θαηεπέθηαζε επέλδπζε ππάξρνπλ νη 

ηερλνινγηθνί πνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ηεο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηά ηεο. Παξ' φια απηά ππάξρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

φια ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη, νη θπζηθνί πφξνη σο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, 

θ.ά., νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη ηερλνινγηθνί. Σηο πεξηζζφηεξεο θφξεο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

επεξεάδεη ην εζσηεξηθφ θαη δεκηνπξγεί ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
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 ηε ζπλέρεηα ηεο ζεσξίαο ζα αλαιπζνχλ ηα θχξηα ζεκεία ησλ νκάδσλ πνπ εμεηάδεη ε 

SWOT Αλάιπζε. Σα δπλαηά ζεκεία εζηηάδνληαη,
43

 

 ζηελ πγηήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε: 

1.Σακεηαθή Ρνή 

2.Κχθινο εξγαζηψλ 

3.Κεξδνθνξία 

4.Οηθνλνµηθή δηαρείξηζε 

5.Γαλεηζκφο 

6.Πηζησηηθή πνιηηηθή ζε εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο επηρείξεζεο 

7.Γεκνζηεπκέλεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο 

  ζην Marketing ή ζηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ: 

1. Καιή θήµε θαη δπλαηφ φλνµα  

2. ίγνπξε πειαηεηαθή βάζε  

3. Δπξχ θάζµα πξντφλησλ  

4. Γεκηνπξγηθφ Σκήκα ή Γηεχζπλζε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

5. Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πσιήζεσλ  

6. Οινθιεξσκέλε ππνζηήξημε µεηά ηελ αγνξά 

7. Πξνζηαηεπκέλε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (π.ρ. θαηαρσξεκέλα ζρέδηα, παηεληαξηζκέλα 

πξντφληα)  

 ζηα ηειέρε θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: 

1. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηαρείξηζε 

2. Πνηφ είλαη ην επίπεδν γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε κηα επηθείκελε θξίζε 

3. Πνηφ ην επίπεδν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

4. Πνηά ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ 

5. Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

6. Κίλεηξα θαη πνιηηηθή επηβξάβεπζεο 

7. Απνδνηηθφηεηα δηνηθήζεσο 

                                                                                                                                                            
industry, Ellie Trubik – Malcolm Smith, Volume 15, Issue 5, ζει. 199 – 201, 2000. 
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 ζηελ Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία 

1. χγρξνλεο, ραµεινχ θφζηνπο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

2. Πξφζζεηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

3. Σνπνζεζία 

4. Απνηειεζκαηηθέο πξνκήζεηεο 

 Σα αδχλαηα ζεκεία είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γλσζηά ζηνπο δηνηθνχληεο θαη ηνπο 

επελδπηέο, αιιά αγλννχληαη είηε απφ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο είηε απφ ηελ δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαη νη επθαηξίεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ. 

 Η θαθή νηθνλνµηθή δηαρείξηζε µπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλεπάξθεηα ηωλ δηαζέζηµωλ 

πόξωλ γηα επελδύζεηο ζηελ παξαγσγή, ηελ δεκηνπξγηθή αλάπηπμε θαη ηηο πσιήζεηο. 

Δπίζεο, κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ αθνχ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη εγγπήζεηο είλαη δεζκεπκέλεο απφ ην εθάζηνηε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Σέινο, ν θαθφο πηζησηηθφο έιεγρνο νδεγεί ζε µε πξνβιέςηµε 

ηακεηαθή ξνή 

 Δάλ ην κάξθεηηλγθ δελ έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζµφ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ή κε 

αληαγσληζηηθφ θάζµα πξντφλησλ  θαη ζηνλ εθεζπραζκφ πνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε 

θαηλνηνκίαο. 

 Οη αδπλαµίεο ησλ ζηειερώλ δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη κε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο κε 

ζθνπφ ηελ απφδνζε ελφο δίθαηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρήο θηλήηξσλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. πγθεθξηκέλα, ε αδπλαµία αλάδεημεο θαη εθπαίδεπζεο δηαδφρσλ, ε ζπγθέληξσζε 

ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηα ρέξηα ιίγσλ βαζηθψλ ζηειερψλ, ε άξλεζε 

γηα εμσηεξηθή παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ 

είλαη απφ ηηο πην ζπρλέο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ 

αδπλαµία ιήςεο εμσηεξηθήο ζπκβνπιήο. 

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  εζηηάδνληαη ζηελ θαθή ηνπνζεζία θαη 

απεξηπνίεηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ νδεγεί ζηελ πςειή ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζην πεπαιαησκέλν εμνπιηζµφ πνπ νδεγεί ζε πςειφ 

θφζηνο παξαγσγήο θαη ραµειή παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη ζηηο καθξφρξνλεο κηζζψζεηο 

πνπ θαζειψλνπλ ηελ επηρείξεζε ζε αθαηάιιεια γξαθεία ή ζηε ρξήζε αθαηάιιεινπ 
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εμνπιηζκνχ. 
44

 

 Οη επθαηξίεο εζηηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ζηελ 

επηξξνή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. Απνηεινχλ κνριφ άζθεζεο 

επελδπηηθήο πνιηηηθήο ζε αλεξρφκελεο νηθνλνκίεο φπσο ηεο Βαιθαληθήο πνπ ζα κειεηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Οη επθαηξίεο κπνξεί λα είλαη, 

 Ζ ρξενθνπία ελφο αληαγσληζηή ή πην γεληθά ε νηθνλνκηθή εμέιημε άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

 Ζ πξφζβαζε ζε πηζαλνχο λένπο πειάηεο θαη αγνξέο κε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο 

έρνπλ νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. 

 Οη απμαλφκελεο πσιήζεηο ζε ππάξρνληεο πειάηεο ή λέεο επαθέο πνπ απνθηήζεθαλ µέζσ 

απηψλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ marketing ή ησλ πσιήζεσλ κε λέα θαλάιηα δηαλνµήο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνκεζεηψλ ή ησλ απαηηήζεσλ. 

 Ζ επθαηξία γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο πςειήο βαζκίδαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ 

θάπνηνλ αληαγσληζηή. 

 Ζ παξνπζία ρξεκαηνδνηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηπρφλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζήο ζαο. 

 Πνιηηηθέο ή λνκνζεηηθέο αιιαγέο φπσο είλαη ε αιιαγή ζην θνξνινγηθφ ζρέδην κηαο ρψξαο. 

 Οηθνλνκηθέο ηάζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθή ησλ επηηνθίσλ πνπ πηνζεηεί ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. 

 Κνηλσληθέο εμειίμεηο. Γηα παξάδεηγκα, δεκνζηνγξαθηθέο αιιαγέο ή µε κεηαβαιιφκελεο 

θαηαλαισηηθέο απαηηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ζαο. 

 Νέεο ηερλνινγίεο φπσο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ή ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.
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 Οη απεηιέο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο φιεο ηηο εθθάλζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο, ελφο θιάδνπ ή αθφκα θαη κηαο ρψξαο. Οη απεηιέο είλαη πηζαλφλ λα 

πξνέξρνληαη απφ άηνκα, νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη απφ εμσγελήο παξάγνληεο φπσο 

είλαη άιιεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνί. 

 Σα βειηησκέλα αληαγσληζηηθά πξντφληα ή ε εµθάληζε λέσλ αληαγσληζηψλ. 

 Ζ απψιεηα ελφο ζεµαληηθνχ πειάηε. 

 Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ έλα δηαλνµέα ή µηα νµάδα δηαλνµέσλ. 

 Ζ αδπλαµία ησλ πξνκεζεπηψλ λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζε πνηφηεηα ή ρξφλν. 

 Οη απμήζεηο ησλ ηηµψλ εθ µέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ δίρσο εκθαλή ιφγν ή θάπνηα 

πξνεηδνπνίεζε. 

 Γπζθνιία ζηηο πξνζιήςεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ζε κηα θιεηζηή αγνξά. 

 Ζ βηνκεραληθή θαηαζθνπεία κε ηελ απνρψξεζε πςειψλ ζηειερψλ πνπ άθνπζαλ ηελ 

επελδπηηθή ή πσιήζεσλ πνιηηηθή. 

 Ζ µε κείσζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ εθ µέξνπο ησλ δαλεηζηψλ ή αχμεζε ησλ δαπαλψλ. 

 Ζ πνιηηηθή ησλ κηζζψζεσλ θαη κηα επηθείκελε αχμεζε απηψλ είλαη δπλαηφλ λα απμήζεη ηα 

έμνδα θαη λα κεηψζεη ηα θέξδε. 

 Γηθαζηηθέο δηακάρεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πιήμεη ηε θήκε ηεο εηαηξείαο αθφκα θαη εάλ 

αζσσζεί ε επηρείξεζε ή ην πξντφλ. 

 Πνιηηηθέο ή λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ λα αιιάδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο ή ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 Οηθνλνκηθψλ ηάζεσλ κε αιιαγή ζηε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή θαη κείσζε ησλ εζφδσλ απφ 

εξγαζίεο ζην εμσηεξηθφ. 

 Κνηλσληθψλ εμειίμεσλ φπνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο 

ηα πξντφληα πνπ είλαη νηθνινγηθά ή βνεζνχλ ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. 

 Νέεο Σερλνινγίεο φπνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αληαγσληζηέο γηα θαιχηεξα πξντφληα ή πην 

γξήγνξε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
46

 

 Από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαθαίλεηαη όηη νη αδπλακίεο πξνέξρνληαη από ηελ 
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αλππαξμία εθαξκνγήο ή αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ. Σα δπν απηά ζηνηρεία ηεο SWOT 

αλάιπζεο δεκηνπξγνύλ ζπλέξγεηεο κεηαμύ ηνπο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη αληηζηξόθσο 

αλάινγεο. Δπίζεο, νη απεηιέο βαζίδνληαη ζηελ αληίζεηε όςε ησλ επθαηξηώλ. Απηό πξνέξρεηαη 

από ηελ άπνςε όηη ε επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πξνέξρνληαη από ηηο ίδηεο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Η 

SWOT αλάιπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή εάλ ππάξρνπλ 

ηα ζηνηρεία γηα λα αλαιπζνύλ απνηειεζκαηηθά νη νκάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δπίζεο, κηα 

SWOT αλάιπζε γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε ή ρώξα έρεη ζεκαληηθέο πηζαλόηεηεο λα δηαθέξεη από 

κηα άιιε. Απηό βαζίδεηαη ζηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή ή αλαιπηή θαη ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

4.2. Η SWOT Αλάιπζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΑΞΔ ζηελ Βνπιγαξία( United 

Bulgarian Bank A.D.)  ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

 Ζ Βνπιγαξία σο ρψξα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο επηξξνήο ηεο πξψελ Δ...Γ 

απνηειεί κηα ρψξα κε επθαηξίεο αιιά θαη πνιιά ηξσηά ζεκεία ζηε SWOT αλάιπζε. Ζ Βνπιγαξία 

είρε θαη έρεη αλαπηπγκέλε βηνκεραλία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρακειά θφζηε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ δίλεη δπλακηθή ζε κηα επέλδπζε ζηελ επηθξάηεηα ηεο. Γηα απηφλ ην ιφγν πνιιέο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα νη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξνη ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη ηεο Διιάδαο έρνπλ επελδχζεη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ United Bulgarian Bank A.D.  απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη κεγάιν θχθιν 

εξγαζηψλ, θεξδνθνξία, ηθαλνπνηεηηθφ δαλεηζκφ, θαιή θήκε είηε απφ ηελ κεηξηθή είηε σο 

ζπγαηξηθή, ζίγνπξε θαη αμηφινγε πειαηεηαθή βάζε, εμειηγκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζηήκαηα 

ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο αγνξέο ηεο ρψξαο. Όκσο κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007 ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή ζηε Νφηηα Δπξψπε αλαδχρζεθαλ θάπνηα 

αδχλακα ζεκεία. Απηά παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε αδπλακία ζηε 

ξεπζηφηεηα απφ ην 2007 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ νδεγήζεθε ζε αχμεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ ρξεκαηνδνηηθή αλεπάξθεηα απφ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. ην marketing δηαθαίλεηαη φηη δελ ππήξμε νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ 

πξντφλησλ πνπ ρξεηάδνληαλ ε εγρψξηα αγνξά. ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε επηινγή 

ηεο κεηξηθήο λα βαζηζηεί ζε δηθά ηεο έκπεηξα ζηειέρε θαη φρη ζε απηά ηεο εγρψξηαο αγνξάο δελ 

είρε γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο.
47
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 Οη επθαηξίεο γηα ηνλ φκηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο εζηηάδνληαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ εηζρψξεζε ζε λένπο 

πειάηεο κε ρακειφ θφζηνο. Ζ αχμεζε ησλ πξντφλησλ, ησλ ηξφπσλ δηαλνκήο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα εάλ αμηνπνηεζνχλ αλαιφγσο 

ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη επελδχζεσλ ζηελ Βνπιγαξία. Οη πξνκήζεηεο θαη ε δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο αιιά ηνπιάρηζηνλ δελ επηβαξχλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ λνκνζεζία θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Βνπιγαξία δίλνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ θεξδψλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Οη θνηλσληθέο 

εμειίμεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο έηζη ψζηε λα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο δελ παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα εθαξκνγή ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε, ππάξρνπλ πξντφληα ή επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε έλα θνκκάηη ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θάζκαηνο απμάλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο 

έρεη ηε ηάζε γηα θηλεηηθφηεηα ζηειερψλ κε απνηέιεζκα λα δηαξξένληαη κπζηηθά γηα ηελ εθάζηνηε 

εηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ζε ππφ αλάπηπμε ή αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. Δπίζεο, ε εηαηξεία απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ θαίλεηαη φηη έρεη απμήζεη ηα έμνδα ή δηαηεξήζεη ζηάζηκα αθνχ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ θεξδψλ. ε λνκνζεηηθφ θαη πιαίζην νη ζπδεηήζεηο ηεο 

επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο κε ηα θείκελα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ έρνπλ νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ 

θεξδψλ κε ζθνπφ ηε ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο θαη ζην εθάζηνηε 

εζληθφ επίπεδν. Σέινο, νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επνρηθά ζηε ρψξα θαη είηε ζα πξέπεη 

λα ειεγρζεί εάλ είλαη ζπκθέξνπζα ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ή ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ελαιιαθηηθνχ πξντφληνο γηα απηέο ηηο αλάγθεο πνπ λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε.
48

 

4.3. Η SWOT Αλάιπζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΑΞΔ ζηελ Ρνπκαλία( 

Romaneasca Banca S.A.)  ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

 ηελ Ρνπκαλία εθηφο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα έρνπλ αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, φπσο είλαη ε Alpha Bank. Ζ Ρνπκαλία 

απνηειεί θαη απηή ρψξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο επηξξνήο ηεο πξψελ ΔΓ θαη δεκηνπξγεί 

ηηο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε επελδχζεσλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ε επίπεδν δπλαηψλ ζεκείσλ παξνπζηάδεη θχθιν εξγαζηψλ ζεκαληηθφ θαη θεξδνθνξία, αιιά απφ 

ηε δηαρξνληθή αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ δελ ηελ δηαηεξεί. Απηφ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ  

αδπλακία ηνπ marketing ή ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φκσο δίλεη θαηά ην έηνο 2013 

                                                                                                                                                            
Βνπιγαξία), Αιεμάλδξνβα Αιεμάλδξα, ζει. 31 – 72, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Οθηώβξηνο 2007, Αζήλα. 

48
 Όπσο α.ζ. 47. 
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ηάζε αλάθακςεο. Αδχλακα ζεκεία ζην ππφ κειέηε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο Ρνπκαλίαο 

απνηεινχλ ε πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.
49

 

 Οη επθαηξίεο εζηηάδνληαη ζηε ζεσξία ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη ησλ Δμαγνξψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ηεο 

επθνιίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ αχμεζε ηεο πειαηείαο θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ρακεινχ 

θφζηνπο εξγαηηθήο δχλακεο. ε επίπεδν νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε πνιηηηθή επηηνθίσλ θαη ε 

λνκηζκαηηθή ελαξκφληζε κε ηελ Δπξψπε έηζη ψζηε λα γίλεη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνηειεί ρψξα επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, θνηλσληθά κεηά απφ 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ππάξρνπλ νη θνηλσληθέο 

εμειίμεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε απηέο ηηο 

ρψξεο. Όκσο, ππάξρνπλ θαη απεηιέο ζε απηήλ ηε ρψξα πνπ είλαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ Δπξψπε δελ έρεη εμαγγείιεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλάπηπμεο απηήο θαη ε Ρσζία επελδχεη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. 

Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή νδεγεί 

ζηελ απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ επέλδπζε κε ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε θηλδχλνπο. Ζ 

Ρνπκαλία είλαη κηα ρψξα κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθά απφ φηη ε Βνπιγαξία ή ε Π.Γ.Γ.Μ. θαη 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ επελδχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

απνδψζεη αθφκα. Δπίζεο, ην λνκηθφ πιαίζην ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ γίλεηαη φιν θαη πην ζθιεξφ. 

Απηή ε πξαθηηθή έρεη σο απνηέιεζκα ζε ρψξεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη πξνέξρνληαη απφ έλα 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ λα ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη θφζηνο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ 

δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή πξαθηηθή.
50

 

4.4. Η SWOT Αλάιπζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΑΞΔ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ.( Stopanska 

Banka A.D.)  ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

 ηελ Π.Γ.Γ.Μ. ε νηθνλνκία δελ είλαη αλαπηπγκέλε θαη ε πειαηεηαθή βάζε πνιχ κηθξή. Σα 

δπλαηά ζεκεία είλαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη φιεο 

ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζε φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη ρξεζηκνπνηείηαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε επίπεδν ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνέξρνληαη θαη 
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 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε Δπίδξαζή 

ηνπο ζηε Μαθξνρξόληα Γηαρείξηζε ησλ Κεθαιαίσλ ηνπο – Μειέηε Πεξίπησζεο: EFG EUROBANK 

ERGASIAS, Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 54 – 62, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα, 2012. 
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 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ε Δπίδξαζή 

ηνπο ζηε Μαθξνρξόληα Γηαρείξηζε ησλ Κεθαιαίσλ ηνπο – Μειέηε Πεξίπησζεο: EFG EUROBANK 

ERGASIAS, Αιεμαλδξάηνπ Δπζηαζία, ζει. 62 – 74, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα, 2012. 
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ππνγξάθνληαη απφ δηεζλήο εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε λέα 

ηερλνινγία κε επελδχζεηο ζε απηήλ θαηά ηα έηε πνπ ήηαλ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ νδήγεζε ζε άκεζε ζρεδφλ αληαπφθξηζε ηεο αγνξάο ζηελ κείσζε ησλ 

δεκηψλ θαη ζηελ αλαλέσζε ηεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. Όκσο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αδπλακίεο πνπ εζηηάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Δλ ζπλερεία νη επθαηξίεο εζηηάδνληαη ζηε δπλακηθή 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απνηειεί 

κηα επέλδπζε πνπ ελ δπλάκεη αμηνπνηεί φιεο ηηο ζπλέξγεηεο ηεο ζεσξίαο ησλ ΑΞΔ. Σέινο, ε πην 

ζεκαληηθή απεηιή εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ. Μηα επηθείκελε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είλαη πηζαλφλ λα 

θαηαζηξέςεη ηελ νηθνλνκία θαη ηα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ηεο 

θαηάξξεπζε ηεο επέλδπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ ρψξα.
51

 

 4.5. πκπεξάζκαηα 

 ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ γηα ηηο ππό 

κειέηε Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Βαιθαληθή ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

παξαηεξείηαη όηη αξρηθά κπνξεί λα είραλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα ραξαθηεξηζζνύλ 

επηηπρεκέλεο, αιιά νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο κε δπν θξίζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό 

ηνκέα θαη ζηα δεκνζηνλνκηθά νξηζκέλσλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ νδήγεζε λα αλαπηπρζνύλ ηα 

αδύλακα ζηνηρεία θαη νη απεηιέο πην γξήγνξα από ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο επθαηξίεο. Δπίζεο, 

εάλ ελζσκαησζεί ζηελ αλάιπζε ην δηεζλήο νηθνλνκηθό θιίκαθα, ηε δπλακηθή ηεο θάζε αγνξάο 

θαη ηα νθέιε από απηήλ ηε δηεζλνπνίεζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 

αλαπνηειεζκαηηθή ε επέλδπζε ζηελ Ρνπκάληα. Παξ' όια απηά ζα αλαιπζνύλ ηα αίηηα κε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ΑΞΔ ζηελ Ρνπκαλία, θαζώο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο απηώλ 

ησλ αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ επόκελε ελόηεηα. 
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 Πηπρηαθή Δξγαζία: Δπελδύζεηο ζηα Βαιθάληα (Πεξίπησζε Αιβαλίαο), νύιηζε Διπίδα, ζει. 22 – 23, ΑΣΔΙ 

Κξήηεο, ρνιή Γηνίθεζε & Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 
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Κεθάιαην Πέκπην: πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο 

 ε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαπηχζζνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Βαιθαληθή θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο, 

Ρνπκαλίαο θαη Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Οη ξνέο θεθαιαίσλ 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεµαληηθφ ξφιν ζηε δηεζλή νηθνλνµηθή θνηλφηεηα θαη έλαο κνριφο 

αλάπηπμεο ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ζε δηεζλήο επίπεδν απνηεινχλ νη ΑΞΔ. Ο θξίζηµνο ξφινο ησλ 

ξνψλ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη θπξίσο ησλ ΑΞΔ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κηαο νηθνλνµίαο, 

επεξεάδεη ηε ηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ γηα πηνζέηεζε θηιειεχζεξσλ ζηξαηεγηθψλ ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ λέεο επελδχζεηο αιιά θαη λα εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ησλ εγρψξησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ΑΞΔ παγθνζκίσο θαη 

αθφκα απφ ρψξεο πνπ είλαη αλαπηπζζφκελεο θαη φρη αλαπηπγκέλεο. 

 χµθσλα κε δηεζλήο θαη εγρψξηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πςειά επίπεδα, εληζρχνληαο ηα θίλεηξα γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Δπίζεο, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα αθνινπζνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο κε απνηέιεζκα λα 

γίλνληαη πην αζθαιή ηα πξντφληα θαη νη αγνξέο ρξήκαηνο πην αληαγσληζηηθέο. Οη κεγαιχηεξνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί ειιεληθνί φκηινη βειηηψλνπλ ηε ζέζε εγρψξηα θαη δηεζλψο κε εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο. εκαληηθφ είλαη λα ραξαθηεξηζζεί φηη θαη νη  κηθξνκεζαίεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα 

πξνζπάζεζαλ λα εμαγνξάζνπλ ή λα εμαγνξαζζνχλ. Απηή ε εμέιημε νδήγεζε απηήλ ηε ζηηγκή ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηέζζεξηο κεγάινπ ρξεκαηνπηζησηηθνί 

φκηινη. 

 Δπηπξνζζέησο, ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ επελδχζεη ζηηο αγνξέο ησλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ζηελ Κχπξν ζεκαληηθά θεθάιαηα θαη απαζρνινχλ 14.000 πεξίπνπ 

ππαιιήινπο. Γηαζέηνπλ δίθηπν 806 θαηαζηεκάησλ θαη θαηέρνπλ κεξίδην κεγαιχηεξν ηνπ 13% επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ φισλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο απηέο. Απηέο 

νη ηάζεηο έρνπλ γηγαλησζεί θαη ζε νξηζκέλεο βαιθαληθέο ρψξεο ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ειέγρνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο απηήο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

ειιεληθψλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ γηα ηε βαιθαληθή αγνξά απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ θαζψο ζα αλαπηχζζνληαη νη 

νηθνλνκίεο. Καζψο ε νηθνλνµηθή θξίζε έρεη αξρίζεη λα πιήηηεη ηηο νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο, νη 

αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ αχμεζε ησλ µε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη πηζαλήο δηάβξσζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο απμάλνληαη, 



62 

πηέδνληαο ηε βαζκνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  Ζ Δζληθή Σξάπεδα, ε Alpha Bank, 

ε EFG Eurobank θαη ε Πεηξαηψο έρνπλ επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο αγνξέο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπκβάιινληαο ζηελ πςειή αχμεζε ηνπ ξπζµνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο 

ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Οη εγρψξηνη ηξαπεδηθνί φµηινη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο ηεο 

Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, εξβίαο, Αιβαλίαο, Σνπξθίαο, Πνισλίαο θαη Οπθξαλίαο. Δίλαη, σζηφζν, 

ιηγφηεξν εθηεζεηκέλνη ζπγθξηηηθά µε άιινπο επξσπατθνχο νµίινπο φπσο ε Unicredit, ε Erste 

Group, ε Raiffeisen θαη ε Societe Generale. Γηα απηφ ην ιφγν απηνί νη επξσπατθνί 

ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη απνκαθξχλνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 Ο φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο έρεη επελδχζεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο 

θαη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Οη επελδχζεηο είλαη ηεο κνξθήο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη 

είλαη θαηά θχξην ιφγν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Όκσο, ππάξρνπλ θαη επελδχζεηο ή ζπκκεηνρέο 

ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ηάζε απηή ηνπ νκίινπ 

είλαη ζπλερφκελε παξά ηε δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Πξηλ ηελ 

θξίζε απηέο ε επελδχζεηο ήηαλ επηζεηηθέο ελψ κεηά ηελ θξίζε έρνπλ ραξαθηήξα πην ακπληηθφ. Σα 

έηε πξηλ ηε θξίζε παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά επίπεδα θεξδνθνξίαο, αιιά κεηά ηε θξίζε θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα εμπγίαλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νκίινπ απφ “θφθθηλεο” εθζέζεηο κεηψζεθαλ ηα θέξδε 

αθφκα θαη δεκίεο παξνπζηάζηεθαλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απνηππψλεη ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζε απηέο ηηο επελδχζεηο θαη αλαιχεη ηα έηε 2008 έσο θαη ην 

2013.Δπίζεο,ε ηάζε γηα δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απνηειεί  βαζηθφ  άμνλα   

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, σο  ζεµαληηθή  πεγή  κειινληηθήο  θεξδνθνξίαο,  θπξίσο  µέζα  απφ ηελ  

αλάπηπμε ησλ  εξγαζηψλ,  ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ζεκαληηθψλ  ζπλεξγηψλ θαη  ηελ αμηνπνίεζε  ηεο  

εγεηηθήο  ζέζεο  ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ  ζε  ζεµαληηθέο  ηνπηθέο  αγνξέο. Τπφ απηήλ ηε άπνςε 

θαη ηνπ ζπλερφκελνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ν φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο δε ζα κπνξνχζε 

λα κελ αλαπηχμεη επελδχζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 

 πγθεθξηκέλα, ε Βνπιγαξία έρεη έθηαζε 110. 993 km
2
 κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ην 2001 

7.915.000 θαηνίθνπο θαη ην 2013 ήηαλ 7.245.677 θαηνίθνπο.κε  πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ ηα 74,33 ρξφληα (70,74 ρξφληα νη άλδξεο θαη 78,13 νη γπλαίθεο). Δίλαη κηα 

Βαιθαληθή ρψξα ε νπνία ζπλνξεχεη κε ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην. Ζ νξνζεηξά ηεο 

Ρνδφπεο απνηειεί ην θπζηθφ ζχλνξν αλάκεζα ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα. Ο πιεζπζκφο ηεο 

ρψξαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πνπ πιήηηεη φιεο ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο κε πξψελ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα. Μεηά ηελ πηψζε 

ηνπ θνπκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ην 1989, ε Βνπιγαξία αλαθεξχρζεθε, κε ην λέν χληαγκα πνπ 

ςεθίζηεθε ην 1991, θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Σε λνκνζεηηθή εμνπζία ηεο ρψξαο αζθεί ην 
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Κνηλνβνχιην, ηνπ νπνίνπ νη δηαθφζηνη ζαξάληα βνπιεπηέο εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία θαη 

έρνπλ ηεηξαεηή ζεηεία. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη άκεζα απφ ην εθινγηθφ ζψκα θαη 

έρεη πεληαεηή ζεηεία. Ζ ρψξα είλαη ρσξηζκέλε ζε 28 ρσξηθέο θαη δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θαη ζε 278 

δήκνπο.Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο είλαη 18.393,9km
2
. Ζ 

γελεηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε ησλ βνπιγαξηθψλ αλζξψπσλ είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζιαβηθφο. Τπάξρεη έλα κηθξφ ηνπξθηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Βνπιγαξίαο ππφ 

δηάθνξεο έλλνηεο. 

 Μπνξεί ε θξίζε ρξένπο ζηε Διιάδα  λα επεξεάδεη αξλεηηθά νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε θαη 

ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, σζηφζν δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηε Βνπιγαξία ε νπνία, φπσο φια 

δείρλνπλ επσθειείηαη απφ ηελ θξίζε ρξένπο ζηε Νφηηα Δπξψπε. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά 

ειιεληθά θεθάιαηα επελδχνληαη ζηε Βνπιγαξία θάηη πνπ δε ζπλέβαηλε παιαηφηεξα. Απηφ βαζίδεηαη 

ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο Διιάδαο απφ ην 2007 θαη έπεηηα πνπ έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε, 

ππάξρνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ ηεο βνπιγαξηθήο 

νηθνλνκίαο. Έλα απφ απηά απνηειεί ε ρακειή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα ζπγθξηηηθά ιίγα 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζηε Βνπιγαξία. Δπίζεο, ζε πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο πνπ ζπλνξεχνπλ κε 

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη επηρεηξεκαηηθή άλζεζε.Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αλνίγνπλ, 

πξνζειθχνληαο Έιιελεο πειάηεο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα πνιινχο 

Βνχιγαξνπο πνπ θαηνηθνχλ εθεί. Παξ΄φια απηά κεηψλεηαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηελ Διιάδα 

πξνο ηε Βνπιγαξία θαη θαηεπέθηαζε ησλ εμαγσγψλ απφ ηε Βνπιγαξία πξνο ηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ θαηά 1 δηο επξψ. 

 Ζ βαζηά χθεζε πνπ ρηχπεζε ηε ρψξα κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 1990 

δηήξθεζε κέρξη ην 2004. Σφηε μεθίλεζε κία αλνδηθή πεξίνδνο γηα ηε βνπιγαξηθή νηθνλνκία, ελψ ε 

έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ πξν ηεηξαεηίαο ηεο έδσζε λέα ψζεζε. Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο έδσζε 

ζεκαληηθά επηρεηξεκαηηθά πιενλεθηήκαηα κε αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο θνξνινγίαο. Όκσο, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Βνπιγαξίαο απηή ε 

έληαμε είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα αθνχ ππήξμαλ ηηκαξηζκηθέο θαη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη 

απμήζεθαλ νη ηηκέο φισλ ησλ πξντφλησλ θαη κε ζηάζηκνπο ηνπο κηζζνχο κεηψζεθε ην βηνηηθφ 

επίπεδν. Ζ Βνπιγαξία παξακέλεη ε θησρφηεξε ρψξα ηεο ΔΔ. Σν κέζν εηζφδεκα θπκαίλεηαη 

επίζεκα κεηαμχ 200 θαη 300 επξψ, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη πνιινχο λα αλαδεηνχλ 2ε ή θαη 3ε 

δνπιεηά. Σέινο, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο "απέδσζε θαξπνχο" αθνχ ζην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,1% θαη αθνινχζεζε λέα έλδεημε ηεο 

αλάθακςεο - αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ κε 1,6% ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε ηάζε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επίιπζε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ φπσο 
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είλαη ε αλεξγία ησλ λέσλ. Απηή ε ηάζε έρεη σο ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε φιεο ηεο Δπξψπεο. 

 Δλ ζπλερεία ηεο Αλάιπζεο γηα ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο ε Ρνπκαλία είλαη θνηλνβνπιεπηηθή 

δεκνθξαηία ζηα βνξεηναλαηνιηθά Βαιθάληα. Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο είλαη 20.121.641 θάηνηθνη, κε 

βάζε ηελ απνγξαθή ηεο 10εο Οθησβξίνπ ηνπ 2011. Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ έρεη ζπλέιζεη 

αθφκα πιήξσο κεηά ηε δηάιπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Σν θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ) πξνζεγγίδεη ηα 11.755 επξψ θαη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα θπκαηλφηαλ 

ζην 8,8%. Οη Ρνπκάλνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απνγφλνπο ησλ Ρσκαίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ξσκαίσλ ζηξαηησηψλ ηεο επαξρίαο ηεο Γαθίαο. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν αμηφινγε είλαη ε αλάπηπμε 

ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο. Τπάξρνπλ κεγάια εξγνζηαζηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Κξατφβα, ζην 

Σίξγθνπ Μνχξεο, ζην Γθαιάηζη θαη ζην Κνκπηλάη, φπνπ ην ηειεπηαίν θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηα 

εξγνζηάζηα κεηάιινπ ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο ε ραιπβνπξγία, κε θεληξηθφ θνξκφ ην ζπγθξφηεκα ηεο 

Υνπλεληνάξα, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Λεηηνπξγνχλ αθφκα 

βηνκεραλίεο ειεθηξνληθψλ, κεραλνθαηαζθεπψλ, λαππεγεία, απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, λαππεγεία θ.ά. 

 ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεραλήκαηα θαη εξγαιεία, ρεκηθά πξντφληα, 

βηνκεραληθά πξντφληα άκεζεο θαηαλάισζεο, βηνκεραληθά πξντφληα δηαηξνθήο θαη πξντφληα απφ 

πεηξέιαην, πιαζηηθά θαη ειαζηηθά. Δηζάγνληαη βηνκεραληθά πξντφληα, ηξφθηκα, βακβάθη θ.ά. ηε 

ρψξα ππάξρεη θαη πξσηνγελήο παξαγσγή φπνπ θαιιηεξγνχληαη θπξίσο δεκεηξηαθά, αιιά θαη 

θαιακπφθη, παηάηεο θαη δαραξνθάιακν. Σν ζηηάξη θαιιηεξγείηαη ζηε δπηηθή πεδηάδα ηνπ Σίζα θαη 

ζηηο πεδηάδεο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο. Σν θαιακπφθη επδνθηκεί ζε πην νξεηλά κέξε, ελψ ην 

θξηζάξη θαιιηεξγείηαη ζηε ζηέπα ηνπ Μαξαγθάλνπι, ζηε Γνβξνπηζά θαη ζηε δπηηθή Μνιδαβία.  

ηε Μνιδαβία ππάξρνπλ ακπέιηα θαη ε θηελνηξνθία είλαη αλεπηπγκέλε θπξίσο ζηελ 

Σξαλζπιβαλία, φπνπ ππάξρνπλ απέξαληα ιηβάδηα. Δθεί εθηξέθνληαη βννεηδή, ρνίξνη θαη 

αηγνπξφβαηα. 

 Σα ππέξνρα βνπλά ηεο Ρνπκαλίαο, πνπ θαιχπηνληαη απφ δηάθνξα δέληξα, απνηεινχλ έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο. Ζ άθζνλε μπιεία επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία 

βηνκεραληψλ επίπισλ. Σν ξνπκαληθφ ππέδαθνο δελ είλαη πινχζην ζε νξπθηά. Οη δηαζέζηκεο νξπθηέο 

πξψηεο χιεο είλαη ιίγεο θαη έηζη νη αλάγθεο θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο. Όκσο ε ρψξα έρεη 

ζεκαληηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Απνζέκαηα ππάξρνπλ ζηε ινθψδε εμσηεξηθή πξνθαξπαζηαθή 

δψλε θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηφμνπ. Ηδηαίηεξα πεηξειαηνθφξεο πεξηνρέο είλαη απηέο ηνπ Πινέζηη, 

ηεο Οιηέληα θαη ηνπ Νηαξκαλέζηη. Τπάξρνπλ επίζεο ιηζαλζξαθνθφξα ζηξψκαηα ζε φιε ηε ρψξα 

θαη εμάγεηαη ιηγλίηεο ζηα λφηηα Καξπάζηα θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα ζην Βαλάην θαη πην βφξεηα. 

 Ρπζκνχο αλάπηπμεο 3,8% θαηέγξαςε ε νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 θαη θαηά 0,1% έλαληη ηειεπηαίνπ 



65 

ηξηκήλνπ ηνπ 2013, επηβεβαίσζε ηελ Σεηάξηε ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο ρψξαο, INS. Ζ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 πξνήιζε απφ 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε εμαίξεζε ηηο θαηαζθεπέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ηηο αζθαιηζηηθέο, επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηνκείο κε ζπλνιηθή αξλεηηθή ζπκβνιή 0,4% ηνπ ΑΔΠ. Ζ βηνκεραλία ζπλεηζέθεξε 

πεξίπνπ ηα 2/3, πνπ είλαη 2,3%, ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ α' ηξηκήλνπ, κε κεξίδην ζην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζην 29,7% θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ δξαζηεξηφηεηαο θαηά 7,9%. Οη 

θιάδνη ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, επηζθεπψλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, κεηαθνξάο 

θαη απνζήθεπζεο, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ ζπλεηζέθεξαλ πνζνζηφ 0,6% ηεο αλάπηπμεο, κε 

κεξίδην 12,5% ηνπ ΑΔΠ θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ δξαζηεξηνηήησλ θαηά 5,4%. Ο θιάδνο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζπλεηζέθεξε πνζνζηφ 0,3% ηεο αλάπηπμεο, κε κηθξφηεξν κεξίδην 

ζην ΑΔΠ 4,3% θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ δξαζηεξηνηήησλ θαηά 7,4%. Οη θαζαξνί θφξνη επί ησλ 

πξντφλησλ είραλ 0,8% ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, κε κεξίδην 13,9% ηνπ ΑΔΠ θαη ν φγθνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απμήζεθε θαηά 5,5%. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Ρνπκαλίαο 

δηακνξθψζεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ζε 162,660 δηζ. ιέη (14,2 δηζ. επξψ).  

 Ζ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) είλαη ρψξα ησλ θεληξηθψλ 

Βαιθαλίσλ θαη βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Αλεμαξηεηνπνηήζεθε ην 1991 θαη 

βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο εξβίαο, ηεο Αιβαλίαο, ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Βνπιγαξίαο. Καηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 25.333 η.ρικ απφ ηα νπνία ηα 24.856 η.ρικ είλαη μεξά 

θαη ηα 477 η.ρικ. χδαηα φπσο είλαη ιίκλεο θαη πνηάκηα. Έρεη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 2.065.769 

θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε επίζεκεο εθηηκήζεηο ηνπ 2013 θαη ην γλσζηφηεξν ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην ηεο 

ρψξαο είλαη ε ιίκλε Ορξίδα ζηα δπηηθά ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία. Ζ ΠΓΓΜ είλαη απφ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2005 ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηπισκαηηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο είλαη 

ε δηακάρε κε ηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο Μαθεδνλία θαη νη ςπρξέο ζρέζεηο κε 

ηε Βνπιγαξία. ηηο 2 Απξηιίνπ ηνπ 2008 ζπκκεηείρε ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Βνπθνπξέζηη, αιιά δελ έιαβε πξφζθιεζε γηα ηελ έληαμή ηεο ζηε ζπκκαρία ιφγσ ηεο δηαθσλίαο κε 

ηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ην φλνκα. 

 Ζ ΠΓΓΜ ραξαθηεξίδεηαη απφ πδξνθέθαιε πξσηεχνπζα, πνπ ζπγθεληξψλεη ην ελ ηξίην ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη απφ κεγάιν αξηζκφ κεζαίσλ θαη κηθξψλ πφιεσλ, νη νπνίεο είλαη 29 ζην 

ζχλνιν. Ζ ρψξα αξηζκεί επίζεο 1.637 ρσξηά θαη νηθηζκνχο θαη θαηά ην 2010 ην 59% ηνπ 

πιεζπζκνχ δνχζε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα δελ 

έρεη ζηακαηήζεη θαζφινπ θαη έρεη αθήζεη 150 ρσξηά εγθαηαιεηκκέλα, θαζψο θαη πεξηζζφηεξα απφ 

450 απεηινχκελα απφ εξήκσζε. Οη πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη εθείλεο ησλ θνπίσλ θαη 
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ηνπ Πφινγθ, πνπ καδί ζρεκαηίδνπλ έλα ηφμν ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο ρψξαο, ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ 

Αμηνχ. πκπεξηιακβάλνπλ ηηο πφιεηο ηνπ Σεηφβνπ, ηνπ Γθφζηηβαξ θαη ησλ θνπίσλ  

ζπγθεληξψλνληαο πεξίπνπ ην 43% ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ πιεζπζκνχ. Γεκνγξαθηθά αλαηνιηθά 

δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αλάπηπμε θαη ππάξρεη κηα αιβαληθή κεηνλφηεηα θαηά ην 

πιείζηνλ ζηα λφηηα ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε απνγξαθή ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1948, ελψ ηελ 

ίδηα ρξνληά μεθηλνχζε ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ρψξαο. Ζ απνγξαθή ηνπ 1948 θαηακέηξεζε 1.152.986 

θαηνίθνπο θαη ε δεκνγξαθηθή αχμεζε ήηαλ γξήγνξε ζην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, θαζψο ην 1953 

ε ρψξα είρε ήδε 240.000 θαη πιένλ θαηνίθνπο πεξηζζφηεξνπο ζε ζρέζε κε ην 1948 θαη ην 1971 

αξηζκνχζε 1.647.308 θαηνίθνπο. Ζ ρψξα μεπέξαζε ηα δχν εθαηνκκχξηα ην 1991 θαη αξηζκεί 

2.022.547 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, πνπ έγηλε ην 2002. Απφ εθηηκήζεηο ν 

πιεζπζκφο ηεο ην 2013 ππνινγίδεηαη ζε 2.065.769. Ο δείθηεο γνληκφηεηαο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1960 ήηαλ 4 παηδηά ελψ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πεξίπνπ 1,5. Απηφο ν ρακειφο αξηζκφο 

εμεγείηαη απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηελ αλαηξνθή πνιιψλ παηδηψλ θαη απφ ηε 

ζπλερψο απμαλφκελε ειηθία γάκνπ ησλ γπλαηθψλ φπσο θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή 

δσή. Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο γεξλάεη, αιιά ιηγφηεξν γξήγνξα απ'φηη εθείλνο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. 

Σν πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε απμήζεθε θαηά 5,2 έηε αλάκεζα ζην 1980 θαη ην 2011, γηα 

λα αγγίμεη ηα 74,8 έηε ην ρξφλν απηφ θαη νη άλσ ησλ 65 αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,6% ηνπ πιεζπζκνχ 

ην 2011, ελψ νη θάησ ησλ 15 απνηεινχζαλ ην 17,7% ην 2009, έλαληη 29,2% ην 1980. 

 ηελ ΠΓΓΜ, νη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο αληηπξνζψπεπαλ ην 30,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, 

πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ εθείλσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ, πνπ ηνπνζεηεί ηε ρψξα 

84ε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Σν 2009, ην 49,7% απηψλ ησλ εηζθνξψλ πξνεξρφηαλ απφ ην ΦΠΑ, 

ελψ νη θνηλσληθέο εηζθνξέο αληηπξνζψπεπαλ ην 9,5% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ρψξα εηζήγαγε ην 2007 εληαίν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή αξρηθά 12% πνπ κεηψζεθε ζην 10% θαηά ην έηνο 2008. Με απηφλ ην ηξφπν 

αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκα πνιιψλ θεληξνεπξσπατθψλ ρσξψλ, πνπ επεδίσθαλ λα απινπνηήζνπλ 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Σν 

έιιεηκκα ηεο ΠΓΓΜ, πνπ είρε χςνο 2,7% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2011, είλαη ρακειφηεξν απφ ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν, φπσο θαη ην δεκφζην ρξένο ηεο πνπ είλαη ζην 26,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2011. Ζ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζρεηηθά ρακειψλ κεγεζψλ έγηλε δπλαηή ράξε ζηε καδηθή απνπιεξσκή δαλείσλ 

ην 2006 θαη ην 2007, φηαλ ε ρψξα γλψξηδε ζηαζεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη απνπιεξσκέο απηέο 

επέηξεςαλ ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο λα δαλεηζηεί κε ρακειά επηηφθηα πξηλ ηελ θξίζε πνπ 

μεθίλεζε ην 2008, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 To 2010, ε ΠΓΓΜ ήηαλ ε ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνλ θφζκν, ην 33,8% 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ αλέξγσλ είλαη άλεξγνη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφ απηνχο έρνπλ νινθιεξψζεη 
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κφλν ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ είλαη πνιχ κεγάιε, θηάλνληαο 

πεξηζζφηεξν απφ 60%. Οη γπλαίθεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία απ' φ,ηη νη άληξεο, 

αιιά ε δηαθνξά, 2%, είλαη κηθξή. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο 

πεξηθέξεηεο, θπκαηλφκελν απφ 20 κε 25% ζηε λνηηναλαηνιηθή έσο 40 κε 45% ζηελ 

βνξεηναλαηνιηθή. Σα πνζνζηά απηά πνηθίιινπλ επίζεο αλάκεζα ζηηο εζλνηηθέο θνηλφηεηεο· ην 

πνζνζηφ είλαη ζρεηηθά ρακειφ αλάκεζα ζηνπο Αιβαλνχο 27%, εμαηξεηηθά πςειφ γηα ηνπο Ρνκά  

73% θαηα ην έηνο 2010. Σν πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο αιινηψλεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ αδήισησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα αλεξγίαο. 

Πνιινί δνπιεχνπλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ειαηνρξσκαηηζκνχ ή πδξαπιηθψλ ή ζε κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Γηα ηελ 

εμαθάληζε ηεο καχξεο εξγαζίαο, ε θπβέξλεζε δηεμάγεη εθζηξαηείεο επηζεψξεζεο, φπνπ θαηά ην 

2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ· 24.000 θαη επέθεξαλ πεξίπνπ ρίιηεο δειψζεηο εξγαδνκέλσλ.Σν 2011 ε 

πιεηνλφηεηα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, πεξηζζφηεξα απφ 460.000 άηνκα, ήηαλ κηζζσηνί· 80.000 

ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη θαη 39.000 είλαη εξγνδφηεο. Οη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 

40% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ.Δπίζεο θαηά ην 2010, ζηε γεσξγία απαζρνινχληαλ ην 19,9% ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηε βηνκεραλία ην 22,1% θαη ζηηο ππεξεζίεο ην 58%. 

 ηελ νηθνλνκία ηεο ΠΓΓΜ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε γεσξγία. Ζ ρψξα έρεη 10.140 

η.ρικ. γεσξγηθήο γεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 39% ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Σν κηζφ απηήο ηεο γεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιηέξγεηεο, ην άιιν κηζφ γηα θηελνηξνθία, αιιά ε αγξνθαιιηέξγεηεο 

αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Ζ ρψξα αξηζκεί επίζεο 48.606,75 

εθηάξηα δαζψλ, κε αμηνπνηεκέλα σο επί ην πιείζηνλ. Τπάξρνπλ δχν είδε γεσξγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ: κηα κεηνςεθία, θαηάινηπα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη πνιχ εθηεηακέλεο 

θαη ιεηηνπξγνχλ σο βηνκεραλίεο, νη ππφινηπεο, νηθνγελεηαθέο, είλαη πνιχ κηθξέο θαη θπξίσο 

πνιπάξηζκεο, θαζψο ην 80% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ εθηείλνληαη κεηαμχ 2,5 θαη 2,8 εθηαξίσλ. Οη 

γεσξγνί ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο, φπσο ηελ έιιεηςε πνηνηηθψλ ζπφξσλ θαη ιηπαζκάησλ, ηελ 

θαθή θαηάζηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνπζία θαιψλ ζηξαηεγηθψλ πψιεζεο. Απφ 

ηελ άιιε, ππάξρεη ην θνκκάηη ηεο θηελνηξνθίαο, φπνπ θπξηαξρεί ε αηγνηξνθία έλαληη ηεο 

βννηξνθίαο θαη ρνηξνηξνθίαο. Ζ αηγνηξνθία επηηξέπεη ηελ παξαγσγή καιιηνχ, θξέαηνο θαη 

γάιαθηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή ηπξηνχ. Οη γεσξγνί ηεο ρψξαο 

εθηξέθνπλ επίζεο πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα. Σέινο, ε ρψξα αξηζκεί πεξηζζφηεξεο απφ 100.000 

θπςέιεο. Δπίζεο, ζηε γεσξγία θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά θαη θπξίσο ζηηάξη, θαιακπφθη, βξψκε 

θαη ξχδη. Μηα άιιε νκάδα θαιιηέξγεηαο απνηειείηαη απφ ηα θεπεπηηθά πνπ είλαη ε ληνκάηα, νη 

παηάηεο, ηα ιάραλα θαη ην θαξπνχδη. Αμηφινγε παξαγσγή ππάξρεη ζην θαπλφ, ζηελ νπηνχρν 

παπαξνχλα θαη ηα θξνχηα. Ζ νηλνθαιιηέξγεηα είλαη επίζεο ζεκαληηθή κε 28000 εθηάξηα ακπειψλεο 
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θαη 98.000.000 ιίηξα θξαζηνχ ην ρξφλν. Σν θξαζί θαη ν θαπλφο αληηπξνζσπεχνπλ καδί ην ελ 

ηέηαξην ησλ εμαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηα θεπεπηηθά απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ 

κεξίδην ησλ εμαγσγψλ, πνπ θαηεπζχλνληαη θπξίσο πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ρψξεο ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο φπσο ε εξβία. 

 Ζ βηνκεραλία ηεο ρψξαο επηθεληξψλεηαη ζηα ηξφθηκα, ηα πθάζκαηα θαη ηε κεηαιινπξγία. Ζ 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αθζνλία θαη ηελ πνηθηιία ησλ ηνπηθψλ πφξσλ θαη ε 

θισζηνυθαληνπξγία επσθειείηαη απφ ην ρακειφ εξγαζηαθφ θφζηνο. Απηφο ν ηνκέαο ιίγν έρεη 

αλαπηπρζεί, θαζψο ε ΠΓΓΜ δελ παξάγεη πθάζκαηα θαη ηα εξγνζηάζηά ηεο δελ θαηαζθεπάδνπλ 

ζρεδφλ θαζφινπ έηνηκα πξντφληα. Ζ βηνκεραλία πθαζκάησλ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη εμαγσγέο πνπ ζε πνζνζηφ έσο 80% θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Δ.Δ.. H 

κεηαιινπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ άιινηε ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηνπηθά κεηαιιεία, φιν θαη 

πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη απφ ηελ εηζαγσγή κεηαιιεχκαηνο. Ζ εμφξπμε δελ παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ 

0,7% ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά θπξίσο ην ρξψκην, θαζψο θαη κηθξά απνζέκαηα ραιθνχ. Σα εξγνζηάζηα 

ηεο ρψξαο επεμεξγάδνληαη θπξίσο ληθέιην, ζίδεξν θαη ράιπβα, ηα νπνία εηζάγνπλ, θαη νη θχξηεο 

επηρεηξήζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ε ArcelorMitall θαη ε Makstil Skopje. Αλάκεζα ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο βξίζθνληαη επίζεο ε Alkaloid Skopje, πνπ θαηαζθεπάδεη θάξκαθα, ε Rade 

Koncar Skopje, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαη ε κπξαζεξί Prilepska 

Pivarnica, πνπ παξάγεη κπχξα θαη ρπκνχο θξνχησλ. 

 Ζ ρψξα παξάγεη ην 60% ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη θαη εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ εηζαγσγέο. Αλαγθάδεηαη λα αγνξάδεη θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην, αιιά θαη 

ειεθηξηζκφ απφ ην 2000. Σν 2007 νη εηζαγσγέο απηέο είραλ χςνο 774 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ηα 

νπνία 253 κφλν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ειεθηξηθή παξαγσγή απεηιείηαη ηδίσο απφ ηελ 

πξννδεπηηθή εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο ζε ιηγλίηε, κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ δηάδνζε ηεο ειεθηξηθήο ζέξκαλζεο 

εμεγεί ηελ πνιχ πςειή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ, θαη πεξηνξίδεη ηελ εμάξηεζε απφ ην θπζηθφ 

αέξην. Σν θπζηθφ αέξην εηζάγεηαη απφ ηε Ρσζία ράξε ζε αγσγφ πνπ δηαζρίδεη ηελ Οπθξαλία, ηε 

Μνιδαβία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία. Ζ ρψξα έρεη κφλν έλαλ αγσγφ πεηξειαίνπ, πνπ ζπλδέεη 

ην δηπιηζηήξην ηεο Okta, ην κνλαδηθφ ηεο ρψξαο, κε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα. Ζ 

κεξίδα ησλ κνξθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο είλαη αθφκα επθαηαθξφλεηε, αλ θαη ε ΠΓΓΜ 

θιεξνλφκεζε απφ ηε ζνζηαιηζηηθή πεξίνδν πνιιά πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, πνπ ππνθέξνπλ 

σζηφζν απφ έιιεηςε ζπληήξεζεο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα αλαπηχζζεηαη αξγά, θπξίσο ράξε ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, θαη θαηαζθεπάδεηαη ην πξψην αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 37 κεγαβάη. 

 Σν εκπφξην ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε 20.000 (ην 2008) παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα, αιιά ηα 

κεγάια θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο, ζε 212 κεγάινπο θαη 798 κηθξνχο ρψξνπο. Τπάξρνπλ 
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επίζεο 162 εθπησηηθά θαηαζηήκαηα. Ζ κηθξνηερλία απεηιείηαη απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κέζσλ 

θαηαλάισζεο θαη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ηελ πξνζηαηεχζεη, πξνζθέξνληαο, γηα παξάδεηγκα, 

θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά πιηθψλ. Οη κηθξνηερληθέο επηρεηξήζεηο είλαη εκβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ παιαηψλ αγνξψλ πνπ έρνπλ κείλεη απφ ηελ νζσκαληθή επνρή θαη δνπιεχνπλ ην ραιθφ, ην 

ρξπζφ θαη ην αζήκη, θαηαζθεπάδνπλ φπια, ελδχκαηα θαη μπινθαηαζθεπέο. Ο ηνπξηζκφο ζηελ ρψξα 

είλαη ζρεηηθά ηζρλφο, αλ θαη αλαπηπζζφκελνο, θαη ζπλεηζέθεξε έσο 1,8% ζην ΑΔΠ ην 2008. 

Μεηαμχ 1997 θαη 2008, ν αξηζκφο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ αχμαλε θαηά κέζν φξν 4,64% ην 

ρξφλν. Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ επίζεο απμάλεη ζπλερψο, ην 2011 γηα παξάδεηγκα θαηά 

14,6%. Δθείλν ην ρξφλν ε ρψξα δέρζεθε ζρεδφλ 262.000 αιινδαπνχο ηνπξίζηεο, πνπ ήξζαλ θπξίσο 

απφ γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, ε εξβία θαη ε Αιβαλία, αιιά θαη απφ ρψξεο ηεο δπηηθήο 

Δπξψπεο θαη ηηο ΖΠΑ. Αλ θαη ε ρψξα δελ έρεη αθηνγξακκή, δηαζέηεη κεγάιε ηνπξηζηηθή 

δπλαηφηεηα, θπξίσο ράξε ζηα βνπλά ηεο θαη ην δηαηεξεκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο ζηνπο ηξεηο 

εζληθνχο δξπκνχο ηεο ρψξαο. Ζ ηνπξηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο είλαη ε Ορξίδα, πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκίαο απφ ηελ UNESCO. Ζ πφιε είλαη δηάζεκε γηα 

ηε ιίκλε ηεο, πνπ πιαηζηψλεηαη απφ πνιιέο πιαδ, θαη γηα ηα πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία. Όζν γηα ηελ 

πφιε ηεο Μπηηφια, είλαη γλσζηή γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηα πνιπάξηζκα 

πξνμελεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ επνρή πνπ ε πφιε αλήθε ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Άιια 

ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη νη κηθξέο πφιεηο, φπσο ην ηηπ, ην Βέιεο, ην Κξάηνβν ή ην 

Κξνχζνβν, γηα ην γξαθηθφ ηνπο ραξαθηήξα, φπσο θαη ηα πνιπάξηζκα νξζφδνμα κνλαζηήξηα. Ο 

νηθνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη ζε αξθεηά ρσξηά, φπσο ην Γθαιίηζληθ θαη ην Μπξατηζίλν, φπσο θαη ν 

ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, γηα παξάδεηγκα ζην Καηιάλνβν, ζεκαληηθή ινπηξφπνιε ηεο ρψξαο. Σα ιίγα 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα γλσξίδνπλ επίζεο κία νξηζκέλε αλάπηπμε, κε αχμεζε επηζθέςεσλ 35% 

αλάκεζα ζην 2011 θαη ην 2012. 

 Μεηά ην πέξαζκα ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεηέο θαη απζηεξέο πνιηηηθέο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ηεο 

ρψξαο. ηελ αγνξά επελδχνπλ θπξίσο μέλνη φκηινη, φπσο ε Απζηξηαθή Steiermärkische Sparkasse, 

ε Hypo Investbank ηνπ Λίρηελζηατλ θαη ε Γαιιηθή Societe Generale πνπ αγφξαζαλ ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη πην κεγάινη ηξαπεδηθνί φκηινη ηεο ΠΓΓΜ είλαη ε Komercijaha Banka Skopje, ε 

Stopanska Banka Bitola, ε TTK Banka Skopje, ε Stopanska Banka Skopje θαη ε Tutunska Banka 

Skopje. Σν Υξεκαηηζηήξην ηεο ΠΓΓΜ είλαη ε επίζεκε αγνξά κεηνρψλ ηνπ θξάηνπο. Ο θχξηνο 

δείθηεο ηνπ, ν MBI 10, πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο θηλήζεηο ησλ 10 κεηνρψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη 

πεξηζζφηεξν, αληηπξνζψπεπε ζην ηέινο ηνπ 2011 ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 27 

εθαηνκκπξίσλ δελαξίσλ ή 440 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ηνπ 

δελαξίνπ, πνπ είρε ζπλδεζεί κε ην γεξκαληθφ κάξθν απφ ην 1995, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην επξψ 
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απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Ζ ΠΓΓΜ έρεη εκπνξηθέο ζρέζεηο θπξίσο κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη δελ έρεη δηαηεξήζεη 

ζεκαληηθνχο δεζκνχο κε ηα ππφινηπα θξάηε πνπ πξνήιζαλ απφ ηε Γηνπγθνζιαβία . Σν 2010 νη 

εμαγσγέο ηεο θαηεπζχλζεθαλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20% πξνο ηε Γεξκαλία , 7% πξνο ηελ Ηηαιία θαη 

ηε Βνπιγαξία θαη 6% πξνο ηελ Διιάδα θαη εηζάγεη θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία, ηελ 

Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ηηαιία. Δμαξηψκελε επξέσο 

απφ ηηο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ θαη θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ην εκπνξηθφ ηζνδχγηφ ηεο παξακέλεη 

ζπλερψο ειιεηκκαηηθφ, θηάλνληαο ηα 6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2011. Ζ ρψξα έρεη ζπλάςεη 

ζπκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ., ην 2012 

ππέγξαςε επίζεο ηεισλεηαθή έλσζε κε ηελ Σνπξθία εηαίξν φιν θαη πην ζεκαληηθφ θαη ζρεδηάδεη 

ίδηνπ ηχπνπ έλσζε κε ην Ηζξαήι. Ζ ρψξα δέρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο, αιιά 

παξακέλνπλ ιίγεο. Σν 2007 ην χςνο ησλ ΑΞΔ ήηαλ 330 εθαηνκκχξηα επξψ, σζηφζν δελ ήηαλ παξά 

ην 86ν θξάηνο ζηνλ θφζκν ην 2010 σο πξνο ηελ αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δέρηεθε. Οη επελδχζεηο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Οιιαλδία, ε Βνπιγαξία, ε Διβεηία 

ή θαη ε ινβελία. Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, αιιά έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά έθηνηε. Οη μέλεο επελδχζεηο γίλνληαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 29% θαη αθνινπζνχλ ε βηνκεραληθή παξαγσγή κε 25% θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα κε 15%. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΠΓΓΜ ην 2013 αλήιζε ζην 3,2%, ζχκθσλα κε ηηο 

ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζήκεξα ζηηο Βξπμέιιεο. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Κνκηζηφλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΠΓΓΜ ήηαλ 

κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ην 2013 ζηελ Δπξψπε. Παξφκνην ξπζκφ αλάπηπμεο κε 

απηφλ ηεο ΠΓΓΜ θαηέγξαςε ε νηθνλνκία ηεο Ληζνπαλίαο, ελψ κεγαιχηεξν ξπζκφ θαηέγξαςε κφλνλ 

ε νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο (3,5%). Ζ Κνκηζηφλ πξνβιέπεη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΠΓΓΜ ην 

2014, κε ξπζκφ 2,5% ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ην 2015 ζην 2,6% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ πξνβιέπεη φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα αλαπηπρζεί ην 2014 θαηά 3,2% ηνπ 

ΑΔΠ. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλεξγία ζηελ ΠΓΓΜ, απηή παξακέλεη ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά, σζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο, πησηηθή ζα είλαη ε εμέιημή ηεο, ε νπνία απφ 28,9% ην 

2013 ζα κεησζεί ζην 27,8% ην 2014 θαη ζην 26,9% ην 2015. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη 

αθφκε αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηεο ΠΓΓΜ, ην νπνίν απφ 35,4% ηνπ ΑΔΠ ην 

2013 ζα αλέιζεη ζην 37,4% ην 2014 θαη ζην 38,9% ην 2015, ελψ επηζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ 

δεκφζην ρξένο ζα είλαη αξθεηά πςειφηεξν απφ ην ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Όζνλ αθνξά 

ην έιιεηκκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη φηη απηφ ζα ζεκεηψζεη κηθξή πηψζε θαη απφ 4% ην 

2013 ζα δηακνξθσζεί ζην 3,8% ην 2014 θαη ζην 3,6%,ην 2015. Ζ Δπηηξνπή ζπζηήλεη ηελ 
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πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε αλεθηά 

επίπεδα. 

 πκπεξαζκαηηθά, νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ηεο Δζληθήο ζηε Βνπιγαξία, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηελ ΠΓΓΜ επεξεάζηεθαλ από ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Νόηηαο Δπξώπεο 

θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ Η.Π.Α.. Από ηελ θεξδνθνξία παξνπζίαζαλ δεκίεο θαη 

κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Απηό ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηεζλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ από ηα δηεζλή 

ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα. Δπίζεο, δηαθαίλεηαη όηη ε Βνπιγαξία θαη ε ΠΓΓΜ επέζηξεςαλ ζε 

θεξδνθνξία κεηά από κηα πεξίνδν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο ηνπο δηάξζξσζεο. Από ηελ  άιιε, ε Ρνπκαλία δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο άιια 

παξακέλεη ζε αξλεηηθά επίπεδα. Απηό πηζαλόλ λα βαζίδεηαη ζηελ κεγαιύηεξε πειαηεηαθή 

βάζε ή αγνξά θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο. 

Όκσο, ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT ζην ηέηαξην θεθάιαην θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ρσξώλ ζην παξόλ θεθάιαην όιεο νη επελδύζεηο ζηηο ρώξεο απηέο είραλ πην 

πνιιέο θαη δπλαηέο επθαηξίεο από ηηο απεηιέο. Από ηελ άιιε, ηα δπλαηά κε ηα αδύλακα ζεκεία 

ήηαλ ζε κηα ζπλερόκελε πάιε πνπ ην έλα αιιεινεμνπδεηέξσλε ην άιιν. πλεπώο, νη ΑΞΔ ηνπ 

νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε Βνπιγαξία, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ ΠΓΓΜ είραλ θαη έρνπλ 

πξννπηηθή. Έρνπλ απνδώζεη θεξδνθνξία, έρνπλ επεξεαζηεί από ην ζύγρξνλν δηεζλέο 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη καθξνπξόζεζκα ραξαθηεξίδνληαη αληαγσληζηηθέο επελδύζεηο. 

Δπίζεο, καθξννηθνλνκηθά νη ρώξεο απηέο έρνπλ αξρίζεη ηελ αλάθακςε θαη δείρλνπλ κηα 

δπλακηθή ζηε ζσξάθηζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη θαηεπέθηαζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζσξάθηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο εθάζηνηε ρώξαο. 
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Γηθηπνγξαθία: 

 Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, www.nbg.gr 

 http://www.ubb.bg/en-US/the_bank 

 https://www.banca-romaneasca.ro 

 http://www.stb.com.mk/profil-istorija.nspx 

 Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο United Bulgarian Bank A.D. tα αξρεία pdf: 

Annual+Separated+Report2013 UBB, UBB_annual+report_2009 θαη 

UBB_Separate+FS+2011. 

 Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Roneasca Bank S.A.  ηα αξρεία ζε pdf, annual-report-2013-

romaneasca, brom-ifrs-semnat_romaneasca θαη raportanual_2009_romaneasca. 

 Από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Stopanska Banka A.D. ηα αξρεία ζε pdf: Angliska verzija 

IFRS 2013, Financial statement MAS 2011 θαη StbBtAnnualReport2009. 

http://www.ubb.bg/en-US/the_bank
https://www.banca-romaneasca.ro/
http://www.stb.com.mk/profil-istorija.nspx

