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                                               Δπραξηζηίεο  

  

Θα ήζεια λα  εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο Κχξην Παληειή Παληειίδε γηα  ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο .Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ 

αθφκα γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο ζπγγξαθήο 

ηεο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. 

 

 Σέινο, θπζηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη εζηθή 

ππνζηήξημε   πνπ κνπ παξείραλ φρη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο αιιά θαη φιν ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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                                                 Πεξίιεςε 

 

θνπφο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη κειέηε ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηα Βαιθάληα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

ην πξψην κέξνο , γίλεηαη αλάιπζε ηνπ νξηζκνχ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ , 

παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη νη κνξθέο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαζεκίαο απφ απηέο . ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  ζπζηήκαηνο. 

ην επφκελν κέξνο παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηα 

Βαιθάληα  θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο. 

Σέινο, ζην εκπεηξηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε πεξίπησζεο ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζηελ Βνπιγαξία θαη ζηελ Ρνπκαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηάκε ηελ πνξεία ηεο 

επέλδπζεο ζηηο δχν απηέο ρψξεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ  γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο. Ζ κειέηε απηή γίλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ 

ην ηειεπηαίν έηνο. Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ καο νδεγνχλ λα 

θαηαιήμνπκε αλ ε επέλδπζε απηή ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη επηηπρήο θαη 

θεξδνθφξα ή φρη.   
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     FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: « THE INVESTMENT 

OF THE PIRAEUS BANK IN BULGARIA AND ROMANIA » 

 

Keywords: Foreign direct Investments (FDI), Balkan states, Bulgaria, Romania, Piraeus 

Bank, Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania. 

 

 

                                                      Abstract 

 

 

The aim of writing of the present master thesis is the research and study of the foreign direct 

investments in the Balkans placing particular emphasis on the banking sector. In the first part, 

an analysis of the definition of the direct foreign investments is being carried out. The forms 

of foreign direct investments are being mentioned and analyzed, along with their advantages 

and disadvantages. Then, comes the review of the banking system and of the operation of the 

financial system. In the next part, elements that concern the direct foreign investments in the 

Balkans are being mentioned, more concretely regarding the markets of Bulgaria and 

Romania. Finally, in the empirical part of the thesis, a study of the case of Piraeus Bank in 

Bulgaria and in Romania is being realized.  

More concretely, we study the course of investment in these two countries and the strategy of 

the group for the particular markets. This study is being realized with the analysis of the 

group’s last year economic, results. From this analysis result conclusions that lead us to 

conclude if this investment of the Piraeus Bank group is being successful and profitable or 

not. 
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                                                     ΠΡΟΛΟΓΟ  

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ζηηο κνξθέο ηνπο θαη ζην ιφγν πνπ επηιέγνπκε ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. ηελ ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο ηξάπεδαο 

ζηα εηδή ησλ ηξαπεδψλ, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο αγνξάο. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ φκηιν ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο, ζηα ηζηνξηθά ηεο 

ζηνηρεία, ζην φξν θαη ζηηο αμίεο ηεο θαη  ζηελ κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε . Δπίζεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα Βαιθάληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο 

ιφγνπο επέλδπζεο ζηα Βαιθάληα , ζηηο ειιεληθέο άκεζεο  μέλεο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα θαη 

ζα θάλνπκε κηα swot αλάιπζε ησλ Βαιθαλίσλ. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αγνξέο 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Θα αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο επελδχζεηο, ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαζψο θαη ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο ζηηο ρψξεο απηέο, ην ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξάπεδαο ζηα Βαιθάληα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο  

ζηελ δηεζλή νηθνλνκία, ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ νηθνλνκία ζηα Βαιθάληα. Σέινο 

ζα αλαιχζνπκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ζα αλαθεξζνχκε 

ζηα δπλαηά  θαη  αδχλακα ζηνηρεία κε ηελ swot αλάιπζε ηεο ηξάπεδαο. 

Σέινο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επέλδπζε, αλ είλαη θεξδνθφξα ή φρη γηα ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο, 
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                             ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

              ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ
 

 

                
 

1.1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

       
Οη Άμεζερ Ξένερ Επενδύζειρ  αθνξνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη άκεζα απφ κία ρψξα 

(απνζηνιέαο) ζε κία άιιε ρψξα (ππνδνρέαο/απνδέθηεο). Απνηεινχλ δηεζλείο ξνέο θεθαιαίνπ 

κε ηηο νπνίεο κία επηρείξεζε δεκηνπξγεί κία λέα ζπγαηξηθή ή επεθηείλεη κία πθηζηάκελε ζε 

θάπνηα άιιε ρψξα. 
1
 

ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ν επελδχηεο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην  10% ή θαη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο ζε άιιε ρψξα απφ ηελ δηθή 

ηνπ. Ο επελδπηήο απηφο νξίδεηαη σο «άκεζνο επελδπηήο » θαη ε επηρείξεζε σο « επηρείξεζε 

άκεζεο επέλδπζεο». Αλ ηψξα  ν επελδπηήο θαηέρεη πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10 % ηφηε 

αλαθεξφκαζηε ζε επέλδπζε ραξηνθπιαθίνπ θαη φρη ζε άκεζε μέλε επέλδπζε γηαηί δελ 

ππαθνχεη ζε κηα ινγηθή παξαγσγήο αιιά ηνπνζέηεζεο, κε εμαίξεζε λα απνηειεί ε επέλδπζε 

ζε ζπγγεληθή εηαηξία ζε άιιε ρψξα. Δπίζεο κέζα απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ε 

ζπγαηξηθή εηαηξία ειέγρεηαη απφ ηελ κεηξηθήο εηαηξία , δειαδή ε κεηξηθή εηαηξία πξέπεη λα 

επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη λα θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηεο. Κάζε επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη άκεζε μέλε επέλδπζε ζεσξείηαη πνιπεζληθή. 
2 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Κχξθίιεο , Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο , Δθδφζεηο Κξηηηθή , 2002 

 
2
  http://www.centralbank.gov.cy/ 
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1.1.1 ΜΟΡΦΔ- ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ & ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο κνξθέο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ
 3

θαζψο θαη 

ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε θάζε κνξθή. 

 

 Κοινοππαξία ( joint venture). Οξίδεηαη σο ε ζπλεξγαζία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί  κηα λέα επηρείξεζε ή λα εμαγνξαζζεί κηα ήδε ππάξρνπζα ηνπηθή 

επηρείξεζε. ε απηή ηελ κνξθή νη εηαίξνη πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ηερλνινγία, 

ηερλνγλσζία, θεθάιαηα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή ζπλεηζθέξνπλ ηνλ 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ζην νπνίν ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εηαίξνπο. 

Σα πλεονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ μοπθήρ είναι ηα εξήρ :  

 Σν θφζηνο θαη ν θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο επηκεξίδεηαη. 

 Ζ επηρείξεζε απνθηά έλαλ εηαίξν ν νπνίνο γλσξίδεη ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο θαη έρεη ηηο θαηάιιειεο γλσξηκίεο. 

 Μεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο , αληηκεησπίδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ 

θίλδπλν θαη απνηξέπνπλ ηελ είζνδν αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. 

 Γεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

 Γηεπξχλνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο 

 Βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλεξγαζίαο ησλ δχν εηαίξσλ 

 εκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα απφ ηελ λνκνζεζία  αξθεηψλ ρσξψλ κε 

απνηέιεζκα ε ζπγαηξηθή λα ζπλεπάγεηαη δηαθπγφληα θέξδε. 

 

Σα μειονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ μοπθήρ είναι ηα εξήρ :  

 Με απφιπηνο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο λέαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

κε πιήξε έληαμε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Γηαθνξέο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο θνηλνπξαμίαο , θάηη πνπ νδεγεί ηηο πην πνιιέο θνξέο ζε 

δηάιπζε. 

                                                 
3
 . http://www.aueb.gr/users/milliou  
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 Μεπική εξαγοπά  (partial acquisition). Οξίδεηαη σο ε απφθηεζε κέξνπο ησλ 

κεηνρψλ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο κε ηελ νπoία ζπλεξγάδεηαη κέζσ ηεο 

ηερλνγλσζίαο , ηερλνινγίαο θιπ. 

Σα   πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κνξθήο απηήο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ 

παξαπάλσ κνξθή ΑΞΔ. Ζ κνξθή απηή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη ζπρλή θαη 

επηιέγεηαη δηφηη ζπλδπάδεη πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ άιισλ κνξθψλ ΑΞΔ. 

ρσξίο φκσο λα έρεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. 

 

 Θςγαηπική αποκλειζηικήρ ιδιοκηηζίαρ (wholly-owned subsidiary). Οξίδεηαη σο ε 

ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ μέλε ρψξα ζηελ νπνία ε  

επηρείξεζε είλαη κνλαδηθφο κέηνρνο. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα είλαη κηα εληειψο 

λέα επηρείξεζε ή κηα επηρείξεζε πνπ έρεη εμαγνξάζεη. 

  

 

 

Σα πλεονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ μοπθήρ είναι ηα εξήρ :  

 Ζ κεηξηθή επηρείξεζε δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο θαη απνηέιεζκα 

ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Ζ κεηξηθή θαξπψλεηαη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο ζπγαηξηθήο. 

 Γεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο επεηδή ν φγθνο ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ηνπ νκίινπ απμάλεηαη. 

 Απφθηεζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα δηεξεπλήζεη ηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε κηα μέλε ρψξα. Καη απηφ γηαηί ε ζπγαηξηθή αθνχ είλαη 

ζε κηα άιιε ρψξα πξέπεη λα εμεηδηθεχζεη θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα 

ηεο ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε απηφ. 

 

Σα μειονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ μοπθήρ είναι ηα εξήρ :  

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία επηβαξχλεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο. 
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 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπγαηξηθήο σο μέλε εηαηξεία κπνξεί λα επηθέξεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ θφζκν θαη ζηελ θπβέξλεζε. 

 

 

1.2  ΓΗΑΣΗ ΠΡΟΣΗΜΑΜΔ ΣΖΝ ΑΞΔ 

 

    Μέρξη ην 2008 ήηαλ εκθαλήο  ε πιεζψξα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ  ηεο Διιάδαο ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ζηα Βαιθάληα. Οη ιφγνη 
4
 πνπ νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα αλαιπζνχλ ζηελ ελφηεηα απηή. 

 

 Μειυμένο κόζηορ λειηοςπγίαρ . Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα επελδχζεη ζε κηα ρψξα 

ζηελ νπνία ππάξρνπλ  θηελφηεξνη πφξνη ( ρακειφηεξνη κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα θ.α. 

) θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο. Δπίζεο κπνξεί λα 

επελδχζεη ζηελ ρψξα απφ ηελ νπνία πξνκεζεχεηε πξψηεο χιεο ή άιια πιηθά ζηελ 

νπνία ζα ηα αγνξάδεη ιηγφηεξν απφ φηη ηα αγφξαδε κέζσ μέλσλ πξνκεζεπηψλ. 

 ηπαηηγική ανάπηςξηρ . Αλ κηα εηαηξεία ζέιεη λα αλαπηπρζεί ζηελ ρψξα ηεο αιιά 

βιέπεη φηη ε αγνξά είλαη θνξεζκέλε θαη ε πξνζθνξά κεγάιε ηφηε κπνξεί λα 

επηιέμεη λα θάλεη επέλδπζε ζε κηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ  αγνξά ηεο νπνίαο  

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ  δελ ππάξρεη κεγάιε πξνζθνξά αιιά ππάξρεη κεγάιε 

δήηεζε. 

 Ανηαγυνιζμόρ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα επελδχζνπλ ζε κηα μέλε ρψξα 

εμαηηίαο ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ ρψξα ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απμάλνπλ ηα θέξδε θαη ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο φκσο λα θηλδπλεχνπλ λα 

ράζνπλ κεξίδην αγνξάο. 

 Εκμεηάλλεςζη κινήηπυν ηηρ επισείπηζηρ από σώπερ ηος εξυηεπικού. Τπάξρνπλ 

ρψξεο νη νπνίεο δίλνπλ εμαηξεηηθά θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο άιισλ ρψξσλ γηα λα 

επελδχζνπλ ζε απηέο. Με ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ θιάδνπο ηνπο νη νπνίνη είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηνη. 

 Ανάλητη επένδςζηρ ζε μια ξένη σώπα. ηελ ρψξα απηή κπνξεί  λα κελ ππάξρεη 

θακηά εηαηξία πνπ λα έρεη αλαιάβεη κηα ηέηνηα επέλδπζε ζηνλ θιάδν απηφ. 

                                                 
4
 Κπξθίιεο , Άκεζεο μέλεο επελδχζεηο , εθδφζεηο θξηηηθή , 2002 
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 Έλλειτη ςποδομών. Βιέπνπκε φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθην. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο  θάλνληαο κηα 

άκεζε μέλε επέλδπζε.  

 

1.3  Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ – ΔΗΓΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ– ΣΡΟΠΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ. 

 

1.3.1 ΟΡΗΜΟ-ΔΗΓΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

 Με ηνλ φξν ηπάπεζα
 5

αλαθεξφκαζηε ζε κηα επηρείξεζε ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο 

ρξεκαηηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κπνξεί λα δέρεηαη 

θαηαζέζεηο, λα ρνξεγεί δάλεηα , λα θπιάζζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη αμηφγξαθα , λα 

αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. 

Σα είδε ησλ ηξαπεδψλ
6
 είλαη ηα εμήο : 

 

 Κενηπική ηπάπεζα.
7
 Ζ θεληξηθή ηξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαη κπνξεί λα είλαη ν δαλεηζηήο ηεο ηειεπηαίαο ιχζεο ζε πεξίπησζε 

θξίζεο. Διέγρεη ηελ δηάζεζε ρξήκαηνο θαη ηελ έθδνζε λνκίζκαηνο. Κεληξηθέο  

ηξάπεδεο είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 Εμποπική ηπάπεζα. Με ηνλ φξν Δκπνξηθή ελλννχκε κηα θαλνληθή ηξάπεδα γηα λα 

ηελ δηαθξίλνπκε απφ κηα επελδπηηθή ηξάπεδα. Αθνχ πιένλ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ νη 

δχν απηέο ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ δηαθνξεηηθή ηδηνθηεζία κεξηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν απηφ γηα λα αλαθεξζνχλ ζε κηα ηξάπεδα ή ζε έλα ηκήκα 

ηξάπεδαο πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε εηαηξείεο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Παξαδείγκαηα 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη : εζληθή ηξάπεδα, ε ηξάπεδα Πεηξαηψο, ε Alpha bank , ε 

Eurobank. 

                                                 
5
 www.bankofgreece.gr/ 

6
 www.bankofgreece.gr/ 

7
 www.centralbank.gov.cy 

 

http://www.centralbank.gov.cy/
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 Επενδςηική ηπάπεζα. Δίλαη ε ηξάπεδα πνπ δίλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα πψιεζε 

κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ζπκβνπιεχεη γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο 

εηαηξεηψλ. Παξάδεηγκα επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα είλαη ε Διιεληθή 

Σξάπεδα βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ΔΣΒΑ  ε νπνία ηδξχζεθε ην 1964 , ην 2002 ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ην 58% θαη ην 2003 απνξξνθήζεθε απφ απηήλ. 

 Σπάπεζα κοινοηικήρ ανάπηςξηρ. Δίλαη νη ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο θαη πίζησζε ζε κε αλεπηπγκέλεο αγνξέο. 

 Σασςδπομικό ηαμιεςηήπιο. Δίλαη ηακηεπηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα εζληθά 

ηαρπδξνκηθά ζπζηήκαηα. Παξάδεηγκα είλαη ην ηαρπδξνκηθφ ηακηεπηήξην ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1900 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1902 απφ ηελ Κξήηε ζηελ ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ην 1915 ε έδξα κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα. 

 Θδιυηική ηπάπεζα. Δίλαη ε ηξάπεδα πνπ αζρνιείηαη κε ινγαξηαζκνχο κεγάισλ 

πειαηψλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 

 Corporate Banking. Έρεη σο αληηθείκελν ηα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο. 

 ςνεηαιπιζηικέρ ηπάπεζερ. Απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο. (πρ γεσξγηθψλ πξντφλησλ) 

 

 

1.3.2 ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

 
Αξρηθά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

8
νξίδεηαη σο έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα  ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζην ρξήκα θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

θπζηθψλ θαη άπισλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηηο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηειεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηηο ζπλαιιαγέο. Κχξην ξφιν ζην ζχζηεκα απηφ παίδνπλ νη δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη, 

πξψηνλ, ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεξνθνξία εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη, 

δεχηεξνλ, δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. θνπφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν κέζα ζε έλα 

αβέβαην πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ. 

  

                                                 
8
 https://el.wikipedia.org/ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
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Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη δχν  ππνζπζηήκαηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαη ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο.
9
 

 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ θαξδία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κηαο ρψξαο. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν 

δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνπο εμαζθαιίδνληαο ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Σν ηξαπεδηθφο ζχζηεκα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο , ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη κε θαηλνηφκεο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο. Σν 

ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

       Ζ θεληξηθή ηξάπεδα είλαη έλαο νξγαληζκφο είηε δεκφζηνο είηε ηδησηηθφο θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη : 

 Να νξηνζεηεί ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ 

δαλεηζκνχ ηεο. 

 Να ειέγρεη θαη λα κεηαβάιιεη ηελ πξνζθνξά εγρψξηνπ ρξήκαηνο κε ηελ 

έθδνζε θαη ηελ ξεπζηνπνίεζε νκνιφγσλ ή κε ηελ εθηχπσζε ρξήκαηνο ζε 

επηζπκεηά επίπεδα , ζε αληηζηνηρία κε ηελ εμέιημε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο νηθνλνκίαο . Άξα ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Να δηεμάγεη έξεπλεο θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

δαλεηζκφ , κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαη ηελ δηεμαγσγή 

πνξηζκάησλ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. 

 Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξαπεδίηε ηεο θπβέξλεζεο, δειαδή εγγπάηαη φηη ε 

θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ αληηκεησπίζεη 

δεκνζηννηθνλνκηθφ έιιεηκκα. 

ηελ Διιάδα ηνλ ξφιν ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο  έπαηδε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κέρξη ην 

2002 θαη απφ ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσδψλε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(ΔΚΣ). 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο είλαη : 

 Ζ άζθεζε  ηεο  εληαίαο Ννκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο θαζνδεγήζεηο ηεο ΔΚΣ. 

                                                 
9
 Πεηξάθεο, Υξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εθδφζεηο Πεηξάθεο , 2002 
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 Γηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ζε 

ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ 

 Δπηβιέπεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηα κέζα πιεξσκψλ κε ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο , ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

 Παξαθνινπζεί ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζα πξνθαινχζαλ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη αμηνινγεί ηνλ βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο ηνπ. 

 πιιέγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηηο ηξάπεδεο . 

 Δθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ  εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο : 

 Λεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ. 

 Δπεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο. 

 Δίλαη ππνρξεσκέλεο λα θξαηνχλ έλα πνζνζηφ πνπ ην θαζνξίδεη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ησλ θαηαζέζεσλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη δαλείζνπλ ην ππφινηπν 

ηνπο. 

 

 Οη ζεζκηθνί επελδπηέο  είλαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ καδεκέλα ηεξάζηηα πνζά 

ρξεκάησλ θαη επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο είηε αγνξάδνληαο κεηνρέο ζην 

ρξεκαηηζηήξην είηε κε άιια επελδπηηθά πξντφληα. Μπνξεί λα είλαη ηξάπεδεο , 

εηαηξίεο αζθαιεηψλ , ηακεία ζπληάμεσλ , εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεία 

εμαζθάιηζεο. Έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ δηνίθεζε θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη  πνπ έρνπλ επελδχζεη επεηδή ιφγσ ησλ πνιιψλ κεηνρψλ πνπ 

αγνξάδνπλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζην δηνηθεηηθφ   ζπκβνχιην. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο. 

      Πην αλαιπηηθά  νη εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ηα ηακεία εμαζθάιηζεο 

πξψηνλ, ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα απφ δηάθνξνπο επελδπηέο θαη δεκηνπξγνχλ κηα 

εληαία επέλδπζε ππφ θνηλή δηαρείξηζε. Καη δεχηεξνλ, νη επελδπηέο έρνπλ δηθαίσκα 

λα ξεπζηνπνηήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ έρνπλ. 
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1.4  ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Κάζε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζην 

ζχλνιν ηεο. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ θαη ηελ πηζαλή 

επέθηαζε ηνπο ζε λένπο ηνκείο ή έμνδν απφ θάπνηνπο άιινπο
10

. Όιεο ινηπφλ νη ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο επηινγήο θαη 

δηαρείξηζεο ελφο ζπλδπαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη αγνξέο ζπληζηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

Γεληθά θάζε επηρείξεζε έρεη αξθεηέο επηινγέο σο πξνο ηε κνξθή ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θεξδψλ ηεο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα 

λα εζηηάζεη ζηα ππάξρνληα πξντφληα θαη ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο (ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο- 

ζπγθέληξσζε αγνξάο), λα επεθηαζεί ζε λέεο αγνξέο κε ηα ππάξρνληα πξντφληα ηεο 

(ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο αγνξάο) ή λα επεθηαζεί κε λέα πξντφληα ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο 

(ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφλησλ) 
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                                           Πίλαθαο 1.1 

  

                         ΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 

             ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ                            ΝΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ   

 ηξαηεγηθή δηείζδπζεο-

ζπγθέληξσζεο αγνξάο 

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 Αχμεζε πνζφηεηαο ρξήζεο 

 Δμεξεχλεζε λέσλ εθαξκνγψλ γηα 

ησξηλνχο ρξήζηεο. 

3.ηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφλησλ 

 Πξφζζεζε λέσλ πξντφλησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Δπέθηαζε πξνηνληηθήο γξακκήο  

 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ γηα 

ηελ πθηζηάκελε αγνξά 

2. ηξαηεγηθή αλάπηπμεο αγνξάο 

 Γεσγξαθηθή επέθηαζε 

 ηφρεπζε λέσλ ηκεκάησλ 

(segments) 

4. ηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο- 

δηαζπνξάο 

 πζρεηηζκέλε δηαθνξνπνίεζε 

 Αζπζρέηηζηε δηαθνξνπνίεζε 

Πεγή : ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία/ ηφκνο Α’ : ζεσξία/ 6ε έθδνζε/ 

Παπαδάθεο Μ. Καζεγεηήο ΟΠΑ / εθδφζεηο Δ. Μπέλνπ/ Αζήλα 2012  

 

 

 

Ζ ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο απνηειεί βαζηθή θαηεγνξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

θαη έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο γηα κηα επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ε ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο Αγνξάο 

ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ππάξρνληα πξντφληα ζε λέεο αγνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αξρηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε 

λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο φπνπ έρεη δηαβιέςεη επελδπηηθέο επθαηξίεο. Μηα ηέηνηα αγνξά ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα ε νπνία έρεη κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο. 

Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή απηή ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη κε ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ 

απφ άιια ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ ε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη 

πξντφληα, παξεκθεξή κε ηα ππάξρνληα, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο θάπνησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα εκπνδίζεη ηελ 

πξνζρψξεζε απηψλ ησλ πειαηψλ ζε αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο.  
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Σέινο, ε επηρείξεζε κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζα κπνξνχζε λα ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο, ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη λα επηηχρεη ηελ είζνδν ηεο ζε 

απηά.
11
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                              ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

        

            ΟΜΗΛΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

2.1 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

Ζ έδξα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 
12

 είλαη ζηελ Αζήλα , έρεη παξνπζία ζε 10 ρψξεο θαη πεξίπνπ 

21 ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο παξέρεη έλα επξχ θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Σν 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ θηάλεη ηα 89 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα δάλεηα κεηά απφ 

πξνβιέςεηο ηα 56 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη θαηαζέζεηο ηα 47 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

 

                                          Πίλαθαο 2.1 

            ηνηρεία νκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηώο ( Μάξηηνο 2015) 

 

ΟΜΗΛΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ              ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΡΣΗΟ 2015 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 88,5 ΓΗ. ΔΤΡΧ 

ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ                      55,7 ΓΗ ΔΤΡΧ 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ                     46,5 ΓΗ ΔΤΡΧ 

ΓΔΗΚΣΖ CET-1 ( ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ)                     11,9 % 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ                     1,137 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ                   21.000 

ΠΔΛΑΣΔ                   5,8 ΔΚΑΣΟΜ. 
Πεγή : http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile 

 

 

Ζ ηξάπεδα ηδξχζεθε ην 1916. Γηα πνιιά ρξφληα ιεηηνπξγνχζε σο ηδησηηθή ηξάπεδα ελψ 

ηελ πεξίνδν 1975-1991 πέξαζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ έγηλε 

ηδησηηθή έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε αλάπηπμε εξγαζηψλ , κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ελψ 

ζήκεξα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά κε κεξίδην αγνξάο 29 % ζηα δάλεηα θαη ηηο 

θαηαζέζεηο. 
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2.1.2 ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 
 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  ηνκέα ηεο Διιάδνο. Ζ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηνλ ρψξν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ , 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο , ζηελ θαηαλαισηηθή θαη 

ζηεγαζηηθή πίζηε, ζην green banking , ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη 

επελδπηηθήο  ηξαπεδηθήο θαζψο θαη ζηελ αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σν ζχλνιν 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη ηφζν κέζα απφ ην εθηεηακέλν δίθηπν ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηα 1.840 ΑΣΜ ηνπ νκίινπ ζηελ Διιάδα , φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ 

δίθηπν ηξαπεδηθήο winbank. 

Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηελ 

Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην δηαζέηνληαο έλα δίθηπν 350 

θαηαζηεκάησλ. Αλαιπηηθά ζηελ Ρνπκαλία δξαζηεξηνπνηείηαη κε 120 θαηαζηήκαηα , ζηελ 

Βνπιγαξία κε 75 θαηαζηήκαηα , ζηελ Αιβαλία κε 45 θαηαζηήκαηα , ζηελ εξβία κε 31 

θαηαζηήκαηα  ζηελ Οπθξαλία κε 24 θαηαζηήκαηα  κε 1 θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

ζην Λνλδίλν θαη ζηελ Γεξκαλία αληίζηνηρα κε έλα θαηάζηεκα ζηελ Φξαλθθνχξηε. ηηο 21 

Μαΐνπ ηνπ 2015 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έθιεηζε ζπκθσλία κε ηελ Al Ahli Bank of Kuwait γηα 

ηελ πψιεζε ηεο Piraeus Bank Egypt έλαληη 150 USD.  Ζ θίλεζε απηή βνεζάεη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ δείθηε CET1 θαηά πεξίπνπ 30 κ.β θαη εληζρχεη ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ νκίινπ 

θαηά 0,2 δηο. Δπξψ πεξίπνπ, ελψ εληάζζεηαη  ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ. 

Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζπλδπάδνληαο επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

επζχλε πξνάγεη ζπζηεκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνπ κέζσ εηδηθψλ 

δξάζεσλ , ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ , αιιά θαη ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο αλαγλσξίδεη φηη νη ελεξγεηαθέο πεγέο δελ 

είλαη αλεμέιεγθηεο θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ππεχζπλν ηξφπν. Ζ ζπκβνιή ηεο 

Σξάπεδαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη δχν δηαζηάζεηο :ηελ εζσηεξηθή δηάζηαζε ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηξάπεδαο  λα κεηξηάζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο θαη ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ηξάπεδαο γηα αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη 

γηα ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ επελδχζεσλ. Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο έρεη 
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αλαπηχμεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ ηνκέα ηεο Πξάζηλεο Σξαπεδηθήο , εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα αιιά θαη πξντφληα γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα ε ηξάπεδα 

ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο ηδξχκαηνο ζεηξά ζεκαηηθψλ κνπζείσλ αλά Διιάδα ην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη δηαξθψο θα ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή 

πεξηθέξεηα , κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν , πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

αλ κηα απφ ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα , παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε πγηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ  θαη ηελ κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζε έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηαηήξεζεο αλάπηπμεο. 

 

2.1.2 ΔΘΕΘΝΗ ΤΜΜΕΣΟΥΕ ΠΘΣΟΠΟΘΗΕΘ. 
 

 Οη δηεζλήο ζπκκεηνρέο θαη νη πηζηνπνηήζεηο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο
13

 είλαη: 

 Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζην νηθνπκεληθφ ζχκθσλν ηνπ ΟΖΔ , πνπ πεξηιακβάλεη 

βαζηθέο αξρέο γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εξγαζίαο, πξνζηαζίαο θαη πάηαμε ηεο 

δηαθζνξάο. 

 Δίλαη ε κφλε ειιεληθή Σξάπεδα πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ δηαθήξπμε  «Caring for 

Climate: The business leadership platform» ηνπ νηθνπκεληθνχ ζπκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ. 

 Έρεη ππνγξάςεη ηελ νηθνπκεληθή πξσηνβνπιία πξνγξάκκαηνο πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΟΖΔ κε δέζκεπζε ζπλππνινγηζκνχ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 Σν 2011 ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο 

πηζηνπνηήζεθε θαηά EMAS  γηα φια ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα θηήξηα δηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα. 

 Σν 2009 ε δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ έιαβε ηελ δηεζλή πηζηνπνίεζε «Investors in 

People» πνπ θαηαδεηθλχεη ηε δέζκεπζε ηεο ζηελ ππεχζπλε εθπιήξσζε ηνπ 

εξγνδνηηθνχ ηεο ξφινπ. 

 πκκεηέρεη ζηνλ δηεζλή ΜΚΟ Carbon Disclosure Project, κε ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο. 

 Δίλαη κέινο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ην νπνίν 

είλαη εζληθφο εηαίξνο ηνπ CRS  

 Σν 2004 ε winbank έγηλε ε πξψηε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Διιάδα πνπ 

πηζηνπνηήζεθε απφ ISO 9001. απφ ηφηε ε πηζηνπνίεζε αλαλεψλεηαη εηεζίσο. 
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 Έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά PCI DSS γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ θαξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηφρσλ ηνπο. 

 Σν 2009 ε αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο πηζηνπνηήζεθε 

θαηά ην πξφηππν ISO/IEC 27001 απφ ηνλ Οξγαληζκφ TUV Hellas, κέινο ηνπ TUV 

Nord Group. Έθηνηε ε πηζηνπνίεζε αλαλεψλεηαη εηεζίσο. 

 

 

 

2.1.3 ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΞΗΔ  
 

Σν φξακα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ 
14

 πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεη ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ε ηξάπεδα θαη ν φκηινο είλαη : 

 

 Δζηίαζε ζηνλ πειάηε. 

 Τςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο. 

 Δκβάζπλζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ βάζε ηνπ ακνηβαίνπ νθέινπο 

 Γεκηνπξγηθή αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ. 

 

 Πξνζηαζία πεξηνπζίαο ησλ κεηφρσλ. 

 Μεξίκλεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί.  

 Γηαζθάιηζε ηεο ηξάπεδαο απέλαληη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο. 

      Ζγεηηθή παξνπζία ζηελ αγνξά  

 Δπέλδπζε ζηνλ άλζξσπν 

 Γηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαδφκελσλ 

 Πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο  

 εβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ. 

 πλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία  

 πλέπεηα απέλαληη ζην πεξηβάιινλ  

 Δλεξγή ζπλεηζθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ  

                                                                                                                                                         
13

 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/international-participations-and-certifications/2004-2014 
14

 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/vision-and-strategy 
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 Δλίζρπζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο γεληθά. 

 

 

 

2.2 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
15

 
 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχεηαη ην 1916 θαη ην 1918 νη κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο εηζάγνληαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην. Σν 1963 ε ηξάπεδα εληάζζεηαη ζηνλ φκηιν ηεο εκπνξηθήο ηξάπεδαο. Σν 1975 

ε ηξάπεδα Πεηξαηψο σο ζπγαηξηθή ηεο εκπνξηθήο ηξάπεδαο πεξλάεη ππφ θξαηηθφ έιεγρν. Σν 

1991 ε ηξάπεδα ηδησηηθνπνηείηε. Σν 1993 ηδξχζεθαλ νη ζπγαηξηθέο Πεηξαηψο leasing θαη 

Πεηξαηψο πξαθηνξείαο. 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1990 θαη 2000 παξάιιεια κε ηελ νξγαληθή ηεο αλάπηπμε ε Σξάπεδα 

πινπνίεζε κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο κε ζθνπφ λα εδξαησζεί ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Σν 1998 απνξξφθεζε ηηο εξγαζίεο ηεο Chase Manhattan ζηελ Διιάδα , ζηελ εμαγνξά ηεο 

Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο 

CreditLyonnaisHellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 199 ζηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο 

Υίνπ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα . 

ην 2000 δεκηνπξγείηαη ε νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο winbank. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 έγηλε ε ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα κε 

ηελ απνξξφθεζε ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ. Σν 2002 έθαλε 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ ING γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξαπεδναζθαιείζεσλ. Δπίζεο ην 2002ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο 

ΔΣΒΑbank, ελψ ηελ απνξξφθεζε νινθιεξσηηθά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003. 

    Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πινπνηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηνπ ζηηο 

αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζφγεηνπ εμαγφξαζε αξρηθά ηελ 

Pater Credit Bank ζηελ Ρνπκαλία ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Piraeus Bank Romania. To 

2005 εμαγφξαζε ηελ βνπιγαξηθή ηξάπεδα Eurobank θαη κεηνλνκάζζεθε ζε Piraeus Bank 

Bulgaria, θαη ελίζρπζε έηζη ηελ 12ρξνλε παξνπζία ηνπ νκίινπ , ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Βνπιγαξία 

κε ηελ Eurobank. Σν 2005 εηζήιζε ζηελ ζεξβηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank πνπ 

κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd, αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά 

                                                 
15

 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/important-dates 
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ηεο Egyptian Commercial Bank θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Egypt. Σν 2007 

αλαλέσζε ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ING γηα 10 έηε αθφκα. 

Σέινο ην 2007 ν Όκηινο δηεχξπλε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο  

International Commerce Bank ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank ICB  θαη ζηελ Κχπξν 

κε ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κχπξνπ θαη ηελ ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ Arab 

Bank Κχπξνπ. 

 

Σν 2012 ε Σξάπεδα απέθηεζε ην «πγηέο» ηκήκα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ( 

επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ) θαη ηελ Γεληθή Σξάπεδα. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα 

ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ , ηεο Cyprus Popular Bank θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο. Σνλ Ηνχλην 

ηνπ 2013 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηε Millennium Bank Διιάδνο. ηηο 17 Απξηιίνπ 

2015 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ην πγηέο κέξνο ηεο Παλειιήληαο Σξάπεδαο , 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πεξαηηέξσ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν κέξνο ησλ εμαγσγψλ πνπ έρεη θάλεη πεξηειάκβαλε 504 εθαηνκ. Δπξψ θαηαζέζεηο , 370 

εθαηνκ. Δπξψ δάλεηα πξηλ απφ πξνβιέςεηο  θαζψο θαη 26 θαηαζηήκαηα θαη 163 

εξγαδφκελνπο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ζπληζηνχλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο   δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο έρεη ζπκκεηάζρεη απφ ηελ  πξψηε ζηηγκή σο βαζηθφο ππιψλαο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ Ηνχλην  ηνπ 2013
 
ε  Σξάπεδα Πεηξαηψο νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία 

αλαθεθαιαίσζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI, επηηπγράλνληαο ηελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκάησλ ηξαπεδψλ, ηφζν ζε απφιπηνπο φζν θαη 

ζε ζρεηηθνχο φξνπο. Σνλ Απξίιην ηνπ ε Σξάπεδα νινθιήξσζε κε επηηπρία αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ χςνπο 1,75 δηο. Δπξψ κε ηελ έθδνζε ησλ λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηελ θαηαβνιή 

κεηξεηψλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιηψλ κεηνρψλ. Οη λέεο 

κεηνρέο δηαηέζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ζε ζεζκηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο επελδπηέο  κέζσ 

δηαδηθαζίαο βηβιίνπ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζηελ Διιάδα κέζσ δεκφζηαο δεκνπξαζίαο πξνο 

επελδπηέο θαηαγξάθνληαο ζεηηθή αληαπφθξηζε γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ επελδπηψλ πξνο ηηο πξννπηηθέο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 
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Σν 2014  αλαθνηλψλεη ηελ ζπκθσλία γηα πψιεζε ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

ΑΣΔ Αζθαιηζηηθήο ζηελ ERGO Insurance Group ζπγαηξηθή ηεο Munich Re. 

 

Ο ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ην πιαίζην 

Βαζηιείαο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηελ Βαζηιεία III δηακνξθψλεηαη 

ζην 12 % ελψ ν δείθηεο Common EquityTier 1 αλέξρεηαη ζην 11,9% ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 

(pro-forma γηα ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηεο Piraeus Bank Egypt θαη ηεο ΑΣΔ Αζθαιηζηηθήο, 

θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ησλ πγηψλ ζηνηρείσλ ηεο Παλειιήληαο Σξάπεδαο). Ο δείθηεο 

Common Equity Tier -1, κε βάζε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο III 

δηακνξθψλεηαη ζην 11,1 % πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην κέζν φξν ησλ επξσπατθψλ 

ηξαπεδψλ. 

ήκεξα ε ηξάπεδα έρεη ήδε ελζσκαηψζεη πιήξσο ζηα ζπζηήκαηα ηεο ηελ πξψελ 

ΑΣΔbank θαη ηηο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθηχσλ ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ , CPB, 

Διιεληθήο ηξάπεδαο θαη Millennium Διιάδνο θαη πξφζθαηα ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο 

παξέρνληαο ζηνπο πειάηεο νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε.  

 

 

 

 

 

 

2.3 ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 
 

 Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο έρεη πνιπκεηνρηθή ζχλζεζε. Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηψο ηνλ Φεβξνπάξην 2015 αλεξρφηαλ ζε 165.000. απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ (6.101.979.715 θνηλέο κεηνρέο αμίαο 0,30 επξψ ε θαζεκία) ην 67 % θαηέρνληαλ απφ 

ην ηακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο , ην ππφινηπν 33 % απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα 29 % απφ λνκηθά πξφζσπα θαη 4% απφ θπζηθά πξφζσπα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο ήηαλ ε αθφινπζε . : 
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                                    Μεηνρηθή ζύλζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο  

 
Πεγή : http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/shareholder-structure 

 

 

Σέινο ζε ζπλέρεηα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, κε θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη εηζθνξά εηο είδνο πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην 2013, εθδφζεθαλ θαη 

ρνξεγήζεθαλ απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Ν. 3864/2010 θαη ηελ ΠΤ 38/2012 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΠΤ 6/2013 

Σίηινη Παξαζηαηηθψλ Γηθαησκάησλ Κηήζεο Μεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο (Warrants). Κάζε 

warrant ελζσκαηψλεη ην δηθαίσκα ηνπ θαηφρνπ ηνπ λα αγνξάζεη 4,47577327722 Νέεο 

Μεηνρέο θπξηφηεηνο Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ). Tα εθδνζέληα 

warrants ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ αλέξρνληαη ζε 843.637.022.
16
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 http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/shareholder-structure 
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2.4 ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ. 
 

 

Ο Όκηινο Πεηξαηψο, έρνληαο απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, 

απνηειεί  βαζηθφ κνριφ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, ε 

Πεηξαηψο εμαθνινπζεί  λα δηαηεξεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο σο ηξάπεδαο εμεηδηθεπκέλεο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο κεζαίεο  θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη, γεληθφηεξα, σο ηξάπεδαο ηνπ 

κεζαίνπ ρψξνπ ηεο αγνξάο. 

Με ηελ ηζρπξή θεθαιαηαθή ηεο βάζε, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο  επηδηψθεη λα ζπλεηζθέξεη 

ελεξγά ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο  πξνο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά θαη λα ζηεξίμεη ηε  

ρξεκαηνδφηεζε θεξέγγπσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην 2015, παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, πξνζαξκνδφκελε ζηα 

λέα  νηθνλνκηθά δεδνκέλα, θηλείηαη κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, ηε 

δηαηήξεζε  ηεο θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο , ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελεξγεηηθνχ θαη 

ηελ επαλαθνξά  ηεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζε ζπλζήθεο θεξδνθνξίαο.  

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο
17

 πεξηιακβάλνληαη,  

κεηαμχ άιισλ: 

 λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά ζε φξνπο κεξηδίσλ  

αγνξάο δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ, 

 λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηξάπεδα πξψηεο επηινγήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

ηδηψηεο ζηελ Διιάδα, 

 λα δηαρεηξηζηεί απνδνηηθά γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνλ Όκηιν ην ραξηνθπιάθην ησλ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε,  

 λα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί ζε αλαδπφκελνπο ηνκείο ηξαπεδηθήο, φπσο ε  

αγξνηηθή, ε πξάζηλε θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

 λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο, κε έκθαζε  

ζηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε θαη ηελ θαηλνηνκία, επηδηψθνληαο αθφκα  

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζε επηκέξνπο πειαηεηαθέο θαηεγνξίεο θαη πεξαηηέξσ  

                                                 
17

 www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports / Δηήζηα Έθζεζε θαη Έθζεζε Δηαηξηθήο 

2014 Σξάπεδα Πεηξαηψο. 
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ελίζρπζε ησλ ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ,  

 λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ έηζη ψζηε λα είλαη  

επηθεληξσκέλεο ζηηο πην ζεκαληηθέο αγνξέο, λα είλαη θεθαιαηαθά αλεμάξηεηεο  

θαη, ηαπηφρξνλα, απηνρξεκαηνδνηνχκελεο θαη θεξδνθφξεο, λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηνπνξία 

ηνπ ζηελ πηνζέηεζε θνξπθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηξαπεδηθψλ ππνδνκψλ 

γεληθφηεξα, 

 λα ζπλερίζεη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο  

εξγαδνκέλνπο, νκνγελνπνηψληαο πνιιαπιέο θνπιηνχξεο, αμηνπνηψληαο θαη  

αλαπηχζζνληαο πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη εμαζθαιίδνληαο ηε δέζκεπζή  

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ, 

 λα ζπκβάιιεη ζε έλα κνληέιν δηαηεξήζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

ζπλδπάδνληαο θεξδνθνξία κε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα. 
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                                 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
 

 

                                 ΒΑΛΚΑΝΗΑ 
 

3.1 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 
 

 Ζ ιέμε Βαιθάληα
18

 πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε «καιθάλ» πνπ ζεκαίλεη φξνο ή 

πςειή δαζψδε νξνζεηξά. Λέγνληαλ  αιιηψο θαη Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο θαη θαζηεξψζεθε 

εζθαικέλα λα ραξαθηεξίδεηαη , πεξηζζφηεξν σο πνιηηηθφο φξνο παξά γεσγξαθηθφο, αθελφο ε 

πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Σξίηε απφ Γπζκψλ πξνο ηα 

Αλαηνιάο λφηηα ρεξζφλεζνο ηεο Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ αλήθνπλ θαη ρψξεο γεηηνληθέο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ησλ θπζηθψλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ρεξζνλήζνπ απηήο, πνπ απφ ην 

καθξηλφ παξειζφλ ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί σο ζηαπξνδξφκη πνιηηηζκψλ κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο θαη Αζηαηηθήο επείξνπ. 

Ζ δηαθξηηή ηαπηφηεηα θαη ν ηεκαρηζκφο ηεο «βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ» ζεσξείηαη 

απφηνθνο ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο ηεο νξεηλήο γεσγξαθίαο ηεο, αιιά θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο πνιιψλ εζλνηήησλ ζε έλα γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη ηεο εμαηξεηηθά 

βίαηεο ηζηνξίαο ηεο, πνπ είλαη γεκάηε πνιέκνπο επηδξνκέο , εμεγέξζεηο, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ππνθηλνχκελεο απφ μέλνπο παξάγνληεο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ησλ  « Βαιθαλίσλ» 

θαιχπηεη 550.000 ρικ
2  

θαη ν πιεζπζκφο ηεο  είλαη πεξίπνπ 53 εθαηνκκχξηα. Σν φλνκα ηεο 

πεξηνρήο αληιείηαη απφ ηα Βαιθαληθά φξε ή νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ πνπ δηαηξέρνπλ ηελ πεξηνρή 

απφ ην θέληξν ηεο Βνπιγαξίαο έσο ηελ αλαηνιηθή εξβία. ηα Βαιθάληα αλήθνπλ νη εμήο 

ρψξεο : Βνπιγαξία 100 % Αιβαλία 100 %  Βνζλία & Δξδεγνβίλε 100 % Κξναηία 47 % 

Διιάδα 84 % εξβία 73 % Μαπξνβνχλην 100 % Κνζζπθνπέδην 100 % ΠΓΓΜ 100 % . ηηο 

ρψξεο απηέο ελίνηε πεξηιακβάλνληαη ε Ρνπκαλία ε ινβελία θαη ε Σνπξθία ( Αλαηνιηθή 

Θξάθε)  κε ηελ ινβελία λα αξλείηαη φηη αλήθεη ζηα Βαιθάληα θαη λα απηνραξαθηεξίδεηαη « 

Υψξα ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο» 

                                                 
18
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3.1.1 ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΟΗ ΈΛΛΖΝΔ ΔΠΔΝΓΤΟΤΝ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

 
 Σα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ ζηελ Διιάδα κηα εληειψο λέα αγνξά. 

 Ζ λέα απηή αγνξά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Διιάδα. 

 ηελ αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ ππάξρεη έιιεηςε εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Σα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ θηελφ εξγαηηθφ θφζηνο , έηζη νη κεηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγία ζηελ Διιάδα. 

 ηα Βαιθάληα νη πξψηεο χιεο είλαη θηελέο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπο ζηελ Διιάδα 

πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εηζαγφκελε άξα θαη ην θφζηνο πνιχ πςειφ. 

 Ζ Διιάδα εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ε νπνία επίζεο ζηεξίδεηαη ζε ρακειφ θφζηνο  

ηεο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο. Οη γεηηνληθέο ρψξεο Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη ΠΓΓΜ 

πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθά θαινχο φξνπο απφ απηή ηελ άπνςε. εκαληηθφ είλαη αθφκα 

λα αλαθέξνπκε φηη ε αλαινγία ησλ ακνηβψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Βαιθαλίσλ ήηαλ 

1:8 ζηελ αξρή ηεο κεηάβαζεο θαη είλαη ηψξα 1 : 4 ή 1:5. απφ ηελ άιιε ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηα Βαιθάληα ζηα πξψηα ρξφληα ήηαλ 1 :3 αιιά κε 
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ηελ απμαλφκελε εκπεηξία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θηάλεη εθείλε ησλ Διιήλσλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ηειεπηαία αλάπηπμε νθείιεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ ειιεληθψλ  πθαληνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θπξίσο ηελ Νφηηα Βνπιγαξία) , 

νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ πςειφηεξε δήηεζε γηα εξγαζία θαη αχμεζε ζηελ ζπλέρεηα 

ζηνπο κηζζνχο. 

 Ζ χπαξμε πνχ επλντθψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ (  έιιεηςε πνζνζηψζεσλ θαη 

δαζκνινγίσλ , θνξνινγηθέο απαιιαγέο θιπ) κεηαμχ Βνπιγαξίαο θαη άιισλ 

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

θεξδψλ  ζηελ Βνπιγαξία απφ 01/01/2005) 

 Ο πςειφο θίλδπλνο ε δηαθζνξά , ε δσξνδνθία θαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ απνηεινχλ απνζαξξπληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηνπο δπηηθνχο επελδπηέο, ελψ νη Έιιελεο έλησζαλ εμνηθεησκέλνη κε 

απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ηελ είραλ δήζεη θαη ζηελ Διιάδα ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. 

 Ζ χπαξμε ειιεληθήο θνηλφηεηαο έθαλε ηνπο έιιελεο λα επελδχζνπλ ζηα Βαιθάληα 

κε ηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ ηξαπεδψλ θ.α. 

 Καηάξξεπζε ησλ θνπκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ 

 Πνιιέο απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζε κεγάιεο ειιεληθέο 

πνιπεζληθέο λα επελδχζνπλ.
1920
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 Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ Marketing-Management/ Παικφο επηρεηξήζεσλ – Οη Διιεληθέο επελδχζεηο ζηα 

Βαιθάληα 
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3.1.2 ΠΧ ΑΠΟΦΔΤΓΟΤΝ ΟΗ ΈΛΛΖΝΔ ΣΖΝ ΤΦΖΛΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

 

Οη ειιεληθέο εηαηξείεο γηα λα απνθχγνπλ ηελ πςειή θνξνιφγεζε
21

 , ε νπνία ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα , κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ζε κηα βαιθαληθή ρψξα φπνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηαηξεία 

κε έδξα ηε βαιθαληθή ρψξα κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο 

ηεο ρψξαο πνπ ππνδέρεηαη ηε επέλδπζε, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ φπνηε 

απηέο επηζπκνχλ, ηα θαηαγεγξακκέλα πνζά ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα ππφ 

ηελ κνξθή θεξδψλ (επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ). Αθφκα νη ειιεληθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

επελδχζνπλ ηα θέξδε ηνπο έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ αθφκε θαη ηελ θνξνινγία ηνπ θξάηνπο 

ζην νπνίν έρνπλ επελδχζεη. Πνιιέο θνξέο εηαηξείεο, θπξίσο εληάζεσο εξγαζίαο, πξνηηκνχλ 

λα επελδχζνπλ ζε πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία, φπνπ ζα απαζρνινχλ πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επέλδπζε πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν χςνο κε απνηέιεζκα λα απαιιάζζνληαη απφ θνξνιφγεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο 

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

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

ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη θάπνην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα αλ επελδχζνπλ 

απηέο νη εηαηξείεο κέζα απφ ην θξαηηθφ πξφγξακκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ κε πιεηνςεθηθφ 

παθέην. Δίλαη, επίζεο, δπλαηφ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο νη εηαηξείεο, είηε λα κεηαθέξνπλ ηηο 

δεκηέο ζηα επφκελα έηε (ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο -έσο 5 ρξφληα- θαη γηα ηηο ηξάπεδεο -

έσο 10 ρξφληα-) είηε λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ πιεξσκή θάπνηνπ πνζνζηνχ ΦΠΑ θαη λα 

έρνπλ πιήξε απαιιαγή ΦΠΑ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, νη μέλεο επηρεηξήζεηο ζηα Βαιθάληα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο εγρψξηεο 

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

παξάδεηγκα ζηε Βνπιγαξία ην πνζνζηφ θφξνπ εηαηξηθψλ είλαη 15% απφ 1/1/2005). Σέινο, 

είλαη ζχλεζεο ζε κία ρψξα ππφ κεηάβαζε λα είλαη δεδνκέλε ε αλππαξμία ελφο αλεπηπγκέλνπ 

θξαηηθνχ ειέγρνπ γηα απνθπγή θνξνδηαθπγήο, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δσξνδνθηψλ-

θαηαζηάζεσλ δηαθζνξάο, αιιά θαη αλππαξμία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, λφκσλ, απζηεξψλ 

                                                 
 

21
 Αξηζηείδεο Μπηηδέλεο / Ζ δπλακηθή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ε κεηάβαζε ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο / ηφκνο Β’ /εθδφζεηο ηακνχιεο 2003 

 



 47 

θπξψζεσλ. 

    Απνηέιεζκα απηψλ ε δήισζε ειάρηζησλ θεξδψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δχλαηαη θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα επελδχζεη ζηα 

Βαιθάληα λα δεκηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα κηα παξάθηηα εηαηξεία (offshore) (εηαηξεία πνπ 

απνιακβάλεη πξνλνκηαθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζε πεξηνρέο πνπ απνθαινχληαη 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη) κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη απηή ε εηαηξεία ζηνπο πίλαθεο ησλ 

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

Κχπξν, Λνπμεκβνχξγν θηι.) απφ φπνπ πξαγκαηηθά αλήθνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ ηελ θαηέρνπλ.
22

 

 

3.1.3 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ
23

 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

απνηππσζεί θαη ζηελ παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα Βαιθάληα, φπνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επελδπηηθή ζηαζηκφηεηα ή θαη ζπξξίθλσζε. Με 

ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηελ Δπξψπε ε Βνπιγαξία βίσζε κείσζε εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, πνπ ηδίσο ζε φηη αθνξά ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπκίδνπλ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000. Παξά ηε κείσζε φκσο, νη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε γείηνλα παξακέλνπλ 

πςειέο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επελδχζεη ζσξεπηηθά πάλσ απφ €3,5 δηζ κε κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ λα αθνξά ην real estate θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 45.000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Αλ δε, ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, νη ζέζεηο εξγαζίαο 

μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο 70.000 . Πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε αθφκα φηη ε θνξχθσζε ησλ 

ξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε Βνπιγαξία ζεκεηψζεθε  θαη κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο 

ζηελ ΔΔ, ην 2007. 

ηελ ΠΓΓΜ, δελ ππάξρεη κελ απνεπέλδπζε ειιεληθψλ θεθαιαίσλ αιιά νχηε 

θαηαγξάθνληαη λέεο επελδχζεηο θαη ε  Διιάδα θαηαηάζζεηαη ηξίηε κεηαμχ ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ ζηελ ΠΓΓΜ -φπσο άιισζηε θαη ζηε Βνπιγαξία- έρνληαο επελδχζεη ζηε ρψξα 

                                                 
22

 www.capital.gr / Άξζξν: Ίδξπζε εηαηξείαο ζηελ Βνπιγαξία- Αιήζεηεο θαη Φέκαηα ηνπ Γηψξγνπ Γαιηάλε / 

δηεπζχλνλ ζχκβνπινο ηεο Action Α.Δ. 

 
23

 www.voria.gr / ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα/ Άξζξν : Παξακέλνπλ δπλαηέο νη Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο 

ζηα Βαιθάληα 

http://www.capital.gr/
http://www.voria.gr/
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πάλσ απφ €1 δηζ. πλνιηθά, νη ειιεληθέο επελδχζεηο, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο 

ηνκείο ησλ ηξαπεδψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, εθηηκάηαη φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

20.000 ζέζεηο εξγαζίαο. 

ηε εξβία, κε επελδεδπκέλα θεθάιαηα χςνπο €2,5 δηζ. ηα νπνία εηζήιζαλ ζηε ρψξα 

θπξίσο θαηά ην δηάζηεκα 2001-2008, ε Διιάδα παξακέλεη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο επελδπηήο, 

ελψ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη επίζεο πάλσ απφ 20.000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη ιίγν ηηο εηζξνέο ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε εξβία αιιά ηαπηφρξνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε φηη έξρνληαη ζηε 

ρψξα κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο .
24

 

  

 

3.1.4 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ. 

 

Ζ επέθηαζε ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζηα Βαιθάληα
25

 μεθίλεζεο ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο ζχγθιηζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχο ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο πξνο ηα πξφηππα ησλ πην αλεπηπγκέλσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ σξίκαλζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε γηα επέθηαζε εθηφο ζπλφξσλ. Σα Βαιθάληα ιφγσ ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γεσγξαθηθήο 

εγγχηεηαο δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη πξνζδηφξηζαλ ην 

λέν πεδίν δξάζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Αξρηθά ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα απέβιεπε θπξίσο ζηελ 

εμππεξέηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηεζήθαλ ζηελ πεξηνρή απηή επεθηείλνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Αθνχ γλψξηδαλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ ηελ επέθηαζε ηνπο ζηα Βαιθάληα. 

Μεηέπεηηα νη ειιεληθέο Σξάπεδεο επέθηεηλαλ ζηγά-ζηγά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ρψξεο 

απηέο επσθεινχκελεο απφ ηελ αλεξρφκελε αγνξά ζηελ  ιηαληθή ηξαπεδηθή θαη αμηνπνηψληαο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε αγνξά γεο θαη άιινπο. 

                                                                                                                                                         
 
24

 www.enikonomia.gr/ Άξζξν: Ζ θξίζε επεξέαζε ηηο Διιεληθέο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα (06/02/2015) 

 
25

 Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή /Άξζξν : Γπξίδνπλ ζειίδα ζηα Βαιθάληα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο / Γηάλλεο 

Παπαδνγηάλλεο / 23/11/2014 

http://www.enikonomia.gr/
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Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπο ζηα Βαιθάληα επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαζψο ζηαδηαθά ε ιηαληθή ηξαπεδηθή ζηελ Διιάδα πιεζηάδεη ηα 

επίπεδα σξίκαλζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηξαπεδηθή αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ 

δελ εθδειψλεηαη κφλν απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ ηεο 

δπηηθήο Δπξψπεο γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη απμάλεη ηεο απνηηκήζεηο ησλ 

πξνο εμαγνξά ηξαπεδψλ απμάλνληαο ην θφζηνο δηείζδπζεο ζηηο ρψξεο απηέο. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπλ νη ρψξεο ζήκεξα παξαηεξνχκε κηα δξαζηηθή 

κείσζε ηεο παξνπζίαο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη 

ζε απηφ νδεγείηαη θαη ιφγν ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δ.Δ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ είλαη απνιχησο δεζκεπηηθή γηα ηηο δηνηθήζεηο , αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ρψξα θαη ηηο ηξάπεδεο βειηησζνχλ 

ζεακαηηθά, ζα νδεγήζεη ζην ηέινο ησλ κεγάισλ θηινδνμηψλ γηα ηελ θπξηαξρία ησλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Αλαγλσξίδεηαη αθφκε φηη ε επέθηαζε ζην 

εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  κε εληππσζηαθφ ηξφπν απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 έσο θαη  

ην 2008 δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο. 

Σν βαζηθφ ζθεπηηθφ ηεο επέθηαζεο ζηα ρξφληα ηεο επθνξίαο ήηαλ νη ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

κνληέινπ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζα αθνινπζνχζαλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Οη ηξάπεδεο 

κέζσ κεγάισλ επελδχζεσλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο απέθηεζαλ ηζρπξή παξνπζία ζηηο 

αλέγγηρηεο απηέο αγνξέο, πηζηεχνληαο φηη φηαλ ε εγρψξηα αγνξά έθηαλε ζε ζηάδην 

σξίκαλζεο, ηφηε ζα μεθηλνχζε ε έληνλα αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ «λέσλ» αγνξψλ 

εμαζθαιίδνληαο θέξδε γηα πνιιά ρξφληα. Απφ ην 2000 θαη κεηά δελ ππήξρε ρξνληά ρσξίο 

θάπνηα ειιεληθή ηξάπεδα λα εμαγνξάδεη κηα μέλε ή λα ηδξχεη κηα ηξάπεδα ζην εμσηεξηθφ. ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έθαλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο θαζψο νη δηνηθήζεηο ηνπ ήηαλ ελζνπζηαζκέλεο κε ηα πνιιά θέξδε ζηελ 

Διιάδα θαη κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ Βαιθαλίσλ λα βξίζθνληαη ζην 

απνθνξχθσκα πξνρψξεζαλ ζε έλα κπαξάδ εμαγνξψλ. 

Ζ επέθηαζε απηή ζηηο «λέεο» αγνξέο θνξπθψζεθε ην 2006 κε ηελ εμαγνξά 7 μέλσλ 

ηξαπεδψλ ζε Βνπιγαξία , Ρνπκαλία, Οπθξαλία, εξβία θαη Σνπξθία. Οη νπνίεο δηέζεηαλ 

δίθηπν 800 θαηαζηεκάησλ θαη απαζρνινχζαλ 13890 εξγαδνκέλνπο. Γηα ηηο εμαγνξέο απηέο νη 
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εγρψξηεο ηξάπεδεο δηέζεζαλ πεξηζζφηεξν απφ 3 δηο επξψ. ηα ηέιε ηνπ 2007 νη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο βξέζεθαλ λα ειέγρνπλ ηξάπεδεο ζε 15 ρψξεο νξρψληαο παξνπζία ζε κηα κεγάιε 

πεξηνρή πνπ πεξηειάκβαλε αλαηνιηθά ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Πνισλία , πεξηειάκβαλε ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ, ηελ Σνπξθία θαη ην λνηηναλαηνιηθφ 

ζχλνξν ηελ Αίγππην. Γηέζεηαλ εθηφο Διιάδνο 3500 θαηαζηήκαηα , απαζρνινχζαλ 42000 

εξγαδφκελνπο θαη ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ αλέξρνληαλ ζηα 90 δηο επξψ. 

Αιιά δπζηπρψο νη πξνζδνθίεο ησλ ηξαπεδψλ φρη κφλν δελ επαιεζεχηεθαλ αιιά 

αθνινχζεζαλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή δηαδξνκή θαη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο παιεχνπλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπο. 

 

 

 

3.1.5 SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΥΔΡΟΝΖΟ. 

       

                                               Πίλαθαο 3.1 

                          SWOT αλάιπζε ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ  

 

Γπλαηά εκεία  

 Βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ 

Διιάδα 

 Γελ ππάξρεη κεγάινο 

αληαγσληζκφο. 

 Δίλαη κηα λέα αγνξά 

 ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

θφζηνο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

 Υακειή θνξνινγία , έιιεηςε 

δαζκψλ θαη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο. 

 Υαιάξσζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ 

θαη κηθξφ θφζηνο εηζφδνπ. 

Αδχλαηα εκεία 

 Αλεπαξθήο ππνδνκή 

 Γξαθεηνθξαηία,  δσξνδνθία θαη 

δηαθζνξά. 

 Οηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

αζηάζεηα. 

 Με εηδηθεπκέλνη εξγάηεο. 

 Αλεπαξθέο λνκηθφ πιαίζην. 

 

Δπθαηξίεο 

 Νέα αγνξά ρσξίο πνιινχο 

Απεηιέο 

 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
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αληαγσληζηέο 

 Δμαγσγέο ζε άιιεο ρψξεο. 

 Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ςπραγσγία 

εζηηαηφξηα , θαθεηέξηεο, ιφγσ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

απμάλεηαη ζπλερψο. 

 Έληαμε ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ 

ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. 

ιφγσ εηζφδνπ ζηελ αγνξά λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Υακειέο ηηκέο ησλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Αχμεζε αλεξγίαο θπξίσο ζηελ 

Βφξεηα Διιάδα ιφγσ ησλ 

επελδχζεσλ ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο. 

 Παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε 

νπνία πιήηηεη θαη ηα Βαιθάληα. 

 

 

 

 

 

 3.2 Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

 

Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο  Βαιθαληθέο ρψξεο
26

 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Βνπιγαξία , Ρνπκαλία, εξβία, Αιβαλία, Οπθξαλία θαη ζηελ Κχπξν.. 

ηελ Ρνπκαλία δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2000 πνπ ηδξχζεθε ε Piraeus Bank Romania κε 

ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ρνπκαλία. Γξήγνξα επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ηξαπεδηθήο απεπζπλφκελε θαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ Piraeus Bank Romania έρεη 

αλάπηπμε έλα θαιά εδξαησκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηε ρψξα κηαο θαη παξέρεη έλα 

επξχ θάζκα πξντφλησλ πνπ εμππεξεηεί πειάηεο θάζε δπλακηθήο , απφ παξαδνζηαθά 

λνηθνθπξηά έσο κεγάιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ρνπκαλία θαη κέζσ ζπγαηξηθψλ 

ηεο, Piraeus Leasing , Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania θαη Piraeus Real Estate 

Consultants. 

                                                 
26

 http://www.piraeusbank.gr/ 
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ηελ Βνπιγαξία δξαζηεξηνπνίεζα απφ ην 1993 πνπ ηδξχζεθε ε Piraeus Bank Bulgaria κε 

ην πξψην θαηάζηεκα ζηε φθηα, απνηειψληαο ηελ πξψηε μέλε ηξάπεδα πνπ εγθαηαζηάζεθε 

ζηε Βνπιγαξία. Πιένλ παξέρεη εθηεηακέλε γεσγξαθηθή θάιπςε θαη είλαη µία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο ζηε ρψξα ηφζν ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή φζν θαη ζηελ ηξαπεδηθή 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ζε φθηα, 

Βάξλα, ηαξά Εαγφξα, Μπιαγθφεβγθξαλη, Μπνπξγθάο, Πιέβελ θαη Ρνχζε. Ο Όκηινο 

παξέρεη επίζεο, ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο µκίζζσζεο µέζσ ηεο εηαηξείαο Piraeus Leasing 

Bulgaria. 

ηελ Αιβαλία ε ηξάπεδα Πεηξαηψο θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ην επηέκβξην ηνπ 1996 κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Tirana Bank θαη ήηαλ ε πξψηε ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Αιβαλία. 

ήκεξα ε Tirana Bank ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο θνξπθαίεο ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο θαη δηαζέηεη 

κεγάιν δίθηπν θαηαζηεκάησλ. Σν επξχ θάζκα πνπ πξνζθέξεη θαιχπηεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εηζήιζε ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο ην 2005 εμαγνξάδνληαο ηελ Atlas 

Bank ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd. ήκεξα , παξέρεη κεγάιν εχξνο 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαο ηφζν ηελ ηξαπεδηθή 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. 

Σέινο , κε ηελ εμαγνξά ηεο ηνπηθήο ηξάπεδαο International Commercce Bank ICB έθαλα 

ηελ   εκθάληζε ηεο ην 2007  ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο. Σν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

θαιχπηεη ζήκεξα βαζηθέο παξνρέο ηεο ρψξαο. 

 

3.2.1 ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

 

Ζ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζην λνηηαλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Βαιθαλίσλ θαη έρεη πξσηεχνπζα ηε 

φθηα. Έρεη έθηαζε 108.992 ηεηξ. Υηιηφκεηξα θαη έρεη πιεζπζκφ πεξίπνπ 7.245.677  

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2014. ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα απνηειεί ηελ 14
ε
 ζε έθηαζε ρψξα ζηελ 

Δπξψπε θαη αλήθεη απφ 01/01/ 2007 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν λφκηζκά ηεο είλαη ην Λέβα. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο ηεο βνπιγαξηθήο νηθνλνκία ην 2014 ήηαλ ε βηνκεραλία (23,5%) ην 

ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην , νη κεηαθνξέο , νη ππεξεζίεο ζηέγαζεο θαη εζηίαζεο (21,3%) 

θαζψο θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ε άκπλα, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε θνηλσληθή πξφλνηα 
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(13,2 %). Ζ Βνπιγαξία πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θπξίσο ζηελ Γεξκαλία , ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Ηηαιία ελψ νη εηζαγσγέο ηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Ρσζία , ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. 

 

 

ΟΦΔΛΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

 

 Απφ ην 2007 πνπ ε Βνπιγαξία εηζήιζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνρψξεζε ζε 

θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπ 

κειινληηθνχο επελδχηεο ηεο ιφγσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επελδπηηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. 

Σα νθέιε
27

 απηά είλαη. :  

 Υακειή θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ 10 % 

 10 % εηαηξηθφο θφξνο 

 20% Φ.Π.Α. ζηηο Δζληθέο ζπλαιιαγέο θαη κεδεληθφο γηα εμαγσγέο θαη θνηλνηηθέο 

πξνκήζεηεο. 

 5 % θφξνο κεξηζκάησλ. 

 Διάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην επέλδπζεο 2 ιέβα =1 επξψ. 

 Μέζα ζε 30 εκέξεο επηζηξνθή ηνπ θφξνπ 

 0% θφξνο ζε πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία 

 0% θφξνο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο 

 ηαζεξφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 Υακειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

 Τπνγξαθή ζπκθάζεσλ πεξί απνθχγεηο δηπιήο θνξνιφγεζεο 

 Αλαγλψξηζε βνπιγαξηθψλ ηηκνινγίσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε 

 Απαιιαγή 2 ρξφληα απφ ηνλ Φ.Π.Α. γηα εηζαγσγέο εμνπιηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

επελδπηηθά ζρέδηα 

 Μεησκέλν εξγαηηθφ θφζηνο 

                                                 
27

 www.agora.mfa.gr / agora/images/docs / εηήζηα έθζεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο / Οθηψβξηνο 2014/ πξεζβεία Διιάδνο ζηε φθηα 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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 Μηθξφηεξν θφζηνο πνιιψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

δηνίθεζεο 

 Γελ ππάξρνπλ ηεθκήξηα δηαβίσζεο 

 

ΑΠΟ ΠΟΗΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

 

Ζ Βνπιγαξία πξηλ ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ήηαλ απφ ηηο πην θαζπζηεξεκέλεο 

νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ είρε ζαλ αζρνιία ηελ γεσξγία. 

Σν 10 % ηνπ πιεζπζκνχ αζρνινχληαλ κε ηε βηνκεραλία. Ζ αλαινγία απηή βέβαηα κεηά ηνλ 

πφιεκν άιιαμε θαη ην 1963 ην 23% αζρνινχληαλ κε ηελ βηνκεραλία θαη ην 48% κε ηελ 

γεσξγία. 

Ζ βηνκεραλία αλαπηχρηεθε αηζζεηά θαη βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζηηο πξψηεο χιεο πνπ 

θαηέρεη ε ρψξα. Τπάξρνπλ πνιιά θνηηάζκαηα ραιθνχ, καγγαλίνπ, κνιχβδνπ θαη πνιιψλ 

άιισλ. Δπίζεο είλαη πινχζηα ζε θνηηάζκαηα ιηγλίηε πνπ απνηειεί ηελ θαιχηεξε πξνυπφζεζε 

γηα αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο καδί κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ 

πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Γηαζέηεη αθφκα θαη πεγέο πεηξειαίνπ ζην βνξεηναλαηνιηθφ 

ηκήκα. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη γηα ηελ Βνπιγαξία θαη ε γεσξγία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη ζηελ Βνπιγαξία κφλν ην 10% ησλ αγξνθηεκάησλ είλαη ηδησηηθά ην ππφινηπν 

90% αλήθεη ζην θξάηνο θαη ε παξαγσγή γίλεηαη απφ ηνπο γεσξγηθνχο παξαγσγηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο. Βαζηθά απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγεη είλαη ηα ζηηεξά, ηα θαπλά ηα νπνία 

είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ησλ εμαγσγψλ  θαη ν ειηφζπνξνο απφ ηνλ νπνία παξάγνπλ ην ιάδη. 

Παξάγνπλ επίζεο ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θξνχηα θαη θεπεπηηθά  κε ηα νπνία 

πξνκεζεχνπλ ηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο ρψξεο. Αθφκα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ 

ηξηαληάθπιια απφ ηα νπνία παξάγνπλ ην ξνδέιαην. Μεγάιε επίζεο είλαη θαη ε θηελνηξνθηθή 

παξαγσγή, ζηελ νπνία ηελ πξψηε ζέζε θαηέρνπλ ηα πξφβαηα, αθνινπζνχλ ηα ρνηξηλά θαη 

θαηφπηλ ηα βφδηα. ηα λφηηα ηεο ρψξαο είλαη πνιχ αλαπηπγκέλε ε ζεξνηξνθία θαη ε 

κειηζζνθνκία. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2014 ν  δηεζλήο νίθνο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο Fitch επηβεβαίσζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηε καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Βνπιγαξίαο ζε μέλν θαη εγρψξην λφκηζκα ζην ΒΒΒ-/ΒΒΒ 

αληίζηνηρα. Σν Outlook είλαη ζηαζεξφ. Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο επηβεβαίσζεο απφ ηε Fitch είλαη 

ε επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ηα νπνία φκσο 

παξακέλνπλ ζε θαιχηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Δπηπιένλ παξάγνληεο 

είλαη ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ αλαγθψλ δαλεηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο εμαηηίαο ηεο παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο ζηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, θαζψο φκσο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ ηνλ Ηνχλην. 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Ο δηεζλήο νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Fitch επηβεβαίσζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2014 

ηε καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Βνπιγαξίαο ζε μέλν θαη 

εγρψξην λφκηζκα ζην ΒΒΒ-/ΒΒΒ αληίζηνηρα. Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο επηβεβαίσζεο απφ ηε 

Fitch είλαη ε επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ηα νπνία 

φκσο παξακέλνπλ ζε θαιχηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Δπηπιένλ 

παξάγνληεο είλαη ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ αλαγθψλ δαλεηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο εμαηηίαο 

ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, θαζψο φκσο θαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ ηνλ Ηνχλην. 

Ο δηεζλήο νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο S&P ππνβάζκηζε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2014  

ηε καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Βνπιγαξίαο ζε ΒΒ+/Β απφ 

ΒΒΒ-/Α-3 αληίζηνηρα. Σν Outlook είλαη ζηαζεξφ. Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο ππνβάζκηζεο ηεο S&P 

είλαη: 1.)  Ζ αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, εμαηηίαο ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο 

ζηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ε S&P εθηηκά φηη ην εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη απνδπλακσκέλν, ελψ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ 

θξαηηθή ζηήξημε. 2.)  Ζ ηάζε απνπιεζσξηζκνχ θαζψο θαη ην ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη 

παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο. 3. ) Ζ S&P, 

εθηηκά φηη ε επξχηεξε επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, εμαηηίαο ηεο αλαηκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηεο αλάγθεο δαλεηζκνχ γηα 

                                                 
28
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 http://www.piraeusbankgroup.com/el/market-analysis-treasury/advanced-financial-analysis/finance-of-se-

europe/ νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 
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ηελ πεξίνδν 2014-2017. Σν ζηαζεξφ outlook αληαλαθιά ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ 

πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηα έσο ηψξα ρακειά επίπεδα ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο. 

Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο απμήζεθε θαηά 1,5% εηεζίσο απφ 1,8% 

ην δεχηεξν ηξίκελν θαη 1,1% ην ηξίην ηξίκελν πέξπζη κε ηελ αχμεζε ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζην 

πξαγκαηηθφ ΑΔΠ. Αληίζεηα, αξλεηηθά ζπλέβαιιε ε κείσζε ην ηξίην ηξίκελν ησλ εμαγσγψλ 

αιιά θαη ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Γηα ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 

απμήζεθε θαηά 1,6% εηεζίσο απφ 0,6% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. 

Σν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην δεθάκελν πεξηνξίζηεθε ζην 0,9% 

ηνπ ΑΔΠ απφ 3,0% ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ πέξπζη, εμαηηίαο ηεο δηεχξπλζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζην 5,9% ηνπ ΑΔΠ απφ 4,6% ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. Αληίζηνηρα, 

αξλεηηθή ζπκβνιή είρε ν πεξηνξηζκφο ηνπ πιενλάζκαηνο ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ ην 

δεθάκελν θέηνο ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ απφ 5,2% ην δεθάκελν πέξπζη, ελψ ην έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην εηζνδεκάησλ αλήιζε ακεηάβιεην ζην 2,9% ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. Αληίζεηα, ε 

δηεχξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο ππεξεζηψλ ζην 6,0% ηνπ ΑΔΠ ην δεθάκελν απφ 5,3% ην 

δεθάκελν πέξπζη ζπλέβαιε ζεηηθά, ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο ΑΞΔ θαζψο νη ηειεπηαίεο αλήιζαλ ζην 2,0% ηνπ ΑΔΠ απφ 3,2% 

ηηο ίδηεο    πεξηφδνπο. 

Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ηνλ Οθηψβξην απμήζεθε θαηά 0,4% εηεζίσο απφ κείσζε 0,04% 

ην επηέκβξην θαη αχμεζε 4,2% ηνλ Οθηψβξην πέξπζη, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο 

ζηελ κεηαπνίεζε. Δπηπιένλ, νη ιηαληθέο πσιήζεηο ηνλ Οθηψβξην απμήζεθαλ ζην 3,0% απφ 

5,4% ην επηέκβξην θαη 6,9% ηνλ Οθηψβξην πέξπζη. 

Ο πιεζσξηζκφο ζπξξηθλψζεθε ην Ννέκβξην ζην 0,6% εηεζίσο απφ αληίζηνηρεο κεηψζεηο 

0,4% ηνλ Οθηψβξην θαη 1,5% ην Ννέκβξην πέξπζη, ελψ νη ηηκέο ηξνθίκσλ κεηψζεθαλ θαηά 

0,2% εηεζίσο απφ -0,3% θαη 0,1% ηνπο ίδηνπο κήλεο. ε κεληαία βάζε, ν γεληθφο δείθηεο 

ηηκψλ θαηαλαισηή ην Ννέκβξην κεηψζεθε θαηά 0,4% απφ αχμεζε 0,9% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα. 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δηεπξχλζεθε ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ ην δεθάκελν απφ 0,6% ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ ην 2013, θαζψο νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ ζην 31,7% 

ηνπ ΑΔΠ απφ 23,1% ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. Δπηπιένλ, ηα έζνδα απμήζεθαλ ζην 30,4% ηνπ ΑΔΠ 

ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ απφ 23,7% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.· Σα 
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δεκνζηνλνκηθά απνζεκαηηθά ηνλ Οθηψβξην αλήιζαλ ζηα BGN 8,7δηζ. απφ BGN 8,8δηζ. ην 

επηέκβξην. Δπηπιένλ, ηα απνζεκαηηθά ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηνλ Οθηψβξην αλήιζαλ ζηα 

BGN 5,9δηζ. κε αχμεζε 28,9% εηεζίσο απφ 38,8% ην επηέκβξην. ε κεληαία βάζε, ηα 

απνζεκαηηθά ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα κεηψζεθαλ θαηά 8,3% ηνλ Οθηψβξην απφ κείσζε 0,1% 

ην επηέκβξην. 

Ο δαλεηζκφο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην Ννέκβξην κεηψζεθε θαηά 7,5% εηεζίσο απφ 1,9% ηνλ 

Οθηψβξην θαη -0,6% ην Ννέκβξην πέξπζη, ελψ αληίζηνηρα ν δαλεηζκφο ζηηο επηρεηξήζεηο 

κεηψζεθε θαηά 11,5% απφ αχμεζε 3,0% θαη -0,4% ηνπο ίδηνπο κήλεο. 

Σα δάλεηα ζηα λνηθνθπξηά παξέκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα ην Ννέκβξην, ελψ νη ζπλνιηθέο 

θαηαζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηψζεθαλ ζην 5,6% απφ απμήζεηο 5,4% θαη 7,7% ηνπο 

ίδηνπο κήλεο. 

Ο γεληθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ηεο φθηαο απμήζεθε θαηά 5,5% απφ ηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ θαη κεηψζεθε θαηά 0,7% απφ ηηο 14 Ννεκβξίνπ. Ζ 

θεθαιαηνπνίεζε ηνπ δείθηε αλήιζε ζηα BGN 786,0εθ. ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ απφ BGN 

791,9εθ. ζηηο 14 Ννεκβξίνπ θαη ν ζπλνιηθφο δείθηεο ηηκήο/θεξδψλ αλήιζε ζην 7,5 απφ 7,6 ηηο 

ίδηεο εκέξεο. Σν βήηα (beta) ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ην New Europe Blue Chip Index 

(ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο βάζεη θεθαιαηνπνίεζεο 30 κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ρξεκαηηζηήξηα Απζηξίαο, Πνισλίαο, Οπγγαξίαο, Σζερίαο, 

ινβαθίαο, ινβελίαο, Κξναηίαο, Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο θαη θαηαξηίδεηαη απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Βηέλλεο) ήηαλ 0,113. ηελ αγνξά ησλ CDS (Credit Default Swaps-αγνξά 

αζθάιηζηξσλ ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο), ην ζπκβφιαην ησλ πέληε εηψλ ζε USD κεηψζεθε 

ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ ζηηο 190,0κ.β. απφ 137,5κ.β. ζηηο 14 Ννεκβξίνπ, ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

έηνπο απμήζεθε θαηά 67,3κ.β. ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ην επηηφθην δαλεηζκνχ SOFIBOR 

ελφο κήλα ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ παξέκεηλε ακεηάβιεην ζην 0,227% απφ ηηο 14 Ννεκβξίνπ θαη 

ην δηαηξαπεδηθφ Ο/Ν επηηφθην απμήζεθε νξηαθά ζην 0,038% απφ 0,037% ηηο ίδηεο κέξεο.
2930
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ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

 

Οη ηξάπεδεο ζηελ Βνπιγαξία ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα Βνπιγαξίαο. Ζ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο 

θαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζηνλ θφζκν , ηδξχζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 

1879. Δίλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ ζηε ρψξα, ηελ επνπηεία θαη ηε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπβέξλεζεο ζε  ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα . Ζ εζληθή ηξάπεδα 

ηεο Βνπιγαξίαο δελ κπνξεί φκσο λα επέκβεη ζηελ ηζνηηκία ηνπ βνπιγαξηθνχ λνκίζκαηνο 

έλαληη ηνπ επξψ γηαηί είλαη κηα θιεηδσκέλε ηζνηηκία (1 EUR = 1,95583 BGN) 

ηε ρψξα, ιεηηνπξγνχλ απηήλ ηε ζηηγκή 31 ηξάπεδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 7 απνηεινχλ 

παξαξηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ειιεληθή ALPHA BANK). Οη 

ππφινηπεο είλαη πιήξσο αδεηνδνηεκέλεο θαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο Οη 24 απηέο ηξάπεδεο δηαηξνχληαη ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο  Βνπιγαξίαο ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  

Έηζη, ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 5 κεγαιχηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο  ρψξαο, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ UBB (ηδηνθηεζίαο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο). Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 19 ηξαπεδψλ, πεξηιακβάλνληαη νη επίζεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ Piraeus Bank Bulgaria θαη Eurobank EFG Βνπιγαξίαο.  

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη αλ θαη ε βνπιγαξηθή νηθνλνκία ζπλερίδεη λα 

ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζην ξεπζηφ , ε ρξήζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ έρεη 

εληζρπζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε αχμεζε ηφζν ησλ 

ηεξκαηηθψλ POS φζν θαη ηνπ e-banking. Αληηζέησο, παξαδνζηαθά πεξηνξηζκέλε  είλαη ζηε 

Βνπιγαξία ε ρξήζε επηηαγψλ.  

Δπίζεο ν επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ επηηξέπεηαη, αιιά πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο 

θαηαβιεζεί θφξνο επί ησλ θεξδψλ, ελψ γηα έκβαζκα ζην εμσηεξηθφ πνζψλ άλσ ησλ €12.500 

πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο. Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε 

κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο απφ BGN ζε €. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γη ηα ζέκαηα απηά είλαη 

θπζηθά ε Δζληθή Σξάπεδα Βνπιγαξίαο.  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖΝ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

 

ηε γεληθή θαηάηαμε ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Βνπιγαξία, ε Διιάδα δηαηεξεί ηελ ηξίηε 

ζέζε, κεηά ηελ Απζηξία θαη ηελ Οιιαλδία, κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο € 2.777,5 εθαη. 

(έλαληη € 2.800,4 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012). 
31

χκθσλα  πάλησο κε εθηηκήζεηο 

ηεο Invest Bulgaria, ε Διιάδα είλαη δεχηεξε, ζε άκεζεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα, αθνχ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εηζξνψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Κχπξν, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Οιιαλδία.  

 Κχξηνη ιφγνη ηεο πξνηίκεζεο ηεο Βνπιγαξίαο σο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ εθ κέξνπο  

Διιήλσλ, εθηηκάηαη φηη είλαη ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε, ε ρακειή θνξνινγία, ην θζελφηεξν 

εξγαηηθφ θφζηνο, ηα ρακειφηεξα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπγρξφλσο θαη ην κέρξη πξφζθαηα 

ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. 

Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Βνπιγαξία γλψξηζε 

κεγάιε ψζεζε απφ ην 2000 θαη, χζηεξα απφ κία πξνζσξηλή ππνρψξεζε θαηά ηελ δηεηία 

2002–2004, έθζαζε ζε χςνο ξεθφξ ην 2007. ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο έθηαζε ην 2012, 

έηνο απνεπέλδπζεο, πνπ σζηφζν, ήηαλ ζπγθξαηεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ΑΞΔ άιισλ θξαηψλ, 

ελψ ην 2013 παξαηεξείηαη επαλάθακςε. 

ε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ παξαηεξείηαη κία  

επξεία δηαζπνξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ κε ηνπο 

ηέζζεξηο ηξαπεδηθνχο νκίινπο (φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα): Δζληθή 

(United Bulgarian Bank -UBB), Alpha Bank, Eurobank (Postbank), Πεηξαηψο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη, ζε αμία, ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Βνπιγαξία. εκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ κε πεξίπνπ 30% κεξίδην ζην 

ζπλνιηθφ ηξαπεδηθφ ελεξγεηηθφ θαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ζηε ρψξα.  

                                               Πίλαθαο 3.2  

                                Διιεληθή παξνπζία ζηελ Βνπιγαξία 

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. UNITED BULGARIAN BANK 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε. PIRAEUS BANK BULGARIA AD 

ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUROBANK BULGARIA A.D. 

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
ALPHA BANK SOFIA BRANCH (BULGARIA BRANCH) 
SOF 

Πεγή : http://www.bankofgreece.gr/ Πίλαθαο ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Δμσηεξηθφ 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βνπιγαξηθήο ππεξεζίαο Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ
32

, νη 

εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο κε ειιεληθή ζπκκεηνρή ην 2014 απμήζεθαλ ζηηο 11.500, ελψ ην 

2013 ήηαλ γχξσ ζηηο 9.000. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη πνιιέο απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο 

ηδξχζεθαλ ζηε Βνπιγαξία κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αγνξά αθηλήηνπ ή απηνθηλήηνπ θαη φρη 

νπσζδήπνηε γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε θάζε  πεξίπησζε, θαη 

φηαλ αθφκε νη επηρεηξήζεηο απηέο αζθνχλ πξαγκαηηθή εκπνξηθή θαη παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πξφθεηηαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία γηα κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηνπο δελ αζθνχλ ηδηαίηεξε επηξξνή ζηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Βνπιγαξία. Άιισζηε, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, παξά ηνλ απμεκέλν αξηζκφ λέσλ εηαηξεηψλ κε ειιεληθή ζπκκεηνρή, νη 

ζπλνιηθέο ειιεληθέο επελδπηηθέο ξνέο ζηε Βνπιγαξία ην 2012 ζεκείσζαλ – γηα πξψηε θνξά 

- θάκςε, ελψ ην 2013 επαλέθακςαλ θαηά € 17,5 εθαη. 

 χκθσλα κε έξεπλα ζην βνπιγαξηθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ 

εηαηξείεο κε ειιεληθή ζπκκεηνρή (πεξηζζφηεξεο απφ 3700 ή πεξίπνπ ην 32% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηε Βνπιγαξία) είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ φθηα. 

Πεξίπνπ 4300 εηαηξείεο (πεξίπνπ 37% ηνπ ζπλφινπ) κε ειιεληθή ζπκκεηνρή είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε 3 πφιεηο πιεζίνλ ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ: 1) ην Πεηξίηζη πεξίπνπ 2200 

εηαηξείεο, 2) ζην Μπιαγθφεβγθξαλη πεξίπνπ 1030 εηαηξείεο θαη 3) ζην αληάλζθη 

πεξηζζφηεξεο απφ 1145 εηαηξείεο. Ζ Φηιηππνχπνιε ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 700 εηαηξείεο κε 

ειιεληθή ζπκκεηνρή.  

 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΖΝ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

 

Ζ Piraeus Bank Bulgaria
33

 μεθίλεζε ην 1993 δξαζηεξηφηεηεο ζηε Βνπιγαξία, απνηειψληαο 

ηελ  πξψηε μέλε ηξάπεδα επί βνπιγαξηθνχ εδάθνπο, κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο  

ζηε φθηα. ηα ηέιε ηνπ 2014, ην δίθηπν αξηζκνχζε 83 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα,  

παξακέλνληαο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο ζηε ρψξα. 

                                                 
32

 www.agora.mfa.gr / agora/images/docs / εηήζηα έθζεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο / Οθηψβξηνο 2014/ πξεζβεία Διιάδνο ζηε φθηα 

 
33

 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/groups-presence/bulgaria 

http://www.agora.mfa.gr/


 61 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο Piraeus Bank Bulgaria γηα ην 2014 ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ  

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ηεο  ηξάπεδαο. 

      Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ ζηα ηέιε ηνπ 2014 απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε πνζνζηφ 25% θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηα €1.152 εθαη., ελψ ηα δάλεηα πξν πξνβιέςεσλ ηνπ Οκίινπ ζηε 

Βνπιγαξία κεηψζεθαλ θαηά 1% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη δηακνξθψζεθαλ αληίζηνηρα ζε 

€1.323 εθαη. 

Ο Όκηινο παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο leasing κέζσ ηεο Piraeus Leasing Bulgaria. 

                                   

                                       Πίλαθαο 3.3  

            Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Piraeus Bank Bulgaria 

 

 2014 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1.434 1.100 +30% 

ΥΟΡΖΓΖΔΗ 

ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

834 834 0% 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ 1.226 910 +35% 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ  14 14 0% 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 352 307 +15% 

34
 Πεγή : Δηήζηα Έθζεζε θαη Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 2014 Σξάπεδα Πεηξαηψο 

 

 

 

3.2.2 ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 

Ρνπκαλία
35

 βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. ην βφξεην θαη θεληξηθφ ηκήκα ηεο 

δεζπφδνπλ ηα Καξπάζηα φξε θαη ζην λφηην ε απέξαληε θνηιάδα ηνπ Γνχλαβε, ε νπνία 

ζρεκαηίδεη δέιηα θνληά ζηε Μαχξε Θάιαζζα. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2014 ήηαλ ε βηνκεραλία (27,3%), 

ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, νη κεηαθνξέο, νη ππεξεζίεο ζηέγαζεο θαη εζηίαζεο (17,9%), 

                                                 
34

 Δηήζηα Έθζεζε θαη Έθζεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  2014 Σξάπεδα Πεηξαηψο. 
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θαζψο θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ε άκπλα, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε θνηλσληθή πξφλνηα 

(10,3%). 

Ζ Ρνπκαλία πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θπξίσο πξνο ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, 

ελψ νη εηζαγσγέο ηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οπγγαξία. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 
 

Οη επελδχζεηο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα θπκαίλνληαη ζε θαιά επίπεδα παξφιν 

ηελ παγθφζκηα θξίζε πνπ ππάξρεη. Ζ Ρνπκαλία πξνζειθχεη εηαηξίεο γηα επελδχζεηο γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο.
36

 

1
ορ

 Η θοπολογία  η οποία είναι σαμηλή ζε ζσέζη ζε άλλερ σώπερ. 

 πγθεθξηκέλα ην 2005 ε θπβέξλεζε εθάξκνζε εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (Flat Tax) 

επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη επί ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ χςνπο 16%.  

Ζ  θνξνινγία επηρεηξήζεσλ ζηελ Ρνπκαλία είλαη 16% επί ησλ θεξδψλ. Γηα ηα θέληξα 

δηαζθέδαζεο (ληηζθνηέθ θαη θέληξα παηρληδηψλ) θαη  είλαη 5% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Όιεο νη επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ην ξνπκαληθφ δίθαην, ππφθεηληαη ζην ίδην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο, σο πξνο ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ, γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κνξθέο 

επηρεηξήζεσλ. 

Πην αλαιπηηθά είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη  επηβαξχλνληαη κε θφξν ηα θέξδε:  

 ησλ μέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζηελ Ρνπκαλία κία ζηαζεξή έδξα, 

γηα ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ απηή ηελ εηαηξεία ζηε Ρνπκαλία.  

 ησλ μέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δελ είλαη κφληκνη 

θάηνηθνη Ρνπκαλίαο, αιιά αζθνχλ ζηελ Ρνπκαλία δξαζηεξηφηεηεο, ζην πιαίζην κηαο 

ζπλεξγαζίαο κε έλα άιιν λνκηθφ πξφζσπν θαη γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάρζεθαλ. 

 ησλ μέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηα έζνδα απφ ηα αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

Ρνπκαλία θαη ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαρσξήζεηο κεηνρψλ ξνπκαληθψλ 

εηαηξεηψλ. Οη δαπάλεο αθαηξνχληαη απφ ηελ θνξνινγία εάλ θαη κφλν ηα έμνδα απηά 

είλαη ζπλδεδεκέλα κε  ηελ απφθηεζε θνξνινγεηέσλ εζφδσλ. 

                                                                                                                                                         
35

 https://el.wikipedia.org/wiki/ 
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Τπάξρνπλ φκσο θαη θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ δελ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε θαη είλαη νη 

εμήο. : 

 Έζνδα απφ κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ κία ξνπκαληθή εηαηξεία, απφ κία άιιε 

ξνπκαληθή εηαηξεία, ε νπνία εδξεχεη ζε ηξίηε ρψξα (εθηφο ΔΔ) κε ηελ νπνία ε Ρνπκαλία 

έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο. 

 Έζνδα ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ξνπκαληθή εηαηξεία απφ ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε 

κεηνρψλ άιιεο ξνπκαληθήο εηαηξείαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε κία ρψξα κε ηελ νπνία ε 

Ρνπκαλία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο. 

 Καηαζθεπέο: κέζνδνο γξακκηθήο απφζβεζεο.  

 Σερλνινγηθφο εμνπιηζκφο (κεραλήκαηα, εξγαιεία, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο: 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γξακκηθήο απφζβεζεο θαη ηεο επηηαρπλφκελεο απφζβεζεο).  

εκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ηα ειιείκκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ απφ ην 2009 

θαη εθεμήο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηα επφκελα  7  έηε, θαη  νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπλ ηελ θνξνινγία επί ησλ θεξδψλ ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο. Ο ηειηθφο 

ππνινγηζκφο γίλεηαη αλά έηνο θαη ζην ηέινο γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηηο ηξηκεληαίεο θαηαβνιέο 

ηνπ θφξνπ. 

Ζ θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αλέξρεηαη ζε 16%, εθηφο αλ ππάξρεη 

άιιε εηδηθή πξφβιεςε. Σν θξηηήξην ηνπ κνλίκνπ θαηνίθνπ ηεο Ρνπκαλίαο ρνξεγείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθνχ θψδηθα, ζηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Ρνπκαλία άλσ ησλ 183 

εκεξψλ ην έηνο. Ζ θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ εθαξκφδεηαη ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 

ηεο Ρνπκαλίαο  

Αθφκα λα ζεκεηψζνπκε φηη θνξνινγνχληαη, επίζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα κε έδξα εθηφο 

Ρνπκαλίαο γηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην έδαθνο ηεο 

Ρνπκαλίαο. 

2ορ Ο θόπορ πποζηιθέμενηρ αξίαρ (ΦΠΑ) ο οποίορ είναι μειωμένορ  

Δπίζεο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 θαη κεηά απφ πηέζεηο ηνπ ΓΝΣ απμήζεθε ην πνζνζηφ ΦΠΑ απφ 

19% ζε 24%. Έηζη ππάξρνπλ νη εμήο ζπληειεζηέο ΦΠΑ: 

 24%, ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο πνπ αθνξά, φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ.  
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 0%, ν κεδεληθφο ζπληειεζηήο, πνπ αθνξά ηα εμαγφκελα πξντφληα, αιιά ε ζπλαιιαγή 

πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, απφ ηξάπεδα αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο.  

 9%, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο,. θαη εθεκεξίδσλ, ςσκηνχ θαη αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, 

αιεχξσλ, ηαηξηθψλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ 

(δηακνλή) θαη ηέιε εηζφδνπ ζε κνπζεία, κλεκεία θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο εθδειψζεηο  

 5%, ν εηδηθφο ζπληειεζηήο γηα θνηλσληθέο θαηνηθίεο θαη εθηάζεηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά λέσλ αθηλήησλ έσο 120 ηκ. θαη αμίαο 

κέρξη 380.000Λέη (πεξίπνπ 103.000€). 

Σν θαζεζηψο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ είζπξαμε έγηλε πξναηξεηηθφ απφ ην 2014. Σα 

θνξνινγνχκελα άηνκα, ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ δελ μεπεξλάεη ηα 2.250.000 ιέη 

κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ απηφ ην ζχζηεκα. 

Οη εηζαγσγέο,  ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ,  ελψ γηα ηα πξντφληα απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηεισλεηαθνί δαζκνί θαη άιια ηεισλεηαθά ηέιε. Οη ηεισλεηαθνί 

δαζκνί θπκαίλνληαη αλαιφγσο ηνπ πξντφληνο. 

Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή ζπλαξκνινγνχληαη ζηελ Ρνπκαλία, απφ ξνπκαληθή ή μέλε 

εηαηξεία θαη αθνινχζσο εμάγνληαη, δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α.. Αλ ηα πξντφληα εμήρζεζαλ, 

ρσξίο πιεξσκή, ν ΦΠΑ δελ θαηαβάιιεηαη. Αληίζεηα, αλ ε πιεξσκή έρεη γίλεη πξηλ ηελ 

θφξησζε εκπνξεπκάησλ, ην πνζνζηφ Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη θαη αθνινπζεί ε αίηεζε 

επηζηξνθήο ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ
37

 
 

Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο απμήζεθε θαηά 3,0% εηεζίσο απφ 2,2% ην 

δεχηεξν ηξίκελν θαη 3,86% ην ηξίην ηξίκελν πέξπζη θαζψο ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Αληίζεηα, αξλεηηθά 
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ζπλέβαιιαλ νη κεηψζεηο ην ηξίην ηξίκελν ησλ επελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ. Γηα ην ελλεάκελν 

ηνπ έηνπο ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 2,0% εηεζίσο απφ 3,4% ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν πέξπζη. 

Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ηνλ Οθηψβξην απμήζεθε θαηά 2,9% εηεζίσο απφ 9,8% ηνλ 

Οθηψβξην πέξπζη, ελψ νη ιηαληθέο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 6,7% εηεζίσο απφ 1,9% ηνπο 

ίδηνπο κήλεο. 

·Ο πιεζσξηζκφο ην Ννέκβξην απμήζεθε κε κηθξφηεξε έληαζε ζην 1,3% απφ 1,4% ηνλ 

Οθηψβξην θαη κείσζε 1,8% ην Ννέκβξην πέξπζη, θαζψο νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ κεηψζεθαλ 

αληίζηνηρα ζην 0,03% απφ αχμεζε 0,1% θαη -1,8% ηνπο ίδηνπο κήλεο. 

·Σν έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πεξηνξίζηεθε ζην 0,2% ηνπ ΑΔΠ ην 

δεθάκελν ηνπ έηνπο απφ 0,5% ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ ην 2013, θαζψο ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα πεξηνξίζηεθε ζην 3,0% ηνπ ΑΔΠ απφ 3,2% ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. 

Αληίζηνηρα, ην πιεφλαζκα ησλ ππεξεζηψλ απμήζεθε ζην 3,3% ην δεθάκελν θέηνο απφ 2,8% 

ην δεθάκελν ην 2013, ελψ ην έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πξσηνγελνχο εηζνδήκαηνο παξέκεηλε 

ακεηάβιεην ζην 1,4% ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. Σν πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην δεπηεξνγελνχο 

εηζνδήκαηνο αλήιζε ην δεθάκελν ηνπ έηνπο ζην 1,0% απφ 1,4% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

πέξπζη.  Ο ζχλζεηνο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ απμήζεθε θαηά 

6,8% απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ θαη κεηψζεθε θαηά 0,4% απφ ηηο 14 

Ννεκβξίνπ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ δείθηε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ αλήιζε ζηα RON 25,4δηζ. απφ 

RON 25,5δηζ. ζηηο 14 Ννεκβξίνπ, ελψ ν ζπλνιηθφο δείθηεο ηηκήο/θεξδψλ αλήιζε ζην 9,05 

απφ 9,06 ηηο ίδηεο εκέξεο. Σν βήηα (beta) ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ην New Europe Blue Chip 

Index αλήιζε ζηα 0,369. ηελ αγνξά ησλ CDS, ην ζπκβφιαην ησλ πέληε εηψλ ζε USD 

κεηψζεθε ζηηο 140,0 κ.β. ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ απφ 150,4 κ.β. ζηηο 14 Ννεκβξίνπ, ελψ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο ην spread κεηψζεθε θαηά 45,0 κ.β. ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ Ο/Ν κεηψζεθε ζην 0,27% ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ απφ 0,31% ζηηο 14 Ννεκβξίνπ θαη 

ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην ελφο κήλα κεηψζεθε ζην 0,75% απφ 0,82% γηα ηηο ίδηεο εκέξεο. 

ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ην RON ππνηηκήζεθε ζε ζρέζε κε ην EUR ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 

θαηά 0,2% απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο θαη αλαηηκήζεθε θαηά 0,04% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα.
38
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ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 
 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζηελ Ρνπκαλία
39

  πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 40 ηξάπεδεο κε ζπλνιηθφ  

ελεξγεηηθφ 83 δηζ.  επξψ. Οη μέλεο ηξάπεδεο ζηελ Ρνπκαλία αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% ηνπ 

θιάδνπ, ελψ νη πιένλ ζεκαληηθνί επελδπηέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη νη:  Δrste Group, 

Societe Generale, Raffeisen, Unicredit, Νrd, Eζληθή Σξάπεδα, Alpha Banθ, Piraeus Bank 

θ.ι.π.  

ηελ Ρνπκαλία, δξαζηεξηνπνηνχληαη ηέζζεξηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, : Alpha Bank, Piraeus 

Bank, Bancpost (ζπγαηξηθή ηεο Eurobank) θαη Banca Romaneasca (ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο). 

ηνλ ηνκέα ησλ Αζθαιεηψλ, ππάξρνπλ πεξίπνπ 40 εηαηξείεο κε θχθιν εξγαζηψλ 1,9 δηο 

επξψ θαη κε ζεηηθή αλάπηπμε 0,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012. Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο είλαη νη 

Astra, Allianz-Tiriac, Omniasig, Groupama θ.ι.π.  

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 
Σν βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Ρνπκαλία

40
 ηειεί, κεηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990, ππφ ζπλερή αλαζεψξεζε. Οη κεγαιχηεξεο αλαζεσξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο Ρνπκαληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο 

δηεζλείο πξαθηηθέο. Μεηαμχ ησλ αιιαγψλ, ν λένο θψδηθαο εηζάγεη ηελ αξρή ησλ θαιψλ εζψλ 

θαη ηνλίδεη φηη θάζε δηαπξαγκάηεπζε ζπκβνιαίνπ δελ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κε θαθά ήζε. Ζ 

Ρνπκαλία αλέιαβε πξνζπάζεηα λα βειηηψζεη ηελ Φνξνινγηθή ηεο Γηνίθεζε, λα εληζρχζεη ηελ 

δηαθάλεηα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Ζ είζνδνο  ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. απφ 01.01.2007 ζπλέβαιε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσξίζνπλ νη επελδπηέο είλαη : 

 Οη μέλνη επελδπηέο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο Ρνπκάλνπο 

 Διεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εγρψξηα αγνξά 

 Γπλαηφηεηα μέλσλ επελδπηψλ λα έρνπλ ην 100% ηεο εηαηξείαο 

                                                 
39

 http://www.bankofgreece.gr/ Πίλαθαο ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην εμσηεξηθφ 
40

 www.investing.com /central-banks/ Rνmania-national-bank 
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 Γπλαηφηεηα λα έρνπλ ηελ δηνίθεζε θαη ην ‘management’ ηεο ξνπκαληθήο εηαηξείαο 

 Δζληθνπνηήζεηο θαη θαηαζρέζεηο επηηξέπνληαη κφλν  ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ 

 Δγγχεζε απνδεκηψζεσο ζε πεξίπησζε παξαλφκσλ ελεξγεηψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ 

 Διεπζεξία δηάζεζεο θαη επαλαπαηξηζκνχ θαζαξψλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ 

 Διεπζεξία ζπκκεηνρήο μέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ δηαδηθαζία 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο 

εκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ ηξφπν κε ηνπο νπνίνπο νη μέλνη επελδπηέο θάλνπλ 

επελδχζεηο ζηελ Ρνπκαλία. Οη ηξφπνη είλαη νη εμήο : 

 

 χζηαζε εκπνξηθήο εηαηξείαο, ζπγαηξηθήο, παξαξηήκαηνο, θαηέρνληαο ην 100% ησλ 

κεηνρψλ ή ζπλεξγαδφκελνη κε ξνπκαληθφ λνκηθφ πξφζσπν. 

 πκκεηνρή εηαηξείαο κε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρνπζαο εηαηξείαο ή εμαγνξά 

κεηνρψλ 

 Δμαγνξά  ζπκθσληψλ γηα δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - εμαγνξά 

δηθαησκάησλ 

 Δμαγνξά δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο απφ κε κφληκνπο θαηνίθνπο 

 Δμαγνξά πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

 Κιείζηκν ζπκθσλίαο  γηα εθκεηάιιεπζε πεγψλ θαη ηνκέσλ πξψησλ πιψλ 

 

 
Ζ ξνπκαληθή αγνξά απνηειεί ηελ δεχηεξε αγνξά ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

κεηά ηελ Πνισλία θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ζηελ ρψξα, ηνπ πινχηνπ ζε πξψηεο χιεο θαη ησλ αλαγθψλ ζε 

κεηαθνξέο ελέξγεηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επελδπηέο κία ζνβαξή αλάπηπμε θαη δηαξθή 

εμέιημε ζε πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. Παξάιιεια, ε είζνδνο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. 

ελδπλάκσζε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα, δηφηη πξνζθέξεη γεσπνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα, δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο κε ην κηζφ θφζηνο αιιά ζπγρξφλσο θαη 

αζθάιεηα ησλ επελδχζεσλ. Ζ ξνπκαληθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ηελ αηκνκεραλή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, 

επσθεινχκελεο απφ ηηο θξαηηθέο βνήζεηεο. Σα έζνδα απφ ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δελ έρνπλ επαλέιζεη ζηα επίπεδα 

πξηλ ηελ θξίζε. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 
 Ζ Διιάδα κε 5,2% (2,41 δηο$) επέλδπζε ζηηο ηξάπεδεο, ηα ηξφθηκα, ηα θαηαλαισηηθά αγαζά 

θαη ηελ ιηαληθή πψιεζε. 

Ζ κεγάιε ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ηζηνξηθνί θαη πνιηηηζηηθνί 

δεζκνί, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά 

ζηελ απφθαζε πνιιψλ  Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ λα επελδχζνπλ  ζηε Ρνπκαλία. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Πίλαθαο 3.4 

                                Διιεληθή Παξνπζία ζηελ Ρνπκαλία 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ 

Αξηζκφο 

εηαηξεηψλ 

Αμία 

Δγγεγξακκέλνπ 

Κεθαιαίνπ 

Πνζνζηφ  

επί ηνπ 

ζπλφινπ 

ΤΝΟΛΟ, 

εθ ηνπ νπνίνπ: 
192.416 37.692.344,7 100,00 

1. Οιιαλδία  4.441 7.300.393,7 20,58 

2. Απζηξία  6.677 4.929.405,4 13,90 

3. Γεξκαλία  20.146 4.396.419,7 12,40 

4. Κχπξνο 5.403 2.444.950,1 6,89 

5. Γαιιία  7.616 2.108.311,5 5,94 

6. Διιάδα  5.790 1.688.513,9 4,76 
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7. Ηηαιία 37.029 1.614.616,8 4,55 

8. Ηζπαλία 5.097 1.128.849,1 3,18 

9. Λνπμεκβνχξγν  711 1.040.933,7 2,94 

10. Παλακάο 225 948.023,8 2,67 

11. Διβεηία 2.485 895.547,0 2,53 

12. Ζ.Π.Α.  4.835 878.033,5 2,48 

13. Μεγάιε Βξεηαλία   4.674 850.546,1 2,40 

14. Οπγγαξία  11.930 663.478,6 1,87 

15. Οιιαλδηθέο Αληίιιεο  15 504.817,2 1,42 

Πεγή: Δζληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν - ONRC, Γεθέκβξηνο 2013 

 

 

 

Χο πξνο ηηο ειιεληθέο επελδχζεηο, ε Ρνπκαλία  είλαη πηζαλφηαηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα 1ε 

ή 2ε σο ρψξα απνδέθηεο ειιεληθψλ επελδχζεσλ.. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία  πνπ δεκνζίεπζε 

πξφζθαηα ην Δκπνξηθφ Μεηξψν Ρνπκαλίαο (ONRC) ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή θαη ηα επελδεδπκέλα ειιεληθά θεθάιαηα παξνπζηάδνπλ ηελ θάησζη δηαρξνληθή 

εμέιημε : 

 

 

 

 

                                                  Πίλαθαο 3.5  

Αξηζκόο ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη ύςνο επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηε Ρνπκαλία 

 

Ζκ/ληα 
Αξηζκόο 

εηαηξεηώλ 

Δπελδπκέλν θεθάιαην από 

Διιάδα ζε ρηι.€ 

Μεξίδην 

% 

31.12.2007 4 102 578 635,0 3,26 

31.12.2008 4 487 687 410,6 3,16 

31.12.2009 4 761  1 532 060,8 6,07 

31.12.2010 4 943 1 944 828,0 6,67 

31.12.2011 5 202 1 722 933,6 5,68 

30.11.2012 5.467 1.673.696,7 5,14 

31.12.2013 5.790 1 688 513,9 4,76 

Πεγή: Δζληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν – ONRC 
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χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εληφο ηνπ 2013 θαη παξά ηελ θξίζε, ηδξχζεθαλ 323 λέεο εηαηξίεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Ρνπκαλία. Αθνινχζσο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ONRC, ζηηο 

30.12.2013 ππήξραλ εγγεγξακκέλεο ζηε Ρνπκαλία 5.790 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

έλαληη 5.467 ζηηο 31.12.2012.  

Με ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ην Γξαθείν ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ, νη ελεξγέο 

επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ - κε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην 

ηνπιάρηζηνλ 20% - αλέξρνληαλ ζηα ηέιε 2013 ζε 1.250 πεξίπνπ. 

 Σν ειιεληθφ επελδεδπκέλν θεθάιαην ππεξέβαηλε ζηηο 31.12.2013 ηα 1,68 δηζ. Δπξψ 

έλαληη 1,67 δηζ. € ζηηο 31.12.2012. Σν ειιεληθφ κεξίδην ζηηο ζπλνιηθέο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο αλέξρνληαλ ζε 4,76 %. Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 6ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (κεηά ηελ Οιιαλδία, Απζηξία, Γεξκαλία, Γαιιία θαη 

Κχπξν). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο (BNR), πνπ 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, ε αμία ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ππεξέβαηλε ζηηο 

31.12.2012 ηα  2,529 δηζ. €., αληηπξνζσπεχνληαο ην 4.3% ησλ ζπλνιηθψλ ΑΞΔ. 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                         Πίλαθαο 3.6     

                               ύλνιν Ξέλσλ Δπελδύζεσλ (FDI) ζηε Ρνπκαλία 

                                               θαη ύςνο Διιεληθώλ Δπελδύζεσλ 

Έηνο πλνιηθφ χςνο ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηε Ρνπκαλία  ζε 

εθ.€ 

Ύςνο ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε 

Ρνπκαλία  ζε 

εθ.€ 

Μεξίδην ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ επί ηνπ 

ζπλφινπ  % 

31.12.2004 15.040 1.233 8,2 

31.12.2005 21.885 1.864 8,5 

31.12.2006 34.512 2.680 7,8 

31.12.2007 42.770 3.192 7,5 



 71 

31.12.2008 48.798 3.154 6,5 

31.12.2009 49.984 3.281 6,6 

31.12.2010 52.585 3.016 5,7 

31.12.2011 55.139 2.934 5,3 

31.12.2012 59.126 2.529 4,3 

Πεγή:  Κεληξηθή Σξάπεδα Ρνπκαλίαο (Banca Nationala a Romaniei BNR, 31.12.2012) 

 

 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ εθηηκά φηη ε αμία ησλ ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία -εάλ ζε απηέο ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη επελδχζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ  

ησλ ειιεληθψλ νίθσλ  πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο (πρ. ζηελ Κχπξν, Οιιαλδία θαη αιινχ)-  

αγγίδεη θαη ελδερνκέλσο ππεξβαίλεη ηα 4 δηζ. €, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα καο ζηελ 4ε ή 5ε 

ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ.     

       Παξαηεξείηαη αθφκε φηη, ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ  ζηε 

Ρνπκαλία,  φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη απφ επίζεκνπο θνξείο, ζεκείσζε ηα έηε 2011 θαη 2012 

θάπνηα κείσζε, ελψ απμήζεθε εθ λένπ ην 2013.  

Οη ειιεληθέο επελδχζεηο, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ηδηαίηεξα νξαηέο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (Romtelecom, 

Cosmote), θαζψο θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank, Banca 

Romaneasca). εκαληηθή είλαη ε ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Chipita, Olympos Dairy, Ifantis, KB Karamolegos, Best foods, Coca-

Cola HBC, Alexandrion Group, Valvis Holding θ.α.), ζηνλ ηνκέα ρνλδξεκπνξίνπ θαη 

ιηαλεκπνξίνπ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο (Genco Trade, Elgeka Ferfelis, Marinopoulos Group, 

Sarantis, Jumbo θ.α.), ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ ζηδεξνχρα θαη κε 

ζηδεξνχρα κέηαιια (ICME-ECAB, Alumil, Etem, Siderom θ.α.),ηελ παινπξγία (STIROM),  

ζηνλ ηνκέα δνκηθψλ πιηθψλ (Black Sea Suppliers, , Isomat,  Atlas Corporation θ.α.) θαζψο 

θαη ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ (Medsana, Sofmedica, 

Euromedics, Genocyte, Imedica, Athena Hospital θ.α.) ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο (FATROM, Ellada θ.α.), ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ 

θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (ICAP, EY, TPG Group, Euroconsultants, λνκηθά 

γξαθεία Rokkas, E. Navridis, Drakopoulos, LCK, θ.α.). Οη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο, κε επελδχζεηο θαη ζηελ θηεκαηαγνξά, δηαηεξνχλ ζην Βνπθνπξέζηη ηδηφθηεην 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο 
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κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ πξνθεξχζζεη ην Ρνπκαληθφ Γεκφζην (Aktor, Mochlos, 

Octagon θα). Οη ξνπκαληθνί νίθνη κε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηνπο, απαζρνινχλ 

πεξί ηνπο 35.000 εξγαδνκέλνπο. 

 Τθηζηάκελεο εηαηξίεο ζπλέρηζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ην 2013, επελδχνληαο 

ζεκαληηθά πνζά ζηελ επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ (Coca Cola HBC, 

παινπξγία STIROM, παξαγσγφο θαισδίσλ ICME-ECAB, ALUMIL, δσνηξνθψλ FATROM 

θ.α.), ελψ δφζεθαλ παξαγγειίεο λαππήγεζεο ειιεληθφηαησλ πινίσλ ζηελ Κσζηάληδα.      

Νέεο επελδχζεηο ηα ηειεπηαία έηε θαη ην 2013  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο (Fatrom θ.α), ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ (π.ρ. γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ζπζθεπαζία μεξψλ 

θξνχησλ θιπ), ηελ θαηαζθεπή θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ θαη παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

(EGNATIA ROM, Papagiannakis, E-Power θ.α), ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ αλαςπρήο 

(Divertiland), ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα / ελεκέξσζε (Focus 

Saptamanal θα).
41

 

 

 

                                             Πίλαθαο 3.7 

πκκεηνρή ειιεληθνύ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζην ζπλνιηθό επελδπκέλν θεθάιαην αλά 

ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ζπκκεηνρή εηαηξεηώλ ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ) 

ζηηο 31.12.2013 

Σνκείο Οηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο  

Αξ. 

Δηαηξεηώλ 

Διιεληθώλ  

πκθεξόλησλ 

ύλνιν 

Δπελδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ 

(Λέη) 

ύλνιν 

Δπελδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ 

31.12.2013 

(Δπξώ) 

Πνζνζηό 

επί ηνπ 

ζπλόινπ 

3.555 6.285.314.255 1.422.338.596   

Α - Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 
125 8.649.254 1.957.288 0,14% 

                                                 
41

 www.agora.mfa.gr / Οδεγφο Δπηρεηξείλ / ζεζκηθφ επελδπηηθφ πιαίζην ζηελ Ρνπκαλία / θαλφλεο θαη πξφηππα 

εκπνξίνπ 2014-2015/ πξεζβεία Διιάδνο ζην Βνπθνπξέζηη. 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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Β - Οξπρεία θαη ιαηνκεία 6 487.825 110.393 0,01% 

Γ – Μεηαπνίεζε 252 508.298.268 115.025.632 8,09% 

Γ - Παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, 

αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

142 745.123 168.618 0,01% 

Δ - Παξνρή λεξνχ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο  

22 251.383 56.887 0,00% 

Σ – Καηαζθεπέο 478 134.579.041 30.454.637 2,14% 

Ε - Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, επηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ  

1.080 380.252.537 86.049.454 6,05% 

Ζ - Μεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε 
118 9.228.211 2.088.303 0,15% 

Θ - Γξαζηεξηφηεηεο 

ππεξεζηψλ παξνρήο 

θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ 

εζηίαζεο 

154 13.295.004 3.008.600 0,21% 

Η - Δλεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία 
69 1.149.908.951 260.219.269 18,30% 

ΗΑ - Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
194 3.951.420.217 894.188.780 62,87% 

ΗΒ - Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
350 79.418.137 17.971.970 1,26% 

ΗΓ - Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

341 18.540.051 4.195.531 0,29% 

ΗΓ - Γηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

114 26.233.339 5.936.488 0,42% 
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ΗΔ - Γεκφζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

10 125.831 28.475 0,00% 

ΗΣ – Δθπαίδεπζε 19 268.836 60.836 0,00% 

ΗΕ - Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη 

ηελ θνηλσληθή κέξηκλα 

44 2.926.507 662.255 0,05% 

ΗΖ - Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη 

ςπραγσγία 
22 678.340 153.505 0,01% 

ΗΘ - Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ  
15 7.400 1.675 0,00% 

Πεγή: Δζληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν – ONRC 

 

 

Η ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ ΣΗΝ ΡΟΤΜΑΝΘΑ 
 

Ζ Piraeus Bank Romania
42

 ηδξχζεθε ην 2000 γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε Ρνπκαλία, αιιά εμειηζζφκελε ηαρχηαηα 

επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο πξνο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. 

Καηά ην 2014, ε Piraeus Bank Romania έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε:  

 ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ηεο κε ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο 10 θαηαζηεκάησλ, 

 ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ,  

 ζηε δηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ, θαη 

 ζηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δέρεηαη απφ ηε κεηξηθή Σξάπεδα ζηελ Αζήλα. 

 

                                       Πίλαθαο 3.8  

               Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Piraeus Bank Romania 

 

 2014 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 2.086 1.851 +13% 

ΥΟΡΖΓΖΔΗ 

ΠΡΟ 

1.509 1.660 -9% 
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ 1.141 1.027 +11% 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ  130 140 -7% 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 1.605 1.690 -5% 

43
 Πεγή : Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 

 

3.3 ΣΟΗΥΟΗ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 
 

Σν 2014 ήηαλ ρξνληά αλάθακςεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο  

Δπξψπεο, ζπλάκα φκσο θαη έληνλσλ αληζνξξνπηψλ ζε θάπνηεο άιιεο. Ζ αλάθακςε απφ ηελ 

θξίζε απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ αλαδπφκελε Δπξψπε, θαζψο νη ρψξεο δηαηεξνχλ 

ζηελέο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηε δπλακηθή ησλ νηθνλνκηψλ εμαηηίαο ηεο απνδπλακσκέλεο δήηεζεο ζηελ ΔΔ 

θαη ηεο ηξέρνπζαο απνκφριεπζεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδηθψλ νίθσλ. Υψξεο φπσο ε 

Αιβαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία άδξαμαλ ηελ επθαηξία εθκεηαιιεπφκελεο ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα πνπ ηηο δηέπεη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηνπ παξειζφληνο. Δληνχηνηο, νη βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο –κε εμαίξεζε ηελ Αίγππην θαη ηελ Οπθξαλία– ην 

2014 θαη ζα ζπλερηζηνχλ θαη ην ηξέρνλ έηνο είλαη ηα ζεκαληηθά ρακειά επίπεδα ησλ ηηκψλ 

εμαηηίαο θπξίσο ηνπ εηζαγφκελνπ απνπιεζσξηζκνχ, θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Θεηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αιβαλίαο, ε νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ μεθίλεζε ην 2014 ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο. Απηφ αθήλεη ρψξν γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πην απνηειεζκαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, παξέρνληαο παξάιιεια ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε γεσπνιηηηθή αζηάζεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζχγθξνπζε 

Οπθξαλίαο-Ρσζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηηο ππφινηπεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο γξακκέο παξαγσγήο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα θνκβηθφ ζεκείν 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αχμεζε επελδχζεσλ. Ζ εξβία είλαη κία απφ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο νη θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ηνπ Μαΐνπ πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά 

ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο θαηά ην 2014. ε φ,ηη αθνξά ηελ Κχπξν, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ρψξα ιεηηνπξγεί σο ππφδεηγκα αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο. Ζ εληππσζηαθή δηφξζσζε ζε κφιηο 1,5 ρξφλν, απφ ηφηε πνπ 

ε ρψξα πξνρψξεζε ζην θνχξεκα ησλ θαηαζέζεσλ θαη κπήθε ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο 

Σξφηθαο, είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εμέιημεο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. Ο ζηφρνο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη λα δψζεη Βαξχηεηα ζε 

ηξεηο θξίζηκεο ρψξεο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, έρεη επηιέμεη ηηο αγνξέο ηεο 

Ρνπκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Κχπξνπ σο ζηξαηεγηθέο, δηαηεξψληαο σζηφζν παξνπζία 

ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο φκηινο επηδηψθεη λα απεκπιαθεί 

απφ ηηο αγνξέο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, φπνπ νχησο ή άιισο δηαηεξεί πνιχ κηθξφ 

κεξίδην αγνξάο (ζηηο ρνξεγήζεηο), θάησ ηνπ 1%. 

Ο φκηινο ήδε έρεη πξνρσξήζεη ζε θηλήζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ. Σν ελεξγεηηθφ ηνπ απφ ην επίπεδν ησλ 12,1 δηζ. επξψ, πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 

2008, είρε δηακνξθσζεί ζην πξψην εμάκελν ηεο θεηηλήο ρξήζεο ζηα 9 δηζ. επξψ, 

θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 26%. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2014, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ρνξεγήζεηο ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπ νκίινπ δηακνξθσλφηαλ ζην 8,3% ζηελ Αιβαλία, ζην 4,4% ζηε Βνπιγαξία, ζην 

1,4% ζηελ Κχπξν, ζην 0,8% ζηελ Αίγππην, ζην 3,2% ζηε Ρνπκαλία, ζην 3% ζηε εξβία θαη 

ζην 0,2% ζηελ Οπθξαλία. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην εμσηεξηθφ, ζε πεξίπνπ 1,8 δηζ. επξψ 

αλέξρεηαη ην ελεξγεηηθφ ζηε Ρνπκαλία, ζε 1,78 δηζ. επξψ ζηε Βνπιγαξία, ζηα 743 εθαη. 

επξψ ζηελ Αιβαλία, ζηα 181 εθαη. επξψ ζηελ Οπθξαλία, ζηα 514 εθαη. επξψ ζηε εξβία, 

ζηα 899 εθαη. επξψ ζηελ Αίγππην θαη ζην 1,2 δηζ. επξψ ζηελ Κχπξν. 

ην ηέινο Μαξηίνπ 2014 ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ νκίινπ αξηζκνχζε ηα 1.374 ζεκεία, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 964 ήηαλ ζηελ Διιάδα θαη ηα 410 ζε 9 ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ν φκηινο 

έρεη παξνπζία επίζεο ζην Λνλδίλν θαη ηε Φξαλθθνχξηε). Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

Οκίινπ Πεηξαηψο αλεξρφηαλ ζε 22.402 άηνκα, εθ νπνίσλ νη 16.454 ήηαλ ζε εγρψξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 5.948 ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ.
44
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                                                          ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4 

                                   ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
 

 

4.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

 

4.1.1 ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Με νξηαθά ηαρχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαηά 

ηε  δηάξθεηα ηνπ 2015 (3,5% απφ 3,4% ην 2014), ιφγσ θπξίσο ηεο βειηίσζεο πνπ εθηηκάηαη 

ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (απφ 1,8% ην 2014 ζε 2,4% ην 2015), ελψ νη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο  ζα θηλεζνχλ κε ειαθξψο ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο (απφ 4,6% ην 2014 ζε 

4,3% ην 2015. Πην αλαιπηηθά, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ αλακέλεηαη λα 

επηηαρπλζεί απφ ην 2,4% ηνπ 2014 ζην 2,9% ην 2015, ιφγσ θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο 

ππνρψξεζεο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ.  

Παξάιιεια, ζηελ Δπξσδψλε αλακέλεηαη επίζεο αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο απφ ην 

0,9% ζην 1,5%, ιφγσ θπξίσο ηεο πνιχ ραιαξήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε 

ΔΚΣ. Οη ελέξγεηεο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηακνξθψλνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Ζ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ (FED) 

ηεξκάηηζε ην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QE) ηνλ Οθηψβξην 2014, ελψ αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηελ «θαλνληθφηεηα» (αχμεζε ηνπ παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ 

ηεο) θαηά ηε  δηάξθεηα ηνπ β’ εμακήλνπ ηνπ 2015. Χζηφζν, ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο ελδερνκέλσο λα 

επηβξαδχλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ζ ΔΚΣ κείσζε ην παξεκβαηηθφ επηηφθην ζην 

0,05% θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο, απνθαζίδνληαο ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαηά ηνπιάρηζηνλ €1,14 

ηξηζ. έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ζηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απνπιεζσξηζκνχ. Ζ 

νκαιή θαη επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο  πνιηηηθήο απηήο ελδερνκέλσο ζα απνηειεί κηα θίλεζε 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ην γεληθφηεξν 

εγρείξεκα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. 
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4.1.2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Σν 2014 άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

βειηίσζεο ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη εμφδνπ ζηηο αγνξέο –γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2010– κέζσ ηεο έθδνζεο δχν νκνιφγσλ 3εηνχο θαη 5εηνχο δηάξθεηαο. 

Χζηφζν, ην θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε ζηα ηέιε ηνπ έηνπο θαίλεηαη λα 

απνηππψλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ γηα ην δ’ ηξίκελν, νπφηε θαη θαηαγξάθεηαη πηψζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά 0,4% ζε ηξηκεληαία βάζε. Σν 2014 ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμήζεθε 

θαηά 0,8% (2013: -3,9%), χζηεξα απφ κηα πεξίνδν εμαεηνχο χθεζεο πνπ μεθίλεζε ην 2008. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ παξέκεηλε ζεηηθή, ελψ, επίζεο, ζεηηθά ζπλέβαιε θαη ε 

εγρψξηα δήηεζε, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ 

ζρεκαηηζκνχ παγίνπ θεθαιαίνπ. Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 

2013, παξφιν πνπ ζην ηέινο ηνπ 2014 ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα επεξέαζε 

αξλεηηθά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σν 2014 ε ηάζε απνπιεζσξηζκνχ εκκέλεη θαη ην 

νλνκαζηηθφ ΑΔΠ κεηψλεηαη θαηά 1,8% %, ζηα €179,1 δηζ. (2013: -6,1%, €182,4 δηζ.). Όζνλ 

αθνξά ηηο ηηκέο, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ππνρψξεζε θαηά 1,3% ην 2014 έλαληη πηψζεο 

0,9% ην 2013. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα ην 2014, σζηφζν, απφ ην 

β’ ηξίκελν ηνπ έηνπο άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδα θαηψηεξα ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ 2013.              

πγθεθξηκέλα, ην 2014 ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε θαηά κέζν φξν ην 26,5% έλαληη 27,5% 

ην 2013. Παξάιιεια, βειηίσζε ζεκεηψλεηαη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σν 2014 

εκθαλίζηεθε πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ €1,6 δηζ. (0,9% ηνπ ΑΔΠ) έλαληη €1,1 δηζ. ην 2013 

(0,6% ηνπ ΑΔΠ). Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηεχξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζην 

ηζνδχγην ππεξεζηψλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ εκθάληζε πιενλάζκαηνο έλαληη ειιείκκαηνο ην 

2013 ζην ηζνδχγην πξσηνγελψλ εηζνδεκάησλ. ην πεδίν ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  ( Μάξηηνο 2015), ην 2014 εθηηκάηαη φηη  ην 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα  ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% ηνπ ΑΔΠ (ζηφρνο 1,5% ηνπ ΑΔΠ). 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΔΛΣΑΣ ( Απξίιηνο 2015), ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο  δηακνξθψζεθε ηo 2014 ζην -3,5% ηνπ ΑΔΠ έλαληη -12,3% ην 2013. Χζηφζν, αλ 

δελ ιεθζεί ππφςε ε επίπησζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηφηε ην 

2014 ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δηεπξχλεηαη ζην -3,6% ηνπ ΑΔΠ έλαληη -1,8% ην 

2013 θαη,  αληίζηνηρα, ην πξσηνγελέο ηζνδχγην εκθαλίδεη πιεφλαζκα χςνπο 0,3% ηνπ ΑΔΠ 
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έλαληη 2,2% ην 2013. Δπηπξφζζεηα, ην αθαζάξηζην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

δηακνξθψζεθε ην 2014 ζηα €317,1 δηζ. έλαληη €319,2 δηζ. ην 2013. Χζηφζν, ε ζπξξίθλσζε 

ηνπ ΑΔΠ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνζηνχ ζην 177,1% ηνπ ΑΔΠ απφ 175% ην 

2013. 
45

 

 

4.1.3 ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ 

 

Σν 2014 ήηαλ ρξνληά αλάθακςεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ζπλάκα φκσο θαη έληνλσλ αληζνξξνπηψλ ζε θάπνηεο άιιεο. Ζ αλάθακςε απφ ηελ 

θξίζε απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ αλαδπφκελε Δπξψπε, θαζψο νη ρψξεο δηαηεξνχλ 

ζηελέο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηε δπλακηθή ησλ νηθνλνκηψλ εμαηηίαο ηεο απνδπλακσκέλεο δήηεζεο ζηελ ΔΔ 

θαη ηεο ηξέρνπζαο αλακφριεπζεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδηθψλ νίθσλ. Υψξεο φπσο ε 

Αιβαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία άδξαμαλ ηελ επθαηξία εθκεηαιιεπφκελεο ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα πνπ ηηο δηέπεη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηνπ παξειζφληνο. Δληνχηνηο, νη βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο –κε εμαίξεζε ηελ Αίγππην θαη ηελ Οπθξαλία– ην 

2014 θαη ζα ζπλερηζηνχλ θαη ην ηξέρνλ έηνο είλαη ηα ζεκαληηθά ρακειά επίπεδα ησλ ηηκψλ 

εμαηηίαο θπξίσο ηνπ εηζαγφκελνπ απνπιεζσξηζκνχ, θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Θεηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο  θπβέξλεζεο ηεο Αιβαλίαο, ε νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ μεθίλεζε ην 2014 ην πξφγξακκα απνπιεξσκήο ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο. Απηφ αθήλεη ρψξν γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πην απνηειεζκαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, παξέρνληαο παξάιιεια ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε γεσπνιηηηθή αζηάζεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζχγθξνπζε 

Οπθξαλίαο-Ρσζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηηο ππφινηπεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο γξακκέο παξαγσγήο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα θνκβηθφ ζεκείν 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αχμεζε επελδχζεσλ. Ζ εξβία  είλαη κία απφ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο νη θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ηνπ Μαΐνπ πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά 
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ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο θαηά ην 2014. ε φ,ηη αθνξά ηελ Κχπξν, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ρψξα ιεηηνπξγεί σο ππφδεηγκα αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο. Ζ εληππσζηαθή δηφξζσζε ζε κφιηο 1,5 ρξφλν, απφ ηφηε πνπ 

ε ρψξα πξνρψξεζε ζην θνχξεκα ησλ θαηαζέζεσλ θαη κπήθε ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο 

Σξφηθαο, είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εμέιημεο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο.
46

 

 

4.2 ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  

 

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 δηακνξθψζεθε ζε €89.290 

εθαη. κεησκέλν έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ ήηαλ €92.010 εθαη. 

Σα δάλεηα πξν πξνβιέςεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 

δηακνξθψζεθαλ ζε €72.983 εθαη., ελζσκαηψλνληαο ην επνρηθφ δάλεην €1,8 δηζ. ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ θαηαβνιή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ζε πεξίπνπ 650 ρηι. αγξφηεο πνπ 

απνπιεξψζεθε σο ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2015. Σα δάλεηα ζηελ Διιάδα δηακνξθψζεθαλ ζηα 

€66.068 εθαη. θαη ζην εμσηεξηθφ ζηα €6.916 εθαη. Οη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο ζην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €54.831 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο ζηελ 

Διιάδα δηακνξθψζεθαλ  ζε €49.450 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε Σξάπεδα θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε 

ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν κε κεξίδην αγνξάο θαηαζέζεσλ 29%, ην νπνίν παξέκεηλε 

ζηαζεξφ έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013. Αλά πειαηεηαθή θαηεγνξία, ην ζχλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 αλήιζε ζηα €48.108 

εθαη., ελψ ηα δάλεηα πξνο ηδηψηεο ζε €24.875 εθαη. Σα δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ην 

66% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ, ελψ ηα δάλεηα πξνο ηδηψηεο ην 34% (24% 

ζηεγαζηηθά θαη 10% θαηαλαισηηθά). Με βάζε ηα ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2014, ην κεξίδην 

αγνξάο δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 29%. Σν ππφινηπν ησλ 

δαλείσλ κεηά απφ πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζηα €57.143 εθαη., κε ηνλ δείθηε δαλείσλ πξνο 

θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο λα βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 ζην 

101% απφ 111% θαη 115% ζην ηέινο ηνπ 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα . Χζηφζν, ε πνιηηηθή 

αβεβαηφηεηα πνπ μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην 2014 θαη ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα, νδήγεζε ζε 
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ζεκαληηθή εθξνή θαηαζέζεσλ θαη ζπλεπψο αλνδηθή ηάζε ηνπ δείθηε ρνξεγήζεηο πξνο 

θαηαζέζεηο.
47

 

                                            Πίλαθαο 4.1 

                      Γάλεηα πξν πξνβιέςεσλ αλά θαηεγνξία 

ΠΟΑ Δ € ΔΚΑΣ. 31/12/2014 31/12/2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΓΑΝΔΗΑ Δ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

48.108 50.167 -4% 

ΓΑΝΔΗΑ Δ ΗΓΗΧΣΔ 24.875 25.946 -4% 

ΤΝΟΛΟ 72.983 76.114 -4% 

ΔΛΛΑΓΑ 66.068 69.063 -4% 

ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

6.916 7.050 -2% 

Πεγή : Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 

 

                                          Πίλαθαο 4.2  

                                Καηαζέζεηο αλά θαηεγνξία 

ΠΟΑ Δ € ΔΚΑΣ. 31/12/2014 31/12/2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ-

ΟΦΔΧ 

22.961 22.208 +3% 

ΣΑΚΣΖ ΛΖΞΖ 31.870 32.072 -1% 

ΤΝΟΛΟ 54.831 54.279 +1% 

ΔΛΛΑΓΑ 49.450 49.650 0% 

ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

5.381 4.629 +16% 

Πεγή : Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 

 

4.2.1 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΑΝΔΗΑΚΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

 

Ο ζρεκαηηζκφο λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζπλέρηζε ηελ θαζνδηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ 

δχν εηψλ θαη ζρεδφλ κεδελίζηεθε ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2014. Αλαιπηηθφηεξα, ηα λέα δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε σο πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ήηαλ 0,0% ζην 4ν ηξίκελν 2014 απφ 0,5% ην 3ν 

ηξίκελν 2014 θαη 1,3% ην αληίζηνηρν 4ν ηξίκελν 2013. Ζ βειηίσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Διιάδα, πνπ εκθάληζε αξλεηηθή παξαγσγή λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, θαη απνδίδεηαη 

ηφζν ζηε ζεκεησζείζα ειαθξά αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2014 (εηήζηα αχμεζε  
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ΑΔΠ 0,8%) φζν θαη ζηελ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ 

απφ ηνλ λενζχζηαην επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα Recovery Banking Unit.  

Ο δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηνπ 

Οκίινπ ζηαζεξνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ 6 ρξφληα θαη δηακνξθψζεθε ζην 38,8% 

ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 απφ 39,0% ηνλ επηέκβξην 2014 θαη 36,6% ηνλ Γεθέκβξην 

2013.ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2014, ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αλαθνίλσζε φηη αλαζεψξεζε 

νξηζκέλεο απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Οη αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο έρνπλ 

βαζηζηεί ζε λεφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην. Οη βαζηθφηεξεο 

παξάκεηξνη πνπ επεξέαζαλ ηηο εθηηκήζεηο απηέο είλαη: 

1. ε ζπλερηδφκελε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ξεπζηνπνίεζεο ησλ θαιπκκάησλ, 

2. ε πξφζθαηε αιιαγή ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ  

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ,  

3. νη αβεβαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε  ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, κε  

επίδξαζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηελέξγεηα εηαηξηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, 

ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί ν λενζχζηαηνο ηνκέαο Recovery Banking Unit (RBU). 

ε ζπλέρεηα ησλ αιιαγψλ ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην χςνο κείσζεο ηνπ  

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ, ιήθζεθαλ απμεκέλεο πξνβιέςεηο χςνπο €3.718 εθαη. 

ην 2014, δηακνξθψλνληαο ηηο ζπλνιηθέο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο δαλείσλ ζην ηέινο ηνπ 2014 

ζηα €15.840 εθαη. Ζ θάιπςε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ απφ ηηο 

ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζην 57,4% ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014, ζεκαληηθά 

απμεκέλε έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013 (50,6%). Αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ν ζρεηηθφο 

δείθηεο αλήιζε ζην 57,2% ζηελ Διιάδα θαη ζην 60,1% ζην εμσηεξηθφ. Δάλ πξνζηεζνχλ θαη 

ηα ελζψκαηα θαιχκκαηα θαη νη εγγπήζεηο, ε θάιπςε αλέξρεηαη ζην 124%. Ο δείθηεο 

ζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ πξνο ην ζχλνιν δαλείσλ  ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014  θηάλεη ζην 

ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν ηνπ 22,3%, κε 25,8% ζηα επηρεηξεκαηηθά, 6,7% ζηα ζηεγαζηηθά, 

36,6% ζηα θαηαλαισηηθά θαη θάξηεο, απφ 18,5% ηνλ Γεθέκβξην 2013, φηαλ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζηελ ειιεληθή αγνξά δηακνξθψλεηαη ζε 17,4% ηνλ Γεθέκβξην 2014 . 
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4.2.2 ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

Ζ ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2014 αλήιζε ζηα €7.322 εθαη., 

δηακνξθψλνληαο ηνλ δείθηε κφριεπζεο ζην 8%, δειαδή ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηνλ 

ειάρηζην δείθηε (3%) πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ο ζπλνιηθφο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ην πιαίζην Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη ρσξίο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 4303/2014, δηακνξθψζεθε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ζην 12,5% θαη ν δείθηεο 

θεθαιαίνπ θνηλψλ κεηνρψλ  Καηεγνξίαο Η (Common Equity Tier 1) ζην 12,4%. Ο δείθηεο 

Common Equity Tier 1, κε βάζε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη ηνπ 

Ν. 4303/2014 (DTC), δηακνξθψζεθε ζην 11,2% βξηζθφκελνο ζηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2014, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ελέθξηλε ηελ έληαμε ηεο Σξάπεδαο ζην θαζεζηψο ηνπ Ν. 4303/2014, ζρεηηθά κε ηελ 

πξναηξεηηθή κεηαηξνπή ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ επί πξνζσξηλψλ 

δηαθνξψλ ζε νξηζηηθέο θαη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ.
48

 

 

 

4.2.3 ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΟΜΗΛΟΤ 

 

Σα θαζαξά έζνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ γηα ην 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €2.485 εθαη., ελψ 

ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο πνπ απνηεινχλ ην 81% απηψλ δηακνξθψζεθαλ ζε €2.000 εθαη. 

Οπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά είρε ε ζπλερηδφκελε απνθιηκάθσζε ηνπ κέζνπ κεληαίνπ θφζηνπο 

ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ πνπ κεηψζεθε ζηηο 193 κ.β. ηνλ Γεθέκβξην 2014 απφ 305 κ.β. 

ηνλ Γεθέκβξην 2013. Δπηπξφζζεηα, ην επηηφθην ησλ λέσλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ 

Διιάδα δηακνξθψζεθε ζε αθφκε ρακειφηεξν επίπεδν ηνλ Γεθέκβξην 2014 ζηηο 177 κ.β., 

κεησκέλν θαηά 9 κ.β. απφ ηνλ Γεθέκβξην 2013.  εκεηψλεηαη φηη, παξά ηε ζεκαληηθή εθξνή 

θαηαζέζεσλ απφ ην ηέινο ηνπ 2014 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ 2015, ε 

πνξεία απνθιηκάθσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ δελ επεξεάζηεθε θαη 

έηζη ην επηηφθην ησλ λέσλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2015 

δηακνξθψζεθε ζην 1,73%. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην (NIM) γηα ην 2014 ζεκείσζε 

πεξαηηέξσ άλνδν ζηηο 270 κ.β. έλαληη 243 κ.β. ην  2013 (σο πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
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εμαηξνπκέλσλ ησλ νκνιφγσλ EFSF). Σα θαζαξά έζνδα ηφθσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα δηακνξθψζεθαλ ην 12κελν 2014 ζε €1.695 εθαη., ελψ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε €305 εθαη. 

Σα θαζαξά έζνδα πξνκεζεηψλ αλήιζαλ ζηα €333 εθαη. ην 2014, κε ην 88% λα πξνέξρεηαη 

απφ εξγαζίεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο ζπλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ γηα ην 2014 

δηακνξθψζεθαλ ζηα €1.533 εθαη Πνζνζηφ 50% αθνξά δαπάλεο πξνζσπηθνχ (€772 εθαη.), ην 

40% έμνδα δηνίθεζεο (€605 εθαη.) θαη ην 10% απνζβέζεηο θαη ινηπά έμνδα (€156 εθαη.). Σα 

έμνδα πεξηιακβάλνπλ €74 εθαη. έθηαθηα θφζηε ιφγσ πξνγξακκάησλ απνρψξεζεο 

πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα θαη €91 εθαη. έθηαθηα έμνδα ελνπνίεζεο εμαγνξψλ. Δμαηξνπκέλσλ 

ησλ εθηάθησλ ζηνηρείσλ, ν δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα δηακνξθψζεθε ζην 56%.πλέπεηα ησλ 

παξαπάλσ, ε επαλαιακβαλφκελε πξν θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ γηα ην 

2014 δηακνξθψζεθε ζηα €957 εθαη. Υσξίο ηα έθηαθηα έμνδα ε επαλαιακβαλφκελε πξν 

θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ γηα ην 2014 έθηαζε ηα €1.122 εθαη. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ 2014 επηβαξχλζεθαλ απφ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα δάλεηα πνπ αλήιζαλ 

ζε €3.718 εθαη., ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε ζπλέρεηα ησλ αιιαγψλ 

ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην χςνο απνκείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ  ηνπ 

Οκίινπ, πνπ πξναλαθέξζεθε. Οη πξνβιέςεηο απηέο σο πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ήηαλ απμεκέλεο 

ην 2014 ζην 5,1% έλαληη 2,9% ην 2013. 

Σα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο €3.047 εθαη., ελψ ηα κεηά απφ 

θφξνπο απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ην 2014 πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο απφ ηηο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο €1.972 εθαη. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κεηά απφ θφξνπο απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκία €1.972 εθαη. ζην 

έηνο.
49

 

 

                                         Πίλαθαο 4.3 

                     Δλνπνηεκέλα ζηνηρεηά (πνζά € εθαη.) 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ 

ΜΔΓΔΘΖ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

31/12/2014 31/12/2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 89.290 92.010 -3% 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ 54.831 54.279 1% 

                                                                                                                                                         
48

 Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014  
49

 Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 
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ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΟ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΧΝ 

72.983 76.114 -4% 

ΧΡΔΤΜΔΝΔ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

(15.840) (13.748) 15% 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

7.322 8.543 -14% 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

12ΜΖΝΟ 2014 12ΜΖΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 

ΣΟΚΧΝ 

2.000 1.662 20% 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

333 287 16% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΜΠΟΡ. & ΔΠΔΝΓ. 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

(29) 147 - 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΟΓΑ. & ΔΟΓΑ 

ΑΠΟ ΜΔΡΗΜΑΣΑ 

220 3.850 - 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 

2.524 5.945 -58% 

-ΔΚΣ ΧΝ ΟΠΟΗΧΝ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

0 3.810 - 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

(772) (885) -13% 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

(604) (626) -3% 

ΑΠΟΒΔΔΗ (157) (127) 24% 

ΤΝΟΛΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΔΞΟΓΧΝ 

(1.533) (1.637) -6% 

-ΔΚ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

(165) 

 

(233) - 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 

ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

991  4.308 - 
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(ΚΠΦΠ) 

ΔΟΓΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Δ 

ΤΓΓΔΝΔΗ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

5 (29) - 

ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΑΞΗΑ 

ΓΑΝΔΗΧΝ 

(3.757) (2.218) 69% 

ΑΠΟΜΔΗΧΖ 

ΛΟΗΠΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ & 

ΛΟΗΠΔ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

(286) (314) -9% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 

(3047) 1.748 - 

ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

1.068 769 39% 

ΚΔΡΓΖ/ΕΖΜΗΔ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΑ 

ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ 

(1.972) 2.532 - 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΓΗΑΚΟΠΣΟΜΔΝΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

7 30 - 

 Πεγή  :   www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports / Δηήζηα Έθζεζε θαη Έθζεζε 

Δηαηξηθήο 2014 Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

 

4.3 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΚΑΗ 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ζπγθξίλνπκε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη θαη έρνπλ αλαθεξζεί 

παξαπάλσ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηφζν ζηελ Βνπιγαξία φζν θαη ζηελ Ρνπκαλία.  

 Αξρηθά παξαηεξνχκε κηα κείσζε  ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Ρνπκαλία  ην 2014 ζε ζρέζε 

κε ην 2013 ( απφ 140 ζε 130 θαηαζηήκαηα) ζε αληίζεζε κε ηελ Βνπιγαξία ζηελ νπνία ν 

αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ έκεηλε ακεηάβιεηνο. 

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports%20/
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ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο ζηελ Ρνπκαλία ηεο 

ηάμεσο ηνπ 13 % ( απφ 1.851 ζε 2086 εθαηνκ. Δπξψ) ζε αληίζεζε κε ηελ Βνπιγαξία ζηελ 

νπνία ην ελεξγεηηθφ κεηψζεθε θαηά 1 % ( απφ 1.773 ζε 1.749 εθαηνκ. Δπξψ). Μείσζε 

παξαηήξεζαλ θαη ζηηο δχν ρψξεο νη ρνξεγήζεηο πξν πξνβιέςεσλ ζηελ Βνπιγαξία κεηψζεθαλ 

1 %  ( απφ 1.333 ζε 1.323 εθαηνκ. Δπξψ ) ελψ ζηελ Ρνπκαλία κεηψζεθαλ 9 % ( απφ 1.660 ζε 

1.509 εθαηνκ. Δπξψ). 

‘Αχμεζε φκσο παξαηεξνχκε ζηηο θαηαζέζεηο θαη ζηηο δχν ρψξεο. ηελ Ρνπκαλία 

απμήζεθαλ 11% ( απφ 1.027 ζε 1.141 εθαηνκ. Δπξψ) ελψ ζηελ Βνπιγαξία 25% ( απφ 925 ζε 

1.152 εθαηνκ. Δπξψ)  

Σέινο παξαηεξνχκε φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ Ρνπκαλία κεηψζεθε θαηά 5%  (απφ 

1690 εξγαδφκελνπο ζε 1.605 εξγαδφκελνπο) ζε αληίζεζε κε ηελ Βνπιγαξία ζηελ νπνία ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 4 % ( απφ 920 εξγαδφκελνπο ζε 953 εξγαδφκελνπο.) 

Δχθνια απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξάλνπκε φηη θαη ζηηο δχν ρψξεο ππάξρνπλ 

απμνκεηψζεηο κε ηελ Βνπιγαξία λα παξαηεξεί κηθξφηεξεο κεηψζεηο απφ φηη ζηελ Ρνπκαλία. 

Απηφ νθείιεηε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία πεξλάεη ε ρψξα φζν θαη ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

αιιά θαη ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα.
50

 
51

 

 

 

4.4 SWOT ΑΝΑΛΤΖ 

 

4.4.1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ SWOT ΑΝΑΛΤΖ. 

Ζ αλάιπζε SWOT
52

 είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο, φηαλ ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. 

                                                 
50

 Δηήζηα Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 
51

 Έθζεζε Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 2014 
52

 ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία/ ηφκνο Α’ : ζεσξία/ 6ε έθδνζε/ Παπαδάθεο Μ. 

Καζεγεηήο ΟΠΑ / εθδφζεηο Δ. Μπέλνπ/ Αζήλα 2012  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weaknesses) 

ζεκεία κίαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή θαη πεξηνρήο, θαζψο θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) 

θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. 

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ 

θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). 

Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. 

είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε 

λέσλ αγνξψλ, θιπ.). 

Γεληθά, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ κε φζν ην δπλαηφλ 

πην πνζνηηθνπνηεκέλν ηξφπν εξσηήκαηα  φπσο: 

Γπλάκεηο: 

 Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα; 

 Πνην είλαη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ πξντφλ / ππεξεζία; 

 Πνηνη είλαη νη δηαζέζηκνη πφξνη πνπ είλαη κνλαδηθνί ή έρνπλ ην κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά 

θφζηνο; 

 Ση ζεσξνχλ νη ηνπηθνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο σο ελδνγελή δχλακε ηεο πεξηνρήο; 

Αδπλακίεο: 

 Ση ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί; 

 Ση ζα έπξεπε λα απνθεπρζεί; 

 Ση ζεσξνχλ νη ηνπηθνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο σο ελδνγελή αδπλακία; 

Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε ησλ Γπλάκεσλ – Αδπλακηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν απφ ηελ 

εζσηεξηθή νπηηθή, φζν θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ «πειαηψλ». Κξίζηκνο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

επηβάιεη ηελ πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα 

ξεαιηζηηθήο (αληηθεηκεληθήο) απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Ζ φιε αλάιπζε 

νθείιεη λα γίλεη ζπζρεηηδφκελε κε ηνλ αληαγσληζκφ: γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή ελφο 
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πξντφληνο πςειήο πνηφηεηαο, εθφζνλ παξάγεηαη ζε αθζνλία θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ, δελ 

απνηειεί δχλακε γηα ηελ πεξηνρή, αιιά αλαγθαηφηεηα. 

Δπθαηξίεο 

 Πνηεο είλαη νη θαιέο επθαηξίεο πνπ πξνβάιινπλ; 

 Πνηεο είλαη νη ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή; 

Υξήζηκεο επθαηξίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ: 

 Αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο αγνξέο, ζε κηθξή ή κεγάιε θιίκαθα 

 Αιιαγέο ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο 

 Αιιαγέο ζε θνηλσληθά κνηίβα, πιεζπζκηαθά πξνθίι, αιιαγέο ηξφπνπ δσήο 

 Σνπηθά γεγνλφηα 

Μηα ζπλήζεο πξνζέγγηζε εληνπηζκνχ ησλ επθαηξηψλ έγθεηηαη ζηελ αλαζθφπεζε ησλ 

Γπλάκεσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο ηνπο γηα άλνηγκα επθαηξηψλ. Δλαιιαθηηθά, 

αλαζθνπνχληαη νη Αδπλακίεο θαη δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο επθαηξίαο κέζσ ηεο 

εμάιεηςεο ησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κείσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θφζηνπο ζε έλαλ ηνκέα, απνηειεί 

επθαηξία γηα κηα πεξηνρή ε νηθνλνκία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνκέα 

απηφ. 

Απεηιέο: 

 Πνηα εκπφδηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο; 

 Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο; 

 Δκθαλίδνληαη αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ήδε παξερφκελα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο; 

 Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο απεηινχλ ή αθπξψλνπλ ηε πθηζηάκελε νηθνλνκία ηεο 

πεξηνρήο; 

 Τπάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα; 

 Απνηειεί θάπνηα απφ ηηο Αδπλακίεο πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

πεξηνρήο; 
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4.4.2 SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

                                        Πίλαθαο 4.4 

                       SWOT αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

Γπλαηά εκεία 

1. Σν κεξίδην ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα 

ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ 

ήηαλ πνιχ ηζρπξφο 

ελάληηαο ζηνλ 

αληαγσληζκφ. 

2. Παλειιαδηθά αξηζκεί 

πάλσ απφ 800 

θαηαζηήκαηα θαη πάλσ 

απφ 350 ζηελ δηεζλή 

αγνξά 

3. Ζιεθηξνληθφ δίθηπν 

ηξαπεδηθήο  winbank. 

4. Οηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

Αδύλαηα εκεία 

1. Πεξηνξηζκέλε παξνπζία 

ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Έρεη δψζεη έκθαζε 

θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. 

2. Ηζρπξή εμάξηεζε απφ ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία πνπ 

απηή κε ηελ ζεηξά ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ 

επξσπατθή έλσζε θαζψο 

θαη εμάξηεζε απφ ηελ 

επξσπατθή θεληξηθή 

ηξάπεδα φπσο φιεο πιένλ 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. 
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ηνκείο ησλ κεζαίσλ θαη 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 

ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

αγνξέο θεθαιαίσλ θαη 

επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο 

θαζψο θαη ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. 

5. Γπλαηφ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κε πάλσ απφ 

21.000 εξγαδφκελνπο ζε 

Διιάδα θαη εμσηεξηθφ 

παλεπηζηεκηαθήο ζηελ 

πιεηνλφηεηαο ηνπο 

εθπαίδεπζεο. 

6. Πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα 

πειάηεο ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ. 

7. ηαζεξά κεηαμχ ησλ 

πξψησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

Δπθαηξίεο 
1. Απμαλφκελε επέλδπζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

2. Έκθαζε ζηελ βειηηζηνπνίεζε 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ 

 

Απεηιέο 

1. Κίλδπλνο πηψρεπζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. 

2. ζπλερηδφκελε θξίζε ζηελ 

επξσδψλε. 

3. ζπλερήο ππνβαζκίζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Διιάδαο 

4. αξλεηηθφ ΑΔΠ 
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5. απψιεηα εηζνδεκάησλ θαη 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ Μλεκνλίσλ. 
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                               ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 

 

        ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηήζεθαλ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα 

θαη εμεηάζζεθε ε πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο  ζηελ Βνπιγαξία θαη ζηελ Ρνπκαλία.  

 Απφ ηελ κειέηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχκε εχινγα λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη αθνξνχλ φρη κφλν ηνλ νξγαληζκφ-ηξάπεδα ν 

νπνίνο ηελ πξαγκαηνπνηεί,  αιιά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν  γηα ηελ εγρψξηα φζν θαη γηα 

ηελ δηεζλή αγνξά. Σν βήκα απηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ήηαλ 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ θαη ηνπ νξάκαηνο αλάπηπμεο ηεο  ζε άιιεο αγνξέο. Σελ 

δεθαεηία ηνπ 2000 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο άξρηζε ηηο επελδχζεηο ηεο ζηα Βαιθάληα κε εμαγνξέο 

θαη κεηέπεηηα ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ζηηο ρψξεο απηέο, ε επηινγή ησλ αγνξψλ απηψλ δελ ήηαλ 

ηπραία θαζψο νη αγνξέο απηέο ήηαλ παξζέλεο θαη είρεο πνιιέο θαη κεγάιεο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο. Απφ ηελ πεξίνδν εθείλε κέρξη θαη ζήκεξα ε πνξεία ησλ επελδχζεσλ ζηα 

Βαιθάληα ήηαλ αλνδηθή, κε εμαίξεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ε πνξεία απηή 

ζηαζεξνπνηήζεθε. Ζ θάζε ηξάπεδα είρε σο ζηξαηεγηθή λα δηαηεξήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη επηιέμεη ηηο αγνξέο ηεο 

Ρνπκαλίαο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Κχπξνπ γηα λα εδξαησζεί θαη λα αλαπηπρζεί ελψ έρεη 

απεκπιαθεί απφ ηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ.   

Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκά πνπ απνθνκίζακε απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα είλαη φηη ε 

επέλδπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηφζν ζηελ Βνπιγαξία φζν θαη ζηελ Ρνπκαλία ήηαλ 

ηδηαίηεξα επηηπρήο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηα θεξδνθφξα απνηειέζκαηα πνπ έρεη 

θέξεη ηελ Σξάπεδα ( εθηφο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ ππάξρεη κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε 

άιιεο επελδχζεηο πνπ έρεη θάλεη ε Σξάπεδα ζε άιιεο ρψξεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο 

Σξαπεδηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηεί) φζν θαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο λα επηιέμεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο γηα λα εδξαησζεί.  
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Παξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ν φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ νη ηξάπεδεο ηφζν ζηελ Βνπιγαξία 

φζν θαη ζηελ Ρνπκαλία. Σα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα απηά νθείινληαη φκσο θαη ζηελ 

δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ απηψλ γηαηί εθκεηαιιεχηεθαλ φρη κφλν φηη νη αγνξέο ησλ δχν απηψλ 

ρσξψλ είλαη παξζέλεο, αιιά θαη ην κεγάιν θχκα Διιήλσλ ην νπνία εγθαηαζηάζεθε ζηηο 

ρψξεο απηέο. Δθκεηαιιεχηεθε αθφκα ην επλντθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, ην ζηαζεξφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ ππάξρεη, θαη αλαθεξζήθακε εθηελέζηεξα 

παξαπάλσ, ηα θζελά εξγαηηθά ρέξηα  θαη ηελ κεησκέλε γξαθεηνθξαηία. Απνηέιεζκα ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε γξήγνξε αληίιεςε ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο απφ ηα 

ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα κηθξέο κφλν κεηψζεηο ζην ραξηνθπιάθην , 

ζηελ ξεπζηφηεηα θαη ζηηο θαηαζέζεηο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη  ην 2014 

απμήζεθαλ ηφζν ζηελ Ρνπκαλία φζν θαη  ζηελ Βνπιγαξία ζεκαληηθά ζε πνζνζηφ 11%. θαη 

25% αληίζηνηρα. 

Σειεηψλνληαο, πξέπεη αλαθέξνπκε φηη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη κηα εθ ησλ ηζρπξφηεξσλ 

ηξαπεδψλ ηφζν ζηελ Βνπιγαξία φζν θαη ζηελ Ρνπκαλία θαη νη επελδχζεηο απηέο ήηαλ 

θεξδνθφξεο γηα ηνλ Όκηιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 
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