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1. Εισαγωγή 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε στα Βαλκάνια μία σειρά 
οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
την εξωστρέφεια των μέχρι τότε κλειστών μεταβατικών οικονομιών. Άμεσες 
ξένες επενδύσεις άρχισαν να λαμβάνουν χώρα στις οικονομίες των Βαλκα-
νίων ενώ, στις ολοένα και αυξανόμενες εισροές ξένων κεφαλαίων, σημα-
ντικός ήταν ο ρόλος των πολυεθνικών ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ελληνικές 
τράπεζες, οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στις παραπάνω οικονομίες στα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 κυρίως μέσω υποκαταστημάτων, συμμετείχαν 
ενεργά στην αναμόρφωση των βαλκανικών τραπεζικών συστημάτων. 

Την περίοδο 2000-2007 η οργανική ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου 
ελληνικών καταστημάτων στη Βαλκανική εντατικοποιήθηκε, ενώ παράλ-
ληλα έλαβαν χώρα μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις τοπικών χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων από ελληνικές τράπεζες. Συνολικά, επτά ελληνικές 
τράπεζες διείσδυσαν στην περιοχή των Βαλκανίων, εδραιώνοντας ένα δί-
κτυο που αριθμεί ακόμη και σήμερα πάνω από 2.000 καταστήματα σε Αλβα-
νία, Βουλγαρία, πΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία, κατέχοντας μερίδια αγοράς τα 
οποία σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 30%1. Στοιχεία αναφορικά με 
τον χρόνο και τον τρόπο εισόδου των ελληνικών τραπεζών στις παραπάνω 
οικονομίες παραθέτονται στον πίνακα 1. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στη διεθνή βιβλιο-
γραφία πάνω στη διεθνή τραπεζική, εξετάζοντας την ελληνική τραπεζική ε-

1. Οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιήθηκαν στη Βαλκανική κατά την υπό εξέταση 
περίοδο είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, 
Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Εγνατία Τράπεζα. (Το 2013 
η Εμπορική Τράπεζα εξαγοράστηκε από την Alpha Bank ενώ οι δύο τελευταίες από την 
Τράπεζα Πειραιώς). 
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πέκταση στα Βαλκάνια μέσω της εκλεκτικής θεωρίας2. Καθώς η εν λόγω 
θεωρία υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση μίας τράπεζας έγκειται στην αξιο-
ποίηση τριών παραγόντων (ή αλλιώς πλεονεκτημάτων) και, συγκεκριμένα, 
των ιδιοκτησιακών, του τόπου εγκατάστασης και της εσωτερίκευσης, ο 
βαθμός στον οποίο οι ελληνικές τράπεζες αξιοποίησαν ή όχι τα επιμέρους 
πλεονεκτήματα αποτελεί το κύριο αντικείμενο της μελέτης μας3. 

Επίσης, καθώς στη σχετική βιβλιογραφία τα πλεονεκτήματα εσωτε-
ρίκευσης συνοψίζονται από την «ακολουθώντας τον πελάτη» υπόθεση, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την 
εξέταση της παραπάνω υπόθεσης, προσαρμοσμένης στην περίπτωση της 
ελληνικής τραπεζικής διεθνοποίησης στις πέντε συγκεκριμένες βαλκανικές 
οικονομίες. 

Στο παρόν άρθρο γίνεται για πρώτη φορά μία προσπάθεια ενδελεχούς 
ανάλυσης της ελληνικής τραπεζικής διεθνοποίησης στις συγκεκριμένες 
μεταβατικές οικονομίες μέσα από το πρίσμα της εκλεκτικής θεωρίας. Επι-
προσθέτως, για πρώτη φορά επιχειρείται όχι μόνο η αποσύνθεση των πλεο-
νεκτημάτων τόπου εγκατάστασης σε δύο επιμέρους ομάδες παραγόντων, 
οικονομικών και θεσμικών, αλλά και η περαιτέρω εξέταση των θεσμικών 
παραγόντων σε σχέση με μία άλλη υποκατηγορία θεσμικών παραγόντων, 
αυτή της θεσμικής σύγκλισης μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκα-
νικών χωρών. Τέλος, λόγω έλλειψης διαθέσιμων πλήρων χρονοσειρών για 
τις περισσότερες μεταβλητές, δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της οικονο-
μετρικής ανάλυσης μία νέα βάση δεδομένων συνδυάζοντας και αντιπαρα-
βάλλοντας στοιχεία από διάφορες πηγές, όπως ετήσιες εκθέσεις Κεντρικών 
Τραπεζών, ετήσιες αναφορές και ισολογισμούς εμπορικών τραπεζών, 
στατιστικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κτλ. 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση και στην ενότητα 3 παραθέτονται κύρια σημεία του οικονομε-
τρικού μοντέλου καθώς και μεθοδολογικά σχόλια. Στην ενότητα 4 αναλύο-
νται οι μεταβλητές και ερμηνεύονται τα οικονομετρικά αποτελέσματα, ενώ 
η τελευταία ενότητα συνοψίζει τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης. 

2. Η εκλεκτική θεωρία συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία επίσης ως το «Εκλεκτικό 
Παράδειγμα» ή αλλιώς «Dunning Paradigm» από το όνομα του θεμελιωτή του ομώνυμου 
παραδείγματος, Dunning. 

3. Άλλες θεωρίες διεθνοποίησης είναι η Θεωρία των Σταδίων, το Υπόδειγμα Διεθνο-
ποίησης της Ουψάλας, η Θεωρία του Διεθνούς Κύκλου Προϊόντος, η Θεωρία της Ολιγο-
πωλιακής Αντίδρασης και το ∆ιαµάντι του Ανταγωνισµού. 
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Μία από τις επικρατέστερες απόψεις στη σχετική με τη διεθνή τραπεζική 
βιβλιογραφία είναι πως μία τράπεζα αποφασίζει να επεκταθεί σε ξένες 
αγορές προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη διεθνοποίηση άλλων ομοεθνών 
της, μη τραπεζικών επιχειρήσεων. Οι Brimmer and Dahl (1975) υποστή-
ριξαν πως θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μία τράπεζα να διεισδύσει σε μία 
χώρα όπου δραστηριοποιούνται ήδη ομοεθνείς πελάτες της, καθώς η 
υφιστάμενη σχέση τράπεζας–πελάτη αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για 
τη νεοεισερχόμενη σε μία ξένη αγορά τράπεζα, ενώ ο Williams (1998) πρό-
σθεσε πως το κόστος προσαρμογής για μία πολυεθνική τράπεζα είναι πολύ 
πιο μικρό σε μία ξένη αγορά όπου υπάρχουν ομοεθνείς της επιχειρήσεις. 

Σύμφωνοι με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, οι Nigh et al. (1986) και 
Goldberg and Johnson (1990), οι οποίοι ασχολήθηκαν ενδελεχώς με τη 
διεθνοποίηση των αμερικανικών τραπεζών, κατέληξαν σε μία θετική σχέση 
μεταξύ του όγκου των αμερικανικών τραπεζικών άμεσων ξένων επενδύσεων 
(ΑΞΕ) και των μη τραπεζικών ΑΞΕ. 

Η εκλεκτική θεωρία συμπληρώνει πως παράλληλα με την εσωτερίκευση 
της υφιστάμενης σχέσης τράπεζας–πελάτη, η οποία περιγράφηκε παραπάνω, 
μία τράπεζα γίνεται πολυεθνική εκμεταλλευόμενη δύο ακόμα παράγοντες ή 
πλεονεκτήματα: τα ιδιοκτησιακά και αυτά τόπου εγκατάστασης (Gray and 
Gray, 1981 και Sabi, 1988). Εμπειρικές μελέτες, όπως αυτές των Goldberg 
and Saunders (1981), Seth et al. (1992) και Yamori (1998), οι οποίοι τόνισαν 
το ρόλο των επιτοκιακών περιθωρίων στις χώρες υποδοχής των αμερικανι-
κών τραπεζών, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αναδεικνύοντας τον καταλυτι-
κό ρόλο των πλεονεκτημάτων του τόπου εγκατάστασης. 

Ο σημαντικός ρόλος των παραπάνω πλεονεκτημάτων επιβεβαιώθηκε και 
στην περίπτωση της διεθνοποίησης των τραπεζικών συστημάτων του Ηνω-
μένου Βασιλείου και της Γερμανίας σε μία διεξοδική μελέτη του Moshirian 
(2001), ενώ ο Buch (2000), ο οποίος ασχολήθηκε αποκλειστικά με τις γερ-
μανικές τράπεζες, τόνισε το ρόλο του θεσμικού πλαισίου και της εγχώριας 
ζήτησης στις χώρες υποδοχής, χωρίς να παραβλέπει το ρόλο των πλεονεκτη-
μάτων εσωτερίκευσης. Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας εξερευνήθηκαν σε 
βάθος από τους Cho (1986) και Focarelli and Pozollo (2001), των οποίων η 
έρευνα κατέδειξε το μέγεθος μίας μητρικής τράπεζας ως το σημαντικότερο 
ιδιοκτησιακό πλεονέκτημα. Ωστόσο, σε μία σχετική συγκριτική μελέτη 
τους, οι Mutinelli και Piscitello (2001), συνεξετάζοντας ιδιοκτησιακούς 
παράγοντες και παράγοντες εσωτερίκευσης, απέδειξαν πως οι τελευταίοι πα-
ρουσιάζουν μεγαλύτερη σημαντικότητα. 
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Τέλος, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα τόπου εγκατάστασης, ένα με-
γάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας ασχολείται με τις διαφορές στις συνθήκες 
αγοράς μεταξύ της χώρας προέλευσης μιας τράπεζας και της χώρας υπο-
δοχής αυτής. Οι διαφορές αυτές μπορεί να αναφέρονται τόσο στο θεσμικό 
πλαίσιο και στις συνθήκες διακυβέρνησης (Buch and DeLong, 2004 και 
Rossi and Volpin, 2004) αλλά και σε συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, 
όπως τα επιτοκιακά περιθώρια, και, συνεπαγωγικά, στις προοπτικές κερ-
δοφορίες (Magri et al. 2005 και Focarelli and Pozzolo, 2005). Τέλος, σε μία 
προσπάθεια σύγκρισης των δύο επιμέρους παραγόντων, οι Focarelli and 
Pozollo (2008) κατέληξαν πως οι οικονομικές συνθήκες φέρουν μεγαλύτερο 
βάρος στη διεθνοποίηση ενός τραπεζικού συστήματος εν συγκρίσει με τις 
αντίστοιχες θεσμικές. 

3. Οικονομετρικό μοντέλο και μεθοδολογικά σχόλια  

Το οικονομετρικό μας μοντέλο βασίζεται στην εκλεκτική θεωρία. Για την 
ακρίβεια, αποτελεί μία προσαρμογή της εν λόγω θεωρίας στην ελληνική διε-
θνή τραπεζική. Βάσει του μοντέλου (1), ισχυριζόμαστε πως η διεθνοποίηση 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις πέντε βαλκανικές χώρες ήταν 
αποτέλεσμα αξιοποίησης τριών ομάδων πλεονεκτημάτων: ιδιοκτησιακών, 
τόπου εγκατάστασης (τα οποία διακρίνονται σε οικονομικά και θεσμικά), 
και εσωτερίκευσης. 

ΕΛΛ_ΤΡΑΠΕΖΕΣj,t = a ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΙj,t,+ β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙj,t,+  

 γ ΘΕΣΜΙΚΟΙj,t,+δ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣj,t + εj,t  (1) 

όπου j = Αλβανία, Βουλγαρία, πΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, t = 2000, …, 2007, 
και ΕΛΛ_ΤΡΑΠΕΖΕΣj,t είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις 
πέντε βαλκανικές χώρες υποδοχής. Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποι-
ούμε αρχικά το ύψος των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών στις χώρες 
υποδοχής, μεταβλητή η οποία είναι κοινώς αποδεκτή στη διεθνή βιβλιογρα-
φία. Εναλλακτικά, και προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα των αποτε-
λεσμάτων μας, χρησιμοποιούμε τον αριθμό των ελληνικών υποκαταστη-
μάτων στις χώρες αυτές. Στοιχεία για τις εξηρτημένες μεταβλητές έχουν 
αντληθεί από τους ισολογισμούς των ελληνικών μητρικών αλλά και θυγα-
τρικών τραπεζών και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 

Αναφορικά με τους ερμηνευτικούς παράγοντες του μοντέλου (1), κάποια 
βασικά γενικά στοιχεία των τριών ομάδων πλεονεκτημάτων παραθέτονται 
παρακάτω, ενώ οι ερμηνευτικές μεταβλητές τής κάθε ομάδας αναλύονται σε 
βάθος στο επόμενο τμήμα του άρθρου. 
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1) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΙj,t: Οι ιδιοκτησιακοί παράγοντες, οι οποίοι αξιοποι-
ήθηκαν από τις ελληνικές πολυεθνικές τράπεζες. Το μέγεθος ενός μητρικού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος συναντάται συχνά στη σχετική διεθνή βιβλιο-
γραφία ως κύρια ερμηνευτική μεταβλητή. Κατά αντιστοιχία, ελέγχουμε 
αρχικά εάν τα υλικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών απο-
τέλεσαν σημαντικό ιδιοκτησιακό πλεονέκτημα. Επίσης, εναλλακτικά ελέγ-
χουμε τη σημαντικότητα κάποιων άυλων ιδιοκτησιακών στοιχείων των ελ-
ληνικών τραπεζών, όπως η σωρευτική διεθνής εμπειρία των ελληνικών 
τραπεζών, και περιμένουμε και οι δύο παραπάνω ερμηνευτικές μεταβλητές 
να σχετίζονται θετικά με την εξηρτημένη. 

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ j,t: Οι οικονομικές συνθήκες των χωρών υποδοχής. 
Υποστηρίζουμε πως οι προοπτικές ανάπτυξης στη Βαλκανική, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται στην εγχώρια ζήτηση και κατανάλωση, αποτέλεσαν πόλο έλξης 
για τις ελληνικές τράπεζες. Συνθήκες που σχετίζονται με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις στην περιοχή, ελληνικές ή μη, το βάθος της αγοράς, το βαθμό 
ιδιωτικοποίησης των εν λόγω οικονομιών αλλά, ειδικότερα, το περιθώριο 
επιτοκίου σε αυτές, επίσης πιστεύουμε πως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Τέ-
λος, μέσω της ομάδας των οικονομικών παραγόντων εξετάζεται και ο ρόλος 
της σύγκλισής των οικονομικών συνθηκών της Ελλάδας με αυτές των 
χωρών υποδοχής. 

3) ΘΕΣΜΙΚΟΙj,t: Η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων εξετάζει τόσο το ρόλο 
των συνθηκών διακυβέρνησης στις βαλκανικές χώρες όσο και τη σύγκλιση 
(διαφορά) μεταξύ των ανωτέρω συνθηκών και αυτών της Ελλάδας. Πιστεύ-
ουμε πως η πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην εφαρμογή 
του νόμου και στην πολιτική σταθερότητα αποτέλεσε σημαντικό πλεο-
νέκτημα τόπου εγκατάστασης, αλλά επίσης σημαντικό πλεονέκτημα απο-
τέλεσε και η σύγκλιση της παραπάνω προόδου με την αντίστοιχη ελληνική. 

4) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ,j,t: Σε αυτή την ομάδα παραγόντων ελέγχεται ο βαθ-
μός στον οποίο οι ελληνικές τράπεζες επωφελήθηκαν από τις μη τραπεζικές 
σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών, εσωτερι-
κεύοντας τις σχέσεις αυτές και μετατρέποντάς τες σε πλεονέκτημα. Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος των εμπορικών διμερών σχέσεων, ενώ, 
παράλληλα, γίνεται μία προσπάθεια να επιβεβαιωθεί ή όχι το «ακολουθώ-
ντας τον πελάτη» σενάριο βάσει του οποίου οι ελληνικές τράπεζες ακο-
λούθησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Βαλκανίων κατά την 
περίοδο 2000-2007. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πακέτο 
E-Views 7. Οι μεταβλητές που δεν εκφράζουν ποσοστά έχουν λογαριθμιστεί 
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ενώ όλες οι μεταβλητές είναι στάσιμες στα επίπεδα (έλεγχος στασιμότητας 
με DF και ADF). Αναφορικά με τις επιδράσεις, χρησιμοποιήσαμε σταθερές 
(Fixed Effects) καθώς τα αποτελέσματά μας αφορούν μία ομογενή ομάδα 
οικονομιών και δεν μπορούν έτσι να γενικευτούν (πρόκειται για μεταβατικές 
οικονομίες συγκεντρωμένες όλες σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 
ενώ και οι πέντε οικονομίες φιλοξενούν ελληνικές τράπεζες). Η επιλογή των 
παραπάνω επιδράσεων επιβεβαιώνεται, εξάλλου, και από τα αποτελέσματα 
του ελέγχου Wald. 

4. Επεξήγηση ερμηνευτικών μεταβλητών και οικονομική ερμηνεία τους  

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλες οι μεταβλητές που έχουν χρησι-
μοποιηθεί στην ανάλυσή μας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
οικονομική ερμηνεία του ρόλου τους στην ελληνική τραπεζική διεθνοποί-
ηση, στη βάση πάντα της εκλεκτικής θεωρίας.  

4.1. Ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα 

ΜΕΓΕΘΟΣ  

Η παραπάνω μεταβλητή εκφράζει το μέγεθος των μητρικών ελληνικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική, σε όρους 
κεφαλαίων. Λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας μίας χρονοσειράς, κατασκευ-
άσαμε τη μεταβλητή συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορες πηγές, όπως 
ισολογισμούς και ετήσιες εκθέσεις ελληνικών εμπορικών τραπεζών και κε-
ντρικών τραπεζών των χωρών υποδοχής. Η μεταβλητή αποδεικνύεται 
στατιστικώς σημαντική (πίνακας 2), ενώ το θετικό της πρόσημο υποδηλώνει 
πως το μέγεθος αποτέλεσε ιδιοκτησιακό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τρά-
πεζες. Ωστόσο, η χαμηλή στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής εγείρει 
κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το ρόλο του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος, 
τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεθνοποίησης των ελλη-
νικών τραπεζών, καθώς το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό πλεονέκτημα έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα τη σχετική βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τους Contractor and Kundu (1998), οι οποίοι αμφισβητούν 
σε μελέτες τους τη σημαντικότητα των ιδιοκτησιακών πλεονεκτημάτων, τα 
άλλα δύο πλεονεκτήματα μπορούν να υπερκαλύψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τα ιδιοκτησιακά. Με δεδομένο πως το μέγεθος ενός πολυεθνικού χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος είναι η πιο χαρακτηριστική μεταβλητή ιδιοκτησιακού 
πλεονεκτήματος, υποστηρίζουμε πως στη δική μας περίπτωση η ερμηνευτι-
κή ικανότητα της μεταβλητής ΜΕΓΕΘΟΣ έχει εξομαλυνθεί καθώς «απορ-
ροφήθηκε» σε μεγάλο βαθμό από τις άλλες δύο ομάδες πλεονεκτημάτων. 
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Επίσης, ο William’s (1998) υποστηρίζει πως σε περιπτώσεις χρηματοοι-
κονομικών τομέων το μέγεθος δεν αποτελεί πάντα ιδιοκτησιακό πλεονέ-
κτημα καθώς οι οικονομίες κλίμακος, οι οποίες απορρέουν από το μέγεθος, 
εξαντλούνται στην αρχική φάση της διεθνοποίησης μίας τράπεζας, κάτι που 
στη δική μας περίπτωση έλαβε χώρα πριν το 2000. Πρακτικά, ο παραπάνω 
ερευνητής υποστηρίζει πως το μέγεθος θα βοηθούσε μία τράπεζα να περάσει 
αρχικά τα σύνορα, αλλά δεν θα πρόσφερε το απόλυτο συγκριτικό πλεονέ-
κτημα στην πολυεθνική πλέον τράπεζα για την περαιτέρω διείσδυσή της στις 
χώρες υποδοχής. 

Αν λάβει κανείς υπόψη τη συγκεκριμένη περίοδο την οποία εξετάζουμε, 
ο παραπάνω ισχυρισμός θα μπορούσε ίσως να ερμηνεύσει τη χαμηλή 
σημαντικότητα της μεταβλητής ΜΕΓΕΘΟΣ, καθώς κατά την περίοδο αυτή 
οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη περάσει τα σύνορα και τώρα πλέον είναι 
στη φάση της περαιτέρω επέκτασής τους στους τραπεζικούς τομείς των 
χωρών υποδοχής. Με άλλα λόγια, ίσως το μέγεθος των μητρικών τραπεζών 
να ήταν προαπαιτούμενο για την αρχική διεθνοποίηση των ελληνικών τρα-
πεζών αλλά όχι για την περαιτέρω επέκτασή τους. Τέλος, μπορεί η παραπά-
νω μεταβλητή να ερμήνευε θεωρητικά γιατί μία τράπεζα διεθνοποιήθηκε 
ενώ κάποια άλλη όχι, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στο ύψος των κεφα-
λαίων των μητρικών ελληνικών εν δυνάμει πολυεθνικών τραπεζών, κάτι το 
οποίο και πάλι δεν έχει εφαρμογή στη δική μας περίπτωση μιας και όλες οι 
τράπεζες οι οποίες εξετάζουμε είναι ήδη πολυεθνικές στη συγκεκριμένη 
περίοδο. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η παραπάνω μεταβλητή εκφράζει τη διεθνή εμπειρία των ελληνικών 
τραπεζών που σωρευτικά αποτέλεσε άυλο κεφάλαιο για τις τράπεζες αυτές. 
Καθώς η μεταβλητή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, την κατασκευάσαμε 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ανά έτος. Τα στοιχεία για τη μεταβλητή αν-
τλήθηκαν από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 

Η μεταβλητή εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική (πίνακας 2) ενώ, βάσει 
του θετικού της πρόσημου, υποστηρίζουμε πως η εμπειρία την οποία 
συσσώρευσαν οι ελληνικές τράπεζες σε θέματα διεθνούς τραπεζικής αποτέ-
λεσε σημαντικό ιδιοκτησιακό άυλο πλεονέκτημα για την περαιτέρω επέκτα-
σή τους στις οικονομίες των Βαλκανίων. Τέλος, συγκρίνοντας τους συντε-
λεστές τής εν λόγω μεταβλητής με τους συντελεστές της μεταβλητής 
ΜΕΓΕΘΟΣ ισχυριζόμαστε πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των ελληνι-
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κών τραπεζών διαδραμάτισαν μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τα αντίστοιχα 
υλικά. 

4.2. Πλεονεκτήματα τόπου εγκατάστασης  

Οι συντελεστές των πλεονεκτημάτων τόπου εγκατάστασης παραθέτονται 
στον πίνακα 2 παράλληλα με τους συντελεστές των λοιπών δύο πλεονε-
κτημάτων, ενώ οι εξειδικεύσεις του πίνακα 3 εστιάζουν αποκλειστικά στα 
πλεονεκτήματα τόπου εγκατάστασης. Τέλος, στον πίνακα 4 παρουσιάζονται 
παλινδρομήσεις στις οποίες ελέγχονται αποκλειστικά μόνο πλεονεκτήματα 
τόπου εγκατάστασης, με τη διαφορά ότι η εξηρτημένη μεταβλητή είναι ο 
αριθμός των ελληνικών υποκαταστημάτων στη Βαλκανική. Σημειώνουμε 
πως, παρά την αλλαγή αυτή, τα αποτελέσματα αναφορικά με τη σημαντι-
κότητα των μεταβλητών δεν μεταβάλλονται, επιβεβαιώνοντας τον κατα-
λυτικό ρόλο της συγκεκριμένης ομάδας πλεονεκτημάτων στη διεθνοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών.  

4.2.1. Οικονομικοί παράγοντες 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Χρησιμοποιούμε την παραπάνω μεταβλητή προκειμένου να ελέγξουμε 
εάν το μέγεθος της αγοράς των Βαλκανίων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
έλξης για τις ελληνικές τράπεζες. Η μεταβλητή, στοιχεία για την οποία λή-
φθηκαν από τις «Αναφορές Μετάβασης» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανα-
συγκρότησης και Ανάπτυξης, αποδεικνύεται στατιστικώς σημαντική και με 
το αναμενόμενο θετικό πρόσημο, υποδηλώνοντας πως όντως οι ελληνικές 
τράπεζες είδαν στις αναδυόμενες οικονομίες νέες αγορές στις οποίες θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν. 

ΒΑΘΟΣ  

Η παραπάνω μεταβλητή αποτελεί το λόγο δανείων προς ΑΕΠ στις πέντε 
οικονομίες υποδοχής και υποδηλώνει το βάθος της αγοράς ή, αλλιώς, το 
βαθμό τραπεζικής διαμεσολάβησης στις αντίστοιχες οικονομίες. Το θετικό 
πρόσημο της μεταβλητής, η οποία είναι στατιστικώς σημαντική, υποδεικνύει 
πως το βάθος των αναδυόμενων αγορών των Βαλκανίων αποτέλεσε σημα-
ντικό παράγοντα τόπου εγκατάστασης. Στοιχεία για την παραπάνω μεταβλη-
τή αντλήθηκαν από τα διεθνή χρηματοοικονομικά στατιστικά του ΔΝΤ. 

 
 



Σ. Φωτόπουλος, Φ. Σιώκης, Χ. Παπαπανάγος  265 

ΑΕΠ 

Η παραπάνω μεταβλητή, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υποδηλώνοντας το 
ρυθμό ανάπτυξης των χωρών υποδοχής, εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική 
με το αναμενόμενο θετικό πρόσημο. Αναμφισβήτητα, οι υψηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης των χωρών αυτών κατά την υπό εξέταση περίοδο, προεξοφλώ-
ντας μελλοντικούς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποτέλεσαν πόλο έλξης για 
τις ελληνικές τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι βαλκανικές οικονομίες 
παρουσίασαν σε πολλές περιπτώσεις ρυθμούς ανάπτυξης κατά πολύ μεγαλύ-
τερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο την εν λόγω περίοδο. Κατασκευάσαμε 
τη συγκεκριμένη μεταβλητή διαιρώντας το ΑΕΠ των χωρών υποδοχής με 
τον πληθυσμό των αντίστοιχων χωρών, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία αντλή-
θηκαν από τα διεθνή χρηματοοικονομικά στατιστικά του ΔΝΤ. 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΕΠ  

Σε συνέχεια των παραπάνω, πιστεύουμε πως δεν ήταν μόνο οι υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης που ώθησαν τις ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια αλλά 
και οι διαφορές μεταξύ των ρυθμών αυτών και των αντίστοιχων ελληνικών. 
Για το λόγο αυτό κατασκευάσαμε την παραπάνω μεταβλητή παίρνοντας τις 
διαφορές των ρυθμών ανάπτυξης της Ελλάδας και των πέντε χωρών υποδο-
χής. Το θετικό πρόσημο της μεταβλητής επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας 
πως η αναπτυξιακή διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων αποτέλεσε, 
κατά την περίοδο που εξετάζουμε, σημαντικό πλεονέκτημα τόπου εγκατά-
στασης. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η εγχώρια κατανάλωση των χωρών υποδοχής αναμένεται να έχει επηρε-
άσει θετικά την ελληνική τραπεζική διεθνοποίηση. Όντως η μεταβλητή, 
στοιχεία για την οποία αντλήσαμε από την Παγκόσμια Τράπεζα, εμφανί-
ζεται στις παλινδρομήσεις στατιστικώς σημαντική, ενώ το θετικό της πρόση-
μο είναι το αναμενόμενο. Ο λόγος κατανάλωση προς ΑΕΠ παρουσιάζει μία 
αυξητική τάση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε 
δημιουργώντας έτσι προσδοκίες για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες προσ-
δοκούσαν να επωφεληθούν από την τάση αυτή χρηματοδοτώντας την 
αυξημένη κατανάλωση. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου δανείων και του επιτοκίου καταθέσεων 
αποτελεί το επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο αποτελεί και τη σημαντικότερη 
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πηγή εσόδων για μία τράπεζα. Πιστεύουμε πως το επιτοκιακό περιθώριο 
στις πέντε οικονομίες, όντας πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο 
ελληνικό, αποτέλεσε πόλο έλξης για τις ελληνικές τράπεζες. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούμε ως ερμηνευτική μεταβλητή τόσο τα βαλκανικά περι-
θώρια όσο και τη διαφορά μεταξύ των επιτοκιακών περιθωρίων της Ελλάδας 
και των αντίστοιχων βαλκανικών. Το θετικό πρόσημο και των δύο μετα-
βλητών επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό. Τα στοιχεία για τα επι-
τοκιακά περιθώρια έχουν αντληθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ η με-
ταβλητή των διαφορών κατασκευάστηκε αφαιρώντας τις τιμές των επιτο-
κιακών περιθωρίων των χωρών υποδοχής από τις αντίστοιχες ελληνικές, για 
κάθε έτος.  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Κύριο χαρακτηριστικό των οικονομιών που εξετάζουμε είναι η μετάβασή 
τους από κλειστές οικονομίες σε οικονομίες της αγοράς, ενώ στην προ-
σπάθειά τους αυτή καταλυτικός ήταν ο ρόλος των ιδιωτικοποιήσεων που 
έλαβαν χώρα στις εν λόγω μεταβατικές οικονομίες. Μέσα στο παραπάνω 
πλαίσιο, ο τραπεζικός τομέας των χωρών αυτών δεν θα μπορούσε να μείνει 
ανεπηρέαστος και έτσι παρατηρείται μία αισθητή αναμόρφωσή του, έχοντας 
ως κύριο χαρακτηριστικό την απελευθέρωση αλλά και τον εκσυγχρονισμό 
του. Οι παραπάνω αλλαγές φαίνεται να διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον αρ-
κετά ελκυστικό για τις ελληνικές τράπεζες, όπως προκύπτει από το θετικό 
πρόσημο των σχετικών μεταβλητών. Στοιχεία και για τις δύο μεταβλητές 
έχουν αντληθεί από τις «Αναφορές Μετάβασης» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΕ  

Η συγκεκριμένη μεταβλητή αναφέρεται σε ΑΞΕ, οι οποίες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί από μη ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής. Ερμηνεύ-
ουμε το αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής ως αποτέλεσμα υποκατάστασης 
στις βαλκανικές αγορές, καθώς πιστεύουμε πως οι ΑΞΕ από άλλες επιχει-
ρήσεις, μη ελληνικές, έδρασαν ανταγωνιστικά προς τις ελληνικές επιχειρή-
σεις. Η εισροή ξένων αλλά μη ελληνικών κεφαλαίων ίσως να ενθάρρυνε τη 
δραστηριοποίηση άλλων ξένων, μη ελληνικών, τραπεζικών ιδρυμάτων, πε-
ριορίζοντας ενδεχομένως τις όποιες ευκαιρίες για διείσδυση στον τραπεζικό 
τομέα και αποθαρρύνοντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών πο-
λυεθνικών τραπεζών. 
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4.2.2. Θεσμικοί παράγοντες 

ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Οι παραπάνω μεταβλητές είναι πρακτικά οι δείκτες «Εφαρμογής του Νό-
μου», «Ελέγχου Διαφθοράς» και «Πολιτικής Σταθερότητας» αντίστοιχα, οι 
οποίοι αντλήθηκαν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Διακυβέρνησης της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι μεταβλητές (δείκτες) παίρνουν τιμές από -2,5 έως 
2,5 με τις μεγαλύτερες τιμές να εκφράζουν μεγαλύτερη εφαρμογή του νόμου 
και έλεγχο της διαφθοράς αντίστοιχα, στις πέντε χώρες υποδοχής. 

Καθώς οι μεταβλητές αποδεικνύονται στατιστικώς σημαντικές και με 
θετικό πρόσημο, υποστηρίζουμε πως η βελτίωση των συνθηκών διακυβέρ-
νησης στις βαλκανικές χώρες ενθάρρυνε την ελληνική τραπεζική επέκταση. 
Η εύρυθμη λειτουργία ενός βασικού θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσε 
πρόσφορο έδαφος για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες προφανώς ένιωθαν 
πιο ασφαλείς να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε μία χώρα όπου θα 
διασφαλιζόταν σε μεγάλο βαθμό η εφαρμογή του νόμου και ο έλεγχος της 
διαφθοράς. Ιδιαίτερα, η πολιτική σταθερότητα είναι συνδεδεμένη άρρηκτα 
με την οικονομική σταθερότητα, ενώ με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της 
περιοχής (πτώση του κομουνιστικών καθεστώτων), η βελτίωση του σχετικού 
δείκτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Σε συνέχεια των παραπάνω, σχετικά με τη σημαντικότητα των μεταβλη-
τών–δεικτών διακυβέρνησης, ελέγχουμε στην παρούσα μελέτη τη σημαντι-
κότητα των διαφορών (ή εναλλακτικά της σύγκλισης) μεταξύ Ελλάδας και 
χωρών υποδοχής σε θέματα διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό δημιουρ-
γήσαμε μεταβλητές σύγκλισης υπολογίζοντας τις διαφορές των τιμών των 
παγκόσμιων δεικτών διακυβέρνησης της Ελλάδας από τις αντίστοιχες τιμές 
των χωρών υποδοχής, προκειμένου να ελεγχθούν οι παράγοντες σύγκλισης. 

Όλες οι μεταβλητές σύγκλισης (ΔΙΑΦ_ΝΟΜΟΣ, ΔΙΑΦ_ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, 
ΔΙΑΦ_ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦ_ΔΙΑΦΘΟΡΑ) αποδεικνύονται στατιστικώς 
σημαντικές, ενώ το αρνητικό πρόσημο επιβεβαιώνει τον αρχικό μας ισχυ-
ρισμό περί σύγκλισης. Όσο μικραίνουν οι διαφορές στον τρόπο διακυβέρ-
νησης μεταξύ Ελλάδας και χωρών υποδοχής τόσο αυξάνεται η διείσδυση 
των ελληνικών τραπεζών στις χώρες αυτές. Ισχυριζόμαστε πως οι ελληνικές 
τράπεζες ένιωθαν πιο ασφαλείς να λειτουργήσουν σε ένα θεσμικό περιβάλ-
λον διακυβέρνησης παρόμοιο με αυτό της Ελλάδας. 
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4.3. Πλεονεκτήματα Εσωτερίκευσης  

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με την παραπάνω μεταβλητή ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο οι διμερείς 
εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών 
υποδοχής επηρέασαν την επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή. 
Η παραπάνω μεταβλητή κατασκευάστηκε αθροίζοντας τον συνολικό όγκο 
εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ της Ελλάδας και των εν λόγω χωρών, ενώ 
τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορι-
κών Υποθέσεων της Ελλάδας στις χώρες υποδοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη το θετικό πρόσημο αλλά και τη σημαντικότητα της 
μεταβλητής, υποστηρίζουμε πως η αύξηση του όγκου των εμπορικών συ-
ναλλαγών μεταξύ των δύο εν λόγω μερών βοήθησε στην εντατικοποίηση της 
ελληνικής τραπεζικής διείσδυσης στη Βαλκανική. Ο παραπάνω ισχυρισμός 
είναι σύμφωνος με την εκλεκτική θεωρία, βάσει της οποίας μία τράπεζα θα 
μπορούσε να εσωτερικεύσει τις σχέσεις που έχει ήδη αναπτύξει η χώρα της 
με τη χώρα υποδοχής και να τις χρησιμοποιήσει ως συγκριτικό πλεονέ-
κτημα. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες ενδεχομένως να ένιωθαν πιο ασφαλείς 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες με τις οποίες ένιωθαν 
εξοικειωμένες λόγω των εμπορικών σχέσεων. 

ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΞΕ  

Με δεδομένο πως τα πλεονεκτήματα εσωτερίκευσης σχετίζονται άμεσα 
με το «ακολουθώντας τον πελάτη» σενάριο, με την παραπάνω μεταβλητή 
εξετάζουμε το εν λόγω σενάριο για την περίοδο 2000-2007. Καθώς η μετα-
βλητή εκφράζει τις ελληνικές ΑΞΕ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις πέ-
ντε χώρες υποδοχής από μη τραπεζικές επιχειρήσεις, για την κατασκευή της 
μεταβλητής χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από τις κεντρικές τράπεζες των χω-
ρών υποδοχής και τα ελληνικά Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων στις χώρες αυτές. 

Η μεταβλητή αποδεικνύεται στατιστικώς ασήμαντη απορρίπτοντας την 
υπόθεση πως οι ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις 
στη Βαλκανική μετά το 2000. Ωστόσο, το παραπάνω σενάριο ενδεχομένως 
να ίσχυε κατά την πρώτη φάση της επέκτασης των ελληνικών τραπεζών 
στην περιοχή, πριν από το 2000, οπότε οι ελληνικές τράπεζες, μην έχοντας 
πρότερη εμπειρία στην περιοχή, είχαν την ανάγκη στήριξης από ελληνικές 
πολυεθνικές επιχειρήσεις στη Βαλκανική. 
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5. Συμπεράσματα  

Στην παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με τα αίτια της επέκτασης των 
ελληνικών τραπεζών σε πέντε χώρες των Βαλκανίων, κατά την περίοδο 
2000-2007. Η οικονομετρική ανάλυση βασίστηκε στην εφαρμογή της ε-
κλεκτικής θεωρίας στην ελληνική διεθνή τραπεζική. Πιο συγκεκριμένα, 
ελέγξαμε την επιμέρους βαρύτητα των τριών ομάδων πλεονεκτημάτων που 
υποδεικνύει η παραπάνω θεωρία και συγκεκριμένα των ιδιοκτησιακών, του 
τόπου εγκατάστασης και της εσωτερίκευσης. 

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, τα αποτελέσματά μας 
αποδίδουν σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, και πιο συγκεκριμένα στη 
διεθνή εμπειρία των ελληνικών τραπεζών, σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο 
μέγεθος των μητρικών ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, η χαμηλή σχετική 
σημαντικότητα του τελευταίου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο συγκεκρι-
μένος παράγοντας να αποτέλεσε σημαντικό ιδιοκτησιακό πλεονέκτημα κατά 
την αρχική επέκταση των ελληνικών τραπεζών, πριν από το 2000. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη μας στα πλεονεκτήματα τόπου 
εγκατάστασης. Ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες στις αγορές υποδοχής, 
όπως οι προοπτικές ανάπτυξης και η κατανάλωση, έχουν αποδειχθεί ως ση-
μαντικοί παράγοντες κατά την υπό εξέταση περίοδο, ενώ εξίσου σημαντικός 
αποδείχτηκε και ο ρόλος της διαφοράς των επιτοκιακών περιθωρίων αλλά 
και του βάθους των βαλκανικών αναπτυσσόμενων αγορών. Παραδόξως, τα 
αποτελέσματά μας αποδίδουν στις εισροές μη ελληνικών ΑΞΕ στη Βαλκα-
νική ρόλο μάλλον μειονεκτήματος παρά πλεονεκτήματος, εγείροντας αμφι-
βολίες για το κατά πόσο οι τελευταίες έδρασαν συμπληρωματικά ή αντα-
γωνιστικά έναντι των ελληνικών ΑΞΕ. 

Επίσης, εξετάζοντας το ρόλο του θεσμικού πλαισίου ως πλεονέκτημα τό-
που εγκατάστασης, η βελτίωση των συνθηκών διακυβέρνησης στις βαλκα-
νικές οικονομίες αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελ-
ληνικές τράπεζες. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου διακυβέρνησης στις 
χώρες υποδοχής διασφάλισε την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των ελ-
ληνικών τραπεζών, ενώ εξίσου σημαντικός παράγοντας αποδείχτηκε και η 
σύγκλιση των παραπάνω συνθηκών διακυβέρνησης με τις αντίστοιχες ελ-
ληνικές. Ισχυριζόμαστε πως η παραπάνω σύγκλιση δημιούργησε κλίμα 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας στις ελληνικές τράπεζες, ενθαρρύνοντας τις 
τελευταίες να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο ομοίαζε με 
αυτό της Ελλάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως είναι η 
πρώτη φορά που εξετάζεται μια τέτοια οπτική. 

Αναφορικά με την τρίτη ομάδα πλεονεκτημάτων που υποδεικνύεται από 
την εκλεκτική θεωρία, πιστεύουμε πως οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να 
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εσωτερικεύσουν τα όποια οφέλη προέκυψαν από τις διμερείς εμπορικές σχέ-
σεις της Ελλάδας με τις χώρες υποδοχής, μετατρέποντάς τα σε πλεονεκτή-
ματα. Έτσι, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι επεκτάθηκαν σε περιοχές, οι 
οποίες είχαν κατά κάποιον τρόπο ήδη «χαρτογραφηθεί» μέσω των διμερών 
εμπορικών σχέσεων. 

Τέλος, εξετάζοντας το ρόλο των ελληνικών μη τραπεζικών ΑΞΕ στην 
περιοχή, κάτι το οποίο συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία ως η «ακολου-
θώντας τον πελάτη» υπόθεση, υποστηρίζουμε πως δεν ήταν οι ελληνικές 
πολυεθνικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν οι ελληνικές τράπεζες κατά την 
υπό εξέταση περίοδο, χωρίς να αποκλείουμε το αντίθετο για την προ του 
2000 περίοδο. 

Εν κατακλείδι, το κύριο συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι πως 
κατά την περίοδο 2000-2007 ήταν, κατά κύριο λόγο, οι οικονομικοί αλλά 
και οι θεσμικοί παράγοντες τόπου εγκατάστασης που αποτέλεσαν πόλο 
έλξης για τις ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια. Τέλος, η εξέταση της 
βαρύτητας των επιμέρους τριών ομάδων πλεονεκτημάτων μετά το 2007, 
οπότε και έχουμε τα πρώτα σημάδια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η 
οποία έπληξε εξίσου την Ελλάδα και τις πέντε χώρες υποδοχής, θα μπορού-
σε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  
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Σχόλια:  

1. Η αρχική είσοδος της εν λόγω τράπεζας στην συγκεκριμένη χώρα έγινε μέσω εξαγοράς τοπικής τράπεζας. 
2. Η εν λόγω τράπεζα δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα και μέσω αυτόνομου δικτύου υποκαταστημάτων τής μητρικής τράπεζας 

αλλά και μέσω εξαγορασθείσας τοπικής τράπεζας. 
 
Πηγές: Ετήσιες Εκθέσεις ελληνικών τραπεζών (2000-2007), Εκθέσεις Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος (2000-2007)  
 
 
 

Πίνακας 1. Ο χρόνος και η μέθοδος της αρχικής εισόδου των ελληνικών τραπεζών στις πέντε βαλκανικές χώρες 

 Εθνική 
Τράπεζα Alpha Bank Τράπεζα 

Πειραιώς Eurobank Emporiki ATE Bank Marfin 
Egnatia 

Αλβανία 1996 1998 1996  1999   
Βουλγαρία 19932 2000 19932 20021 19961   
πΓΔΜ 20001 20001      
Ρουμανία 20032 1995 20002 20031 1996 20061 19981 
Σερβία 20032 20022 20051 20041  20061 2006 

Πίνακας 2. Η επίδραση των τριών ομάδων πλεονεκτημάτων στην επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις πέντε βαλκανικές   
οικονομίες, 2000-2007 (Εξηρτημένη μεταβλητή: ύψος κεφαλαίων ελληνικών τραπεζών στις πέντε βαλκανικές χώρες) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

           

ΜΕΓΕΘΟΣ 0.67** 0.785** 0.592**  0.550** 0.524** 1.23** 0.64*** 1.029*  
 (0.322) (0.318) (0.276)  (0.233) (0.227) (0.014) (0.222) (0.524)  
           

ΕΜΠΕΙΡΙΑ    2.33***      4.10*** 
    (0.301)      (0.974) 



 

 
 
 
 
 

           
ΕΜΠΟΡΙΟ 1.742*** 1.942*** 1.559*** 1.016*** 1.250** 1.280***     
 (0.368) (0.377) (0.405) (1.301) (0.531) (0.438)     
           

ΜΗ_ΤΡΑΠΕΖ. ΑΞΕ       0.212 -0.120 0.215 -0.367 
       (0.298) (0.179) (0.268) (0.974) 
           

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 36.09*** 52.15*** 36.80***  43.08*** 40.95*** 32.95** 67.20*** 37.306** 5.361*** 
 (10.823) (11.318) (10.000)  (10.443) (9.135) (12.157) (17.405) (13.556) (2.727) 
           

ΒΑΘΟΣ    -0.937 1.155* 0.697*  4.06***   
    (1.155) (0.651) (0.350)  (0.757)   
           

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  0.259***         
  (0.102)         
           

ΔΙΑΦ_ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ   -0.09** -0.740*     -1.472***  
   (0.453) (0.396)     (0.281)  
           

ΔΙΑΦ_ΝΟΜΟΣ      -0.842**    -2.938*** 
      (0.343)    (1.628) 
Παρατ. 33 33 33 35 33 33 27 27 27 29 
R-squared 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.93 0.95 0.94 0.95 
F-Statistic 76.40 66.92 71.32 66.76 64.69 64.43 39.13 45.90 37.83 51.36 
 
Σημείωση: Το σύμβολο *** υποδηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% ή μικρότερο, ** μεταξύ 1 και 5%, * μεταξύ 5 και 10%, ενώ οι τυπικές 

αποκλίσεις δηλώνονται στις παρενθέσεις.  

 



 

 
Πίνακας 3. Η επίδραση των πλεονεκτημάτων τόπου εγκατάστασης στην επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις πέντε 

βαλκανικές οικονομίες, 2000-2007 (Εξηρτημένη μεταβλητή: ύψος κεφαλαίων ελληνικών τραπεζών στις 
πέντε βαλκανικές χώρες) 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

        

ΑΕΠ     1.819*** 2.031***  
     (0.368) (0.384)  
        

ΔΙΑΦ_ΑΕΠ  0.404*      
  (0.465)      
        

ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΕ     -0.202*** -0.216***  
     (0.041) (0.058)  
        

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.405**  3.205*** 2.244***  3.430* 31.89** 
 (1.041)  (0.580) (0.639)  (1.919) (11.591) 
        

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ       1.768** 
       (0.816) 
        

ΒΑΘΟΣ 0.844***       
 (0.381)       
        

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ   0.047*** 0.039**    
   (0.012) (0.014)    
        

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  2.910***      
  (0.465)      
        

ΙΔΩΤΙΚΟΠΟΙΣΗ     4.060*** 4.010*** 3.587** 
     (0.739) (1.333) (1.605) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ΝΟΜΟΣ  0.992***      
  (0.238)      
        

ΔΙΑΦΘΟΡΑ     0.483**   
     (0.219)   
        

ΔΙΑΦ_ΝΟΜΟΣ -2.161*** -2.192*** -1.486** -1.438**    
 (0.533) (0.647) (0.595) (0.540)    
        

ΔΙΑΦ_ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ -1.116  -1.120***  -0.652*** -0.671*** -1.124*** 
 (0.231)  (0.230)  (0.219) (0.197) (0.278) 
        

Παρατ. 35 34 35 35 35 35 32 
R-squared 0.94 0.94 0.95 0.94 0.80 0.95 0.94 
F-Statistic 56.29 54.10 64.88 69.03 61.73 64.17 54.52 
 
Σημείωση: Το σύμβολο *** υποδηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% ή μικρότερο, ** μεταξύ 1 και 5%, * μεταξύ 5 και 10%, ενώ  

οι τυπικές αποκλίσεις δηλώνονται στις παρενθέσεις.  

 



 

Πίνακας 4. Η επίδραση των πλεονεκτημάτων τόπου εγκατάστασης στην επέκταση των ελληνικών 
τραπεζών στις πέντε βαλκανικές χώρες, 2000-2007 (Εξηρτημένη μεταβλητή: αριθμός 
υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών στις πέντε βαλκανικές χώρες) 

 (1) (2) (3) (4) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
10.143*** 

(1.515) 
 

6.686*** 
(0.915) 

7.894*** 
(1.609) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1.566*** 
(0.363) 

  

ΔΙΑΦ_ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
0.048*** 
(0.013) 

  
0.050*** 
(0.015) 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
6.529*** 
(1.345) 

  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
3.344* 
(1.927) 

10.650*** 
(1.788) 

11.801*** 
(1.137) 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  
0.128** 
(0.060) 

  

ΔΙΑΦ_ΔΙΑΦΘΟΡΑ   
-1.700*** 

(0.242) 
 

ΔΙΑΦ_ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
-0.603*** 

(0.145) 
   

ΔΙΑΦΟΡΑ_ΝΟΜΟΣ 
-2.762*** 

(0.954) 
 

-1.393* 
(0.762) 

 

Παρ. 
R-squared 
F-Statistic 

35 
0.78 

11.90 

32 
0.82 

13.13 

35 
0.84 

19.10 

35 
0.78 

13.92 

Σημείωση: Το σύμβολο *** υποδηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 1% ή μικρότερο, ** μεταξύ 1 και 5%,          
* μεταξύ 5 και 10%, ενώ οι τυπικές αποκλίσεις δηλώνονται στις παρενθέσεις. 
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