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Οι προοπτικές
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καιτις τράπεζες
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ΤΟ 2007αναμένεται
ναείναιμια
ακόμαεύφορη
χρονιάγιατηνελληνικήοικονομία,αφούη Ελλάδα,στηνπροσπάθειάτης να
μπεισΤηνΟΝΕ,εδώκαι πολλά
χρόνιαθεμελίωσε
τις βάσειςγια
μιαραγδαίααναπτυξιακή
δυναμική και μια πορείαπραγματικήςσύγκλισης
μετηνυπόλοιπη
Ευρώπη,που μόνονπολύ σοβαράλάθηστηνοικονομικήπολιτικήαπόδωκαιμπροςθαμπορούσαν
δυνητικά
νααποτρέψουν.
Στηναναπτυξιακή
αυτήπορεία,
το τραπεζικόσύστημααποτελεί
έναναπότουςπιο δυναμΙ,κούς,
ευέλικτους
καιανταγωνιστικούς
κλάδουςτης ελληνικήςοικονομίας.
Τη δεκαετία1995-2006
έγιναν37εξαγορέςκαι συγχωνεύσεις, ενιι')οι ιδιωηκοποιήσεις
τραπεζώναπέφερανοωρευτικά
έοοδατηςτάξεωςτου2,6%του
ΑΕΠ,ποοοστόπολύμεγαλύτερο
από το αντiστοιχο0,9%στην
υπόλοιπηΕυρωζώνη.
Ειδικότερα,το 2006υπήρξε
xpovιάσημαντικών
αλλαγών
στον
τραπεζικόκλάδο.Η τριπλήσυγχώνευσηMarfin Λαϊκής Εγναη
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ΣιεΥαστικάδάνεια

τηςΩμέγα
τίαςκαι συγχώνευση
η μεταχοποίηση του 34,84%του
με την Proton,η επένδυσητης
η
ΤαχυδρομικούΤαμιευτηρίου και
OubaiHoldingsστη Marfin,
ιδιωτικοποίηση
της Εμπορικής, του 7,18%της Αγροτικής είναι
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'05
Δάνειαπρος επιχειρήσεις

γεγονότα
μειδιαίτεροειδικόβάρος.Το 2007αναμένεταινα είναι και αυτόέτοςέντονηςδρά-

οτηνΕΕ-12(διάγραμμα).
Το 2006πραγματοποιήθηκε,
επίσης,ένακρεσέντοεξαγορών
στιςΧώρες
mς Κεντρικής
καιτης
ΑναταλικήςΕυρώπης,αναδεικνύονταςτις ελληνικέςτράπεζες σεισχυρούς
περιφερειακούς
παίκτες.
Περίπου3,2δlΟ.ευρώεπενδύθηκαν
στιςεξαγοΡές
πουΠΡαγματοποίηοαν
οι ελληνικέςτράπεζεςστηνΤουρκία,τη Σερβία,
ΤηΒουλγαρία,
τη Ρουμανίακαι
τηνΟυκρανία,
προσθέτοντας
παραπάνωαπό 700καταστήματα
και 13.270
υπαλλήλους
στο δίκτυότους(πίνακαςεξαγορών).
Υπάρχουνκίνδυνοιο' αυτή
τη θετικήπορεία;Οι κίνδυνοι
φυσικάκαι υπάρχουν)
αλλάείναι ελέγξψοι.
Η αύξησητωνεπιτοκίωνπαρέμβασηςτης ΕυρωπαϊκήςΚεντρικήςΤράπεζαςθαείνOlμικρή
και δεναναμένετOl
να αποτρέψειτηναναπτυξιακή
πορείατης
Ευρωζώνης.
Επιπλέον,η πορεία
τηςδιεθνούςοικονομίαςείναιη

σηςκαιεξελίξεων.
Η'εκδήλωσηενδιαφέροντος
της ΠειΡαιώςγια ΤηνΤράπεζα
Κύπρουστηνεκπνοήτου 2006,
παράτο αρχικόαρνητικόαποτέλεομα,είναιδείγματηςδυναμικήςτουκλάδου.Το2007είναι
πιθανόνεπίσης να δούμεπεραιτέρω
ιδιωτικοποίηση
τουτ.Τ.,
της ΤράπεζαςΑττικήςκαι της
ΑγραTlκής.
Το 2006ήτανέτοςσημαντικής ανάπτυξηςτωντραπεζών.
Ταδάνειαπροςνοικοκυριά
έτρεξαν με ρυθμό25,4%το γ' τρίμηνοτου 2006σε ετήοιαβάοη,
καλύτερη
στατελευταία40χρόέναντι9,2%στηνΕΕ-12,ενώτα
δάνειαπροςεπιχειρήσειςαυξή- νια και, συνεπώς)οι κίνδυνοι
θηκανκατά16,9%
έναντι12,Ι% έχουνελαχιοτοποιπθεί.
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Ενδεικτικά
αναφέρω
τηναύξηση ΧΡ9νομετά.Οι επιδόσειςαυτές ρικού,όπουέχειαναπτύξειένα στο 2006,με τις εξαγορέςτης
σΤηνΤουρκία,της
Υπήpq, Tekfenbank
στησκληρήδουλειά, δίκτυο700καταστημάτων.
τωνκερδώνστο retailbanking οφείλονται
πρωτοπόρος,επενδύονταςσε
UniversalBankστηνΟυκρανία,
τη
πεζαστηνΕλλάδα,
μευψηλάμε- κατά 15%τουςπρώτσυςεγγέα στηνεπιμονή,τηναφοσίωση,
νέεςαγορές,
άγνωστες
μέχριτότε και της ΟΖΙστηΒουλγαρία.
και)πάνωαπ'
ρίδιααγοράς(γ' τρίμηνο2006, μήνεςτου2006σε ετήσιαβάση, δημιουργικότητα
Τη χρονιάπου μαςπέρασε,
στις ελληνικέςτράπεζες,όπως
ενεργητικό:Εθνική58,36δlΟ. στοcorporate
banking
κατά48%, όλα,σταποιοτικόπροϊόντακαι
ης υπηρεσίες
μετηνεξαγορά
της το ενεργητικότωνθυγατρικών
καιτις σχέσειςσε- στηνΤουρκία
ευρώ,Eurobank47,8δισ.ευρώ, στο aS5et
management,
private
HC Istanbulχρηματιστηριακής, της οτιςχώρεςτης ΝέαςΕυρώκατά56% βασμούπροςτονπελάτη.
Alpha45,08
δισ.ευρώ,ΠειΡαιώς bankingκαιin$urance
στηνΠολωνίακαι την Ουκρα- πης αυξήθηκεκατά 67,4%σε
25,9δισ.ευρώκ.λπ.)καιμεΤην και στοντομέαg\obal& capital
Στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ετήσιαβάοητο γ' τρίμηνοτου
νία.
καλύτερηπιστοληπτικήικανό- markets
κατά22,3%.
.
η
2006,τα δάνειακατά91,4%και
Συνολικά, Eurobankέχει
δεν
Η δυναμική
τηςEurobank
Τητα(πίνακαςμερίδιααγοράς). .
Η συνολική
συνεισφορά
των
επενδύσειςΙ
ταλειτουργικά
έσοδακατά13,2%.
μόνονστηνΕλλάδα. πραγματοποιήσει
Οι επιδόσειςτης τράπεζας τριώντελευταίωντομέωνστην περιορίζεται
η
τηςτράπεζας
είναι ισχυκερδοφορία
αυξήθηκεαπό49% Η τράπεζαδραστηριοποιείται δω. ευρώ,ενώτο ένατρίτοσυ. ΣτόΧος
το 2006ήτανεκπληκηκές.Το
μέσα ροποίησήτηςστηΝέαΕυρώπη)
ενεργητικότης αυξήθηκεκατά το γ' τρίμηνο2005σε 57%ένα ήδη σε επτάχώρεςτου εξωτε- τώνπραγματοποιήθηκαν
η οργανικήτηςανάπτυξηκαι η
18,8%
σεετήσιαβάσητουςπρώ(%)
επαγρύπνηση
γιανέεςευκαιρίες.
ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΟΝ
9/2006
τουςεννέαμήνεςτου 2006,τα
Η Eurobank
στοχεύεινα αντλεί
δάνειααυξήθηκανκατά25,8%
Π.σιοAnnιική
ι
ιξιολόynoη
s&P
Κα,αθέοεις
Ενερynιικό
Διίνεκι
από τσ εξωτερικόέωςτο 2009
και οι κατα8έσειςκατά 16,3%.
22,0
ΒΒΒ+
17,1
19,4
Εθνική
το 30%τωνεσόδωνκαιτο 20%
Η ποιότητατου δανειακού
14,5
ΒΒ8+
16,0
15,9
Eurobank
τωνκερδώντης.
της χαρτοφυλακίου
είναι εξαι10,5
15,6
Α15,0
Alpha
6,6
ΒΒΒ+
10,1
8,6
ρετική,με Τα μη εξυπηρετούΠειρoιιdς
8,1
9,3
7,1
Α'
Emροήki
μεναδάνειανα φτάνουνμόλις
9,0
6,8
6,6
ΑΥΡΟΙΙκή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
το3,1%τωνσυνολικών
δανείων
"*
1,3
1,6
1,3
Geniki
(612006),
έναντιτου διπλάσιου
.'OMrAOY EUROBANKEFG
ΚΑθΗΙΊIΤΗΣ
πρonyoύμενη πιστοΑπππκή αξιολδΥnοπ
ποσοστούγια τον τραπεζικό
Η oξιoAόynσn πραyμaτonoιήθπκε το 2006, μετά mv εξιιΥορό ΤΩ( οπό mv Credit Agrk:oIe. Η
*
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜlοΎ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κλάδο,ενώ η κερδοφορίατης
ήιov ΒΒΒ-. ΠΗΓΗ: Eurobank Reseaιdt
διατηρήθηκε
σευψηλάεπίπεδα.

Η EUROBANKείναιπλέονσήμεραη δεύτερημεγαλύτερη
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