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Δρνπλ πεξάζεη 50 ρξφληα ζπλερνχο εηξεληθήο πνξείαο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ θαζψο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο απφ ην ηέινο ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ αθνινχζεζε.  Δρνπλ επίζεο 
πεξάζεη 35 ρξφληα απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, πνπ 
ήηαλ ην μεθίλεκα κηαο λέαο επνρήο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Γπζηπρψο, φκσο, θαη 
θαηά γεληθή δηαπίζησζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη ηα πξντφληα θαη 
νη ππεξεζίεο ηνπο, ην γεληθφ επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ησλ  Διιεληθψλ ηξαπεδψλ 
ππήξμε θαη παξακέλεη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, ζεκαληηθά θαηψηεξν ησλ πεξηζηάζεσλ ελψ νη ίδηεο  
παξακέλνπλ “ακεηαλφεηα ηξηηνθνζκηθέο”, φπσο εχζηνρα ηηο θαηεγνξνχλ νη επηθξηηέο ηνπο θαη, εκθαλέζηαηα, πνιχ 
θάησ απφ ηε γεληθή αληίιεςε γηα ην ζεζκηθφ ξφιν, ηελ πξνζθνξά θαη ηηο απνδεθηέο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ πνπ 
επηθξαηνχλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο.   

ήκεξα αθνχγνληαη δπλαηά πνιιά εξσηήκαηα ηνπ Διιελα πνιίηε ηνπ 2000, ηνπ πεξηζσξηνπνηεκέλνπ 
κηθξνκεζαίνπ εκπφξνπ θαη βην-ηέρλε, ηνπ βηνκήραλνπ, ηνπ μελνδφρνπ, ηνπ αγξφηε, ηνπ επαγγεικαηία: Γηαηί 
πήγαλ ρακέλνη ηφζνη θφπνη δεθαεηηψλ ηφζσλ πνιιψλ Διιήλσλ; Σφζα ρξφληα εηξήλεο, ηφζε δνπιεηά, ηφζε 
πξνζπάζεηα ρσξίο απνηειέζ-καηα!  Γηαηί νη πεξηζζφηεξνη έθζαζαλ ζε αδηέμνδν;  Γηαηί ηφζνη πνιινί είλαη 



θαηαρξεσκέλνη ζηηο ηξάπεδεο, ρσξίο ειπίδα γηα θαιχηεξεο εκέξεο; Πσο γίλεηαη ην θαιχηεξν γηα ηα παηδηά καο λα 
πξέπεη λα είλαη κία ζέζε ζην Γεκφζην; Γηαηί ηφζε αζιηφηεηα γηα ηφζνπο πνιινχο;  Σα εξσηήκαηα είλαη πνιηηηθά 
θαη νη απαληήζεηο θαζψο θαη νη ιχζεηο ζα πξέπεη θάπνηε λα δνζνχλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο. 

ηε δχζε ηνπ αηψλα, εκείο ζα πεξηνξηζηνχκε ζε κία ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο 
θαηάζηαζεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη παίμεη θεληξηθφ ξφιν ηδηαίηεξα ζηελ απνηπρία ησλ 
πξνζπαζεηψλ θαη ησλ θφπσλ εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ. Απηφ πνπ έρεη ζπληειεζζεί είλαη κία απίζηεπηε “ηδηφηππε 
ηαμηθή ιεειαζία”. Αληί λα έρεη ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία, επεκεξία, αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία 
γηα ηε κεγάιε κεξίδα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ πνπ είλαη γλσζηνί ζαλ “κηθξνκεζαίνη”, ε Υψξα κε “πξψην βηνιί” 
ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο, ηνπο εμάζθαιηζε εμαζιίσζε, ηαπείλσζε θαη ππνηέιεηα θαζψο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 
“απνηπρεκέλνπ”. Οη κεγάιεο κάδεο ησλ κηθξνκεζαίσλ έραζαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ, ησλ 
εηζνδεκάησλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο πνπ πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηεο …ζνζηαιηζηηθήο πιένλ 
πινπηνθξαηίαο πνπ δελ είρε θαλέλα δηζηαγκφ λα  ιεειαηίζεη  ηνπο κεηαπνιεκηθνχο θφπνπο εθαηνκκπξίσλ 
Διιήλσλ, ζαξψλνληαο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  θαη αξπάδνληαο ηα αθίλεηά ηνπο θαη κεζσ ησλ 
πιεηζηεξηαζκψλ ησλ ηξαπεδψλ. Οη πεξηζηάζεηο απηέο ηερλεηήο αληζνξξνπίαο, ε επηδξνκή ζε βάξνο ησλ 
κηθξνκεζαίσλ απφ ηα γεξάθηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο είλαη ζρεδφλ ε ίδηα κε απηή πνπ γλψξηζε ε Υψξα  θαηά ηελ 
λαδηζηηθή θαηνρή κε ηελ αξπαθηηθή δξάζε ησλ καπξαγνξηηψλ.    

Σν βηβιίν απηφ έρεη κία παλειιήληα θαη ίζσο παγθφζκηα πξσηηά. Απνθαιχπηεη, ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε, ηελ 
ηξαπεδηθή αζιηφηεηα πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πξσηνθαλή απηή ηαμηθν-νηθνλνκηθή ιεειαζία ησλ Διιήλσλ θαη θέξλεη 
ζην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο ηηο κεζνδεχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο παξαβηάδνπλ 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη απνθαιχςεηο απηέο γίλνληαη κε ηερλνθξαηηθή αληηθεηκεληθφηεηα αιιά θαη κε 
αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε  κε δχν γεληθφηεξνπο ζηφρνπο:  

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ γηα λα απνθηήζεη θάπνηα αμηφινγε δπλαηφηεηα γηα πξνιεπηηθή 
πξνζηαζία θαη  

 ηελ άζθεζε πίεζεο ζην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα λα αξζεί απηφ επηηέινπο ζην χςνο ηνπ ξφινπ 
ηνπ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ 
Σελ δεθαεηία ηνπ ’90, δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα κία λέα  πνιππιεζήο ηάμε πνιηηψλ, απηή ησλ 

“λεφπησρσλ”. Δίλαη φινη απηνί πνπ, παξά ηε ζθιεξή πξνζπάζεηα πνπ είραλ θαηαβάιεη γηα πνιιά ρξφληα, είδαλ ην 
εηζφδεκα ηνπο λα κεηψλεηαη, ην βησηηθφ ηνπο επίπεδν λα ππνβαζκίδεηαη, ηηο δνπιεηέο ηνπο λα αθαλίδνληαη, ηηο 
πεξηνπζίεο ηνπο λα ιεειαηνχληαη θαη λα θαηαιήγνπλ ζηε ππξά ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαζψο θαη ηελ αμηνπξέπεηά 
ηνπο λα επηειίδεηαη. Σα πξνβιήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ λεφπησρσλ μεθίλεζαλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Οη ίδηνη είραλ 
θάλεη έλα κεγάιν ιάζνο. Πίζηεςαλ φηη νη ηξάπεδεο είλαη θαη πξφζπκεο αιιά θαη ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε 
ηεο ρψξαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη ηε δηθή ηνπο. Οινη απηνί, επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο, έκπνξνη, βηνκήραλνη, 
μελνδφρνη θαη πνιινί άιινη ζηξάθεθαλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηδηαίηεξα ηηο θξαηηθέο, κε ηπθιή εκπηζηνζχλε θαη 
ρσξίο ίρλνο θαρππνςίαο. Πξηλ θαηαιάβνπλ ηη ηνπο πεξίκελε, πάξα πνιινί βξέζεθαλ κε ηελ πιάηε ζην ηνίρν 
αληηκέησπνη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο “αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο” ησλ ηξαπεδψλ. Καη φια απηά ζε έλα πεξηβάιινλ 
πνιχρξνλεο ιηηφηεηαο, ζπκπίεζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη  αλεξγίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαπνιεκεζεί ν 
πιεζσξηζκφο θαη νη άιινη αξηζκνδείθηεο ησλ επξσινγηζηψλ ησλ Βξπμειιψλ θαη ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο, θάησ 
απφ ηα ππεξνπηηθά βιέκκαηα ησλ, θαηά θαλφλα, επηηεδεπκαηηψλ-βνπιεπηψλ ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο πιεην-
ςεθίαο ε νπνία είλαη δεκηνχξγεκα ησλ ηερλαζκάησλ ησλ εθινγηθψλ λφκσλ θαη πνπ κφληκα πεξηζψδεη ε 
θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηνπ αληη-ζπληαγκαηηθνχ “ζεζκνχ ηεο θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο”. Ο θχξηνο κνριφο γη’ απηφ 
ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ  “κεηαζρεκαηηζκφ” ήηαλ θαη είλαη νη ηξάπεδεο. Σν γηαηί έγηλε, πνηφο θηαίεη θαη ηα 
άιια εχινγα εξσηήκαηα ζα ηα απαληήζνπλ θάπνηε νη ηζηνξηθνί. 

Δκείο εδψ ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα ζέκαηα ησλ ηξαπεδψλ κε ζηφρν λα δψζνπκε κελ απάληεζε ζην ηί έγηλε 
θαη πψο έγηλε αιιά, θχξηα, ζην πηφ θξίζηκν θαη ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ηνπ Διιελα θαη ηεο Διιελίδαο: 

 

Ση πξέπεη λα μέξσ γηα λα απνθεχγσ 
ηα πξνβιήκαηα κε ηηο ηξάπεδεο; 

 

Ζ πιεξνθφξεζε απηή πνπ βιέπεη ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, ελδηαθέξεη φινπο 
ηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο πνιίηεο. Γηαηί, ν θαζέλαο καο, είλαη είηε επαγγεικαηίαο ή θαηαλαισηήο. Οινη θάλακε 
θάπνηε, θάλνπκε ήδε ή ζα θάλνπκε ζην κέιινλ ρξήζε θάπνησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ καο 
θέξλεη ζε επαθή κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έλα κεραληζκφ γηα ηνλ νπνίν είλαη θπζηθφ νη πεξηζζφηεξνη, ζαλ κή 
εηδηθνί, λα κε γλσξίδνπλ θαζφινπ. Σα κηθξά γξάκκαηα ησλ ζπκβάζεσλ δελ είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα 



θαηαιάβνπλ αιιά νχηε θάλ λα ηα δηαβάζνπλ κέρξη ηέινπο.  Απιψο ππνγξάθνπλ φηη ηνπο δίλνπλ θαη φπνπ ηνπο 
ππνδεηθλχνπλ λα βάινπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο.    

Σν βηβιίν απηφ ζπκππθλψλεη ηε γλψζε ζε βάζνο ηνπ Διιεληθνχ αιιά θαη ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο εκπεηξίεο ακέηξεησλ ζπλαιιαγψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, απφ ηελ απιή θαηάζεζε 
ηακηεπηεξίνπ έσο ηα πνιχπινθα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Θα έρεη πεηχρεη ηφ ζηφρν ηνπ εάλ, αθνχ ζα έρεηε 
ηειεηψζεη ην δηάβαζκα, ζα μέξεηε κε αξθεηή ζηγνπξηά πσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηηο ηξάπεδεο θαη πψο λα 
απνθεχγεηε ηηο παγίδεο ηνπο πνπ, δπζηπρψο, είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ νπνία θαίλεηαη φηη δελ ζα 
απαιιαγνχκε πνιχ εχθνια. Γηαηί, φηαλ ππάξρεη ε ζρεηηθή πνιηηηθή αλνρή, νη ηξάπεδεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζαλ κεραληζκφο καδηθήο κεηαθνξάο πινχηνπ απφ πνιινχο πξνο ιίγνπο επηηήδεηνπο. Καη, 
δπζηπρψο, ζηελ Διιάδα απηφ έρεη γίλεη αιιά θαη ζπλερίδεηαη αθφκα.  

Οπσο ζε φια ηα πξνβιήκαηα, ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε είλαη θαη εδψ ε πξφιεςε.  Δπηδίσμή καο είλαη λα 
ηειεηψζνπλ νη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο γηα φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηηο ηξάπεδεο. Να θαηαιάβνπκε φινη 
φηη ην παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ δφγκα “πιήξσκε θαη κή εξεχλα” πιένλ θαηέξξεπζε θαη φηη έρεη πιένλ 
αληηθαηαζηαζεί απφ ην λέν δφγκα ηνπ πειάηε “κή πίζηεπε ηηο ηξάπεδεο θαη εξεχλα ηα πάληα”. Καη απηφ πιένλ είλαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε πνπ πξέπεη πιένλ λα γίλεη θαη έλαο ζπλεηδεηνπνηεκέλνο 
θαηαλαισηήο. 

Οηαλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή νη θαηαζέζεηο αιιά θαη ηα κεηνρηθά 
θεθάιαηα, πξνέξρνληαη απφ ηνπο Διιελεο πνιίηεο, είλαη απηνλφεην φηη ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηελ εληνιή ηνπ 
πνιίηε πξνο ηηο ηξάπεδεο λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη νξζνινγηθφηεξν 
ηξφπν, φρη κφλν γηα λα εμαζθαιίζνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε ηφθνπο θαηαζέζεσλ θαη κεξίζκαηα αιιά 
παξάιιεια λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ηφπνπ κε δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνληαη απφ 
θνξπθαίν επίπεδν εζηθήο, λνκηκφηεηα, πιήξε ζεβαζκφ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη απφιπηε δηαθάλεηα. Δδψ 
αθξηβψο εληνπίδνληαη νη ζνβαξέο αδπλακίεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γπζηπρψο, ε ζπλεξγαζία ηνπ πνιίηε κε ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα είλαη ζήκεξα κία πνξεία ζε έλα κεγάιν 
λαξθνπέδην. Γλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα απηά, ν αλαγλψζηεο ηνπ βηβιίνπ απηνχ ζα κπνξεί πιένλ λα 
πξνθπιαρζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηηο πνιιέο παγίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε απηέο. Παξάιιεια, 
γλσξίδνληαο νη ηξάπεδεο φηη νη  παγίδεο απηέο θαη νιφθιεξε ε αιήζεηα γχξσ απφ ηηο ζπλαιιαγέο είλαη πιένλ 
γλσζηέο ζηνπο πνιίηεο, κπαίλνπλ θάησ απφ ηελ πίεζε λα δψζνπλ έλα ηέξκα ζηελ αζιηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 
Διιάδα ή, έζησ, λα ηελ πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά. Καη απηή ηελ πίεζε, κφλν ν πνιίηεο-θαηαλαισηήο κπνξεί λα ηελ 
αζθήζεη. Οη πνιηηηθνί θαη νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο κπνξνχζαλ κελ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο λα 
βάιινπλ ηηο ηξάπεδεο ζηε ζέζε ηνπο αιιά δελ ζέιεζαλ. Αληίζεηα ηνπο έθαλαλ φια ηα ραηίξηα, απφ ηα παλσηφθηα 
ηνπ 1980 κέρξη ην αξζξν 12 ηνπ λ. 2601/98 γηα ηελ πξνθιεηηθή εμνπδεηέξσζε ηεο γλσζηήο απφθαζεο ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ θαη ηελ λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαηνθηζκνχ ζηελ Διιάδα, πεξίπνπ 1500 ρξφληα αθφηνπ 
ηνλ είρεη θαηαξγήζεη γηα ηειεπηαία θνξά ν Ηνπζηηληαλφο. Γη’ απηφ, είλαη πιένλ αλαγθαίν ην ζέκα λα ην αλαιάβεη ν 
ίδηνο ν Διιελαο πνιίηεο κε κνλαδηθά  ζηεξίγκαηα ηελ Γηθαηνζχλε θαη ηελ δπλακηθή ηνπ Δπξσ-πατθνχ θηλήκαηνο 
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.  

Αλαπφθεπθηα, ζηα Κεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη ζπρλή θαη εθηελήο  αλαθνξά ζε δηάθνξεο έλλνηεο, 
άιιεο ηξαπεδηθέο, άιιεο λνκηθέο θαη άιιεο νηθνκηθέο ηηο νπνίεο δελ γλσξίδνπλ απαξαίηεηα φινη εμίζνπ θαιά. Απηφ 
δελ ζα πξέπεη λα απνζαξξχλεη ηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ έρεη ηέηνηεο γλψζεηο λα ζπλερίζεη ην  δηάβαζκα. Δρεη 
θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απινπζηεπκέλεο δηαηχπσζεο θαη παξνπζίαζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, αθφκα θαη 
εθείλσλ πνπ πεξηέρνπλ πηφ ζχλζεηεο  νηθνλνκηθέο ή λνκηθέο έλλνηεο.     

Σν βηβιίν απηφ είλαη κία εηδηθή έθδνζε ηεο Δλσζεο Καηαλαισηψλ & Γαλεηνιεπηψλ πνπ είλαη έλαο 
αλεμάξηεηνο θαη κε-θεξδνζθνπηθφο θνξέαο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ηεο 
αμηνπξέπεηαο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ Διιελα θαηαλαισηή. Ζ έθδνζε απηή γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δλσζεο λα θαιχςεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλάγθε γηα επαηζζεηνπνίεζε θαζψο 
θαη γηα πξνιεπηηθή ελεκέξσζε θαη πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ επάλσ ζε έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ 
πνπ ηνλ ζίγνπλ. 

Οπσο έρεη ήδε γίλεη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηηο άιιεο 
πξνεγκέλεο ρψξεο, πξέπεη θαη ζηελ Διιάδα ν ππεχζπλνο πνιίηεο λα νξγαλσζεί ζε Δλψζεηο θαηαλαισηψλ πνπ 
αθελφο ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε πξνζηαζία πνπ ρξεηάδεηαη θαη αθεηέξνπ ζπγθξνηνχλ κηά 
ζπληνληζκέλε θαη απνθαζη-ζηηθή δχλακε πίεζεο ζε βάξνο φισλ εθείλσλ πνπ, θχξηα γηα ιφγνπο θεξδνζθνπίαο, 
ζίγνπλ ην ζεζκνζεηεκέλν δηθαίσκά ηνπ γηα ζεβαζκφ θαη γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 
ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπ. Σν θίλεκα ηνπ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ 



πνιίηε θαη θαηαλαισηή, φκσο, εμειίζζεηαη θαη ζε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο 
γλψκεο θαη ηεο θνηλσλίαο γηα ην ηί είλαη ζήκεξα δίθαην, ζεκηηφ, εζηθφ θαη, ζπλεπψο, γεληθά απνδεθηφ.   

Ζ έθδνζε απηή απνηειεί έλα δείγκα γξαθήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δλσζεο Καηαλαισηψλ & Γαλεηνιεπηψλ 
θαη ησλ ζηειερψλ ηεο, ζε γφληκε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο θνξείο, γηα θξηηηθή έξεπλα ζε βάζνο επάλσ ζε δχζθνια 
θαη ζχλζεηα ζέκαηα θαζψο επίζεο θαη έλα κέηξν ηεο αληίιεςεο πςεινχ βαζκνχ ππεπζπλφηεηαο  απέλαληη ζηνλ 
Διιελα πνιίηε θαη θαηαλαισηή ηνλ νπνίν θαινχκε λα καο πιαηζηψζεη ζε έλα θνηλφ αγψλα πςειψλ αλζξψπηλσλ 
θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ.  

Ο αγψλαο απηφο είλαη δχζθνινο αιιά ζα δηθαησζεί γηα ηξείο απινχο αιιά παλίζρπξνπο ιφγνπο. Γηαηί είλαη 
απφιπηα δίθαηνο, ηίκηνο θαη εζηθφο. Γηαηί έρνπκε ηελ θάιπςε ηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Γηθαηνζχλεο. Καη, 
ηέινο, γηαηί δελ έρνπκε δηθαίσκα λα απνηχρνπκε. Σν νθείινπκε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο γεληέο πνπ δελ είραλ ηηο 
ζεκεξηλέο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ζηηο επφκελεο γηαηί ζήκεξα νη δπλαηφηεηεο απηέο ππάξρνπλ θαη δελ καο 
επηηξέπεηαη λα κελ ηηο αμηνπνηήζνπκε.  

ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απηνχ ηνπ βηβιίνπ, είρακε πνιχπιεπξε βνήζεηα απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ 
κειέηεο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξνβιεκάησλ Borrowers International (Γηεζλήο Γαλεηνιεπηψλ) ηνχ 
νπνίνπ ε Δλσζε Καηαλαισηψλ & Γαλεηνιεπηψλ είλαη κέινο. Πνιχηηκε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Παλειιελίνπ 
πιιφγνπ Πξνζηαζίαο Γαλεηνιεπηψλ απφ Σξάπεδεο. Καη ηνπο δχν επραξηζηνχκε ζεξκά. 
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ήκεξα, εθαηνκκχξηα Διιελεο πνιίηεο έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξάπεδεο. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θάπνην 
ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ ή κία πηζησηηθή θάξηα. Αιινη εηζπξάηηνπλ κία ζχληαμε  θαη άιινη έρνπλ θάπνην δάλεην γηα 
ηελ επηρείξεζή ηνπο, γηα ηελ απφθηεζε ζηέγεο ή γηα ηε θάιπςε θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ. Σέινο, άιινη θαη ηδηαίηεξα νη 
κεγαινθαηαζέηεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο, θάλνπλ ζπρλή ρξήζε πηφ ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο 
ακνηβαία θεθάιαηα, πξνγξάκκαηα ηνπνζεηήζεσλ δηαζεζίκσλ, ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (leasing), πξαθηφξεπζε 
είζπξαμεο απαηηήζεσλ (factoring), θιπ.   

Οη ζπλαιιαγέο ηνπ θνηλνχ κε ηηο ηξάπεδεο έρνπλ δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά. Δλα, φηη ελδηαθέξνπλ ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη, δχν, φηη γίλνληαη ζπλερψο πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο θαη απαηηνχλ απμεκέλεο 
γλψζεηο ζε ηξαπεδηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ δελ ηηο έρνπλ απαξαίηεηα φινη.  Παξάιιεια, φκσο, ν πνιχπινθνο 
ραξαθηήξαο ησλ ζχγρξνλσλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ δεκηνπξγεί πνιιέο θαη εμαηξεηηθέο λέεο δπλαηφηεηεο γηα 
ηηο ηξάπεδεο λα αμηνπνηήζνπλ ηέηνηεο επθαηξίεο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθά ηζρπξή ζέζε ηνπο 
απέλαληη ζηνλ κεκνλσκέλν ζπλαιιαζζφκελν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ππεξθέξδε, ζπλήζσο θάησ απφ 
ζπλζήθεο κεησκέλεο δηαθάλεηαο.  Ζ κφλε πξνζηαζία ηνπ πειάηε είλαη κφλν ε έγθαηξε πιεξν-θφξεζε θαη ε επαξθήο 
γλψζε πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θάλεη ζσζηέο επηινγέο θαζψο επίζεο θαη λα απνθεχγεη ηηο παγίδεο ησλ ηξαπεδψλ. 

Δίλαη γεληθή δηαπίζησζε φισλ φζσλ είλαη θαινί γλψζηεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζεκάησλ φηη ζήκεξα νη ηξάπεδεο ζηελ 
Διιάδα, αθφκε θαη απηέο ηνπ ιεγφκελνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Δζληθή, Δκπνξηθή, Ηνληθή, θιπ), έρνπλ 
θαηαιεθζεί απφ κία πξσηνθαλή θεξδνζθνπηθή πζηεξία, παξακεξίδνληαο ηε θνηλσληθή πιεπξά ηνπ ξφινπ ησλ.  
Πξνβάιινληαο ην γλσζηφ ζχλζεκα-κχζν θαη κφληκε δηθαηνινγία γηα ηα ππεξθέξδε «ε Υψξα ρξεηάδεηαη ηζρπξέο 
ηξάπεδεο» πνπ ζπρλά επαλαιακβάλνπλ δεκφζηα θαη πνιηηηθνί, δελ δηζηάδνπλ πιένλ λα επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα ηηο 
ζπλαιιαγέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμαηξεηηθά ζνβαξέο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο 
θαη παξελέξγεηο ζε βάξνο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη, ζε  ηειηθή αλάιπζε, ηνπο Δζλνπο. 

Οπσο ήηαλ θπζηθφ, νη αξλεηηθέο απηέο θαηαζηάζεηο, νη παξελέξγεηεο θαζψο θαη ε επηθίλδπλε κεηαβνιή ησλ 
ηζνξξνπηψλ ζηελ αγνξά πνπ αθνινχζεζαλ, πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ζεζκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Υψξαο αιιά θαη ησλ 
ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Ο Αξεηνο Πάγνο ζηακάηεζε ηα παλσηφθηα, φπσο ηα επέβαιαλ κνλφπιεπξα νη ηξάπεδεο απφ ην 
1980. Οη χιινγνη θαη νη Δλψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ ήδε θηλεηνπνηήζεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 
δαλεηνιήπηεο. Ζ λνκηθή ζηήξημε ησλ δαλεηνιεπηψλ απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο ησλ ηξαπεδψλ έρεη εκπινπηηζζεί κε 
αμηφινγα επηρεηξήκαηα θαη ηα Γηθαζηήξηα ζπρλά δηθαηψλνπλ πιένλ ηνπο δαλεηνιήπηεο.   

Απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ, ππάξρνπλ ζνβαξέο παξαβάζεηο ηεο λνκηκφηεηαο, ππάξρνπλ αληηδενληνινγηθέο 
πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζηειερψλ ηνπο, ππάξρνπλ θξπθνί κεραληζκνί πνπ ζπκβάιινπλ κε αδηαθαλή 
ηερλάζκαηα ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζηηο ηξάπεδεο, ελψ ππάξρεη έλα ηεξάζηην έιιεηκα θνηλσληθήο ζπκβνιήο θαζψο 
θαη έλα ηεξάζηην δήηεκα πξνζβνιήο βαζηθψλ εζηθψλ αμηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο ζην φλνκα ηνπ 
«εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επεμίαο» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν βηβιίν απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη έλα κεγάιν θελφ ζηε πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 
Διιάδα γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο παγίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ζηηο 
αδηαθαλείο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ. Δίλαη ζίγνπξν φηη, θάησ απφ ηε πίεζε πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο θαη κε ηηο 
απνθάζεηο ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα βγαίλνπλ, νη ηξάπεδεο ζα ππνρξεσζνχλ ζηαδηαθά ζε πεξηζζφηεξε 
δηαθάλεηα θαη εηιηθξίληα, ζε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ ηνπ πειάηε θαη γεληθά ζε πξαθηηθέο πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ απηφ πνπ 
απνηειεί θεθηεκέλν θαη απηνλφεην γηα θάζε πνιίηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζνξξνπηψλ ζηελ ελεκέξσζε πνπ επηδεηλψλνληαη κε ηηο δηαθεκίζεηο ησλ ηξαπεδψλ 
πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «φκνξθνπ θφζκνπ, εζηθνχ θαη αγγειηθά πιαζκέλνπ», ην βηβιίν απηφ ζηνρεχεη λα ζαο 
εμεγήζεη απιά θαη θαηαλνεηά ηί αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ αζέαηε πιεπξά ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηξάπεδεο θαη λα 
εμεγήζεη ζε φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο φια εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα μέξνπλ αιιά νη ηξάπεδεο δελ ζέινπλ λα ηνπο 
πνχλ. Ζ γλψζε απηή ζα ζαο βνεζήζεη λα ιεηηνπξγήζεηε πηφ ζσζηά ζαλ θαηαλαισηήο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ησλ ηξαπεδψλ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηε ζπγθξίζεηο θαη επηινγέο κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, ηνλ 
δηαξθή ειέγρν ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ήζνπο θαη χθνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
ηξαπεδψλ. Γηαηί, ζε ηειηθή αλάιπζε, θεξδηζκέλνο θαηαλαισηήο είλαη κφλν ν θαιά πιεξνθνξεκέλνο θαηαλαισηήο. 

Απηή ε πιεξνθφξεζε θαη ε θαιή ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ βηβιίνπ απηνχ. Ηζσο 
θάπνηνη ζα καο θαηαθξίλνπλ γηα ππεξβνιηθή ή άδηθε  θξηηηθή ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Κάπνηνη άιινη θχθινη ζα καο 
θαηαινγήζνπλ εχθνια φηη είκαζηε ππέξκεηξα επηζεηηθνί πξνο ηηο ηξάπεδεο, φηη ζα θάλνπκε «δεκηά» ζην 
Υξεκαηηζηήξην θαη φηη ε θξηηηθή καο κπνξεί λα παξεμεγεζεί απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο θαη άιινπο ζην 
εμσηεξηθφ. Δάλ φρη φιεο, νη πεξηζζφηεξεο θσλέο ζα πξνέξρνληαη ζίγνπξα απφ άηνκα πνπ είηε κηζζνδνηνχληαη επζέσο 
απφ ηηο ηξάπεδεο ή αλήθνπλ ζηνπο πεξί ηελ Παηξηάξρνπ Ησαθείκ «εκέηεξνπο» ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ 
θαη ηεο δηαπινθήο ή έρνπλ θάπνηε αγνξάζεη αθίλεηα απφ πιεηζηεξηαζκνχο ηξαπεδψλ ή είλαη θάηνηθνη πνιπηειψλ 



επαχιεσλ ζηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο ή πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα λα κε γίλεη πνηέ θακκία νπζηαζηηθή αιιαγή 
ζηνλ ζεκεξηλφ θαζεζηψο ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Δκείο ην κφλν πνπ έρνπκε λα πνχκε ζε θάζε «ππεξαζπηζηή» ηεο ηξαπεδηθήο αζιηφηεηαο είλαη φηη ηηο 
απαληήζεηο ζε ηέηνηεο θξηηηθέο ηηο δίλνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη πνιιά απφ ηα ίδηα ηα ζχκαηα ησλ ηξαπεδψλ 
πνπ είηε θαηέιεμαλ ζηελ απηνθηνλία, είηε είδαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα δηαιχνληαη θάησ απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηεο 
ιεειαζίαο ησλ πεξνπζηψλ θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ησλ.  

 Πίζσ απφ θάζε ηέηνηα ηξαγσδία, ππάξρνπλ νλφκαηα, πξφζσπα θαζψο θαη απχζκελε δπζηπρία Διιεληθψλ 
νηθνγελεηψλ. Σνπο μέξνπκε, ηνπο ζπλαληνχκε, ηνπο αθνχκε θαη ηνπο κηιάκε. Απηνί δελ είλαη απιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
Ζ ζθιεξή ηνπο κνίξα καο απαζρνιεί θαη πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε θαη ηελ νξγή καο, αθξηβψο φπσο δελ δερφκαζηε λα 
ππάξρνπλ νη αδηθαηνιφγεηνη βνκβαξδηζκνί ζηε Γηνπγθνζιαβία, ηα ακέηξεηα αζψα ζχκαηα θαη νη αδηθαηνιφγεηεο θαη 
παξάλνκεο θαηαζηξνθέο.  Ζ αιήζεηα ησλ απαληήζεσλ φισλ απηψλ ησλ ζπκάησλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη 
αξρίζεη ήδε θαη ζα ζπλερίζεη λα επηβεβαηψλεηαη κε απνθάζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Σειηθά, ηίπνηα δελ ζα μεθεχγεη απφ 
ην κηθξνζθφπην ηνπ ππεχζπλνπ ελεξγνχ πνιίηε-θαηαλαισηή. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1   
 

Σξάπεδεο θαη ηξαπεδηθή αζιηόηεηα ζηελ Διιάδα 

 
 

 

 
 
Α.  Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε  
 
1.  Ο ξφινο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ  

 
Μηιψληαο γηα ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξάπεδεο πξέπεη λα κε μερλάκε πνηέ ην πηφ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Απηφ 

είλαη ην φηη ηα ρξήκαηα πνπ δηαθηλνχλ ΓΔΝ είλαη, θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, ρξήκαηα δηθά ηνπο νχηε βέβαηα 
ρξήκαηα ησλ ζηειερψλ πνπ ηηο δηνηθνχλ. Οη ηξάπεδεο είλαη απινί αιιά, ππεχζπλνη δηαρεηξηζηέο ζηνπο νπνίνπο νη 
πνιίηεο εκπηζηεχνληαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο γηα αζθάιεηα αιιά θαη γηα λα απνδψζνπλ θάπνην ηφθν. Γηα λα 
δηαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν θεξεγγπφηεηαο θαη λα εκπλένπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ, νη ηξάπεδεο πξέπεη 
λα ηεξνχλ πνιιέο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ ζήκεξα δελ κπνξεί λα είλαη 
ιηγφηεξν απφ Γξρ 4 δηζεθαηνκκχξηα. 

Γεληθά θαη θαηά απινπζηεπκέλε δηαηχπσζε, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα δηνρεηεχζνπλ ηα δηαζέζηκα απηά 
ρξήκαηα ζε φζνπο ηα ρξεηάδνληαη θαη δέρνληαη λα πιεξψζνπλ ηφθν κε επηηφθην κεγαιχηεξν απν απηφ πνπ νη ηξάπεδεο 
ζα πιεξψζνπλ ζηνπο θαηαζέηεο. Ζ δηαθνξά είλαη ε ακνηβή-κεηθηφ θέξδνο θάζε ηξάπεδαο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 
πνπ αλαιακβάλεη κε ηηο δαλεηνδνηήζεηο πνπ θάλεη. Σν κεηθηφ απηφ θέξδνο πξνζαπμάλεηαη κε έζνδα απφ δηάθνξεο 
πξνκήζεηεο πνπ θεξδίδνπλ απφ ηελ πξνζθνξά δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ζηε πειαηεία ηνπο θαη κεηψλεηαη κε φια ηα 
έμνδα ιεηηνπξγίαο (ελνίθηα, κηζζνδνζία, εμνπιηζκφο, θιπ).  Ζ δηαθνξά, κεηά ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 
είλαη ην θέξδνο ησλ κεηφρσλ.   

Πεηπρεκέλε είλαη κία ηξάπεδα φηαλ έρεη ηελ νξγάλσζε λα πξνζειθχεη πνιιέο θαηαζέζεηο απφ ηνπο 
απνηακηεπηέο θαη έρεη ζσζηά θξηηήξηα γηα λα δαλείδεη κε πξνζνρή ηα ρξήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ζε επηρεηξεκαηίεο 
πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάπνηα 



ινγηθά θέξδε πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα δψζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο θαη λα κεγαιψζεη κε 
απμήζεηο θεθαιαίσλ πνπ νη ηειεπηαίνη ζα βξίζθνπλ ειθπζηηθφ λα θάλνπλ. Αλαγλσξίδνληαο ηελ θπξίαξρε παξάκεηξν 
ηεο ζπκβνιήο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη κεγάιεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ήηαλ θαη είλαη αθφκα, θαηά θχξην ιφγν, 
θάησ απφ θξαηηθφ έιεγρν. 

Ζ δεκνζηνυπαιιειηθή αληίιεςε ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο αιιά θαη ε παξαδνζηαθή δηαπινθή ηνπο κε ηνπο 
πνιηηηθνχο, φκσο, ηηο νδήγεζαλ ζε ρακειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο ζην ξφιν ηνπο. Σν Κξάηνο 
απνδείρζεθε θαθφο επηρεηξεκαηίαο, ηξαπεδίηεο θαη κεγαινκέηνρνο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηειεπηαία λα αιιάμεη ε 
θηινζνθία θαη λα πηνζεηεζεί ε δηεζλήο κφδα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Με δεδνκέλν φηη ν αληαγσληζκφο ησλ ηξαπεδψλ 
ζηελ Διιεληθή αγνξά ήηαλ κέρξη ηψξα ζρεδφλ αλχπαξθηνο, απηή ε εμέιημε νδεγεί κελ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε 
δηνίθεζε θαη νξγάλσζε αιιά αθήλεη φια ηα άιια ζηελ θεξδνζθνπηθή πζηεξία ησλ ηδησηψλ ηξαπεδηηψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ κε έλα δηαθνξεηηθφ παθέην ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ. ’ απηφ ην παθέην, θπξίαξρε ζέζε έρεη κφλν ε επηηπρία 
πςειψλ θεξδψλ. Οια ηα άιια θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ζηήξημε άμησλ επηρεηξεκαηηψλ 
θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο εθθπιίδνληαη εάλ δελ κεδελίδνληαη ηειείσο.  Καη εδψ αξρίδεη πιένλ έλαο λένο, 
εθζπγρξνληζκέλνο θχθινο πξνβιεκάησλ κε ηηο ηξάπεδεο. 

Σν 1958 ν Καζεγεηήο Ξ. Ενιψηαο παξαηεξνχζε: «Δίλαη ελ ηνχηνηο αλάγθε λα γίλε βαζεία ζπλείδεζηο ησλ 
ηξαπεδψλ πφζνλ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εηο ηελ πξνψζεζηλ ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμηλ ηεο νηθνλνκίαο. 
Θα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ελ πνιινίο ηελ επηδίσμηλ ηεο ακέζνπ κεγηζηνπνηήζεσλ ηνπ θέξδνπο, ιακβάλνπζαη 
πξνηίζησο ππ’ φςηλ ην ζπκθέξνλ ηεο παξαγσγήο, ην νπνίνλ είλαη θαη ην πξαγκαηηθφλ ησλ ζπκθέξνλ». Γπζηπρψο, ε 
ζνθή θαη δηαρξνληθή απηή άπνςε έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, 
πεξηζζφηεξν παξά πνηέ. Διπίδνπκε φηη ην ηεξάζηην θαη πνιχπιεπξν θφζηνο ηεο εγθαηάιεηςεο απηήο ζα παξακείλεη 
κφλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, αλζξψπηλν αιιά δελ ζα θζάζεη λα πιεξσζεί θαη κε εζληθά ζπκθέξνληα. Ο θφβνο έρεη 
ήδε δηαηππσζεί δεκφζηα. Ζ ππνζήθεπζε ησλ αθηλήησλ θαη ε πέξα θάζε νξίνπ θαη ινγηθήο ππεξρξέσζε ησλ πνιηηψλ 
ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ηε δεκηνπξγία ππεξθεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε ζπζψξεπζε πινχηνπ ζ’ απηέο απφ ηελ 
ιεειαζία ησλ πνιηηψλ, είλαη εζληθφο θίλδπλνο.Σν ηεξάζηην ρξένο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 
ζα ρξεηαζζνχλ πνιιέο γελεέο απνγφλσλ καο γηα λα ην μεπιεξψζνπλ, είλαη θαη απηφο έλαο εζληθφο θίλδπλνο. Ζ 
δεκηνπξγία θηλήηξσλ κεηαλάζηεπζεο έζησ θαη ιίγσλ πνιηηψλ κηάο ρψξαο κε νμχηαην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα είλαη 
εζληθφο θίλδπλνο. Γπζηπρψο, νη θνκκαηηθέο Κπβεξλήζεηο ηεο αθφξεηεο κεηξηφηεηαο ζρεδίαδαλ πάληα θαη ζπλερίδνπλ 
λα ζρεδηάδνπλ ρσξίο καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αιιά, θαηά θαλφλα, κε νξίδνληα θαη εκεξνκελία ιήμεσο ην ηέινο 
ηεο ζεηείαο ηνπο ζηελ εμνπζία.    

 
 

2.   Οηθνλνκηθν-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηξάπεδεο 
 
Οη ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξάπεδεο είλαη κία δηαδηθαζία δηαθνξεηηθή απφ θάζε άιιε. ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, ν 

πειάηεο βξίζθεηαη αθελφο απέλαληη ζηελ αλάγθε ή ζην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα ιχζεη θαη αθεηέξνπ ζε έλα 
δηαπξαγκαηεπηηθά παλίζρπξν ηξαπεδίηε πνπ έρεη θάζε ιφγν λα κή ράζεη ηελ επθαηξία λα θεξδνζθνπήζεη ζε βάξνο ηεο 
πειαηείαο ηνπ ζην έπαθξν. Δίλαη ζπλαιιαγέο κε ππεξβνιηθέο δφζεηο αδηαθαλνχο ζθνπηκφηεηαο, ππνθξηζίαο, 
ππεξνςίαο, αιαδνλίαο, παξαπιάλεζεο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, κία άληζε αληηπαιφηεηα θαη κία δηαξθήο πξνζπάζεηα 
ππέξκεηξεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο.  

Οη ηξαπεδίηεο θαη ηα πηζηά ησλ ζηειέρε μέξνπλ θαιά φηη ε πνιηηεία ηνπο έρεη επινγήζεη κε ην δηθαίσκα λα 
ιεηηνπξγνχλ κία κνλαδηθή κεραλή ζπλερνχο παξαγσγήο πινχηνπ. Σν δηθαίσκα λα δέρνληαη θαηαζέζεηο.  Δλψ ν 
Διιελαο πνιίηεο βξίζθεηαη αθφκε ζε θαζεζηψο κφληκεο ιηηφηεηαο γηα πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε ρξφληα, απηνί 
θαηαξηίδνπλ εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ζηνρεχνπλ φιν θαη ζε κεγαιχηεξα θέξδε. Πνζνζηά θεξδψλ 40-60% επί 
ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ είλαη ινγηθά αλακελφκελα θαη πάληα ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε.     

Αλαπφθεπθηα, ηα ππεξθέξδε απηά ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πειαηεία ηνπο.  Απηφ, 
φκσο, φπσο εθαξκφδεηαη  ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζεκαίλεη απμεκέλε εθκεηάιιεπζε θάζε πειάηε ζηα αθξαία φξηα θαη  
πέξα απφ απηά. Πέξα απφ ηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο, ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 
ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ, ηεο εζηθήο, ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ρξεζηψλ εζψλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηηκήο 
θαη ηεο ππφιεςεο ησλ πειαηψλ θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε,  πέξα απφ ηα φξηα ηεο εζληθήο ζπλνρήο θαη αληνρήο. 

Σν πξφγξακκα ηεο πνιχπαζεο «αιιαγήο» ηνπ ΠΑΟΚ ηνπ 1981 θαη ηνχ εγέηε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ 
πεξηείρε κία εληππσζηαθή θαη ζνθή ζεκειηψδε ζέζε γηα ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. «Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα 
θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ», έιεγε. Ζ ζέζε απηή ήηαλ ε αλαγλψξηζε φηη φπνηνο έρεη δηθαίσκα λα 
δέρεηαη θαηαζέζεηο (δειαδή νη ηξάπεδεο), έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κία κεραλή ζπλερνχο παξαγσγήο πινχηνπ. Καη θαηά ηνλ 



Αλδξέα Παπαλδξένπ ηνχ 1981, ην πξνλφκην απηφ δελ έπξεπε λα ην έρεη θαλέλαο ηδηψηεο.  Ζ ζέζε απηή πεξηείρε θαη 
ηελ αληίιεςε γηα ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ ηξαπεδψλ ζηε ζηήξημε θάζε ζσζηήο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζηελ 
αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ηφπνπ γηα δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, απαζρφιεζεο, εηζνδεκάησλ θαη, ζπλεπψο, 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Διιήλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο, αζθάιεηαο θαη αμηνπξέπεηαο απηνχ 
ηνπ πξνηθηζκέλνπ ηφπνπ θαη ηνπ ραξηζκαηηθνχ Λανχ πνπ ηνλ θαηνηθεί.  Απηή ε ζέζε εγθξίζεθε κελ ζηηο εθινγέο ηνπ 
1981 αιιά ζηελ πνξεία μεράζζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εθζπγρξνλίζηεθε ζην δηακεηξηθά αληίζεην ζεκείν νη Διιεληθέο 
ηξάπεδεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ππεξθέξδε ελψ νη πνιίηεο λα ζπκπηέδνληαη απφ ην ηξηπιφ ζχλδξνκν ηεο αηέιεησηεο 
ιηηφηεηαο, ησλ πξνβιεκάησλ λνκηκφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ κεζνδεχζεσλ θαη ησλ αλαγθαζηηθψλ εθηειέζεσλ πνπ 
κεηέηξεςαλ ηελ Υψξα ζε κία απέξαληε αίζνπζα πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ. 

Αληί ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζέζεο ηεο αιιαγήο, είδακε ηελ ηξηπιή δηαπινθή ηξαπεδηηψλ-
πνιηηηθψλ-κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ λα εμειίζζεηαη ζηε «κεηέξα φισλ ησλ δηαπινθψλ» ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Δίδακε 
ηηο ηξάπεδεο λα πξσηνζηαηνχλ ζε έλα «ηδηψλπκν νινθαχησκα» ηεο  βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ 
κηθξνκεζαίσλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. Ο κφλνο θιάδνο πνπ γιχησζε είλαη ε πνληνπφξνο λαπηηιία θαη απηφ γηαηί 
είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρέζε κε ην Κξάηνο θαη επηχρηζε λα κελ ζπλεξγαζζεί κε Διιεληθέο ηξάπεδεο. Δίδακε ηα 
κεγάια ληφπηα θεθάιαηα λα θπγαδεχνληαη ζην εμσηεξηθφ αληί λα επελδχνληαη ζηελ παηξίδα ηνπο. Δίδακε 160 
ηξηζεθαηνκκχξηα Γξαρκέο θφξσλ πνπ πιήξσζαλ νη Διιελεο ηελ ηειεπηαία 20εηία καδί κε ηηο θνηλνηηθέο εηζξνέο λα 
μνδεχνληαη απφ ηνλ πνιηηηθφ θφζκν θαη ηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ θξαηηθφ κεραληζκφ ρσξίο λα πξνθχπηεη θαλέλα 
αμηφινγν απνηέιεζκα θαη θακκία πξννπηηθή γηα αλάπηπμε θαη ειπίδα. Δίδακε ην εζληθφ ρξένο λα εθηνμεχεηαη απφ 
αζήκαληα επίπεδα ζηα 70 ηξηεζεθαηνκκχξηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηεξάζηηεο ζπζίεο θαη πνιιέο γελεέο απνγφλσλ καο 
λα εμνθιήζνπλ.  Δίδακε ηε κεγάιε θαη κφληκε αλεξγία ησλ κε (θνκκαηηθψλ) πξνλνκηνχρσλ ζηνπο νπνίνπο ηψξα 
πξνζηίζεληαη θαη νη λένη καο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηίηινπο. Δίδακε ηελ Διιάδα λα 
κεηαηξέπεηαη ζε κία ρψξα πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ληφπησλ εηζαγσγέσλ θαη δηαλνκέσλ μέλσλ πξντφλησλ. 
Μία ρψξα πνπ θαλέλαο γνληφο δελ ζέιεη ην παηδί ηνπ λα γίλεη επηρεηξεκαηίαο. Δχρεηαη (θαη βάδεη θαη ην παξαδνζηαθφ 
πνιηηηθφ κέζν) λα ην δεί δεκφζην ππάιιειν,  ππάιιειν ησλ ΓΔΚΟ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αθφκε θαη ηεο πνιχπαζεο 
Οιπκπηαθήο θαζψο θαη ππάιιειν ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ «πνπ δελ έρνπλ θφβν λα θιείζνπλ». 

Αληίζεηα, είδακε -θαη απηφ κε κεγάιε ραξά- ηνπο Διιελεο πνπ δνχλ θαη εξγάδνληαη εθηφο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα 
ηνπο επηβαξπκέλνπο κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη θαηνρήο Κχπξηνπο λα πξννδεχνπλ κε γξήγνξνπο 
ξπζκνχο. Βιέπνπκε ηα παηδηά ηνπο λα ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ γηα λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο θαη ηα ζαπκάδνπκε. 
Αληίζεηα, ζηελ Διιάδα, νη δηάδνρεο γεληέο ησλ καπξαγνξηηψλ ηεο θαηνρήο ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα ηε δξαζηεξηφηεηά 
ηνπο ζην πεδίν ηεο ηνθνγιπθίαο, κε ή ρσξίο άδεηα επαγγέικαηνο, κε ή ρσξίο θσηεηλέο επηγξαθέο θαη πνιπηειή 
γξαθεία, κε ρεηξφγξαθα ηεθηέξηα ή on line κεραλνγξαθεκέλα ινγηζηήξηα αιιά πάληα κε ηνλ ίδην επαγγεικαηηθφ δήιν 
θαη ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξία θαη ζηε παξάδνζε ηνπ «θιάδνπ».  

ηα θαηλφκελα απηά ησλ ζεκεξηλψλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξίγπξνπ πνπ ηζνδπλακνχλ κε 
ηηο ζπλζήθεο ιεειαζίαο θαη πξνδνζίαο ηεο θαηνρήο, νη πνιίηεο αληηδξνχλ κε Διιεληθή ζπλείδεζε, ήζνο θαη 
ζπλαίζζεζε ησλ επζπλψλ ηνπο. Ζξζε ε ψξα, ε  αζιηφηεηα απηή λα ηειεηψζεη νξηζηηθά. ηελ εζληθή απηή πξνζπάζεηα 
ππάξρνπλ ηξία πνιχηηκα θαη παλίζρπξα ζηεξίγκαηα : 

 ηε δεδνκέλε πιένλ βνχιεζε ησλ πνιηηψλ πνπ αγαπνχλ ηνλ ηφπν ηνπο 

 ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Γηθαηνζχλεο θαζψο θαη  

 ηνλ επεξρφκελν νμχηαην αληαγσληζκφ απφ ην άλνηγκα ηεο ληφπηαο αγνξάο ζηηο Δπξσπατθέο ηξάπεδεο 
 
 

3.  Ο δεθάινγνο ηνπ ηίκηνπ ηξαπεδηθνχ ρξήκαηνο 
 
Απηφ πνπ θχξηα δεηνχζε πάληα θαη δεηάεη θαη ζήκεξα ν πνιίηεο απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη απιφ θαη πεξηγξάθεηαη 

κε δχν κφλν ιέμεηο κε ζπλνιηθά δέθα γξάκκαηα.  ΣΗΜΗΟ ΥΡΖΜΑ !  Καη απηφ δελ είλαη κφλν αίηεκα Διιεληθφ αιιά 
παλεπξσπατθφ θαη παγθφζκην. Καη είλαη αίηεκα πνιχ παιηφ. 

Ο Ακεξηθαλφο Frederick Soddy πνπ πήξε βξαβείν Νφκπει ην 1921 έγξαθε πξίλ ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε 
ηνπ ’30 ζηηο ΖΠΑ:  «Γελ καο απνκέλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα βνπιηάμνπκε αθφκα βαζχηεξα ζηελ ππεξρξέσζε πξνο 
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα λα βξεζνχλ νη απμεκέλνη πφξνη πνπ απαηηεί ε ρψξα καο γηα επέθηαζε θαη αλάπηπμε.  Δλα 
ηίκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε».  Γπζηπρψο, απηή ε δηαηχπσζε ίζρπζε απφιπηα 
θαη γηα ηελ Διιάδα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ θαη ηζρχεη αθφκα. 

Σν ηη είλαη ηίκην ρξήκα πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ «ρξπζφ» δεθάινγν. Σίκην ρξήκα είλαη απηφ πνπ 
θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη 



1. Γελ είλαη παξάλνκεο ή αδηαθαλνχο πξνέιεπζεο  
2. Γελ παξαβηάδεη ηε λνκνζεζία, ηελ θαιή πίζηε ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ρξεζηά ήζε 
3. Γελ εθκεηαιιεχεηαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθά παλίζρπξε ζέζε ηνπ δαλεηζηή απέλαληη ζηνλ δαλεηνιήπηε 
4. Γίλεηαη κε εχζηνρα πνηνηηθά θξηηήξηα αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο, απφιπηα απαιιαγκέλα απφ 

εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θαη ζθνπηκφηεηεο θάζε πξνέιεπζεο  
5. Γελ δίδεηαη κε φξνπο πνπ ζπληζηνχλ πξνζβνιή ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη δελ δεκηνπξγεί 

θαηάζηαζε ηζνδχλακε κε εθείλε ηεο ππνηέιεηαο ή ηεο δνπιείαο πνπ παξαβηάδνπλ ηα αηνκηθά ηνπ δηθαηψκαηα 
6. Γελ είλαη ηνθνγιπθηθφ θαη δελ δίδεηαη κε θαηαρξεζηηθνχο φξνπο, κε θξπθέο επηβαξχλζεηο θαη άιια ηερλάζκαηα 
7. πκβάιιεη ζεηηθά ζηηο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο πξνζπάζεηεο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ηεο ρψξαο ηνπ θαη δε 

ιεηηνπξγεί κφλν θεξδνζθνπηθά 
8. Γίδεηαη κε ζπκβαηηθή πξφβιεςε θαη πεξηζψξηα γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπλζεθψλ αλσηέξαο βίαο  
9. Γελ πξνζβιέπεη, θαηά θχξην ιφγν, ζε πξνζθπγή ζηε ξεπζηνπνίεζε εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ θαη ζε 

αλαγθαζηηθέο εθηειέζεηο γηα λα επηηεπρζεί ε απνπιεξσκή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, κε πζηεξνβνπιία, αιαδνλία θαη 
αδηαθνξία γηα ηε θαηαζηξνθή ηνπ δαλεηνιήπηε  

10. Γελ επηηξέπεη ηελ αλεμέιεγθηε «ππξακηδηθή» αχμεζε ηεο νθεηιήο κε ηφθνπο θαη αλαηνθηζκνχο ρσξίο κέγηζην 
φξην (νξνθή ρξένπο) 

 
Γπζηπρψο γηα ηνπο Διιελεο θαη γηα ηνλ ηφπν, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ θαηαθέξεη λα παξαβηάδνπλ κφληκα 

θαη θαη’ επάγγεικα ηνπο 9 ηειεπηαίνπο απφ ηνπο 10 θαλφλεο απηνχ ηνπ ρξπζνχ δεθάινγνπ. Δθαξκφζηεθε ε εχθνιε θαη 
αλεγθέθαιε ιχζε ησλ εμσπερεηξεκαηηθψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ (ππνζήθεο ζε αθίλεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 
ησλ εγγπεηψλ) κε απνηέιεκα, φηαλ κηιάκε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο, εάλ φρη φιεο, ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο λα κηιάκε γηα 
«ππνζεθνδαλεηζηήξηα» πνπ δελ έρνπλ θακκία ζρέζε κε ηνλ γεληθά απνδεθηφ δηεζλή νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 
ηξάπεδαο.   

Υξήκα πνπ δελ είλαη ηίκην είλαη ιεζηξηθφ, θαηαζηξνθηθφ θαη θίλδπλνο γηα νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε θνηλσλία. 
Ζ Διιεληθή εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ ζην ζέκα απηφ είλαη θαηαιπηηθή θαη απνηειεη παγθφζκηα πξσηνπνξεία 
ζηελ «ηδηψλπκε ηαμηθή ιεειαζία» πνπ επηθχιαμαλ νη ηξάπεδεο ζηνπο Διιελεο. 
 
1. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο 
 

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ κε βάζε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θαη 
δηαδηθαζίεο, κε ηα θιαζζηθά θξηηήξηα θαη ζηφρνπο, κε ζπλζήθεο ζθνδξψλ ξνπζθεηνινγηθψλ παξακβάζεσλ απφ ηα 
θφκκαηα θαη ηνπο ηζρπξνχο πνιηηηθνχο θχθινπο θαη πάληα κε δηνξηζκέλεο κε θνκκαηηθά θξηηήξηα δηνηθήζεηο ζηηο 
ειεγρφκελεο απφ ην δεκφζην ηξάπεδεο.  

Παξφια απηά, ε παξνπζία ηνπ Καζεγεηή Ξελνθψληα Ενιψηα ζηε δηνίθεζε ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 
εμαζθάιηζε γηα αξθεηέο δεθαεηίεο κία νξζνινγηθή πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο παξά ηα δηαξζξσηηθά 
πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ηε ζνβαξή έιιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αδπλακία ησλ πεξηζζνηέξσλ 
ηξαπεδψλ λα κεζνδεχζνπλ κία ζζελαξή ζπκβνιή ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηνπ ηφπνπ. Πέηπρε ε πξνζπάζεηα λα 
δνζεί θάπνηα βαζηθή ζηήξημε ζηε βηνκεραλία, ζηηο εμαγσγέο, ζηε βηνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο. Με ηνχο 
κεραληζκνχο ησλ δεζκεχζεσλ επί ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, ησλ πεξηζσξίσλ επί ησλ εηζαγσγψλ, ηεο 
παξνρήο ηεο εγγχεζεο ηνπ δεκνζίνπ γηα βηνηερληθά δάλεηα θαη άιιεο πεηπρεκέλεο θηλήζεηο, εμαζθαιίζζεθε ε κφληκε 
χπαξμε θηλήηξσλ  θαη θαηεπζχλζεσλ πνπ αμηνπνίεζαλ θαη αθνινχζεζαλ νη επηρεηξεκαηίεο κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγήζνπλ απαζρφιεζε, παξαγσγή θαη εηζνδήκαηα. 

Δπεηδή, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ε αλαπηπμηαθή απηή πξνζπάζεηα δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη έληνλα  
ηξαπεδνθεληξηθή, νη ηξάπεδεο παξέκεηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο ησλ νξγάλσζεο, ρσξίο ζηνηρεία αλαλέσζεο 
ή θαηλνηνκηψλ.  

Με ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60, δεκηνπξγήζεθε 
ε ειπίδα φηη ζα βιέπακε γξήγνξα θάπνηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο. Γπζηπρψο, φκσο, γηα πνιιά 
αθφκε ρξφληα, απηέο παξέκελαλ απξφζπκεο γηα εθζπγρξνληζκφ. Ζ πίεζε απφ πιεπξάο ΟΣΟΔ γηα ηζνπέδσζε ησλ 
ακνηβψλ θαη ησλ θηλήηξσλ είρε εμαθαλίζεη θάζε δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, θάπνησλ θξηηεξίσλ 
αμηνθξαηίαο ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα θιηκάθηα ζηειερψλ, παξάιιεια κε ηελ θαζηεξσκέλε πνιηηηθή επλνηνθξαηία θαη 
ηελ παξαδνζηαθή γεξνληνθξαηία. Σα πξντφληα παξέκεηλαλ ρσξίο θακκία εμέιημε ελψ νη ππεξεζίεο εμαθνινχζεζαλ λα 
είλαη ηδηαίηεξα ρακεινχ επηπέδνπ.  



ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, άξρηζε κία κεηαθίλεζε θχξηα πξνο ηηο κεγάιεο θξαηηθέο ηξάπεδεο ζηειερψλ, 
λέσλ ζηελ ειηθία αιιά κε γφληκε ζεηεία ζηηο μέλεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο  είραλ 
θαη ηελ απαξαίηεηε θνκκαηηθή ηαπηφηεηα. Καηαιακβάλνληαο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, 
φπσο ήηαλ θπζηθφ, άξρηζαλ λα εηζάγνπλ ηηο γλσζηέο ηνπο ζχγρξνλεο κεζφδνπο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη πειαηείαο, απνδνηηθφηεηαο ζπλεξγαζίαο θαη άιια πνπ ήηαλ άγλσζηα ζηηο Διιεληθέο 
ηξάπεδεο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο. Δγηλαλ ζεηξέο απφ ζεκηλάξηα φπνπ αλαιχζεθαλ νη έλλνηεο απηέο θαη 
πξνζδηνξίζζεθε πσο πινπνηνχληαη ζηελ πξάμε. Καη λαη κέλ φια απηά ήηαλ κία ζεηηθή εμέιημε, έλα «μχπλεκα» γηα ηηο 
Διιεληθέο ηξάπεδεο, αιιά ν ηξφπνο πνπ αθνκνηψζεθαλ θαη πέξαζαλ ζηελ πξάμε απφ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ 
ηνπο έθεξε απφ αληίζεηα έσο θαη ηξαγηθά απνηειέζκαηα!  Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ δηδαγκάησλ πνπ 
κεηαθπηεχζεθαλ απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο έγηλε κεραληθά, ρσξίο θξηηηθφ έιεγρν θάζε ελέξγεηαο (δειαδή ηη θάλεηο, ζε 
πνηφλ θαη γηαηί ην θάλεηο θαζψο θαη θαηά πφζν είλαη ζσζηφ απηφ πνπ θάλεηο). Με θεληξηθφ ζηφρν ηα θέξδε απφ ηε 
ζπλεξγαζία κε θάζε πειάηε, ην ζχζηεκα νδεγήζεθε ζηελ αθξαία θαη επηθίλδπλε αληίιεςε-ςεπδαίζζεζε φηη «ν 
πειάηεο θαη ε επηρείξεζή ηνπ ππάξρεη γηα λα ιεηηνπξγεί θαη λα πξνζθέξεη ζηελ ηξάπεδα ηα θέξδε πνπ ε ηειεπηαία 
πξνζδνθά θαη ρξεηάδεηαη!” Δάλ, απφ ηελ ζπλεξγαζία, ηχρεη θαη έρεη θαη ν πειάηεο θάπνην φθεινο (εθφζνλ δελ 
θαηαζηξαθεί πξφσξα), ηφηε απηφ είλαη κελ ζεηηθφ αιιά είλαη θαζαξά ζέκα ζχκπησζεο πνπ αθνξά κφλν ηνλ 
δαλεηνιήπηε θαη δελ απαζρνιεί θαζφινπ ηε ηξάπεδα. Παξάιιεια, θαζηεξψζεθε θαη ε επίζεο παξάδνμε αληίιεςε φηη 
θάζε Γηνηθεηήο ηξαπέδεο ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ηφζν πεηπρεκέλνο φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θέξδε ηεο 
ηξάπεδαο πνπ δηνηθεί! 

Απηή ε αλεγθέθαιε κεηαθίλεζε ηνπ θεληξηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηε ζηήξημε ηεο 
αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θεξδνζθνπηθή πζηεξία, ηδηαίηεξα ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ πνπ 
ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην, απνηειεί θαη ην θνκβηθφ ζεκείν ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ ’90, απνδέθηεο 
θαη ζχκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ θαη εμαθνινπζνχλ, ιφγσ ηεο πξνθιεηηθήο εχλνηαο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδίσο 
Κπβεξλήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, λα είλαη νη πάζεο θχζεσο δαλεηνιήπηεο. αλ Διιελεο πνπ πηζηεχνπκε φηη νη 
Διιεληθέο ηξάπεδεο είλα δεκηνχξγεκα θαη θηήκα ηνπ Διιεληθνχ Λανχ θαη φρη ησλ δηαρεηξηζηψλ-Γηνηθεηψλ ησλ, πνιχ 
θνβνχκαζηε, θαη επρφκαζηε ζ’ απηφ λα δηαςεπζζνχκε, φηη ζα ππάξμνπλ θαη άιια, πνιχ πεξηζζφηεξα ζχκαηα, θχξηα 
απφ ηελ ππεξρξέσζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ κε δάλεηα θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Θχκαηα, φκσο, ηειηθά ζα 
γίλνπλ θαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα εγθαηαιεηθζνχλ απφ ηε δπζαξεζηεκέλε πειαηεία ηνπο πνπ ζα έρεη 
θάζε ιφγν λα ζηξαθεί νξηζηηθά πξνο ηηο Δπξσπατθέο ηξάπεδεο, ηψξα πνπ έρεη νινθιεξσζεί ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη θίλεζε θεθαιαίσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο.  

Δηζη, έλαο Διιελαο πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ νη φξνη ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα 
ζηεγαζηηθφ δάλεην (είλαη φιεο παλνκνηφηππεο κεηαμχ ηνπο), κπνξεί ζήκεξα λα απεπζπλζεί ζε κία ηξάπεδα εθηφο 
Διιάδνο θαη λα ππνγξάςεη κία ζχκβαζε πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί ελψ, πηζαλφηαηα ζα έρεη θαη άιια σθέιε. Κάπνηεο ηέηνηεο 
ηξάπεδεο ήδε αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη πνιχ απιφ λα ζπλαιιαγεί θαλείο καδί ηνπο. Βέβαηα, κεγάιε 
θηλεηηθφηεηα κέζα ζηελ Δπξψπε δελ είλαη αθφκε ηφζν εχθνιε γηαηί δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα απαξαίηεηα δίθηπα ησλ 
ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ πνιιψλ ηξαπεδψλ ψζηε λα θάλεη θαλείο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ζηε γιψζζα 
ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηαμεηδεχζεη. Δθηηκάηαη φηη απηά ηα δίθηπα ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εηζαγσγή θαη 
ζηελ Διιάδα ηνπ Δπξψ, ζηηο αξρέο ηνπ 2001. Σφηε αληαγσληζκφο γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο ζα είλαη ην ζχλνιν 
ζρεδφλ ησλ Δπξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Θα είλαη νμχηαηνο θαη ζηε θνχξζα απηή νη Διιεληθέο ηξάπεδεο μεθηλνχλ κε 
ηεξάζηην κεηνλέθηεκα. Σνπο “αλνηρηνχο ινγαξηαζκνχο” πνπ έρνπλ κε ηνπο Διιελεο πνιίηεο. Ζ αίζζεζε πνπ ππάξρεη 
ζήκεξα ζηε θνηλή γλψκε γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο είλαη απηή ηεο γεληθήο δπζαξέζθεηαο θαη ηεο πξνδηάζεζεο γηα 
απφξξηςε, φηαλ ζα ππάξμεη ελαιιαθηηθή ιχζε. Δάλ γηλφηαλ κία δεκνζθφπεζε κε ηέηνηα εξσηήκαηα, ζα ππήξραλ 
ηεξάζηηεο εθπιήμεηο ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη βέβαηα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ πνπ, 
παξαδφμσο, επηκέλεη λα εθιακβάλεη αθφκε ηνπο πνιίηεο ζαλ “αδξαλή πιηθά”. ηηο επαθέο καο κε κεζαία θαη 
ρακειφηεξα ζηειέρε ηξαπεδψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη κε εληηκφηεηα εθθξάδνπλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο απφ πνιιέο απφ 
ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη Γηνηθήζεηο.  Βέβαηα, δελ ηζρχεη ην ίδην κε ηα αλψηαηα ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ πιήξε 
ζπλαίζζεζε φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πιεξψλνληαη είλαη γηα λα θάλνπλ θαη λα ιέλε απηά αθξηβψο πνπ θάλνπλ θαη 
ιέλε, λα κήλ βιέπνπλ θαλέλα δίθαην θαλελφο άιινπ εθηφο απφ ηεο εξγν-δφηξηάο ηνπο ηξαπέδεο θαη λα δηθαηνινγνχλ ηα 
αδηθαηνιφγεηα. 

Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη νη εμήο: 
1. Δζληθή Σξάπεδα 
2. Αγξνηηθή Σξάπεδα 
2. Δκπνξηθή Σξάπεδα 
3. Ηνληθή Σξάπεδα 



4. Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο 
5. Σξάπεδα Δξγαζίαο  
6. Σξάπεδα Πεηξαηψο 
7. Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
8. Γεληθή Σξάπεδα 
9. Eurobank 
10. Σξάπεδα Κξήηεο 
11. Σξάπεδα Αζελψλ 
12. Αζπίο 
13. Σξάπεδα Υίνπ 
14. Σξάπεδα Αηηηθήο 
15. Σξάπεδα Κεληξηθήο Διιάδνο 
16. Δγλαηία Σξάπεδα 
17. Γσξηθή Σξάπεδα 
18. Δπξσπατθή Λατθή Σξάπεδα 
19. Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (ΔΣΔΒΑ) 
20. Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (ΔΣΒΑ) 

 
5. Οη μέλεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα 
 

Σν 1964 άξρηζε ε ζπζηεκαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε πξψηε ηε 
Citibank ελψ ππήξρε ήδε ε American Express απφ ην 1920. Αθνινχζεζαλ πνιιέο άιιεο ηξάπεδεο απφ δηάθνξεο 
ρψξεο πνπ, εθηφο απφ ηηο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο πνπ αλέιαβαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, ζπγθέληξσζαλ πεξίπνπ ην 15% 
ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. 

Οη μέλεο ηξάπεδεο, ηδηαίηεξα νη Ακεξηθαληθέο ππήξμαλ πξνπνκπνί ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ψζηε νη λα κελ 
ππάξρεη αλάγθε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε απφ ηηο ληφπηεο ηξάπεδεο. Δηζη ήηαλ θπζηθφ λα  απεπζχλνληαη θχξηα ζηε 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιπεζληθψλ πειαηψλ ησλ θαη επηιεγκέλσλ κεγάισλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ ελψ αξθεηέο απφ 
απηέο έρνπλ αλαπηχμεη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε Διιελεο εθνπιηζηέο θαη θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
αλαγθψλ γηα λαπηηιηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Αξθεηά ζπρλά, νη ηξάπεδεο απηέο παξέρνπλ θαη ζεκαληηθέο καθξνρξφληεο 
πηζηψζεηο ζε ζπλάιιαγκα ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Καηά θαλφλα, νη ππεξεζίεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα πξνο ηε πειαηεία ηνπο είλαη πςεινχ επηπέδνπ αιιά 
θαη αληίζηνηρα πςεινχ θφζηνπο. Γηαζέηνπλ εμαηξεηηθή νξγάλσζε, πξνζεθηηθά επηιεγκέλν πξνζσπηθφ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 
πνιπηειείο ρψξνπο φπνπ δελ απαληάηαη ην θαηλφκελν ηεο “νπξάο” ησλ πειαηψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ είλαη ε πξνζήισζε ζηελ αξρή ηεο απζηεξήο 
επηινγήο πειαηείαο θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ, θχξηα ζηελ Αζήλα θαη Πεηξαηά. 
πλήζσο βάδνπλ ειάρηζηα φξηα κεγεζψλ ζπλεξγαζίαο θαη πνιιέο άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηνλ 
θαηαθιπζκφ ηνπο απφ κηθξν-ζπλαιιαγέο θαη πειάηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα πνιιαπιά ηνπο θξηηήξηα επηινγήο αιιά θαη 
ζα αληηδξνχζαλ ζην παλάθξηβν ηηκνιφγην εξγαζηψλ πνπ δελ ζα δερφηαλ εχθνια ν κέζνο Διιελαο ζπλαιιαζζφκελνο. 
Γηα ηελ έγθξηζε δαλείσλ, εθαξκφδνπλ θξηηήξηα πςειψλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιχ θαινχο ηζνινγηζκνχο, 
θεξδνθνξία, άξηζηε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απφ επαγγεικαηηθά ζηειέρε κεγάισλ δπλαηνηήησλ θαη άιια πνηνηηθά 
ζηνηρεία. Πξφζθαηα φκσο, πνιιέο απφ απηέο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά αλνίγκαηα πξνο ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, 
ρακειψλνληαο ηα φξηα ζεκαληηθά. πκπεξαζκαηηθά, νη ηξάπεδεο απηέο είλαη εδψ πεξηζζφηεξν γηα λα “παξνπλ” παξά 
γηα λα απεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, ρσξίο λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηε γεληθή 
αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. 

Μπνξνχκε φκσο λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε ιεηηνπξγία μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ 
επηκφξθσζε ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ ζηνλ δηεζλή ηξφπν εξγαζηψλ θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή πξνεγκέλσλ κεζφδσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αθνκνίσζαλ θαη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο. Παξάιιεια, είραλ κία απνθαζηζηηθή 
επίδξαζε ζηελ εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηεο έλλνηαο ηεο “απνδνηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο” κε θάζε πειάηε θαη ηεο 
γλψζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πξάγκαηα εληειψο άγλσζηα ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο.   

Αληίζεηα, φκσο, νη μέλεο ηξάπεδεο πηνζέηεζαλ απφ ηηο ειιεληθέο θάπνηεο επλντθέο θαη θεξδνθφξεο πξαθηηθέο 
θαη κεζνδεχζεηο πνπ νη ηειεπηαίεο είραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαζηεξψζεη ζηηο ζπλαιιαγέο, φπσο ηα 
ηνθνηερλάζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Κεθάιαηα 3 θαη 4.  



Δθαξκφδνληαο φια απηά, νη μέλεο ηξάπεδεο κε απνηειεζκαηηθέο δηνηθήζεηο αμηνπνίεζαλ ζην έπαθξν ηηο 
δπλαηφηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εμαηξεηηθά πςειά θέξδε αλαιακβάλνληαο κηθξνχο ή αζήκαληνπο θηλδχλνπο 
ρσξίο αμηφινγα πξνβιήκαηα κε εκπινθέο θαη επηζθάιεηεο. Δίλαη γλσζηφ φηη, βνεζνχλησλ θαη ησλ θεξδψλ απφ ηε 
λαπηηιία φπνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε, ηα θαηαζηήκαηα ηεο Citibank ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα πηφ θεξδνθφξα 
θαηαζηήκαηα ηεο ηξαπέδεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα 21 μέλσλ ηξαπεδψλ:   
 

1. ABN ΑΜΡΟ BANK  NV (Οιιαλδία)                                                               
2. AMERICAN EXPRESS BANK   (ΖΠΑ)                                          
3. ANZ GRINDLAYS BANK  (Αγγιία) 
4. ARAB BANK    (Ηνξδαλία) 
5. BANK OF AMERICA  (ΖΠΑ)  
6. BANK OF NOVA SCOTIA   (Καλαδάο) 
7. BANK NATIONALE  DE PARIS  (Γαιία) 
8. BANK PARIBAS   (Γαιία) 
9. BANK SADERAT IRAN  (Ηξάλ) 

10. BARCLAYS BANK  (Αγγιία) 
11. BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK AG (Γεξκαλία) 
12. CITIBANK    (ΖΠΑ) 
13. CITIBANK SHIPPING BANK  (ΖΠΑ) 
14. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE   (Γαιιία) 
15. ING BANK N.V.   (Οιιαλδία) 
16. INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  (Ηηαιία) 
17. MIDLAND BANK   (Αγγιία) 
18. NATIONAL WESTMINSTER BANK  (Αγγιία) 
19. ROYAL BANK OF SCOTLAND  (Αγγιία) 
20. ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ  (Κχπξνο) 

21. SOCIETE GENERALE   (Γαιιία) 
 

6. Οη δηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθψλ θαη μέλσλ Σξαπεδψλ 
 
Αληίζεηα κε ηελ θηινζνθία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα πνπ κφιηο πεξηγξάςακε, νη Διιεληθέο κε ηα 

κεγάια δίθηπα θαηαζηεκάησλ θαη ηηο πνιιέο θαηαζέζεηο, αθφκα θαη λα ήζειαλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ επηινγή 
πειαηείαο. Με άιια ιφγηα, πξέπεη «λα θαηεβάζνπλ ηνλ πήρπ». Καη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ επηζθάιεηεο, 
θαζηέξσζαλ ηηο απαξαίηεηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο (ππνζήθεο ζε αθίλεηα ησλ θνξέσλ ή ησλ εγγπεηψλ) ρσξίο λα 
ελδηαθέξνληαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ή ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο 
ειέγμνπλ επαξθψο. 

Απηφ ήηαλ αλαγθαίν ηε δεθαεηία ηνπ ’50 θαη ίζσο κέρξη ηα κέζα ηνπ ’60. ηε ζπλέρεηα, φκσο, αληί νη Διιεληθέο 
ηξάπεδεο λα αξρίζνπλ λα «αλεβάδνπλ ηνλ πήρπ» θαζηεξψλνληαο ζηαδηαθά δηάθνξα πνηνηηθά θξηηήξηα θαη 
πξνυπνζέζεηο γηα δάλεηα, πξνζθνιήζεθαλ θαη παξακέλνπλ αθφκα πηζηέο ζην δφγκα ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, 
δίλνληαο κηθξφηεξν βάξνο ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πειαηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα έπξεπε θάπνηα 
ζηηγκή λα αξρίζνπλ λα απνξξίπηνπλ πξνηάζεηο δαλεηνδφηεζεο δηφηη έλαο ππνςήθηνο δαλεηνιήπηεο δελ ηεξεί επαξθή 
ινγηζηηθά βηβιία, δελ έρεη ζηειέρε ζηελ επηρείξεζε αιιά απαζρνιεί ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θίινπο θαη 
θνπκπάξνπο, δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη νξγάλσζε, ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα είλαη αλεπαξθή, θιπ.  

Γπζηπρψο, απηφ δελ έγηλε κε απνηέιεζκα νη πνηνηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα παξακείλνπλ 
αδηθαηνιήγεηα.ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, νη επηρεηξεκαηίεο λα επεδχνπλ ζε εμσεπηρεηξεκαηηθά αθίλεηα θαη λα κελ 
έρνπλ ιφγν λα ηνλψζνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Απηφ ππήξμε ην κεγάιν 
κεηαπνιεκηθφ ιάζνο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε θνξπθαία αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.        

 
 
7. Σξαπεδηθφο αληαγσληζκφο “light” 

 
ήκεξα πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, ππάξρεη δηάρπηε ε εληχπσζε ζηνλ πνιίηε φηη κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

Διιάδα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, κάρεο γηα κεξίδηα αγνξάο θαη θαηαηγηζκφο λέσλ πξντφλησλ 
πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Παξάιιεια, μνδεχνληαη δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν γηα 



ηειενπηηθή θαη άιιε δηαθήκηζε κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ αιιά θχξηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηεο 
αλάγθεο ηνπο ζηελ θνηλή γλψκε. Ζ εληχπσζε απηή, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, είλαη πιαζκαηηθή θαη απνηέιεζκα ησλ 
ζχγρξνλσλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.  

Παιαηφηεξα, ππήξρε έλα θιαζζηθφο ηχπνο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ. Δάλ ην δεηνχζε ν πειάηεο, ε ηξάπεδα έθαλε 
θάπνηεο απαξαίηεηεο παξαιιαγέο. Σν πξντφλ φκσο, γεληθά, παξέκελε έλα. Σν θιαζζηθφ ζηεγαζηηθφ δάλεην. ήκεξα, 
νη επηθνηλσληαθέο ηερληθέο επηβάιινπλ ην ίδην πξντφλ λα παξνπζηαζζεί δηαθνξεηηθά. Κάζε παξαιιαγή ζηε θιαζζηθή 
ζπκθσλία παίξλεη έλα μερσξηζηφ φλνκα θαη ε ηξάπεδα εκθαλίδεηαη λα δηαζέηεη νθηψ ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη έλα 
κπαιαληέξ! Σα νθηψ δάλεηα θαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε πειάηε ελψ ην έλαην «θφβεηαη θαη ξάβεηαη ζηα 
κέηξα ηνπ πειάηε επί ηφπνπ»!  

Αιιν παξάδεηγκα είλαη ην ηακηεπηήξην. Παιαηφηεξα ήηαλ έλα πξντφλ, ίδην ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο. Δλψ ην πξντφλ 
παξακέλεη ην ίδην, ζήκεξα πξνβάιεηαη κε ακέηξεηεο παξαιαγέο φπσο «ππεξ-ηακηεπηήξην», ηακηεπηήξην κε 
δηαθνξνπνηεκέλα επηηφθηα αλάινγα κε ηα ηεξνχκελα ππφινηπα θαη φηη άιιν  κπνξεί λα βγάιεη ν λνχο ησλ 
δηαθεκηζηψλ, ην απιφ απηφ ηξαπεδηθφ πξντφλ εκθαλίδεηαη κε πνιιαπιέο νλνκαζίεο πνπ δείρλνπλ «κεγάιε γθάκα 
πξντφλησλ» πνπ επηηξέπνπλ ζηε ηξάπεδα λα εληππσζηάδεη ηνλ πειάηε αιιά θαη λα θάλεη πηφ δχζθνιε ηε ζχγθξηζε 
κεηαμχ νκνεηδψλ πξντφλησλ δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδψλ. 

Ζ πξνζθνξά πιεζψξαο ηέηνησλ πξντφλησλ απφ ηηο κεγάιεο Διιεληθέο ηξάπεδεο ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
έδσζε κεγάιε πξνβνιή θαη ψζεζε ζε απηή ηελ εηθφλα ηεο «ηεξάζηηαο» πνηθηιίαο ζε πξντφληα. Οκσο, δχζθνια ζα 
βξεί θαλείο θάπνην ηξαπεδηθφ πξντφλ πνπ δελ πξνζθέξνληαλ  πξίλ δέθα θαη είθνζη ρξφληα απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο 
ζηελ Διιάδα. Παξαηεξείηαη δε ην θαηλφκελν φηη, κφιηο βγαίλεη έλα λέν ηέηνην πξντφλ-παξαιιαγή, κέζα ζε ιίγεο 
εκέξεο ην αλαθνηλψλνπλ φιεο ζρεδφλ νη άιιεο ηξάπεδεο, επηηείλνληαο ηε ζχγρπζε ηεο πειαηείαο.  

Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε επηιεγκέλσλ θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ ην ζχζηεκα, 
νκαδηθά θαη θαηά ηξφπν πξνθαλψο ζπληνληζκέλν, ηα εμαθάληζε ή δελ ηα  πξνζέθεξε πνηέ. Δλα ηέηνην εμαηξεηηθά 
ρηππεηφ παξάδεηγκα είλαη ε εγγπεκέλε επηηαγή πνπ, ελψ ππάξρεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70, έκεηλε ζηελ αθάλεηα θαη 
ζηελ αλππαξμία απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κπιφθ επηηαγψλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο θαιφο πειάηεο 
ηξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξεί ινγαξηαζκφ φςεσο. Κάζε επηηαγή πνπ ζα θφβεη θαη ζα θπθινθνξεί είλαη εγγπεκέλε απφ 
ηελ ηξάπεδα κέρξη ελφο νξίνπ πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζην ζψκα ηεο επηηαγήο. 

Απηφ δίλεη ηε ζηγνπξηά ζηνλ θνκηζηή φηη ε επηηαγή ζα πιεξσζεί ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, αθφκε θαη εάλ δελ 
ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε. ε κία ρψξα φπσο ε Διιάδα πνπ είλαη ν παγθφζκηνο 
παξάδεηζνο ηεο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγήο, ε εγγπεκέλε επηηαγή ζα ήηαλ κία φαζε ζηηο ζπλαιιαγέο. Οη ηξάπεδεο 
φκσο θαίλεηαη φηη δελ έβιεπαλ θαλέλα ιφγν λα δηαδφζνπλ έλα ηέηνην πξντφλ πνπ ζπλεπάγεηαη επζχλε θαη επηκέιεηα 
απφ πιεπξάο ηνπο. 

Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε Δλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηή ζαλ ην «πλδηθάην ησλ 
ηξαπεδψλ». Δρνπλ θαηαγξαθεί πάξα πνιιέο ζπγθξνχζεο ππεχζπλσλ πνιηηηθψλ κε ην πλδηθάην ησλ ηξαπεδψλ πνπ 
ήηαλ πάληα, θαη παξακέλεη, ε θσλή ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ ηξαπεδηηψλ. Σν 1930, κηιψληαο ζηε Βνπιή ν ηφηε 
πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο παξαηεξνχζε: “…ε έλσζηο ησλ ηξαπεδψλ ηείλεη λα δεκηνπξγήζε έλαλ ζηελφλ 
θχθινλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πξνο ακνηβαίαλ ζπλελλφεζηλ δηα ηελ θαηάξγεζηλ ηνπ ηξαπεδηηηθνχ ζπλαγσληζκνχ”. 
Ννκηθφο ζχκβνπινο ηεο Δλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ δηεηέιεζε θαη ν παηέξαο ηνπ εθζπγρξνληζηή ζνζηαιηζηή 
Πξσζππνπξγνχ Κψζηα εκίηε. Ο ηειεπηαίνο ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία ζαλ κεγάινο επεξγέηεο ηνπ πλδηθάηνπ θαη γηα 
ηελ θαζηέξσζε δηα λφκνπ ηνπ ππνρξεσηηθνχ αλαηνθηζκνχ γηα ηνπο Διιελεο 1500 ρξφληα αθφηνπ είρε θαηαξγεζεί γηα 
ηειεπηαία θνξά απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ αιιά θαη γηα ην “δψξν” ηεο εμνπδεηέξσζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα 
ηα παλσηφθηα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 2601/98. 

Δθεί, βέβαηα, πνπ δηαρξνληθά ππάξρεη ην κεγάιν πξφβιεκα είλαη ζηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ. Αθφκε θαη 
ζήκεξα, παξά ην ηζρχνλ θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, απηά 
θηλνχληαη ζε εληαία θαη ηερλεηά δηακνξθνχκελα πςειά επίπεδα, κε αζήκαληεο απνθιίζεηο πνπ θαηακαξηπξνχλ φηη ν 
ιεγφκελνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηξαπεδψλ είλα εμαηξεηηθά ειαθξχο ή light.  

Ζ δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ (πιένλ πξνκεζείαο-ακνηβήο) θαη ηνπ ηακηεπηεξίνπ ήηαλ πάληα θαη 
παξακέλεη απφ 10 έσο 15 κνλάδεο επηηνθίνπ ρσξίο ηηο επηβαξχλζεηο απφ ππεξεκέξηεο, ελψ ζην εμσηεξηθφ, γηα 
ρνξεγήζεηο ηδίνπ θηλδχλνπ, δελ μεπεξλνχλ ηηο 3-5 κνλάδεο. Οηαλ νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ιέλε φηη «ππάξρεη κεηαμχ 
καο έληνλνο αληαγσληζκφο», απηφ είλαη ζρεηηθφ θαη εληειψο πιαζκαηηθφ. εκαίλεη φηη «δελ θεξδίδνπκε πιένλ 15-20 
κνλάδεο επηηνθίνπ, φπσο παιαηφηεξα, αιιά κφλν 10-15»!  Σέηνηα θεξδνθνξία ζε ρνξεγήζεηο πνπ είλαη θαη ππέξκεηξα 
δηπιν-εμαζθαιηζκέλεο απφ ππνζήθεο θαη εγγπεηέο, γηα ηξάπεδεο εθηφο Διιάδνο, είλαη εμσπξαγκαηηθέο θαη αλήθνπλ 
ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο ζηηο κε-ηξηηνθνζκηθέο δηεζλείο αγνξέο. 



 Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε δηαθήκηζε Διιεληθήο ηδησηηθήο ηξάπεδαο πνπ, ηνλ Απξίιην 1999, ελεκέξσλε ζρεδφλ 
ζξηακβεπηηθά ην θνηλφ φηη ηψξα κπνξεί λα έρεη «ρακειφηνθν ζηεγαζηηθφ δάλεην ζε Δπξψ κε επηηφθην 11%!». Δθείλν 
πνπ δελ έιεγε, βέβαηα, είλαη φηη ην Δπξψ πξνζθέξεηαη ζηηο ηξάπεδεο κε επηηφθην κφλν 2-2.5%. Καλνληθά, ε πξνζθνξά 
ζα έπξεπε λα είλαη γηα επηηφθην ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. Ζ θαιή απηή ηξάπεδα, φκσο, έθξηλε φηη ζα βξεί «ζχκαηα» απφ ηα 
νπνία ζα απνθνκίζεη θέξδνο 9% ελψ ζα έρεη θαη πιήξε θάιπςε ζε ππνζήθε θαη, βέβαηα, ηηο απαξαίηεηεο θαη 
παξαδνζηαθέο πξφζζεηεο ηξηηεγγπήζεηο ζπγγελψλ θαη θίισλ ηνπ δαλεηνιήπηε πνπ είλαη φια απαξαίηεηα γηα λα γίλεη ε 
δνπιεηά ρσξίο νπζηαζηηθά θαλέλα πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ην γλήζηα Διιεληθφ απηφ πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 
8. Σα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ 
 

Σα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ θαη θαίλνληαη θαη είλαη ππεξβνιηθά. Οη εθπξφζσπνη φκσο ησλ ηξαπεδψλ 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρπξίδνληαη φηη νθείινληαη ζε ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο, θχξηα ζηηο ζεκαληηθέο απνδφζεηο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ! Σα έζνδα θαη ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ πξνέξρνληαη θχξηα απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σνπο ηφθνπο 
ρνξεγήζεσλ θαη ηηο απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ. Ζ ζπκβνιή θάζε πεγήο ζηε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ εζφδσλ θαη θεξδψλ δηαθέξεη απν ηξάπεδα ζε ηξάπεδα.  

Ο κεγάινο φγθνο θαη ε ζηαζεξφηεηα εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη πξνκήζεηεο απνηειεί ελα δείθηε νηθνλνκηθήο 
επεμίαο, κεξηδίνπ αγνξάο θαη ζεηηθψλ πξννπηηθψλ γηα ην κέιινλ. Ζ πγηήο θεξδνθνξία πνπ έρεη πξαγκαηηθή αμία ζε 
κία ηξάπεδα είλαη απηή απφ ηελ πειαηεία θαη φρη απφ θεξδνζθνπηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ δελ έρνπλ απαξαίηεηα θαη 
καθξνρξφληα δηάξθεηα ελψ δελ έρνπλ αμηφινγε πξνζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Δίλαη απιφ λα 
θαηαιάβεη ν θαζέλαο καο πνηά είλαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά κηάο ηξάπεδαο πνπ, ππνζεηηθά, ζα έρεη ηνπνζεηήζεη 
κεγάια θεθάιαηα ζηελ αγνξά νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Τςειή απφδνζε ζα ππάξρεη αιιά, απιά, 
αλαθνπθίδεηαη ην ηακεηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γεκνζίνπ θαη πιεξψλεηαη ε κηζζνδνζία δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  Γελ 
ππάξρεη ζπκβνιή ζε αλάπηπμε, δελ δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο, δελ παξάγνληαη πξντφληα νχηε πινχηνο νχηε 
έζνδα απφ θφξνπο.  

    
Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξαπεδψλ. 
 
 

   ΣΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΣΩΝ  ΣΡΑΠΔΕΩΝ  -  (ζε δηο) 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΔΡΓΖ 1998 ΚΔΡΓΖ 1997 ΜΔΣΑΒ. 
  Δζληθή 130,160  63,948  104 % 

  Alpha Πίζηεσο 90,574  72,840  24 % 

  Δκπνξηθή 30,544  19,987  53 % 

  Ηνληθή 12,625  1,137  1,010 % 

  Δξγαζίαο 76,315  62,986  21 % 

  Πεηξαηψο 13,588  6,065  124 % 

  Γεληθή 4,146  1,350  207 % 

  Xiosbank 7,833  4,526  73 % 

  Αζπίο 263  237  11 % 

  Αηηηθήο 3,042  1,021  198 % 

  Γσξηθή 2,621  1,458  80 % 

χλνιν 370,956  233,960  59 % 

 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν παξαθάησ πίλαθαο:      
 
 

      ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ  ΓΔΗΚΣΔ  ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
Κφζηνο/Δζνδα  

% 

Απφδνζε 
θεθαιαίνπ  

% 

  Δζληθή 62,9  29,3  

  Alpha Πίζηεσο 42,5  32,5  

  Δκπνξηθή 83,2  13,3  

  Ηνληθή 78,0  9,6  



  Δξγαζίαο   28,3  46,6  

  Πεηξαηψο 60,6  23,7  

  Μαθ. Θξάθεο 79,0  0,5  

  Xiosbank 54,2  31,6  

  Αηηηθήο 79,8  15,9  

  Κεληξ. Διιάδνο 119,0  -15,3  

  Γσξηθή 43,1  17,8  

 
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα βγνχλ απφ ηνλ πίλαθα απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα θαη επηβεβαηψλνπλ 

δχν πξάγκαηα. Σελ χπαξμε ππεξ-θεξδψλ θαη ηελ χπαξμε ζπαηάιεο ζε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 
Ζ Σξάπεδα Δξγαζίαο είλαη κία ζχγρξνλε ηδησηηθή ηξάπεδα πνπ νξγαλψζεθε νξζνινγηθά θαη έρεη αλαπηχμεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε ζεκαληηθή θιίκαθα. Οη επηδφζεηο ηεο είλαη ελδεηθηηθέο ησλ δπλαηνηήησλ γηα θέξδε πνπ 
πξνζθέξεη ε αγνξά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Πίζηεσο. Ζ ζρέζε θφζηνπο/εζφδσλ είλαη 28.3 θαη 42.5 αληίζηνηρα ελψ, 
ε ίδηα ζρέζε είλαη δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα γηα ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο, ηελ Δζληθή, Δκπνξηθή θαη Ηνληθή. Παξά ηηο 
ζεκαληηθέο απηέο “ζπαηάιεο” ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα, ν φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο δίλεη 
ζηελ Δζληθή απφδνζε θεθαιαίνπ 29.3% πνπ είλαη πνιχ πςειή.  

Σα θέξδε απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ ρνξεγήζεσλ πνπ ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο ηεο Δζληθήο 
πιεξψλνπλ θαη ηα ππεξθέξδε ηεο αιιά θαη ηηο πςειέο ηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ελψ, ην πξνζσπηθφ έρεη παξάπνλν 
φηη ακνίβεηαη κε κηζζνχο ιηηφηεηαο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο θαηαξξίπηεη επίζεο ην επηρείξεκα φηη ηα πςειά θέξδε ησλ ηξαπεδψλ νθείινληαη ζην 
ραξηνθπιάθην ηίηισλ, θχξηα ηνπ Γεκνζίνπ. 
 

 

ΜΗΚΣΑ  ΔΟΓΑ  ΣΡΑΠΔΕΩΝ  
 (ε δηζεθαηνκκχξηα) 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

Απφ ηφθνπο Απφ πξνκήζεηεο Απφ ηίηινπο 
1998 1997 Μεη.% 1998 1997 Μεη.

% 
1998 1997 Μεη.

% 

Δζληθή 
 

232 139 67 102 22 11 13,6 14,2 -8 

Alpha Πίζηεσο 
 

106 81 31 50 49 0,5 2,2 1,4 55 

Δκπνξηθή 
 

87,3 75,1 16 44 40 11 2,5 2,3 9 

Ηνληθή 
 

48,7 42,1 15,7 17,8 16,5 7,8 2,3 1,6 43,7 

Δξγαζίαο 
 

71,3 60,5 17,8 26,8 27,3 -1,8 2,5 2,3 8,7 

Πεηξαηψο 
 

10,2 8,7 17,2 11,1 8,0 38,7 1,3 1,0 30 

Μαθ. Θξάθεο 
 

13,1 16,2 -19 7,8 5,8 34,4 0,3 0,2 73 

Xiosbank 
 

14,8 11,6 27,5 7,5 4,8 56,2 0,3 0,9 -64 

Αηηηθήο 
 

8,6 6,1 40,8 3,5 2,8 25,5 0,1 0,6 88,3 

Κεληξ. Διιάδνο 
 

3,7 5,44 -32 2,2 2,3 -4 0,1 0,4 237 

χλνιν 
 

596 446 33,5 273 248 10  35    25,5 38,4 

 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θχξηα πεγή ησλ κεγάισλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 10-15 

κνλάδσλ επηηνθίνπ κε ηελ νπνία ρξεψλνπλ ηνπο δαλεηνιήπηεο πέξαλ ηνπ κέζνπ θφζηνπο ησλ θαηαζέζεσλ. 
      

 


