
Ας ξεκινήσουμε από τις αρχές των ‘90s, για να καταλάβουμε
πώς εξαπλώθηκε το ελληνικό κεφάλαιο εκτός συνόρων

ύστερα από την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων.
Το 1991 η Γιουγκοσλαβία άρχισε να διαλύεται και να εμφανί-
ζονται μικρά κράτη με κατεστραμμένες οικονομίες και παρα-
οικονομίες στο φουλ. Τότε η ελλαδίτσα δεν θα μπορούσε να
μείνει έξω από το παιχνίδι και να μην προσπαθήσει να κάνει
πραγματικότητα τις επεκτατικές της βλέψεις, κυρίως στο μοί-
ρασμα με την Σερβία, για τα εδάφη της μόλις ανεξάρτητης
Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόταν σε θέση ισχύος ως
η πιο αναπτυγμένη καπιταλιστικά στην περιοχή. Αλλά υπήρχε
ένα δίλημμα: τι σχέδιο θα ακολουθήσει; Στρατιωτική επέμ-
βαση ή οικονομική διείσδυση; Υπέρ του πρώτου σχεδίου ήταν
ο Σαμαράς, τότε υπουργός εξωτερικών και υπέρ του δεύτερου
σχεδίου ο Μητσοτάκης, τότε πρωθυπουργός. Κι ενώ αρχικά η
πλάστιγγα έγερνε υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης, στην πο-
ρεία φάνηκε ότι ο ελληνικός επεκτατισμός δεν μπο-
ρούσε να τα βγάλει πέρα με τόση επιθετικότητα και
εν τέλει ακολουθήθηκε το σχέδιο της διείσδυσης
του ελληνικού κεφαλαίου για την «σταθεροποί-
ηση» όχι μόνο της Μακεδονίας αλλά και των
υπόλοιπων βαλκανικών χωρών. Ευκαιρίες για
μπίζνες δηλαδή, στις   χώρες των Βαλκανίων που
μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου υιο-
θετούσαν το οικονομικό μοντέλο της ελεύθερης
αγοράς. Αυτό σήμαινε κυρίως τράπεζες και δευτε-
ρευόντως επιχειρήσεις, συμφωνίες με πολυεθνικές και ιδιω-
τικοποιήσεις. 

Και να που σήμερα μαθαίνουμε ότι «σε δραστική μείωση της
παρουσίας των εγχώριων τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης οδηγεί η υλοποίηση των σχεδίων
αναδιάρθρωσης που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε»1. Δηλαδή οι διοικήσεις των
ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να βάλουν τέλος στις μεγάλες
φιλοδοξίες τους για κυριαρχία στα Βαλκάνια και όχι μόνο. 

«Στελέχη τραπεζών αναγνωρίζουν ότι η επέκταση στο εξωτε-
ρικό, που πραγματοποιήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τα
μέσα της δεκαετίας του ’90 μέχρι και το 2008, δεν ανταποκρί-
θηκε στις μεγάλες προσδοκίες. Όπως σημειώνουν, δαπανήθηκαν
μεγάλα κεφάλαια χωρίς τελικά τις αναμενόμενες αποδόσεις. Βέ-
βαια η αρνητική πορεία των χωρών της περιοχής οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην αρχικά διεθνή και κατόπιν ελληνική κρίση»2. 

Κρίμα, γιατί δεν θα μπορούν να τζογάρουν πια στις κατε-
στραμμένες οικονομίες των βαλκανικών χωρών αφού και στο
εσωτερικό η καταστροφή προχωράει με γοργούς ρυθμούς.

Βέβαια, στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η επέλαση των ελ-

ληνικών τραπεζών απέκτησε πυρετώδη χαρακτηριστικά. Οι δι-
οικήσεις ήταν ενθουσιασμένες από τα υπερκέρδη τους στην
Ελλάδα και βλέποντας τα Βαλκάνια τούς άνοιγε η όρεξη, προ-
χωρώντας σε μπαράζ εξαγορών. Η κορύφωση των προσδοκιών
τους ήρθε το 2006 με την εξαγορά εφτά ξένων τραπεζών σε
Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. Έτσι, στα
τέλη του 2007 οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται να ελέγχουν
τράπεζες σε 15 χώρες. Έχουν δηλαδή παρουσία σε μια αχανή
περιοχή που οριοθετούνταν ανατολικά από την Ουκρανία και
την Πολωνία, περιελάμβανε το σύνολο των βαλκανικών χωρών
και την Τουρκία, με νοτιοανατολικό σύνορο την Αίγυπτο.

Τώρα όμως που στο εσωτερικό παλεύουν για την επιβίωσή
τους και οδηγούνται σε συγχωνεύσεις, ενώ παράλληλα απει-
λούνται με κατάρρευση λόγω των «κόκκινων» δανείων, πάνε τα
όνειρα για ηγετικό ρόλο στα χρηματοπιστωτικά σαλόνια της

Ν.Α. Ευρώπης. Πάντως μαθαίνουμε ότι: 

«οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει, κατά τη δια-
πραγμάτευση με τις Βρυξέλλες, να διατηρήσουν ανέ-
παφη την παρουσία τους σε κάποιες χώρες που
θεωρούν στρατηγικής σημασίας και με προοπτική
κερδοφορίας, ενώ στις χώρες όπου έχουν οριακή
παρουσία θα προβούν σε σταδιακή απομόχλευση,
δηλαδή μείωση του ενεργητικού τους»3. 

Όπως για παράδειγμα η Εθνική που μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank στην Τουρκία

θα αναγκαστεί να παραχωρήσει το 40% έως και το 2015.
Ενώ η Eurobank θα φύγει εντελώς από Τουρκία, Πολωνία και
Ουκρανία και η Τράπεζα Πειραιώς θα φύγει εντελώς από Αλ-
βανία, Σερβία, Αίγυπτο, Ουκρανία. 

Με απλά λόγια, ο ελληνικός καπιταλισμός ζορίζεται και προ-
σπαθεί να ανασυνταχθεί για να επιβιώσει. Προς το παρόν,
τέρμα τα μεγάλα παιχνίδια στην Ν.Α. Ευρώπη. Θα ξαναμοιρα-
στεί η πίτα αλλά για τον ελληνικό καπιταλισμό επιφυλάσσον-
ται μικρότερα μερίδια στον τραπεζικό τομέα. Μήπως ήρθε η
ώρα τελικά αντί για banks να το γυρίσει στα tanks; Προλαβαί-
νουν οι υπέρμαχοι των tanks να πουλήσουν λίγο καλύτερα την
γεωπολιτική θέση της ελλάδας μπας και καταφέρουν να “σωθεί
η πατρίδα”; Εξάλλου σ’αυτό συμφωνούν κι οι αριστεροί που
πλησιάζουν ορεξάτοι στην εξουσία.

1 «Γυρίζουν σελίδα στα Βαλκάνια οι ελληνικές τράπεζες», Καθημερινή,
23/11/2014.
2 ό.π.
3 «Οι ελληνικές τράπεζες ψάχνουν "συνεταιρισμούς" στα Βαλκάνια»,
Κεφάλαιο, 6/12/2014.
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