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ΘΔΜA: 

 

Πξώηεο εθηηκήζεηο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ηξαπεδηθνύ θιάδνπ ζηε Γεξκαλία 

 

Ο ηξαπεδηθόο θιάδνο ζηε Γεξκαλία είλαη έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο ζε παγθόζκην επίπεδν 

θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηόλ 

βαζίδεηαη ζε κία δνκή ηξηώλ δηαθξηηώλ ππιώλωλ: ηδηωηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, πηζηωηηθά 

ηδξύκαηα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. Τν 2018 ππήξραλ πεξίπνπ 1.800 

πηζηωηηθά ηδξύκαηα ζηε ρώξα κε ηνλ αξηζκό απηό λα βαίλεη ζπλερώο κεηνύκελνο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Σήκεξα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ρώξα πεξί ηα 1.717 ηξαπεδηθά ηδξύκαηα. 

Ωζηόζν, όπωο πξνθύπηεη από ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Σπλδέζκνπ 

Γεξκαληθώλ Τξαπεδώλ (Bundesverband deutscher Banken), ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάηω πίλαθα, δελ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε ζηνλ ίδην βαζκό ν αξηζκόο όιωλ ηωλ 

πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ, δεδνκέλνπ όηη επιήγεζαλ θπξίωο πηζηωηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη 

ηξάπεδεο.  

Πίλαθαο 1: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ ζηε Γεξκαλία (2004-2019) 

 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθώλ Σξαπεδώλ –Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ 

 



Ταπηόρξνλα, ηα ηειεπηαία ρξόληα κεηώλεηαη ζηαζεξά θαη ν αξηζκόο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ 

γεξκαληθό ηξαπεδηθό θιάδν. Ο αξηζκόο ηωλ απαζρνινύκελωλ ζήκεξα, ζύκθωλα κε ζηνηρεία 

ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Σπλδέζκνπ Γεξκαληθώλ Τξαπεδώλ, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 571.000, ζε 

αληίζεζε κε ην 2010 όπνπ ν αξηζκόο απηόο αλεξρόηαλ ζε 657.700. Οη ζεκαληηθόηεξεο 

κεηώζεηο πξνζωπηθνύ έρνπλ ζεκεηωζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα ηξαπεδηθά ηακηεπηήξηα θαη 

ζηηο κεγάιεο ηδηωηηθέο ηξάπεδεο, εθεί δειαδή όπνπ εληνπίδεηαη θαη ν κεγαιύηεξνο όγθνο 

εξγαδνκέλωλ (66%). 

 

Σηνλ παξαθάηω πίλαθα 2 παξαηίζεληαη θαηά ζεηξά νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο (ζε δηο € 

πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείωλ) νη δέθα κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηε γεξκαληθή αγνξά.  Με δηαθνξά από ηε δεύηεξε DZ Bank, ε Deutsche Bank AG 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε ζύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ γηα ην 2019 ηα 1.348 

δηο €, επηβεβαηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν ηεο 

Γεξκαλίαο. Είλαη ην κεγαιύηεξν ρξεκαηνπηζηωηηθό ίδξπκα ηεο ρώξαο θαη ζπγθαηαιέγεηαη 

κεηαμύ ηωλ είθνζη θνξπθαίωλ παγθνζκίωο.  

 

Πίλαθαο 2: Οη 10 θνξπθαίεο ηξάπεδεο ζηε γεξκαληθή αγνξά γηα ην 2019 κε βάζε ην ζύλνιν ηωλ 

πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείωλ (ζε δηο €) 

 

Πεγή: bunkinghub.de 

 

 

 



Πέξαλ όκωο ηεο Deutsche Bank, νη γεξκαληθέο ηξάπεδεο ζην ζύλνιό ηνπο δηαζέηνπλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο 8,36 ηξηο €, όπωο θαίλεηαη θαη παξαθάηω ζηνλ πίλαθα 

3, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη επηπξόζζεηα ε εμέιημε ηωλ ζπλνιηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

ηεο γεξκαληθήο ηξαπεδηθήο  βηνκεραλίαο  θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία.  

Η αξκνδηόηεηα ηεο επνπηείαο επί ηωλ ηξαπεδώλ ζηε Γεξκαλία αζθείηαη από δύν όξγαλα: ηνλ 

Οκνζπνλδηαθό Οξγαληζκό Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ (BaFin) θαη ηε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα (Deutsche Bundesbank). 

 

Πίλαθαο 3: Δμέιημε ζπλνιηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο γεξκαληθήο ηξαπεδηθήο βηνκεραλίαο 

από ην 2000 έωο ην 2019 (ζε δηο €) 

 

         Πεγή: Statista.com  

 

Σύκθωλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Σπλδέζκνπ Γεξκαληθώλ Τξαπεδώλ ην 

25% ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ αλήθεη ζηηο κεγάιεο ηδηωηηθέο 

ηξάπεδεο (Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit Bank θαη DB Privat-und 

Firmenkundenbank), ελώ κόιηο έλα 9,6% αλήθεη ζε ηξάπεδεο ππό θξαηηθή ηδηνθηεζία. 

Σεκαληηθό κεξίδην θαηέρνπλ θαη ηα ηακηεπηήξηα θαη νη ηξάπεδεο κε εηδηθέο πξνωζεηηθέο θαη 

άιιεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο κε πνζνζηά 16% θαη 15% αληίζηνηρα. 

 

 



Πίλαθαο 4: Μεξίδηα αγνξάο ηωλ ηξαπεδηθώλ νκίιωλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ 

γεξκαληθνύ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ 2020 

 

 

   Πεγή:
 
Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθώλ Σξαπεδώλ –Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ

 

 

Σύκθωλα κε αλάιπζε ηνπ ‘finanz-szene.de’ ε παξνύζα θξίζε παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ 

επηβεβαηώλεη ηελ παξαδνρή όηη θαηά ηηο πεξηόδνπο θξίζεωλ θαη απώιεηαο ζέζεωλ εξγαζίαο νη 

άλζξωπνη ηείλνπλ λα ζηξέθνληαη ζηελ απνηακίεπζε έλαληη ηεο θαηαλάιωζεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο καηαηώλνπλ ηελ πινπνίεζε ηωλ επελδπηηθώλ ηνπο πιάλωλ. Με ηα κέρξη ζηηγκήο 

δεδνκέλα, από ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο έωο ζήκεξα δηαθαίλεηαη όηη έρεη επλνεζεί ε αύμεζε 

ηωλ θαηαζέζεωλ. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθωλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο ην πνζνζηό απνηακίεπζεο ηωλ λνηθνθπξηώλ ζηε Γεξκαλία αλήιζε γηα ην α΄ 

ηξίκελν ηνπ 2020 ζε πνζνζηό 16,7% επί ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, απμεκέλν ζπγθξηηηθά 

κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν (δ΄ ηξίκελν 2019) όπνπ αλήιζε ζε πνζνζηό 9,7%. Η DZ-Bank 

εθηηκά όηη ζπλνιηθά γηα ην 2020 ην πνζνζηό απνηακίεπζεο ζα αλέιζεη ζην 12,5% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηωλ λνηθνθπξηώλ, απμεκέλν θαηά πνιύ ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

Με ηελ αύμεζε ηωλ θαηαζέζεωλ, θπζηθό επαθόινπζν είλαη θαη ε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο θαη ηεο ηθαλόηεηαο παξνρήο δαλεηνδόηεζεο εθ κέξνπο ηωλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ 

ηδξπκάηωλ.  
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Επηπξνζζέηωο, κέρξη θαη πξηλ ηελ παλδεκία, νη εγρώξηνη δαλεηνιήπηεο έδεηρλαλ λα 

εκπηζηεύνληαη ηα μέλα ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηα γεξκαληθά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ lockdown ιόγω Covid-19 νη ηξάπεδεο θαίλεηαη όηη 

‘εθκεηαιιεύηεθαλ΄ ην πάγωκα ηωλ θεθαιαηαγνξώλ θαη εζηίαζαλ ζηε δαλεηνδόηεζε κεγάιωλ 

εηαηξεηώλ ηεο ρώξαο, νη νπνίεο θαη έιαβαλ ζεκαληηθά δάλεηα από Μάξηην έωο Μάην η.έ. 

Ωζηόζν από ηνλ Μάην η.έ. ην ραξηνθπιάθην δαλεηζκνύ ηωλ μέλωλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ 

ηδξπκάηωλ έρεη κεηωζεί θαηά πεξίπνπ 1,6%, ελώ ην ραξηνθπιάθην δαλεηζκνύ όιωλ ηωλ 

ρξεκαηνπηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ παξέκεηλε ζηαζεξό. Επνκέλωο απηό ζεκαίλεη όηη απμήζεθε 

αληίζηνηρα θαηά πεξίπνπ 1,6% ην ραξηνθπιάθην δαλεηζκνύ ηωλ γεξκαληθώλ ηδξπκάηωλ. 

 


