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Περίληψη

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν συχνά αρνητικά αποτελέσματα στους 

εργαζόμενους όπως μειωμένη παραγωγικότητα, χαμηλό ηθικό, δυσαρέσκεια, άγχος 

και αγωνία για το μέλλον. Ποιοι είναι οι παράγοντες και προϋποθέσεις για να 

αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις; Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συμβατότητα 

των κουλτούρων των δύο επιχειρήσεων, η ύπαρξη στόχων και οράματος, η 

διασφάλιση της ροής της πληροφορίας προς και από τους εργαζόμενους προς τη 

διοίκηση των επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι απόψεις στελεχών Τραπεζών που 

βρέθηκαν σε διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης;

Λέξεις - Κλειδιά : Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Εταιρική κουλτούρα, 

Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Abstract

Merges and acquisitions often have negative impact on employee behavior 

resulting in low productivity; low moral; dissatisfaction; stress and uncertainty for 

the future. Is there anything that managers can do to avoid or reduce these 

implications on their human resource; How important is culture compatibility; How 

important are vision and focus for the employees; What about communication; What 

can managers do to reassure the proper communication flow; How do higher and 

middle bank employees feel about merging;

Keywords : Mergers and Acquisitions; Company culture; Communication; 

Human Resource Management.
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Εισαγωγή

Η εργασία που ακολουθεί χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται 

προσπάθεια να καθοριστεί - στο βαθμό του δυνατού - το θεωρητικό πλαίσιο των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Δίνονται οι σχετικοί ορισμοί, καθορίζονται τα στάδια 

στα οποία διακρίνονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις και θίγονται σημαντικά θέματα 

όπως η εταιρική κουλτούρα των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η επικοινωνιακή 

διαδικασία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος - βασική 

προϋπόθεση επιτυχίας της εξαγοράς ή συγχώνευσης.

Τέλος θίγεται το ζήτημα του ψυχολογικού συμβολαίου, οι τύποι του και ειδικά 

η περίπτωση παραβίασης του.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στην ελληνική εμπειρία εξαγορών και 

συγχωνεύσεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις που συναντάμε στον Ελληνικό 

τραπεζικό τομέα.

Στο τρίτο μέρος παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και οι 

προϋποθέσεις που διασφαλίζουν κατά τη γνώμη μας ως ένα βαθμό την επιτυχή 

έκβαση της εξαγοράς ή συγχώνευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις δέκα 

ανώτερων και μεσαίων στελεχών Τραπεζών που βρέθηκαν σε διαδικασία εξαγοράς ή 

συγχώνευσης και οι οποίοι κλίθηκαν να απαντήσουν σε δεκατρείς ερωτήσεις με 

έμφαση στα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των Τραπεζών, τον τρόπο 

αντιμετώπισης τους από τις διοικήσεις και τις αντιδράσεις τους στις 

πραγματοποιούμενες αλλαγές. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα της παρούσης με τη μορφή συνεντεύξεων.-
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΑΙΣΙΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις - εφεξής Ε & Σ αποτελούν βασικό τρόπο 

υλοποίησης στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης της δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων. Η επέκταση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή εξαγοράς (acquisition), 

συγχώνευσης (merger), δημιουργίας συμμαχιών (strategic alliances), ανάπτυξης με 

ίδια μέσα.

Εξαγορά είναι η συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά μέρος ή το 

σύνολο της συμμετοχής (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μία άλλη έναντι χρηματικού 

ανταλλάγματος.

Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και συγχωνευτικές. Απλή εξαγορά 

συμβαίνει όταν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείμενο ενώ 

συγχωνευτική όταν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση μεταβιβάζει την περιουσία της σε 

μια άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και παύει να υπάρχει ως υποκείμενο.

Συγχώνευση συμβαίνει όταν δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγμα χρήματα αλλά 

μερίδια συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την 

οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάριση 

τους, ενώ ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι 

ανταλλάγματος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δημιουργείται για το σκοπό 

αυτό (24 : Β. Παπαδάκης, 2002)
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1.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ :

Οι Ε & Σ διακρίνονται (12 : Δουβλής Β., 1986) :

S Ως προς το είδος του ανταλλάγματος που προσφέρεται (χρήματα ή 

μερίδια) και

•S Ως προς το δικαίωμα λόγου των παλαιών ιδιοκτητών της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο νέο καθεστώς ιδιοκτησίας το οποίο στις 

συγχωνεύσεις υπάρχει και εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής τους στην 

επιχείρηση-αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

1.2 ΤΥΠΟΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

1. Ανάλογα με το είδος διακρίνονται σε ( 5 : Barney J. , 1997) :

S Οριζόντιες : όταν οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα και ο 

στόχος της συγχώνευσης είναι η ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

’λ Κάθετες : όταν υπάρχει σχέση πελάτη-προμηθευτή με σκοπό την 

καθετοποίηση της παραγωγής ,τον έλεγχο των τιμών και τη μείωση του κόστους 

παραγωγής.

^ Συμπληρωματικές: όταν οι δραστηριότητες είναι

αλληλοσυμπληρούμενες και ασυσχέτιστες.

2. Ανάλογα με τη διαδικασία :

^ Φιλικές :όταν οι δύο εταιρίες επιθυμούν τη συγχώνευση και καθορίζουν 

από κοινού το αντίτιμο τους.

^ Εχθρικές :όταν η διοίκηση της μίας εταιρίας, συνήθως του στόχου, δεν 

εγκρίνει την εξαγορά η συγχώνευση.
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1.3 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Οι διαφορετικοί τύποι στρατηγικής αλλαγής αυτής της μορφής που συναντάμε 

είναι (12 : Δουβλής Β. 1986) :

Συγχώνευση με απορρόφηση (merger)

Η συγχώνευση με απορρόφηση συντελείται με την ενσωμάτωση από μία 

υπάρχουσα εταιρία μίας ή περισσότερων άλλων υπαρχουσών εταιριών Η 

απορροφούμενη εταιρία εξαφανίζεται και μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της 

στην απορροφούσα εταιρία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε ανάλογη αύξηση του 

κεφαλαίου της και ενσωμάτωση των μετόχων ή εταίρων της απορροφούμενης.

Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

Η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας (consolidation) συντελείται με την 

ένωση δύο ή περισσοτέρων εταιριών σε μία εταιρία.. Οι ενσωματούμενες εταιρίες 

λύονται και μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους στη νέα εταιρία χωρίς να 

μεσολαβήσει εκκαθάριση.

Συγχώνευση με εξαγορά

Η συγχώνευση με εξαγορά συντελείται με τη μεταβίβαση στην εξαγοράζουσα 

του συνόλου της περιουσίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας, η οποία από την εξαγορά 

παύει να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο. Οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης εταιρίας 

αποζημιώνονται απευθείας με το αντίτιμο των δικαιωμάτων τους από την 

εξαγοράζουσα η οποία διαδέχεται την πρώτη στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

της. Στο σημείο αυτό η εξαγορά μοιάζει με τους άλλους δύο τρόπους συγχώνευσης. 

Διαφέρει όμως κατά το ότι οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας εταιρίας δεν γίνονται 

μέτοχοι της εξαγοράζουσας , όπως στην περίπτωση της απορρόφησης, αλλά αφού
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αποζημιωθούν με χρήματα που προέρχονται από την περιουσία της τελευταίας 

,εξέρχονται τελείως από τη σχέση.

Τα διαφορετικά είδη στρατηγικών επιλογών για τη συνένωση δύο ή 

περισσοτέρων εταιριών κατά σειρά έντασης και πολυπλοκότητας είναι : η απόκτηση 

δικαιωμάτων σε μια εταιρία (licensing), η συμμαχία (alliance), ο συνεταιρισμός 

(partnership), η κοινοπραξία (joint venture), η συγχώνευση (merger) και η εξαγορά 

(acquisition) και όπως είναι φανερό υπαγορεύουν διαφορετικό βαθμό σημαντικότητας 

και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στα θέματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

των εμπλεκόμενων εταιριών (30 : R.Schuler, S.Jackson 2001).

Στις συγχωνεύσεις δύο εταιρίες ενώνονται για να φτιάξουν μία καινούργια 

οντότητα. Στις εξαγορές μια εταιρία αγοράζει κάποια άλλη και διοικεί το προσωπικό 

ανάλογα με τις ανάγκες της. Σημασία έχει στις εξαγορές αν μετά την εξαγορά 

ακολουθεί ενοποίηση των δύο εταιριών ή διακριτή λειτουργία, ενώ στις συγχωνεύσεις 

παίζει ρόλο αν πρόκειται για ισομεγέθεις εταιρίες ή διαφορετικού μεγέθους.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η 

ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Οι πλέον συνήθεις λόγοι για τη συγχώνευση ή εξαγορά δύο εταιριών είναι 

συνοπτικά οι ακόλουθοι (30 : R.Schuler, S. Jackson 2001) :

^ Οριζόντια συγχώνευση για κυριαρχία στην αγορά

S Οικονομίες κλίμακας

S Κάθετη συγχώνευση για έλεγχο των καναλιών διανομής 

^ Επιθετική εξαγορά για διασπορά του κινδύνου, μείωση των εξόδων, 

συνέργιες
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■S Ανάπτυξη για την κατάκτηση ηγετικής θέσης και διεθνή επέκταση 

S Επιβίωση

S Εξαγορές για δημιουργία ρευστότητας, αποφυγή φορολογίας

^ Μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης

S Απόκτηση ευελιξίας

•S Απόκτηση τεχνογνωσίας

^ Οικονομική δύναμη

S Δυνατότητα και επάρκεια για περισσότερες επιλογές 

'λ Απόκτηση ικανών ,ταλαντούχων στελεχών και λήψη γνώσης

Ο τελευταίος λόγος κατέχει όλο και σημαντικότερη θέση στις επιλογές των 

εταιριών για συγχώνευση. Πολλές είναι οι εταιρίες ειδικά όσες ασχολούνται με 

παροχή υπηρεσιών όπως οι τράπεζες που εκτιμούν την αξία της επιχείρησης στόχου 

σε όρους στελεχών και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της 

παρά στην ποιότητα και επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτού του είδους οι 

επιλογές θεωρούνται επιτυχείς μόνο αν παραμείνουν τα στελέχη των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων και στο νέο σχήμα (9 : Creswell J., 2001).

Ειδικότερα μέσω στρατηγικών επιλογών όπως οι Ε & Σ είναι δυνατή ( 10 : 

Γεωργακοπούλου Β. , 2000 ) :

•S Η δημιουργία και αξιοποίηση συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις με 

συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας 

ή/και οικονομιών φάσματος.

^ Η δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών λόγω 

μεγαλύτερου μεγέθους, βελτίωσης της αξιοπιστίας, καλύτερης πρόσβασης σε 

κεφάλαια
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■S Η αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης με στόχο την 

εξυγίανση και ανάπτυξη της επιχείρησης στόχου-στις περιπτώσεις εχθρικών 

εξαγορών-χωρίς τη συναίνεση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

■S Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας στην εθνική ή διεθνή αγορά 

και ο περιορισμός του ανταγωνισμού.

^ Η επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων των διευθυντικών στελεχών της 

εξαγοράζουσας με στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να 

διατηρήσουν τα προνόμια τους.

Επίσης σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον οι Ε & Σ 

φαίνεται να ανταποκρίνονται σε μια διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία 

ισχυρών επιχειρήσεων και ομίλων ικανών :

·/ Να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες της νέας παγκόσμιας

οικονομίας

'λ Να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού

τους

'λ Να αξιοποιήσουν κατά το δυνατό τις νέες τεχνολογίες (10:

Γεωργακοπούλου Β.,2000)

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η συγχώνευση ή η 

εξαγορά από κάποια εταιρία υπάρχουν μερικές βασικές υποθέσεις που είτε είναι 

σαφείς είτε υπονοούνται (10 : Γεωργακοπούλου Β., 2000 ) :

S Ο εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε & Σ) είναι ο γρηγορότερος και 

ευκολότερος τρόπος ανάπτυξης.

'λ Οι Ε & Σ είναι πιθανό να μην πετύχουν τον στόχο τους
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πρόκληση

Η δημιουργία συνεργιών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 

Η ανάμιξη διαφορετικών κουλτουρών αποτελεί επίσης μια μεγάλη 

Η επίπονη προσπάθεια είναι απαραίτητος όρος αλλά όχι αρκετός 

Ο καλός σχεδιασμός του εγχειρήματος αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας

Φαίνεται από τα ιστορικά δεδομένα ότι οι εταιρίες που έχουν δοκιμάσει στο 

παρελθόν προσπάθειες συνεργιών εκτιμούν ιδιαίτερα τους παραπάνω παράγοντες. 

Όσο περισσότερες εμπειρίες έχει μια εταιρία τόσο περισσότερο μαθαίνει και παγιώνει 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

3. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ Ε & Σ

Στελέχη που πέρασαν τη διαδικασία της συγχώνευσης αναγνωρίζουν ότι στις 

σημερινές συνθήκες η διοίκηση της ανθρώπινης πλευράς της συντελούμενης αλλαγής 

είναι το πραγματικό κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αξίας της συμφωνίας.

Παρόλα ταύτα η πλειοψηφία των διοικήσεων των εταιριών που συμμετέχουν 

σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών φαίνεται να παραμελούν τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Οι πιθανότεροι λόγοι γι' αυτό είναι (30 : R.Schuler, S. Jackson 2001) :

•S Άγνοια της σημαντικότητας των ανθρώπων 

Μειωμένη εκπροσώπηση των εργαζομένων

■S Ανυπαρξία μοντέλου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Η έρευνα έχει δείξει ότι θέματα που αφορούν το προσωπικό εμφανίζονται σε 

διάφορες φάσεις της διαδικασίας της Σ ή Ε με κυριότερα(30 : R.Schuler, S.Jackson 

2001) : S Την αναγκαιότητα διατήρησης των ταλέντων στο νέο σχήμα

14



ν' Την διαφύλαξη της επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ενοποίησης

^ Την ενοποίηση των διαφορετικών κουλτουρών

ν' Την επιλογή των σωστών ανθρώπων από τις δύο επιχειρήσεις

ν' Ποιοι θα μείνουν στο νέο σχήμα και ποιοι θα φύγουν;

ν' Πως θα αναθεωρηθούν και θα αλλάξουν πρακτικές και νοοτροπίες;

4. ΣΤΑΛΙΑ Ε & Σ- ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4.1 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προβλήματα μπορεί να προκύψουν ακόμη και κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων. Κυρίαρχο λόγο σ' αυτή τη φάση έχουν τα στελέχη της 

επιχείρησης αγοραστή. Τα θέματα που προκύπτον σ' αυτό το στάδιο μπορεί να μην 

είναι ορατά αλλά δεν παύουν να είναι πολύ σημαντικά. Ζωτικής σημασίας πρόβλημα 

είναι κατά πόσο οι δύο επιχειρήσεις είναι συμβατές γεγονός που δεν μπορεί να 

εντοπιστεί εύκολα κατά το στάδιο που προηγείται της ενοποίησης. Ο κυριότερος 

λόγος για τα προβλήματα που εμφανίζονται και οφείλονται στον ανθρώπινο 

παράγοντα είναι ότι τα στελέχη της εξαγοράζουσας εταιρίας καλούνται να 

παρουσιάσουν ολοκληρωμένη άποψη και ανάλυση για το εγχείρημα σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Η ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις δεν είναι πάντοτε καλός 

σύμβουλος, οδηγώντας πολλές φορές σε λάθος εκτιμήσεις. Ο λόγος που επισπεύδεται 

η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και πολλές φορές οδηγείται σε λάθος 

συμπεράσματα είναι καταρχήν το έντονο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στους 

εργαζόμενους από τη στιγμή που διαρρέει η πληροφορία για το ενδεχόμενο Ε ή Σ με 

αποτέλεσμα τα στελέχη που χειρίζονται το θέμα να βιάζονται να έρθουν σε συμφωνία 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι

15



πολλές φορές σε μια διαδικασία Ε ή Σ πολλοί είναι εκείνοι που επωφελούνται από 

την πραγματοποίηση της άσχετα με το αν είναι απόλυτα συμφέρουσα ή όχι. Αρα 

πάντοτε τίθεται και θέμα συμφερόντων (24 : Παπαδάκης Β. , 2002).

Γενικότερα τόσο κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όσο και μετά την 

πραγματοποίηση της Ε ή Σ τα στελέχη και των δύο επιχειρήσεων φέρουν πολύ 

μεγάλη ευθύνη για μια πιθανή αποτυχία.

Τα στελέχη της επιχείρησης - αγοραστή μπαίνουν στην διαδικασία με την 

αυτοπεποίθηση του επιτυχημένου θεωρώντας τα στελέχη της επιχείρησης - στόχου 

κατώτερα σε αξία. Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας προκύπτει πάντοτε το ερώτημα 

ποιος είναι καταλληλότερος να αναλάβει τη διοίκηση των τμημάτων : τα στελέχη της 

εξαγοράζουσας (ή της ηγέτιδας) ή τα στελέχη της επιχείρησης στόχου. Αποτέλεσμα σε 

πολλές περιπτώσεις το ξέσπασμα διαμάχης μεταξύ των στελεχών και η μεγέθυνση της 

ήδη υπάρχουσας έντασης. Πολλές συγχωνεύσεις αναδείχθηκαν σε μεγάλες επιτυχίες , 

ενώ άλλες κατέληξαν σε διαζύγιο λόγω της αδυναμίας συνεργασίας και σύμπνοιας 

μεταξύ των στελεχών των δύο επιχειρήσεων. Αξίζει να αναφερθούμε στο σημείο αυτό 

στην αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με την ALPHA 

BANK η οποία οδηγήθηκε σε ναυάγιο εν μέρει λόγω ρήξης των διοικητικών ομάδων 

και στελεχών πριν καν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά το στάδιο πριν την 

ενοποίηση ( 1 : Appelbaum S ..., 2000) :

•S Είναι ένας από τους λόγους της συγχώνευσης η απόκτηση κάποιων 

ταλέντων;

S Υπάρχει ή έχει φτιαχτεί μια ομάδα με ικανούς ανθρώπους που θα ηγηθεί 

στη διαδικασία της Σ;

'λ Υπάρχει η ικανή ηγετική προσωπικότητα που θα καθοδηγήσει τη 

διαδικασία, θα αναζητήσει πιθανές εταιρίες στόχους για Ε ή Σ και θα επιλέξει την 

καταλληλότερη; ig



y Πως θα μπορέσει η επιχείρηση να μάθει μέσα από τη διαδικασία της 

συγχώνευσης;

Ειδικά στις περιπτώσεις πλήρους ενοποίησης η ύπαρξη εμπειρίας μπορεί 

να είναι πολύτιμη.

Η ύπαρξη μιας ισχυρής ομάδας ανθρώπων με γνώσεις, ικανότητες και 

εμπειρία στις Σ & Ε μπορεί να βοηθήσει σ’ όλα τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, 

στην επιλογή προσωπικού, στην αξιολόγηση του, στην πολιτική αμοιβών, στις σχέσεις 

με τη διοίκηση και με τα σωματεία.

4.2 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.2.1 Γενικά

Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του σταδίου της ενοποίησης 

των δύο οργανισμών είναι ο πολύ καλός σχεδιασμός του εγχειρήματος κατά το στάδιο 

πριν την ενοποίηση. Το στάδιο της ενοποίησης ξεκινάει με την ανακοίνωση της 

συγχώνευσης. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες σ' αυτό το στάδιο είναι η 

επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις θέσεις κλειδιά έτσι ώστε ( 10 : 

Γεωργα^οπούϊοοιπΒρμ^ιΘΟίΙβυν στο νέο σχήμα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 

στελέχη των δύο επιχειρήσεων

^ Να διατηρηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων 

S Να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

Τι συμβαίνει όμως στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του σταδίου της 

ενοποίησης; Συχνά η εξαγοράζουσα επιχείρηση δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της 

αβεβαιότητας που επικρατεί στους εργαζόμενους ειδικά της επιχείρησης-στόχου. 

Πολλοί απ' αυτούς δεν γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους ή θα απολυθούν. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα τέλη του 1998 της εξαγοράς της 

Αμερικάνικης BANKERS TRUST από τη Γερμανική DEUTSCHE BANK , μία από
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τις μεγαλύτερες εξαγορές όλων των εποχών στον τραπεζικό τομέα, το τίμημα της 

οποίας ανήλθε σε 29,6 εκ ευρώ. Με την κίνηση αυτή δημιουργήθηκε ένας τραπεζικός 

κολοσσός με ισολογισμό 2,4 δις ευρώ και προσωπικό 96.442 υπαλλήλους, 

εκτοπίζοντας έτσι από την κορυφή της παγκόσμιας τραπεζικής κατάταξης την 

UNION BANK OF SWITZERLAND. Ανάμεσα όμως στις ιδιαίτερα αρνητικές 

επιπτώσεις της εξαγοράς ήταν η απώλεια 5.500 θέσεων εργασίας στα γραφεία της Ν. 

Υόρκης και του Λονδίνου ( 24 : Παπαδάκης Β., 2002).

Η αβεβαιότητα αυτή των εργαζομένων οδηγεί σε συμπεριφορά που 

χαρακτηρίζεται από πτώση ηθικού, άγχος, αύξηση απουσιών και μείωση της 

παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν συγχωνεύονται σκληροί 

ανταγωνιστές με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας επιχείρησης να 

νιώθουν ηττημένοι, φοβισμένοι και συχνά προδομένοι. Επίσης δε γνωρίζουν ποιος θα 

είναι ο ρόλος τους στη νέα εταιρία, σε ποιόν θα αναφέρονται και πως θα ταιριάζουν οι 

προσωπικοί και επαγγελματικοί τους στόχοι με την κουλτούρα του νέου οργανισμού.

Στα υψηλόβαθμα τώρα στελέχη μειώνεται η αίσθηση καθήκοντος και η 

διάθεση συνεργασίας με τα στελέχη της επιχείρησης - αγοραστή επειδή βρίσκονται 

αντιμέτωποι με την αλλαγή του τρόπου της μέχρι τότε λειτουργίας τους. Φοβούνται 

ακόμη ότι η νέα εποχή που ξεκινά θα διαγράψει αυτόματα όλα τα επιτεύγματα και θα 

πρέπει να αποδείξουν από την αρχή την αξία τους. ( 2 : Appelbaum S...., 2000 )

Επιπλέον πολλές φορές οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση - στόχο είναι 

προκατειλημμένοι έναντι της επιχείρησης - αγοραστή και τείνουν να παρεξηγούν και 

να απορρίπτουν όλες τις αντιλήψεις της σχετικά με το σκοπό της Ε ή Σ. Οι ασάφειες 

και η αβεβαιότητα που επικρατούν πυροδοτούν σύγκρουση των δύο ειδών 

κουλτούρας και διαμάχες γα την επικράτηση. Η σύγκρουση οφείλεται συνήθως στον 

διαφορετικό τρόπο σκέψης και στη δυσκολία να βρει κάποια επιχείρηση άλλη που να 

τον συμμερίζεται.
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4.2.2 Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά της εξειδικευμένης ομάδας που 

καθοδηγεί τη συγχώνευση ή εξαγορά

Η ομάδα των ανθρώπων που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τη διαδικασία της 

ενοποίησης ( 30 : Schuler J., Jackson S. , 2001 ) :

S Ασχολείται ειδικά με τη διαδικασία της ενοποίησης 

'λ Το άτομο που τη διευθύνει είναι προτιμότερο να είναι εκτός των 

επιχειρήσεων που συγχωνεύονται και να προσληφθεί ειδικά για τη διαδικασία της 

ενοποίησης

^ Διασφαλίζει τη συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες 

διαπραγμάτευσης και στη διοίκηση του νέου σχήματος και τους εμπνέει ώστε να 

κάνουν το εγχείρημα να δουλέψει

S Καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα στη διαδικασία της ενοποίησης 

και παρακολουθεί το έργο των ομάδων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί για τη 

συγχώνευση Έχει ρόλο συμβουλευτικό, διαπραγματευτικό, εξασφαλίζει την 

επικοινωνία όλων των πλευρών, δίνει λύσεις, χτίζει τις νέες σχέσεις και διευκολύνει 

την διαδικασία της συγχώνευσης .

Κρίσιμο ερώτημα για τη διασφάλιση της επιτυχίας είναι η ύπαρξη μιας 

ισχυρής ηγετικής ομάδας στελεχών στο νέο σχήμα. Ποιοι όμως θα ηγηθούν; Πώς θα 

επιλεγούν; Από ποιους; Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των στελεχών είναι ( 30 : 

Schuler J., Jackson S. , 2001 ) :

•S Ευαίσθητοι στις διαφορές της κουλτούρας των δύο οργανισμών 

■S Ανοικτοί στις αλλαγές 

S Ευέλικτοι
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■S Ικανοί να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των 

συγχωνευόμενων εταιριών

'λ Ικανοί να ακούν

S Οραματιστές

■S Έχουν τη διάθεση να διατηρήσουν τους ανθρώπους κλειδιά στις θέσεις 

τους και να τους εκμεταλλευτούν.

Η διαδικασία της ενοποίησης πρέπει να γίνει έγκαιρα , γρήγορα και εφάπαξ, 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αβεβαιότητα των 

εργαζομένων. Οι αποφάσεις για την οργανωτική δομή, τους ρόλους, τις αποχωρήσεις , 

τις απολύσεις πρέπει να ανακοινώνονται άμεσα ώστε να μην δημιουργούνται 

πρόσθετα προβλήματα άγχους και στρες στους εργαζόμενους (3 : Ashtenas R..N.- 

ΡΓ3ηώΈΒ^ρι?Ο0{ξ).ενοποίησης των δύο οργανισμών είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί ( 

24 : Παπαδάκης Β., 2002) :

S Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της ενοποίησης παράλληλα με την 

καθημερινές ανάγκες της παραγωγής και των πωλήσεων.

S Πρέπει να καταπολεμηθεί η τάση των εργαζομένων να αντιστέκονται 

στις αλλαγές

■S Υπάρχει μεγάλη ένταση και στρες

'λ Υπάρχει έλλειψη ανθρώπων με ειδικές γνώσεις γύρω από τη διαδικασία 

των Σ & Ε

Η ορθή διαδικασία σ' αυτό το στάδιο επιβάλει την προετοιμασία των 

εργαζομένων για την επερχόμενη αλλαγή, την πλήρη κατανόηση της αναγκαιότητας 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, το σχεδίασμά και την υλοποίηση των αλλαγών, την 

αποκατάσταση των οργανωσιακών δομών και την εισαγωγή πρακτικών και 

διαδικασιών που θα υποστηρίξουν την νέα εταιρία.
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Μέρος του σταδίου της ενοποίησης είναι διαδικασίες όπως η επιλογή 

προσωπικού, η διατήρηση ανθρώπων κλειδιά, η υποκίνηση των εργαζομένων, η 

ενοποίηση των διαφορετικών κουλτουρών η διαρκής επικοινωνία.

Η εμπειρία από πραγματοποιούμενες Σ και Ε έχει δείξει ότι (20 : Lynch J.., 

2002) : ν' Οι ενέργειες που αφορούν την επιλογή του προσωπικού στο νέο σχήμα, 

τη διατήρηση των στελεχών, την εξασφάλιση της επικοινωνίας και την ενοποίηση 

των κουλτουρών είναι από οι πλέον σημαντικές για την επιτυχία της ενοποίησης των 

δύο οργανισμών.

ν' Η μη συμβατότητα των διαφορετικών κουλτουρών είναι ο πιο συχνά 

συναντούμενος παράγοντας που δημιουργεί εμπόδια στην διαδικασία ενοποίησης

ν' Ο καλός σχεδιασμός των παραπάνω ενεργειών είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία

ν' Συνήθως η εταιρία στόχος που εξαγοράζεται ή συγχωνεύεται χάνει τους 

ανθρώπους που αποτελούσαν κλειδιά στη λειτουργία της. Η διατήρηση τους είναι 

σημαντική τόσο για τη φάση της ενοποίησης όσο και για την επίτευξη των στόχων 

του νέου οργανισμού.

ν' Η ελλιπής επικοινωνία - ενημέρωση και οι ασάφειες στην στρατηγική 

που ακολουθείται δημιουργούν αβεβαιότητα που έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

στους εργαζόμενους.

Τα προβλήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των υπό συγχώνευση 

εταιριών είναι αποτελούν βασικό λόγο αποτυχίας του όλου εγχειρήματος. Για την 

διασφάλιση της διατήρησης των στελεχών θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως ( 

25 : Reece R. , 1996 ) :

ν' Η διαπραγμάτευση οικονομικών συμφωνιών με τους ανθρώπους κλειδιά 

των επιχειρήσεων
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/ Η χορήγηση πρόσθετων παροχών για την διατήρηση των αντίστοιχων

θέσεων

/ Η σύναψη γραπτών συμφωνιών για την παραμονή τους στο νέο σχήμα 

/ Η διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας με τους εργαζόμενους με κάθε 

δυνατό τρόπο.

4.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Είναι το στάδιο όπου λαμβάνονται οι πρώτες αποφάσεις της νέας διοίκησης 

για τις περικοπές των εξόδων και κατά συνέπεια την πιθανή μείωση του προσωπικού 

καθώς και η φάση όπου διενεργείται η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, ο 

καθορισμός της νέας στρατηγικής και των επιμέρους πολιτικών για τις αμοιβές, την 

αξιολόγηση και την προώθηση του προσωπικού.

5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος της Σ ή Ε προκύπτουν πληθώρα 

προβλημάτων σχετικά με το προσωπικό από τα οποία όπως είδαμε εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό η επιτυχής έκβαση του ειδικά κατά το στάδιο της ενοποίησης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι μόλις το 35% των υψηλόβαθμων στελεχών των 

διευθύνσεων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία 

της συγχώνευσης ( 13 : Giles Ρ., 2000 & 18 : Liberatore M.D., 2000).
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Οι ενοποιήσεις των εταιριών αποτυγχάνουν σε ποσοστό 80% επειδή τα 

τμήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τα στελέχη τους δεν συμμετέχουν στην 

όλη διαδικασία ή καλούνται να βοηθήσουν σε προχωρημένο στάδιο και ακόμη και σ' 

αυτή την περίπτωση τους λείπει η σχετική εμπειρία (8 : Charman A. ,1999 & 15 : 

ΟΓεεη^ι&βρίέββί^Εργειες της διεύθυνσης και των τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων είναι ( 30 : Schuler R., Jackson S. , 2001 ) :

1). Η ενεργή συμμετοχή τους στο σχεδίασμά της στρατηγικής των 

επιχειρή)τίώτολοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με

S Την παροχή κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό των δύο οργανισμών 

S Την προσέγγιση των ομάδων διοίκησης των εταιριών 

•S Την ανάλυση και το σχεδίασμά της οργανωτικής δομής

Την σύγκριση και τον καθορισμό των πολιτικών αμοιβών, αξιολόγησης, 

στρατολόγησης, εκπαίδευσης του προσωπικού των δύο επιχειρήσεων-οργανισμών 

καθώς και τη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων εργασίας

S Την προσπάθεια επίτευξης της ενοποίησης της κουλτούρας των δύο 

εταιριών

3) . Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της νέας επιχείρησης

4) . Ο καθορισμός της νέας οργανωτικής δομής σε συνεργασία με την 

διοίκησης των επιχειρήσεων

5) . Η δημιουργία ομάδων εργασίας για τη μετάβαση με καθήκοντα 

S Την ανάπτυξη της υποδομής βάσης του νέου σχήματος

S Τον σχεδίασμά των συστημάτων και των διαδικασιών 

^ Την επίλυση θεμάτων κουλτούρας

’λ Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

23



■/ Την διοίκηση των ενεργειών των σχετικών με τη στρατολόγηση, 

στελέχωση, διατήρηση του προσωπικού

6) . Η επίβλεψη της επικοινωνίας και ο σχεδιασμός των τρόπων διασφάλισης 

της.. Η συνεχής συλλογή πληροφοριών και η μετάδοση τους στους ενδιαφερομένους

7) . Η παροχή βοήθειας στους εργαζομένους ώστε να αντεπεξέλθουν στην 

αλλαγήδ). Ο σωστός σχεδιασμός και διοίκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με

S Τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

'λ Την επιλογή των εκπαιδευόμενων

ν' Την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αξιολόγηση και προώθηση

ν' Την ανταμοιβή κάθε προσπάθειας εκπαίδευσης

9). Η αναδιοργάνωση της ίδιας της διεύθυνσης και των τμημάτων διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, η εισαγωγή νέων πολιτικών και πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού ανάλογων με το όραμα και την κουλτούρα του νέου 

οργανισμού. 10). Ο καθορισμός τέλος νέου ενδυναμωμένου ρόλου για την διεύθυνση 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά για τον διευθυντή ανθρωπίνων πόρων.

6. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

6.1 Γενικά για την εταιρική κουλτούρα

Κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία της στρατηγικής ανάπτυξης του εταιρικού 

σχήματος που προκύπτει μέσω της Ε ή Σ παίζει η δυνατότητα γρήγορης και 

επιτυχούς ενοποίησης των δυο επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αφορά την ένωση δύο 

διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 

παρούσα εργασία. Αφορά επίσης όπως ήδη αναφέραμε την προσπάθεια
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αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. 

Έμφαση δίνεται στην περίπτωση που ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που 

ευθύνεται για την αποτυχία ( 30 : Schuler R - Jackson S., 2001 ). Ο ανθρώπινος 

παράγοντας δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων και την 

εταιρική κουλτούρα που το διακρίνει δηλαδή τα σύμβολα , οι αξίες ,οι ιδεολογίες που 

λειτουργούν σε μια επιχείρηση , και διαμορφώνουν την συνολική συμπεριφορά.

Η εταιρική κουλτούρα παρόλο που είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας μιας Ε ή Σ μοιάζει να αγνοείται 

στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα προβλήματα από την μη συμβατότητα της 

κουλτούρας των δυο επιχειρήσεων αρχίζει να φαίνεται μετά την οριστικοποίηση της 

συμφωνίας. Η εταιρική κουλτούρα κατά τον Schein Ε.(29) είναι ένα μονοπάτι - 

δρόμος από βασικές υποθέσεις που εφευρίσκονται, ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται 

από μια ομάδα στην επιχείρηση καθώς αυτοί μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον και προβλήματα εσωτερικής 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης - οι οποίες έχουν αποδειχθεί τόσο σημαντικές και 

έχουν τέτοια αξία ώστε να μπορούν να μεταδοθούν και στα νέα μέλη του οργανισμού 

σαν το σωστό τρόπο σκέψης και λύσης των ζητημάτων που ανακύπτουν κάθε φορά. 

Αυτές οι υποθέσεις και αξίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν και κάθε 

μετατροπή τους προϋποθέτει μακροχρόνια και συντονισμένη προσπάθεια γεγονός που 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν στην περίπτωση οργανωσιακών αλλαγών όπως 

είναι οι Ε και Σ επιχειρήσεων, πολλές φορές διαφορετικής κουλτούρας.(6 : Brubakk 

Β.,1996). Στην προσπάθεια αλλαγής - μετασχηματισμού της εταιρικής

κουλτούρας θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν δυο παράμετροι .Πρώτον, οι 

συμπεριφορές σε μια επιχείρηση δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη την κουλτούρα της. 

Πολλές φορές οι αντιδράσεις επιβάλλονται από τις αλλαγές του εξωτερικού
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περιβάλλοντος. Δεύτερον, η κουλτούρα δεν είναι απλά μια παράμετρος εσωτερικής 

διοίκησης της επιχείρησης αλλά επηρεάζεται και από τις εξωτερικές συνθήκες .

Η εταιρική κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ελέγχου 

για την επιχείρηση, δεν είναι όμως πάντα μια θετική δύναμη . Ειδικά στις 

περισσότερες περιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων η σύγκρουση των 

διαφορετικών κουλτουρών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει 

διαμάχες, να χαθούν ταλέντα και να μην εκμεταλλευθούν σωστά τα ευεργετήματα 

της συνέργιας. (22 : Ο’ Reilly Ch., 1989).

Στις Ε και Σ από την στιγμή που οι έχοντες τον κυρίαρχο ρόλο έχουν 

αποφασίσει για το είδος της νέας εταιρικής κουλτούρας θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι να βρουν τις πηγές και ειδικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα τη 

γεννήσει και θα τη διατηρήσει ( 23 : Pekala Ν., 2001).

Σε πολλές περιπτώσεις Ε και Σ το στοιχείο που παραλείπεται είναι η 

ενδεδειγμένη προσοχή που πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της εταιρικής κουλτούρας 

κατά την διάρκεια της ενοποίησης.

6.2 Βασικές Προϋποθέσεις κλειδιά για την επιτυχία

Τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις κλειδιά για την επιτυχία του 

εγχειρήματος της ΕήΣ ( 23 : Pekala Ν., 2001) :

1) Να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Και οι δυο πλευρές πρέπει να κάνουν 

προσπάθειες να μειώσουν και να ελαχιστοποιήσουν κάθε αρνητισμό των εργαζομένων 

που είναι λογικό να επικρατεί στις συγχωνεύσεις και να τον υποκαταστήσουν με 

εμπιστοσύνη και αφοσίωση στους στόχους της νέας επιχείρησης.

2) Να ξεπεραστούν οι διαφορές της εταιρικής κουλτούρας.. Οι 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν από την αρχή τις διαφορές

26



στις αξίες , στα επιτεύγματα , στην φιλοσοφία που συνεισφέρει η κάθε μια στο νέο 

σχήμα. Να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτές τις διαφορές σε μέγιστο όφελος της.

3) Να υπάρχει συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία. Θα πρέπει να 

καταλάβουν την αναγκαιότητα συνεχούς επικοινωνίας με τους εργαζομένους και των 

δυο εταιρειών με οργανωμένη παροχή πληροφοριών γύρω από την πορεία της Ε ή Σ.

4) Να ακολουθείται προσεκτική αλλαγή του τρόπου διοίκησης. Θα πρέπει

να ανταποκρίνεται η επιχείρηση στη στάση των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές 

που συντελούνται, με τέτοιο τρόπο ώστε να γιατρεύει όσους αισθάνονται

παραγκωνισμένοι ή θιγμένοι από το εγχείρημα αυτό της Ε ή Σ, αλλά θέλουν να 

συμβάλλουν στη καλή πορεία της επιχείρησης και να αποβάλει όσους αρνούνται να 

παρακολουθήσουν τις εξελίξεις..

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι 

πριν την προσπάθεια μεταβολής της εταιρικής κουλτούρας να προηγηθεί η 

κατανόηση της ( 7 : Cartwight S. - Cooper C.L., 1993 ).

Θεωρείται ότι όταν μια επιχείρηση προσπαθεί να εκτιμήσει μια 

ενδεχόμενη Ε ή Σ πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να καθορίσει την εταιρική 

της εικόνα καθώς και της εταιρείας στόχου ( 4 : Balmer J. - Dinnie Κ. , 1999)

Η αναγνώριση της εταιρικής κουλτούρας μιας επιχείρησης πριν από 

την Ε ή Σ μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παρατήρησης του τρόπου που λειτουργεί, 

της ιεραρχικής της δομής και των εργασιακών σχέσεων που επικρατούν.

Χρήση συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων των εργαζομένων μπορεί να 

βοηθήσει στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών ακόμα και για τον τρόπο σκέψης τους 

ή τη στάση τους έναντι της προοπτικής της Ε ή Σ .

Χρήσιμος ακόμη μπορεί να είναι και ένας «έλεγχος της κουλτούρας» 

(Culture audit) (24 : Παπαδάκης Β., 2002). Πρόκειται για έναν αντικειμενικό τρόπο 

σύγκρισης των δυο ειδών εταιρικής κουλτούρας και καθορισμού του τρόπου
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διασύνδεσης των δυο επιχειρήσεων που είναι προτιμότερος ως προς την επιλογή της 

μεταβολής της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης στόχου και της διατήρησης 

της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας εγχειρήματος εξαγοράς λόγω 

της ασυμβατότητας της κουλτούρας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι αυτή της 

Τράπεζας Αθηνών από τον Κορεάτικο Όμιλο Hanwa την περίοδο 1991-1993. Σ' 

αυτήν την περίπτωση όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις Joint Ventures το 

πρόβλημα έγκειται στην διαφορετικότητα των εθνικών κουλτουρών που σαφώς 

καθορίζουν και την εταιρική κουλτούρα . Στην Τράπεζα Αθηνών η διοίκηση και η 

φιλοσοφία που ακολούθησε ο Κορεάτικος όμιλος όχι μόνο δεν βοήθησε την ανάπτυξη 

της τράπεζας αλλά επιδείνωσε τις αδυναμίες της με μόνη διέξοδο την εκ νέου πώληση 

της στον όμιλο της EUROBANK. Ας έρθουμε λίγο στην θέση των εργαζομένων της 

Τράπεζας Αθηνών και να αναλογιστούμε το σοκ , το stress και την αγωνία τους από 

τις συνεχείς αλλαγές . Η επιχειρηματική φιλοσοφία των Κορεατών μπορούμε με 

βεβαιότητα να πούμε ότι έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τις αγορές της Ασίας όχι 

όμως και για την ελληνική πραγματικότητα (16 : Ζιώτης X., 1998).

7. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ένα ακόμα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρήματος της Ε ή Σ 

που έχουμε ήδη θίξει είναι η διαδικασία ανάπτυξης της επικοινωνίας με τους 

εργαζο|ϋ\«3Π<ϊ:οινωνία δεν πρέπει να γίνεται με τους συνήθεις τρόπους φυλλάδια - 

ανακοινώσεις κ.λ.π. αλλά και με νέους τρόπους περισσότερο άτυπους όπως 

τηλεφωνική επαφή , συναντήσεις , συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο ή ακόμα και 

ύπαρξη κάποιας συμβουλευτικής ομάδας που θα απαντά στις αγωνίες και τους
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προβληματισμούς των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη η συνεχής, αμφίδρομη, 

έγκυρη ενημέρωση εργαζομένων και διοίκησης για τις προθέσεις της δεύτερης 

απέναντι τους ή τους φόβους των πρώτων για την πιθανή απώλεια των συνηθειών 

τους και των κεκτημένων τους.

Χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί (11 : Davy J...., 1989 ) για την

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στις Ε & Σ ότι θα πρέπει αυτή να είναι :

'λ Συνεχής και αδιάλειπτη,

'λ Όσο το δυνατό πιο κατανοητή,

V Επαναλαμβανόμενη με διαφορετικούς τρόπους και μέσα,

S Αξιόπιστη από την πλευρά όσων αναλαμβάνουν τον ρόλο των επαφών,

^ Να προβάλλεται πάντα ο ορθολογισμός και η αναγκαιότητα της 

οργανωσιακής αλλαγής,

S Σχεδιασμένη πολύ καλά και να διαρκεί σ' όλη τη φάση των αλλαγών.

Στην πραγματικότητα η ελλιπής επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία 

κάθε εγχείρημα στρατηγικής μορφής όπως είναι οι Ε ή Σ. Παρόλα αυτά στην πράξη 

εξακολουθεί να είναι αδύνατο σημείο στο σχεδίασμά των Ε & Σ. Οι εργαζόμενοι 

παραπονούνται ότι η «πληροφόρηση τους βασίζεται περισσότερο σε φήμες που 

διαδίδονται» , ότι «δεν γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει » και ότι « υπάρχει χάσμα 

ανάμεσα σ' αυτά που η διοίκησης σκέφτεται, αυτά που τους κοινοποιούνται και αυτά 

που τελικά γίνονται » ( 27 : Vandermerwe S. - Vandermerwe A., 1991 ).

Ο λόγος είναι είτε ότι μεσολαβούν πολλοί μέχρι να φτάσει η πληροφορία από 

την κορυφή στους εργαζόμενους και έτσι διαστρεβλώνεται, είτε ότι ο απαιτούμενος 

χρόνος για πραγματικά αποτελεσματική επικοινωνία είναι μεγάλος και στις 

περιπτώσεις των Ε & Σ δεν υπάρχει ( 27 : Vandermerwe S. - Vandermerwe A., 1991 

)·
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Γενικότερα η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία - 

κλειδιά για τις Ε & Σ. Η επαφή με τους εργαζομένους της επιχείρησης- στόχου 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αβεβαιότητα που αισθάνονται μετά το κλείσιμο 

της οριστικής συμφωνίας. Η επικοινωνία μειώνει την αβεβαιότητα και αυξάνει την 

αξιοπιστία της διοίκησης ( 32 : Schweiger D.M. - DeNisi A.S., 1991 ). Οι εργαζόμενοι 

παρόλο που πάντοτε εύχονται να γνώριζαν περισσότερα ικανοποιούνται όταν βλέπουν 

τη διάθεση από τη διοίκηση να τους κρατά ενήμερους για τα τεκταινόμενα, γεγονός 

που κάνει την αβεβαιότητα τους ανεκτή και μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις.

Είναι σημαντικό για τη διοίκηση της επιχείρησης να γνωρίζει ότι παρόλο που 

η επικοινωνία με τους εργαζόμενους πριν και κατά τη διάρκεια της ενοποίησης δεν 

είναι από μόνη της ικανή να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, ωστόσο είναι βέβαιο 

πως η έλλειψη της τραυματίζει σοβαρά την αξιοπιστία της εταιρίας.( 21 : Nicandrou 

I. - Papalexandris Ν. - Bourantas D. , 2000)

8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

8.1 Γενικά για το ψυχολογικό συμβόλαιο

Ένα μεγάλο τέλος θέμα που πρέπει να θίξουμε συζητώντας για οργανωσιακές 

αλλαγές στρατηγικής μορφής στις επιχειρήσεις είναι η ύπαρξη συμβολαίων, η 

εφαρμογή και διατήρηση των όρων που αυτά περιέχουν και η πιθανή διάρρηξη τους 

σε περιπτώσεις αλλαγών όπως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τι εννοούμε όμως με 

τον όρο συμβόλαιο Ως συμβόλαιο μπορεί να οριστεί κάθε αμοιβαία, εθελούσια, 

ελεύθερη συμφωνία αφοσίωσης ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Στην ιδεατή 

μορφή της είναι η συμφωνία που περιγράφει τις προσδοκίες των δύο μερών (26 : 

RoossedkDcMp^099d)x της μορφής αυτής υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές του 

οργανωσιακού περιβάλλοντος και είναι δύσκολο να τηρηθούν.
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Η ύπαρξη των συμβολαίων ωστόσο οργανώνει ατομικά τον κάθε εργαζόμενο 

και τον κάνει πιο αποτελεσματικό στη δουλειά του.

Οι επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν αφοσιωμένο κατά το δυνατό ανθρώπινο 

δυναμικό. Σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον χρειάζονται ευέλικτα συμβόλαια ώστε 

να αλλάζουν οι επιμέρους όροι τους χωρίς να διαρρηγνύονται.

Τα συμβόλαια μπορεί να περιλαμβάνουν είτε γραπτούς όρους είτε προφορικές 

συμφωνίες όπως υποσχέσεις για εκπαίδευση, υποστήριξη από την επιχείρηση προς 

τον εργαζόμενο ή αντίστοιχα για μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του 

εργαζόιΕκβίρο που συχνά συμβαίνει είναι ότι τα συμβόλαια δεν είναι συνήθως 

κατανοητά από τις δύο πλευρές γιατί αντιμετωπίζουν στην πράξη την εργασία σαν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπου οι ενδιαφερόμενες πλευρές έχουν τα συμφέροντα 

τους και προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δίνοντας όσο το 

δυνατόν λιγότερα ( 33 : Sparrow Ρ.).

8.2 Διαφορετικοί τύποι συμβολαίων

Οι διαφορετικοί τύποι συμβολαίων διακρίνονται ως προς το επίπεδο αναφοράς 

τους ατομικό ή ομαδικό και ως προς την προοπτική αν αφορά τους μετέχοντες στο 

συμβόλαιο ή τρίτους. Μπορούμε να διακρίνουμε με βάση τα παραπάνω τέσσερις 

τύπους συμβολαίων από τα οποία ιδιαίτερη σημασία έχει το πρώτο (26 : Roosseau 

D.M., 1995) :

1. Ψυγολονικό Συμβόλαιο : Είναι το σύνολο των πιστεύω που έχει ο κάθε 

εργαζόμενος σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι της επιχείρησης 

αλλά και τις προσδοκίες που έχει από αυτήν. Τα ψυχολογικά συμβόλαια αποτελούν 

κινητήρια δύναμη για τον εργαζόμενο. Εχουν την ιδιότητα να φτιάχνουν το μέλλον. Οι 

εργαζόμενοι αναλαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο δεσμεύσεις έναντι της επιχείρησης 

σχεδιάζουν τα μελλοντικά βήματα στην εργασία τους και γίνονται πιο προβλέψιμοι.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ψυχολογικό συμβόλαιο είναι ανάλογο 

της ιδιοσυγκρασίας του εμπλεκόμενου και είναι μοναδικό για καθένα.

2. Κανονιστικό Συιιβόλαιο : Είναι το ψυχολογικό συμβόλαιο που

μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνικής ή εργασιακής ομάδας οι οποίοι έχουν κοινά 

πιστεύω. Το κανονιστικό συμβόλαιο υπάρχει όταν ο εμπλεκόμενος οργανισμός 

αποτελείται από ομάδες εργαζομένων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μερικώς 

απασχολούμενοι σε μια επιχείρηση, συνταξιούχοι ενός οργανισμού.. .)Στην πράξη όσο 

περισσότερο τα μέλη αυτών των ομάδων μοιράζονται ένα κοινό ψυχολογικό 

συμβόλαιο τόσο περισσότερο αυτό ενισχύεται και τους δίνει τη δυνατότητα να 

ακουμπούν πάνω του και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην εργασία τους και να 

αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια παραβίασης ή αλλαγής των όρων του 

ιι/υγολο&ικούYim^Mhausvio Συιιβόλαιο : Το συμβόλαιο όπως αυτό ερμηνεύεται από

τρίτους όχι άμεσα εμπλεκόμενους π.χ. μάρτυρες, δικαστές, πιθανούς εργαζόμενους. 

Τα υποδηλούμενα συμβόλαια καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την φήμη και τη δημόσια 

εικόνα κάθε επιχείρησης. Πολλοί από τους τρόπους καθορισμού και ενίσχυσης των 

συμβολαίων χρησιμοποιούν την άποψη τρίτων επιβάλλοντας έτσι την αναγκαιότητα 

ύπαρξης υποδηλούμενων συμβολαίων. Όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί « κανένας 

νόμος δεν είναι πιο δεσμευτικός από τα άγραφα ήθη που υποστηρίζονται από την 

κοινή γνώμη » (C.C.CATT κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της 

Γερουσίας για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών).

4. Κοινωνικό Συιιβόλαιο : Ευρέως διαδεδομένες απόψεις για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κουλτούρα κάθε κοινωνίας. Τα 

κοινωνικά συμβόλαια στην εργασία εμφανίζονται στις διάχυτες απόψεις για το τι 

είναι γενικά «δίκαιη συμπεριφορά».Οι όροι καλή πίστη και δίκαιη διαπραγμάτευση
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μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την κουλτούρα της 

εμπλεκόμενης επιχείρησης.(Π.χ. η συμπεριφορά της διοίκησης έναντι των 

παλαιότερων εργαζομένων)Τα κοινωνικά συμβόλαια επηρεάζουν την ερμηνεία των 

υποσχέσεων που δίνονται από τις δύο πλευρές και πηγάζουν από τις γενικότερες αξίες 

της κοινωνίας. Αυτές οι αξίες διέπουν τελικά τον τρόπο λειτουργίας και διατήρησης 

των συμβολαίων.

8.3 Παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου

Στις εξαγορές ή συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων μπορούμε να πούμε με 

βεβαιότητα ότι υπάρχουν περιπτώσεις μεταβολής ή και παραβίασης των 

ψυχολογικών συμβολαίων. Παραβίαση ενός συμβολαίου συμβαίνει όταν δεν 

εκπληρώνονται οι όροι του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρ' όλα ταύτα επειδή τα 

ψυχολογικά συμβόλαια χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό υποκειμενισμού και ο 

βαθμός της παραβίασης τους υπόκειται στην ερμηνεία του καθένα. Η παραβίαση του 

ψυχολογικού συμβολαίου μπορεί να πάρει τις ακόλουθες μορφές (26 : Rousseau D.M., 

1995) y Ακούσια παραβίαση: όταν υπάρχει ικανότητα και καλή διάθεση των 

δύο πλευρών να τηρήσουν τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας αλλά υπάρχει 

διάσταση στην ερμηνεία τους.

Διάλυση του συμβολαίου: όταν υπάρχει καλή διάθεση αλλά και 

ανικανότητα εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.

•S Διάρρηξη του συμβολαίου: όταν αθετούνται οι όροι του συμβολαίου 

ηθελημένα.

Παραβιάσεις των συμβολαίων συμβαίνουν συνήθως όταν:

S Υπάρχει ιστορικό συγκρούσεων και μειωμένης εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στα δύο μέρη
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S Υπάρχει μεγάλη κοινωνική διαφορά μεταξύ τους και δεν 

αντιλαμβάνονται τις προοπτικές του κάθε μέρους

S Υπάρχει εξωτερικό σχέδιο παραβιάσεων ( Π.χ. περικοπές προσωπικού)

^ Όταν υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την παραβίαση ενός συμβολαίου ή 

όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ( Π.χ. οργανωσιακές κρίσεις)

S Όταν ένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέλη δίνει μικρή αξία στη μεταξύ 

τους σχέση
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Ο στρατηγικός δυναμισμός και τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 

μέσω Ε & Σ δεν έχουν αφήσει αδιάφορες τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρώτη 

σημαντική άνθιση των Ε & Σ σε εθνικό επίπεδο παρατηρήθηκε στις αρχές το 

1990.Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 η τάση αυτή φάνηκε να ανακόπτεται. Ωστόσο 

στο τέλος της δεκαετίας η τάση αυτή άλλαξε ριζικά και παρατηρήθηκε το πρώτο 

μεγάλο κύμα εξαγορών. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρά τη 

σημαντική αύξηση των Ε & Σ που συντελέστηκε στην Ελλάδα την τελευταία 

δεκαετία ο ρυθμός των Ε & Σ εξακολουθεί να παραμένει μικρός σε σχέση με το 

εξωτερικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕήΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 1998

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ

(ΣΕΕΚΑΤ. $)

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 3.525 208,5

ΓΑΛΛΙΑ 974 101,0

ΒΕΛΓΙΟ 210 81,9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.067 63,7

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 483 55,6

ΣΟΥΗΔΙΑ 287 52,6

ΙΣΠΑΝΙΑ 829 24,6

ΔΑΝΙΑ 99 7,3

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 119 5,1

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 22 4,3

ΑΥΣΤΡΙΑ 83 4,1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 180 2,6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 137 2,4

ΕΛΛΑΔΑ 86 2,3

Πηγή PRICEWATERHOUSE COOPERS από το βιβλίο του Β.Παπαδάκη

«Στρατηγική των επιχειρήσεων» (2002)



Παρόλα ταύτα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την 

απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, την 

συνεχιζόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων ,πολλαπλασιάστηκαν στη χώρα μας οι 

Ε & Σ με αιχμή το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν 

πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να εξεταστούν 

πιο προσεκτικά τα προβλήματα κοινωνικής αποτελεσματικότητας και αποδοχής των 

Ε & Σ που συνδέονται με τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην οργάνωση και 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην απασχόληση γενικότερα και στις 

εργασιακές σχέσεις του προσωπικού τόσο στην εξαγοράζουσα όσο και στην 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση (10 : Γεωργακοπούλου Β. ,2000).

10. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν αναμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ε 

& Σ που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κυρίαρχο στοιχείο 

της τραπεζικής αγοράς είναι οι γρήγοροι ρυθμοί αλλαγών. Η ανάγκη για μεγαλύτερα 

ίδια κεφάλαια ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, η πίεση των μετόχων για 

μεγαλύτερα κέρδη καθώς και η ανάγκη δημιουργίας οικονομιών κλίμακας για την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού έκανε τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες και το κράτος 

που σε πολλές περιπτώσεις μετείχε σε αυτές να κατανοήσουν πως η επιβίωση και η 

μελλοντική ανάπτυξη τους εξαρτάται από το μέγεθος τους, το πλήθος των 

υποκαταστημάτων τους και την ικανότητα τους να προσφέρουν ολοένα και πιο 

σύγχρονα και ολοκληρωμένα προϊόντα. Έτσι αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να 

αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα περιθώρια συνεργιών και να καταφύγουν στην 

απόφαση Ε ή Σ ώστε να καλύψουν την ανάγκη επέκτασης τους. Στο σχήμα 1 που 

ακολουθεί φαίνονται οι σημαντικότερες Ε & Σ τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο στα 

έτη 1998-99.
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Σχήμα 1
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Θα δώσουμε στη συνέχεια κάποια στοιχεία των κυριότερων εγχειρημάτων Ε 

και Σ που σημειώθηκαν στον Ελλαδικό τραπεζικό τομέα.

Ξεκινώντας από τον Όμιλο της Εθνικής ,μετά από μία περίοδο έντονης 

φημολογίας για συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών αλλά και ξένων 

τραπεζών, στα τέλη του 2001 ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία 

που έγινε ποτέ στην ελληνική αγορά αξίας 10,3 εκ. ευρώ αυτή της συγχώνευσης της 

Εθνικής Τράπεζας με την ALPHA BANK . Η συγχώνευση αυτή θα δημιουργούσε την 

17η σε μέγεθος τράπεζα στην Ευρώπη με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. Ενώ η 

αγορά προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις της τεράστιας αυτής 

συγχώνευσης άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια συγκρούσεων. Μετά από 

αγωνιώδεις διαβουλεύσεις τον Ιανουάριο του 2002 ανακοινώθηκε η οριστική ρήξη 

στην συμφωνία. Πολλά ελέχθησαν για τους λόγους του ναυαγίου. Φαίνεται ωστόσο 

ότι θίχθηκαν τα συμφέροντα μιας μεγάλης ομάδας ενδιαφερομένων : ανώτατα 

στελέχη που δεν ήταν στο νέο οργανωτικό σχήμα, μέτοχοι που θεώρησαν ότι θιγόταν 

τα συμφέροντά τους, συνδικαλιστές και πολλοί άλλοι ίσως. Αυτό έκανε τον τύπο της 

εποχής να μιλάει για «πόλεμο καρέκλας» και «επανάσταση των στελεχών». Σύμφωνα 

με δημοσίευμα εκείνων των ημερών αναφέρεται ότι ο κύριος λόγος της αποτυχίας του 

εγχειρήματος ήταν επικοινωνιακός, ενώ μέτρησε και ο πρακτικός λόγος της 

κατανομής αρμοδιοτήτων, σημεία που ήδη έχουν αναλυθεί στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσης εργασίας ως ιδιαίτερα σημαντικά. Εκείνο που είναι βέβαιο στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι διοικήσεις των δύο τραπεζών δεν κατάφεραν να 

περάσουν στους χιλιάδες ενδιαφερομένους ένα πιστευτό όραμα για το είδος και την 

κουλτούρα της νέας τράπεζας που ήθελαν να δημιουργήσουν (17 : Κεφαλάς Α, 

2002).Τέλος η μυστικότητα με την οποία έγινε το deal εμπόδιζε εκ ων προτέρων τη 

δημιουργία μιας ομάδας έμπειρων στις Ε & Σ συμβούλων, η οποία θα είχε επισημάνει 

τα προβλήματα, θα είχε προτείνει φάσμα εναλλακτικών λύσεων και θα είχε 

προσδιορίσει την επικοινωνιακή πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. 39



Μιλώντας για την Εθνική Τράπεζα αξίζει να αναφερθούμε και στην 

απορρόφηση το 1998 της Κτηματικής Τράπεζας που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα των ωφελειών που μπορεί να προκόψουν από μία Ε ή Σ.

Σημειώνουμε εδώ ότι λίγους μήνες πριν η Κτηματική είχε απορροφήσει την 

Εθνική Στεγαστική, θυγατρική εταιρία της Εθνικής Τράπεζας. Στόχος ήταν με τη 

βοήθεια ενός αυξημένου δικτύου-605 καταστημάτων στο εσωτερικό και περισσότερα 

από 100 στο εξωτερικό- η δημιουργία ενός ισχυρού πιστωτικού ομίλου ικανού να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού.

Σημαντική παρουσία στον τομέα των τραπεζικών εξαγορών τα τελευταία 

χρόνια έχει η EFG EUROBANK. Έχοντας εξαγοράσει διαδοχικά την INTERBANK , 

το δίκτυο της CREDIT LYONNAIS στην Ελλάδα, την BANQUE DE DEPOTS του 

Λουξεμβούργου, το 75% της Τράπεζα Αθηνών και την Τράπεζα Κρήτης προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να εξαγοράσει την Ιονική Τράπεζα και τελικά με μια πρωτόγνωρη 

επιθετική εξαγορά για τα ελληνικά δεδομένα απέκτησε την Τράπεζα Εργασίας 

ισχυροποιώντας τη θέση της στην τραπεζική αγορά. Πολλοί είναι αυτοί ωστόσο που 

πιστεύουν ότι η EUROBANK δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατηγικές της κινήσεις και 

θα υπάβξώμχΪΗίςχειρς Τράπεζας Πειραιώς τέλος προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις 

εξαγοράζοντας το 38% της Τράπεζας Χίου και 37% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης. Ακόμη προχώρησε στην εξαγορά της MARATHON 

BANK ,ίδρυσε την PRIME BANK και εξαγόρασε το εγχώριο δίκτυο της NATIONAL 

WESTMINSTER. Για πολλούς αναλυτές ο όμιλος Πειραιώς αποτελεί παράδειγμα 

προς μίμηση καθώς ήταν ο πρώτος τραπεζικός όμιλος που κατάφερε να ενοποιήσει τις 

πολλαπλές εξαγορασθείσες επιχειρήσεις και μάλιστα με μικρά εσωτερικά 

προβλήΙ£&ιίν.οντας την αναφορά μας στις προσπάθειες Ε & Σ που έλαβαν χώρα στον 

ελλαδικό τραπεζικό τομέα θα πρέπει να πούμε ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει ακόμη, 

ειδικά για τους 3-4 μεγάλους ομίλους. Κύριο μέλημα τους προς το παρόν θα πρέπει
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να είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προέκυψαν από την Ε ή 

τη Σ και η μέγιστη κατά το δυνατό αξιοποίηση των ωφελημάτων που προέκυψαν από 

αυτή.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα προηγούμενα κεφάλαια έμμεσα ή άμεσα αναφερθήκαμε σε αρκετούς λόγους 

επιτυχούς ή αποτυχούσας έκβασης του εγχειρήματος Ε ή Σ. Συμπερασματικά 

καταλήγουμε σ' ένα δεκάλογο που διασφαλίζει ως ένα βαθμό το αποτέλεσμα μιας Ε ή 

Σ και είναι χρήσιμο να ακολουθείται από επιχειρηματίες που αποφασίζουν να 

προχωρήσουν σε ανάλογο εγχείρημα ( 24 : Παπαδάκης Β., 2002)

1) Συνειδητοποιημένη απόφαση Ε ή Σ για συγκεκριμένους λόγους

2) Μη αποκάλυψη των σχεδίων Ε ή Σ στο ευρύ κοινό

3) Προσεκτική χρηματοοικονομική ανάλυση και έλεγχος

4) Γρήγορες διαδικασίες

5) Εξασφάλιση της υποστήριξης των μετόχων

6) Ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων και οράματος

7) Έμφαση στην κουλτούρα

8) Σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση των ανθρώπινων πόρων

9) Διασφάλιση φιλικού κλίματος

10) Δημιουργία μιας επιχείρησης που μαθαίνει

Παραθέτουμε ακόμη δύο χρήσιμους πίνακες : Ο πρώτος No 2 δίνει ορισμένα 

χαρακτηριστικά εξασφάλισης επιτυχίας της Ε ή Σ και τα αποτελέσματα τους και ο 

δεύτερος No 3 δίνει κάποιες βασικές οργανωσιακές προϋποθέσεις που πρέπει να 

τηρούνται στις περιπτώσεις Ε και Σ σε κάθε ένα από τα στάδια πραγματοποίησης 

τους και τα αποτελέσματά τους
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Πίνακας No 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αξιολόγηση επιχειρήσεων - στόχων • Επιλογή της σωστής επιχείρησης που θα
επιφέρει τα μέγιστα οφέλη

• Εξαγορά επιχείρησης συμπληρωματικής • Πιθανότητα ύπαρξης ανταγωνιστικού
της μητρικής πλεονεκτήματος

• Συμβατότητα κουλτουρών • Καλή συνεργασία Εύκολη ενοποίηση

• Φιλική εξαγορά • Γρήγορη και εύκολη ενοποίηση

• Οικονομική άνεση της εξαγοράζουσας • Εύκολη χρηματοδότηση της εξαγοράς

• Εμπειρία στελεχών που ασχολούνται με • Ευελιξία στις διαπραγματεύσεις -
την Ε ή Σ Εκμετάλλευση ευκαιριών

Πηγή : Hitt M.A., D.R. Ireland, R.E. Hoskisson “ Strategic Management 
Competitiveness and Globalization ”, South - Western College Publishing, 2001

Πίνακας No 3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1°: Πριν την Ενοποίηση
• Καθορισμός λόγων Ε ή Σ
• Σχεδιασμός χρησιμότητας Ε ή Σ
• Επιλογή αφοσιωμένων managers
• Εύρεση επιχειρήσεων - στόχων
• Επιλογή των πιθανότερων επιχειρήσεων - 

στόχων
• Αύση κρίσιμων θεμάτων
• Διαπραγμάτευση όρων Ε ή Σ

• Επιχείρηση που μαθαίνει
• Διοίκηση της γνώσης
• Συστηματική επιλογή επιχείρησης - 

στόχου
• Κατάρτιση δικτύου επιχειρήσεων
• Ακριβής καθορισμός συμβατότητας
• Διασφάλιση επικοινωνίας 
Αποτελεσματικότητα διαπραγματεύσεων

ΣΤΑΔΙΟ 2°: Κατά την Ενοποίηση
• Καθορισμός της σωστής οργανωτικής 

δομής
• Στελέχωση με τα κατάλληλα ανώτερα 

στελέχη
• Καθορισμός οράματος, αποστολής, 

αξιών
• Ανάπτυξη πολιτικών Δ.Α.Δυναμικού
• Πρόσληψη και διοίκηση προσωπικού

• Θετικό αποτέλεσμα για τους 
μετόχους

• Επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας
• Διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης Ε ή Σ
• Ύπαρξη στόχων για τους εργαζόμενους
• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

ΣΤΑΔΙΟ 3°: Μετά την Ενοποίηση
• Υιοθέτηση και αφομοίωση των θετικών 

στοιχείων της επιχείρησης - στόχου
• Μεταφορά γνώσης από τη μια εταιρία στην 

άλλη

• Δημιουργία γνώσης για την 
επιχείρηση

• Σύστημα Δ.Α.Δ. που προάγει τη 
μαθησιακή διαδικασία
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Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ενέργειες ανά στάδιο που 

λειτουργούν σαν καταλύτες στη διαδικασία των Ε & Σ (27 : Vandermerwe S. - 

Vandermerwe A., 1991 ) :

Πριν την ενοποίηση κυρίαρχη διαδικασία είναι ο ενδελεχής έλεγχος τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και 

καταλυτική ενέργεια σ' αυτή τη διαδικασία η δημιουργία κλίματος ανησυχίας με 

στόχο να σκεφτούν οι εργαζόμενοι το μέλλον της εταιρίας και να συνειδητοποιήσουν 

ότι χωρίς κάποια αλλαγή στρατηγικής μορφής η επιχείρηση θα οδηγηθεί σε μαρασμό.

Κατά την ενοποίηση προέχει η αναγκαιότητα καθορισμού οράματος για το 

μέλλον της επιχείρησης. Καταλυτική ενέργεια είναι η δημιουργία στόχων για τους 

εργαζόμενους. Η ύπαρξη οράματος λειτουργεί σαν καταλύτης σε επίπεδο πράξης και 

έμπνευσης. Το όραμα της επιχείρησης πρέπει να γίνει στόχος και προτεραιότητα για 

όλους και για όλα, ώστε στο όνομα του οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να αλλάξουν 

συμπεριφορές και πρακτικές.

Τέλος στο στάδιο μετά την ενοποίηση είναι προτεραιότητα η ανάπτυξη και 

ενεργοποίηση στρατηγικής για το νέο σχήμα. Καταλύτης είναι η ενεργοποίηση και 

κινητοποίηση των εργαζόμενων. «Οι άνθρωποι ενθουσιάζονται και παθιάζονται 

περισσότερο με καταστάσεις και αλλαγές στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιοι. Έτσι η 

ενδεδειγμένη μέθοδος για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε στρατηγική αλλαγή 

όπως είναι οι Ε ή Σ είναι απλή. Δεν έχουν παρά να καθορίσουν την κατεύθυνση και 

τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν και μετά να αφήσουν τους εργαζόμενους να 

βρουν τον τρόπο που θα τις φέρουν εις πέρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό για μια 

επιχείρηση τότε αυτή δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους της και αν αυτό συμβαίνει 

τότε δεν υπάρχει τρόπος για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία οποιαδήποτε αλλαγή (28 

: ν3ηά£τη®τπφΒά$η και ειδικότερα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα όπως είδαμε 

στο δεύτερο μέρος της παρούσης εργασίας σχεδόν τίποτε από τα παραπάνω δεν
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τηρείται. Όλες οι προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης μιας Ε ή Σ που περιγράψαμε στο 

θεωρητικό μέρος μοιάζει να αγνοούνται στην Ελληνική πραγματικότητα.

Για να στηρίξουμε τα παραπάνω και να προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο 

να διερευνήσουμε τα τεκταινόμενα στις ελληνικές τράπεζες θεωρήσαμε χρήσιμο να 

απευθύνουμε μια σειρά ερωτήσεων με τη μορφή άτυπης συνέντευξης σε ανώτερα και 

μεσαίου βαθμού στελέχη που εργάζονται κυρίως στο δίκτυο εμπορικών τραπεζών που 

έχουν περάσει από διαδικασία συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Τους ζητήσαμε να 

απαντήσουν σε δεκατρείς ερωτήσεις που πιστεύουμε ότι βοήθησαν στην κατανόηση 

των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περιπτώσεις σημαντικών οργανωσιακών 

αλλαγών στον ελλαδικό τραπεζικό χώρο, τόσο από την πλευρά των διοικήσεων όσο 

και τις επιπτώσεις και αντιδράσεις των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι μέσα από τις 

απαντήσεις τους μπορέσαμε ως ένα βαθμό να έχουμε μια εικόνα για τις διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν ειδικά στον Ελλαδικό τραπεζικό τομέα στις περιπτώσεις Ε & Σ, 

καθώς και τη ψυχολογία των εργαζομένων που ενεπλάκησαν σε αυτές. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικές 

τράπεζες και σήμερα εργάζονται στον ίδιο όμιλο που προήλθε από διαδικασία 

πολλαπλών εξαγορών. Τα ερωτήματα που ζητήσαμε να απαντηθούν όπως και οι 

απαντήσεις δέκα στελεχών περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσης.

Εκτός από την έγγραφη κατάθεση των απόψεων τους με την απάντηση του 

ερωτηματολογίου, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτεταμένα με καθένα από 

αυτά τα στελέχη για όλη τη διαδικασία της συγχώνευσης και τα συναισθήματα που 

τους προκάλεσε.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι εγχειρήματα 

στρατηγικής μορφής για τις επιχειρήσεις, αντιμετωπίζονται από τις Ελληνικές 

τράπεζες μάλλον με προχειρότητα, χωρίς να εντάσσονται πολλές φορές σ' ένα 

γενικότερο στρατηγικό σχέδιο. Η επιλογή της επιχείρησης - στόχου δεν γίνεται μετά
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από βασανιστική έρευνα και μελέτη των πιθανών περιπτώσεων αλλά επιβάλλεται σε 

αρκετές περιπτώσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση σε διαπραγμάτευση με τους 

διοικητές των τραπεζών στην καλύτερη περίπτωση. Απόντες σ' όλη τη διαδικασία 

φαίνεται να είναι οι εργαζόμενοι που η συμμετοχή τους εξαντλείται στην μάλλον 

υποτονική εκπροσώπηση τους από τα σωματεία. Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν μετέχουν με ουσιαστικό και αυξημένο ρόλο στις διεργασίες και σε 

καμία των περιπτώσεων δεν είδαμε να γίνεται λόγος για την ύπαρξη εξειδικευμένης 

ομάδας στελεχών που ηγείται και καθοδηγεί την διαδικασία της Ε ή Σ. Οι 

κουλτούρες των εμπλεκόμενων τραπεζών υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις όπως 

αυτή της EUROBANK και της Εργασίας που ήταν ασύμβατες. Όπως έγινε φανερό 

από τις απόψεις των στελεχών σε ότι αφορά την κουλτούρα ισχύει ο νόμος του 

ισχυρού που επιβάλλεται βίαια. Τέλος δεν υπάρχει ουσιαστική και συνεχής 

διαδικασία ενημέρωσης των εργαζόμενων από τις διοικήσεις. Η πληροφόρηση 

βασίζεται πιο πολύ σε φημολογία όπως έχουμε ήδη πει και εξαντλείται σε 

ανακοινώσεις των σωματείων. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 

απόκρυψη της πληροφορίας και ένα γενικότερο κλίμα μυστικοπάθειας.

Ειδικότερα στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς βλέπουμε διαφορετική στάση 

έναντι της εξαγοράς από τα στελέχη της Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και από όσους 

προέρχονται από τη CHIOSBANK. Υπάρχει πάντοτε σ' αυτές τις περιπτώσεις ένα 

γενικότερο θέμα συνθηκών εργασίας και βαθμού ασφάλειας και ικανοποίησης των 

εργαζομένων στο προηγούμενο σχήμα. Οι εργαζόμενοι από τη Μακεδονίιας - Θράκης 

φαίνονται δυσαρεστημένοι από την εξαγορά. Μιλάνε για κυβερνητική απόφαση, 

ερήμην τους, απαξιωτική στάση της νέας διοίκησης απέναντι τους και δυσκολίες 

προσαρμογής. Αλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από αυτούς είτε 

αποχώρησαν με εθελούσια έξοδο είτε κατέφυγαν στον ανταγωνισμό. Αντιθέτως για 

τους συναδέλφους τους από την CHIOSBANK φαίνεται η συγχώνευση με την
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Τράπεζα Πειραιώς να αποτελεί ομαλή συνέχεια της πορείας τους σε έναν οργανισμό 

με παρόμοια φιλοσοφία και κουλτούρα με αυτήν που ήδη βίωναν.

Στον όμιλο της EFG EUROBANK - ERGASIAS τα μεγαλύτερα προβλήματα 

αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι της Τράπεζα Εργασίας οι οποίοι ακόμη και σήμερα 

εξακολουθούν να αισθάνονται παραγκωνισμένοι. Ένα πολύ κρίσιμο θέμα σ' αυτή την 

περίπτωση φαίνεται να είναι η διαφορά των κουλτούρων των δύο Τραπεζών. Η 

Εργασίας ήταν μια παραδοσιακή εμπορική τράπεζα προσανατολισμένη στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη ενώ η EUROBANK μία σύγχρονη τράπεζα με πληθώρα 

νέων προϊόντων με έμφαση στον τομέα του RETAIL και επικέντρωση της 

προσπάθειας των εργαζομένων στην αύξηση των μεγεθών. Χαρακτηριστικό του 

άσχημου κλίματος για τους προερχόμενους από την Τράπεζα Εργασίας είναι κάνουν 

λόγο για εχθρική στάση, έντονες πιέσεις, αδιαφανείς διαδικασίες. Εξάλλου είναι 

χαρακτηριστικό ότι είναι η μόνη περίπτωση όπου προέκυψε καινούργια Τράπεζα- η 

PROBANK - η οποία στελεχώθηκε κατ' αποκλειστικότητα από στελέχη της 

Τράπεζας Εργασίας. Αντίθετα σε ότι αφορά τους εργαζόμενους της Τράπεζας Αθηνών 

και Κρήτης βλέπουμε ότι η στάση τους έναντι της εξαγοράς τους από την 

EUROBANK είναι θετική. Ο κύριος λόγος είναι κατά τη γνώμη μου ότι προερχόταν 

από προβληματικές ήδη καταστάσεις και η πραγματοποιηθείσα εξαγορά αποτέλεσε 

γι' αυίΜξλ^ιέξόιδαασκχίν επαγ^ρλβά.ήμΗ[ταιουφ®θ(Εξάκολουθούν να αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι της Ιονικής Τράπεζας με την ένταξη τους στον όμιλο της ALPHA BANK. 

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε τις απόψεις κάποιων από τους 

εργαζόμενους είτε στην πρώην Πίστεως είτε στην Ιονική. Ωστόσο από τις συζητήσεις 

με τα στελέχη των τραπεζών μας μεταφέρθηκε η έντονη δυσαρέσκεια των υπαλλήλων 

της Ιονικής και η δυσκολία προσαρμογής τους στο νέο οργανισμό.

Τέλος ακούσαμε και τη γνώμη στελέχους της Εθνικής Τράπεζας που προέρχεται 

από την Εθνική Στεγαστική. Εδώ είχαμε ,την πιο ομαλή, περίπτωση απορρόφησης
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θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Στεγαστικής και της Κτηματικής Τράπεζας , 

τραπεζών εξειδικευμένων στα προϊόντα στεγαστικής πίστης, από την Εθνική 

Τράπεζα. Αν και όπως καταγράφηκε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις προέβαλαν οι 

εργαζόμενοι της Κτηματικής νομίζω ότι τα όποια προβλήματα σ' αυτήν την 

περίπτωση οφείλονται στην έλλειψη εμπειρίας των εργαζόμενων των δύο τραπεζών οι 

οποίοι ασχολούνταν μέχρι τότε μόνο με στεγαστικά δάνεια και κατά συνέπεια θα 

έπρεπε να καταβάλλουν πολλαπλάσια προσπάθεια στο νέο σχήμα, καθώς και το 

γεγονός του διαφορετικού μεγέθους σε σχέση με την Εθνική, που στην πράξη 

σημαίνει εντελώς διαφορετικές πρακτικές και φιλοσοφία.

Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε την εργασία παραθέτοντας την προσωπική 

εμπειρία μου σαν εργαζόμενη σε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας Αττικής 

«εκτός των τειχών της πληροφόρησης». Σε ανάλογη περίπτωση όπου επί μήνες 

συζητιόταν η περίπτωση της συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο η δική μας ενημέρωση γινόταν κυρίως από δημοσιεύματα του τύπου - 

που ευτυχώς μας έρχονται καθημερινά με αλληλογραφία - και από σχετικές

ανακοινώσεις του συλλόγου εργαζομένων, εκπρόσωποι του οποίου επισκέφθηκαν

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τα καταστήματα και μετέφεραν στους 

εργαζόμενους τα τεκταινόμενα. Η διαπραγματευτική διαδικασία έγινε σε

κυβερνητικό επίπεδο λόγω της φύσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο

τραπεζών, με τη συμμετοχή των μεγαλομετόχων, ήτοι στην περίπτωση της Τράπεζας 

Αττικής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. , και των διοικητών των τραπεζών. Ουδείς γνωρίζει τι 

ακριβώς συνέβη και πως μπορεί μια τέτοια υπόθεση στρατηγικής μορφής να γίνεται 

από βέβαιο, πιθανό γεγονός και τελικά να καταλήγει σε ναυάγιο. Είναι βέβαιο ότι οι 

εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

πληροφορίες που σε τελική ανάλυση αφορά το εργασιακό μας αύριο και κατά 

συνέπεια την προσωπική και οικογενειακή μας γαλήνη και ισορροπία.

48



Στο μέλλον όλα τα επιτυχημένα εγχειρήματα Ε και Σ τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο , σε συνδυασμό πάντοτε με το θεωρητικό πλαίσιο που πρέπει να 

αποτελεί οδηγό στις επιλογές των επιχειρήσεων, ας ελπίσουμε ότι θα αποτελόσουν 

παράδειγμα προς μίμηση για τις επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ότι για να 

αναπτυχθούν περαιτέρω θα πρέπει να τολμήσουν την εξαγορά ή τη συγχώνευση τους 

με κάποια άλλη συμβατή επιχείρηση.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ον δεκατρείς ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα στελέχη Ελληνικών Εμπορικών 

Τραπεζών είναι οι ακόλουθες :

Ε Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής σας καριέρας έχετε βιώσει την οποιαδήποτε

οργανωσιακή στρατηγική αλλαγή; Τι μορφής ήταν; (π.χ. εξαγορά, συγχώνευση...)

2. Πως ελήφθη η απόφαση για τη συγκεκριμένη αλλαγή; Από ποιους ; Με ποιες 

διαδικασίες; Πως κοινοποιήθηκε αυτή στους εργαζόμενους;

3. Πριν τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης προηγήθηκαν συζητήσεις; 

Συμμετείχαν οι εργαζόμενοι σ' αυτές; Με ποιο τρόπο;

4. Γενικότερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενοποίησης των δύο οργανισμών 

υπήρχε διαρκής επικοινωνία με τους εργαζόμενους; Υπήρχε συνεχής ροή 

πληροφοριών; Πως ενημερωνόσασταν για την πορεία της ενοποίησης;

5. Η Διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία; 

Συμμετείχε στις αποφάσεις; Καθόρισε και σχεδίασε σε κάποιο βαθμό τις πολιτικές 

διοίκησης του προσωπικού; Είχε λόγο σε αυτές;

6. Στο νέο σχήμα ποιες επιμέρους πολιτικές ακολουθήθηκαν; Π.χ. πολιτική 

προσλήψεων, απολύσεις, εθελούσια έξοδος, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση. 

Από ποιους ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις; Θεωρείται ότι οι διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν ήταν διαφανείς; Ποια κριτήρια επεκράτησαν στις τελικές επιλογές 

πολιτικών και προσώπων;

7. Πως καθορίστηκε το νέο οργανόγραμμα; Με ποιες διαδικασίες; Πως έγινε η 

στελέχωση του νέου σχήματος;;

8. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του προσωπικού στη διαδικασία της ενοποίησης; 

Υπήρξε αυξημένο stress και άγχος στους εργαζόμενους; Νιώσατε να σας στηρίζει η
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τράπεζα σ' αυτήν τη φάση; Δεχθήκατε τις αλλαγές χωρίς αντιδράσεις; Νομίζετε ότι 

υπήρξε μέριμνα για τη διασφάλιση της εργασίας σας; Από ποιους; Φρόντισε γι' αυτό 

η διοίκηση της τράπεζας ;

9. Αποχώρησε μεγάλος αριθμός εργαζομένων από τους συγχωνευόμενους 

οργανισμούς; Με ποιο τρόπο; Με εθελούσια έξοδο; Αόγω εξεύρεσης νέας εργασίας; 

Λόγω οριστικής αποχώρησης από τον τραπεζικό τομέα; Έγιναν μειώσεις ή απολύσεις 

προσωπικού;

10. Νομίζετε ότι οι κουλτούρες των δύο επιχειρήσεων είχαν διαφορές; Ήταν εφικτή 

η ενοποίηση τους; Ποια τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας του νέου σχήματος;

11. Τελικά ποια από τις δύο επιχειρήσεις επικράτησε και έδωσε το στίγμα της στο 

νέο σχήμα αν αυτό συνέβη στην περίπτωση σας;

12. Μετά από πόσο χρόνο νομίζετε ότι προσαρμόστηκε το προσωπικό στη νέα 

κατάσταση; Αποτιμάτε σαν ομαλή τη διαδικασία μετάβασης για τους εργαζόμενους;

13. Θεωρείτε ότι πέτυχε τους στόχους της η επιλογή της συγχώνευσης ή εξαγοράς ; Για 

τους εργαζόμενους που παρέμειναν στο νέο σχήμα είναι θετικό το αποτέλεσμα; 

Νομίζετε ότι νιώθουν ασφαλείς στο νέο εργασιακό περιβάλλον;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις των στελεχών που ακολουθούν παρατίθενται σε αλφαβητική 

σειρά. Δίπλα στα αρχικά του ονόματος κάθε στελέχους αναφέρεται η σημερινή του 

ιδιότητα. Οι ερωτηθέντες Τραπεζικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να δώσουν 

απαντήσεις ξεχωριστά σε κάθε ερώτημα. Σε κάποια από τις περιπτώσεις εκτέθηκαν 

συνολικά οι απόψεις για το εγχείρημα της εξαγοράς με τη μορφή ενιαίου κειμένου.
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1) Γ.Μ. : Διευθυντής Υποκαταστήματος Τραπέζης Αττικής

1. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στον Τραπεζικό τομέα έζησα την 

εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης όπου εργαζόμουν από την Τράπεζα 

Πειραι<2ς Η απόφαση για την εξαγορά της Μακεδονίας-Θράκης ελήφθη από την τότε 

κυβέρνηση σε συνεργασία με τους κύριους μετόχους δηλαδή την Εθνική Τράπεζα και 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν έγιναν ποτέ 

γνωστές στους εργαζόμενους και η απόφαση μας κοινοποιήθηκε μέσω των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης.

3. Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης δεν συμμετείχαν στις 

διεργασίες ούτε και ερωτήθηκαν ποτέ αν συναινούν στην προοπτική της εξαγοράς της 

Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς. Η αντίθεση μας στη προοπτική εξαγοράς της 

Τράπεζας ήταν δεδομένη και αυτό εκφράστηκε μέσα από επιτυχείς απεργιακές 

κινητοποιήσεις.

4. Και κατά τη διάρκεια της ενοποίησης δεν υπήρχε επικοινωνία της διοίκησης 

με τους εργαζόμενους. Η ενημέρωση μας βασιζόταν σε φήμες που κυκλοφορούσαν και 

σε πληροφόρηση μέσω του τύπου.

5. Δεν γνωρίζω αν η Διεύθυνση Προσωπικού έπαιξε κάποιο ρόλο στις 

αποφάιέειςΓια τους εργαζόμενους της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης δόθηκε η 

δυνατότητα εθελούσιας εξόδου επιλογή που ακολουθήθηκε από πολλούς συναδέλφους.. 

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τον αγοραστή με διαδικασίες που δεν 

χαρακτηριζόταν από διαφάνεια. Για την επιλογή των προσώπων που στελέχωσαν το 

νέο σχήμα ελήφθη υπόψη η γνώμη ορισμένων ανθρώπων που εμπιστευόταν η νέα 

διοίκηση και οι δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις.

7. Το νέο οργανόγραμμα και η στελέχωση των νέων θέσεων έγινε με απόφαση 

του νέου ιδιοκτήτη και με κριτήριο την απαιτούμενη αποδοτικότητα των εργαζομένων 

και τη δήλωση τους ότι αποδέχονται τους νέους όρους.
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8. Από τότε που ανακοινώθηκε η απόφαση για την εξαγορά και μέχρι και 

σήμερα ακόμη οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και σήμερα 

Πειραιώς έζησαν υπό το καθεστώς αυξημένου stress και αγωνίας για το μέλλον τους 

και δυστυχώς δεν νιώσαμε ποτέ να έχουμε τη στήριξη της τράπεζας σ' αυτή τη 

διαδικασία. Σε ότι αφορά τις συμβάσεις εργασίας η νέα διοίκηση δεν τροποποίησε όσες 

αφορούσαν το κατώτερο προσωπικό. Οι διευθυντές όμως των καταστημάτων 

προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους υποχρεώθηκαν να υπογράψουν νέες 

συμβάσεις αορίστου χρόνου με όρους που επέβαλε η νέα διοίκηση.

9. Από την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης αποχώρησαν με εθελούσια έξοδο 

περίπου 300 άτομα και λόγω εξεύρεσης νέας εργασίας σε άλλη επιχείρηση περίπου 20 

άτομα σε ένα σύνολο 1.550 εργαζομένων που αριθμούσε η τράπεζα μας πριν την 

εξαγορά της.

10. Οι κουλτούρες των δύο επιχειρήσεων είχαν κατά τη γνώμη μου σημαντικές 

διαφορές, με κύριο χαρακτηριστικό για την εξαγοράζουσα Τράπεζα Πειραιώς την 

εμμονή στην επίτευξη των στόχων και την αυξημένη πίεση για θετικά αποτελέσματα. 

Η ενοποίηση των δύο ειδών κουλτούρας επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο αλλά δεν 

επιτεύχθηκε ολοκληρωτικά..

11. Η επιχείρηση που έδωσε το στίγμα της στο νέο σχήμα και επικράτησε 

τελικά ήταν η εξαγοράζουσα.

12. Πέρασε τουλάχιστον μια διετία για να προσαρμοστεί το προσωπικό της 

Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης στα νέα δεδομένα. Η διαδικασία μετάβασης υπήρξε 

πολύ δύσκολη όπως συμβαίνει πάντοτε σ' αυτές τις περιπτώσεις μια και έπρεπε να 

αλλάξει η εργασιακή φιλοσοφία που επικρατούσε για χρόνια.

13. Η εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από τον όμιλο Πειραιώς 

μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη από τη στιγμή που η νέα επιχείρηση αύξησε το
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μερίδιο της στην τραπεζική αγορά και τα μεγέθη της. Ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν 

αισθάνονται καθόλου ασφαλείς σε ότι αφορά το μέλλον της εργασίας τους.
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1. Στην τραπεζική μου καριέρα και ενώ εργαζόμουν στην Τράπεζα Κρήτης το 

1998 έζησα την εξαγορά της από την EFG-EUROBANK.

2. Η Τράπεζα Κρήτης ήταν μια προβληματική επιχείρηση μετά τα γεγονότα 

«Κωσκοτά» το 1998. Έκτοτε η Τράπεζα και μέχρι το 1998 λειτουργούσε με την 

εγγύηση του δημοσίου. Η απόφαση για την αποκρατικοποίηση της Τράπεζας ελήφθη 

από την τότε κυβέρνηση στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής. Αυτοί που συνέβαλαν 

στην πράξη της αγοραπωλησίας ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, οι διοικήσεις των 

Τραπεζών αλλά και ο σύλλογος εργαζομένων της Τράπεζας Κρήτης. Το ενδιαφέρον για 

την αγορά της Τράπεζας εξέφρασαν τρεις Τράπεζες η EFG-EUROBANK, η Τράπεζα 

Πειραιώς και η Τράπεζα Εργασίας από τις οποίες πλειοδότησε στην προσφορά η 

πρώτη.3. Η διαδικασία πώλησης της Τράπεζας διήρκεσε 18 μήνες .Τα σενάρια 

διαδεχόταν το ένα το άλλο. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία μόνο 

μέσω του συλλόγου εργαζομένων. Η ανασφάλεια για το εργασιακό καθεστώς της 

επόμενης μέρας ήταν έντονη ειδικά για εμάς που ήδη βιώναμε μια μεγάλη περίοδο 

παρατεταμένης εργασιακής αγωνίας λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που έλαβαν 

χώρα στην Τράπεζα Κρήτης.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας πώλησης της Τράπεζας Κρήτης ο σύλλογος 

των εργαζομένων ενώ σχηματικά υπήρχε στην ουσία ήταν ένα ανενεργό όργανο. Η 

ενημέρωση για την πορεία της Τράπεζας ήταν συνεχής μέσα από σεμινάρια που 

διοργάνωνε η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Ο όρος ενοποιημένη Τράπεζα δεν 

υπήρχε. Υπήρχε μόνο η μητρική EFG-EUROBANK.

5. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της EFG-EUROBANK συμμετείχε στη 

διαδικασία της ενοποίησης με τον τρόπο που αναφέρω παραπάνω.

6. Είναι γεγονός ότι παρότι στο νέο σχήμα όσον αφορά τη Διοίκηση της 

Τράπεζας δεν συμμετείχαν στελέχη της Τράπεζας Κρήτης ωστόσο σε ότι αφορούσε το

2) Λ. Ε. : Διευθυντής Υποκαταστήματος Τραπέζης Αττικής
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προσωπικό των Καταστημάτων παρέμεινε ανέγγιχτο. Δεν ακολουθήθηκε πολιτική 

απολύσεων ή εθελούσιας εξόδου παρά μονάχα συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν για όλους τα ίδια και συγκεκριμένα προσέλκυση 

πελατείας και αποτελέσματα.

8. Ως επί το πλείστον δεν υπήρξαν αντιδράσεις από το προσωπικό της Τράπεζας 

Κρήτης. Το άγχος και το stress όμως κυριαρχούσε σε κάθε συνάδελφο. Μέριμνα για τη 

διασφάλιση της εργασίας είχε ληφθεί από την κυβέρνηση αφού στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού είχε τεθεί ως απαραίτητος όρος.

9. Μειώσεις ή απολύσεις προσωπικού δεν έγιναν. Μικρός αριθμός εργαζομένων 

αποχώρησε λόγω εξεύρεσης νέας εργασίας.

10. Οι κουλτούρες των δύο επιχειρήσεων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Η 

κουλτούρα της Τράπεζας Κρήτης ήταν ανθρωποκεντρική ενώ της EFG-EUROBANK 

στρεφόταν γύρω από το αποτέλεσμα, την απόδοση και το κέρδος. Τελικά αποδείχθηκε 

ότι η ενοποίηση ήταν εφικτή

11. Στην εξαγορά της Τράπεζας Κρήτης από την EFG-EUROBANK υπήρξε 

απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Σε καμιά περίπτωση δεν κλονίσθηκε το 

σχήμα της EFG-EUROBANK

12. Θεωρώ ότι η πλειονότητα του προσωπικού της Τράπεζας Κρήτης 

προσαρμόστηκε και ίσως εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες του νέου σχήματος 

δεδομένου ότι δόθηκε η ευκαιρία - λόγω πληθώρας καταστημάτων- να αναρριχηθούν 

σε διευθυντικές θέσεις. Παρότι αρχικά υπήρχαν προστριβές και αμφισβητήσεις η 

προσαρμογή έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε γενικές γραμμές ομαλά.

13. Το τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι το εγχείρημα πέτυχε. Οι εργαζόμενοι 

κάτω από την νέα τεράστια Τραπεζική στέγη που δημιουργήθηκε νιώθουν πιο 

ασφαλείς και σίγουρα οι ευκαιρίες ανάδειξης τους είναι περισσότερες.
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1. Ως εργαζόμενος στην Τράπεζα Εργασίας βίωσα το 2000 την επιθετική της 

εξαγορά από την EUROBANK

2. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατόπιν συναίνεσης της διοίκησης της 

Τράπεζας Εργασίας στην προταθείσα από τη EUROBANK συγχώνευση. Η 

ανακοίνωση έγινε με επιστολή της τότε διοίκησης της Τρ.Εργασίας με αδιαφανή 

κριτήρια ως προς την απόφαση. Υπήρξε και φημολογία για ιδιοτελείς σκοπούς των 

διοικούντων την Τράπεζα Εργασίας.

3. Στις διαπραγματεύσεις δεν συμμετείχαν οι εργαζόμενοι με κανένα τρόπο.

4. Σε ότι αφορά την επικοινωνία με τους εργαζόμενους υπήρξε ροή 

πληροφοριών μέσω της διοίκησης και του συλλόγου εργαζομένων της Τρ.Εργασίας.

5. Η διεύθυνση προσωπικού της Τρ.Εργασίας δεν είχε κανένα λόγο στην 

διαδικασία της συγχώνευσης.

6. και 7. Σε ότι αφορά τις πολιτικές προσωπικού ακολουθήθηκε η μέθοδος της 

εθελούσιας εξόδου κατόπιν έντονων πιέσεων. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από 

την EUROBANK με αδιαφανείς διαδικασίες. Η πολιτική που επιλέχθηκε οδήγησε 

τελικά στην αποδυνάμωση και περιθωριοποίηση των εργαζομένων που προερχόταν 

από την Τράπεζα Εργασίας.

8. Οι αντιδράσεις του προσωπικού ως εκ τούτου υπήρξαν και παραμένουν 

εχθρικές. Καμιά μέριμνα δεν υπήρξε για τη διασφάλιση της εργασίας.

9. Από το προσωπικό της Τρ.Εργασίας άλλοι αποχώρησαν παραιτούμενοι μετά 

από συμφωνία με την EUROBANK οικονομικής φύσεως , με λήψη κάποιας 

αποζημίωσης και άλλοι λόγω εξεύρεσης νέας εργασίας σε διαφορετική τράπεζα ή σε 

τράπεζα που δημιουργήθηκε από τους αποχωρήσαντες (PROBANK).

10. Οι κουλτούρες των δύο τραπεζών είχαν σαφείς διαφορές καθώς η Τράπεζα 

Εργασίας ήταν μια παραδοσιακή τράπεζα προσαρμοσμένη στην Ελληνική

3) Θ. Θ. : Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπέζης Αττικής
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πραγματικότητα ενώ η EUROBANK ιδρύθηκε με βάση ξένα πρότυπα και νοοτροπία 

ασύμβατη με τα Ελληνικά δεδομένα τόσο στο θέμα αντιμετώπισης των πελατών όσο 

και των εργαζομένων.

11. Στο νέο σχήμα επικράτησε ολοκληρωτικά η αγοράστρια τράπεζα.

12. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Τράπεζας 

Εργασίας εξακολουθούν και σήμερα να διάκεινται εχθρικά στο νέο μοντέλο.

13. Η συγχώνευση κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι πέτυχε μερικώς τους στόχους

της.
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4) /. I. : Διευθυντής Υποκαταστήματος Τραπέζης Αττικής.

Ι.Εζησα την αλλαγή ιδιοκτησίας της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης με 

φυσικό επακόλουθο νέο MANAGENENT. Εγινε συγχώνευση αρχικά μεταξύ δυο 

τραπεζικών ιδρυμάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της CHIOSBANK όπου στη 

συνέχεια προστέθηκαν από εξαγορά αλλά τρία αμιγώς τραπεζικά ιδρύματα.

2. Αναφερόμενος στο παραπάνω, η πώληση της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης 

ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικής στρατηγικής με βάση κατευθυντήριες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε από τα ΜΜΕ.

3. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν από τα υπάρχοντα μέσα ήτοι οργανωμένοι 

συνδικαλιστικοί σύλλογοι ,καταχωρήσεις στα ΜΜΕ ,επαφές με διάφορους φορείς 

οργανώσεις ,πολιτικά κόμματα κ.λ.π.

4. Η διαδικασία της ενοποίησης ως στρατηγική ενέργεια έχω την εκτίμηση ότι 

εδραζόταν σε δυο βασικούς άξονες.

S Στη σταδιακή ομαλή απομάκρυνση κάθε εργαζομένου ο οποίος είχε αυξημένη 

επιχειρηματική ταύτιση γεγονός που συνέπιπτε α) με ηλικία περίπου 40 

χρόνων και β) τραπεζική εμπειρία περίπου 15 χρόνων.

^ Δεύτερος στόχος ήταν η συγκράτηση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων.

5. Η διεύθυνση ανθρώπινων πόρων λειτούργησε ως η προσωρινή πηγή άντλησης 

πληροφοριών για το νέο MANAGEMENT και σταδιακά μεταφέρθηκαν όλες οι 

λειτουργίες της στη νέα ιδιοκτησία.

6. Οπως ήδη αναφέρθηκε ο πιο πάνω κυρίαρχος στόχος ήταν να διαφοροποιηθεί ο 

ανθρώπινος πληθυσμός χωρίς συγκρούσεις γεγονός που τελικά επιτεύχθηκε κύρια με 

το εργαλείο μεθόδων εθελούσιας εξόδου ή τον ψυχολογικό εκβιασμό προκειμένου να 

επιτευχθούν μαζικές αποχωρήσεις.
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7. Τον νέο οργανόγραμμα περιελάμβανε τη σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων 

και εξουσίας σε στελέχη νέας γενιάς οι οποίοι και απετέλεσαν το μεταβατικό στάδιο 

μέχρι να προκόψει το τυπικό οργανόγραμμα το οποίο ήταν 100 % αμιγές από στελέχη 

νέας ιδιοκτησίας.

8. Η πολιτική των εκπροσωπών του νέου MANAGEMENT ήταν απαξιωτική 

για το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων της εξαγορασθείσας τράπεζας. Η αντίληψη 

αυτή προς το σύνολο των εργαζομένων δεν πέρασε με αντίστοιχη ένταση και πίεση 

αλλά αντίθετα ακολουθήθηκε πολιτική ήρεμη όπου όμως ήταν εμφανές σε όποιον 

είχε σχετική εμπειρία ποιο ήταν το ζητούμενο.

9. Σημαντικός αριθμός στελεχών αποχώρησε με τη μέθοδο της εθελούσιας 

εξόδου. Ελάχιστοι αποχώρησαν αφού προηγούμενα προσλήφθηκαν σε παρόμοιες η 

παρεμφερείς δραστηριότητες.

10. Οι αντιλήψεις και ο τρόπος λειτουργίας των μεσαίων και κατώτερων 

στελεχών ήταν περίπου ίδια. Η διαφοροποίηση υπήρχε στο TOP MANAGEMENT 

των δυο οργανισμών.

11. Σε λιγότερο από δυο οικονομικά έτη επικράτησε πλήρως το νέο 

MANAGEMENT

12. Νομίζω πλέον ότι ο χρόνος των τεσσάρων ετών ήταν επαρκής σε μεγάλο 

βαθμό για την ενιαία εμφάνιση της επιχειρηματικής κουλτούρας.

13. Εκτίμηση μου είναι ότι υπάρχει ένας ανθρώπινος πληθυσμός με λιγότερα 

δικαιώματα και ευκαιρίες. Είναι προφανές ότι ακόμη και αν δεν είναι αναγνώσιμο με 

πρώτη ματιά οι εργαζόμενοι με εμπειρία πλέον των 10 ετών αντιμετωπίζονται από το 

νέο MANAGEMENT με σκεπτικισμό για την αξία τους.
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5) K. E. : Διευθύντρια Υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς

Ι.Εζησα την συγχώνευση της XIOSBANK με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ σαν 

διευθύντρια Υποκαταστήματος της πρώτης εκ των δύο.

2. Η απόφαση ελήφθη από τον Πρόεδρο της Πειραιώς με ανταλλαγή 30% των 

μετοχών και των δυο τραπεζών και την δημιουργία νέου Δ.Σ. Κοινοποιήθηκε μέσω 

δελτίου τύπου στους εργαζόμενους παρότι οι περισσότεροι το γνώριζαν από τον Τύπο.

3. Σαφώς προηγήθηκαν συζητήσεις χωρίς όμως την συμμετοχή των 

εργαζομένων. 4.Μετά την ανακοίνωση οι εργαζόμενοι ενημερώνονταν για τα λειτουργικά

μέρη και τις νέες διαδικασίες παρά για τις λεπτομέρειες.

5. Εχω την εντύπωση πως η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού συμμετείχε στην 

συνέχεια στο ολοκληρωμένο πλέον σχήμα παρά στις διαδικασίες της συγχώνευσης.

6. Σίγουρα δεν έχουν γίνει απολύσεις. Εντούτοις έχουν γίνει προσλήψεις, 

εθελούσια έξοδος, εκπαίδευση προσωπικού και αξιολόγηση. Δεν είμαι σε θέση να 

γνωρίζω πλήρως τους μηχανισμούς που λειτούργησαν αλλά πιστεύω ότι γνώμονας 

ήταν η βιωσιμότητα και η κερδοφορία του νέου σχήματος.

7. Δεν γνωρίζω πως καθορίστηκε το νέο οργανόγραμμα.

8. Σαφώς υπήρξε και στρες και ανησυχία αλλά στηριζόμενοι τόσο από την 

διοίκηση όσο και στη ποιότητα της εργασίας μας προσπαθήσαμε να ενταχθούμε και 

να προχωρήσουμε. Υπήρξε μέριμνα για την διασφάλιση της εργασίας και τονίστηκε 

κατ' επανάληψη από την διοίκηση.

9. Οπως ήδη έχω αναφέρει υπήρξε εθελούσια έξοδος και όχι απολύσεις. 

Εντούτοις οικειοθελώς αποχώρησαν εργαζόμενοι λόγω εξεύρεσης εργασίας στον 

ανταγώθαΥμήρχαν διαφορές στην κουλτούρα. Εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι 

υπήρξε εφικτή η συγχώνευση. Τα νέα χαρακτηριστικά αφορούν την εξωστρέφεια, 

την ποιοτική προσέγγιση και εξυπηρέτηση των πελατών και την πεποίθηση ότι ο

61



στόχος και ο σκοπός είναι πλέον κοινός. Η κερδοφορία δηλαδή και η ανάπτυξη του 

νέου Ομίλου μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η επαγγελματική 

μας συνέχεια.

11.Το νέο σχήμα πιστεύω ότι αφομοίωσε όλα τα θετικά στοιχεία και των δυο 

οργανισμών και έχει πλέον δική του ταυτότητα που αναγνωρίζεται και προς την 

αγορά12.Νομίζω ότι το διάστημα προσαρμογής στο νέο σχήμα ήταν μικρό και η 

διαδικασία μετάβασης ομαλή.

13.Θεωρώ ότι το εγχείρημα πέτυχε απόλυτα. Σαφώς υπήρξαν μικροπολιτικές 

και συμφέροντα προσωπικά που δεν εξυπηρετήθηκαν με αποτέλεσμα ή να μην 

μπορέσουν κάποιοι να ενταχθούν ομαλά ή να αποχωρήσουν . Ποιος όμως δεν νιώθει 

ασφαλής όταν τα σημερινά δεδομένα του Ομίλου και η προσωπική του εργασία είναι 

ταυτισμένα.; Άλλωστε την ασφάλεια την αντιλαμβάνεται καθένας μας διαφορετικά. 

Προσωπικά ασφάλεια νιώθω ότι είναι η συνέχιση και μόνο της επιτυχημένης πορείας.
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1. Ναι, ήμουν εργαζόμενος στη Τράπεζα Εργασίας η οποία το 2000 

εξαγοράστηκε από την EUROBANK.

2. Η απόφαση ελήφθη καταρχήν σε επίπεδο μεγάλου μετόχου της Τρ.Εργασίας 

(Λαζ.Εφραίμογλου) ο οποίος μεταβίβασε το ποσοστό του 10% στον όμιλο Λάτση και 

ακολούθησε τον Οκτώβριο 1999 δημόσια προσφορά της EUROBANK για εξαγορά 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την ευρεία μετοχική βάση της Εργασίας. Το 

Σεπτέμβριο 2000 πραγματοποιήθηκε η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών. Η 

γνωστοποίηση στους εργαζόμενους έγινε μέσω ανακοινώσεων του σωματείου ,της 

Διοίκησης και μέσω του Τύπου.

3. Πριν την λήψη της απόφασης εξαγοράς δεν έγιναν -φανερά τουλάχιστον- 

συζητήσεις. Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου τον 10/1999 και μέχρι τη 

νομική συγχώνευση 9/2000 διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συλλόγου 

Εργαζομένων Τρ.Εργασίας και των διοικήσεων των δύο τραπεζών Εργασίας και 

EUROBANK με σκοπό την κατάρτιση νέου Κανονισμού εργασίας που θα διασφάλιζε 

τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της Εργασίας.

4. Η ενημέρωση μέχρι τη νομική συγχώνευση ήταν κυρίως από το σύλλογο 

εργαζομένων. Η Διοίκηση της Εργασίας ελάχιστα ενημέρωσε το προσωπικό και όταν 

το έκανε ήταν με καθησυχαστικές ανακοινώσεις. Από τη νομική συγχώνευση η 

επικοινωνία με τη Διοίκηση αυξήθηκε επικεντρωμένη όμως σε λειτουργικά- 

οργανωτικά ζητήματα της νέας τράπεζας.

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων της Εργασίας δεν είχε καμία παρέμβαση. 

Ουσιαστικά λόγω μοντέλου διοίκησης στην Τράπεζα Εργασίας το management 

προσωπικού ασκούσε η Γενική Διεύθυνση-Διοίκηση. Η αντίστοιχη διεύθυνση της 

EUROBANK όπως φάνηκε εκ των υστέρων είχε συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων 

στο τομέα ευθύνης της και στη διαμόρφωση της πολιτικής που ακολουθήθηκε στα

6) Μ. Γ. : Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπέζης Αττικής
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6. Στο νέο σχήμα ακολουθήθηκε πολιτική διοίκησης προσωπικού με τα εξής 

χαρακτηριστικά:

ν' Προσαρμογή του προσωπικού στο νέο μοντέλο τράπεζας με την 

συρρίκνωση του μεσαίου στελεχικού δυναμικού μέσω εκβιαστικών 

παραιτήσεων ή παροχής κινήτρων αποχώρησης.

'λ Αντικατάσταση του υψηλόμισθου και ηλικίας άνω των 40 ετών προσωπικού 

με νεώτερο

ν' Εντατική εκπαίδευση του νεώτερου προσωπικού στα συστήματα της νέας 

τράπεζας.

ν' Πολιτική αμοιβών με βάση αδιαφανή κριτήρια, κατάργηση επιδομάτων, 

προσαυξήσεων και ότι άλλο πρόβλεπαν συλλογικές συμβάσεις, οργανισμός 

Οι ακλφ,άσεις λαμβάνονταν στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για διαφάνεια .Τα κριτήρια επιλογής πολιτικών 

και προσώπων ήταν αυτά του νικητή προς τον ηττημένο.

7. Μετά τη νομική συγχώνευση ακολούθησε βίαιη προσαρμογή του 

οργανογράμματος στα πρότυπα της EUROBANK.Οι διαδικασίες ήταν αυταρχικές και 

η στελέχωση ιδιαίτερα των ανώτερων επιπέδων διοίκησης έγινε αποκλειστικά από 

στελέχη ΕήςίΕίάβφϊΒΑιΝΚκαι η αβεβαιότητα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 

προσωπικού τη περίοδο της συγχώνευσης καθώς και αυξημένο stress και άγχος. Η 

τράπεζα ακολούθησε την πολιτική που είχε προφανώς εκ των προτέρων αποφασίσει 

χωρίς να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που δημιουργούσε αυτή η πολιτική στο 

προσωπικό. Αν και στα λόγια διαβεβαίωνε για την διασφάλιση της εργασίας στην 

πράξη την υπονόμευε. Το προσωπικό ενωμένο και συσπειρωμένο στο σωματείο του το 

αρχικό διάστημα πέτυχε να αποκρούσει προσπάθειες για ατομικές συμβάσεις εργασίας 

,απολΦσΑηςτιολΛου χαρακτηρίζει την περίοδο μετά το πρώτο σοκ της συγχώνευσης είναι 

η αθρόα αποχώρηση προσωπικού και στελεχών. Μεγάλος αριθμός αποχώρησε χωρίς
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ανταλλάγματα προκειμένου να στελεχώσει νέα σχήματα στο χώρο (κυρίως Probank) 

αλλά και να εργαστεί σε άλλες τράπεζες. Υπολογίζεται ότι το 30%-35% του 

προσωπικού της Εργασίας έχει αποχωρήσει .Αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ από τη 

διοίκηση πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, η τράπεζα εφάρμοσε σε πολλές περιπτώσεις 

υπαλλήλων μεγάλης κυρίως ηλικίας εκβιαστική πολιτική " ...πάρε 50% πάνω από 

όσα δικαιούσαι και παραιτήσου διαφορετικά... " αυτό το διαφορετικά σήμαινε 

απόλυση και σε ελάχιστες περιπτώσεις έγινε πράξη. Αυτή η μέθοδος ήταν ο βασικός 

τρόπος εξώθησης σε αποχώρηση.

10. Η διαφορά κουλτούρας ήταν εμφανής στα δύο σχήματα κυρίως από τον τρόπο 

εργασίας και προσέγγισης της αγοράς στο επιχειρηματικό μέρος και την αντιμετώπιση 

του προσωπικού σαν πρώτη ύλη παραγωγής. Η κουλτούρα της EUROBANK 

επικρ&1τ.ηΕΗβάρκίαησε φυσιολογικά η εξαγοράζουσα τράπεζα EUROBANK αφού αυτή 

ήλεγχε όλα τα επίπεδα εξουσίας, είχε διαμορφωμένη επιχειρηματική στρατηγική και 

την εφάρμοσε ανεξαρτήτως αντιδράσεων.

12. Αν και πέρασαν πάνω από τρία χρόνια από τη συγχώνευση το προσωπικό δεν 

έχει προσαρμοσθεί και ακολουθεί παθητική στάση στην ανάπτυξη της Τράπεζας

13. Επιχειρηματικά η συγχώνευση πέτυχε τους στόχους της όπως δείχνουν τα 

μεγέθη του νέου σχήματος το μερίδιο αγοράς κλπ. Το πόσο θετικό είναι αυτό για τους 

εργαζόμενους δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί ακόμα. Είναι όμως βέβαιο ότι δεν 

νιώθουν ασφάλεια στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
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7) TV. Σ. : Διευθυντής Υποκαταστήματος EGF EUROBANK - ERGASIAS

Ι.Ενώ ήμουν Διευθυντής Καταστήματος της EUROBANK στη Θεσσαλονίκη 

έζησα τις εξαγορές τριών διαδοχικά Τραπεζών της Αθηνών, της Κρήτης και της 

Εργα3ί©ς. αποφάσεις για τις εξαγορές των ανωτέρω τραπεζών ήταν για την 

EUROBANK επιχειρηματικές αποφάσεις στρατηγικής μορφής με την κυβερνητική 

συναίνεση για τις Τράπεζες Αθηνών και Κρήτης και καθαρά επιχειρηματική απόφαση 

για την εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας μέσω του χρηματιστηρίου. Όλες οι αποφάσεις 

κοινοποιήθηκαν στους εργαζόμενους των εξαγοραζόμενων τραπεζών από τα σωματεία 

τους και σε εμάς που εργαζόμασταν στην EUROBANK από τον τύπο.

3. Οι εργαζόμενοι δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με κανένα τρόπο.

4. Η ενημέρωση κατά τη διάρκεια των εξαγορών γινόταν όπως ήδη είπα από τα 

σωματεία με επισκέψεις στα καταστήματα αλλά και με ανακοινώσεις της διεύθυνσης 

ανθρώπινου δυναμικού της EUROBANK.

5. Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εξαγορές σε 

συνεργασία πάντοτε με τα επιμέρους σωματεία και εκ των πραγμάτων συμμετείχε στις 

διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν που καθόρισε και τις πολιτικές διοίκησης του 

προσωπικού αποτρέποντας οποιαδήποτε απόλυση.

6. Το μεγαλύτερο βάρος στις πολιτικές προσωπικού που ακολουθήθηκαν μετά τις 

εξαγορές δόθηκε στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στην αξιολόγηση τους.Οι 

διαδικασίες επιλογής του προσωπικού ήταν κατά τη γνώμη μου διαφανείς και πάντοτε 

λαμβάνονταν υπόψη και οι προτάσεις των σωματείων.

7. Η στελέχωση του νέου οργανισμού βασίστηκε στα φύλλα ποιότητας και στις 

αντικειμενικές δυνατότητες του κάθε στελέχους. Το οργανόγραμμα που επικράτησε 

ήταν αυτό της εξαγοράζουσας EUROBANK.

8. Κατά τη διάρκεια των εξαγορών υπήρχε τρομακτικό stress ειδικά για τους 

εργαζόμενους των υπό εξαγορά Τραπεζών και ιδιαίτερα αυτών της Τραπέζης Εργασίας
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που ήταν η πιο ισχυρή από τις τρεις ενώ για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Αθηνών 

και Κρήτης μπορούμε να πούμε ότι η εξαγορά τους ανακούφισε μετά από πολλές 

περιπέτειες. Από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Εργασίας υπήρξαν έντονες 

αντιδράσεις που οδήγησαν και στη δημιουργία μιας νέας Τράπεζας της PROBANK 

προς την οποία αποχώρησαν αρκετοί από αυτούς. Από τη διοίκηση της EUROBANK 

υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας.

9. Από τους εργαζόμενους των εξαγοραζόμενων Τραπεζών αποχώρησε ένα 

ποσοστό γύρω στο 10% από την Τράπεζα Εργασίας οι περισσότεροι από τους οποίους 

στελέχωσαν την PROBANK αλλά και άλλες τράπεζες. Από την EUROBANK δεν 

έγιναν απολύσεις ούτε οποιαδήποτε μείωση προσωπικού.

10. Υπήρχε σαφής διαφορά στις κουλτούρες των συγχωνευόμενων τραπεζών με 

την έννοια ότι η EUROBANK ήταν προσανατολισμένη κυρίως στο retail ενώ οι άλλες 

τράπεζες εκτελούσαν παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες καθώς και διαφορά στο 

επίπεδο τεχνογνωσίας. Σήμερα δυόμισι χρόνια μετά την τελευταία εξαγορά η εταιρική 

κουλτούρα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.

11. Στο νέο σχήμα επικράτησε σαφώς η εξαγοράζουσα.

12. Η προσαρμογή των ανθρώπων της Τράπεζας Αθηνών και Κρήτης στο νέο 

σχήμα ήταν γρήγορη ενώ για τους εργαζόμενους της Εργασίας που προέβαλαν και τις 

περισσότερες αντιστάσεις είναι θέμα χρόνου. Πάντως η διαδικασία μετάβασης σε 

γενικές γραμμές είναι ομαλή και υπάρχει μέριμνα για την προώθηση των στελεχών που 

προέρχονται από την Τράπεζα Εργασίας.

13. Οι εξαγορές που έκανε ο όμιλος της EUROBANK θεωρώ ότι πέτυχαν τους 

στόχους τους αφού βρίσκεται σήμερα στη 3η θέση κατάκτησης μεριδίου αγοράς από το 

2% που κατείχε πριν τις εξαγορές. Το κλίμα για τους εργαζόμενους στην EUROBANK 

είναι πολύ θετικό, επικρατεί εργασιακή ειρήνη, ο όμιλος αντιμετωπίζει με κοινωνικά
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κριτήρια τους εργαζόμενους και αυτά φαίνονται από την πολύ μικρή συμμετοχή στις

όποιες απεργιακές κινητοποιήσεις.
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8) Π. I. : Υποδιευθυντής Υποκαταστήματος EFG EUROBANK - ERGASIAS

1. H μοναδική οργανωσιακή στρατηγική αλλαγή την οποία υπέστην στην 

διάρκεια της τραπεζικής μου καριέρας έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2000 όταν από 

εργαζόμενος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ εντάχθηκα στο κύριο προσωπικό της 

EFG- EUROBANK ERGASIAS Τραπεζικής Ανώνυμης Εταιρείας η οποία 

δημιουργήθηκε από την συγχώνευση δύο άλλων Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιρειών 

υπό τις επωνυμίες ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και EFG-EUROBANK αντίστοιχα. Η 

συνένωση των δύο προαναφερομένων τραπεζών χάριν της δημιουργίας της 

σημερινής εργοδότριας μου αν και παρουσιάστηκε ως συγχώνευση ήταν ουσιαστικά 

μια επιθετική εξαγορά του βασικού μέτοχου με ποσοστό 76% της EFG EUROBANK 

ΑΕ κ.ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΤΣΗ ο οποίος μετά την απόκτηση (μέσω εξαγοράς της από 

ιδιώτες επενδυτές ) ποσοστού 50,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ υπερψήφισε με άνεση στις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών 

την πρόταση που ο ίδιος ουσιαστικά υπέβαλλε για την τυπική συγχώνευση τους.

2. Η απόφαση για την συγχώνευση των δύο τραπεζών ελήφθη (επίσημα) αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (50,5 %) από την EFG-EUROBANK. Η συγχώνευση 

αποτέλεσε επιχειρηματική επιλογή του βασικού μετόχου της EFG EUROBANK 

κ.ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΤΣΗ κατόχου μέχρι εκείνη την ώρα του 76% του μετοχικού 

κεφαλαίου της EUROBANK και στη συνέχεια του 50,5 του μετοχικού κεφαλαίου της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ με υπερψήφιση σχετικής πρότασης που ετέθη προς 

ψήφιση στις γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών. Η εξέλιξη της συγχώνευσης 

ήταν σε γνώση των εργαζόμενων καθημερινά αποκλειστικά μέσω του οικονομικού 

τύπου ενώ μετά την ολοκλήρωση της, ακολούθησε σχετική ανακοίνωση αναφορικά 

με τις λεπτομέρειες της από πλευράς της διοίκησης της νεοϊδρυθείσης τράπεζας EFG
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EUROBANK ERGASIAS AE προς τους εργαζόμενους των δυο συγχωνευθέντων 

τραπεζών.

3. Οι συζητήσεις που σίγουρα προηγήθηκαν της λήψης της συγκεκριμένης 

απόφασης έγιναν μόνο μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της εξαγοράζουσας τράπεζας 

(EFG EUROBANK ), δεν ήταν ποτέ σε γνώση των εργαζόμενων των δυο τραπεζών 

ενώ δεν γίνεται λόγος από πλευράς των διοικούντων της τελευταίας για συμμετοχή 

εκπροσωπών των εργαζόμενων των δυο τραπεζών στις συγκεκριμένες συζητήσεις.

4. Η επικοινωνία των διοικούντων και γενικότερα όλων όσων απεργάστηκαν της 

διαδικασίας ενοποίησης των δύο τραπεζών με το προσωπικό των τελευταίων ήταν 

ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η κατά καιρούς εκδόσεις κάποιων γενικολόγων 

ανακοινώσεων της διοικήσεως με αποδέκτη το προσωπικό των δυο τραπεζών, δε 

συνιστά σε καμία περίπτωση επικοινωνία μ' αυτούς δεδομένου ότι σκοπό είχαν μόνο 

να διασκεδάσουν το φόβο και την εργασιακή ανασφάλεια των εργαζόμενων, 

αισθήσεις οι οποίες- λόγω των συνεχών, ξαφνικών και αναιτιολόγητων αλλαγών στις 

οποίες το προσωπικό ήταν καθημερινά μάρτυρας - είχαν αρχίσει πλέον να 

περισόεΟόιμχάλος της διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων της Τράπεζας Εργασίας στην 

διαδικασία ενοποίησης των δυο τραπεζών ήταν με μια λέξη ανύπαρκτος. Η ίδια 

διεύθυνση της έταιρης τράπεζας (EFG-EUROBANK ) διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στη 

συγχώνευση στο βαθμό που ανέλαβε το έργο της συλλογής των στοιχείων αναφορικά 

με τον αριθμό των εργαζόμενων της Τράπεζας Εργασίας, τα αξιώματα τους ,τη θέση 

τους στην επετηρίδα, τους μισθούς τους και τα λοιπά. Ακόμα και η τελευταία 

διεύθυνση , σε καμία περίπτωση δεν συμμετείχε ενεργά στη λήψη των αποφάσεων 

ούτε και καθόρισε την πολιτική αντιμετώπισης και διοίκησης του προσωπικού της 

νέας τράπεζας που δημιουργήθηκε δεδομένου ότι ο ρόλος που της ανατέθηκε να 

συλλέξει και να στατιστικοποιήσει τα εργασιακά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων 

μόνο ως επικουρικός μπορεί να χαρακτηριστεί.
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ό.Προηγηθηκε μια παρατεταμένη περίοδος σιωπηρής και άτυπης αξιολόγησης 

του προσωπικού (ειδικά της Τράπεζας Εργασίας) από υψηλόβαθμα στελέχη της EFG 

EUROBANK τα οποία κατέλαβαν κομβικές και υπεύθυνες θέσεις στη νέα τράπεζα, με 

εργασιακά (αποδοτικότητα, γνώση αντικειμένου, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο 

μόρφωσης κλπ) αλλά και προσωπικά κριτήρια (εμφάνιση, συμπεριφορά, σχέσεις με 

προϊσταμένους, συναδέλφους και πελάτες ) η οποία κατέταξε το προσωπικό σε 

άτυπες κατηγορίες ποιότητας , ενώ στη συνέχεια επακολούθησε η εκπαίδευση των 

ικανότερων και η περιθωριοποίηση των λιγότερο ικανών γεγονός που οδήγησε 

πολλούς από τους τελευταίους σε παραιτήσεις εθελούσιες εξόδους κλπ. Οι

προσλήψεις που έγιναν κατά το ίδιο διάστημα σε χαμηλόβαθμο και χαμηλόμισθο 

προσωπικό δεν μπορούν να αμβλύνουν την άσχημη αίσθηση που δημιούργησε σε 

πολλούς χαμηλής εργασιακής ικανότητας εργαζομένους η συγχώνευση αυτή ούτε 

και να υποβαθμίσει τα κακά επακόλουθα που είχε για τους λιγότερο ικανούς εξ αυτών 

η εν λόγω συγχώνευση. Θεωρώ ότι η παραπάνω πρακτικές αντιμετώπισης του 

προσωπικού σε ανάλογες περιπτώσεις χωρίς να είναι άριστες ήταν οι καλύτερες 

δυνατές αν και το στοιχείο της υποκειμενικότητας σε μια διαδικασία αξιολόγησης θα 

πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Παρά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τους μη 

ευνοημένους για αδιαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης τα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας της γνώσης, της εμπειρίας, της μόρφωσης, για το προσωπικό 

παραμ£\!αυνέώοργαλκ5^ νέας

τράπεζας και τους σχετικούς με την συγκεκριμένη εργασία δικούς της ανθρώπους, με 

γνώμονα την καλύτερη λειτουργία της νεοϊδρυθείσας τράπεζας, ενώ η στελέχωση του 

νέου σχήματος έγινε με στελέχη και εργαζόμενους και των δυο τραπεζών αφού η 

διαδικασία επιλογής των ικανότερων εξ αυτών με τις πρακτικές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είχαν πλέον ήδη ολοκληρωθεί.
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8. Οι αντιδράσεις του προσωπικού κατά την διάρκεια της διαδικασίας 

συγχώνευσης των δύο τραπεζών ήταν ποικίλες. Η άρνηση των εργαζόμενων να 

δεχθούν τις συνεχείς αλλαγές που σημειώνονταν εκείνη την περίοδο ως μη 

ενδεδειγμένες κατά την άποψη τους για την περίπτωση, οι συνεχείς προστριβές με τα 

ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και τέλος η ηθελημένη παραγωγή εργασίας 

πλημμελούς ποιότητας ήταν μερικές από αυτές. Η στάση της τράπεζας στο σύνολο 

πάντα των ικανών εργαζόμενων ότι τους υπολογίζει και ότι τους χρειάζεται για την 

επίτευξη του εγχειρήματος της αυτού καθώς και ότι προτίθεται να τους ανταμείψει 

για την προσπάθεια που θα κατέβαλαν ώστε κάτι τέτοιο να επιτευχθεί έδιωξε μεγάλο 

μέρος του στρες που μέχρι τότε κυριαρχούσε στη εργασιακή καθημερινότητα τους, η 

αίσθηση που κυριάρχησε ότι η τράπεζα είναι αρωγός και όχι αντίπαλος καθώς και η 

διαβεβαίωση της διοίκησης ότι δεν θα χαθούν επιπλέον θέσεις εργασίας (εκτός των 

εργαζόμενων που είχαν ήδη αποχωρήσει) έκανε τους εργαζόμενους πολύ 

δεκτικότερους στις αλλαγές ενώ θεμελίωσε και μια αίσθηση σιγουριάς και 

ασφάλειας δεδομένου ότι οι οποίες αλλαγές - όσο δύσκολο και αν ήταν πολλές φορές 

να ακόλουθήθουν- δεν θα έθεταν σε κίνδυνο την εργασιακή σχέση των εργαζόμενων 

με το ^έιΟιμγιαβτισ'ρών εργαζόμενων ( ειδικά της Τράπεζας Εργασίας) θεώρησαν ότι η 

εργασιακή δομή της νεοϊδρυθείσας τράπεζας δεν ανταποκρινόταν στις 

επαγγελματικές τους προσδοκίες ή ότι η θέση που τους προσφέρθηκε από το νέο 

οργανισμό δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις προσωπικές τους ικανότητες ή ακόμα 

όσοι θεώρησαν ότι τα επιπλέον καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, εν όψη της 

συγχώνευσης δεν ανταποκρινόταν στις απολαβές τους αποχώρησαν από την 

νεοϊδρυθείσα κυρίως με προορισμό τις ανταγωνίστριες τράπεζες οι οποίες στους 

συγκεκριμένους εργαζόμενους προσέφεραν λίγο ή πολύ δελεαστικότερες απολαβές 

από αυτές που μέχρι τότε απολάμβαναν. Συνολικά από το 2000 μέχρι σήμερα 800 

περίπου εργαζόμενοι αποχαιρέτησαν τη νέα τράπεζα , κυρίως για να εργασθούν στον
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ανταγωνισμό ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που αποχώρησαν οριστικά οπό τον τραπεζικό 

χώρο ή προτίμησαν να απασχοληθούν σε διαφορετική εργασία. Παρά τις 

αποχωρήσεις όμως ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων δε μειώθηκε δραστικά 

δεδομένου ότι η τράπεζα σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας δεν έπαψε να 

προχωράει σε νέες προσλήψεις.

10.Οι μεγάλες διαφορές στις κουλτούρες των δυο τραπεζών ήταν 

αναμφισβήτητες. Παρά τις τεράστιες διαφοροποιήσεις τους όμως είχαν και οι δυο 

ένα πλεονέκτημα. Ήταν συμπληρωματική η μια της άλλης. Γιαυτό και η ενοποίηση 

των δυο οργανισμών υπήρξε σχετικά εφικτή και στη συνεχεία επιτυχής. Παρά το 

συμπληρωματικό τους χαρακτήρα όμως η κουλτούρα που τελικά στο μεγαλύτερο 

βαθμό κυριάρχησε ήταν κυρίως αυτή της EFG EUROBANK , ίσως γιατί αυτή ήταν η 

κυρίαρχη τράπεζα σ' αυτήν την συγχώνευση. Ωστόσο όμως η επίδραση της 

κουλτούρας της έταιρης τράπεζας ( Τράπεζα Εργασίας ) στην κουλτούρα του 

οργανισμού υπήρξε αφενός έντονη και αφετέρου ήταν αυτή που τελικά έδωσε στο 

νέο οργανισμό τον εξωστρεφή επικοινωνιακό προσανατολισμό και τον 

πελατόί^τριΐΗ^(^Εφμ3<Γριγρίν7ΐιχιθρφΜρΉΐ έ^ι.ως ένα σημείο της νοοτροπίας της EFG 

EUROBANK ήταν καθολική και αναμενόμενη δεδομένου ότι ο δικός της βασικός 

μέτοχος ήταν αυτός που αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετόχων της τράπεζας 

εργασίας και αποφάσισε μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συγχώνευση 

τους. 12. Δώδεκα μήνες ήταν αρκετοί ακόμα και για τον πιο αρνητικό στις αλλαγές 

εργαζόμενο (όσων είχαν πλέον απομένει μετά το μαζικό κύμα παραιτήσεων το εν 

λόγω δωδεκάμηνο προς χάριν του ανταγωνισμού ) προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι 

του νέου οργανισμού να προσαρμοστούν στις νέες εργασιακές συνθήκες. Η γρήγορη 

προσαρμογή των εργαζόμενων οφείλεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι όλοι οι 

αντιφρονούντες εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελόσουν τροχοπέδη στην 

επιδίωξη αυτή της διοίκησης ήταν πλέον εκτός του νέου οργανισμού.
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Π.Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του νέου οργανισμού τρία χρόνια μετά τη 

δημιουργία του, με τα αποτελέσματα των άλλων Τραπεζών μπορούμε να πούμε ότι η 

συγχώνευση πέτυχε απόλυτα το σκοπό της δεδομένου ότι δημιούργησε μια τράπεζα 

με μεγάλο μερίδιο αγοράς στον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο και υψηλή κερδοφορία.

Τα θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους προέκυψαν σταδιακά μέσω της 

αύξησης των αποδοχών τους και το σημαντικότερο μέσω των αυξημένων ευκαιριών 

για ανάληψη υψηλότερων θέσεων που δημιουργήθηκαν με την αύξηση του μεγέθους 

της Τράπεζας και την αποχώρηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων.
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9) Ρ. Δ. : Υπεύθυνος Καταναλωτικής Πίστης Υποκαταστήματος Εθνικής 

Τράπεζας

Ι.Το Δεκέμβριο του 1997 βίωσα τη συγχώνευση της Εθνικής Στεγαστικής με 

την Κτηματική Τράπεζα και το Νοέμβριο του 1998 την απορρόφηση της Κτηματικής 

από την Εθνική. Σημειώνουμε ότι τόσο η Εθνική στεγαστική όσο και η Κτηματική 

ήταν θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας.

2. Η απόφαση ελήφθη από τις Γ.Σ. των μετόχων μετά από προτάσεις της 

διοίκησης της Εθνικής. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στις αποφάσεις στο βαθμό 

συμμετοχής τους στα Δ.Σ. των Τραπεζών. Στην περίπτωση της Κτηματικής υπήρξε 

μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους..

3. Ουσιαστικές συζητήσεις δεν υπήρχαν.

4. Η πληροφόρηση δεν ήταν ικανοποιητική και γινόταν μέσω ανακοινώσεων των 

συλλόγων εργαζομένων και από τον τύπο. Περισσότερο λειτουργούσε η 

παραπληροφόρηση με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών προβλημάτων ειδικά κατά 

την απορρόφηση της Κτηματικής.

5. Δεν είναι γνωστό στους εργαζόμενους αν η διεύθυνση προσωπικού έπαιξε 

κάποιο ρόλο στο όλο εγχείρημα.

6. Στο νέο σχήμα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού 

με έμφαση στα θέματα μηχανογράφησης μια και τα συστήματα ήταν διαφορετικά σε 

κάθε Τράπεζα. Στη συγχώνευση Στεγαστικής και Κτηματικής έγινε αλλαγή σε όλο το 

προσωπικό των καταστημάτων με μετακίνηση τους ενώ κατά την απορρόφηση της 

Κτηματικής από την Εθνική μετακινήθηκαν μόνο όσοι το επιθυμούσαν. Η αξιολόγηση 

του προσωπικού έγινε με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και το βαθμό του καθενός.

7. Δεν έγινε καινούργιο οργανόγραμμα. Ενσωματώθηκαν όλοι στο ήδη υπάρχον 

της Εθνικής.
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8. Η αντίδραση του προσωπικού ειδικά της Κτηματικής ήταν πολύ μεγάλη. Η 

πλειοψηφία των εργαζομένων δεν ήθελε τη συγχώνευση με μια τράπεζα τόσο μεγάλου 

μεγέθους όπως η Εθνική. Οι μισθολογικές διαφορές ήταν σημαντικές όπως και 

δυνατότητα ανάληψης θέσης ευθύνης ή οποία είναι σήμερα ακόμη πιο δύσκολη. Οι 

εργασιακές σχέσεις ωστόσο διασφαλίστηκαν γεγονός που προέβλεπε και η αρχική 

συμφωνία των σωματείων με τη διοίκηση της Εθνικής.

9. Δεν υπήρξαν αποχωρήσεις προσωπικού.

10. Οι κουλτούρες των επιχειρήσεων ήταν διαφορετικές Ο μικρός αριθμός 

εργαζομένων στην Στεγαστική ( 250 άτομα ) και στην Κτηματική (1700) τις έκανε να 

είναι πιο «οικογενειακές», μια και η πρόσβαση στη διοίκηση και αντίστροφα ήταν 

πολύ εύκολη γεγονός που βοηθούσε να επιλύονται πολλά προβλήματα άμεσα. Στην 

Εθνική όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και επικρατεί μεγάλη 

γραφειοκρατία μια και πρόκειται για έναν οργανισμό 15.000 ατόμων. Στο νέο σχήμα 

επικράτησε όπως ήταν αναμενόμενο η εταιρική κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας.

11. Το στίγμα στο νέο σχήμα ήταν της Εθνικής.

12. Η προσαρμογή έγινε σχετικά σύντομα και η μετάβαση ήταν ομαλή αφού το 

προσωπικό της Κτηματικής ασχολούνταν αρχικά μόνο με θέματα στεγαστικής πίστης.

13. Οι εργαζόμενοι σαφώς και νιώθουν ασφαλείς κάτω από την ομπρέλα της 

Εθνικής. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα της συγχώνευσης θα είναι 

θετικό.
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10) Σ. Ο. : Προισταμένη τμήματος εισαγωγών-εξαγωγών Υποκαταστήματος 

Τραπέζης Αττικής

Μετά από 10 χρόνια επιτροπείας ήταν αναμενόμενη κάποια εξαγορά ή 

συγχώνευση στην Τράπεζα Κρήτης. Πρόκειται για την εξαγορά της από την 

EUROBANK μετά από διαρκή επικοινωνία με το σύλλογο εργαζομένων και 

πολύωρες συζητήσεις, γενικές συνελεύσεις όπου πάντα υπήρχαν πολλοί εργαζόμενοι, 

και οι οποίες τελικά ήταν άκαρπες ανακοινώθηκε (σε ανύποπτο χρόνο) η τελική 

απόφαση. Σ’ αυτήν την τελική απόφανση υπάρχει κάποιο μελανό σημείο. Ενώ οι 

εργαζόμενοι στηρίζονταν στη Διεύθυνση προσωπικού και στο σύλλογο γιατί η σχέση 

τους πλέον πέρα από επαγγελματική ήταν και φιλική ενώ όλοι εργαστήκαμε με ζήλο 

όλα τα χρόνια για να διατηρήσουμε τις θέσεις μας και πολύ περισσότερο την 

Τράπεζα, η Διεύθυνση προσωπικού αντιμετώπισε με παθητικό τρόπο την απόφαση 

εξαγοράς. Με το νέο σχήμα πλέον λόγο είχε η νέα Διεύθυνση. Αυτή καθόριζε το νέο 

οργαΠηρΗμιι^ εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο μπορώ να πω ότι η

διαδικασία μετάβασης ήταν μάλλον ομαλή εκτός κάποιων περιπτώσεων. Όσοι 

εργάστηκαν σκληρά προσαρμόστηκαν στο νέο σχήμα. Αυτό που δημιούργησε 

προβλήματα ήταν οι διαφορετικές κουλτούρες που είχαν οι δυο επιχειρήσεις. Στο 

νέο σχήμα έγινε συγκερασμός στοιχείων και των δύο επιχειρήσεων ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος της συγχώνευσης. Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν τελικά στο νέο 

σχήμα δεν νιώθουν σήμερα απόλυτα ασφαλείς για τις θέσεις τους γεγονός που τους 

κάνει να εργάζονται ακόμη πιο σκληρά πετυχαίνοντας έτσι τους στόχους που θέτει ή 

νέα Διοίκηση. «Πολύ δουλειά για καλύτερα αποτελέσματα.» αυτό είναι το όραμα της 

ΕυΚΟΒΑ&ίΚην υλοποίηση της εξαγοράς δεν υπήρξαν απολύσεις ούτε εθελούσιες 

έξοδοι. Υπήρχε εκπαίδευση προσωπικού η οποία ήταν συνεχής και με έντονους 

ρυθμούς. Η νέα διεύθυνση προσωπικού ήταν απρόσωπη και αρκετά αυστηρή προς

τους εργαζόμενους. 77



Η στελέχωση των υπάλληλων σε επίπεδο διοίκησης δεν γνωρίζω αν έγινε 

αξιοκρατικά. Όσο για το δίκτυο άλλαξε το οργανόγραμμα και οι νέες θέσεις 

χαρακτηρίσθηκαν διαφορετικά αλλά σε αντιστοιχία με τις προηγούμενες. Οι 

περισσότεροι εργαζόμενοι ζούσαν υπό καθεστώς έντονου άγχους και πίεσης λόγω 

των συνεχών αλλαγών. Ήρθαν αντιμέτωποι με πληθώρα νέων προϊόντων, με 

πρωτόγνωρο φόρτο εργασίας αλλά πολύ περισσότερο με την αβεβαιότητα για τη 

διατήρηση της θέσης τους γεγονός που δεν τους διασφάλιζε η διοίκηση της 

Τράπεζας. Το αποτέλεσμα ήταν να αναζητήσουν πολλοί νέες θέσεις εργασίας στον 

ανταγωνισμό.

78



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

1) Appelbaum S., Gandell J., Yortis H., Proper S. and Jobin F. (2000) : Anatomy 

of a merger Behavior of Organizational factors and processes throughout the Pre- 

During-Post Stages(part 1), Management Decision, Vol 38, No 9 , p.p. 649-662

2) Appelbaum S., Gandell J., Yortis H., Proper S. and Jobin F. (2000) : Anatomy 

of a merger Behavior of Organizational factors and processes throughout the Pre- 

During-Post Stages(part 2), Management Decision , Vol 38, No 10, p.p. 674-684

3) Ashkenas R.N., Francis S.C. (2000) : Integration managers Special leaders for 

special times. Harvard Business Review, Nov.-Dec., p.p. 108-114

4) Balmer J., Dinnie K. (1999) : Merger madness The final coup de grace,

Journal of General Management, 24(4), p.p. 53-68

5) Barney J. (1997) : Gaining and Sustaining Competative Advantage, Addison - 

Wesley Publishing Company, p.p. 441

6) Brubakk B., Wilkinson A. (1996) : Agents of change? Bank branch managers 

and the management of corporate cultural change, International Journal of Service 

Industry Management, Vol 7, Issue 2, p.p. 21-43

7) Cartwright S. , Cooper C.L. (1993) : The role of culture compatibility in 

successful Organizational marriage, Academy of Management Executive, Vol 7,2

8) Charman A., (1999) : Global mergers and acquisitions. The human resource 

challenge international focus (Society for H.R.M.)

9) Creswell J., (2001) : First cold front, Fortune, Feb.5, p. 261

10) Γεωργακοπούλου B., (2000) : Εξαγορές καν Συγχωνεύσεις , Εννοια, Βασικές 

Διατάξεις και συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις., 

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 20, σελ. 18-41

79



11) Davy J.A., Kinicki A., Scheck C., Kirloy J. (1989) : Acquisitions make 

employees worry. Companies ease the pain through effective communication, 

Personnel Administrator, p.p. 84-90

12) Δουβλής B., (1986) : Συγχωνεύσεις εμπορικών εταιριών και Θεωρία 

επιχείρησης. Συμβολή στην αναμόρφωση του ελληνικού εταιρικού δικαίου και την 

εναρμόνιση του με το κοινοτικό δίκαιο.

13) Giles Ρ., (2000) : The importance of H.R. in making your merger work, 

Workspan, Aug., p.p. 16-20

14) Grant D., (1999) : H.R.M. rhetoric and the psychological contract. A case of 

easier said than done., The International Journal of Resource Management, 10, 2 

,Apr. p.p. 327-350

15) Greengard S., (2000) : Due diligence The devils in the details., workforce, 

Oct. p.69

16) Ζιώτης X., (1998) : Πρωτεύουσα περιπέτεια , Executive Know How, 03/98,

p.p. 18-20

17) Κεφαλάς Αν., (2002) : Γιατί απέτυχε το μέγα deal; Οικονομικός Ταχυδρόμος 

26.01.2002

18) Liberatore M.D., (2000) : H.R. ‘s relative importance in mergers and 

acquisitions, Human Resource Executive, Mar., 2, p.48

19) Lucero A.M., Allen E.R. (1994) : Employee benefits a growing source of 

psychological contract violations. Human Resource Management, Vol 33, No 3, p.p. 

425-446

20) Lynch J., Lind B. (2002) : Escaping merger and acquisition madness, 

Strategy & Leadership, Vol 30, Issue 2, p.p. 5-12

80



21) Nicandrou Ir., Papalexandris N., Bourantas D., (2000) : Gaining employee 

trust after acquisition. Implication for managerial action, Employee Relations, Vol 

22, No 4, p.p.334-355

22) 0’ Reilly Ch., (1989) : Corporations, Culture and commitment. Motivation 

and social control in organizatons. California Management Review, Vol 3, No 4, p.p. 

9-25 από το βιβλίο Bank Mergers and Acquisitions. Papers at a conference (1998), 

Yakov Amihud and Geoffrey Miller.

23) Pekala N., (2001) : Merger they wrote. Avoiding a corporate culture 

collision, Journal of Property Management, 66, No 2, p.p. 32-36

24) Παπαδάκης B., (2002) : Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και 

Διεθνής εμπειρία, Τόμος Α.

25) Reece R. (1996) : Easing the transition during a merger, Bank Marketing, 

Vol 28, p.p. 38-42

26) Rousseau D.M., (1995) : Psycological contracts in organizations.

Understanding Written and Unwritten Agreements, London Sage

27) Vandermerwe S., Vandermerwe A., (1991) : Making strategic change 

happen, European Management Journal, Vol 9, No2, Jun.

28) Vandermerwe S., (1987) : Diffusing new ideas in-house, Journal of Product 

Innovation Management,14

29) Schein E., (1985) : Organizational culture and leadership, Jossey Bass, San 

Fransisco, CA

30) Schuler R., Jackson S., (2001) : H.R. isssues and activities in mergers and 

acquisitions, European Management Journal, Vol 19, Issue 3, p.p. 239-253

31) Schuler R., (2001) : H.R. issues and activities in international Joint

Ventures, The International Journal of Human Resource Management, 12-1, Feb., 

p.p. 1-52

81



32) Schweiger D.M., De Nisi A.S., (1991) : Communication with employees 

following a merger.A longitudinal field experiment., Academy of Management 

Journal, 34, p.p.l 10-135

33) Sparrow P., : Transitions in the psychological contract. Some evidence from 

the banking sector, Human Resource Management Journal, Vol 6, No 4

82


