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Περίληψη 

     Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να ερευνήσει το «κύμα» των τραπεζικών 
εξαγορών και συγχωνεύσεων που σάρωσε τη δεκαετία του 1980 τις Η.Π.Α. και αρκετά 
αργότερα την Ευρώπη και να ασχοληθεί με αρκετές πτυχές (για παράδειγμα, κίνητρα, 
πλεονεκτήματα, παράγοντες αποτυχίας και άλλα) αυτού του πολυσυζητημένου και 
πάντα επίκαιρου θέματος. Περιγράφονται οι τάσεις συγκέντρωσης του τραπεζικού 
συστήματος τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στη συνέχεια 
γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων εμπειρικών μελετών που αναφέρονται στο 
συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να καταλήγουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Η 
μελλοντική τάση δείχνει ότι το φαινόμενο των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων 
θα συνεχιστεί με αυξανόμενους ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες 
εμπειρικές μελέτες καταλήγουν σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για τα οφέλη από 
τέτοιες συμφωνίες.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

     Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις 

επιχειρήσεις, για να ενδυναμώσουν και να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. 

Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένας σχετικά γρήγορος και ικανός τρόπος για να 

επεκταθούν οι επιχειρήσεις σε νέες αγορές, να αναπτυχθούν και να υιοθετήσουν νέες 

τεχνολογίες. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο˙ λίγο πριν από την είσοδο όμως στον 

21ο αιώνα, ξεκίνησε και η πιο εντατική περίοδος εξαγορών και συγχωνεύσεων στην 

αμερικανική ιστορία. Παράλληλα παρατηρείται έντονη κινητικότητα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ επίσης έχουν αυξηθεί  σημαντικά και οι διακρατικές 

συγχωνεύσεις και  εξαγορές. Απόδειξη για όλα αυτά αποτελεί το γεγονός ότι σε ένα 

σκληρό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπως οι πτωτικές χρηματιστηριακές αγορές 

του 2006, η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως υπολογίζεται  στα 

3,50 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2006, βάσει στοιχείων της Thomson 

Financial (Κολυβάς, 2006). 

     Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι μεγάλες συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν μιας και 

οι εταιρείες διαθέτουν εξαιρετικά πολύ ρευστό, το οποίο συγκέντρωσαν στο ράλι 

κερδοφορίας που σημειώθηκε μετά το 2001. Η Γηραιά Ήπειρος, έχει μέχρι στιγμής 

αναδειχθεί πρωταθλητής των εξαγορών αφού οι μεγαλύτερες σε αξία συγχωνεύσεις 

πραγματοποιούνται εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Σε αυτό συνεισφέρει η προσπάθεια 

των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πελατολόγιο και να 

ξεπεράσουν πολιτικά και άλλα εμπόδια που ορθώνονται στην πορεία προς μια 

πραγματικά ενιαία αγορά. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα και την Ινδία 

διευκολύνει και αυτός την τοποθέτηση επιχειρήσεων υπό κοινή εταιρική στέγη. 

     Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθε ο τζίρος 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων ελληνικών επιχειρήσεων από τις αρχές του 2006. 

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται άμεσα συγχωνεύσεις και 

εξαγορές συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2006. Στο επίκεντρο βρίσκονται 

τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία, ενέργεια και τρόφιμα και ποτά. Αρκεί να 

αναφερθούν οι πρόσφατες συμφωνίες της Credit Agricole με την Εμπορική, της 

Εθνικής Τράπεζας με την τουρκική Finansbank και την Π&Κ χρηματιστηριακή, της 

Cosmote με την εταιρεία Γερμανός, της αγγλικής BC Partners με την εταιρεία Hyatt 

και της Dubai Investments με τον όμιλο Marfin Group. Η συνολική αξία των 

συμφωνιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές ανήλθε στα 4.316 εκατομμύρια ευρώ το 
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2005, παρουσιάζοντας αύξηση 114% σε σχέση με το 2004, βάσει στοιχείων της 

PriceWaterHouseCoopers (Καθημερινή, 12/8/06). 

     Παρόλα αυτά, η επιτυχία δεν είναι σε καμία περίπτωση εξασφαλισμένη, γιατί η 

απόκτηση μιας επιχείρησης από μια άλλη είναι μια επένδυση που πραγματοποιείται 

κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Και ενώ ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων 

αποτυχιών μπορεί να εξηγηθεί από χρηματοοικονομικούς παράγοντες και παράγοντες 

της αγοράς, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει και τον ανθρώπινο παράγοντα. 

     Κατά τη διάρκεια πάντως των τελευταίων 15 ετών, σημειώθηκε μια 

αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του ευρύτερου χρηματοοικονομικού συστήματος 

διεθνώς. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η υιοθέτηση της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας 

(89/646/ΕΟΚ, με την οποία καθορίζεται ως ο μόνος αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας ενός κοινοτικού πιστωτικού ιδρύματος και την εποπτεία του, οι εποπτικές 

αρχές του κράτους καταγωγής του ιδρύματος) και άλλων κοινοτικών οδηγιών την 

περασμένη δεκαετία, αλλά και η εισαγωγή του ευρώ από το 1999 επιτάχυναν το 

μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος και απομάκρυναν 

τα εμπόδια για τη δημιουργία μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς. Εξασθένησαν το 

διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων, ενισχύοντας παράλληλα το 

χρηματοδοτικό ρόλο των κεφαλαιαγορών. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 

αποδυνάμωσαν τα εμπόδια εισόδου-εξόδου, καθιστώντας τις αγορές ευκολότερα 

διεκδικούμενες, οδήγησαν σε ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους παροχής 

τραπεζικών υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα παραγωγής και, ως εκ τούτου, ενίσχυσαν 

τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές (Καποπούλου και Σιώκη, 2002). 

     Στο νέο περιβάλλον, τόσο οι τοπικές όσο και οι διεθνείς τράπεζες τείνουν να 

αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό και πιέσεις στην κερδοφορία. Το κύμα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που «συγκλόνισε» προς τα τέλη της περασμένης 

δεκαετίας την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά και όχι μόνο, συνδέεται με την 

προσπάθεια των τραπεζών να αντεπεξέλθουν στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, 

μέσω είτε της ενίσχυσης της σχετικής δύναμης τους στην αγορά (διεύρυνση μεριδίων 

αγοράς), είτε της αξιοποίησης των οικονομιών κλίματος και φάσματος. Είναι οι ίδιες 

οι τράπεζες ζωηρές, αλλάζοντας μορφές και στρατηγικές, καθώς οι αρμόδιες 

ρυθμιστικές αρχές τους επιτρέπουν να κερδίσουν τις αγορές και να αυξήσουν το 

μερίδιo τους στην αγορά του κλάδου. Στην Κίνα οι τράπεζες δραπετεύουν από την 

κρατική αιχμαλωσία πουλώντας μετοχές σε ξένους επενδυτές. Στη Ρωσία είναι 
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επιθετικές όπως φαίνεται και από τους ισολογισμούς τους, οι οποίοι παρουσιάζουν 

άνοδο κατά 30% έως και 40% τον χρόνο. Στην Ιαπωνία τρεις «μεγατράπεζες» 

απορρόφησαν 11 παλαιές και τώρα απολαμβάνουν τα οφέλη. Στην κεντρική Ευρώπη, 

από την εποχή της πτώσης των κομμουνιστικών καθεστώτων αλλοδαποί επενδυτές 

αγόρασαν ή ίδρυσαν μεγάλες τοπικές τράπεζες σε ποσοστό της τάξεως του 80%. 

Στην Aμερική, οι δέκα μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες ελέγχουν το 49% των 

περιουσιακών στοιχείων της χώρας, δηλαδή 29% περισσότερο σε σχέση με την 

περασμένη δεκαετία. Τώρα ξεκουράζονται, έπειτα από μια μακρά περίοδο 

συγχωνεύσεων στο τραπεζικό σύστημα και την κατάργηση των περιορισμών μεταξύ 

των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματιστηριακών εταιρειών 

(The Economist, όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής, 21/5/2006). 

     Η έρευνα για τις εμπορικές τράπεζες ανά τον κόσμο διακατέχεται από ερωτήματα 

αναφορικά με το μέγεθος τους και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Σχεδόν παντού, οι 

μεγάλες τράπεζες κατόρθωσαν να μεγαλώσουν μέσω των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών, καθώς επίσης και λόγω οργανικής αύξησης. Υπάρχει λοιπόν κάποιο 

φυσικό όριο στη διαδικασία της απορρόφησης τράπεζας από τράπεζα; Θα μπορούσε 

η μεγαλύτερη τράπεζα του αύριο να είναι δύο ή τρεις φορές, ακόμη και δέκα φορές 

μεγαλύτερη από το μέγεθος που έχει σήμερα η Citibank ή η HSBC, και σε αρνητική 

περίπτωση γιατί όχι; Και ποιος θα είναι ο ωφελημένος; Η επιχειρηματολογία η οποία 

προβάλλεται υπέρ των τραπεζικών συγχωνεύσεων, όπως και για άλλους κλάδους της 

οικονομίας, αφορά την επιδίωξη οικονομιών κλίμακας σε τομείς όπως η ανάθεση 

έργων, συστημάτων, επιχειρήσεων, έρευνας και μάρκετινγκ. Όμως, τα οφέλη από τη 

μαζική παραγωγή των οικονομικών υπηρεσιών, παρόλο που δεν είναι αναγκαστικά 

οφθαλμαπάτες, σε γενικές γραμμές δεν είναι άμεσα ορατά. Οι μεγάλες τράπεζες στην 

επιχειρηματολογία τους μπορεί να αντιτάξουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Μέχρις ενός 

σημείου, όμως, η εξασθένηση των οικονομιών κλίμακος θα αρχίσει να έχει τις 

επιδράσεις της. Η διοίκηση θα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες δυσκολίες στο να 

ομαδοποιεί και να συνοψίζει οτιδήποτε συμβαίνει στην τράπεζα, γεγονός το οποίο θα 

έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των δαπανών, την άγνοια των κινδύνων που 

ελλοχεύουν και την αποτυχία των εσωτερικών ελέγχων. Το τελευταίο πρόβλημα 

ταλάνισε το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα του κόσμου, τον όμιλο Citigroup, το 

διάστημα μεταξύ 2002-2005, όταν αντιμετώπισε μια σειρά αντιξοοτήτων σε θέματα 

συμπεριφοράς. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η FED, αντέδρασε λέγοντας 

στον όμιλο Citigroup να αναστείλει μεγάλες τραπεζικές εξαγορές που είχε 
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προγραμματίσει. Προέβη, όμως, σε άρση της σχετικής εντολής τον Απρίλιο του 

περασμένου έτους, καθώς έκρινε ότι ο αυτοέλεγχος του ομίλου ήταν ικανοποιητικός· 

μια άλλη επιχειρηματολογία, στηρίζεται στις οικονομίες ευκαιρίας και αφορά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της αυτής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης, οι οποίες 

μπορεί να δημιουργήσουν πόρους ή πηγές και να δημιουργήσουν ευκαιρίες η μία για 

την άλλη. Η τράπεζα επαναχρησιμοποιεί τα χρήματα των καταθετών επικερδώς. Η 

δεξιότητα και οι πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη μια πλευρά των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τείνει να αποβεί ωφέλιμη και για κάποια άλλη 

πλευρά (The Economist, όπως αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής, 21/5/2006). 

     Όμως τελικά γιατί συνεχίζεται το «κύμα» των εξαγορών και συγχωνεύσεων και 

ποιοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούνται, όταν η εμπειρία 

δείχνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες αποτυχίας και ότι στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων δεν επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι; Σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι να περιγράψει τις δύο έννοιες και να ασχοληθεί με 

αρκετές πτυχές αυτού του πολυσυζητημένου και πάντα επίκαιρου θέματος.   

     Ξεκινάμε στο κεφάλαιο 2 με τους ορισμούς και τις διακρίσεις των δύο εννοιών και 

συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 3 με μια ιστορική αναδρομή και μια περιγραφή των 

σύγχρονων τάσεων. Στο κεφάλαιο 4, αναζητούμε τα κίνητρα και τις αιτίες που 

οδηγούν τις επιχειρήσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις ενώ στο κεφάλαιο 5,  

αναλύουμε τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και κινδύνους αυτών των κινήσεων. 

Στα κεφάλαια 6 και 7, ασχολούμαστε με τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων αντίστοιχα. Στη συνέχεια, παρακολουθούμε στο 

κεφάλαιο 8 τις τάσεις συγκέντρωσης στο αμερικανικό, ευρωπαϊκό και ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα. Στο κεφάλαιο 9, εξετάζουμε τις κυριότερες εμπειρικές μελέτες 

που έχουν ερευνήσει τα πιθανά οφέλη από τις τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Διακρίνουμε τις μελέτες σε αυτές που ασχολούνται με Η.Π.Α και Ευρώπη, σε 

υπόλοιπες και διασυνοριακές μελέτες και τέλος σε μελέτες που ασχολούνται με τη 

χώρα μας. Έπειτα στο κεφάλαιο 10, αναλύουμε τους αμυντικούς μηχανισμούς που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις  για  να μην πέσουν θύματα εξαγοράς. 

Στη συνέχεια, περιγράφουμε στο κεφάλαιο 11 τις προοπτικές στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα και τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν για το μέλλον. 

Καταλήγουμε στο κεφάλαιο 12 με τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας και με 

προβληματισμούς που έχουν προκύψει από την επισκόπηση μεγάλου μέρους της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας που ασχολείται  με το συγκεκριμένο θέμα. 
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Κεφάλαιο 2 

Ορισμοί και διακρίσεις 

     Οι έννοιες συγχώνευση (merger) και εξαγορά (acquisition) παρότι διαφέρουν 

εννοιολογικά και αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές έννοιες, στην πράξη 

χρησιμοποιούνται μαζί για να δηλώσουν συνένωση δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων κάτω από την ίδια διεύθυνση, έλεγχο, οικονομικούς στόχους και 

συμφέροντα. Η διαφορά των δύο εννοιών αναφέρεται στον τρόπο πραγματοποίησης 

της συνένωσης. Έτσι: 

     Συγχώνευση είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που οδηγεί στη δημιουργία μιας 

νέας οικονομικής μονάδας από δύο ή περισσότερες προηγούμενες. Στη νέα 

επιχείρηση, η οποία αποτελεί νέα οικονομική οντότητα ανεξάρτητη από τις 

προηγούμενες, μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και παθητικό) 

των συμβαλλομένων εταιρειών. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται 

νομικά. Οι εταιρείες αυτές συνήθως είναι του αυτού μεγέθους και της αυτής 

δυναμικότητας. Με άλλα λόγια, με τον όρο συγχώνευση νοείται η μεταβίβαση του 

συνόλου της περιουσίας μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε μία άλλη έναντι 

ανταλλάγματος. Οι εταιρείες που μεταβιβάζουν την περιουσία τους λύονται και οι 

μέτοχοι τους συμμετέχουν πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Μια 

άλλη μορφή συγχώνευσης είναι η πλήρης απορρόφηση από μια επιχείρηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της άλλης επιχείρησης (Ross,Westerfield 

and Jaffe, 2005 ; Τσακλάγκανος, 1996). 

     Με τον όρο εξαγορά, νοείται η απόκτηση από μία εταιρεία, έναντι χρηματικού 

ποσού, μέρους ή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου άλλης εταιρείας. Με την 

εξαγορά, η εξαγοράζουσα επιχείρηση αγοράζει και στη συνέχεια αφομοιώνει την 

εξαγοραζόμενη πληρώνοντας στους ιδιοκτήτες της τη συμφωνηθείσα τιμή (είτε σε 

μετρητά είτε σε χρεόγραφα της εξαγοράζουσας επιχείρησης). Με την εξαγορά 

αποκτάται συνήθως μια μικρότερη επιχείρηση, η οποία απορροφάται από τη 

μεγαλύτερη επιχείρηση που την εξαγοράζει.  

     Και στις δύο περιπτώσεις (εξαγορά και συγχώνευση) αποκτάται ουσιαστικά ο 

έλεγχος της επιχείρησης, γι’ αυτό  και οι έννοιες εξαγορά και συγχώνευση δεν έχουν 

ουσιαστική διαφορά. Η διάκριση παραμένει μόνο στον τρόπο μεταβίβασης των 

περιουσιακών στοιχείων από τη μια επιχείρηση στην άλλη, κάτι όμως που επηρεάζει 

στη συνέχεια και το λογιστικό χειρισμό τους. 
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     Για την εξαγορά όπως και για τη συγχώνευση απαιτείται συνήθως συμφωνία των 

μετόχων των συμβαλλομένων επιχειρήσεων. Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να 

αρνηθεί μια πρόταση για συγχώνευση πριν η πρόταση υποβληθεί στους μετόχους για 

έγκριση (Ross,Westerfield and Jaffe, 2005 ; Τσακλάγκανος, 1996). Άλλες μορφές 

συνδυασμών ή ενοποιήσεων είναι: 

i)    Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού: Μια επιχείρηση αγοράζει συγκεκριμένα μόνο 

στοιχεία του ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης, όχι όμως και του παθητικού. Στην 

περίπτωση αυτή η πωλήτρια εταιρεία διατηρεί τη νομική της υπόσταση. 

ii)  Αγορά μετοχών δια μέσου του χρηματιστηρίου: Η μια εταιρεία αγοράζει ένα 

σημαντικό μέρος των μετοχών της άλλης εταιρείας δια μέσου του χρηματιστηρίου. 

iii) Εξαγορά δια δημόσιας προσφοράς (tender offers): Η αγοράζουσα εταιρεία 

απευθύνει δημοσίως πρόσκληση στους μετόχους της άλλης εταιρείας για να αγοράσει 

ένα μέρος από τις κοινές μετοχές σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τιμή. 

Συνήθως, η εταιρεία που κάνει την προσφορά (bidder ή acquiring firm) προσπαθεί με 

αυτό τον τρόπο να επικοινωνήσει απευθείας με τους μετόχους της εταιρείας που 

δέχεται την προσφορά (target firm ή acquired firm), παρακάμπτοντας έτσι τη 

διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της. Πρόκειται κυρίως για επιθετική, μη 

φιλική εξαγορά (hostile takeover). 

     Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές μπορεί να είναι φιλικές ή 

εχθρικές όσον αφορά τη διαδικασία πραγματοποίησης τους. Πιο συγκεκριμένα: 

-  Φιλικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές (amicable takeovers): Τέτοιες είναι οι 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτουν, ύστερα από τη συμφωνία μεταξύ των 

διοικήσεων και των δυο εμπλεκομένων πλευρών και τη δημοσιοποίηση στους 

μετόχους αυτών ότι εγκρίνουν αυτό το είδος συγκέντρωσης. Συνήθως γίνεται 

σύσταση στους μετόχους να εγκρίνουν και αυτοί τη συμφωνία, σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες, ενώ και το αντίτιμο της συμφωνίας έχει καθοριστεί από κοινού. 

- Εχθρικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές (hostile takeovers): Τέτοιες είναι οι 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτουν, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά απόψεων 

ως προς την τιμή εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ των διοικήσεων των δυο 

εμπλεκομένων πλευρών. Στην περίπτωση αυτή η εξαγοράζουσα επιχείρηση 

προχωράει στην υλοποίηση των σχεδίων της είτε μέσω δημόσιας προσφοράς στους 

μετόχους, είτε αποκτώντας σιγά-σιγά και αθόρυβα πακέτα μετοχών της 

εξαγοραζόμενης ή με συνδυασμό και των δυο παραπάνω στρατηγικών. 
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     Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έχει διακρίνονται κυρίως σε τέσσερις 

κατηγορίες (Ross, Westerfield and Jaffe, 2005; Γεωργακοπούλου, 2000; 

Μητσιόπουλος, 1997; Τσακλάγκανος, 1996; Κιόχος, 1994): 

α) Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές (Horizontal mergers / acquisitions):  

     Είναι η περίπτωση κατά την οποία, η εξαγοράζουσα επιχείρηση ανήκει στον ίδιο 

κλάδο με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση και είναι ανταγωνίστρια της. Και οι δύο 

εταιρείες ασκούν τις ίδιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παράγουν το ίδιο προϊόν, 

λειτουργούν στο ίδιο στάδιο παραγωγής, πωλούν στους ίδιους σχεδόν πελάτες και 

αγοράζουν από τους ίδιους προμηθευτές. Δηλαδή, ως οριζόντια συγχώνευση ή 

εξαγορά, νοείται η συγχώνευση ή εξαγορά κατά την οποία  ομοειδείς επιχειρήσεις 

συνασπίζονται κατά διάφορους τρόπους για να επιτύχουν οικονομίες μεγέθους - 

κλίμακας, να εξαφανίσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, να μπορούν να 

ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό της αγοράς και να επιβληθούν στην αγορά του 

προϊόντος ή υπηρεσίας, εάν είναι δυνατόν, δημιουργώντας έτσι μονοπώλιο ή 

ολιγοπώλιο στην αγορά. Παράδειγμα οριζόντιας συγχώνευσης αποτελεί η 

συγχώνευση των φαρμακευτικών εταιρειών Bristol – Myers και Squibb το 1989. 

β)  Κάθετες  συγχωνεύσεις και  εξαγορές  (Vertical   mergers / acquisitions):  

     Στην περίπτωση αυτή συγχωνεύονται εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή όμως του αυτού προϊόντος. 

Δηλαδή, στις κάθετες εξαγορές ή συγχωνεύσεις μια επιχείρηση αγοράζει τους 

προμηθευτές της ή και αντίστροφα. Η λογική τέτοιων συμφωνιών είναι οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια του κυκλώματος της παραγωγής, να  

δημιουργήσουν οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα στην παραγωγή. Άλλες αιτίες 

θα μπορούσαν να είναι η προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο των τιμών, η  μείωση του 

κόστους παραγωγής και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Για παράδειγμα η εξαγορά ενός 

ταξιδιωτικού οργανισμού από μια αεροπορική εταιρεία είναι κάθετη εξαγορά. 

γ)  Ομογενείς συγχωνεύσεις και εξαγορές (Congeneric mergers / acquisitions): 

     Ομογενής συγχώνευση ή εξαγορά γίνεται μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων, όχι 

όμως μεταξύ παραγωγών του ιδίου προϊόντος (οριζόντια συγχώνευση) ή μεταξύ 

επιχειρήσεων με σχέση πελάτη – προμηθευτή (κάθετη συγχώνευση). Δηλαδή, 

πρόκειται για το είδος εκείνο της συγχώνευσης ή εξαγοράς κατά το οποίο 

συγχωνεύονται επιχειρήσεις, που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ή παραγωγική 

εξάρτηση μεταξύ τους, των οποίων όμως οι δραστηριότητες αλληλοσυμπληρώνονται. 
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Με άλλα λόγια, η περίπτωση αυτή υφίσταται όταν η συγχώνευση ή εξαγορά γίνεται 

μεταξύ εταιρειών που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία ή η μια εξαρτάται υπό 

κάποια μορφή από την τεχνολογία της άλλης. Μερικοί συγγραφείς αποκαλούν αυτή 

την  κατηγορία συγχωνεύσεων και εξαγορών και  ως συσχετισμένη ολοκλήρωση 

(concentric merger / acquisition).   

δ)  Ανομοιογενείς   ή     διαγώνιες συγχωνεύσεις    και   εξαγορές    (Conglomerate 

mergers / acquisitions):                  

     Είναι  συνενώσεις  επιχειρήσεων   των  οποίων  οι  καταναλωτές,  τα  προϊόντα,   η 

παραγωγική διαδικασία και η τεχνολογία είναι τελείως διαφορετικά. Ουσιαστικά 

αυτές οι συγχωνεύσεις δε σχετίζονται μεταξύ τους και πραγματοποιούνται είτε για 

επέκταση προϊόντων και διαφοροποίηση, είτε για επέκταση χώρου δράσης στην 

αγορά, είτε για χρηματοοικονομικές και όχι λειτουργικές συνέργιες. Για παράδειγμα 

οι εξαγορές από τραπεζικούς ομίλους, εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και παροχών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα διαγωνίων 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Διακρίνονται περαιτέρω σε : 

     1)  Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις επέκτασης προϊόντων (conglomerate product 

extension), όπου οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν τη 

διάθεση του προϊόντος που παράγουν ή να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους 

τελείως, προκειμένου να μην απολέσουν την επιρροή τους στην αγορά. 

     2) Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις επέκτασης αγορών (conglomerate market  

extension), όπου οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν τον 

χώρο δράσης τους στην αγορά. 

     Η παρουσίαση της διαδικασίας συγκεντρώσεως του ευρωπαϊκού 

χρηματοοικονομικού τομέα απαιτεί τη διάκριση: 

  της συγχωνεύσεως που συνδέεται με την αύξηση της κλίμακας παραγωγής, 

δηλαδή της εξαγοράς ενός πιστωτικού ιδρύματος από ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα, 

  της επεκτάσεως (conglomeration) ενός χρηματοοικονομικού ομίλου που 

συνδέεται με τη διεύρυνση του φάσματος παραγωγής, δηλαδή της συγχωνεύσεως 

ενός πιστωτικού ιδρύματος με έναν άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό όπως 

ασφαλιστική εταιρεία, αμοιβαίο κεφάλαιο κ.λ.π., και 

 της διασυνοριακής συγχωνεύσεως ή επεκτάσεως, δηλαδή της συγχωνεύσεως 

τραπεζικών ιδρυμάτων ή τραπεζικών ιδρυμάτων με άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2001, 

τεύχος 77). 
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Κεφάλαιο 3 

Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες τάσεις 

     Με την είσοδο στον 21ο αιώνα, έχουμε γίνει μάρτυρες της εντονότερης περιόδου 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αμερικανική ιστορία. Η δεκαετία του 1990 ήταν 

το πέμπτο «κύμα συγχωνεύσεων» στην ιστορία των Η.Π.Α.˙ προηγήθηκαν άλλες 

τέσσερις  τέτοιες περίοδοι από την αρχή του 20ου αιώνα, με την αμέσως προηγούμενη 

να λαμβάνει χώρα τη δεκαετία του 1980 (Gaughan, 2000). 

     Η δραστηριότητα αναφορικά με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις αυξήθηκε 

δραματικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το 1967, η συνολική αξία σε 

δολάρια όλων των εξαγορών και συγχωνεύσεων ήταν κάτω από 20 δισεκατομμύρια 

δολάρια ενώ το 1995, η συνολική αξία σε δολάρια όλων των αμερικάνικων εξαγορών 

και συγχωνεύσεων ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δεκαετία του 1980 

χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, όμως 

αυτή η «μανία» διέφερε κατά πολύ από τις προηγούμενες περιόδους (δεκαετία του 

1960 και αρχές δεκαετίας του 1970). Η κυριότερη αλλαγή ήταν η φύση των 

εταιρειών στόχων. Tο μέγεθος έπαψε να αποτελεί πλέον αποτρεπτικό παράγοντα και 

για πρώτη φορά η πολύ μικρότερη επιχείρηση μπορούσε να είναι το αρπακτικό ζώο 

παρά το θήραμα. Αυτή η εξέλιξη ήταν κοινό γνώρισμα τόσο στις εσωτερικές όσο και 

στις διεθνείς εξαγορές. Ειδικότερα τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου 

ήταν τα ακόλουθα: η μεταβαλλόμενη φύση του επιτιθέμενου, η ώθηση και η ανάγκη 

να πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις στις ξένες αγορές και τέλος η τάση για τις 

επιχειρήσεις να ολοκληρώνονται μέσα στα υπάρχοντα όρια βιομηχανίας παρά να 

διαφοροποιούνται σε νέους τομείς (Gray and McDermott,1987). Πρωταγωνιστές ήταν 

οι σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης καθώς επίσης και οι Η.Π.Α., 

ενώ οι συγχωνεύσεις στην Ιαπωνία αν και ακόμα κάπως πιο σπάνιες άρχισαν να 

αυξάνονται. 

     Το «κύμα» των εξαγορών και συγχωνεύσεων της δεκαετίας του 1990, που ήταν το 

πέμπτο κατά σειρά, ήταν το πιο εντατικό από όλα και είχε μια διεθνή γεύση. Ενώ το 

τέταρτο κύμα συγχωνεύσεων της δεκαετίας του 1980 επιβεβαιώθηκε κυρίως στις 

Η.Π.Α., οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μεγάλης κλίμακας έκαναν τελικά την 

εμφάνιση τους και στην Ευρώπη και στην Ασία από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990. Τα τελευταία χρόνια, διασυνοριακές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες στην 

Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία έχουν γίνει πρωτοσέλιδα παγκοσμίως. Ακόμη 

και εχθρικές εξαγορές, αποκλειστικά αμερικανικά φαινόμενα, άρχισαν να γίνονται 
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ολοένα και περισσότερο κοινά στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, υπερατλαντικές 

συμφωνίες, με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αγοράζουν αμερικανικές και αντίστροφα, 

έγιναν πολύ συνηθισμένες. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του πέμπτου κύματος 

συγχώνευσης είναι η τάση για την παγίωση στις συγχωνεύσεις. Σε ορισμένες 

βιομηχανίες, όπως π.χ. οι εκτυπωτικές βιομηχανίες, οι εταιρείες  ηγέτες 

(consolidators) αποκτούν τους ανταγωνιστές σε ολόκληρο το έθνος, σε μια 

προσπάθεια να χτιστούν οι κυρίαρχες επιχειρήσεις. Άλλοι κλάδοι όπως ο τραπεζικός 

και οι τηλεπικοινωνίες, μετά από σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές, επίσης δοκίμασαν 

μεγάλη συγκέντρωση.  

     Σε γενικές γραμμές, οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται είναι οι εξής: 

-   οι διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις εμφανίζονται να οδηγούν τις επιχειρήσεις     

     που συμμετέχουν, σε κυριαρχία στο βιομηχανικό τους κλάδο, 

-   η ευρωπαϊκή εισβολή στις Η.Π.Α. γίνεται όλο και πιο ισχυρή,  

-   η απόκτηση  μιας  επιχείρησης   με  κριτήρια   που  δεν  αφορούν  διαφοροποίηση  

    προϊόντων   ή   γεωγραφική   διαφοροποίηση   μοιάζει   να   είναι   η  επιτυχημένη  

    φόρμουλα (Gaughan, 2000). 

     Όσον αφορά τις εγχώριες τράπεζες, μετασχηματίζονται σε ισχυρούς 

περιφερειακούς οργανισμούς και η Αθήνα σε διοικητικό κέντρο των τραπεζών, μέσω 

της οποίας  ελέγχονται δεκάδες τραπεζικά ιδρύματα σε μια μεγάλη γεωγραφική 

έκταση που οριοθετείται βόρεια από τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία, 

ανατολικά από την Τουρκία και νότια από την Αίγυπτο και περικλείει περίπου εφτά 

γειτονικές «βαλκανικές» χώρες. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι μέχρι το 2010 οι 

εγχώριες τράπεζες θα απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους στο εξωτερικό 

απ’ότι στην Ελλάδα και ποσοστό άνω του 50% των εσόδων τους θα έρχεται από τις 

δραστηριότητες εξωτερικού. Οι ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας τις  τεράστιες 

προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, πραγματοποιούν 

μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή και ήδη αποτελούν ισχυρούς περιφερειακούς 

παίχτες, με τάση περαιτέρω ενδυνάμωσης : η Εθνική πραγματοποιεί δυναμική 

επέκταση στην Τουρκία αποκτώντας τη Finansbank, η οποία διαθέτει 208 

καταστήματα (αυξάνοντας το δίκτυο καταστημάτων της στο εξωτερικό κατά 64%), η 

Alpha Bank θα δημιουργήσει 260 νέα καταστήματα στο εξωτερικό έως το 2008 (που 

θα προστεθούν στα 176 που έχει σήμερα), ενώ η EFG Eurobank, που την περίοδο 

αυτή επεκτείνεται δυναμικά στην Πολωνία και την Τουρκία, μέχρι το τέλος του 2006 

θα διαθέτει 530 καταστήματα εκτός ελληνικών συνόρων (Παπαδογιάννης, 
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Καθημερινή 28/5/2006).  Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα από το 

1991 καθώς και οι στρατηγικές συμμαχίες. 

  Πίνακας 1: Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα 
Έτος Αγοραστής Στόχος 

1991 Group of investors Piraeus Bank 

1993 Hanwha First Investment Bank of Athens 

1996 Eurobank Interbank 

1997 National Mortgage Bank National Housing Bank 

Piraeus Bank Chase Manhattan – Greece 

1998 Piraeus Bank Macedonia Thrace Bank 

  Credit Lyonnais – Greece 

  Xiosbank 

Eurobank Bank of Athens 

 Creta Bank 

Egnatia Bank Bank of Central Greece 

National Bank National Mortgage Bank 

1999 

 

 

 

Piraeus Bank National Westminster – Greece 

Alpha Bank Ionian Bank 

Telesis Securities Dorian Bank 

Eurobank Ergobank 

2001 Eurobank Ergasias Telesis Investment Bank 

 Marfin Piraeus Prime Bank 

 First Business Bank Nova Scotia Bank – Greece 

 Piraeus Bank ETBA Bank 

2002 

 

National Bank ETEBA Bank 

Aspis Bank ABN Amro – Greece 

Marfin Bank Investment Bank of Greece 

2004 Societe Generale Geniki Bank 

2006 Dubai Investments Marfin Bank 

Marfin Bank Laiki Bank 

Marfin Bank Egnatia Bank 

Proton Bank Omega Bank 

Credit Agricole Emporiki Bank 

Έτος Στρατηγικές συμμαχίες 

1998 Εurobank – Deutsche Bank 

2001 Piraeus Bank – ING Group 

Πηγή: Reuters News και συμπλήρωση προσφάτων εξαγορών και συγχωνεύσεων από τον συγγραφέα 
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     Όσον αφορά τις εγχώριες συγχωνεύσεις στην Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι 

στις 31 Οκτωβρίου 2001 έγινε μια ανακοίνωση, η οποία προμήνυε την 

πραγματοποίηση της μεγαλύτερης συγχώνευσης όλων των εποχών στην Ελλάδα 

ανάμεσα σε ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η 

μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα του δημόσιου τομέα, και η Alpha Bank, η μεγαλύτερη 

του ιδιωτικού τομέα, σχεδίαζαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Με βάση τα ελληνικά 

δεδομένα θα ήταν ένας κολοσσός, από ευρωπαϊκή προοπτική όμως θα αποτελούσε 

μόλις την 25η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 19 Ιανουαρίου 

2002, η συμφωνία ναυάγησε: κλασική περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα σε 

διαφορετικές κουλτούρες (Κασιμάτης, 2002). Κύριοι λόγοι της αποτυχίας ήταν ότι 

υπήρχαν διαφορές στις κουλτούρες, ότι δεν υπήρχε ένας κύριος στόχος ορατός και 

κατανοητός από τα στελέχη των δύο επιχειρήσεων  αλλά και από το ευρύ κοινό 

(μετόχους και συναλλασσόμενους) και ότι τέλος δεν υπήρχε υψηλός βαθμός 

συμπληρωματικότητας. Η κρίση λοιπόν που εμφανίστηκε κατά την πορεία 

συγχώνευσης Alpha - Εθνικής ήταν μία δυσμενής εξέλιξη,  η  οποία ίσως επηρεάσει 

αρνητικά μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις. 

     Παρόλα αυτά μελέτη της PriceWaterHouseCoopers βλέπει να έρχονται κι άλλες 

εξαγορές σε τράπεζες και ενέργεια. Κυρίως στον χώρο των μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών, οι οποίες παράλληλα επεκτείνονται σε Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη. Τη 

σκυτάλη παίρνουν τώρα οι εξαγορές πλειοψηφικών πακέτων. Η νέα μόδα των 

εξαγορών πλειοψηφικών πακέτων φαίνεται άλλωστε από το ρεκόρ σε αριθμό και αξία 

εξαγορών που σημειώθηκε το 2005, κάτι το οποίο όπως επισημαίνουν ξένοι οίκοι, θα 

συνεχιστεί και το 2006. Εξάλλου, το πρόσφατο παράδειγμα της εξαγοράς της 

πλειοψηφίας της τουρκικής τράπεζας από την Εθνική Τράπεζα δείχνει τη νέα τάση 

στις συγχωνεύσεις. Άλλωστε, πιο πριν είχε προηγηθεί η εξαγορά της πλειοψηφίας της 

Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale, ενώ πιο παλιά είχε αποχωρήσει η 

Deutsche Bank από την EFG Eurobank Ergasias, ύστερα από πέντε χρόνια «γάμου». 

Όλα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο εύθραυστοι είναι οι 

«δεσμοί φιλίας» με απλές μετοχικές συμμετοχές. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι 

κινήθηκε και ο πλήρης έλεγχος της NovaBank από τους Πορτογάλους, αλλά και τα 

«μικροδιαζύγια» σε διάφορες συνεργασίες (πχ Πειραιώς - ING κλπ), (Στεργίου, 

2006).  

     Η πώληση του 72% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας έναντι 2 δισ. ευρώ 

στην γαλλική τράπεζα Credit Agricole, σηματοδότησε τη δεύτερη φάση 
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αναδιάρθρωσης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα. Όταν πριν από λίγα 

χρόνια ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας Εργασίας κ. Λ. Εφραίμογλου «έδινε τα 

χέρια» με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πίστεως (Alpha Bank) κ. Ι. Κωστόπουλο, ο 

τελευταίος βρισκόταν πολύ κοντά στην περαιτέρω ενίσχυση της ούτως ή άλλως 

ισχυρής θέσης του στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ο κ. Εφραίμογλου όμως 

πούλησε τελικά το ποσοστό του στον κ. Σπ. Λάτση, η τράπεζα του οποίου πλέον 

(EFG Eurobank Ergasias) κατέκτησε ταχύτατα μία από τις ισχυρότερες θέσεις στο 

εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα σφραγίζοντας την πρώτη ουσιαστική φάση 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας. Τον κεντρικό ρόλο που 

διαδραμάτισε τότε η Τράπεζα Εργασίας φαίνεται ότι αποκτά σήμερα η Εμπορική, οι 

εξελίξεις στην οποία ανακατεύουν την τράπουλα σε αυτό το ιδιότυπο τραπεζικό 

πόκερ που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Πάντως κατά τη δεύτερη αυτή φάση 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος ο εγχώριος ανταγωνισμός εκτιμάται πως 

δεν θα ενταθεί άμεσα καθώς ο νέος ιδιοκτήτης της Εμπορικής θα θελήσει για μια 

περίοδο να απολαύσει τα υψηλά περιθώρια κέρδους των ελληνικών τραπεζών. Η 

ωρίμανση όμως τα επόμενα δύο χρόνια της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, η οποία θα 

συγκλίνει σε επίπεδο χορηγήσεων με την ευρωζώνη, θα δημιουργήσει νέα πεδία 

ανταγωνισμού στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα σηματοδοτώντας και την τρίτη φάση 

αναδιάρθρωσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, τη στιγμή που ορισμένες 

ελληνικές τράπεζες έχουν αποκτήσει και ένα ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο στα 

Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη. Την ίδια ώρα η Εθνική δείχνει να ακολουθεί τον 

δρόμο της με την τεράστια αύξηση κεφαλαίου κατά 3 δισ. ευρώ (Μαντικίδης, 2006). 

     Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της PriceWaterHouseCoopers, τα πάνω κάτω θα 

φέρει πιθανή είσοδος ξένης τράπεζας στην ελληνική αγορά, εξαγοράζοντας ένα από 

τα πέντε μεγάλα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Mέχρι να γίνει αυτό, η μετοχοποίηση 

του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου και η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα 

Βαλκάνια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεγαλύτερη κινητικότητα που αναμένεται φέτος στον 

κλάδο των τραπεζών προέρχεται από την περαιτέρω επέκταση των μεγάλων 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στα Βαλκάνια. H κινητικότητα αυτή προβλέπεται 

να πραγματοποιηθεί με ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεγμένων 

εξαγορών. Οι αποκρατικοποιήσεις που συνεχίζονται στον τραπεζικό τομέα σε ένα 

αριθμό χωρών των Βαλκανίων (όπως για παράδειγμα στη Σερβία και Μαυροβούνιο, 

στη Ρουμανία κ.ά.) ενδέχεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των ελληνικών 

 17



Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

τραπεζών, οι οποίες ανταγωνίζονται πλέον στην περιοχή αυτή με ευρωπαϊκές 

τράπεζες κυρίως της Ιταλίας και της Αυστρίας. Προσεκτική και περιορισμένη 

μεσοπρόθεσμα κινητικότητα ενδέχεται να υπάρξει και προς τη γειτονική και μεγάλη 

αγορά της Τουρκίας, αλλά και προς τις μεγάλες αγορές της Πολωνίας και της 

Ουκρανίας.  

     Στην Ελλάδα, η PriceWaterHouseCoopers δεν παρατηρεί προς το παρόν 

σημαντική πίεση ανάμεσα στις μεγάλες τράπεζες για περαιτέρω συγκέντρωση στον 

κλάδο, δεδομένων των υψηλών επιπέδων κερδοφορίας τους, της συνεχόμενης 

ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς, καθώς και της δυσκολίας μείωσης των σταθερών 

εξόδων σε ενδεχόμενες συγχωνεύσεις. Μάλιστα είναι ακόμη πρόσφατη η αποτυχία 

συγχώνευσης της Εθνικής με την Alpha Bank to 2002, λόγω κυρίως μη ισότιμης 

συνεργασίας. Αντιθέτως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η ελληνική τραπεζική 

αγορά θα πλησιάζει την ωρίμανση, αναμένεται να μεγαλώσει η πίεση για 

συγκέντρωση. Στην περίπτωση που μία μεγάλη, είτε ξένη είτε ελληνική τράπεζα, 

αποφασίσει να προχωρήσει στην εξαγορά κάποιας από τις πέντε μεγάλες ελληνικές 

τράπεζες, αναμένεται ότι θα ακολουθήσει μια σειρά σημαντικών αμυντικών 

συγχωνεύσεων.  

     Αναφορικά με τις μικρές και τις μεσαίες τράπεζες, αναμένεται κάποια 

κινητικότητα, κυρίως μεταξύ τραπεζών παρομοίων μεγεθών με πρωταγωνιστή τη 

Marfin Bank, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας έχει εισχωρήσει επενδυτικό 

κεφάλαιο αραβικών συμφερόντων. Η νέα Marfin, μετά τη συγχώνευση με την 

Εγνατία και τη Λαϊκή Τράπεζα στην Ελλάδα, διαθέτει 140 καταστήματα, καταθέσεις 

6,2 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 5,8 δισ. ευρώ και μερίδια αγοράς 4% στις εγχώριες 

καταθέσεις και 3,3% στις χορηγήσεις. Ταυτόχρονα  η Citibank που διαθέτει 63 

καταστήματα στην Ελλάδα έχει θέσει στόχο τα 100 καταστήματα έως το 2007, κάτι 

που δείχνει την όξυνση του ανταγωνισμού που αναμένεται στο επόμενο διάστημα, αν 

λάβει κανείς υπόψη και την έλευση των Γάλλων με την εξαγορά της Εμπορικής. Η 

πίεση του ανταγωνισμού είναι πιο εμφανής σε αυτή την κατηγορία των τραπεζών, και 

πιθανές συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν για λόγους συνένωσης μεριδίων αγοράς 

και οικονομιών κλίμακος. Η μετοχοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και 

ενδεχομένως η εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία 

αναμενόταν το 2004, έχει ανακοινωθεί ότι θα παραταθεί μέχρι το τέλος του 2006, 

ούτως ώστε να προχωρήσει η αναδιοργάνωση του ιδρύματος καθώς και η 
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προτεινόμενη εκατέρωθεν συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο μετοχικό 

κεφάλαιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. 

     Όσον αφορά την Ευρώπη, περισσότερες από 700 ευρωπαϊκές τράπεζες θα 

πάψουν να υπάρχουν στα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια, όταν θα τις «καταπιεί» 

ένα γιγαντιαίο κύμα διασυνοριακών και μη εξαγορών. Αυτήν την πρόβλεψη 

διατυπώνει ο κ.  Τζακ  Ριμπέιρο, υπεύθυνος του τμήματος χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο της εταιρείας ελεγκτικών, φοροτεχνικών  και  

συμβουλευτικών  υπηρεσιών Deloitte. Με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης και τη δημιουργία αφενός της ενιαίας αγοράς των 300 

εκατομμυρίων πολιτών και αφετέρου του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου με 

σημαντικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε ευρώ, η  ευρωπαϊκή ενοποίηση 

αποκτά νέα δυναμική. Η εισαγωγή του ευρώ και η τάση συγκέντρωσης στο 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι βέβαιο ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

για περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και αλλαγή στη δομή των τραπεζικών 

συστημάτων των χωρών–μελών, επιταχύνοντας την ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις 

στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων, ενισχύοντας τις 

τάσεις για αναδιάρθρωση και περαιτέρω συγκέντρωση. Σύμφωνα με τον κύριο 

Ριμπέιρο (Παπαδημητρίου, 2006), πέντε βασικές τάσεις θα διαμορφώσουν το τοπίο 

στον κλάδο των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέχρι το 2010.  

     Η πρώτη τάση είναι το σαρωτικό κύμα συγχωνεύσεων στην Ευρώπη. Μέχρι 

τώρα, η συγκέντρωση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο γινόταν σε εθνικό επίπεδο, 

ενώ οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις ήταν σποραδικές και αρκετές φορές δεν 

απέδιδαν. Αυτό που έχει αλλάξει ώστε να επικρατήσει αυτή η τάση είναι ότι πλέον η 

κοινή γνώμη είναι έτοιμη πολιτικά και πολιτισμικά να δεχτεί τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις, ότι οι τράπεζες πρέπει να μεγαλώσουν κι άλλο για να ικανοποιήσουν 

τους επενδυτές –που απαιτούν υψηλές αποδόσεις– και αυτό δεν μπορούν πλέον να το 

επιτύχουν αν περιορίζονται μόνο στην εγχώρια αγορά τους και τέλος ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στο κόστος για τις ίδιες τραπεζικές υπηρεσίες στις διάφορες 

ευρωπαϊκές αγορές. Για παράδειγμα, το κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

πολλαπλάσιο στην lταλία σε σχέση με την Ολλανδία και φυσιολογικά είναι 

αντίστροφος ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, όπως επιβεβαιώνουν και 

εμπειρικές έρευνες που έχει διεξαγάγει η Deloitte. Αυτή η κατάσταση προσφέρει μια 
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σημαντική δυναμική για συγχωνεύσεις, που θα εξομαλύνουν τελικά τις διαφορές 

μεταξύ των χωρών. 

     Δεύτερη μεγάλη τάση είναι η πίεση για περιορισμό του κόστους που οδηγεί στο 

offshoring τραπεζικών λειτουργιών (όπως η μισθοδοσία, το backoffice, η 

πληροφορική, τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κ.λ.π.), δηλαδή τη μεταφορά 

τους σε χώρες χαμηλού κόστους. Σύμφωνα με τον κύριο Ριμπέιρο (Παπαδημητρίου, 

2006) αν μεταφέρει κανείς μια λειτουργία, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους της 

τάξης του 25%, αν το κάνει για δύο με τρεις λειτουργίες, η εξοικονόμηση ανεβαίνει 

στο 30-40%, ενώ για πέντε με έξι εκτοξεύεται στο 60%. 

     Τρίτη τάση είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεσαίας τάξης σε χώρες όπως η lνδία 

και η Κίνα, που αποτελούν μια νέα τεράστια και πολλά υποσχόμενη αγορά για 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όπως εξηγεί ο κ. Ριμπέιρο, το 2000 υπήρχαν στην 

Κίνα 52 εκατ. άτομα που κατατάσσονταν στη μεσαία τάξη, δηλαδή είχαν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα ύψους τουλάχιστον 20.000 δολαρίων. Μέχρι το 2010, θα 

έχουν τριπλασιαστεί στα 150 εκατ. άτομα. Μόνο στην Κίνα, προστίθενται στη μεσαία 

τάξη 10 εκατ. άτομα κάθε χρόνο, ενώ αντίστοιχα είναι και τα μεγέθη στην Ινδία. 

     Άλλη μεγάλη τάση είναι οι συνέπειες από τη γήρανση του πληθυσμού, τόσο 

στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη ή την Ιαπωνία. Καθώς οι λεγόμενοι baby 

boomers (όσοι γεννήθηκαν στην περίοδο αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) 

συμπληρώνουν σταδιακά το 60ο έτος της ηλικίας, το ενδιαφέρον στρέφεται από τη 

συσσώρευση αποταμιεύσεων για τη συνταξιοδότηση στη διαχείριση αυτού του 

πλούτου μετά τη συνταξιοδότηση. Τα κεφάλαια αυτά θα ξεπερνούν τα 25 τρισ. 

δολάρια παγκοσμίως το 2010. 

     Τελευταία μεγάλη τάση είναι η εφαρμογή καινοτομιών στις τραπεζικές 

υπηρεσίες. Η Deloitte μελέτησε τα 100 μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου 

και διαπίστωσε ότι δαπανούν πολλά δισ. δολάρια κάθε χρόνο για τη δημιουργία 

καινοτομικών προϊόντων. Το 60% από αυτά δεν επιτυγχάνουν στην αγορά. Αλλά 

ακόμη χειρότερα αυτά που επιτυγχάνουν προσφέρουν πλεονέκτημα μόλις τριών 

μηνών γιατί αντιγράφονται αμέσως από τους ανταγωνιστές ενώ αντίθετα η 

καινοτομία στις υπηρεσίες και την τεχνολογία προσφέρει πλεονέκτημα δώδεκα 

μηνών ή και περισσότερο γιατί είναι πιο δύσκολο να αντιγραφεί. Τέτοιο παράδειγμα 

είναι η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των τμημάτων και 

θυγατρικών μιας τράπεζας – κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο – ώστε να 

προσφέρονται περισσότερο πλήρεις υπηρεσίες στον πελάτη. 
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Κεφάλαιο 4 
Κίνητρα / Αιτίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές 

 
     Η οικονομική θεωρία αναφέρει ότι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας με τη 

μείωση του κόστους παραγωγής και η επέκταση σε νέες αγορές και σε νέους 

κλάδους δραστηριότητας αποτελούν τα βασικά εφαλτήρια για την πραγματοποίηση 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Με λίγα λόγια, η συγκέντρωση στην τραπεζική αγορά 

οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια αξιοποίησης των οικονομιών 

κλίμακας και φάσματος και στη βελτίωση των εσόδων (Group of Ten, 2001). 

     Επίσης, η αύξηση του μεριδίου της αγοράς με τη μείωση των ανταγωνιστών 

και την παράλληλη μεγέθυνση της φήμης, έτσι ώστε να αντληθούν μονοπωλιακά 

ή ολιγοπωλιακά κέρδη, ωθεί στην πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Επιπλέον, η πρόσβαση σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής  μέσω της απόκτησης και 

της εκμετάλλευσης του τριπτύχου έρευνα - τεχνολογία - καινοτομία συγκαταλέγεται 

στους λόγους. 

     Επιπρόσθετα, η απελευθέρωση της αγοράς μέσω των σταδιακών 

αποκρατικοποιήσεων, ο εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια μέσω της εφαρμογής 

των ΔΠΧΠ και η βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας μέσω της μείωσης 

του δημόσιου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος αποτελούν τους 

βασικούς παράγοντες  για τη συμφωνία μεγάλου αριθμού συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας PriceWaterHouseCoopers, κ. Αιμίλιο 

Γιαννόπουλο (Καθημερινή, 12/8/2006). 

     Επιπλέον, η στρατηγική επέκτασης των επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανικής 

χερσονήσου (Σερβία, Σκόπια και Βουλγαρία), της Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, 

Ουκρανία και Ρουμανία) και σε άλλες γειτονικές χώρες (Τουρκία και Αίγυπτος), η 

σταδιακή μείωση των εταιρικών συντελεστών φορολογίας και η τροποποίηση και η 

εναρμόνιση της νομοθεσίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την ευρωπαϊκή 

συνιστούν τους βασικούς λόγους για τη συμφωνία μεγάλου αριθμού συγχωνεύσεων 

και εξαγορών στην Ελλάδα. 

     Σε διεθνές επίπεδο, τα χαμηλά μακροχρόνια επιτόκια και η μεγάλη ποσότητα 

των πλεοναζόντων κεφαλαίων (δημόσια και ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια) αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 

πραγματοποίηση πολλών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τέλος, η ανάδειξη μεσαίας 

οικονομικής τάξεως σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, και η σταδιακή 
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συνταξιοδότηση των οικονομικών πρωταγωνιστών μετά το Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της 

Ιαπωνίας συνιστούν βασικές αιτίες για τη διαμόρφωση της τάσης των πολλών και 

μεγάλων συμφωνιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές σύμφωνα με τον επικεφαλής του 

τμήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Deloitte & Touche, κύριο Τζακ 

Ριμπέιρο ( Καθημερινή, 12/8/2006). 

     Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί ότι η εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών είναι πιο 

χαλαρή και ο έλεγχος από την κεφαλαιαγορά αδύναμος. Στην περίπτωση αυτή τα 

διευθυντικά στελέχη επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ευημερία 

αποσκοπώντας (α) στη διόγκωση του σχήματος που διοικούν, (β) στην αύξηση 

των αποδοχών τους και (γ) στην ενίσχυση της φήμης τους. Είναι φανερό ότι οι 

τρεις αυτοί στόχοι είναι συμπληρωματικοί. 

     Στην εντυπωσιακή δραστηριότητα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό 

τομέα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, συνέβαλαν κυρίως παράγοντες όπως η 

απελευθέρωση και η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η άρση των 

ελέγχων σε πολλά κράτη, η παγκοσμιοποίηση, η εισαγωγή του ευρώ, η ενίσχυση 

της εποπτείας των τραπεζικών συστημάτων, η πρόοδος της τεχνολογίας και η 

ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφορικής (Group of Ten, 2001). Οι παράγοντες 

αυτοί οδήγησαν σε ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες για 

το λόγο αυτό επιδίωξαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους, να επεκτείνουν 

την κλίμακα λειτουργίας τους και να διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Επιπλέον, οδήγησαν σε αύξηση του μέσου μεγέθους των τραπεζικών 

ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο ικανών να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, αλλά και 

σε εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, κυρίως από προμήθειες, σε μια προσπάθεια 

αντιστάθμισης της συμπίεσης των επιτοκιακών περιθωρίων. Κατά την περίοδο 1995-

1999, περίπου δύο τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές πραγματοποιούνταν κάθε 

ημέρα. Την πενταετία αυτή οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αφορούσαν κυρίως 

μεγάλου μεγέθους τράπεζες, ενώ την προηγούμενη πενταετία το ενδιαφέρον είχε 

επικεντρωθεί σε τράπεζες μικρού μεγέθους. 

     Yπάρχουν διάφορα κίνητρα που μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στη 

δραστηριότητα συγχώνευσης ή εξαγοράς. Το πιο γενικό κριτήριο είναι απλά ότι η 

εξαγοράζουσα εταιρεία  θεωρεί την εξαγορά ή τη συγχώνευση μια κερδοφόρα 

επένδυση. Το κοινό σημείο στις εργασίες των οικονομολόγων που έχουν ασχοληθεί 

με το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι συγχωνεύσεις θεωρούνται συχνά ως 
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εναλλακτική μορφή επένδυσης (Pautler, 2001). Οι εταιρίες  θα προχωρήσουν σε 

εξαγορές ή συγχωνεύσεις όταν είναι ο πιο κερδοφόρος τρόπος για αύξηση 

δυναμικότητας και ικανότητας, για λήψη νέας γνώσης ή και δεξιοτήτων, για είσοδο 

νέου προϊόντος ή σε νέες γεωγραφικές περιοχές και για αναδιανομή των 

περιουσιακών στοιχείων στον έλεγχο πιο αποτελεσματικών διευθυντών / ιδιοκτητών. 

Κατά συνέπεια, πολλοί από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικές 

επενδυτικές αποφάσεις, επηρεάζουν και αποφάσεις για δραστηριότητες εξαγορών και 

συγχωνεύσεων.  

     Κύρια αιτία μιας συγχώνευσης και εξαγοράς είναι η μεγιστοποίηση της 

μετοχικής αξίας της επιχείρησης είτε μέσω αύξησης της ολιγοπωλιακής δύναμής 

της στην αγορά, είτε μέσω αύξησης της αποτελεσματικότητας της. Η εμπειρία 

δείχνει ότι ορισμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδίως αυτές που πραγματοποιούνται 

στην ίδια αγορά , γίνονται με σκοπό την αύξηση της ολιγοπωλιακής δύναμης. 

     Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2000), στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα κίνητρα τεσσάρων τύπων συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. 
           Πίνακας 2: Κυριότερα κίνητρα  τεσσάρων τύπων εξαγορών /  συγχωνεύσεων 

Μέσα στην ίδια χώρα Σε διαφορετικές χώρες 

Εγχώριες Εξαγ. και Συγχ. Διεθνείς Εξαγ. και Συγχ. 

Μ
ετ
αξ
ύ 
Π
ισ
τω

τι
κώ

ν 

- Οικονομίες κλίμακας σχετιζόμενες με     - Μέγεθος 

Ιδ
ρυ
μά
τω

ν   κόστη - Αντιστοίχιση με μέγεθος υπαρχόντων και   

- Μείωση δικτύων διανομής και       μελλοντικών πελατών 

  διοικητικών λειτουργιών (εκλογίκευση),      - Πιθανή εκλογίκευση στα πλαίσια     

  που περιλαμβάνει περιοχές πληροφορικής    διοικητικών λειτουργιών 

  και διαχείρισης κινδύνων. 

Εγχώρια Συσπείρωση Διεθνής Συσπείρωση 
- Οικονομίες φάσματος μέσω       - Οικονομίες φάσματος μέσω       

Μ
ετ
αξ
ύ 
Δι
αφ

ορ
ετ
ικ
ώ
ν 
Τ
ομ
έω

ν 

  σταυροειδών πωλήσεων   σταυροειδών πωλήσεων μαζί με    

- Διαφοροποίηση κινδύνου και εσόδων   μέγεθος  

- Άριστη χρήση συμπληρωματικών δικτύων    - Διαφοροποίηση κινδύνου και εσόδων 

  διανομής - Μικρές εκλογικεύσεις επειδή τα ιδρύματα    

- Πιθανές εκλογικεύσεις στα πλαίσια       βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και   

  διοικητικών λειτουργιών μπορεί να     υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς  

  οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας.   και πρακτικές. 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB,2000) 
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     Σύμφωνα με τους Berger et al. (1999), οι λόγοι που οδηγούν σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των τραπεζών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών συνήθως 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: πρώτον εκείνους που αφορούν τους μετόχους των 

τραπεζών, η άμεση επιδίωξη των οποίων είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των 

μετοχών τους, και, δεύτερον, εκείνους που αφορούν τους διοικούντες τις τράπεζες ή 

δημόσιους φορείς (π.χ. κυβέρνηση), που κατά κανόνα δεν έχουν τα ίδια κίνητρα με 

τους μετόχους. 

     Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και άλλοι παράγοντες που μπορεί να 

εξηγούν το κύμα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων που σάρωσε την τελευταία 

δεκαετία την παγκόσμια χρηματοοικονομική σκηνή. Ο Pautler (2001), οι Schuler και 

Jackson (2001) και ο Τσακλάγκανος (1996), αναφέρoνται συνοπτικά στους 

σπουδαιότερους λόγους που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέτοιοι είναι: 

α)  Αύξηση της μετοχικής αξίας από τις συγχωνεύσεις: Από εμπειρικές μελέτες 

που έγιναν προκύπτει ότι οι μέτοχοι των εταιρειών που εξαγοράζονται σχεδόν πάντα 

κερδίζουν. Το ποσοστό του κέρδους κυμαίνεται γύρω στο 20% της αξίας πριν τη 

συγχώνευση. Σύμφωνα με τις μελέτες, αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά μέσο 

όρο οι εταιρείες αυτές δεν απέδιδαν σύμφωνα με τη δυνατότητα τους και ότι 

απέκτησαν ορισμένα άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα χάρη στη συγχώνευση. Οι 

μέτοχοι των εταιρειών που εξαγοράζουν άλλες εταιρείες δε φαίνεται να 

πραγματοποιούν στατιστικά σημαντικά οφέλη. 

β) Διάφορες λειτουργικές συνέργιες (operating synergies) : Μια επιχείρηση μπορεί 

να αναμένει ένα συνεργιακό αποτέλεσμα από τη συγχώνευση. Δια μέσου της 

συνέργιας τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα από τα σύνολα των δύο μερών. 

Δηλαδή, μπορεί να επιτευχθούν μεγαλύτερα κέρδη από τη νέα εταιρεία από ότι θα 

ήταν δυνατόν να επιτευχθούν από τις επιμέρους εταιρείες μαζί, λόγω αυξημένης 

αποτελεσματικότητας ή μείωσης του κόστους. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

για συνεργιακά κέρδη από μια οριζόντια συγχώνευση γιατί παρόμοιες ή ίδιες 

εγκαταστάσεις μπορούν να εξαλειφθούν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εταιρικής 

ολοκλήρωσης (που ακολουθεί μετά την τυπική συγχώνευση), η προσπάθεια 

εκλογίκευσης της δομής (λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη 

επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων) είναι ευκολότερη, οδηγώντας σε εξοικονόμηση 

κόστους. Εκτός από τις οριζόντιες συγχωνεύσεις, οικονομίες κλίμακας (με το ίδιο 

σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες μονάδες τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας) 
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παρατηρούνται και στις κάθετες και ανομοιογενείς συγχωνεύσεις, κυρίως λόγω 

μείωσης γενικών και διοικητικών εξόδων. 

γ)    Διάφορες χρηματοοικονομικές συνέργιες (financial synergies): Η βάση των 

χρηματοοικονομικών συνεργιών είναι τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από τις 

εξαγορές. Βελτιώνεται η αξιοπιστία του συνόλου των επιχειρήσεων και υπάρχει 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια. Λόγω της αυξημένης δανειοληπτικής 

ικανότητας και της αύξησης των τόκων δημιουργούνται πρόσθετα φορολογικά 

οφέλη. Οφέλη δημιουργούνται και από αναπροσαρμογές (αυξήσεις) αποσβέσεων . 

δ)  Αντικατάσταση μη αποτελεσματικής διοίκησης: Αυτό το κίνητρο είναι 

σύνηθες στις λεγόμενες «εχθρικές» (hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται 

χωρίς τη συναίνεση της εξαγοραζόμενης εταιρίας. H αντικατάσταση μιας μη 

αποτελεσματικής διοίκησης, με στόχο την εξυγίανση και ανάπτυξη της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης 

και σε  ενδεχόμενη απορρόφηση ή  μεταπώληση της με κέρδος.  

ε)   Η επιχείρηση μπορεί να επιδιώκει τη διαφοροποίηση (diversification) για να 

επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κερδοφόρους κλάδους προϊόντων 

και για να μειώσει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται ο εποχιακός χαρακτήρας 

της ζήτησης των προϊόντων της. 

στ)   Μια συγχώνευση επιτρέπει στην εταιρεία να αποκτήσει κάτι που της λείπει, 

όπως έμπειρο και εκπαιδευμένο management, ανθρώπους με υψηλό ταλέντο, κ.λ.π. 

ζ)  Διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς με καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου 

πωλήσεων. 

η)    Εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

θ)    Διάφοροι άλλοι λόγοι συγχωνεύσεων: 

   Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή 

και στη διεθνή αγορά, με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και 

πρόσθετα, ολιγοπωλιακά κέρδη. 

 Προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης, με στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να 

διατηρήσουν τα προνόμια τους. Πολλά διευθυντικά στελέχη θέλουν να 

«χτίσουν επιχειρηματικές αυτοκρατορίες», διευρύνοντας άμεσα και γρήγορα 

τα μερίδια αγοράς τους, μεγιστοποιώντας έτσι την ατομική τους ευημερία και 

όχι αυτήν των μετόχων.  

 Αμυντικό κίνητρο: Μια   επιχείρηση  για  να  αποθαρρύνει   την  πιθανή   της 
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      εξαγορά από κάποιον  άλλο ανταγωνιστή  της, προβαίνει  η ίδια στην εξαγορά   

      μιας άλλης επιχείρησης ισχυροποιώντας έτσι τη θέση της στην αγορά. 

 Επιθετικό κίνητρο: Δύο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μπορεί να αποβλέπουν 

συγχρόνως στην εξαγορά της ίδιας επιχειρήσεως, οπότε η μία από τις δύο θα 

πρέπει να προβεί στην εξαγορά της πριν αυτή περιέλθει στην κατοχή του 

ανταγωνιστή της και ισχυροποιηθεί στην αγορά. 

 Κερδοσκοπικό κίνητρο: Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης 

είναι υποτιμημένα αυτό δημιουργεί σημαντικό κίνητρο για εξαγορά από άλλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να την αναδιοργανώσουν, να ασκήσουν 

καλύτερη πολιτική και να ανεβάσουν έτσι την αγοραστική της αξία ώστε να 

πουληθεί στη συνέχεια σε πολλαπλάσια αξία. 

     Οι Mueller και Sirower (2003), θεωρούν ότι υπάρχουν τέσσερα κίνητρα που 

οδηγούν σε συγχωνεύσεις:  

α) εξαγορά για έλεγχο της άλλη εταιρείας (market-for-corporate control), δηλαδή 

κίνητρο είναι η εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης για αντικατάσταση του management 

της ή υιοθέτηση νέων πολιτικών που θα ανεβάσουν την αξία της εξαγοραζόμενης 

επιχειρήσεως, 

β)  συνέργιες (synergy), δηλαδή κίνητρο αποτελούν οι συνέργιες λειτουργικές και 

χρηματοοικονομικές, 

γ) διοικητική λογική (managerial discretion), δηλαδή κίνητρο αποτελούν τα 

προσωπικά κίνητρα των διευθυντικών στελεχών (agency theory) και 

δ) ύβρις (hubris), δηλαδή κίνητρο αποτελεί η «ύβρις» που δείχνουν κάποια 

διευθυντικά στελέχη, τα οποία βλέπουν αξία σε άλλες εταιρείες που κανείς άλλος δεν 

τις βλέπει, υπερεκτιμώντας λανθασμένα τις προοπτικές άλλων εταιρειών βασιζόμενοι 

κυρίως όμως στο γεγονός ότι δεν παίζουν με δικά τους χρήματα (agency theory). 

     Οι Mueller και Sirower (2003), εξέτασαν σε δείγμα 168 συγχωνεύσεων μεταξύ 

μεγάλων εταιρειών από το 1978 έως το 1990 τα τέσσερα αυτά κίνητρα ως υποθέσεις. 

Η μεθοδολογία που ανέπτυξαν είχε ως σκοπό να συγκρίνει τα κέρδη και τις ζημίες 

τόσο για τους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας όσο και για τους μετόχους της 

εξαγοράζουσας εταιρείας. Βρήκαν ισχυρή υποστήριξη για την managerial discretion 

υπόθεση και την hubris υπόθεση, μερική υποστήριξη για την market-for-corporate-

control υπόθεση και τέλος μικρή έως μηδενική απόδειξη για την υπόθεση ότι οι 

συγχωνεύσεις δημιουργούν συνέργιες από τις οποίες κερδίζουν οι μέτοχοι και των 

δύο πλευρών. 
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     Όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα ειδικότερα, τα σημαντικότερα κίνητρα 

για τη διενέργεια συγχωνεύσεων και εξαγορών σε εγχώριο επίπεδο είναι: 

  η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν από τον περιορισμό του 

κόστους και την απορρόφηση της πλεονάζουσας δυναμικότητας των επιμέρους 

οργανισμών, 

  η μείωση των δικτύων διανομής και των διοικητικών λειτουργιών, και 

  ο εξορθολογισμός και η  αναδιάρθρωση του προκύπτοντος οργανισμού ιδιαίτερα 

στους τομείς της τεχνολογίας πληροφορικής και της διαχειρίσεως κινδύνων. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που γίνονται σε διασυνοριακό επίπεδο φαίνεται να 

αποφασίζονται με γνώμονα: 

  την αύξηση του μεγέθους ώστε να αποτελεί ο προκύπτων χρηματοοικονομικός 

οργανισμός επαρκώς μεγάλο παίχτη σε μια ενοποιημένη διεθνή αγορά, 

  την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που διευρύνουν τους επενδυτικούς τους 

ορίζοντες σε νέες περιοχές, 

  την αντιστάθμιση της αυξήσεως του μεγέθους και της σημασίας 

(διαπραγματευτικής δυνάμεως) αυτών των επιχειρήσεων πελατών, και 

  τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τον επανασχεδιασμό τους σε    

      υπερεθνικό επίπεδο. 

     Αναφορικά με την επέκταση ενός Ομίλου μέσω συγχωνεύσεως τα σημαντικότερα 

κίνητρα συνήθως είναι: 

  η αξιοποίηση των οικονομιών φάσματος μέσω των σταυροειδών διεταιρικών 

πωλήσεων, 

  η διασπορά των κινδύνων και των πηγών εσόδων, 

  η αριστοποίηση της χρήσεως των συμπληρωματικών δικτύων διανομής, και 

 ο εξορθολογισμός της οργανώσεως μέσω συγχωνεύσεως διοικητικών λειτουργιών 

σε επίπεδο Ομίλου, που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος και περικοπή 

κόστους  (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2001, τεύχος 77). 

     Τέλος, οι  Wheelock και Wilson (2000), διαπίστωσαν ότι η αφερεγγυότητα 

επηρεάζει έντονα την πιθανότητα απόκτησης μιας τράπεζας. Επιπλέον, όσο 

μικρότερη είναι η κεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να 

αποκτηθεί. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες με χαμηλά κέρδη, χαμηλή 

ρευστότητα, ή με σχετικά υψηλές αναλογίες επισφαλών δανείων είναι λιγότερο 

ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Και, τέλος, βρήκαν ότι οι ανεπαρκείς τράπεζες είναι 

λιγότερο πιθανό να αποκτηθούν.  
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Κεφάλαιο 5 
Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και κίνδυνοι 

 
     Στη βιβλιογραφία τα οφέλη από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές διακρίνονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες: α) σε εκείνα που αφορούν  τους διοικούντες τις τράπεζες (π.χ. 

εξασφάλιση των αμοιβών τους και ενίσχυση του κύρους τους) και β) σε εκείνα που 

αφορούν τους μετόχους των τραπεζών, οι οποίοι προσδοκούν ότι μέσω των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών θα μεγιστοποιήσουν την αξία των μετοχών τους.                      

     Οι τάσεις συγκέντρωσης μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την 

αποτελεσματικότητα με πολλούς τρόπους. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

επιτρέπουν στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να επιτυγχάνουν μεγάλη 

κλίμακα και εύρος παροχής υπηρεσιών καθώς και ένα μείγμα προϊόντων που να είναι 

περισσότερο επικερδές. Επιπλέον, η συγκέντρωση του κεφαλαίου στον κλάδο μπορεί 

να αποτελέσει το μέσο για την προώθηση οργανωτικών αλλαγών ή αλλαγών στη 

διοικητική κουλτούρα ώστε να βελτιωθεί η Χ-αποτελεσματικότητα. Ακολουθούν 

σύμφωνα με την Καποπούλου και  Σιώκη (2002) μερικές από τις συνέπειες της 

συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο: 

  Αποτελεσματικότητα Κλίμακας – Κόστους 

   Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα κλίμακας- 

κόστους χρησιμοποιούν στοιχεία της δεκαετίας του 1980 και εκτιμούν ότι η 

καμπύλη μέσου  κόστους έχει σχήμα U με τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες να είναι 

πιο αποτελεσματικές από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. Εντούτοις, πιο πρόσφατες 

έρευνες που χρησιμοποιούν στοιχεία της δεκαετίας του 1990 προτείνουν ότι 

υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας – κόστους για τις μεγάλες τράπεζες. 

Τούτο ενδεχομένως να συνδέεται εν μέρει με την τεχνολογική πρόοδο. 

Αποτελεσματικότητα Κλίμακας – Εσόδων  

Τα κέρδη αυτού του τύπου αποτελεσματικότητας οφείλονται στην επέκταση του 

δικτύου και στο γεγονός ότι μερικοί πελάτες μπορεί να χρειάζονται ή να προτιμούν 

τις υπηρεσίες μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων. Στο βαθμό, επιπλέον, που τα 

μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προσφέρουν υψηλότερες δυνατότητες διαφοροποίησης 

κινδύνων μπορούν να προκύψουν οικονομίες κλίμακας – εσόδων επειδή η πελατεία 

είναι διατεθειμένη να πληρώσει υψηλότερες προμήθειες για τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα  (π.χ. δανειακά συμβόλαια ή παράγωγα προϊόντα) που εκδίδουν τα 

ασφαλέστερα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος, κάθε βελτίωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου μέσω περαιτέρω διαφοροποίησης κινδύνων αυξάνει τη δυνατότητα 
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των τραπεζών να επιδίδονται σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου – υψηλής 

αναμενόμενης απόδοσης, εξαιτίας της συρρικνούμενης πίεσης εκ μέρους των 

εποπτικών αρχών και των αγορών. 

 Αποτελεσματικότητα Φάσματος  

Η συγκέντρωση του κλάδου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομίες 

φάσματος (διασφάλιση μικρότερου κόστους παραγωγής με προσθήκη 

συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανομής) ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ γενικής φύσεως τραπεζικών 

ιδρυμάτων που συνδυάζουν και ενοποιούν εταιρείες με διαφορετικές βασικές 

γραμμές παροχής υπηρεσιών. Η εμπειρική έρευνα στην Ευρώπη έχει δείξει την 

ύπαρξη περιορισμένων οικονομιών φάσματος και μείγματος προϊόντων. 

  X – Αποτελεσματικότητα (Διοικητική αποτελεσματικότητα) 

Η γεωγραφική επέκταση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα  μέσω της 

μεγαλύτερης διασποράς των κινδύνων. Πράγματι, οι αποδόσεις των δανείων, των 

χρεογράφων, των ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

εκδίδονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές μπορεί να παρουσιάσουν σχετικά 

χαμηλούς ή αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης. Η μεγαλύτερη διασπορά μπορεί 

να αυξήσει την αποτελεσματικότητα κόστους αφού θα μειώσει τα  επισφάλιστρα 

κινδύνου στο χρέος των τραπεζών. Παράλληλα θα αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα εσόδων αφού θα διευρυνθεί η έκθεση σε δραστηριότητες 

υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφική 

επέκταση μπορεί να υπονομεύσει τη Χ-αποτελεσματικότητα (αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης να περιορίσει τα κόστη), λόγω της εμφάνισης οργανωτικών 

αντιοικονομιών από τη λειτουργία και τον έλεγχο ενός οργανισμού από απόσταση. 

Δυσχέρειες μπορεί να προκύψουν από τις τριβές μεταξύ του προσωπικού 

διαφορετικών περιοχών, την αδυναμία ελέγχου του έργου των τοπικών 

διευθυντικών στελεχών, την αδυναμία διατήρησης των παραδοσιακών σχέσεων με 

την πελατεία, τη δυσκολία παρακολούθησης ενός πολύπλοκου μηχανισμού, και 

τέλος, τα προβλήματα εταιρικής ολοκλήρωσης.  

     Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν 

σύμφωνα με τον  Pautler (2001), να συνοψισθούν στα εξής: 

      1) μεγιστοποίηση της απόδοσης των μετοχών (shareholder value). Οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές προσδίδουν μία δυναμική στο νέο όμιλο που αποκτά την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών και εξασφαλίζει την άνοδο της τιμής της μετοχής του. 
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Αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι 

προσδοκίες αυτές δρουν βραχυπρόθεσμα. Σταθερή και μακροπρόθεσμη άνοδο της 

μετοχής θα παρατηρηθεί εάν ο όμιλος διευρύνει τα κέρδη του στα επόμενα χρόνια. 

     2)  η εξοικονόμηση κόστους, μπορεί να ανέλθει σε μερικές περιπτώσεις που οι 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συγχωνευμένες εταιρίες είναι παρεμφερείς 

μέχρι και 25%. Οικονομίες κλίμακας, φάσματος, μείωση μεταφορικών εξόδων και 

εξόδων συναλλαγής και περισσότερο αποδοτική χρησιμοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων. Καλύτερη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων. 

     3) αντιμετώπιση του οξυνόμενου ανταγωνισμού με την προϋπόθεση ότι ο 

όμιλος θα προσφέρει νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και σε 

ελκυστικές τιμές. Αυτά προϋποθέτουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας και 

ιδιαίτερα των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού. 

     4)  η ανάγκη δημιουργίας εταιριών μεγάλου μεγέθους μέσω συγχωνεύσεων 

και εξαγορών επιβάλλεται και από την τεχνολογική πρόοδο η οποία αυξάνει τις 

οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις δαπανηρή και 

συμφέρουσα μόνο σε μεγάλους ομίλους.  

     5) η απόκτηση ολιγοπωλιακής δύναμης αυξάνει τα κέρδη των εταιριών. 

Αύξηση της φήμης της επιχείρησης. 

     6)   χρηματοοικονομικά και φορολογικά οφέλη, κυρίως μέσα από τη διασπορά 

των κερδών και τη μείωση των διακυμάνσεων. 

     7)   βελτίωση ποιότητας προϊόντων, απόκτηση νέας τεχνολογίας. 

8)   διοικητικά οφέλη, βελτιωμένη χρήση πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

     Πολύ συχνά, οι εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις τελικά αποτυγχάνουν. Όπως 

προκύπτει από σχετικές μελέτες, τα ποσοστά αποτυχίας αγγίζουν σχεδόν το 75%. 

Μόνο κατά το 2000 η αξία των εξαγορών ή συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν 

σε παγκόσμιο επίπεδο υπερβαίνει τα 3,5 τρισ. δολάρια. Ποσό ιλιγγιώδες, που 

δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας αυτών των 

στρατηγικών κινήσεων. 

     Επιγραμματικά, τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: 

     1)  διαχρονικά οι περισσότερες ακαδημαϊκές έρευνες έδειξαν ότι μόνο το 15% 

περίπου των συγχωνεύσεων / εξαγορών ήταν επιτυχημένες ενώ ποσοστό 

μεγαλύτερο του 60% αποτυχημένες (UNI-Europa Finance Sector, 2000).  
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     2)  εάν η εγχώρια αγορά είναι απόλυτα ανταγωνιστική, τότε υπάρχουν μικρά 

περιθώρια για απόκτηση μεγαλυτέρου μεριδίου  και υπό την προϋπόθεση προσφοράς 

διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. 

     3)  οι περικοπές κόστους που επιτυγχάνονται με τις οικονομίες κλίμακας και 

φάσματος και τις συνέργιες (synergies) είναι εφάπαξ περικοπές. 

     4)  το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος που συνεπάγονται οι συγχωνεύσεις 

είναι υψηλό. Θα μπορούσε, όμως, να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για εφάπαξ δαπάνη 

που συμψηφίζεται με τις περικοπές κόστους λόγω συνεργιών. 

     5) προκύπτουν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής όπως η ενοποίηση της 

διαφορετικής φιλοσοφίας δράσης των επιχειρήσεων, των διαφορετικών 

μισθολογίων, επιδομάτων και παροχών και του διαφόρου τρόπου ανέλιξης. 

     6) το κοινωνικό κόστος είναι υψηλό αφού στο 80% των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών υπήρξε μείωση της απασχόλησης με απολύσεις προσωπικού. Περισσότερες 

από 130.000 θέσεις χάθηκαν μέσα σε 10 χρόνια (Eurostat, 1999). 

     7) τα προβλήματα της γλωσσικής ετερογένειας, των διαφορών κουλτούρας 

και των μικρών διαφορών στους εποπτικούς κανόνες μειώνουν τα οφέλη. 

      Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούμε και παράθεση πολλών κινδύνων: 

  Οι κίνδυνοι πριν την εξαγορά, συνδέονται κυρίως με την τιμολόγηση της 

εξαγοραζόμενης εταιρείας. Η αξία της εξαγοράς θα πρέπει να αντισταθμίζεται 

από την παρούσα αξία των προσδοκώμενων εσόδων που θα προκύψουν. Στην 

περίπτωση της συγχωνεύσεως δύο πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 

ίδια χώρα με την ίδια περίπου γραμμή παραγωγής, οι στρατηγικοί κίνδυνοι πρέπει 

λογικά να είναι γνωστοί και συνεπώς εύκολα διαχειρίσιμοι από τη διοίκηση.  

  Στην περίοδο μετά τη συγχώνευση ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο 

λειτουργικός, που προκύπτει από την ενσωμάτωση του προσωπικού στη νέα 

τράπεζα, την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής και διαχειρίσεως 

κινδύνων, τον επανασχεδιασμό ή επέκταση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, την καθημερινή παρακολούθηση των λογιστικών συστημάτων και την 

επαφή με την πελατεία. 

  Επίσης, σύμφωνα με τον Mishkin (1999) και τους De Nicolo και Kwast (2002), η 

δημιουργία μεγάλων και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών ομίλων και οι 

αλληλεξαρτήσεις αυτών, όπως μετριέται από τη συσχέτιση των αποδόσεων των 

μετοχών τους, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του συστημικού ρίσκου στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και ευκαιρίες.  
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     Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι κίνδυνοι πριν την αναγγελία 

της εξαγοράς ή της συγχωνεύσεως είναι της ιδίας φύσεως όπως και στις εγχώριες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά μπορούν να θεωρηθούν υψηλότεροι λόγω της 

ενδεχόμενης οργανωτικής και εργασιακής ετερογένειας των συγχωνευομένων 

οργανισμών. Οι στρατηγικοί και οι λειτουργικοί κίνδυνοι επίσης είναι υψηλότεροι, 

αφού η διοίκηση ενδέχεται να μην έχει πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς 

και του εποπτικού πλαισίου στη χώρα εγκαταστάσεως της εξαγοραζόμενης τράπεζας 

(Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2001, τεύχος 77). 

     Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι τεσσάρων 

τύπων συγχωνεύσεων και εξαγορών , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(2000). 

           Πίνακας 3: Κυριότεροι κίνδυνοι τεσσάρων τύπων εξαγορών / συγχωνεύσεων 

 

Μέσα στην ίδια χώρα Σε διαφορετικές χώρες 
Εγχώριες Εξαγ. και Συγχ. Διεθνείς Εξαγ. και Συγχ. 

- Ex ante: τιμολόγηση λειτουργικών και    - Ex ante: τιμολόγηση λειτουργικών και    

Μ
ετ
αξ
ύ 
Π
ισ
τω

τι
κώ

ν 
Ιδ
ρυ
μά
τω

ν 

  στρατηγικών κινδύνων   στρατηγικών κινδύνων, αλλά αυξανόμενοι     

- Ex post: λειτουργικοί κίνδυνοι (διαδικασίες    κίνδυνοι εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών 

  εσωτερικού ελέγχου, διαχείριση πελατών και - Συναλλαγματικοί κίνδυνοι 

- Ex post:  λειτουργικοί κίνδυνοι (διαδικασίες      κινδύνων) 

  εσωτερικού ελέγχου, διαχείριση πελατών και  - Εσωστρεφής προσανατολισμός με απώλεια    

  κινδύνων), αλλά αυξανόμενοι       πελατών 

  κίνδυνοι λόγω διαφορετικών φορολογικών,    

  λογιστικών συστημάτων και διαφορετικών   

  απαιτήσεων αναφοράς (report). 

Διεθνής Συσπείρωση Εγχώρια Συσπείρωση 

- Ex ante: μέγιστος κίνδυνος. Όλοι οι κίνδυνοι   - Ex ante: όπως παραπάνω, αλλά  

  που σχετίζονται με εγχώρια συσπείρωση και      αυξανόμενοι κίνδυνοι εξαιτίας διαφορετικών  

Μ
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  τις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις   επιχειρηματικών περιοχών. Πιθανές εντάσεις 

- Ex post:  μέγιστος κίνδυνος. Όλοι οι κίνδυνοι     στις σχέσεις του προσωπικού εξαιτίας  

  που σχετίζονται με εγχώρια συσπείρωση και      διαφορετικών κανονισμών και αμοιβών. 

- Ex post: όπως παραπάνω αλλά αυξανόμενοι     τις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις  

- Κίνδυνος για τη φήμη της επιχείρησης σε     κίνδυνοι λόγω διαφορετικών φορολογικών,    

  μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα   λογιστικών συστημάτων και διαφορετικών   

  απαιτήσεων αναφοράς (report) 

- Κίνδυνος για τη φήμη της επιχείρησης σε   

  μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , ECB 2000
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Κεφάλαιο 6 

Παράγοντες επιτυχίας εξαγορών / συγχωνεύσεων 

     Σύμφωνα με τον Epstein (2005), η επίτευξη επιτυχούς συγχώνευσης απαιτεί την 

εξασφάλιση έξι παραγόντων. Η αποτυχία σε οποιοδήποτε από τους έξι μπορεί να 

εμποδίσει την επίτευξη των στόχων συγχώνευσης. Μερικοί μπορούν να ελεγχθούν 

εύκολα μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού και της εφαρμογής στην πράξη, ενώ άλλοι 

είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν λόγω των πολυάριθμων εξωτερικών δυνάμεων. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στην επίδοσή τους αναφορικά με 

αυτούς τους έξι καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας συγχώνευσης, και 

οποιαδήποτε αξιολόγηση της επιτυχίας συγχώνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση της επίδοσης  σε κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες ξεχωριστά.  

Οι έξι καθοριστικοί παράγοντες μιας επιτυχούς συγχώνευσης είναι σύμφωνα με τον 

Epstein: 

6.1 Στρατηγικό όραμα  

     Το στρατηγικό όραμα  πρέπει να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη λογική συγχώνευσης 

που να είναι επικεντρωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμων ανταγωνιστικών  

πλεονεκτημάτων και όχι μόνο βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων στη λειτουργική 

αποδοτικότητα. 

     Οι κυριότερες αιτίες για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τις 

προσπάθειες για να αυξηθούν οι οικονομίες κλίμακας, το γεωγραφικό πεδίο, η  γνώση 

και να διευρυνθεί ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν το στρατηγικό 

όραμα εστιάζει στις οικονομίες κλίμακας, η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ο 

περιορισμός των δαπανών είναι υψηλές προτεραιότητες και η επιχείρηση προσπαθεί 

να χτίσει τα πλεονεκτήματα μέσω του μεγέθους. Στις γεωγραφικές συγχωνεύσεις, δύο 

επιχειρήσεις συγχωνεύονται για να επεκτείνουν τη γεωγραφική τους κάλυψη. Οι 

βασισμένες στο ταλέντο συγχωνεύσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης μέσα 

από το ταίριασμα  ανθρώπων, δεξιοτήτων και γνώσεων στους τομείς της ανάγκης. Οι 

συγχωνεύσεις ανάμεσα σε εταιρείες διαφορετικών τομέων δραστηριότητας 

επιδιώκουν να συνδυάσουν συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες και να 

επαναπροσδιορίσουν συχνά την επιχείρηση στην προσπάθεια καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πελατειακών αναγκών. Όποια και αν είναι η κεντρική ιδέα του 

οράματος είναι σημαντικό η πραγματική ανάπτυξη να είναι η προσδοκία της 

συγχώνευσης και ότι ολόκληρη η λογική δε θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη μόνο 
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στον περιορισμό των δαπανών. Η σαφήνεια του στρατηγικού οράματος είναι πολύ 

κρίσιμο ζήτημα. 

     Η συγχώνευση της  Citibank με την Travelers το 1998, που δημιούργησε τον 

όμιλο της Citigroup αναφέρεται συχνά ως μια συγχώνευση στην οποία το στρατηγικό 

όραμα βοήθησε να υπερνικήσει τα προβλήματα στην περίοδο μετά τη συγχώνευση 

καθώς και σε άλλες πτυχές της διαπραγμάτευσης. Το στρατηγικό όραμα ήταν 

επικεντρωμένο στην αξία μιας διαφορετικής επιχειρησιακής πλατφόρμας, η οποία 

περιελάμβανε τα οφέλη σταυροειδών πωλήσεων, με την προσέλκυση των πελατών 

μέσω της ύπαρξης πολλών προϊόντων κάτω από μια στέγη. Οι αναλυτές 

αντιμετώπισαν αυτό το εγχείρημα με σκεπτικισμό, υποστηρίζοντας ότι είχε αποτύχει 

στο παρελθόν, αλλά ο τότε  CEO, Sandy Weill , επέμενε ότι το όραμα του ήταν το «ο 

πρότυπος χρηματοοικονομικός οργανισμός του μέλλοντος» και προχώρησε. Η 

Citigroup καθιέρωσε τελικά ηγετικές θέσεις σχεδόν σε κάθε κατηγορία και περιοχή 

προϊόντων, ακόμη και σε περιοχές για τις οποίες οι προοπτικές  ήταν 

αμφισβητήσιμες. 

6.2 Δομή της συμφωνίας – Τρόπος χρηματοδότησης   

     Μια επιτυχημένη συγχώνευση απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή σε δύο πτυχές της 

δομής της συμφωνίας: τον τύπο της χρηματοδότησης και το premium στην τιμή. Οι 

συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν συχνά, επειδή η νέα επιχείρηση επιβαρύνεται με 

πανύψηλες πληρωμές χρέους και επειδή η τιμή αγοράς είναι πολύ υψηλή. Η απόφαση 

εάν θα γίνει η χρηματοδότηση με μετρητά, μετοχές ή συνδυασμό αυτών εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και φορολογικών 

επιπτώσεων. Οι συμφωνίες με χρηματοδότηση μέσω μετοχών έχουν γίνει 

δημοφιλέστερες καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας καθώς η 

χρηματιστηριακή αγορά αυξήθηκε, αλλά και οι δύο επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζουν 

εάν οι μετοχές τους μπορούν να υπερεκτιμηθούν ή να υποτιμηθούν κατά την διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης. 

6.3 Οφειλόμενη επιμέλεια και αφοσίωση 

     Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται πρέπει να επιδείξουν προσοχή για να 

εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία μπορεί να πετύχει στην εφαρμογή του προτεινόμενου 

στρατηγικού οράματος. Η ομάδα επιμέλειας πρέπει να συμπεριλάβει μέλη και από τις 

δύο επιχειρήσεις ,σε  διαφορετικές λειτουργικές περιοχές και να συμπεριλάβει επίσης 

λογιστές, δικηγόρους, τεχνικούς ειδικούς, και άλλους εμπειρογνώμονες. 
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     Η επιμέλεια περιλαμβάνει την επίσημη οικονομική επιθεώρηση των στοιχείων του 

ενεργητικού, των στοιχείων του παθητικού, των εσόδων και των δαπανών. 

Περιλαμβάνει επίσης πολυάριθμα μη οικονομικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη 

δυνατότητα συγχώνευσης διαφορετικών  πολιτισμών (cultures), διαφορετικών 

τεχνολογιών και ανθρώπινων δυναμικών. Άλλες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν τις 

συγκρίσεις χρηματοοικονομικών πρακτικών και την εξέταση των συμβάσεων 

απασχόλησης των εργαζομένων και των εργατικών συνδικάτων. Η πολιτιστική πτυχή 

της οφειλόμενης επιμέλειας πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί 

μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει μια εξέταση των 

επιχειρηματικών φιλοσοφιών, των πρακτικών εργασίας, των στυλ ηγεσίας των 

προσδοκιών και των εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αφιερώσουν την 

προσπάθεια τους στην οφειλόμενη επιμέλεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δε θα 

υπάρξει καμία αποδιοργανωτική έκπληξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Οι αποτυχίες 

συγχώνευσης προκύπτουν συχνά από μια έλλειψη προσεκτικής αξιολόγησης τόσο 

των χρηματοοικονομικών θεμάτων όσο και των θεμάτων σχετικών με το ανθρώπινο 

δυναμικό και την οργάνωση.  

6.4  Σχεδιασμός προ της εξαγοράς / συγχώνευσης  

     Η προετοιμασία κατά τη διάρκεια της περιόδου που οδηγεί στην ανακοίνωση της 

συγχώνευσης, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, δεδομένου ότι είναι κρίσιμο 

να παρουσιαστεί η συγχώνευση στους κατάλληλους ανθρώπους με σιγουριά.  Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διατυπώνεται η διαδικασία της ολοκλήρωσης και 

λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις σχετικά με την ηγεσία, τη  δομή και το 

χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να οριστούν 

με σαφήνεια οι  ρόλοι και οι ευθύνες για εκείνους που συμπεριλαμβάνονται στη 

διαδικασία της ολοκλήρωσης. Οι προσπάθειες επικοινωνίας πρέπει να συντονιστούν,  

να αναπτυχθούν γρήγορα και να αφορούν όλους τους συμμετέχοντες και 

ενδιαφερόμενους. Μια νέα ομάδα ηγεσίας πρέπει να επιλεχτεί αμέσως και να 

καθοριστούν οδηγίες για τους εργαζόμενους στα χαμηλότερα επίπεδα. Η επιλογή του 

νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη στις συγχωνεύσεις των ίσων, δημιουργώντας εχθρότητες και με 

αποτέλεσμα να γίνονται εξαιρετικά χρονοβόρος. Οι κοινές ευθύνες μπορούν να είναι 

μια λύση, αλλά η διανομή της δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη σαφήνειας 

στην κορυφή της οργάνωσης. Η πηγή τελικής αρχής, διεύθυνσης και ευθύνης πρέπει 

να είναι σαφής. Η δομή της νέας επιχείρησης, όπως και η δομή της νέας διοικητικής 
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ομάδας υπεύθυνης για την ολοκλήρωση, πρέπει επίσης να καθοριστούν πριν από την 

ανακοίνωση. Στις αληθινές συγχωνεύσεις των ίσων, η δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου 

νέας οργάνωσης είναι περισσότερο προτιμητέα από τις προηγούμενες δομές. Η 

διοικητική ομάδα ολοκλήρωσης πρέπει να έχει ισχύ αμέσως και να έχει τη βοήθεια 

από τουλάχιστον ένα στέλεχος της ανώτερης διαχείρισης. Πρέπει επίσης να τεθούν οι 

ημερομηνίες  για τη λήψη των βασικών αποφάσεων και την καθιέρωση των στόχων. 

Εάν η διαδικασία προγραμματισμού πριν τη συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί 

αποτελεσματικά, η ολοκλήρωση και η επιτυχία συγχώνευσης θα είναι μάλλον 

ανέφικτες.  

6.5  Ολοκλήρωση μετά την εξαγορά / συγχώνευση  

     Οι επιχειρήσεις καταστρέφουν συχνά τις συγχωνεύσεις κατά τη διάρκεια της  

διαδικασίας ολοκλήρωσης. Εάν οι προηγούμενοι πέντε παράγοντες έχουν 

εξασφαλιστεί, η επιχείρηση προχωράει προς μια επιτυχή συγχώνευση. Η στρατηγική 

της νέας επιχείρησης και της διαδικασίας ολοκλήρωσης πρέπει να είναι σαφής και η 

νέα οργανωτική δομή πρέπει να είναι καλά καθορισμένη. Επιπλέον, πρέπει να 

σχεδιαστούν σωστά οι σχετικές διαδικασίες για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, των  

τεχνικών λειτουργιών και της διαχείρισης των πελατών. Η διαδικασία ολοκλήρωσης 

μετά τη συγχώνευση αρχίζει με τον κατάλληλο προγραμματισμό, αλλά ο καλός 

προγραμματισμός από μόνος του δεν εγγυάται την καλή εκτέλεση. Μετά από την 

ανακοίνωση, η επιτυχημένη ολοκλήρωση μετά τη συγχώνευση μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο εάν όλα τα μέρη του οργανισμού έχουν τη γνώση, τους πόρους, και την 

αφοσίωση να προχωρήσουν μπροστά χωρίς να καταστρέψουν την πρόσθετη αξία 

κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης.  Οι βασικές αποφάσεις εφαρμογής πρέπει να 

ληφθούν γρήγορα. Οφέλη πρέπει να παρουσιαστούν από την αρχή και προσοχή 

πρέπει να δοθεί τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στην αύξηση των εσόδων. 

Επίσης, πρέπει να  διατηρηθούν οι καλύτεροι άνθρωποι και από τις δύο επιχειρήσεις 

και γενικότερα ολόκληρη η διαδικασία της ολοκλήρωσης πρέπει να καθοδηγείται από 

την αξιοκρατία. Η τεχνική διοίκηση πρέπει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και να 

εστιάσει στην επιλογή των περισσότερο συμβατών εφαρμογών για τη νέα οργάνωση. 

Η διαχείριση πελατών τέλος, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης και τον περιορισμό της απώλειας πελατών στο ελάχιστο κατά τη 

διάρκεια της συγχώνευσης. Για να αποφύγει τις απώλειες η επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης, πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στους 

πελάτες δεδομένου ότι οι ανταγωνιστές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε 
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στραβοπάτημα ή σύγχυση. Η διαδικασία πρέπει να παράγει μια κουλτούρα, όπου οι 

υπάλληλοι θα βλέπουνε τη συγχώνευση ως ένα μέσο ανάπτυξης τους πάρα ως ένα 

εμπόδιο για την πρόοδο τους. Οργανωτική  ηγεσία, δομές, συστήματα, και 

ουσιαστική και ανοικτή επικοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

6.6 Εξωτερικοί παράγοντες 

     Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των συγχωνεύσεων δεν είναι 

ελεγχόμενοι από την  ίδια την επιχείρηση. Οι μεταβαλλόμενοι οικονομικοί όροι για 

παράδειγμα,  μπορούν να δημιουργήσουν απροσδόκητες συνέπειες όσον αφορά την 

απασχόληση ή τη διατήρηση των πελατών. Σε ακραίες περιπτώσεις, η πορεία μιας 

επιχείρησης μπορεί να επηρεαστεί από τις τύχες ενός μόνο πελάτη ή ενός συνεργάτη. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε μια ούτως ή άλλως 

επιτυχημένη συγχώνευση, και δεν υπάρχει τρόπος να έχει προβλεφτεί ή αποτραπεί 

κάτι τέτοιο. 

     Σε μερικές περιπτώσεις, εντούτοις, αυτοί οι όροι είναι εξ ολοκλήρου προβλέψιμοι, 

και επιχειρήσεις που προγραμματίζουν τις συγχωνεύσεις αγνοώντας τα προφανή 

σημάδια προειδοποίησης των αλλαγών στην οικονομία, τα επιτόκια, τις ενέργειες των 

ανταγωνιστών και το πολιτικό κλίμα είναι άξιες της μοίρας τους. Στην αξιολόγηση 

των περισσότερων συγχωνεύσεων, εντούτοις, τα αποτελέσματα των εξωτερικών 

παραγόντων πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότερα, ειδικά στην περίπτωση των 

οικονομικών παραγόντων. Σε μια ισχυρή οικονομία, μια φτωχή συγχώνευση μπορεί 

να εμφανιστεί να είναι επιτυχέστερη, ενώ μια ισχυρή συγχώνευση μπορεί να φανεί 

αδύνατη κάτω από τις κακές οικονομικές συνθήκες. Είναι σημαντικό, επομένως, να 

διακρίνει κανείς μεταξύ των εξωτερικών παραγόντων που βλάπτουν πραγματικά την 

αξία της συγχώνευσης και εκείνων των εξωτερικών παραγόντων που βλάπτουν μόνο 

την αντίληψη για τη συγχώνευση. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τη ματαιότητα της 

αξιολόγησης της επιτυχίας συγχώνευσης με τις τιμές των μετοχών. Σε μια οικονομία 

σε ύφεση όταν είναι κάτω οι τιμές των μετοχών σε όλη την αγορά, μια χαμηλότερη 

τιμή της συγχωνευμένης επιχείρησης δίνει ελάχιστες ως και καθόλου πληροφορίες ως 

προς την πραγματική αξία που δημιουργείται από τη συγχώνευση. 
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Κεφάλαιο 7 

Παράγοντες αποτυχίας εξαγορών / συγχωνεύσεων 

     Οι λόγοι αποτυχίας και τα μειονεκτήματα μερικών συγχωνεύσεων και εξαγορών 

που αναπτύσσονται πιο κάτω (Stahl, 2004 ; Schuler and Jackson, 2001) απορρέουν 

από τη διεθνή εμπειρία κάλλιστα όμως μπορούν να αφορούν και την ελληνική 

πραγματικότητα. 

7.1 Ανεπαρκής αξιολόγηση  

     Όταν μια επιχείρηση εξετάζει μια εξαγορά ή συγχώνευση συνήθως εισέρχεται σε 

μια διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης στόχου. Συχνά όμως η διαδικασία 

αποδεικνύεται ανεπαρκής αφού μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, μετά την εξαγορά ή 

συγχώνευση ανακαλύπτει ότι υπερεκτίμησε τα οφέλη που θα αποκόμιζε ή 

υποεκτίμησε τα κόστη που θα απέρρεαν. 

     Ένας από τους βασικότερους λόγους που μια επιχείρηση αποφασίζει να εφαρμόσει 

στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων είναι η πιθανότητα να 

επιτευχθεί ένα ή περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη συνεργασίας. 

Η συνεργία αφορά την επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερης από αυτή που θα πετύχαιναν 

οι δύο επιχειρήσεις, αν λειτουργούσαν ξεχωριστά. Ωστόσο, η εκτίμηση των ωφελειών 

μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη (unrealistic 

expectations). Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων φαίνεται να παρουσιάζει 

τρομακτική δυσκολία στον υπολογισμό, διότι εξαρτάται από εξωτερικές 

παραμέτρους, που συχνά είναι πέραν του ελέγχου του μάνατζμεντ. Η πελατεία της 

εξαγορασθείσας εταιρίας για παράδειγμα μπορεί να αντιδρά διαφορετικά σε 

διαφορετικές τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Ομοίως, οι ανταγωνιστές είναι 

πιθανόν να μειώσουν τις τιμές τους ή να προχωρήσουν κι αυτοί σε εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθέσεις του ανταγωνισμού. 

     Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος μια εξαγορά ή συγχώνευση να γίνεται 

αποκλειστικά με το κριτήριο της μεγέθυνσης και με έλλειψη στρατηγικού οράματος. 

Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στον τραπεζικό τομέα έχουν την τάση να εξαγοράζουν 

άλλες, επειδή αυτή είναι η τάση της αγοράς ή από φόβο μήπως το μικρό μέγεθος τους 

τις καταστήσει ευάλωτες σε εξαγορές. Συχνά, η αναίτια εξαγορά και η ανεπαρκής 

αξιολόγηση των εξαγοραζόμενων εταιριών όχι μόνο δεν αποφέρει συνεργίες αλλά 

θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές του όλου εγχειρήματος. 
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     Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην ακριβή εκτίμηση ύπαρξης 

συνεργίας και του οφέλους που ενδεχομένως θα αποφέρει. Υπάρχει και το 

ενδεχόμενο να υπάρχει δυνατότητα συνεργίας όμως τα στελέχη να αδυνατούν να την 

αντιληφθούν και συνεπώς να μην είναι σε θέση να κατευθύνουν τη δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων και να την επιτύχουν. 

7.2 Δυσκολίες ενοποίησης - Ο ανθρώπινος παράγοντας 

     Δεύτερος βασικός λόγος αποτυχίας μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι η 

αδυναμία γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των επιχειρήσεων, δηλαδή της ένωσης 

δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, των χρηματοοικονομικών 

συστημάτων και συστημάτων ελέγχου, καθώς και την προσπάθεια δημιουργίας 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα και με αμφίβολα αποτελέσματα. 

     Εκτός από την περίπτωση όπου οι επιχειρήσεις αποδεικνύονται μη συμβατές ως 

προς τη στρατηγική που ακολουθούν, έμφαση δίνεται στην περίπτωση όπου ο 

ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που ευθύνεται για την αποτυχία. Όταν μιλάμε 

για ανθρώπινο παράγοντα αναφερόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων 

και την εταιρική κουλτούρα που το διακρίνει. Με τον όρο εταιρική κουλτούρα 

εννοούμε το σύνολο των συμβόλων, αξιών ιδεολογιών και υποθέσεων που 

λειτουργούν, συχνά ασυνείδητα ώστε να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν την 

ατομική και την εταιρική συμπεριφορά. 

     Παρόλο που η συμβατότητα της εταιρικής κουλούρας είναι καθοριστικός 

παράγοντας επιτυχίας μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, είναι και ο παράγων που συχνά 

αγνοείται. Οι δυσάρεστες συνέπειες απαντώνται κατά τη μεταβατική περίοδο μετά 

την οριστικοποίηση της συμφωνίας και είναι δυνατό να οδηγήσουν μια, κατά τ’ άλλα, 

πολλά υποσχόμενη εξαγορά ή συγχώνευση, σε αποτυχία. Το χάσμα στην κουλτούρα 

και οι απώλειες σε ανθρώπινο ταλέντο είναι ίσως οι σημαντικότεροι παράγοντες 

αποτυχίας κατά τη διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Bianco, 2000; 

Fairlamb, 2000b, όπως αναφέρεται στο  Schuler and Jackson, 2001). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποτυχημένη συγχώνευση της DaimlerBenz 

με την Chrysler. Τον Αύγουστο του 2000 ο CEO της Daimler έλεγε : «Έχουμε μια 

πραγματικότητα: μια εταιρεία, ένα όραμα, ένα πρόεδρο, δύο κουλτούρες» (The 

Economist 2000, όπως αναφέρεται στο Schuler and Jackson, 2001). Πώς θα 

μπορούσε η DaimlerChrysler να γίνει άραγε μια εταιρεία με ένα όραμα όταν υπήρχε 

ήδη γνώση της ύπαρξης δύο διαφορετικών πολιτισμών μέσα στην ίδια την εταιρεία; 
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     Μεταξύ των εργαζομένων της εξαγορασθείσας εταιρίας επικρατεί αβεβαιότητα, 

αφού δεν γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους ή θα απολυθούν. Π.χ. το 1998, 

η εξαγορά της αμερικανικής Bankers Trust από τη γερμανική Deutsche Bank, 

δημιούργησε ένα τραπεζικό κολοσσό, από τον οποίο όμως θα χάνονταν περίπου 

5.500 θέσεις εργασίας. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί σε πτώση ηθικού, άγχος, αύξηση 

απουσιών από την εργασία και μείωση παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει, κυρίως 

όταν οι εταιρίες που συγχωνεύονται ήταν σκληροί ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας εταιρίας να νιώθουν ηττημένοι, φοβισμένοι και 

συχνά προδομένοι, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ποιος θα είναι ο 

ρόλος τους στη νέα εταιρία, σε ποιον θα αναφέρονται καθώς επίσης και πώς θα 

ταιριάξουν οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τους στόχοι στην κουλτούρα του νέου 

οργανισμού. 

     Όσον αφορά τα υψηλά ιστάμενα στελέχη, μειώνεται η αίσθηση του καθήκοντος 

τους και η διάθεση συνεργασίας με τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή, λόγω του 

ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με την αλλαγή του τρόπου που λειτουργούσαν ως εκείνη 

τη στιγμή και μετέωρα, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που θα έχουν στο εξής, εν όψει 

της επικείμενης αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της επιχείρησης στόχου. Ορισμένες 

φορές τα στελέχη αυτά, όπως εξάλλου και εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας, 

φοβούνται πως διαγράφονται τα προηγούμενα επιτεύγματά τους και θα πρέπει από 

την αρχή να αποδείξουν την αξία τους. 

     Επιπλέον, συχνά οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση-στόχο είναι προκατειλημμένοι 

έναντι της εξαγοράζουσας και τείνουν να παρεξηγούν και να απορρίπτουν τις 

αντιλήψεις της, σχετικά με τους στόχους και το σκοπό της εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Οι ασάφειες και η αβεβαιότητα που επικρατούν πυροδοτούν μια σύγκρουση των δύο 

ειδών κουλτούρας και διαμάχες για το ποια θα επικρατήσει. Η σύγκρουση έγκειται 

κυρίως στο διαφορετικό τρόπο σκέψης που διακρίνει την κάθε επιχείρηση και στη 

δυσκολία του να βρει κανείς άλλη επιχείρηση που να τον μοιράζεται. 

     Τέλος, στις διασυνοριακές εξαγορές ή συγχωνεύσεις προκύπτει το πρόβλημα της 

διαφοράς της εθνικής κουλτούρας. Διαφορές εντοπίζονται στον τρόπο διεξαγωγής της 

εργασίας, στη διοίκηση, στη θέση των απλών υπαλλήλων, στους κανόνες, στη 

δύναμη των πελατών και των προμηθευτών. Συνεπώς, η ασυμβατότητα της εθνικής 

κουλτούρας μπορεί να είναι ακόμα ένας λόγος αποτυχίας μιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης. Για παράδειγμα, η πώληση της Τράπεζας Αθηνών στον κορεάτικο 

όμιλο Hanwa, κατά τη διάρκεια των αποκρατικοποιήσεων, την περίοδο 1991-1993, 
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όχι μόνο δεν οδήγησε στην ανάπτυξη της τράπεζας, αλλά αντίθετα επιδείνωσε τις 

εγγενείς αδυναμίες της. Συγκεκριμένα, η διοίκηση και γενικότερα η επιχειρηματική 

φιλοσοφία, που ακολούθησε ο κορεάτικος όμιλος, μπορεί να έχουν αποδειχθεί για τις 

αγορές της Ασίας αποτελεσματικές, αλλά δεν πέτυχαν στην ελληνική 

πραγματικότητα. 

7.3 Αρνητικές επιπτώσεις της καθυστέρησης ενοποίησης 

     Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, το διάστημα μεταξύ της ανακοίνωσης μιας 

εξαγοράς ή συγχώνευσης και της ολοκλήρωσης της διευρύνεται περισσότερο από ό,τι 

είχε αρχικά προβλεφτεί. Αυτή η εξέλιξη έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο επί της 

αποτελεσματικής πραγματοποίησης της συγχώνευσης, λόγω της επίδρασής της σε 

πέντε κρίσιμα σημεία. 

•  Αύξηση του κόστους κεφαλαίου (underestimation of costs): Όσο πιο αργά 

δημιουργηθεί ο νέος οργανισμός, τόσο πιο αργά θα επιτευχθούν και οι συνέργιες. 

Για την εξαγορά ή συγχώνευση όμως, δεσμεύτηκαν κεφάλαια που πρέπει ν’ 

αρχίσουν μέσα στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα να αποδίδουν. 

Καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση συνεργιών συνεπάγονται μείωση της 

πραγματικής αξίας τους, δεδομένου ότι το κεφάλαιο έχει κόστος ευκαιρίας 

(opportunity cost). 

•  Κόστος μειωμένης παραγωγικότητας των εργαζομένων (lost or mismanaged 

talent): Η περίοδος μέχρι και την ενοποίηση είναι για τους εργαζομένους ένα 

χρονικό διάστημα άγχους και φόβου, πως τα κεκτημένα τους μπορεί να χαθούν. 

Κάτω από την πίεση αυτή είναι δυνατό να αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι-κλειδιά, 

εάν βρουν αλλού εργασία. 

•  Απώλεια σημαντικών προμηθευτών και πελατών: Οι προμηθευτές 

αναρωτιούνται αν θα εξακολουθούν να συνεργάζονται με τη νέα επιχείρηση και 

εάν οι όροι θα είναι οι ίδιοι. Εξετάζουν και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους 

πελάτες για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, αν η νέα επιχείρηση τους 

ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας. Οι πελάτες, ομοίως, διερωτώνται εάν ο νέος 

οργανισμός που θα προκύψει θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους στην ίδια 

βάση συνεργασίας. Οι ανταγωνιστές μπορεί να εκμεταλλευθούν την αγωνία των 

πελατών και να τους προσελκύσουν. 

•  Κίνδυνος από τους ανταγωνιστές να ενισχύσουν τελικά αυτοί τη δική τους 

θέση: Όσο περισσότερες δυσχέρειες αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία 

 41



Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

ενοποίησης, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος για τον οποίο αφιερώνει η 

εξαγοράζουσα μέρος των πόρων της και της προσοχής της στη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων και της μετέπειτα ενσωμάτωσης της εξαγοραζόμενης. Στερεί 

δε τους πολύτιμους αυτούς πόρους από τη βασική της δραστηριότητα, δίνοντας 

στους ανταγωνιστές τη μοναδική ευκαιρία να την εκτοπίσουν και να ενισχύσουν 

τη δική τους θέση στον κλάδο. 

•  Αβεβαιότητα των μετόχων: Η παράταση της περιόδου ενοποίησης αποτελεί 

ένδειξη αδυναμίας της εξαγοράζουσας να ενεργήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

7.4 Υπερβολικό χρέος 

     Μια επιχείρηση που αποφασίζει να εξαγοράσει μια άλλη, είναι διατεθειμένη να 

πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει. Όμως, συνήθως, είτε λόγω ελλιπούς 

ανάλυσης και εξονυχιστικού ελέγχου των οικονομικών της επιχείρησης-στόχου, είτε 

λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης των στελεχών της, για την απόφασή τους, η 

επιχείρηση πριν το κλείσιμο της συμφωνίας βρίσκεται σε μια θέση όπου δε γνωρίζει 

την ακριβή αξία που έχει η επιχείρηση-στόχος. 

     Αν οι μετοχές της επιχείρησης-στόχου διακινούνται στο χρηματιστήριο, κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυξάνεται η τιμή τους. Προκειμένου να εξασφαλίσει 

την επιχείρηση-στόχο η επιχείρηση-αγοραστής είναι πρόθυμη να διαθέσει υψηλή 

υπεραξία (premium) στους μετόχους της, το οποίο συνεπάγεται μεγάλα έξοδα. Έτσι , 

πολλές φορές η επιχείρηση – αγοραστής αντί να δώσει τα ρευστά που απαιτούνται, 

στρέφεται σε άλλου είδους χρηματοδότηση, συνήθως δανεισμό από τράπεζες ή 

έκδοση junk bonds (ομόλογα με υψηλό επιτόκιο), διότι πρόκειται για αβέβαιη 

επένδυση αφού εξαρτάται από την πορεία της εξαγοράς. Επίσης ενδέχεται να 

ακολουθήσει και ανορθόδοξους τρόπους χρηματοδότησης για την αγορά των 

μετοχών, να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα ίδιους χρηματικούς πόρους, οι οποίοι 

όμως αρχικά προορίζονταν για άλλες δραστηριότητες. 

     Αν η απόδοση της επιχείρησης-στόχου αντικατοπτριζόταν στην αξία που είχαν οι 

μετοχές της, για να αποφέρει  κέρδη μετά την εξαγορά της, θα πρέπει η απόδοση της 

να αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ποσοστό της υπεραξίας που πλήρωσε η επιχείρηση 

για να την εξαγοράσει. Επιπλέον, το χρέος που έχει δημιουργηθεί από το δανεισμό 

πρέπει να αποπληρωθεί. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θυσιάζονται πόροι που αλλιώς 

θα χρησιμοποιούνταν για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αν μάλιστα η εξαγοράζουσα 

διανύει και περίοδο μειωμένων κερδών, θα δυσκολευτεί να αποπληρώσει το χρέος 

και μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε χρεοκοπία. 
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     Γενικά η πληρωμή υψηλής υπεραξίας, για την εξαγορά μιας επιχείρησης-στόχου, 

έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την επιχείρηση-αγοραστή στη 

συσσώρευση χρέους παρά στην αύξηση των κερδών της, ακόμα και αν εξετάσουμε το 

θέμα μακροπρόθεσμα. 

7.5 Ρόλος στελεχών 

     Προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στην πορεία των διαπραγματεύσεων 

για εξαγορές ή συγχωνεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν τα στελέχη της 

επιχείρησης-αγοραστή και ένα πλήθος άλλων ατόμων με διάφορες ειδικότητες, είτε 

από την ίδια την εταιρία είτε ανεξάρτητα από αυτή. Τα εν λόγω άτομα - συνήθως δεν 

έχουν συνεργαστεί ποτέ μεταξύ τους - καλούνται να αναλύσουν, να επεξεργαστούν 

και να παρουσιάσουν από κοινού την άποψη τους για την επικείμενη απόφαση που 

πρέπει να ληφθεί σε πολύ σύντομο χρόνο και συχνά χωρίς επιτυχία. Αυτό γιατί κάθε 

στέλεχος μελετά από τη δική του οπτική γωνία την ελκυστικότητα της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης και δεν την αντιμετωπίζει συνολικά. Έτσι, συχνά συγκεντρώνονται 

πολλές απόψεις που αφορούν διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης και όχι μια 

σφαιρική ανάλυση, όπως θα ήταν αναγκαίο. Επιπλέον, οι αναλυτές αγνοούν ορισμένα 

θέματα, διότι υπολογίζουν ότι θα τα επιλύσουν οι αρμόδιοι, μετά την εξαγορά ή 

συγχώνευση που όμως μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για το νέο βήμα της 

επιχείρησης, όπως π.χ. κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι συμβατές οργανωτικά και οι 

δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία ενοποίησης. Κατά τις 

διαπραγματεύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας. 

Μπορεί να συμφωνήσουν στα περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να 

διαφωνήσουν ή να αφήσουν για αργότερα κάποια θέματα που τους δυσκολεύουν, που 

όμως όταν έρθει η στιγμή να τα αντιμετωπίσουν, οι δυσκολίες που αγνόησαν μπορεί 

να γίνουν αιτία για την αποτυχία της συμφωνίας. 

     Τι  επισπεύδει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και πιθανότατα οδηγεί σε 

λάθος εκτιμήσεις, που μπορεί να αποβούν καταστροφικές για την εξαγοράζουσα 

επιχείρηση; 

•  Η διαρροή της πληροφορίας για την εξαγορά ή συγχώνευση: το εργατικό 

δυναμικό των επιχειρήσεων θορυβείται και στην αγορά οι ανταγωνιστές 

προβαίνουν σε διάφορες κινήσεις για να αντιμετωπίσουν τον επικείμενο κίνδυνο. 

Το αποτέλεσμα είναι τα στελέχη να κλείσουν το θέμα όσο γίνεται γρηγορότερα, 

με την τελική επίτευξη της συμφωνίας. 
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•  Τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή, που έχουν προτείνει ή ασχοληθεί 

ιδιαίτερα με την υιοθέτηση αυτής της συμφωνίας, είναι φυσικό να έχουν ταυτιστεί 

με αυτή και να επιθυμούν να γίνει, ακόμα κι αν οι προβλέψεις δεν είναι τόσο 

ευοίωνες. Για να αποφύγουν αντιρρήσεις, επισπεύδουν τη διαδικασία και 

κλείνουν τη συμφωνία. 

•  Τέλος, σε μια διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης πολλοί είναι εκείνοι που θα 

επωφεληθούν αν τελικά πραγματοποιηθεί, άσχετα με το αν είναι απόλυτα 

συμφέρουσα ή όχι. 

     Τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή συχνά μπαίνουν στις διαπραγματεύσεις με 

την αυτοπεποίθηση του επιτυχημένου, θεωρώντας τα στελέχη της επιχείρησης-

στόχου κατώτερα σε αξία, αφού η επιχείρηση τους έφτασε στο σημείο να 

εξαγοραστεί. Στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, προκύπτει το ερώτημα 

ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αναλάβει τη διοίκηση των τμημάτων της 

επιχείρησης-στόχου: τα στελέχη της εξαγοράζουσας ή τα στελέχη της επιχείρησης-

στόχου; Αποτέλεσμα είναι το ξέσπασμα διαμάχης μεταξύ των στελεχών και η 

μεγέθυνση της έντασης που ήδη υφίσταται. 

     Αναμφισβήτητα το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι συνδεδεμένο άμεσα με το 

γόητρο και τη θέση των στελεχών: όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση, τόσο 

ισχυρότερο θεωρείται ένα ανώτερο στέλεχος και τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική 

δύναμη έχει στην αγορά. Συνεπώς, μια εξαγορά ή συγχώνευση συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση της θέσης των στελεχών και γι αυτόν το λόγο είναι οι πιο ένθερμοι 

υποστηρικτές της, αγνοώντας συχνά τις αντιδράσεις των μετόχων. 

     Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Columbia «όσο μεγαλύτερη 

είναι η αλαζονεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπεραξία που 

η επιχείρηση είναι πιθανόν να πληρώσει». Συχνά, τα στελέχη στην προσπάθεια τους 

να αναπτύξουν την επιχείρηση καταστρέφουν, παρά δημιουργούν αξία. Οι τρέχουσες 

εργασίες της επιχείρησης παραμελούνται, λόγω επικέντρωσης του ενδιαφέροντος 

στην επιχείρηση-στόχο. 

     Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου, έχουν και αυτά μερίδιο ευθύνης, 

αφού αποφεύγουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, οδηγώντας σε περίοδο 

στασιμότητας την επιχείρηση-στόχο, από το φόβο, μήπως κάποιες αποφάσεις τους 

δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και γίνουν λόγος επίσπευσης της λύσης της 

συνεργασίας τους με την επιχείρηση.  

 44



Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

Κεφάλαιο 8 

Τάσεις συγκέντρωσης στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα 

8.1 Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα 

     Σύμφωνα με τους Copeland et al. (1995, όπως αναφέρεται στο άρθρο των 

Elfakhani et al., 2003) υπήρξαν δύο ουσιαστικά «κύματα» συγχωνεύσεων στο 

αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Το πρώτο κύμα ξεκίνησε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960 και το δεύτερο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι και 

σήμερα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι 

τραπεζικές αγορές ήταν απομονωμένες, τα κέρδη τραπεζών ήταν σταθερά, και το 

ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο οι τράπεζες λειτουργούσαν άλλαξε 

ελάχιστα. Από το 1980, εντούτοις, οι σημαντικές αλλαγές αύξησαν τον ανταγωνισμό 

και άρχισαν να αλλάζουν τη δομή αγοράς της τραπεζικής βιομηχανίας.  

     Ο αριθμός των αμερικανικών τραπεζών έχει μειωθεί αισθητά από το 1985, 

αρχικά λόγω των αποτυχιών, αλλά και πιο πρόσφατα λόγω των υψηλών αριθμών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Από μια μεταπολεμική ανάπτυξη περισσοτέρων από 

15.000 τραπεζών το 1984, ο αριθμός εμπορικών τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

μειώθηκε σε 10.741 δέκα χρόνια αργότερα, και συνεχίζει να πέφτει. Οι τράπεζες 

εξαφανίζονται κυρίως για έναν από δύο λόγους: είτε αποτυγχάνουν είτε αποκτούνται 

(με συγχώνευση ή εξαγορά) από άλλη τράπεζα. Από το 1983, ο αριθμός των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι κατά προσέγγιση τέσσερις φορές μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των αποτυχιών και μέχρι το 1994 είχαν σημειωθεί 3.100 περίπου εξαγορές 

και συγχωνεύσεις. Επιπλέον, ενώ ο αριθμός αποτυχιών έχει σημειώσει απότομη 

κάμψη από το 1990, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς 

(Elfakhani et al., 2003 ; Wheelock and Wilson, 2000).  

     Το έτος 1998 αποτέλεσε σταθμό και περιγράφεται από πολλούς ως έτος των 

μεγα-συγχωνεύσεων (Elfakhani et al., 2003). Τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκαν 

τρεις πολύ μεγάλες συμφωνίες που άλλαξαν ριζικά το τραπεζικό τοπίο στις Η.Π.Α.: 

α) η συγχώνευση της Citicorp με την Travelers, β) η συγχώνευση της Bank of 

America με την Nationsbank και γ) η συγχώνευση της First Chicago NBD με την 

Bank One. To 1998, η συνολική αξία συγχωνεύσεων υπολογίστηκε στα 1,8 τρισ. 

δολάρια περίπου, ποσό διπλάσιο από τα μεγέθη του 1996, κάτι που δείχνει τη 

σημαντικότητα αυτής της χρονιάς αναφορικά με τις συγχωνεύσεις. 

     Μερικοί από  τους λόγους που  οδήγησαν  σε αυτή τη δραστηριότητα ακολουθούν:  
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Πρώτον, υπήρχε πολύ ρευστό σχεδόν σε όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας. Δεύτερον, οι περισσότερες συγχωνεύσεις στη δεκαετία του 1990 

ήταν φιλικές, κάτι που ενθάρρυνε τις υπόλοιπες. Τρίτον, έγιναν πολλές συμφωνίες 

πολύ γρήγορα χωρίς τον κατάλληλο προγραμματισμό. Τέταρτον, χρησιμοποιήθηκαν 

οι συγχωνεύσεις ως στρατηγική των επιχειρήσεων. Πέμπτον, ο τρόπος 

χρηματοδότησης των συγχωνεύσεων έγινε πιο ευέλικτος με τη χρηματοδότηση μέσω 

μετοχών και έκτον η παγκοσμιοποίηση  με την μείωση δασμών, προμηθειών και 

περιορισμών συνέβαλλε προς την πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

     Ο Rhoades (2000), σε μελέτη του ερεύνησε την τραπεζική δομή στις Η.Π.Α. για 

την περίοδο 1980-1998.  Μερικά  από τα  αξιόλογα  ευρήματα του είναι τα ακόλουθα:  

 Ο αριθμός των τραπεζών στις Η.Π.Α. μειώθηκε από 14.407 σε 8.697, ενώ ο 

αριθμός των τραπεζικών οργανισμών μειώθηκε από 12.342 σε 6.839. 

 Ο αριθμός των τραπεζικών γραφείων συνέχισε να αυξάνεται τη δεκαετία του 

1990, παρά το κλείσιμο πολλών τραπεζών και την αλματώδη ανάπτυξη των 

ΑΤΜ και των συναλλαγών μέσω ΑΤΜ. 

 Συγκέντρωση του ελέγχου από μεγάλες τράπεζες. Το μερίδιο των 100 

μεγαλύτερων τραπεζών στις καταθέσεις αυξήθηκε από 47% σε 71% και το 

μερίδιο των 10 μεγαλύτερων αυξήθηκε από 10% σε 19%. 

 Η συγκέντρωση αυξήθηκε αισθητά σε πολλές τοπικές αγορές, κυρίες σε 

μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές. 

 Ο αριθμός των τραπεζικών συγχωνεύσεων έφτασε στο υψηλότερο του σημείο, 

στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν τα κέρδη στις  βιομηχανίες και οι 

τιμές των μετοχών ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 Το 1997 επιτράπηκε ουσιαστικά η επέκταση των δικτύων των τραπεζών και 

σε άλλες πολιτείες (interstate branching), κάτι που άλλαξε δραματικά το τοπίο 

στον τραπεζικό χάρτη. 

 Την περίοδο 1980-1998 πραγματοποιήθηκαν περίπου 8.000 συγχωνεύσεις, 

δηλαδή 420 συγχωνεύσεις κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. 

 Η αξία των συγχωνεύσεων την περίοδο 1980-1998 ήταν περίπου 2,4 τρισ. 

δολάρια, με τα 1,2 τρισ. δολάρια να πραγματοποιούνται την περίοδο 1995-

1998. 

 Οι εξαγοράζουσες τράπεζες ήταν τις περισσότερες φορές σχετικά μεγάλες, 

ενώ οι εξαγοραζόμενες τράπεζες σε γενικές γραμμές είχαν μικρό μέγεθος.  
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8.2 Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα  

     Τα πιο ισχυρά κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών τη δεκαετία του 1990 και 

ιδιαίτερα την περίοδο 1998-2000 έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, τη Δανία και τις 

άλλες σκανδιναβικές χώρες, ενώ ανάλογη διαδικασία συγκεντρώσεως του 

χρηματοοικονομικού τομέα παρατηρήθηκε στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα 

(ECB, 2000).  Στο διάγραμμα 1 παραθέτουμε διαχρονικά την αξία των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1994-2004, όπως επίσης και τον 

αριθμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 

2005, τεύχος 93). 

 

Διάγραμμα 1: Αξία και αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων τραπεζών στην ΕΕ 

      
     Σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται στην περίοδο 1998-2000, κατά την 

περίοδο προετοιμασίας για τη Ζώνη του Ευρώ, με την οποία εγκαθιδρύθηκε  η ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κοινό νόμισμα, κοινά 

διατραπεζικά επιτόκια, ενιαίες αγορές κρατικών ομολόγων, ενοποιημένες αγορές 

εταιρικών ομολόγων και μετοχικών αξιών. Ταυτόχρονα απελευθερώνεται πλήρως η 

κίνηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργούνται αγορές χρήματος και 

συναλλάγματος με παγκόσμια εμβέλεια. Ήδη στην τρέχουσα περίοδο, η τάση είναι 

για πλήρη ενοποίηση των συστημάτων πληρωμών στη Ζώνη του Ευρώ. Έτσι 

φαίνεται ότι το σημαντικότερο κίνητρο για το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

που παρατηρήθηκε συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας χρηματοοικονομικών 

οργανισμών μεγαλύτερου μεγέθους, ικανών να λειτουργήσουν αποδοτικά για τους 
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μετόχους τους και να αντεπεξέλθουν σε αυτό το νέο, έντονα ανταγωνιστικό, 

τραπεζικό τοπίο. 

     Προς το τέλος του 2003 ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 (ΕΕ-15) περιορίστηκε στις 7.500 μονάδες, περίπου 2.200 ή 23% 

λιγότερες από το 1997, με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές να είναι 

περιορισμένης έκτασης (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2005, τεύχος 93). 

Η μείωση αυτή αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η 

διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων σε 

εθνικό επίπεδο σε πολλές χώρες, αυξάνοντας το βαθμό συγκέντρωσης, ενώ σε κάθε 

χώρα εξακολουθούν να λειτουργούν και πολλές μικρές τράπεζες διαφόρων 

κατηγοριών που εκμεταλλεύονται εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (πολλές φορές 

με ισχυρή κρατική προστασία), ή συνεργάζονται με μεγάλες τράπεζες. 

     Σε μία πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζονται 

σημαντικά στοιχεία για τη δυναμική των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη Ζώνη του 

Ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξήθηκε τη διετία 

1998-99 σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα χρόνια. Τούτο οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του αριθμού των εγχώριων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παράλληλα, 

αυξήθηκαν και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τόσο μεταξύ χωρών της Ζώνης του 

Ευρώ όσο και των χωρών αυτών με τρίτες χώρες χωρίς, ωστόσο, να είναι ισχυρή 

αυτή η τάση (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2001, τεύχος 77). 

     Στην έκθεση αυτή που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Επίβλεψης Τραπεζών  

(Banking Supervision Committee) των κεντρικών τραπεζών των κρατών της 

Ευρώπης και δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB, 2000), 

εξετάστηκαν συνολικά οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 1995 έως 

και το πρώτο εξάμηνο του 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις διαφορετικοί 

τύποι εξαγορών και συγχωνεύσεων έχουν διακριθεί σε αυτήν την έκθεση:  

 εγχώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν 

την έδρα τους στην ίδια χώρα, 

 διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν 

την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων το ένα πιστωτικό 

ίδρυμα έχει την έδρα του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 εγχώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και 

ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που έχουν 
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την έδρα τους στην ίδια χώρα και οδηγούν τελικά σε εγχώρια συσπείρωση 

(domestic conglomeration), 

 διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν 

έδρα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλιστικών εταιρειών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλη 

χώρα και οδηγούν τελικά σε διεθνή συσπείρωση (international 

conglomeration). 

     Ένα σημαντικό εύρημα αυτής της έκθεσης είναι ότι το 80% περίπου των 

συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, κατά την αναφερόμενη περίοδο 1995- Ιούνιο 2000, 

πραγματοποιήθηκαν σε 4 χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία). 

Επιπλέον η έκθεση κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

 Σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο είχαμε υψηλό ρυθμό συγχωνεύσεων και 

εξαγορών μεταξύ ιδρυμάτων μικρού μεγέθους. Οι εγχώριες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές ήταν οι πιο συχνές μεταξύ ιδρυμάτων μικρού μεγέθους, γεγονός που 

υποδεικνύει πρόθεση απορρόφησης πλεονάζοντος δυναμικού και όχι επέκταση σε 

διεθνείς αγορές. Από το 1996 και μετά όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2 που 

ακολουθεί παρατηρήθηκε μια ελαφρά τάση προς συγχώνευση ολοένα και 

μεγαλύτερου μεγέθους πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο αριθμός των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ήταν σαφώς υψηλότερος το 1998 και το 1999 έναντι των τριών 

προηγούμενων ετών. Επίσης στο διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η αξία των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών ως ποσοστό στο ενεργητικό για μια σειρά χωρών 

της Ευρώπης, όπου φαίνεται ότι το ύψος των εγχώριων συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στην Ελλάδα ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 

                 Διάγραμμα 2: Κατανομή των  εγχώριων συγχωνεύσεων και εξαγορών               

                                                  ανάλογα με το μέγεθος 
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            Διάγραμμα  3: Αξία εγχώριων συγχωνεύσεων ως ποσοστό στο σύνολο του                     

                                     ενεργητικού των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων 

 
 Οι διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν πολύ 

λιγότερες από τις εγχώριες και κυρίως πραγματοποιούνταν με πιστωτικά 

ιδρύματα που είχαν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διάγραμμα 4 

που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών και φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι περισσότερες διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές ήταν με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ και όχι 

ενδοκοινοτικές. 

      

                  Διάγραμμα 4: Γεωγραφική κατανομή των συγχωνεύσεων και εξαγορών 
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    Οι εγχώριες συσπειρώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με ασφαλιστικούς ή 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ήταν κατευθυνόμενες από τα πιστωτικά 

ιδρύματα και το πεδίο επέκτασης ήταν κυρίως οι επενδυτικές υπηρεσίες και 

η διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού  (investment services και asset 

management). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι επεκτάσεις Ομίλων μέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών έγιναν με πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, οι 

τράπεζες επεκτάθηκαν πιο ενεργητικά σε άλλους χρηματοοικονομικούς κλάδους 

και δραστηριότητες σε σχέση με τη διείσδυση που έκαναν άλλες 

χρηματοοικονομικές εταιρείες προς τις αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Οι 

τομείς που κατά κύριο λόγο προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παραδοσιακών 

πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν η διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι επενδυτικές 

υπηρεσίες.  Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδηγούν στην επέκταση ενός 

χρηματοοικονομικού ομίλου έχουν τελείως διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

από τις απλές συγχωνεύσεις, αφού αφορούν στην επέκταση ή τη δημιουργία μιας 

ομάδας εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Βέβαια η επέκταση μπορεί να γίνει  με την ίδρυση 

μιας θυγατρικής αλλά και μέσω συνάψεως στρατηγικών συμμαχιών με άλλες 

τράπεζες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται ο αριθμός των εγχώριων επεκτάσεων 

Ομίλων στην ΕΕ κατά την τελευταία δεκαετία ανάλογα με τις δραστηριότητες 

που συγχωνεύονται.  

                              Πίνακας 4: Εγχώριες επεκτάσεις ομίλων στην ΕΕ 
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  Οι  διεθνείς συσπειρώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων  με ασφαλιστικούς ή άλλους  

   χρηματοοικονομικούς  οργανισμούς  συνήθως  έπαιρναν τη μορφή δημιουργίας  

μιας νέας επιχείρησης, οι εξαγορές ήταν περισσότερες από τις συγχωνεύσεις και 

γενικότερα η δραστηριότητα ήταν κατευθυνόμενη από τα πιστωτικά ιδρύματα με 

βλέψεις επεκτατισμού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διασυνοριακές 

επεκτάσεις ομίλων αφορούσαν περισσότερο κινήσεις σε τρίτες χώρες παρά εντός 

της Ζώνης του Ευρώ. Η διεθνοποίηση των Ομίλων σχεδόν μοιράστηκε σε αριθμό 

μεταξύ της ιδρύσεως νέων εταιρειών και των συγχωνεύσεων και εξαγορών όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί. 

   Πίνακας 5: Διασυνοριακές επεκτάσεις ομίλων 

 
     Όσον αφορά το βαθμό συγκέντρωσης υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εκτίμηση 

του. Η πιο απλή μετρά το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλύτερων 
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πιστωτικών ιδρυμάτων στον κλάδο είτε με βάση το ενεργητικό, είτε με βάση τις 

καταθέσεις ή τις χορηγήσεις (TOP5). Η δεύτερη μέθοδος που θεωρείται ότι παρέχει 

μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης, είναι ο δείκτης Herfindahl 

(H), που μετρά το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς όλων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείκτες είναι ότι ενώ ο 

δείκτης H μας πληροφορεί για τη διάρθρωση των μεγεθών του συνόλου της 

τραπεζικής αγοράς, ο TOP5 περιορίζεται στο άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 

μεγαλύτερων τραπεζών αγνοώντας τη δομή των μεγεθών στο υπόλοιπο τραπεζικό 

σύστημα (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2005, τεύχος 93). 

     Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι υψηλότερος στις περισσότερες μικρότερες 

χώρες, ενώ χαμηλότερος στις μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 

άθροισμα των 5 μεγαλυτέρων τραπεζών το 2003 διαμορφώθηκε στο 67%, έναντι 56% 

το 1997. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσε και ο δείκτης Herfindahl, ο οποίος ανήλθε στο 

1130, από 885 το 1997. Με γνώμονα το δείκτη Herfindahl, μια τραπεζική αγορά 

θεωρείται άκρως συγκεντρωμένη όταν ξεπερνά το επίπεδο των 1800 μονάδων και μη 

συγκεντρωμένη εάν είναι κάτω των 1000 μονάδων. Στα διαγράμματα 5 και 6 

παρουσιάζονται οι δύο ανωτέρω δείκτες για τις χώρες της ΕΕ-15 από το 1997 έως και 

το 2003. Και οι δύο δείκτες δείχνουν την ίδια περίπου εικόνα. 

   Διάγραμμα 5: Βαθμός συγκέντρωσης - Δείκτης με βάση το ενεργητικό 

                                    των 5 μεγαλύτερων τραπεζών 

 
   Διάγραμμα 6: Βαθμός συγκέντρωσης - Δείκτης HERFINDAHL 
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     Αν και οι ελληνικές τράπεζες δεν προέβησαν σε σημαντικές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές με άλλες τράπεζες εντός της Ζώνης του Ευρώ, σημείωσαν σημαντικές 

επιδόσεις στις συγχωνεύσεις και εξαγορές με τρίτες χώρες. Αν λάβουμε υπόψη ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ανωτέρω συγχωνεύσεων αφορά βαλκανικές χώρες 

γίνεται αντιληπτό ότι η διείσδυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη 

βαλκανική ενδοχώρα είναι αισθητή. Στον πίνακα 6 που ακολουθεί φαίνεται  ο 

συνολικός αριθμός τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη τη 

χρονική περίοδο 1995-2000, ενώ στο διάγραμμα 7 φαίνεται ότι η αξία των 

συγχωνεύσεων με τρίτες χώρες των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων ως ποσοστό 

του  συνόλου του ενεργητικού τους ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 

Πίνακας 6: Συνολικός αριθμός τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην ΕΕ 
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       Διάγραμμα 7: Αξία συγχωνεύσεων με τρίτες χώρες ως ποσοστό στο   

                              σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 

                        
8.3 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

     Στην Ελλάδα, η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 και η συνακόλουθη υψηλή κερδοφορία του οδήγησαν στην 

ίδρυση ενός αριθμού μικρών ιδιωτικών τραπεζών. Ταυτόχρονα οι τράπεζες που 

ελέγχονται από το Δημόσιο κατέβαλαν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας τους. Ωστόσο, στην ελληνική τραπεζική αγορά η 

δραστηριότητα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές παρουσίασε σχετική χρονική υστέρηση 

και συγκριτικά έλαβε μικρότερες διαστάσεις. Από το 1997 και μετά η διαδικασία 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών δημιούργησε έναν ισχυρό πυρήνα 5 μεγάλων 

τραπεζικών ιδρυμάτων (άνοδος του δείκτη των 5 μεγαλύτερων τραπεζών) 

εξασφαλίζοντας ωστόσο ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού στο σύνολο της 
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αγοράς (στασιμότητα του δείκτη Herfindahl) (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 

Μάρτιος 2001, τεύχος 77). Στο διάγραμμα 8 που ακολουθεί φαίνεται η εξελικτική 

πορεία δεικτών συγκεντρώσεως ανάμεσα σε ΕΕ και Ελλάδα. 

           Διάγραμμα 8: Εξελικτική πορεία δεικτών συγκεντρώσεως, ΕΕ-Ελλάς                               

              
     Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές στην Ελλάδα κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990 ήταν: η τότε 

αναμενόμενη ένταξη της χώρας στη ζώνη του Eυρώ και η σημαντική απώλεια 

εσόδων που αυτή θα συνεπαγόταν, η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, που ευνοεί τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των τραπεζών, και η ανάγκη αντιμετώπισης του 

πιθανού ανταγωνισμού εκ μέρους των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, η 

επιτάχυνση της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα προσδιορίζεται από τις αλλαγές 

που συντελέστηκαν στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας με: 

- τη σταδιακή απεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από το κράτος και 

την εξάλειψη των έντονων στρεβλώσεων που χαρακτήριζαν το σύστημα αυτό 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, 

- την προσαρμογή στις ρυθμίσεις και τους κανόνες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

- την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ-15 που προβλέπει 

την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης με εποπτεία από τις αρχές της 

χώρας καταγωγής, 

- την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων λειτουργίας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ-15 και της αρχής της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, 
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- την πλήρη απελευθέρωση των διεθνών κινήσεων κεφαλαίων και την 

ενοποίηση των εγχώριων αγορών χρήματος και συναλλάγματος από τον Μάιο 

του 1994, και, 

- την πλήρη ένταξη στη ΖτΕ από 1.1.2001 με όλες τις συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται. (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2005, τεύχος 93;  

Gibson και Δεμέναγας, 2002). 

     Λόγω αυτών των αλλαγών, η τάση συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος απέκτησε ισχυρή δυναμική με αλλεπάλληλες εξαγορές και συγχωνεύσεις 

που έλαβαν χώρα κυρίως κατά την περίοδο 1996-2000. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός 

που δέχτηκαν οι τράπεζες από άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες και η έντονη 

ανταγωνιστική απειλή από τραπεζικούς ομίλους του εξωτερικού, οδήγησε τις 

εγχώριες τράπεζες να προχωρήσουν στην αναγκαία εξυγίανση διάσπαρτων 

δραστηριοτήτων τους, και στην επέκταση τους σε όλο το εύρος της αγοράς 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι κινήσεις αυτές ήταν αναγκαίες, λόγω του μικρού 

μεγέθους της εγχώριας αγοράς και της δυνατότητας χρησιμοποίησης των ίδιων 

τραπεζικών δικτύων για την προσφορά ενός μεγάλου εύρους χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. Έτσι, ορισμένες τράπεζες προχώρησαν σε εξαγορές και θεσμικών 

επενδυτών όπως εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών εταιρειών, κ.λ.π. 

     Στην προσπάθεια βελτίωσης των θέσεων τους στην τοπική και ευρωπαϊκή αγορά, 

ενόψει και της ένταξης στη ΖτΕ, οι τράπεζες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις 

οικονομίες κλίμακας και να αποκτήσουν το αναγκαίο μέγεθος για δύο λόγους: 

πρώτον, για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους με ισότιμους ανταγωνιστικούς όρους 

στην ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΖτΕ, και, δεύτερον για να 

χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν οικονομικά χωρίς κάποιο ελάχιστο όριο συναλλαγών, 

και στις οποίες στηρίζεται σήμερα η αποτελεσματική προσφορά σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η διαδικασία αυτή επέφερε σημαντικές αγορές 

στην τραπεζική αγορά αυξάνοντας παράλληλα το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 

και το βαθμό συγκέντρωσης. 

     Η περίοδος έως το 1996 χαρακτηρίζεται από τον έντονο κρατικό 

παρεμβατισμό παρά την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, καθώς 

τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες βρισκόταν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο. 

Οι στρεβλώσεις που χαρακτήριζαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ανάγκη 
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προσαρμογής στις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ ήταν τα κύρια αίτια 

μεταρρύθμισής του. Η απελευθέρωση που συντελέστηκε κατά τη περίοδο 1990-1996 

οδήγησε στην αναδόμηση του τραπεζικού συστήματος και στον περιορισμό των 

μεριδίων των τραπεζών που ελέγχονταν από το κράτος, με ταυτόχρονη ενίσχυση των 

ιδιωτικών τραπεζών. Έτσι κατά την περίοδο 1996-2000, το τραπεζικό σύστημα 

αποκτά νέα δομή με την εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και κάτω από 

την επίδραση του μεγάλου κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η περίοδος αυτή, 

επίσης, χαρακτηρίζεται και από την υψηλή χρηματιστηριακή άνοδο που ασφαλώς 

ώθησε τα κέρδη των τραπεζών σε νέα υψηλά επίπεδα, αλλά και την προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης των τραπεζών στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο. Είναι γνωστές οι 

εξαγορές που έλαβαν χώρα κατά την ανωτέρω περίοδο, με πρωταγωνιστές την Alpha 

Bank, την EFG Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, σε μια προσπάθεια να 

αυξήσουν τα μεγέθη τους και την επιχειρηματική τους παρουσία στο νέο εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον 

(Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2005, τεύχος 93). 

     Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη 

χώρα μας υπήρξε ραγδαία. Στο διάστημα 1995-2004 έγιναν 34 εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες επεκτάθηκαν στη ΝΑ Ευρώπη, 

αυξήθηκε ο αριθμός των υποκαταστημάτων των τραπεζών κατά 42%, ενώ οι 

χορηγήσεις υπερ-τριπλασιάστηκαν, καταλαμβάνοντας το 62% του ενεργητικού από 

ποσοστά κοντά στο 30% το 1995. Στο τέλος του 2004, οι χορηγήσεις προς τις 

επιχειρήσεις ανέρχονταν στο 39,2% του ΑΕΠ, ένα ποσοστό πολύ κοντά στον μέσο 

όρο της ευρωζώνης, που ήταν 41,4%. Τα στεγαστικά δάνεια βρίσκονταν στο 20,8% 

του ΑΕΠ έναντι 35,4% στην ευρωζώνη, ενώ τα καταναλωτικά, με 11,2% του ΑΕΠ, 

είχαν ξεπεράσει το μέσο ποσοστό 7,0% στην ευρωζώνη (Χαρδουβέλης, Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία, 27/11/2005). Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια πιστωτικής επέκτασης, 

ιδιαίτερα στο χώρο των στεγαστικών δανείων. Συγχρόνως, όμως, με τη ραγδαία 

αύξηση των χορηγήσεων, ο πιστωτικός κίνδυνος αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος 

και χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα 

δεν έχει περάσει περίοδο ύφεσης τα τελευταία 12 χρόνια και συνεπώς δεν έχει 

αντανακλαστικά στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Το ίδιο συμβαίνει και με 

τα ελληνικά νοικοκυριά που για πολλά χρόνια βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να 
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αυξάνεται, χωρίς να έχουν βιώσει μια σημαντική ύφεση στην οικονομία και τις 

δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων. 

     Στην Ελλάδα, η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα αυξήθηκε τα τελευταία 

χρόνια, αφού το μερίδιο ενεργητικού των 5 μεγαλύτερων τραπεζών από 56% το 

1997 ανέβηκε στο 65% το 2004, και είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο μερίδιο στην ΕΕ-12. Παρά τη συγκέντρωση, η Ελλάδα δεν διαθέτει 

μεγάλες τράπεζες στον ευρωπαϊκό χώρο. Μόνο δύο τράπεζες συγκαταλέγονται στις 

100 μεγαλύτερες στην Ευρώπη και καμία ελληνική τράπεζα δεν είναι στις 100 

μεγαλύτερες στην υφήλιο (Χαρδουβέλης, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 

27/11/2005). Το μικρό μέγεθος αποτελεί τροχοπέδη για μια δυνητική επέκταση των 

ελληνικών τραπεζών στην ευρωζώνη. Τρόπος αύξησης του μεγέθους μιας 

τουλάχιστον από τις μεγάλες τράπεζες υπάρχει μέσω πώλησης κάποιας υπό κρατικό 

έλεγχο τράπεζας, για παράδειγμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ή και 

συγχώνευσης, αλλά η πολιτική απόφαση για κάτι τέτοιο συναντάει σημαντικές 

δυσκολίες, αφού θα αλλάξει τους σημερινούς συσχετισμούς. 

     Όμως, παρά την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα παραμένει ανταγωνιστικό με χαμηλά εμπόδια εισόδου (το κύριο εμπόδιο 

συνδέεται αποκλειστικά με τα υψηλά κεφάλαια που απαιτούνται για εποπτικούς 

λόγους). Σημειώνεται ότι το 1997 το σύνολο των ελληνικών και ξένων εμπορικών 

τραπεζών ήταν 45 (εκ των οποίων 22 ελληνικές και 23 ξένες), ενώ το 2003 ο αριθμός 

τους παρέμεινε σταθερός μολονότι στο διάστημα αυτό υπήρξε έντονη δραστηριότητα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αναλυτικότερα, απορροφήθηκαν 16 τράπεζες (εκ των 

οποίων 13 ελληνικές και 3 ξένες) από άλλες ελληνικές, ενώ στην ίδια περίοδο έλαβαν 

άδεια λειτουργίας 12 νέες ελληνικές και 4 ξένες τράπεζες.  

     Στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, η ελληνική αγορά 

χαρακτηρίζεται ως μια τοπική, μικρή σε μέγεθος, αγορά με υψηλή σχετικά 

κερδοφορία η οποία επιτυγχάνεται κάτω από συνθήκες διαρκώς εντεινόμενου 

ανταγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το σύνολο του ενεργητικού του 

τραπεζικού συστήματος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει σημαντική αύξηση και το 

2003 διαμορφώθηκε στο 132%, ενώ η ένταση ανταγωνισμού επέφερε μείωση στη 

διαφορά μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων, και 

συγκεκριμένα, στο 4,9% το 2003, έναντι 6,5% στο τέλος του 2000. 
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     Η εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Kantor Capital (Ιούνιος 2004) σε μια 

επισκόπηση της για τον τραπεζικό τομέα συνολικά στην Ελλάδα, καταλήγει στις 

ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας για τον τραπεζικό κλάδο συνολικά. 

 Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 

 Εξαιρετικά ενισχυµένη πιστωτική επέκταση στη τραπεζική ιδιωτών. 

 Δυναµική δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Σηµαντική ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής προερχόµενη κυρίως από την 

επέκταση στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. 

 Αποκλειστική δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες και εξειδικευµένες αγορές 

(niche markets) όπως η καταναλωτική πίστη, το private banking και το investment 

banking. 

 Έµφαση στην παροχή προσωποποιηµένης εξυπηρέτησης πελατών. 

 Αξιοποίηση των εναλλακτικών δικτύων διανοµής (ΑΤΜ, Phone Banking, Internet 

Banking, Mobile Banking). 

 Βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών λόγω αύξησης των εσόδων από την 

καταναλωτική πίστη και τη διατήρηση της υψηλής ζήτησης για στεγαστικά 

δάνεια. 

 Η υψηλή ρευστότητα και το συγκριτικά χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης 

αποτελούν δύο βασικά πλεονεκτήµατα των ελληνικών τραπεζών. 

 Το µέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων παραµένει µικρό σε σχέση µε 

το µέγεθος των διεθνών πιστωτικών ιδρυµάτων (στα 100 µεγαλύτερα ευρωπαϊκά 

πιστωτικά ιδρύµατα µόνο δύο είναι ελληνικά). 

 Περιορισµένη ακόµη η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια (15% 

µερίδιο αγοράς). 

     Το 2004 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 21 εμπορικές τράπεζες με μερίδιο αγοράς 

81%, 24 ξένες τράπεζες με μερίδιο αγοράς 10% και , τέλος, 20 συνεταιριστικές 

τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί κατέχοντας το υπόλοιπο μερίδιο αγοράς. 

Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν επίσης διεισδύσει στην ελληνική αγορά, είτε 

μέσω επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες, είτε με τη δημιουργία δικτύου 

καταστημάτων για την προώθηση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους. Η 

διείσδυση των ξένων ευρωπαϊκών τραπεζών στην ελληνική αγορά δε θεωρείται 

εκτεταμένη. 
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     Πέντε τράπεζες απολαμβάνουν σήμερα σημαντικά μερίδια αγοράς (Εθνική, 

Alpha, Eurobank, Εμπορική και Πειραιώς), ενώ οι υπόλοιπες περιορίζονται σε 

μερίδια κάτω από το 3%. Στο παράρτημα της εργασίας επισυνάπτονται 

πληροφορίες για τις πέντε αυτές τράπεζες. Στον πίνακα 7 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η διάρθρωση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος , στον πίνακα 8 

παρουσιάζονται τα μερίδια των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ στον 

πίνακα 9 παρουσιάζεται η κεφαλαιοποίηση των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών. 

                Πίνακας 7: Διάρθρωση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος 

Μερίδια αγοράς (%) ως προς βασικά μεγέθη του ισολογισμού 

Ενεργητικό Χορηγήσεις Καταθέσεις 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες 
81,0 81,2 85,1 84,9 81,8 80,5 

Ξένες τράπεζες 10,0 10,1 8,8 8,8 8,2 9,1 

Συνεταιριστικές τράπεζες 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 

Ειδ. Πιστωτ. Οργανισμοί 8,3 7,9 5,1 5,3 9,2 9,5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Καθημερινή -  06/08/2006

             Πίνακας 8: Τα μερίδια των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στην Ελλάδα 

(στοιχεία 31.03.06) Δάνεια Καταθέσεις 

Εθνική 20% 30,7% 

Alpha 19% 15% 

Eurobank 19% 14% 

Emporiki 11,9% 12% 

Πειραιώς 11,8% 11% 

       Πηγή: Καθημερινή - 11/06/2006

         Πίνακας 9: Χρηματιστηριακή αξία των  μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών 
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     Όσον αφορά τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες, η Εθνική συνεχίζει να χάνει μερίδιο 

αγοράς και από το 31% του ενεργητικού που κατείχε το 1997, περιορίστηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2004 στο 22,4%, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν καταφέρει να 

αυξήσουν σημαντικά τα μερίδια τους με την Alpha, Eurobank και Πειραιώς να 

καλύπτουν με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς τη μεγάλη διαφορά που είχαν πριν μερικά 

χρόνια από την Εθνική. Η Εμπορική διατηρεί σταθερά μερίδιο αγοράς γύρω στο 8%. 

Η συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής και η αντίστοιχη διεύρυνση των 

μεριδίων αγοράς των άλλων μεγάλων τραπεζών είναι αποτέλεσμα του έντονου 

ανταγωνισμού που επικράτησε στην ελληνική αγορά μετά το 1995 (Οικονομικό 

Δελτίο Alpha Bank, Μάρτιος 2005, τεύχος 93).  

     Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως και οι πέντε μαζί μεγαλύτερες ελληνικές 

τράπεζες, σε όρους κεφαλαιοποίησης, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο μέγεθος 

ισοδύναμο με μια και μόνο μεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Και η κάθε μία μόνη της 

είναι μάλλον μικρή για να παίξει κάποιο ρόλο στο επίπεδο του ευρωπαϊκού 

ανταγωνισμού. Στο διάγραμμα 9 που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των τραπεζών και 

των καταστημάτων τους στην Ελλάδα, στον πίνακα 10 παρουσιάζεται η διάρθρωση 

δικτύου και προσωπικού των μεγάλων τραπεζών στην Ελλάδα, στον πίνακα 11 

φαίνεται η ανάπτυξη των μεγάλων ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό το 2005 και 

στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές το 2005. 

 

            

 

                 Διάγραμμα 9: Αριθμός τραπεζών και καταστημάτων στην Ελλάδα 

(στοιχεία 18.08.06) Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. ευρώ) 

Εθνική 11.067 

Eurobank 9.342 

Alpha 8.716 

Πειραιώς  5.372 

Τράπεζα Κύπρου 3.968 

Αγροτική Τράπεζα 3.821 

Εμπορική 3.207 

Πηγή: Το Βήμα - 20/08/2006
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                       Πίνακας 10: Η διάρθρωση του δικτύου και του προσωπικού  

                                                  των μεγάλων τραπεζών 

Αριθ. καταστημάτων Αριθ. προσωπικού  

Ελλάδα Εξωτερικό Ελλάδα Εξωτερικό 

Εθνική 567 325 15.961 5.757 

Alpha 364 176 8.277 3.207 

Eurobank* 435 445 9.200 7.600 

Πειραιώς 273 176 5.518 2.633 

                               *Περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Open 24 
Πηγή: Καθημερινή - 28/05/2006

 

     

         Πίνακας 11: Η ανάπτυξη των μεγάλων τραπεζών στο εξωτερικό το 2005 

 

 

                           Διάγραμμα 10: Κατάταξη ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με τη                 

Καταστήματα Εργαζόμενοι  

2005 2004 

Μεταβ. 

% 2005 

Μεταβ. 

2004 % 

Εθνική 325 290 12,1 5.757 5.719 0,7 

Alpha 176 67 162,7 3.207 1.613 98,8 

Eurobank 390 294 32,7 5.967 4.774 25,0 

Πειραιώς 176 60 193,3 2.633 796 230,8 

Πηγή: Καθημερινή - 28/05/2006
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                                χρηματιστηριακή αξία (STOXX BANKS, σε € δισ.,08/03/2005) 

 
     Ακολουθούν πληροφορίες σε διαγραμματική μορφή σχετικά με τη δομή της 

αγοράς, τη διάρθρωση κεφαλαίων, το προσωπικό, τη κερδοφορία και την 

αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών ,από την επισκόπηση του τραπεζικού τομέα 

της Kantor Capital (Ιούνιος 2004).   

     Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα που ακολουθούν, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση (διάγραμμα 11), τόσο οι καταθέσεις 

όσο και οι χορηγήσεις αυξάνονται από έτος σε έτος (διάγραμμα 12), το σύνολο 

του προσωπικού παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις (διάγραμμα 13), τα κέρδη 

αυξάνονται με ρυθμό γρηγορότερο από αυτό των εσόδων (πίνακας 12) και τέλος 

η μέση απόδοση τόσο του ενεργητικού όσο και των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται 

διαχρονικά με την απόδοση των μικρών τραπεζών να υστερεί σημαντικά έναντι 

των μεγάλων (διαγράμματα 14,15,16). 

      Διάγραμμα 11: Δομή της ελληνικής τραπεζικής αγοράς 
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Πηγή: Kantor Capital,2004 

   
           Διάγραμμα 12: Διάρθρωση κεφαλαίων (καταθέσεις-χορηγήσεις) 

                    
           

 Πηγή: Kantor Capital,2004 

                  Διάγραμμα 13: Εξέλιξη προσωπικού 

                                  
                            Πίνακας 12: Κερδοφορία ελληνικών τραπεζών 2003-2004 Πηγή: Kantor Capital,2004 
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 Πηγή: Kantor Capital,2004 
 
 
 
 
 

          Διάγραμμα 14: Αποδοτικότητα (ROA) 

 Πηγή: Kantor Capital,2004                                 
 
 
                                       Διάγραμμα 15: Αποδοτικότητα (ROE) 
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Πηγή: Kantor Capital,2004  
                            
 
 
                                     Διάγραμμα 16: Σχέση ενεργητικού με ROE 

   

 Πηγή: Kantor Capital,2004  
     

     Το 2005, οι Τράπεζες στην πλειονότητά τους, κάτω από την πρόκληση της 

υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων , διατήρησαν την αναπτυξιακή τους 

πορεία και την υψηλή τους κερδοφορία συνεχίζοντας να παίζουν ρόλο-καταλύτη 

στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος τους σε 

τοµείς µε υψηλά περιθώρια κέρδους αλλά και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, 

όπως οι αµιγώς τραπεζικές δραστηριότητες και ειδικότερα η λιανική τραπεζική, 

συνέχισε να παραµένει ο κύριος τροφοδότης της κερδοφορίας τους. Ο 

επαναπροσδιορισµός των στρατηγικών τους, µε στόχο την βελτίωση της λειτουργικής 
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αποδοτικότητας, είχε ως αποτέλεσµα για το σύνολο των εισηγµένων ελληνικών 

Τραπεζικών Οµίλων την αύξηση των καθαρών κερδών τους και την διατήρηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Πέρα από 

τις κινήσεις των Τραπεζικών Οµίλων στα πλαίσια της επιλογής και υλοποίησης των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι 

η πορεία της κερδοφορίας των ελληνικών Τραπεζών είναι άµεσα συνυφασµένη µε το 

ευνοϊκό για την πιστωτική επέκταση µακροοικονοµικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, 

βάσει στοιχείων Δεκεµβρίου 2005, η ελληνική οικονοµία διατήρησε την 

αναπτυξιακή δυναµική της κατά το 2005 συνδυάζοντας ρυθµό ανάπτυξης της 

τάξης του 3,7% ,ο οποίος βαίνει µεν επιβραδυνόµενος,  παραµένει  δε, σε  

υπερδιπλάσια επίπεδα από το µέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος κυµάνθηκε στο 

1,3% το 2005. Η ανάπτυξη συνέχισε να στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση η οποία 

τροφοδοτείται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση (Aspis Bank, 2006). 

     Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το δεδοµένο ότι οι τράπεζες λειτουργούν σε 

περιβάλλον του οποίου η σταθερότητα είναι διασφαλισµένη, δηµιουργεί προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα, ωστόσο αυτή εξαρτάται σηµαντικά από 

την ορθή διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων που αναλαµβάνουν οι ίδιες οι 

Τράπεζες. Η  προσεκτικά  σχεδιασµένη πιστοδοτική πολιτική θα τις θωρακίσει έναντι 

αρνητικών εξελίξεων σε µακροοικονοµικό επίπεδο όπως η µεσοπρόθεσµη αύξηση 

των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ και η πιθανή ανάσχεση του ρυθµού οικονοµικής 

ανάπτυξης η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τις δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα, τόσο την 

κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις. Πέρα από την θωράκιση των Τραπεζών για την 

διασφάλιση των εσόδων τους, σηµαντικό ρόλο για την διατήρηση υψηλών 

αποδόσεων συνεχίζει να παίζει και η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής τους 

αποδοτικότητας µε την εντατικοποίηση των προσπαθειών ελέγχου του λειτουργικού 

κόστους και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του προσωπικού. 
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Εμπειρικές μελέτες

     Στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών προέρχονται 

σε εμάς από πολλές διαφορετικές πηγές. Πολλά από αυτά τα στοιχεία προέρχονται 

από τη χρηματοοικονομική αρθρογραφία, όπου ο κύριος σκοπός είναι η τελική 

επίδραση των συγχωνεύσεων στους μετόχους τόσο των εξαγοραζουσών εταιρειών 

όσο και των εταιρειών στόχων. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι 

σημαντικότερες έρευνες που έχουν γίνει για το θέμα και αφορούν κυρίως τις Η.Π.Α., 

την Ευρώπη, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις / εξαγορές και την Ελλάδα. 

     Μια συνηθισμένη τεχνική  για την εξέταση των επιπτώσεων μιας συγχώνευσης 

υιοθετεί την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στο γεγονός (Pautler, 2001; 

Pilloff and Santomero,1996; Fama et al.,1969). Η μέθοδος της ανάλυσης 

επιχειρηματικών συμβάντων (stock market event studies), υποθέτει 

αποτελεσματικές χρηματαγορές για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων , υποθέτει δηλαδή ότι η τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει την 

αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Μια σχετικά μακροχρόνια 

περίοδος πριν από το γεγονός χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τη κανονική σχέση 

ανάμεσα στην τιμή της μετοχής σε σχέση με την τιμή της αγοράς ή κάποιου άλλου 

δείγματος εταιρειών. Μια αλλαγή στην κανονική αυτή σχέση, στο χρονικό διάστημα 

περίπου της ανακοίνωσης του γεγονότος, αντιπροσωπεύει μια μη κανονική κίνηση 

και κατά συνέπεια αυτή η κίνηση της τιμής της μετοχής οφείλεται αποκλειστικά στο 

γεγονός. Με την τεχνική αυτή άλλες έρευνες εξετάζουν τις αποδόσεις των μετοχών 

μόνο των εταιρειών που έχουν εξαγοραστεί (target), άλλες μόνο των εταιρειών που 

έχουν εξαγοράσει (acquirers) και άλλες τέλος τη συνολική αξία για τους μετόχους της 

καινούριας εταιρείας που προκύπτει. 

     Μια δεύτερη προσέγγιση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συγχωνεύσεων, 

περιλαμβάνει την εξέταση των λογιστικών στοιχείων (large-scale accounting data 

studies, operating performance studies) για τις εμπλεκόμενες εταιρείες πριν και 

μετά από τη συγχώνευση (συνήθως 3 με 5 χρόνια μετά τη συγχώνευση), για να 

καθοριστούν οι αλλαγές που συνδέονται με τη συγχώνευση ή την εξαγορά. Οι 

μελέτες αυτές δηλαδή βασίζονται στην εκτίμηση των επιδράσεων των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών στην αποτελεσματικότητα κόστους ή και κερδών των τραπεζών. 

Συνήθως οι μελέτες αυτές εστιάζουν σε δείκτες όπως ROI, ROA, ROE, σε περιθώρια 

κέρδους, σε ταμειακές ροές και γενικά στους γνωστούς μας χρηματοοικονομικούς 

δείκτες (Pautler, 2001; Pilloff and Santomero,1996). Οι υποστηρικτές αυτής της 
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προσέγγισης θεωρούν ότι με τη μέτρηση των λογιστικών στοιχείων των τραπεζών οι 

μετρήσεις είναι πιο αξιόπιστες, δεδομένου ότι εξετάζονται πραγματικές συνθήκες 

απόδοσης και όχι προσδοκίες επενδυτών, τα στοιχεία συλλέγονται εύκολα και 

κατανοούνται επίσης εύκολα. Από την άλλη όμως τα λογιστικά στοιχεία είναι 

ιστορικά και πολλές φορές αγνοούν τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά. Επιπλέον 

πολλές φορές οι μετρήσεις πριν και μετά την εξαγορά μπορεί να επηρεάζονται και 

από άλλους παράγοντες και έτσι είναι σφάλμα να αποδίδονται όλες οι αλλαγές στην 

εξαγορά ή συγχώνευση. 

     Η αποτελεσματικότητα είναι ευρεία έννοια που μπορεί να καλύπτει διάφορες 

πλευρές δραστηριότητας των τραπεζών και εκτείνεται από τον ορισμό της 

αποτελεσματικότητας κόστους ή και κερδών που αφορά τη βραχυχρόνια περίοδο 

(βραχυχρόνια καμπύλη κόστους) μέχρι τον ορισμό της τεχνολογικής 

αποτελεσματικότητας που αφορά τη μακροχρόνια περίοδο (μακροχρόνια καμπύλη 

κόστους). Μια τράπεζα θεωρείται αποτελεσματική από πλευράς κόστους (X-

efficient) αν ελαχιστοποιεί  το κόστος της για δεδομένες τιμές των παραγωγικών 

συντελεστών και για δεδομένο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών. Εναλλακτικά, 

θεωρείται αποτελεσματική από πλευράς κερδών αν μεγιστοποιεί τα κέρδη της για 

δεδομένο συνδυασμό παραγωγικών συντελεστών και τιμών προσφερομένων 

υπηρεσιών. Οι ορισμοί αυτοί της αποτελεσματικότητας επικεντρώνονται στον τρόπο 

με τον οποίο συνδυάζονται οι παραγωγικοί συντελεστές της τράπεζας και το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής αντανακλά την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης της τράπεζας (την αριστοποίηση της χρήσης των πόρων που διαθέτει), ενώ 

η τεχνολογία και το μέγεθος της τράπεζας λαμβάνονται ως δεδομένα (Group of Ten, 

2001). Όσον αφορά την τεχνολογική αποτελεσματικότητα , οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές επιτρέπουν στις τράπεζες να αυξήσουν το μέγεθος τους και να αποκτήσουν 

έτσι πρόσβαση σε τεχνολογίες που οδηγούν σε μείωση του κόστους ή να επιμερίζουν 

το σταθερό κόστος σε ευρεία βάση, μειώνοντας το μέσο κόστος  παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα τους. Οι οικονομίες κλίμακας 

εμφανίζονται  στο επίπεδο των μικρών τραπεζών και μπορεί να συνεχίζουν να 

υφίστανται και για πολύ μεγαλύτερα μεγέθη τραπεζών, καθώς για αρκετές χώρες έχει 

διαπιστωθεί ότι η συνάρτηση μέσου κόστους των τραπεζών έχει σχήμα U και είναι 

σχετικά οριζόντια στο κάτω μέρος της. Τα οφέλη από την εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας παύουν να υπάρχουν όταν η τράπεζα υπερβεί ένα ορισμένο 

μέγεθος, οπότε αρχίζουν να εμφανίζονται αρνητικές οικονομίες κλίμακας λόγω των 
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προβλημάτων που συνήθως ανακύπτουν στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών (Group 

of Ten, 2001).   

     Μια τρίτη προσέγγιση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συγχωνεύσεων, 

χρησιμοποιεί οικονομετρικές μεθόδους όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία 

DEA, (dynamic efficiency studies), για να εξετάσει τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

τόσο των εξαγοραζομένων όσο και των εξαγοραζουσών τραπεζών σε σχέση με την 

αποδοτικότητα του κλάδου (Beitel, 2001). 

     Πρόσφατα, έχουν κάνει την εμφάνιση τους και μελέτες, οι οποίες συνδυάζουν τα 

λογιστικά μέτρα μέτρησης της απόδοσης με την αντίδραση των 

χρηματιστηρίων. Όταν εφαρμόζονται αυτές οι μελέτες σε μεγάλα δείγματα 

συγχωνεύσεων τότε τα αποτελέσματα μπορούν να μας δώσουν ενδείξεις για την 

σταθερότητα των αποτελεσμάτων και για το αν παράγονται κέρδη για τους μετόχους. 

     Τέλος, μια ακόμη τεχνική για να εξεταστούν τα αποτελέσματα των 

συγχωνεύσεων περιλαμβάνει τον έλεγχο τιμών, παραγωγής, ποιότητας προϊόντων 

ή έντασης R & D με προσαρμογή για άλλους παράγοντες εκτός από τις 

συγχωνεύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή ή το επίπεδο της 

παραγωγής. Η προσαρμογή αυτή γίνεται μέσω οικονομετρικών τεχνικών 

επιλέγοντας κατάλληλες ομάδες ελέγχου. Συνήθως εμπειρικά αποτελέσματα για τις 

συγχωνεύσεις με βάση αυτή την τεχνική προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο, τον 

κλάδο της υγείας και τον κλάδο των αερογραμμών (Pautler, 2001). 

     Όσον αφορά τους παράγοντες που συνήθως εξετάζονται για να αξιολογηθεί το 

αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης στην αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι : 

1. Τα κέρδη ανά μετοχή: Η συγχώνευση θα πρέπει να βελτιώσει τα κέρδη να μετοχή, 

ή να εξασφαλίσει τη σταθερότητα τους. Αν η εξαγορά μιας μικρής εταιρίας αυξάνει 

τα κέρδη της εταιρίας που προκύπτει από τη συγχώνευση, τα κέρδη ανά μετοχή και 

των δύο εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση ενδέχεται να αυξηθούν. Ακόμη 

και αν η ενοποίηση καταλήξει αρχικά σε εξασθένιση των κερδών ανά μετοχή της 

μεγαλύτερης εταιρίας, η ενοποίηση μπορεί ακόμη και τότε να παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα. Η αρχική εξασθένιση μπορεί να θεωρηθεί ως μια επένδυση που θα 

αποδώσει σε κάποια μελλοντική ημερομηνία, αφού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

αύξηση των κερδών ανά μετοχή της καινούριας εταιρίας  που  προκύπτει. 

2. Μερίσματα ανά μετοχή: Τα μερίσματα τα οποία διανέμονταν πριν τη συγχώνευση 

θα πρέπει να διατηρηθούν και μετά για να μην υπάρξουν διακυμάνσεις στην τιμή των 

μετοχών. 
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3. Χρηματιστηριακή Τιμή της μετοχής: Η σημαντική μεταβλητή η οποία θα πρέπει 

να εξεταστεί είναι η επίδραση την οποία θα έχει η συγχώνευση στην 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της επιχείρησης. 

4. Λογιστική Αξία της μετοχής: Πώς διαμορφώνεται η νέα λογιστική αξία της 

μετοχής δεδομένου ότι τα στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται τώρα με τη 

συγχώνευση στην τρέχουσα αξία τους. 

5. Ροή Μετρητών ανά μετοχή: Ποια είναι τα μετρητά που αντιστοιχούν ανά μετοχή. 

6. Ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος: Η συγχώνευση θα πρέπει  να μειώσει τόσο τον 

επιχειρηματικό όσο και τον χρηματιστηριακό κίνδυνο της νέας επιχείρησης.  

7. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), απόδοση 

ενεργητικού (ROA), κ.λ.π. 

     Η βαρύτητα την οποία έχει ο καθένας από τους παραπάνω παράγοντες σε μια 

συγχώνευση ποικίλλει και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της συγχώνευσης. Όταν οι όροι της 

συγχώνευσης βασίζονται στην αγοραία τιμή ανά μετοχή, ενώ οι δείκτες τιμής / 

κέρδους είναι διαφορετικοί, θα έχουμε αύξηση της τιμής και εξασθένιση των κερδών. 

Η εταιρία με τον υψηλότερο δείκτη τιμής / κέρδους θα έχει αύξηση των κερδών της 

ενώ η εταιρία με το μικρότερο δείκτη τιμής / κέρδους θα υποστεί εξασθένιση των 

κερδών της. Αν τα μεγέθη των δύο εταιριών διαφέρουν σημαντικά, οι επιπτώσεις στη 

μικρότερη εταιρία θα είναι μεγαλύτερες (Τσακλάγκανος, 1996). 

     Οι τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν μελετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τα τελευταία 20 χρόνια στις  Η.Π.Α. Μάλιστα μια έρευνα σε περισσότερες από 100 

μελέτες έδειξε ότι το 85% των μελετών καλύπτουν τις Η.Π.Α. Επομένως, είναι 

ακόμη μικρή η συνεισφορά της έρευνας στην κατανόηση των τραπεζικών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη (Beitel, 2001).Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί το γεγονός ότι μόνο το 25% των ερευνών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

της ανάλυσης επιχειρηματικών συμβάντων καταλήγουν σε πλήρως θετική 

αξιολόγηση  των τραπεζικών συγχωνεύσεων, ενώ στις υπόλοιπες μελέτες τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά ή μικτά. Τέλος, οι περισσότερες έρευνες που 

καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα εστιάζουν κυρίως την προσοχή τους στην αξία 

που δημιουργείται στην  καινούρια οντότητα, δηλαδή δεν ερευνούν τις τράπεζες – 

πλειoδότες και τις τράπεζες – στόχους ξεχωριστά (Beitel, 2001). 

9.1 Η.Π.Α. 
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     Ο Becher (2000), συγκεντρώνοντας τα πορίσµατα έξι εργασιών εκτίμησε µέση 

σωρευτική υπεραπόδοση - 0,57% για τους µετόχους των απορροφουσών τραπεζών 

και ταυτόχρονα 20,48% αντίστοιχη υπεραπόδοση για τους µετόχους των 

απορροφούµενων τραπεζών. Ο ίδιος ερευνητής, σε δείγµα 558 εξαγορών και 

συγχωνεύσεων τραπεζών στις Η.Π.Α. για την περίοδο 1980-1997, εκτίμησε 22% 

µέση σωρευτική υπεραπόδοση για τους µετόχους των εξαγοραζόµενων τραπεζών, -

0,10% αντίστοιχη απόδοση για τους µετόχους των εξαγοραζουσών τραπεζών και 3% 

σταθµισµένη σωρευτική υπεραπόδοση (combined firms) για το διάστηµα [-30, +5] 

ηµερών από την ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς. Όλες οι παραπάνω 

σωρευτικές υπεραποδόσεις ήταν στατιστικά σηµαντικές. Αν το διάστηµα 

περιοριζόταν στο [-5, +5] οι µέτοχοι των εξαγοραζοµένων απολάμβαναν 17,1%, οι 

µέτοχοι των εξαγοραζουσών -1,08% ενώ η σταθµισµένη σωρευτική υπεραπόδοση 

περιοριζόταν στο 1,08%. Συνοπτικά, δηλαδή στην περίοδο των 36 ημερών κατά μέσο 

όρο, οι μέτοχοι των απορροφούµενων τραπεζών κέρδιζαν, οι μέτοχοι των 

εξαγοραζουσών τραπεζών βρίσκονταν στο νεκρό σημείο, ενώ η νέα συνδυασμένη 

τράπεζα συνολικά κέρδιζε. Αν η περίοδος μειωνόταν στις 11 μέρες οι μέτοχοι των 

απορροφούµενων τραπεζών κέρδιζαν, οι μέτοχοι των απορροφουσών τραπεζών 

έχαναν, ενώ η νέα συνδυασμένη τράπεζα ακόμη κέρδιζε. Τα συνολικά αποτελέσματα 

της έρευνας του Becher έδειξαν ότι οι τραπεζικές συγχωνεύσεις τελικά δημιουργούν 

αξία και ότι ο κύριος λόγος πραγματοποίησης τους είναι οι συνέργιες. 

     Οι  Cornett και Tehranian (1992), ερεύνησαν 30 τραπεζικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις (15 εγχώριες και 15 διασυνοριακές), που πραγματοποιήθηκαν στις 

Η.Π.Α. τη χρονική περίοδο 1982-1987. Σκοπός της εργασίας τους ήταν να 

εντοπίσουν τις αλλαγές στην οικονομική απόδοση των τραπεζών ως συνέπεια των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, χρησιμοποιώντας τόσο ταμειακές ροές και λογιστικά 

στοιχεία για την χρονική περίοδο 3 ετών πριν και μετά από τις συμφωνίες, όσο και τις 

αντιδράσεις στις τιμές των μετοχών.  Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες 

που είχαν συγχωνευτεί παρουσίασαν καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες τράπεζες 

του κλάδου. Η καλύτερη απόδοση και οι αυξημένες ταμειακές ροές οφείλονταν 

κυρίως στην αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, στην κερδοφόρα 

ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων και τέλος στην βελτίωση της ικανότητας να 

προσελκύουν καταθέσεις και δάνεια. Επίσης, οι Cornett και Tehranian βρήκαν 

σημαντική θετική συσχέτιση κατά την περίοδο ανακοίνωσης μεταξύ των 

υπερκανονικών κερδών των τιμών των μετοχών και των λογιστικών μέτρων 
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αξιολόγησης της απόδοσης, κάτι που δείχνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά 

μπορούν προκαταβολικά να αναγνωρίσουν τη βελτιωμένη απόδοση που σχετίζεται με 

τις συγχωνεύσεις. 

     Οι Akhavein et al. (1997), ερεύνησαν στοιχεία για όλες τις συγχωνεύσεις μεταξύ 

αμερικανικών τραπεζικών οργανισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική 

περίοδο 1981-1989 και στις οποίες και οι δύο εμπλεκόμενοι οργανισμοί είχαν 

τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια περιουσιακά στοιχεία. Σκοπός τους ήταν να εξετάσουν 

τις επιδράσεις των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην αποδοτικότητα των 

κερδών και στην δύναμη στην αγορά, μιας και η πλειοψηφία των ερευνών εξέταζε τις 

επιδράσεις μόνο στην αποδοτικότητα κόστους. Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

οι συγχωνεύσεις μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν τα κέρδη με τρεις τρόπους: είτε 

αυξάνοντας την αποδοτικότητα του κόστους, είτε αυξάνοντας την αποδοτικότητα των 

κερδών, είτε αυξάνοντας τη δύναμη στην αγορά. Βρήκαν λοιπόν ότι  οι τράπεζες που 

είχαν συγχωνευτεί βίωσαν μια σημαντική 16% κατά μέσο όρο αύξηση στην 

αποδοτικότητα των κερδών τους σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες τράπεζες. Το 

μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από αυξήσεις των εσόδων, στις οποίες 

περιλαμβανόταν μια στροφή στο τελικό προϊόν από αγορά μετοχών σε χορήγηση 

δανείων, ένα τελικό προϊόν δηλαδή υψηλότερης αξίας. Οι βελτιώσεις ήταν 

μεγαλύτερες για τις τράπεζες που είχαν τη χαμηλότερη αποδοτικότητα πριν από τη 

συγχώνευση και που είχαν κατά συνέπεια τη μεγαλύτερη δυνατότητα  για βελτίωση. 

Τέλος, βρέθηκε ότι ήταν πολύ μικρές οι επιδράσεις στα κέρδη από αλλαγές στις τιμές 

(σε καταθέσεις και δάνεια), που σχετίζονταν με τις συγχωνεύσεις. 

     Οι Elfakhani et al. (2003), εξέτασαν την επίπτωση των τριών μεγάλων 

τραπεζικών συγχωνεύσεων του 1998 (συγχώνευση της Citicorp με την Travelers, 

συγχώνευση της Bank of America με την Nationsbank και συγχώνευση της First 

Chicago NBD με την Bank One) στην αξία των μετόχων τόσο από την πλευρά της 

εξαγοράζουσας τράπεζας όσο και από την πλευρά της εξαγοραζόμενης. 

Χρησιμοποίησαν την ανάλυση επιχειρηματικών συμβάντων και καθόρισαν την 

περίοδο του συμβάντος σε 11 εργάσιμες μέρες (ξεκινώντας από τη μέρα -5 ως τη 

μέρα +5, με την τιμή 0 να είναι η μέρα ανακοίνωσης της συγχώνευσης και  το 

πρόσημο να δείχνει την περίοδο πριν και μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης 

αντίστοιχα). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι στην περίοδο (0, +1) οι 

υπερκανονικές αποδόσεις ήταν στατιστικά σημαντικές (σε επίπεδο 5%) για τους 

μετόχους τόσο της εξαγοράζουσας όσο και της εξαγοραζόμενης τράπεζας στη 
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συγχώνευση της Citicorp-Travelers, επίσης στατιστικά σημαντικές για τους μετόχους 

μόνο της εξαγοράζουσας τράπεζας στη συγχώνευση Nationsbank -Bank of America 

και μη στατιστικά σημαντικές για τους  μετόχους  και   των δυο τραπεζών στη 

συγχώνευση Bank One  - First Chicago NBD. Όταν τώρα εξέτασαν τα αποτελέσματα 

για τη συνολική περίοδο (-5, +5) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο οι μέτοχοι της 

Citicorp ωφελήθηκαν από τη συγχώνευση. Έτσι, με βάση αυτά τα ευρήματα είναι 

φανερό ότι για τους Elfakhani et al. δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντίδραση της αγοράς 

στις ανακοινώσεις των συγχωνεύσεων και ότι η κάθε μία συγχώνευση θα πρέπει να 

εξετάζεται ξεχωριστά. Βέβαια ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι το δείγμα της 

συγκεκριμένης μελέτης ήταν πολύ μικρό, μιας και περιελάμβανε μόνο 3 

συγχωνεύσεις. 

     Ο De Long (2001), ερεύνησε δείγµα 280 συγχωνεύσεων, οι οποίες 

ανακοινώθηκαν την περίοδο 1988-1995 στις Η.Π.Α. και αφορούσαν περιπτώσεις στις 

οποίες τουλάχιστον η µία εταιρεία ανήκε στον κλάδο των τραπεζών. Ο De Long 

εκτίμησε τη σταθµισµένη σωρευτική υπεραπόδοση µεταξύ απορροφούσας και 

απορροφούµενης εταιρείας για το διάστηµα [-10, +1] από την ανακοίνωση της 

πρόθεσης συγχώνευσης, και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µόνο οι οριζόντιες 

συγχωνεύσεις µεταξύ τραπεζών δηµιούργησαν  στατιστικά σηµαντικές σωρευτικές 

υπεραποδόσεις οι οποίες ωστόσο ήταν µόνο 3%, εφόσον οι όποιες υπεραποδόσεις για 

τις απορροφούµενες, αντισταθµίζονταν από τις αρνητικές αποδόσεις των 

απορροφουσών. 

     Οι De Long και De Young R. (2004), σε μία πρόσφατη τους εργασία 

δημιούργησαν την υπόθεση «μαθαίνοντας παρατηρώντας», η οποία υποστηρίζει ότι 

οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα ή τέλη της δεκαετίας του 1990 

είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργήσουν αξία σε σχέση με τις συγχωνεύσεις της 

δεκαετίας του 1980 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διευθυντικά στελέχη των 

τραπεζών έχουν ωφεληθεί από την παρατήρηση ενός μεγάλου αριθμού 

συγχωνεύσεων. Επίσης η ίδια υπόθεση υποστηρίζει ότι η χρηματιστηριακή αγορά, 

μπορεί να προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη  μακροχρόνια επίδραση των 

τραπεζικών  συγχωνεύσεων που ανακοινώθηκαν τη δεκαετία του 1990 σε σχέση με 

τη δεκαετία του 1980. 

     Οι Houston και Ryngaert (1994), εξέτασαν 153 ανακοινώσεις συγχωνεύσεων 

που έγιναν τη χρονική περίοδο  1985-1991 στις Η.Π.Α. Συμπέραναν ότι τα συνολικά 

κέρδη (σταθμισμένος μέσος κερδών των εξαγοραζουσών και εξαγοραζουμένων 
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τραπεζών) δεν παρουσίασαν κάποια προφανή ανατίμηση κατά την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων, ήταν όμως ελαφρώς θετικά τις πιο πρόσφατες 

χρονιές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μέτοχοι των εξαγοραζομένων τραπεζών 

κέρδιζαν σε βάρος των μετόχων των εξαγοραζουσών τραπεζών. Επίσης οι τράπεζες – 

πλειοδότες είχαν την τάση να είναι πιο κερδοφόρες από τις τράπεζες στόχους και πιο 

κερδοφόρες από άλλες τράπεζες του κλάδου. Επιπλέον, η αγορά αντιδρούσε θετικά 

σε ανακοινώσεις συγχωνεύσεων από εταιρείες που είχαν επιδείξει στο παρελθόν καλή 

λειτουργική απόδοση. Ακόμη, συμφωνίες  στις οποίες υπήρχε υψηλός βαθμός 

επικάλυψης της αγοράς και κατά συνέπεια είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα για 

περικοπές κόστους αντιμετωπίζονταν θετικά από τη χρηματιστηριακή αγορά. Τέλος, 

τα κέρδη από τις συγχωνεύσεις σχετίζονταν και με μέθοδο χρηματοδότησης που θα 

ακολουθούσε η τράπεζα – πλειοδότης. 

     O Peristiani (1996), εξέτασε την απόδοση μετά τη συγχώνευση, των τραπεζών 

που συμμετείχαν σε συγχώνευση τη χρονική περίοδο 1980-1990 στις Η.Π.Α. Η 

έρευνα του έδειξε ότι οι εξαγοράζουσες τράπεζες απέτυχαν να βελτιώσουν την Χ-

αποτελεσματικότητα μετά τη συγχώνευση. Παρόλα αυτά, βρήκε ότι οι 

εξαγοράζουσες τράπεζες παρουσίασαν μετριοπαθή κέρδη και οικονομίες κλίμακας. 

Ένα ακόμη συμπέρασμα ήταν ότι οι βελτιώσεις στην απόδοση μετά τη συγχώνευση 

εξαρτιόταν κυρίως από την ικανότητα της τράπεζας να ισχυροποιήσει την ποιότητα 

των περιουσιακών της στοιχείων. Τέλος, ο Peristiani, δεν βρήκε αποδείξεις ότι οι 

εγχώριες συγχωνεύσεις οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην 

αποτελεσματικότητα. 

     Οι Wheelock και Wilson (2000), σε εμπειρική τους μελέτη με χώρα αναφοράς τις 

Η.Π.Α., προσδιόρισαν διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην πιθανότητα μιας τράπεζας να εξαφανιστεί λόγω αποτυχίας ή εξαγοράς και 

συγχώνευσης. Χρησιμοποίησαν τα κριτήρια που χρησιμοποιούν και οι ρυθμιστικές 

αρχές στις Η.Π.Α. (federal regulators) για την αξιολόγηση των τραπεζών: 

κεφαλαιακή επάρκεια, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων, διοίκηση, κέρδη και 

ρευστότητα (capital adequacy, asset quality, management, earnings and liquidity ή 

αλλιώς CAMEL). Όπως ήταν αναμενόμενο, βρήκαν ότι οι τράπεζες με υψηλή 

επιρροή, χαμηλή κερδοφορία, χαμηλή ρευστότητα, ή  επικίνδυνα χαρτοφυλάκια 

περιουσιακών στοιχείων ήταν πιθανότερο να αποτύχουν από άλλες τράπεζες. 

Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η διευθυντική ανεπάρκεια αυξάνει την πιθανότητα της 

αποτυχίας τραπεζών και ότι το κόστος αναδιοργάνωσης μιας ανεπαρκής τράπεζας θα 
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μπορούσε να είναι υψηλό. Επιπρόσθετα, συμπέραναν ότι η διευθυντική ανεπάρκεια 

λαμβάνεται ως σήμα των πιθανών προβλημάτων που δεν μπορεί να τα παρατηρήσει 

κανείς άμεσα (για παράδειγμα κακά δάνεια ή λογιστικές παρατυπίες). Κατά συνέπεια, 

κρατώντας σταθερά τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι 

Wheelock και Wilson κατέληξαν στο ότι οι αγοραστές κατά μέσον όρο προτιμούν να 

μην αγοράσουν τις ανεπαρκείς τράπεζες. 

     Οι Becher και Campbell (2005), εξέτασαν ένα δείγμα 443 τραπεζικών 

συγχωνεύσεων με έδρα τις Η.Π.Α. για το χρονικό διάστημα 1990-1999. Σκοπός τους 

ήταν να ερευνήσουν εμπειρικά το ρόλο της  πλήρους άρσης των ελέγχων στην 

τραπεζική ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτείες (Riegle-Neal Act.). Οι ερευνητές, 

χώρισαν τη χρονική περίοδο σε δυο τμήματα: την περίοδο πριν από την άρση των 

ελέγχων (1990-1996) και την περίοδο μετά την άρση των ελέγχων (1997-1999). 

Διαπίστωσαν ότι η περίοδος πριν από την άρση των ελέγχων χαρακτηρίζονταν από 

δημιουργία αξίας, με τις συγχωνεύσεις που εμπεριείχαν έναν υψηλό βαθμό 

επικάλυψης να δημιουργούν σημαντικά οφέλη. Οι τραπεζικές συγχωνεύσεις κατά την 

περίοδο μετά από την άρση των ελέγχων απέτυχαν να δημιουργήσουν αξία και οι 

συγχωνεύσεις με υψηλό βαθμό επικάλυψης παρουσίασαν σημαντικές απώλειες. 

     Οι Berger και Humphrey (1994), σε μία ακόμη έρευνα εξέτασαν πολλές από τις 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. για τις επιδράσεις των τραπεζικών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων  στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία. Θεωρούσαν 

ότι η επέκταση εκτός συνόρων των ευρωπαϊκών τραπεζών τη δεκαετία του 1990, είχε 

πολλές ομοιότητες με την επέκταση των αμερικανικών τραπεζών σε νέες πολιτείες τη 

δεκαετία του 1980 και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα από την εμπειρική εργασία 

στις Η.Π.Α. θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μοντέλο για την πρόβλεψη 

των αλλαγών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη. Τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξαν οι Berger και Humphrey ήταν τα ακόλουθα: 

 Δεν πρέπει να αναμένονται τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη σημαντικά οφέλη 

στην αποδοτικότητα κόστους, από διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τα 

στοιχεία από τις αμερικανικές τράπεζες και τη συγκέντρωση τους για μια 

δεκαετία έδειξαν ότι: 1) οι μεγαλύτερες τράπεζες δεν είχαν χαμηλότερα μέσα 

κόστη από τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες, 2) οι μεγαλύτερες τράπεζες δεν 

επιτύγχαναν οικονομίες κλίμακας καθώς γίνονταν μεγαλύτερες,  3) υπήρχε 

περιορισμένη δυνατότητα για οικονομίες φάσματος καθώς οι τράπεζες 

συγχωνεύονταν, 4) ενώ οι συγχωνεύσεις είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την 
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Χ-αποτελεσματικότητα, αυτή η δυνατότητα δεν γινόταν κατανοητή με 

αποτέλεσμα να είναι μη σημαντικά τα κέρδη αποδοτικότητας κόστους κατά μέσο 

όρο, 5) οι δηλώσεις των συμβούλων για σημαντικές βελτιώσεις στην 

αποδοτικότητα κόστους συχνά αναφέρονταν στη δυνατότητα που υπάρχει παρά 

σε πραγματικά και ουσιαστικά οφέλη αποδοτικότητας. 

 Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για κέρδη αποδοτικότητας ως 

αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων, αλλά από την πλευρά των εσόδων και όχι του 

κόστους. 

 Υπάρχει μικρή πιθανότητα να οδηγήσουν οι ευρωπαϊκές διασυνοριακές εξαγορές 

και συγχωνεύσεις σε υπερβολική ισχύ λόγω συγκέντρωσης. Οι εμπειρικές 

εργασίες στις Η.Π.Α. έδειξαν ότι η αυξημένη τοπική συγκέντρωση που προήλθε 

από εγχώριες συγχωνεύσεις μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς μη ευνοϊκές τιμές σε 

μερικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς για τους καταναλωτές και 

μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε μικρότερη αποδοτικότητα, μιας και τα 

διευθυντικά στελέχη θα απολαμβάνουν τη δύναμη που έχουν αποκτήσει στην 

αγορά. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους Berger και Humphrey αυτό έχει μικρή 

πιθανότητα να συμβεί στην ευρωπαϊκή αγορά, μιας και το πιο πιθανό σενάριο 

είναι να ενταθεί ο τοπικός ανταγωνισμός με αποτέλεσμα τις ελαφρώς καλύτερες 

τιμές για τους καταναλωτές και την ελαφρώς μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τους 

τοπικούς ανταγωνιστές των οποίων οι αγορές κυριεύτηκαν. 

 

9.2 Ευρώπη 

     Οι Cybo-Ottone και Murgia (2000), σε δείγµα 54 εξαγορών και συγχωνεύσεων 

που ανακοινώθηκαν και ολοκληρώθηκαν την περίοδο 1988-1997, µεταξύ εταιρειών 

της ευρύτερης χρηµατοοικονοµικής αγοράς για δεκατρείς χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (δεν περιλαµβάνεται η Ελλάδα και το Λουξεµβούργο) και την Ελβετία, 

θέλησαν να εκτιμήσουν τη σωρευτική υπεραπόδοση για τους µετόχους των 

εξαγοραζόµενων και των εξαγοραζουσών τραπεζών. Σε καθεµία από τις 54 

περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, τουλάχιστον η µία εταιρεία ήταν τράπεζα, 

ενώ το σύνολο των εταιρειών ήταν εισηγµένες σε χρηµατιστήριο χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ερευνητές εκτίμησαν 3% σταθµισµένη µέση σωρευτική 

υπεραπόδοση, 15,3% στατιστικά σηµαντική σωρευτική υπεραπόδοση για τους 

µετόχους των τραπεζών που εξαγοράστηκαν και 2,2% σωρευτική υπεραπόδοση για 

τους µετόχους των τραπεζών που εξαγόρασαν για το διάστηµα [-20, +20] από την 
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ανακοίνωση της πρόθεσης συγχώνευσης ή εξαγοράς. Όλες οι παραπάνω αποδόσεις 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. Το γενικό συµπέρασµα περί υψηλότερων σωρευτικών 

υπεραποδόσεων για τους µετόχους των απορροφούµενων έναντι των απορροφουσών 

επιβεβαιώνεται και σε αυτή την εργασία και µάλιστα για όλες τις επιµέρους χώρες. 

Τα αποτελέσματα αυτά μάλιστα έρχονται σε αντίθεση με πολλές μελέτες 

συγχωνεύσεων αμερικανικών τραπεζών, κυρίως γιατί είναι διαφορετική η δομή και η 

νομοθεσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι οριζόντιες εξαγορές και συγχωνεύσεις µεταξύ τραπεζών και 

µάλιστα της ίδιας χώρας δηµιουργούσαν τις µεγαλύτερες υπεραποδόσεις, έναντι 

όλων των εναλλακτικών περιπτώσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων µεταξύ τραπεζών 

και ασφαλιστικών εταιρειών ή τραπεζών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, ή 

εταιρειών επενδύσεων.  

     Ο Vennet (1996), βασίστηκε σε ένα δείγμα 492 συγχωνεύσεων  (422 εγχώριες και 

70 διασυνοριακές) μεταξύ ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων για την περίοδο 1988-

1993, για να εξετάσει την επίδραση τους στην  απόδοση των εμπλεκομένων μερών. Η 

έρευνα ακολούθησε την οδό της σύγκρισης των χρηματοοικονομικών δεικτών 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE = Κέρδη μετά από φόρους / Καθαρή θέση) 

και αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA = Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο 

Ενεργητικού) για τις εμπλεκόμενες τράπεζες, στην περίοδο 3 χρόνια πριν και 3 

χρόνια μετά τη συγχώνευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εγχώριες συγχωνεύσεις 

μεταξύ ίσων αύξησαν στατιστικά σημαντικά την απόδοση των τραπεζών που 

συγχωνεύτηκαν. Επίσης, βρήκε ότι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις οδήγησαν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας κόστους. Τέλος, οι εγχώριες εχθρικές εξαγορές 

βρέθηκαν να επηρεάζονται κυρίως από αμυντικούς και άλλους διοικητικούς 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα η μεγιστοποίηση του μεγέθους. Αυτού του είδους 

οι συγχωνεύσεις δεν φαίνεται να έχουν κατά τον Vennet οφέλη από συνέργιες και 

μοιάζουν με αποτυχημένους γάμους.    

     Οι Beitel και Schiereck (2001), εξέτασαν τις επιπτώσεις που είχαν στην αξία των 

μετόχων, 98 μεγάλες εγχώριες και διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην 

Ευρώπη, τη χρονική περίοδο 1985-2000. Έλαβαν υπόψη τους και άλλους σχετικούς 

κλάδους, όπως ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες και τα αποτελέσματα 

εξετάστηκαν για τους μετόχους των τόσο των πλειοδοτών – εταιρειών, όσο και των 

εταιρειών – στόχων και της καινούριας συνδυασμένης οντότητας. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι μέτοχοι των εταιρειών – στόχων και οι μέτοχοι της καινούριας 
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οντότητας που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση απήλαυσαν μια στατιστικά 

σημαντική και αξιόλογη ανατίμηση των μετοχών τους, κάτι που είναι σύμφωνο με 

αρκετές έρευνες που είχαν προηγηθεί στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα για τις 

εξαγοράζουσες εταιρείες ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ασήμαντα. Κατά μέσο 

όρο πάντως βρέθηκε ότι οι τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις δημιουργούν 

ακόμη αξία. Παρόλα αυτά , ανίχνευσαν μια αλλαγή στα αποτελέσματα διαχρονικά. 

Έτσι, από το 1998 και μετά οι ευρωπαϊκές εξαγοράζουσες τράπεζες που ενεπλάκησαν 

σε μεγάλες συμφωνίες παρουσίασαν σωρευτικές αρνητικές αποδόσεις, κάτι που είναι 

σύμφωνο με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. Τέλος, βρέθηκε ότι οι 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών φάνηκαν να είναι 

καταστροφικές ως προς τη δημιουργία αξίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί για να 

καταλάβουμε καλύτερα τα αποτελέσματα ότι στην Ευρώπη ο αριθμός των 

τραπεζικών ιδρυμάτων μειώθηκε από 12.378 το 1990 σε 8.395 το 1999, ότι η 

μεγαλύτερη δραστηριότητα  παρατηρήθηκε από το 1998 και μετά και ότι το 90% της 

αξίας των συναλλαγών συγχωνεύσεων αφορούσε εγχώριες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές (ECB, 2000). 

     Οι Beitel et al. (2004), σε μια ακόμη έρευνά τους, εξέτασαν 98 μεγάλες 

ευρωπαϊκές τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις για την περίοδο 1985-2000. 

Σκοπός τους ήταν να ερευνήσουν τα χαρακτηριστικά των τραπεζών – πλειοδοτών, 

των τραπεζών – στόχων, της συμφωνίας συγχώνευσης και της καινούριας οντότητας 

που προκύπτει και που μπορούν να εξηγήσουν τα κέρδη των μετόχων τόσο των 

εξαγοραζουσών τραπεζών, όσο και των τραπεζών – στόχων καθώς και της 

καινούριας οντότητας που αποτελείται από τις δύο τράπεζες. Τα αποτελέσματά τους 

κατέληξαν στο ότι πολλοί από τους 13 παράγοντες που είχαν καθοριστεί από 

προηγούμενες αμερικανικές μελέτες είχαν σημαντική επεξηγηματική δύναμη, 

δείχνοντας ότι η αντίδραση των τιμών των μετοχών στις ανακοινώσεις 

συγχωνεύσεων μπορούν κατά ένα μέρος τουλάχιστον να προβλεφθούν. Οι 13 πιθανοί 

παράγοντες επιτυχίας μιας συγχώνευσης ήταν οι ακόλουθοι: εστίαση στο προϊόν, 

γεωγραφική εστίαση, μέγεθος του στόχου, εστίαση ανάπτυξης, η δυνατότητα μείωσης 

του κινδύνου, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα κόστους του στόχου σε σχέση με 

τον πλειοδότη, η χρηματιστηριακή πορεία του στόχου πριν την συγχώνευση, η 

εμπειρία της τράπεζας – πλειοδότη και η μέθοδος πληρωμής. Τα αποτελέσματά τους 

είναι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει για τις Η.Π.Α. και που επιβεβαιώνουν την 

προτίμηση των χρηματιστηρίων σε συγχωνεύσεις που είναι εστιασμένες και όχι σε 
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συγχωνεύσεις που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση. Επίσης, συμπέραναν ότι οι 

επιτυχημένες εξαγοράζουσες τράπεζες επέλεγαν μικρότερες και γρήγορα 

αναπτυσσόμενες τράπεζες με κακές σχετικά μετρήσεις αποδοτικότητας. Οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες για τη δημιουργία αξίας στους μετόχους των τραπεζών – 

στόχων φάνηκε να ήταν η μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα κόστους 

ανάμεσα στις 2 τράπεζες και η φτωχή χρηματιστηριακή πορεία της τράπεζας στόχου 

πριν από τη συγχώνευση. Επιπλέον, οι Beitel et al. βρήκαν ότι οι λιγότερο δραστήριες 

τράπεζες - πλειοδότες (acquirers) δημιουργούσαν μεγαλύτερη αξία από τις πιο 

ενεργές και έμπειρες τράπεζες – πλειοδότες. Αυτό το συμπέρασμα είναι αντίθετο με 

τις αμερικανικές μελέτες και ίσως φανερώνει ότι οι διευθυντές των ευρωπαϊκών 

εξαγοραζουσών τραπεζών μπορεί να έχουν άλλα κίνητρα και στόχους και όχι την 

απλή δημιουργία μετοχικής αξίας.  

     Οι Altunbas και Ibanez (2004), στηριζόμενοι σε προηγούμενες έρευνες για τις 

Η.Π.Α, εξέτασαν τον αντίκτυπο των στρατηγικών ομοιοτήτων μεταξύ των τραπεζών - 

πλειοδοτών και των τραπεζών - στόχων στη χρηματοοικονομική απόδοση μετά τη 

συγχώνευση. Εξετάστηκαν 262 συμφωνίες (207 εγχώριες και 55 διασυνοριακές) και 

οι εξαγοράζουσες τράπεζες του δείγματος δεν είχαν εμπλακεί σε καμία άλλη 

δραστηριότητα συγχώνευσης τα προηγούμενα τρία χρόνια από την ανακοίνωση της 

εξεταζόμενης στη μελέτη συγχώνευσης. Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της αξιολόγησης 

χρηματοοικονομικών δεικτών πριν και μετά την περίοδο της συγχώνευσης, για τη 

χρονική περίοδο 1992-2001. Το δείγμα τους περιελάμβανε και τράπεζες που δεν ήταν 

εισηγμένες σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά. Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες 

χρηματοοικονομικής απόδοσης, σύνθεσης ενεργητικού και υποχρεώσεων, 

κεφαλαιακής δομής, ρευστότητας, έκθεσης στον κίνδυνο, κερδοφορίας, κ.λ.π. για να 

καθοριστούν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων τραπεζών. Ως 

εξηρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η αλλαγή στην απόδοση, η οποία ορίστηκε 

ως η διαφορά της διετούς μέσης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) της καινούριας 

τράπεζας μετά τη συγχώνευση από τη σταθμισμένη μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

των δύο εμπλεκομένων τραπεζών δύο χρόνια πριν τη συγχώνευση.  

     Διαπίστωσαν ότι, κατά μέσο όρο, οι συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οδήγησαν σε βελτιωμένη αποδοτικότητα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. Η συνολική στατιστική εικόνα ήταν ότι 

μεγάλες και σε γενικές γραμμές πιο αποδοτικές τράπεζες συγχωνεύονταν με σχετικά 

μικρότερες και με καλύτερη κεφαλαιακή δομή τράπεζες, που είχαν και μεγαλύτερη 
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ποικιλία στις πηγές εσόδων. Κάνοντας την υπόθεση ότι η κατανομή των πόρων στους 

ισολογισμούς είναι ενδεικτική της στρατηγικής εστίασης των τραπεζών, βρήκαν 

σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα για τις εγχώριες και διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις. Για τις εγχώριες διαπραγματεύσεις, βρέθηκε ότι είναι αρκετά 

δαπανηρό να ενσωματωθούν τράπεζες ανόμοιες σε όρους δανείων, κερδών, εξόδων, 

καταθέσεων και στρατηγικών μεθόδων και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα ήταν 

αρνητικά στην απόδοση. Επίσης  για τις εγχώριες συγχωνεύσεις οι Altunbas και 

Ibanez κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  οι διαφορές στην κεφαλαιοποίηση καθώς και 

στις στρατηγικές επενδύσεων στην τεχνολογία και την καινοτομία συνέβαλλαν στη 

βελτίωση της απόδοσης. Για τις διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι 

διαφορές των δυο εμπλεκόμενων τραπεζών στις στρατηγικές πιστωτικού κινδύνου 

και χορήγησης  δανείων συνέβαλλαν σε μια υψηλότερη απόδοση ενώ η διασπορά στο 

κεφάλαιό τους, η δομή του κόστους όπως επίσης και οι στρατηγικές επενδύσεων στην 

τεχνολογία και την καινοτομία ήταν αντιπαραγωγικές από τη σκοπιά της  απόδοσης. 

     Επιπλέον, οι Altunbas et al. (1997), σε προηγούμενη έρευνά τους είχαν εξετάσει 

τις επιπτώσεις στο κόστος από υποθετικές διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις 

στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες 

για εξοικονόμηση κόστους και ότι τέτοιες συγχωνεύσεις είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσουν σε αύξηση των συνολικών εξόδων. Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες σύμφωνα με 

τους Altunbas et al., θα εμφανιζόταν σε συγχωνεύσεις ανάμεσα σε γερμανικές και 

ιταλικές τράπεζες, ενώ συγχωνεύσεις ανάμεσα σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες 

θα οδηγούσαν πολύ πιθανά σε ουσιαστικές αυξήσεις των εξόδων. 

     Οι  Ayadi, R. και Pujals G. (2005), εξέτασαν την επίδραση των ευρωπαϊκών 

τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία και αποδοτικότητα, 

θέτοντας χρονικό ορίζοντα τριών ετών γύρω από την ανακοίνωση της συμφωνίας. 

Στην αρχή εξέτασαν 8 διαφορετικές περιπτωσιακές αναλύσεις (case studies) με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εγχώριες 

συγχωνεύσεις οδήγησαν σε μείωση του κόστους και για τις δύο εμπλεκόμενες 

πλευρές αλλά η επίδραση στην κερδοφορία ήταν ασήμαντη, παρά το γεγονός ότι 

υπήρχε καθαρή τάση διαφοροποίησης των πηγών εσόδων. Η μείωση του κόστους 

προήλθε κυρίως από περικοπές τόκων παρά από μείωση διοικητικών εξόδων και 

εξόδων προσωπικού.  

     Στη συνέχεια, εξέτασαν 33 συγχωνεύσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές τράπεζες 

(συμπεριλαμβάνονται και 7 διασυνοριακές συγχωνεύσεις), που πραγματοποιήθηκαν 
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το χρονικό διάστημα 1997-2000. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι υπήρξε βελτίωση 

της αποδοτικότητας κόστους και μικρή βελτίωση της κερδοφορίας για τις εγχώριες 

συγχωνεύσεις, ενώ οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις παρουσίασαν μικρή βελτίωση της 

κερδοφορίας και καθόλου βελτίωση στην αποδοτικότητα κόστους. Τα αποτελέσματα 

αυτά, δείχνουν ότι οι εγχώριες τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ευρώπη 

πέτυχαν τους στόχους για περικοπές κόστους, ενώ απέτυχαν να πετύχουν συνέργιες 

εσόδων. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις φάνηκαν να απολαμβάνουν περισσότερες 

συνέργιες εσόδων, κυρίως λόγω της γεωγραφικής διασποράς. 

     Οι  Huizinga et al. (2001), εξέτασαν τις επιδράσεις στην αποδοτικότητα 52 

οριζοντίων ευρωπαϊκών τραπεζικών συγχωνεύσεων που κάλυπταν την χρονική 

περίοδο 1994-1998, την περίοδο δηλαδή αμέσως μετά από την εισαγωγή του ευρώ. 

Βρήκαν ότι παραμένουν ακόμη σημαντικές ανεκμετάλλευτες οικονομίες κλίμακας 

στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, ακόμη και για τις μεγάλες τράπεζες. Συγκρίνοντας 

τις τράπεζες που συγχωνεύτηκαν με άλλες ομοειδείς που δεν συγχωνεύτηκαν, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μεγάλες τράπεζες που συγχωνεύθηκαν 

παρουσίαζαν μικρότερο βαθμό αποδοτικότητας κερδών σε σχέση με το μέσο όρο, 

ενώ οι μικρές τράπεζες που συγχωνεύθηκαν παρουσίαζαν μεγαλύτερο βαθμό 

αποδοτικότητας κερδών σε σχέση με το μέσο όρο. Επίσης, συμπέραναν ότι η 

αποδοτικότητα κόστους τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών τραπεζών 

βελτιώθηκε μετά τις συγχωνεύσεις. Τα επιτόκια των καταθέσεων έτειναν να 

αυξάνονται μετά τις συγχωνεύσεις, κάτι που δείχνει ότι δεν ήταν ικανές οι τράπεζες 

να ασκήσουν τη μεγαλύτερη ισχύ που είχαν στην αγορά. Σε γενικές γραμμές οι 

τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε αυτή τη μελέτη εμφανίζονται να είναι 

κοινωνικά ωφέλιμες και να αυξάνουν την Χ-αποτελεσματικότητα στον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο.  

     Οι Campa και Hernando (2004), εξέτασαν την αξία που δημιουργήθηκε στους 

μετόχους εταιρειών που συγχωνεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 1998-

2000. Οι μέτοχοι των εταιρειών στόχων είχαν σωρευτικές υπεραποδόσεις 9% σε μία 

περίοδο 30 ημερών με κέντρο την ημερομηνία της ανακοίνωσης της συγχώνευσης. Η 

σωρευτική υπεραπόδοση για τους µετόχους των εξαγοραζουσών εταιρειών ήταν  

κατά μέσο όρο μηδέν. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι  οι συγχωνεύσεις στις βιομηχανίες 

που ήταν προηγουμένως υπό κυβερνητικό έλεγχο ή που ήταν ακόμα βαριά 

ρυθμισμένες παρήγαγαν τη χαμηλότερη αξία σε σχέση με τις ανακοινώσεις 

συγχωνεύσεων στις βιομηχανίες που δεν υπόκεινταν σε ελέγχους. Αυτή η χαμηλή 
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δημιουργία αξίας στις βιομηχανίες που βρίσκονταν υπό καθεστώς ελέγχου και 

ρυθμίσεων γινόταν σημαντικά αρνητική όταν περιελάμβανε τη συγχώνευση δύο 

εταιρειών  από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και οφειλόταν κυρίως στη 

χαμηλότερη θετική απόδοση που απολάμβαναν οι μέτοχοι των εταιρειών στόχων 

μέχρι την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Αυτά τα στοιχεία είναι σύμφωνα και με την 

ύπαρξη εμποδίων (όπως για παράδειγμα πολιτιστικών, νομικών, κ.λ.π.), τα οποία 

ελαττώνουν την πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως είχε 

αναγγελθεί και επομένως μειώνουν την αναμενόμενη αξία. 

     Οι Focarelli et al. (2002), χρησιμοποίησαν στοιχεία από όλες τις συγχωνεύσεις 

και εξαγορές που έγιναν στις ιταλικές τράπεζες τη χρονική περίοδο 1985-1996, για να 

ερευνήσουν τα κίνητρα και τα αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών με 

οικονομετρικό μοντέλο. Εξέτασαν ξεχωριστά 135 συγχωνεύσεις και 66 εξαγορές, 

γιατί θεώρησαν ότι είναι διαφορετικοί τύποι συμφωνιών και κατά συνέπεια έχουν 

διαφορετικά κίνητρα και οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι στις συγχωνεύσεις η αύξηση στα έσοδα λόγω του μεγαλύτερου 

μεριδίου της αγοράς και της ανάπτυξης των δανείων σε σχέση με τα περιουσιακά 

στοιχεία αντισταθμίστηκε από μια αύξηση στο εργατικό κόστος. Έτσι, ο δείκτης 

ROA μειώθηκε και στη χρονιά της συγχώνευσης αλλά και στα επόμενα τρία έτη που 

ακολούθησαν. Παρόλα αυτά βρέθηκε ότι οι συγχωνεύσεις οδήγησαν τελικά σε 

αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE), εξαιτίας της μείωσης στο 

κεφάλαιο. Όσον αφορά τις εξαγορές, οι δείκτες ROE και ROA μειώθηκαν κατά τη 

χρονιά της εξαγοράς , αλλά σε μακροχρόνια βάση αυξήθηκε η κερδοφορία για τις 

τράπεζες που είχαν εξαγοραστεί, άρα και οι δείκτες ROA και ROE, κυρίως λόγω της 

μείωσης των κακών δανείων και τη μείωση σε βάθος χρόνου του δανεισμού κυρίως 

σε μικρές επιχειρήσεις. 

     Επίσης οι Focarelli και Panetta (2002), σε άλλη τους έρευνα έκαναν διάκριση 

ανάμεσα σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις των τραπεζικών 

συγχωνεύσεων και έδειξαν ότι αυτές οι επιδράσεις είναι αρκετά διαφορετικές. Πιο 

συγκεκριμένα, έδειξαν ότι οι εγχώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδηγούν σε 

αλλαγές στα επιτόκια καταθέσεων δεν είναι ευνοϊκές για τους καταναλωτές σε  

βραχυπρόθεσμη βάση, αλλά σε μακροχρόνια βάση αν οι τράπεζες επιτύχουν τη 

μείωση των εξόδων τους, τα οφέλη από τις συγχωνεύσεις υπερνικούν τις συνέπειες 

της ολιγοπωλιακής δύναμης και οι καταναλωτές κερδίζουν. Επομένως, οι δυσμενείς 

αλλαγές στις τιμές που φέρνει η συγκέντρωση, όπως δείχνουν οι περισσότερες 
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μελέτες είναι μόνο προσωρινές για τους Focarelli και Panetta και έτσι οι μελέτες που 

εξετάζουν μικρές μόνο περιόδους μετά τη συγχώνευση ίσως καταλήγουν σε λάθος 

συμπεράσματα και αδυνατούν να αποκαλύψουν τα μακροχρόνια οφέλη. 

     Σε γενικές γραμμές, είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς σε μια τελική 

αξιολόγηση των επιδράσεων των ευρωπαϊκών τραπεζικών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στην απόδοση για διάφορους λόγους. Καταρχήν, το φαινόμενο είναι νέο 

ακόμη στην Ευρώπη και επομένως δεν έχουν προκύψει ακόμη αξιόλογα εμπειρικά 

αποτελέσματα από σοβαρές ακαδημαϊκές έρευνες. Επιπρόσθετα, έρευνες που έχουν 

γίνει στις Η.Π.Α. δεν μπορούν αυτόματα να εφαρμοστούν στην ΕΕ λόγω της 

διαφορετικότητας της δομής του τραπεζικού συστήματος και της διαφορετικής 

νομοθεσίας (Ayadi and Pujals, 2005). 

 

9.3 Υπόλοιπες εμπειρικές μελέτες 

     Ο Rhoades (1998) μελέτησε εννέα περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), από 

εννέα διαφορετικούς συντάκτες, για τις επιδράσεις των τραπεζικών συγχωνεύσεων 

στην αποτελεσματικότητα. Η χρονική περίοδος της μελέτης κάλυπτε τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μία περίοδο όπου η έννοια 

της αποδοτικότητας ήταν πολύ σημαντική για τον τραπεζικό τομέα. Οι συγχωνεύσεις  

(μεγάλες οριζόντιες) που επιλέχτηκαν για τη μελέτη ήταν αυτές που φάνηκαν σχετικά 

πιο πιθανές να παραγάγουν κέρδη, δηλαδή περιέλαβε τις σχετικά μεγάλες τράπεζες  

με μεγάλα μερίδια αγοράς. Εξαιτίας της μη τυχαίας επιλογής του δείγματος, δεν είναι 

σωστό να γενικευτούν τα συμπεράσματα για όλες τις συγχωνεύσεις. Και οι εννέα  

πάντως συγχωνεύσεις οδήγησαν στη σημαντική περικοπή των δαπανών σύμφωνα με 

τον σχεδιασμό που είχε γίνει πριν από τις συγχωνεύσεις. Οι μεγαλύτερες σχετικές 

περικοπές κόστους οφείλονταν στη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων κατά 

50% περίπου και τον περιορισμό των δαπανών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

λογισμικό. Τέσσερις από τις εννέα συγχωνεύσεις ήταν σαφώς επιτυχείς στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας κερδών, ενώ οι πέντε δεν ήταν. Επίσης, σε εφτά από τις 

εννιά συγχωνεύσεις παρουσιάστηκε βελτίωση στην απόδοση ενεργητικού (ROA). 

Τέλος, το καθαρό αποτέλεσμα στην αξία, βασισμένο στην  αντίδραση των τιμών των 

μετοχών στην ανακοίνωση συγχώνευσης, ήταν θετικό για πέντε από τις επτά 

συγχωνεύσεις για τις οποίες τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα. Δεν ήταν δυνατό να 

απομονωθούν οι ειδικοί παράγοντες που ήταν πιθανόν να παράγουν 
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αποτελεσματικότητα εσόδων, αλλά το συχνότερο και πιο σοβαρό πρόβλημα φαινόταν 

να είναι η απροσδόκητη δυσκολία στην ενοποίηση συστημάτων και λειτουργιών.    

     Είναι σημαντικό για τον Rhoades (1998), κατά τη μελέτη των πιθανών ωφελειών 

από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές να γίνεται διάκριση μεταξύ της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας κόστους και της απλής μείωσης του κόστους. Η απλή μείωση 

του κόστους μπορεί να προέλθει από την ελάττωση του αριθμού των 

απασχολουμένων στην τράπεζα, τον περιορισμό του αριθμού των υποκαταστημάτων 

της, την ενοποίηση των γραφείων διοίκησης κ.λ.π. Αν η μείωση αυτών των δαπανών 

συνοδευτεί από αντίστοιχη πτώση του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας ή των 

εσόδων της θα αντανακλά απλώς τη σμίκρυνση του μεγέθους της και όχι τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητάς της. Αν όμως η μείωση του κόστους είναι μεγαλύτερη από 

τη μείωση του ενεργητικού ή των εσόδων της τράπεζας, κυρίως ως αποτέλεσμα της 

αναδιάρθρωσης της και της ανακατανομής των πόρων της (ανθρώπινων, 

χρηματοοικονομικών και τεχνολογικών), τότε θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά 

της (Altunbas et al., 1997). 

     Οι Pilloff και Santomero (1996), εξέτασαν πολλές μελέτες σχετικά με τα 

αναμενόμενα οφέλη των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Κατέληξαν στο 

ότι η βιβλιογραφία για την αξία των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων 

παρουσιάζει ένα σαφές παράδοξο. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι κατά 

μέσο όρο δεν υπάρχει κανένα στατιστικά σημαντικό κέρδος στην αξία ή απόδοση από 

τη δραστηριότητα συγχώνευσης, ενώ από την άλλη οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στην αλαζονεία 

των διευθυντικών στελεχών. Κατά μέσον όρο, οι μέτοχοι της απορροφούμενης 

εταιρείας κερδίζουν σε βάρος των μετόχων της απορροφούσας εταιρείας. Αυτό είναι 

τεκμηριωμένο κατά τη διάρκεια πολλών μελετών που καλύπτουν διαφορετικές 

χρονικές περιόδους και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Μπορεί πολύ εύκολα να 

το συμπεράνει κανείς, εάν εξετάσει τα λογιστικά στοιχεία ή τη χρηματιστηριακή 

αξία. Το πιο ενοχλητικό όμως  για τους Pilloff και Santomero είναι το γεγονός ότι η 

αγορά είναι ανίκανη να προβλέψει ακριβώς την επιτυχία των μεμονωμένων 

συγχωνεύσεων, όπως φαίνεται  από την πλήρη απουσία οποιασδήποτε  συσχέτισης 

μεταξύ των αλλαγών στα λογιστικά μέτρα απόδοσης και τα κέρδη από τη 

χρηματιστηριακή αγορά γύρω από την ημερομηνία  ανακοίνωσης συγχώνευσης.  

    Ο Pautler (2001), σε γενικές γραμμές από μια ανασκόπηση πολλών εμπειρικών 

μελετών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: 
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- οι  μελέτες χρηματιστηρίου (stock market studies) παρουσιάζουν με συνέπεια 

στατιστικά σημαντικά κέρδη για τους μετόχους των εταιρειών – στόχων  και 

ελάχιστο ή κανένα κέρδος για τους μετόχους των εξαγοραζουσών εταιρειών 

κατά το χρονικό διάστημα, όπου οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συμβαίνουν. 

Η καθαρή επίδραση στην αξία των μετόχων εμφανίζεται να είναι θετική, αλλά 

μικρή, όντας κάπως μεγαλύτερη για τις εχθρικές συγχωνεύσεις που 

χρηματοδοτούνται με μετρητά σε σχέση με  τις φιλικές συγχωνεύσεις που 

χρηματοδοτούνται με μετοχές, 

- oι μελέτες ανάλυσης επιχειρηματικών συμβάντων (event studies), που 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία χρηματιστηρίου για να εστιάσουν στις προοπτικές 

συγκέντρωσης δύναμης μέσω των συγχωνεύσεων, παρουσιάζουν κέρδη στους 

μετόχους των αντίπαλων εταιριών όταν οι συγχωνεύσεις αναγγέλλονται, αλλά 

καμία σημαντική απώλεια στους ίδιους μετόχους όταν προκαλούνται αυτές οι 

συγχωνεύσεις, 

-  οι μελέτες μεγάλης κλίμακας των συγχωνεύσεων βασισμένων στη λογιστική 

προ-συγχώνευσης και μετα-συγχώνευσης (large-scale accounting data studies), 

δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες όσον αφορά την ολιγοπωλιακή δύναμη 

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Οι μελέτες μεγάλης κλίμακας σε 

πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας (multi-industry) έχουν την τάση να 

δείχνουν ότι πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν ήταν επιτυχείς. Τέλος η 

χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων καταλήγει σε μεικτά αποτελέσματα όσον 

αφορά τις συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων ˙ μερικές μελέτες 

καταλήγουν στο ότι προκαλούνται αυξήσεις στις τιμές, ενώ άλλες καταλήγουν 

στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. 

     Οι Berger et al. (1999), σχεδίασαν ένα πλαίσιο για να εκτιμήσουν τις αιτίες, τις 

συνέπειες και τις μελλοντικές επιπτώσεις από τη συγκέντρωση στον 

χρηματοοικονομικό τομέα. Εξέτασαν την τότε υπάρχουσα αρθρογραφία και 

βιβλιογραφία (πάνω από 250 αναφορές) με αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό, το 

κύριο κίνητρο πίσω από τη συγκέντρωση είναι η μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας. 

Επίσης, άλλοι  παράγοντες που ευθύνονται εν μέρει είναι η τεχνολογική πρόοδος, οι 

βελτιώσεις στην οικονομική κατάσταση, η υπερβάλλουσα δυναμικότητα στη 

βιομηχανία και την αγορά, η διεθνής σταθεροποίηση των αγορών και η άρση των 

ελέγχων σε γεωγραφικό επίπεδο και σε  επίπεδο προϊόντων. Όσον αφορά τις 
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συνέπειες οι Berger et al. τις χώρισαν σε άμεσες και έμμεσες. Στη συνέχεια εξέτασαν 

τις εμπειρικές έρευνες με αυτό το πλαίσιο χωρίζοντας αυτές σε στατικές και 

δυναμικές αναλύσεις.  Συμπέραναν ότι ορισμένοι τύποι συγκέντρωσης οδηγούσαν σε 

αυξημένη ισχύ στην αγορά, ότι υπήρχε βελτίωση στην αποδοτικότητα κερδών και 

στη διαφοροποίηση των κινδύνων αλλά μικρή ή καθόλου βελτίωση κατά μέσο όρο 

στην αποδοτικότητα κόστους, ότι υπήρχε σχετικά μικρή επίδραση στη διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών σε μικρούς πελάτες, ότι υπήρχαν δυνητικές ευκαιρίες για βελτιώσεις στην 

αποδοτικότητα των συστημάτων πληρωμών και ότι τέλος υπήρχαν δυνητικοί κίνδυνοι 

από την αύξηση του συστημικού ρίσκου (ο κίνδυνος να προκληθεί κρίση στο 

παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα από την κατάρρευση ενός ή περισσοτέρων 

τραπεζικών ιδρυμάτων). 

     Οι Amel et al. (2004), σε μελέτη τους έκαναν κριτική επιθεώρηση εργασιών που 

καλύπτουν τους κύριους τομείς της οικονομικής βιομηχανίας (εμπορικές και 

επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές και εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού) 

στις σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ιαπωνία, Αυστραλία και 

Καναδά) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Η έρευνά τους είχε σκοπό να  

ξεπεράσει τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιαιτερότητες ξεχωριστών κλάδων. 

Διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση στον οικονομικό τομέα είναι ευεργετική σε ένα 

σχετικά μικρό μέγεθος, ιδιαιτέρως για τις εμπορικές τράπεζες και τις ασφαλιστικές 

εταιρείες. Παρόλα αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν λίγες αποδείξεις  

ότι οι συγχωνεύσεις παράγουν οικονομίες κλίμακας / φάσματος ή κέρδη στη 

διευθυντική αποδοτικότητα. 

     Οι Madura και Wiant (1994), εξέτασαν 152 συγχωνεύσεις για τη χρονική 

περίοδο 1983-1987, με σκοπό να εκτιμήσουν τη μακροχρόνια επίδραση των 

τραπεζικών συγχωνεύσεων στην απόδοση. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η 

αντίδραση των τιμών των μετοχών ήταν αρνητική μετά την ανακοίνωση των 

συγχωνεύσεων και ότι η τάση αυτή δεν άλλαζε ούτε μετά από μια περίοδο 36 μηνών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις πιθανές 

ωφέλειες που μπορεί να έχουν από τις εξαγορές ή συγχωνεύσεις ή απλά ότι τα 

πλεονεκτήματα αντισταθμίζονται. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα ήταν καλύτερα 

πάντως για τις τράπεζες που έκαναν εξαγορές και συγχωνεύσεις στις αγορές τους, 

που είχαν σχετικά φτωχή απόδοση και σχετικά μικρή ανάπτυξη πριν από τη 

συγχώνευση. 
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     Οι Houston et al. (2001), εξέτασαν τις 64 μεγαλύτερες τραπεζικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 1985-1996. Μάλιστα για 

τις 41 από αυτές είχαν εκτιμήσεις από τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών σχετικά 

με τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των εσόδων. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι πιο πρόσφατες συγχωνεύσεις οδήγησαν σε ανατίμηση της 

συνδυασμένης αξίας των μετοχών (των 2 εμπλεκομένων τραπεζών). Σημαντική 

διαπίστωση ήταν όμως ότι η αξία που δημιουργήθηκε μετά από τις συγχωνεύσεις 

ήταν μικρότερη από την παρούσα αξία των εκτιμήσεων των διοικητικών στελεχών 

και μάλιστα προερχόταν η αξία αυτή από την περικοπή των δαπανών και όχι από τη 

βελτίωση των εσόδων. 

     Οι Ralston et al. (2001), ερεύνησαν 31 συγχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Αυστραλία, κατά τη χρονική περίοδο 1993-1995. Χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία 

DEA, για να  συγκρίνουν  τα κέρδη μετά από τη συγχώνευση, τόσο σε τεχνικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο οικονομιών κλίμακας, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

πιστωτικά ιδρύματα που δε συγχωνεύτηκαν. Η Data Envelopment Analysis (DEA) 

στηρίζεται στις αρχές του γραμμικού προγραμματισμού. Η μέθοδος συγκρίνει κάθε 

μια τράπεζα με τις υπόλοιπες του δείγματος. Οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες 

σχηματίζουν την καμπύλη αποτελεσματικότητας και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς 

τους είναι ίσος με τη μονάδα. Οι μη αποτελεσματικές μονάδες βρίσκονται εκτός της 

καμπύλης και έχουν βαθμό αποτελεσματικότητας μικρότερο της μονάδος. Η μέθοδος 

ουσιαστικά μετράει την σχετική αποτελεσματικότητα της κάθε τράπεζας. Οι Ralston 

et al. βρήκαν ότι οι συγχωνεύσεις δεν δημιούργησαν περισσότερα οφέλη στην 

αποδοτικότητα σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν προχώρησαν σε 

συγχωνεύσεις αλλά που βασίστηκαν στη δική τους εσωτερική ανάπτυξη. Επομένως 

το γενικό τους συμπέρασμα είναι  ότι οι συγχωνεύσεις από μόνες τους δεν μπορούν 

να βεβαιώσουν την επιβίωση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην τρίτη χιλιετία.  

     Ο Avkiran (1999), εξέτασε τέσσερις περιπτώσεις συγχωνεύσεων στην Αυστραλία 

και παρακολούθησε τις σχετικές αποδοτικότητες σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν 

τη συγχώνευση και τριών ετών μετά τη συγχώνευση. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι εξαγοράζουσες τράπεζες ήταν πιο αποδοτικές από τις τράπεζες – στόχους και ότι 

μετά τη συγχώνευση η εξαγοράζουσα τράπεζα δεν διατηρούσε πάντα την 

αποδοτικότητα που είχε πριν από την συγχώνευση. Τέλος,  τα αποτελέσματα ήταν 

μικτά αναφορικά με το αν τα οφέλη από τα κέρδη αποδοτικότητας είχαν περάσει και 

στο κοινό, κάτι που φαίνεται αν ερευνήσει κανείς το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων. 
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     Οι Beck et al. (2006), εξέτασαν την επίδραση της συγκέντρωσης του τραπεζικού 

κλάδου, στην ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος γενικότερα. Χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από 69 χώρες και 47 επεισόδια κρίσης για τη χρονική περίοδο 1980-1997 

(ως  επεισόδια κρίσης ορίστηκαν οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες έκτακτα μέτρα 

χρησιμοποιήθηκαν για τη βοήθεια του τραπεζικού συστήματος), βρήκαν ότι η 

εγχώρια συγκέντρωση των τραπεζών έχει την τάση να μειώνει την πιθανότητα να 

υποφέρει μια χώρα από συστημική τραπεζική κρίση. Σε χώρες, όπου οι αρχές 

εμπόδιζαν  την ελεύθερη είσοδο νέων «παιχτών» στον τραπεζικό κλάδο και όπου η 

νομοθεσία περιόριζε τις τράπεζες, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να βιώσουν 

συστημική κρίση. Τέλος, όταν σε μια χώρα λειτουργούσαν καλά ανεπτυγμένα 

πιστωτικά ιδρύματα που αύξαναν τον ανταγωνισμό, υπήρχαν μικρότερες πιθανότητες 

για συστημικές κρίσεις. 

     Οι Carletti et al. (2002), από την άλλη, υποστηρίζουν ότι οι τραπεζικές 

συγχωνεύσεις δεν είναι καλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. 

Ποικίλα χαρακτηριστικά αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια, κυρίως όταν οι 

συγχωνεύσεις δημιουργούν «εθνικούς πρωταθλητές», προβλήματα ελέγχου, 

χαμηλότερη ρευστότητα της αγοράς και οργανωτικές αναποτελεσματικότητες. 

Επίσης, οι Carletti et al. ερεύνησαν πολλές μελέτες σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα 

και βρήκαν μικτά αποτελέσματα, γιατί πολλές από αυτές θεωρούν ότι η συγκέντρωση 

μειώνει τον ανταγωνισμό και αυξάνει την ολιγοπωλιακή  δύναμη και τις τιμές 

(structure-conduct-performance paradigm), ενώ πολλές πάλι καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση οδηγεί σε μείωση κόστους άρα και σε πτώση των 

τιμών (efficient-structure paradigm).  

 

9.4  Διασυνοριακές  εμπειρικές μελέτες 

     Οι Amihud et al. (2002), εξέτασαν τις επιδράσεις 214 διασυνοριακών τραπεζικών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο 1985-1998, από 

τρεις προοπτικές: πρώτον εξέτασαν την αλλαγή στο συνολικό σχετικό κίνδυνο των 

εξαγοραζουσών τραπεζών (υπολογισμός δείκτη της διακύμανσης των καθημερινών 

αποδόσεων των μετοχών της εξαγοράζουσας τράπεζας προς τη διακύμανση τριών  

τραπεζικών δεικτών: παγκόσμιου δείκτη, εγχώριου δείκτη και δείκτη χώρας-στόχου), 

δεύτερον εξέτασαν τις αλλαγές στο συστημικό κίνδυνο των εξαγοραζουσών 

τραπεζών (αλλαγές στο συντελεστή beta των μετοχών των εξαγοραζουσών τραπεζών) 

σε σχέση με τρεις τραπεζικούς δείκτες (παγκόσμιο  τραπεζικό δείκτη, εγχώριο 
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τραπεζικό δείκτη και τραπεζικό δείκτη της χώρας στόχου) και τρίτον,  μελέτησαν την 

αντίδραση των τιμών των μετοχών  σε νέα σχετικά με τις συγχωνεύσεις για το 

διάστηµα [-10, +1] ηµερών από την ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς και τη 

σχέση ανάμεσα στην αντίδραση των τιμών των μετοχών και στις αλλαγές  στον 

κίνδυνο ως συνέπεια των διασυνοριακών τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο ότι ούτε ο συνολικός κίνδυνος, ούτε 

και ο συστημικός κίνδυνος των εξαγοραζουσών τραπεζών μεταβλήθηκε σε σχέση με 

τις εγχώριες ανταγωνίστριες τράπεζες. Επιπλέον, οι υπερκανονικές αποδόσεις των 

τιμών των μετοχών βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αρνητικές, και περισσότερο 

αρνητικές όταν ο κίνδυνος αυξάνονταν σε σχέση τις εγχώριες ανταγωνίστριες  

τράπεζες. Σε γενικές γραμμές οι Amihud et al. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές θέτουν σε περιορισμένο 

συστημικό κίνδυνο τη σταθερότητα και τη φερεγγυότητα του διεθνούς τραπεζικού 

συστήματος. 

     Ο Vennet (2002), διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν σχετικά λίγες έρευνες για τις 

διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις και με αφορμή την έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2000), θέλησε να ερευνήσει τη σχέση ανάμεσα σε 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την ΕΚΤ (ECB, 2000), 

από το 1995 ως και τα μέσα του 2000, καταγράφηκαν 2153 εξαγορές και 

συγχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες μόνο οι 

346 αφορούσαν διασυνοριακές συμφωνίες εκτός της Ευρώπης. Το δείγμα του Vennet 

περιελάμβανε 62 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Σουηδίας 

για το χρονικό διάστημα 1990-2001.  Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ήταν 

ότι: οι εξαγοράζουσες και εξαγοραζόμενες τράπεζες είχαν πριν από τη συγχώνευση 

μια οικονομικά σημαντική διαφορά σε όρους αποδοτικότητας κόστους και κερδών. 

Παρόλα αυτά, σε βραχυπρόθεσμη βάση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μια 

μικρή βελτίωση στην αποδοτικότητα των κερδών χωρίς όμως απτά κέρδη σε όρους 

αποδοτικότητας κόστους. Η βελτίωση στην αποδοτικότητα κερδών φάνηκε να 

οφείλεται σε αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στην αυξημένη δύναμη στην 

αγορά.        

     Τέλος, οι Focarelli και Pozzolo (2000), εξέτασαν στοιχεία 2.500 τραπεζών, με 

περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερα του 1 δισ. δολάρια, από 29 διαφορετικές χώρες του  

ΟΟΣΑ, για τη χρονική περίοδο 1994-1997. Διαπίστωσαν ότι οι διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις  και   εξαγορές στις τράπεζες ήταν πολύ σπανιότερες σε σχέση με 
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άλλους τομείς της οικονομίας. Επίσης, βρήκαν ότι υπήρχαν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όσον αφορά την αποδοτικότητα, τα οποία χαρακτήριζαν τις τράπεζες 

που προχωρούσαν σε διασυνοριακές συμφωνίες. Έτσι, οι τράπεζες με διασυνοριακές 

εταιρικές συμμετοχές ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες, πιο κερδοφόρες και είχαν 

έδρες σε χώρες με υψηλά ανεπτυγμένη τραπεζική αγορά. 

      

9.5 Ελλάδα 

     Μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ζοπουνίδης και 

Πασιούρας, 2005) είχε ως στόχο την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την πιθανότητα εξαγοράς μιας τράπεζας στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Το 

δείγμα της μελέτης ήταν 24 εμπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα, 9 από τα οποία εξαγοράστηκαν την περίοδο 1998-2002. Προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στην ανάλυση οι τράπεζες έπρεπε να έχουν διαθέσιμα στοιχεία στη 

βάση δεδομένων BANKSCOPE, και όσον αφορά της εξαγορασμένες να μην έχουν 

απορροφηθεί από μητρικές εταιρείες (π.χ. αποκλείστηκε από το δείγμα η 

απορρόφηση της ΕΤΕΒΑ από την Εθνική Τράπεζα). Όπως και σε προηγούμενες 

μελέτες θεωρήθηκε ότι κάθε έτος μια τράπεζα μπορούσε (α) να εξαγοραστεί ή (β) να 

μην εξαγοραστεί, με αποτέλεσμα το τελικό δείγμα να αποτελείται από 84 

παρατηρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε ένα υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης, με 

εξαρτημένη μεταβλητή το αν η τράπεζα εξαγοράστηκε ή όχι την χρονική στιγμή t και 

ανεξάρτητες μεταβλητές διάφορα χαρακτηριστικά των τραπεζών αλλά και του 

τραπεζικού κλάδου την χρονική στιγμή t-1, δηλαδή, τόσο τα χαρακτηριστικά των 

τραπεζών όσο και αυτά του τραπεζικού κλάδου ανταποκρίνονταν στο προηγούμενο 

έτος από αυτό της εξαγοράς. Για παράδειγμα για μια εξαγορά που πραγματοποιήθηκε 

το 1998, οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών συλλέχθηκαν για το έτος 1997. Ο 

πίνακας 13 που ακολουθεί, παρουσιάζει 9 χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών 

και 3 του τραπεζικού κλάδου τα οποία έχουν προταθεί σε προηγούμενες μελέτες ως 

λόγοι πραγματοποίησης συγχωνεύσεων και εξαγορών και εξετάστηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 

 

 

Πίνακας 13:  Ανεξάρτητες μεταβλητές 
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      Γενικά τα αποτελέσματα της μελέτης του Ζοπουνίδη και Πασιούρα μπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής:   

-  Οι δείκτες αποδοτικότητας (Χ1 & Χ2) δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί, που 

υποδηλώνει ότι για την περίοδο που εξετάστηκε οι τραπεζικές εξαγορές στην 

Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την απομάκρυνση μη 

αποτελεσματικών μάνατζερ. 

-  Η κεφαλαιακή επάρκεια (Χ5) και η ρευστότητα (Χ7) επίσης δεν βρέθηκαν να 

επηρεάζουν (στατιστικά) σημαντικά την πιθανότητα εξαγοράς μιας τράπεζας. 

-  Οι χορηγήσεις (Χ6) ήταν στατιστικά σημαντικές και αρνητικά συσχετισμένες με 

την πιθανότητα εξαγοράς σε 3 από τα 6 υποδείγματα, υποδηλώνοντας ότι όσο 

λιγότερες οι χορηγήσεις ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα εξαγοράς. 

-  Τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το μέγεθος της τράπεζας, 

δηλαδή το μερίδιο αγοράς (Χ3), το σύνολο ενεργητικού (Χ4), τον αριθμό των 

υποκαταστημάτων (Χ9), και την ετήσια μεταβολή του ενεργητικού (Χ8) ήταν 

αρνητικά συσχετισμένα με την πιθανότητα εξαγοράς και στατιστικά σημαντικά 

στα περισσότερα υποδείγματα υποδηλώνοντας ότι μικρότερες τιμές στα 

χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν την πιθανότητα εξαγοράς.  

-  Από τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού κλάδου, μόνο ο βαθμός συγκέντρωσης 

(Χ10) ήταν στατιστικά σημαντικός και αρνητικά συσχετισμένος με την 

πιθανότητα εξαγοράς, υποδηλώνοντας ότι υψηλότερος βαθμός συγκέντρωσης 

επηρεάζει αρνητικά την πιθανότητα εξαγοράς μιας τράπεζας. 

      Οι Αθανάσογλου και Μπρισίμης (2004) σε μελέτη τους εξέτασαν 8 συνολικά 

συγχωνεύσεις και εξαγορές που άρχισαν να πραγματοποιούνται στην ελληνική 

τραπεζική αγορά από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. Ειδικότερα 
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διερευνήθηκε η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 

αποτελεσματικότητα κόστους και κερδών των τραπεζών. Για το σκοπό αυτό 

ανέλυσαν με βάση στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες (αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ROE, αποδοτικότητα 

ενεργητικού ROA, παραγωγικότητα εργασίας, μέσος μισθός σε σταθερές τιμές, 

παραγωγικότητα κεφαλαίου, παραγωγικότητα ενεργητικού, περιθώριο κέρδους) με 

τρεις μεθόδους που είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι 

εξής: Πρώτον, η ανάλυση της εξέλιξης ορισμένων δεικτών κόστους και κερδών, 

καθώς και της διασποράς τους για ομάδες τραπεζών ανάλογα με το μέγεθός τους. 

Δεύτερον, ο υπολογισμός της (αν)αποτελεσματικότητας κόστους και κερδών των 

τραπεζών βάσει της σύγκρισης τους με την τράπεζα που εμφανίζει την καλύτερη 

επίδοση. Τρίτον, η σύγκριση των επιδόσεων των τραπεζών από πλευράς κόστους και 

κερδών σε μεμονωμένες περιπτώσεις συγχωνεύσεων, κατά την περίοδο πριν και μετά 

τη συγχώνευση, προς τις αντίστοιχες επιδόσεις των τραπεζών που δεν είχαν 

συμμετάσχει σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Διερευνήθηκε επίσης η ύπαρξη 

οικονομιών κλίμακας  στην  τραπεζική  αγορά και η αξιοποίησή τους λόγω των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών.     

     Στην περίοδο πριν από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι ελληνικές τράπεζες 

παρουσίαζαν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους 

(σχετικά χαμηλή αποτελεσματικότητα κόστους και κερδών), τα οποία στις τράπεζες 

μικρού και μεγάλου μεγέθους ήταν ευρύτερα από ό,τι στις τράπεζες μεσαίου 

μεγέθους. Παρόμοια ήταν η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών την ίδια περίοδο, αν 

και τα περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ήταν μικρότερα. Η ανάλυση 

(με βάση δείκτες κόστους και κερδών για ομάδες τραπεζών ανάλογα με το μέγεθός 

τους) έδειξε ότι στην Ελλάδα γενικά βελτιώθηκαν οι επιδόσεις των τραπεζών που 

συγχωνεύθηκαν και ότι στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε θετικά η άνοδος της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Όταν οι επιδόσεις των τραπεζών συγκρίθηκαν προς 

εκείνες της τράπεζας που εμφάνιζε την καλύτερη κάθε φορά επίδοση, προέκυψε ότι 

με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν 

εξαντλήθηκαν, τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

κόστους και κερδών που υπήρχαν. Όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, 

διαπιστώθηκε ότι, πριν από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές οι μικρού και μεσαίου 

μεγέθους τράπεζες χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, τις 

οποίες εκτιμάται ότι στη συνέχεια οι συγχωνευθείσες τράπεζες αξιοποίησαν.    
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     Επίσης οι Αθανάσογλου, Ασημακόπουλος και Γεωργίου (2005) σε μελέτη τους 

διερεύνησαν την επίδραση που άσκησε η ανακοίνωση της πρόθεσης για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ ελληνικών τραπεζών κατά τη διετία 1998 -

1999 στις τιμές των μετοχών των εν λόγω τραπεζών. Ειδικότερα, για το σκοπό 

αυτό εκτιμήθηκαν οι υπερκανονικές αποδόσεις των μετοχών τόσο των 

εξαγοραζουσών όσο και των εξαγοραζομένων τραπεζών για το χρονικό διάστημα των 

20 ημερών πριν και μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης. Επίσης αναλύθηκαν 

μεμονωμένα οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών με μετοχές 

εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα προηγούμενης μελέτης των Αθανάσογλου και 

Μπρισίμη (2004) που αφορούσε την αποτελεσματικότητα  κόστους και κερδών των 

τραπεζών που συμμετείχαν στις  εξαγορές και συγχωνεύσεις. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τόσο οι εξαγοράζουσες όσο και οι εξαγοραζόμενες τράπεζες 

εμφανίζουν σημαντικά υψηλές θετικές υπερκανονικές αποδόσεις. Ειδικότερα, οι 

εξαγοράζουσες τράπεζες παρουσιάζουν αισθητά υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση 

με εκείνες των εξαγοραζομένων και με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Σε σχέση με τα 

ευρήματα των Αθανάσογλου και Μπρισίμη (2004) και με εξαίρεση δύο περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών των οποίων οι αποδόσεις ήταν ασυνήθιστα 

υψηλές και μη αναμενόμενες με βάση την αποτελεσματικότητα κόστους και κερδών, 

οι επενδυτές φαίνεται ότι προεξόφλησαν τη θετική επίδραση των τότε επικείμενων 

συμφωνιών στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών αυτών, εκτίμηση η οποία 

αντανακλάται στις θετικές υπερκανονικές αποδόσεις των μετοχών των εν λόγω 

τραπεζών. Το γεγονός όμως ότι οι αποδόσεις αυτές εντοπίζονται στην περίοδο που 

προηγήθηκε της ανακοίνωσης ερμηνεύεται ως ένδειξη για διάχυση φημολογίας ή 

κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης στη χρηματιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα, η 

διατήρηση των υπερκανονικών αποδόσεων για αρκετές ημέρες μετά την ημερομηνία 

ανακοίνωσης αποτελεί παραβίαση της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας της 

χρηματιστηριακής αγοράς (στην "ημιισχυρή" της μορφή) κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο. 

      Επιπλέον, ο Λαζαρίδης (2003), σε μια εμπειρική έρευνα που πραγματοποίησε 

κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2003 μεταξύ των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν / 

εξαγοράστηκαν στην Ελλάδα, εξέτασε τα σχόλια που έγιναν από τους 

εργαζομένους για την κατάσταση πριν και μετά από τη συγχώνευση /  εξαγορά. 

Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις τραπεζών ρυθμίζονται από τις 
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διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου της 2515/25.7.97, όπως έχει συμπληρωθεί από το 

άρθρο 12 του νόμου της 2744/25.10.99 και από τις διατάξεις των άρθρων 68-80 του 

Γ. Νόμου 2190/1920. Αφότου έχει εγκριθεί η συγχώνευση από την τράπεζα της 

Ελλάδας, ο γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνει την έγκριση εξαγοράς / 

συγχώνευσης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις ανώνυμες 

εταιρείες. 

     Όσον αφορά στις πραγματοποιημένες συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών, πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-

2001, υπήρξαν 16 αγορές ή και συγχωνεύσεις μέσα στο ελληνικό έδαφος. Ο 

Λαζαρίδης συνέλεξε  το υλικό μέσω ενός ερωτηματολογίου που περιελάμβανε 80 

ερωτήσεις διαιρεμένες σε επτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιείχε τις γενικές 

ερωτήσεις σχετικά με τη συγχώνευση / εξαγορά, το δεύτερο αναφερόταν στη 

διαδικασία της συγχώνευσης / εξαγοράς, το τρίτο στις αλλαγές στο σχεδιασμό 

εργασίας που προκλήθηκαν από τη συγχώνευση / εξαγορά, το τέταρτο στις αλλαγές 

στην κουλτούρα (μορφή ηγεσίας, προσανατολισμός και εργασία υπαλλήλων), το 

πέμπτο στην προσωπική θέση του ανταποκρινόμενου - υπαλλήλου, το έκτο στη 

διαδικασία και τα αποτελέσματα της εξαγοράς / συγχώνευσης και το έβδομο στις 

προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με τον ανταποκρινόμενο. Το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε από τους σπουδαστές του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής,  του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του 

Νοεμβρίου 2002, σε περίπου 400 ανώτερους υπαλλήλους τραπεζών, των οποίων οι 

τράπεζες είχαν συγχωνευθεί ή είχαν εξαγοραστεί, σε όλη την Ελλάδα, και πιο 

συγκεκριμένα σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα, ανάλογα με το μέγεθος κάθε 

τράπεζας. Μέχρι το τέλος της Φεβρουαρίου 2003, τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν 

με το ποσοστό απάντησης στην έρευνα να αγγίζει το 60.5%, το οποίο θεωρείται πολύ 

σημαντικό ως ποσοστό. Βασισμένος στις πληροφορίες που συνέλεξε ο Λαζαρίδης 

κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

- οι πραγματοποιημένες εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 

μεγαλύτερων και ισχυρότερων τραπεζών στην Ελλάδα, πολλές από τις  οποίες 

μπορούν να επιζήσουν ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, 

- στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτές οι τράπεζες προσπάθησαν να 

διατηρήσουν τα στοιχεία των αρχικών ονομάτων και των δύο τραπεζών (ή ενός από 

των δύο που συμμετείχαν στην εξαγορά / συγχώνευση), προκειμένου να διατηρηθούν 

οι προηγούμενοι πελάτες τους. Κατά τη διάρκεια της εξαγοράς / συγχώνευσης, οι 
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τράπεζες κατόρθωσαν να στηρίξουν ένα μάλλον ευνοϊκό κλίμα προς τους 

υπαλλήλους τους, αν και στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, αυτοί κρατήθηκαν 

ανενημέρωτοι, 

- οι εξαγορές / συγχωνεύσεις οδήγησαν σε αναδιοργανώσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν 

πολύ σημαντικές μιας και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη παρέμειναν στις θέσεις τους, 

- στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναδιοργάνωση των τμημάτων αφορούσε κυρίως 

την οργάνωσή τους και όχι το μέγεθός τους, με συνέπεια τη δημιουργία ενός νέου 

συστήματος πληροφοριών ή τις αλλαγές στην εργασιακή διαδικασία. Φυσικά, δεν 

υπήρξε καμία αλλαγή στη μισθοδοτική κατάσταση ή το πρόγραμμα εργασιών, 

- όπως αναμενόταν, οι εξαγορές / συγχωνεύσεις οδήγησαν σε μια περιορισμένη 

μείωση στον αριθμό προσωπικού, όχι υπό μορφή απολύσεων, αλλά υπό μορφή 

εθελουσίας εξόδου ή μερικής απασχόλησης, κυρίως στην τράπεζα – στόχο, 

- οι εξαγορές / συγχωνεύσεις οδήγησαν επίσης στη βελτίωση της οργανωτικής 

ιεραρχίας και της εικόνας της τράπεζας, ενώ μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε στο να 

ενημερωθούν οι υπάλληλοι, των οποίων η εμπιστοσύνη προς τους ανωτέρους τους 

ήταν μειωμένη. Οι αλλαγές δεν επηρέασαν σε γενικό βαθμό τους πελάτες της 

τράπεζας, ενώ  οι τράπεζες έγιναν πιο δεκτικές στις καινοτομίες, 

- οι υπάλληλοι της κατώτατης γραμμής, αν και αισθάνονταν λιγότερο ικανοποιημένοι 

με την εργασία τους και είδαν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες  και προοπτικές να 

συρρικνώνονται, θεώρησαν την εξαγορά / συγχώνευση ως μια ικανοποιητική εξέλιξη 

και φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο για το μέλλον τους.  

     Συμπερασματικά, ο Λαζαρίδης πιστεύει ότι σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν οι 

ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα προαναφερθέντα αρνητικά στοιχεία που 

σχετίζονται κυρίως με τους υπαλλήλους των τραπεζών – στόχων, έτσι ώστε τα 

καινούρια σχήματα να μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητά τους. 

     Ο Νούλας (2001), εξέτασε την επίδραση της απελευθέρωσης του τραπεζικού 

συστήματος στην Ελλάδα, στη σχετική αποτελεσματικότητα ιδιωτικών και 

κρατικών τραπεζών.  Χρησιμοποίησε τη μέθοδο DEA σε δείγμα 19 ελληνικών 

τραπεζών για τη χρονική περίοδο 1993-1998. Τα αποτελέσματα της μελέτης του 

έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικές τράπεζες φαίνεται να ήταν πιο 

αποτελεσματικές από τις κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες, ειδικά την περίοδο 1996-

1998, οι διαφορές στα επίπεδα αποτελεσματικότητας δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δύο κατηγορίες τραπεζών, κατά μέσο 
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όρο, αντιμετώπιζαν τον ίδιο ανταγωνισμό στο απελευθερωμένο τραπεζικό 

περιβάλλον. Με λίγα λόγια, η προσαρμογή των ιδιωτικών τραπεζών στην 

απελευθέρωση ήταν θετική για τις ιδιωτικές τράπεζες σε αντίθεση με τις κρατικές 

τράπεζες. 

     Τέλος, ο Μανασάκης (2002) σε άρθρο του μελέτησε την εκτίµηση της 

κερδοφορίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των τραπεζών από τη 

χρηµατιστηριακή αγορά, κατά την περίοδο 1995-2001. Η µέθοδος η οποία 

χρησιμοποιήθηκε, είναι αυτή της "ανάλυσης επιχειρηµατικών συµβάντων" (event 

study methodology) και ουσιαστικά, µε αυτή τη µέθοδο, ο Μανασάκης έθετε ως 

προϋπόθεση την επαρκώς αποτελεσµατική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς (Fama et 

al.,1969). Θεωρούσε δηλαδή ότι στους επενδυτές-µετόχους παρέχεται επαρκής 

πληροφόρηση για τους επιδιωκόµενους µέσω της συγχώνευσης στόχους, κατά την 

ανακοίνωση ή την υπογραφή της συγχώνευσης. Μέσω της επαρκούς πληροφόρησης, 

οι µέτοχοι προεξοφλούν την κερδοφορία της συγχώνευσης, γεγονός που 

αποτυπώνεται στις αποδόσεις των µετοχών των συµβαλλόµενων επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε την µέθοδο ανάλυσης ''επιχειρηµατικών συµβάντων'' (event study 

methodology), εξετάζονται οι επιπτώσεις στις αποδόσεις των µετοχών, λόγω θετικών 

και αρνητικών ειδήσεων και γεγονότων, τα οποία ονοµάζονται "επιχειρηµατικά 

συµβάντα". Υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

κεφαλαιαγοράς, αντιστοιχίζονται  οι αθροιστικές υπερκανονικές χρηµατιστηριακές 

αποδόσεις ("υπεραποδόσεις") της περιόδου του "επιχειρηµατικού συµβάντος" µε  τις 

συνέργιες και την βελτιωµένη κερδοφορία που προσδοκάται µέσω της συγχώνευσης. 

Η κερδοφορία της συγχώνευσης στην προκειµένη περίπτωση µελετάται υπό το 

πρίσµα της ορθότητας των αποφάσεων της διοίκησης και της ακόλουθης αύξησης του 

πλούτου των µετόχων. Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο, υπολογίζοναι οι 

"υπεραποδόσεις" (Abnormal Returns) που προκάλεσε κάθε "συµβάν" που σχετίζεται 

µε την εξαγορά ή συγχώνευση. 

     Το δείγµα λοιπόν του Μανασάκη κάλυπτε το σύνολο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων της περιόδου 1995-2001, στις οποίες τουλάχιστον η µία επιχείρηση 

ανήκε στον κλάδο των τραπεζών και ταυτόχρονα ήταν εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθήνας. Τα αποτελέσµατα ήταν συνεπή µε αυτά παρόµοιων εργασιών που 

αναφέρονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αµερική. Τα βασικά συµπεράσµατα 

της εργασίας ήταν τα ακόλουθα: πρώτον, η σωρευτική υπεραπόδοση για τους 

µετόχους των απορροφούµενων ή εξαγοραζοµένων τραπεζών ήταν µεγαλύτερη 

 98



Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

έναντι αυτής των µετόχων των απορροφουσών ή εξαγοραζουσών και δεύτερον, η 

σταθµισµένη σωρευτική υπεραπόδοση δεν διέφερε στατιστικά από το µηδέν. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, στις περιπτώσεις που και οι δύο εταιρείες ήταν εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθήνας, οι σωρευτικές υπεραποδόσεις ήταν στατιστικά 

ισχυρότερες έναντι των περιπτώσεων που µόνο η µία εταιρεία ήταν εισηγµένη και ότι 

οι επενδυτές προεξόφλησαν ως πιο κερδοφόρες τις διαγώνιες εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις έναντι όλων των υπολοίπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 10 

Αμυντικοί μηχανισμοί για αποφυγή εξαγοράς / συγχώνευσης 
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     Οι διευθυντές των εταιρειών-στόχων συχνά αντιστέκονται σε προσπάθειες 

ανάληψης του ελέγχου της επιχείρησης από άλλους . Η αντίσταση συνήθως ξεκινάει 

με δημοσιεύσεις στον τύπο και αποστολή αλληλογραφίας στους μετόχους, με σκοπό 

να παρουσιαστεί η άποψη της παρούσης διοίκησης. Μπορεί τελικά να οδηγήσει και  

σε νόμιμες ενέργειες κατά του δυνητικού αγοραστή. Η αντίδραση της διοίκησης 

μπορεί να ωφελήσει τους μετόχους αν υπάρξει καινούρια πρόταση εξαγοράς με 

καλύτερους όρους από τον δυνητικό αγοραστή ή κάποια άλλη επιχείρηση. Πολλές 

φορές όμως, η αντίσταση της διοίκησης κινείται από παράγοντες προσωπικού 

ενδιαφέροντος και οφέλους σε βάρος των μετόχων. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές 

των εταιρειών-στόχων πολλές φορές αντιστέκονται απλά για να διατηρήσουν τη 

δουλειά τους. Επίσης κάποιες φορές οι επιχειρήσεις-στόχοι δανείζονται μεγάλα ποσά 

χρημάτων τα οποία είναι συνήθως απαιτητά μετά την εξαγορά ή αυξάνουν με 

διορθωτικές κινήσεις την τιμή των μετοχών, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

λιγότερα τα οφέλη από μια εξαγορά. Ακολουθούν μερικές αμυντικές τακτικές που 

χρησιμοποιούν οι διοικήσεις των εταιρειών-στόχων για να αποφύγουν, να 

παρεμποδίσουν ή να καθυστερήσουν ανεπιθύμητες συγχωνεύσεις και εξαγορές 

(Ross,Westerfield and Jaffe, 2005). Χρησιμοποιούμε κυρίως την αγγλική ορολογία, 

επειδή σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη η ακριβής μετάφραση των όρων. 

=>   Divestitures (αποεπενδύσεις): Αναφέρεται στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 

μάνατζερς των εταιρειών-στόχων για αποεπένδυση από συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και περιορισμό της στρατηγικής εστίασης. Με λίγα λόγια, ο 

περιορισμός μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες μόνο σχετικές με το αντικείμενο 

δραστηριότητάς της, θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της μετοχής και κατά συνέπεια 

θα κάνει μια πιθανή εξαγορά πολύ ακριβή. 

=> The Corporate Charter (εταιρικό καταστατικό): Αναφέρεται σε εσωτερικούς 

κανονισμούς διακυβέρνησης της επιχείρησης. Ουσιαστικά, ο μηχανισμός αυτός 

καθιερώνει τις συνθήκες που επιτρέπουν μια εξαγορά. Για παράδειγμα συνήθως 

αρκεί η έγκριση από τα 2/3 των μετόχων για να γίνει δεκτή μια εξαγορά. Η 

επιχείρηση όμως μπορεί να αλλάξει τον εσωτερικό της κανονισμό και να κάνει πιο 

δύσκολη την εξαγορά, απαιτώντας για παράδειγμα έγκριση πάνω από το 80% των 

μετόχων για να προβεί σε έγκριση της εξαγοράς. 

=>  Repurchase Standstill Agreements (συμφωνίες επαναγοράς μετοχών): 

Πρόκειται για μια προγραμματισμένη επαναγορά, όπου η εταιρεία-στόχος αγοράζει 

πίσω δικές της μετοχές από έναν πιθανό αγοραστή, πληρώνοντας συνήθως ένα 
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premium. Απώτερος σκοπός είναι να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί μια μη φιλική 

εξαγορά. Αυτή ουσιαστικά η πληρωμή του premium στον πιθανό αγοραστή 

συναντάται με τον όρο greenmail στη διεθνή βιβλιογραφία. 

=> Exclusionary Self-Tenders (προσφορές ιδίων μετοχών κατ’εξαίρεση): Είναι 

ακριβώς το αντίθετο από την προγραμματισμένη επαναγορά. H εταιρία υποβάλλει 

μια προσφορά για ένα δεδομένο αριθμό μετοχών της, αποκλείοντας παράλληλα 

κάποιους προκαθορισμένους μεγαλομετόχους, με απώτερο σκοπό να μεταφέρει τη 

δύναμη σε άλλους μετόχους. 

=>    Going Private and Leveraged Buyouts (LBOs) (ιδιωτικοποίηση ή εξαγορές 

από ομάδες επιρροής):  Αναφέρεται στο τι συμβαίνει όταν οι μετοχές που 

διαπραγματεύονται δημοσίως, αγοράζονται από ένα ιδιωτικό γκρουπ, που συνήθως 

αποτελείται από την υπάρχουσα διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, η μετοχή παύει να 

διαπραγματεύεται στην αγορά και οι υπόλοιποι μέτοχοι είναι αναγκασμένοι να 

δεχτούν μετρητά για τις μετοχές τους. Αυτά τα μετρητά με τη σειρά τους 

χρηματοδοτούνται κυρίως από δανεισμό και κατά πολύ μικρό ποσοστό από μετοχικό 

κεφάλαιο. Επειδή οι μέτοχοι για να πωλήσουν πρέπει να πληρωθούν ένα premium 

πάνω στην τιμή της μετοχής στην αγορά, είναι αρκετά ριψοκίνδυνο για κάποιον 

αγοραστή να προβεί σε εξαγορά, μιας και απαιτείται η αξία που θα δημιουργηθεί να 

είναι μεγαλύτερη από το premium. 

     Καθώς οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις έγιναν πολύ συχνές στη σύγχρονη 

πραγματικότητα, προέκυψαν και πολλοί καινούριοι όροι, που αναφέρονται σε 

μηχανισμούς προστασίας των επιχειρήσεων από εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Αναφέρονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι όροι στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Ross,Westerfield and Jaffe, 2005): 

 Golden parachutes (χρυσά αλεξίπτωτα): Κάποιες εταιρείες που αποτελούν 

στόχο εξαγοράς (target firms) προσφέρουν αποζημιώσεις στην ανώτατη 

διοίκηση τους, όταν δεχτούν προτάσεις για εξαγορά. Αυτό μπορεί να ληφθεί 

ως μια αμοιβή στη διοίκηση, έτσι ώστε να εξετάσει αμερόληπτα την 

προσφορά της εξαγοράς δείχνοντας  μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πλευρά 

των μετόχων παρά για την προσωπική ευημερία της ανώτατης διοίκησης. 

Αυτό αποτελεί σημαντικό αμυντικό μηχανισμό σε περίπτωση εξαγοράς, μιας 

και το management της υπό εξαγορά επιχείρησης έχει προσφέρει στον εαυτό 

του με δεσμευτικές συμβάσεις υπερβολικές αποζημιώσεις σε περίπτωση 

αντικατάστασης τους από την αγοράζουσα επιχείρηση. 
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 Crown jewels (κοσμήματα στέμματος): Οι εταιρείες συχνά πουλούν κύρια 

περιουσιακά τους στοιχεία όταν αντιμετωπίσουν απειλή εξαγοράς. Πρόκειται 

κυρίως για τα σπουδαιότερα περιουσιακά τους στοιχεία και ιδιαιτέρως αυτά 

για τα οποία ενδιαφέρεται περισσότερο η αγοράζουσα επιχείρηση. 

 Poison Pills (δηλητηριώδη χάπια):  Είναι ένας όρος με προέλευση από τον 

κόσμο της κατασκοπείας. Οι πράκτορες υποτίθεται πρέπει να πάρουν χάπι 

κυανίου παρά να αιχμαλωτιστούν και να φανερώσουν μυστικά. Έτσι τα 

poison pills χρησιμοποιούνται για να κάνουν τη μετοχή απαγορευτική και να 

απωθήσει τους άλλους. Είναι ουσιαστικά ένα δικαίωμα αγοράς μετοχών της 

εξαγορασθείσας εταιρείας σε πολύ χαμηλή τιμή. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται 

σε μετόχους της εταιρείας στόχου και ασκείται μόνο σε περιπτώσεις 

μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό το δικαίωμα κάνει τόσο 

«αδύναμη» τη μετοχή, έτσι ώστε η επιχείρηση που έχει κάνει την πρόταση 

εξαγοράς να χάνει χρήματα από τις μετοχές. Έτσι, ο πλούτος μεταβιβάζεται 

από τον πλειοδότη (bidder) στο στόχο (target). 

 White knight (λευκός ιππότης): Μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει μια μη 

φιλική συγχώνευση μπορεί να κανονίσει να εξαγοραστεί από κάποια άλλη, 

που είναι φιλικά προσκείμενη προς αυτήν. Με άλλα λόγια η επιχείρηση 

σώζεται από τον λευκό ιππότη. 

 Lockup (στήριξη): Είναι ένα δικαίωμα το οποίο χορηγείται σε κάποιον 

φιλικά προσκείμενο στην εταιρεία (πιθανόν λευκό ιππότη) και το οποίο δίνει 

το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να αγοραστούν μετοχές ή κύρια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στόχου από τον λευκό ιππότη σε μια 

σταθερή και συμφωνημένη τιμή, στο ενδεχόμενο μιας μη φιλικής 

προσπάθειας εξαγοράς από κάποια άλλη επιχείρηση. 

 Shark repellent (απωθητική ουσία καρχαριών): Είναι οποιαδήποτε τακτική 

κάνει την επιχείρηση λιγότερη ελκυστική σε έναν πιθανό εξαγοραστή. 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 11 

Προοπτικές και κρίσιμα ζητήματα 
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     Σύμφωνα με τους Ayadi και Pujals (2005) οι προοπτικές για τον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο είναι οι παρακάτω: 

 Η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά είναι ακόμη σχετικά τεμαχισμένη και 

εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη τοπικοί ηγέτες και εθνικά ολιγοπώλια με 

ελάχιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα να λειτουργούν ως παγκόσμιοι παίχτες. 

Σε μακροχρόνια βάση, η αύξηση σε διασυνοριακές λειτουργίες και σε 

λειτουργίες ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς θα οδηγήσουν στην δημιουργία 

αρκετών πανευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών συσπειρώσεων, ανεξάρτητα 

από τα παραδοσιακά σύνορα. Είναι πολύ πιθανό ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές 

θα επιταχυνθούν σε χώρες όπου η εγχώρια ολοκλήρωση είναι προχωρημένη, οι 

ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν περαιτέρω συσπειρώσεις και όπου ο 

ανταγωνισμός έχει συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς 

(Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα). Η 

εμπειρία δείχνει ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές θα ξεκινήσουν πρώτα με 

γεωγραφικές περιοχές που έχουν ισχυρούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς 

με την Ευρώπη. Σε χώρες όπου υπάρχουν ακόμη μέτρια ή χαμηλά επίπεδα 

ολοκλήρωσης (Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία) 

αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση. Σε χώρες τέλος, όπου οι 

διασυνοριακές συγκεντρώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, είναι αναπόφευκτος ο 

σχηματισμός διασυνοριακών συσπειρώσεων.  

 Όσον αφορά το τραπεζικό μοντέλο που θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη φαίνεται 

ότι διαμορφώνονται δύο τάσεις: από τη μία πλευρά υπάρχει το μοντέλο της 

παγκόσμιας επενδυτικής τραπεζικής, η οποία είναι υψηλά συγκεντρωμένη σε 

παγκόσμια κλίμακα και εξειδικευμένη σε λίγες δραστηριότητες (συμβουλευτικές, 

χρηματιστηριακές, χρηματοδοτικές, κ.λ.π.) για διεθνείς εταιρικούς πελάτες (π.χ. 

Deutsche Bank, Credit Suisse Group and UBS). Από την άλλη πλευρά υπάρχει το 

μοντέλο των πολυεξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων ή αλλιώς το μοντέλο 

της διεθνούς λιανικής τραπεζικής, το οποίο είναι το κυρίαρχο μοντέλο αυτή τη 

στιγμή και εστιάζει σε δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και στην υψηλή 

διαφοροποίηση (ιδιωτικοί πελάτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, επενδυτικές υπηρεσίες, private banking, κ.λ.π.). 

 

 Όσον αφορά το μέγεθος της άριστης τράπεζας είναι δύσκολο να πει κανείς αν 

είναι καλύτερη η διαφοροποίηση ή η εξειδίκευση. Διεθνή και εξειδικευμένα 
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τραπεζικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη, με τα δικά τους 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα αποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους. 

Τα μεγάλα ιδρύματα άσχετα αν τελικά έχουν οφέλη από τις συγχωνεύσεις θα 

επιδιώξουν να κερδίσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς  κυρίως για 

λόγους φήμης, η οποία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για είσοδο νέων παιχτών. 

Από την άλλη, οι μικρές τράπεζες θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξυπηρετώντας niche τμήματα της αγοράς. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει ένα μοντέλο αναφοράς για τα τραπεζικά ιδρύματα που θα 

κυριαρχήσουν τα επόμενα έτη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ικανοποίηση του 

πελάτη, η αξία των μετόχων και η συμμόρφωση με τις καινούριες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι οι στρατηγικοί στόχοι. 

 Όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης, πέρα από τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές υπάρχουν και οι στρατηγικές συμμαχίες με ανταλλαγές μετοχών. Σε 

βραχυχρόνια βάση οι στρατηγικές συμμαχίες φαίνονται να είναι πιο ευέλικτες και 

να προετοιμάζουν το έδαφος για εξαγορές και συγχωνεύσεις (π.χ. Credit-Agricole 

και Εμπορική), σε μακροχρόνια βάση όμως είναι πιθανό μια στρατηγική 

συμμαχία να μην μπορεί να αποφέρει τα οφέλη από τις συνέργιες που παρέχουν οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Με λίγα λόγια οι συνεργασίες ή οι συμμαχίες 

ανάμεσα στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια 

μόνο όμως ως προσωρινή λύση για επίτευξη εξωτερικής ανάπτυξης. 

 Τέλος, μια τάση που διαμορφώνεται ξεκάθαρα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες 

είναι η στρατηγική του outsourcing (χρησιμοποίηση εξωτερικών συνεργατών) 

για μη κεντρικές δραστηριότητες με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους, την 

πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και την εστίαση στις κύριες δραστηριότητες. 

     Σύμφωνα με την Kantor Capital (2004), οι προοπτικές για τον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο είναι οι παρακάτω: 

 Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των τραπεζών ώστε να 

ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά στη ζώνη του Ευρώ και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και τεχνογνωσία ως αποτέλεσμα συμμαχιών με ευρωπαϊκούς 

ομίλους. 

 Περαιτέρω πραγματοποίηση μεγάλων και δραστικών διασυνοριακών τραπεζικών 

εξελίξεων (cross-border boom) με σημαντικές αλλαγές να πραγματοποιούνται στο 

χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Κοιτώντας πίσω τα δύο τελευταία χρόνια 
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8 από τις 12 μεγάλες ευρωπαϊκές εξαγορές και συγχωνεύσεις αφορούσαν 

διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες. 

 Αναμένεται νέο κύμα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών εντός των 25 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ενθάρρυνση του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος, της εμβάθυνσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της 

διεύρυνσης της Κοινότητας στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. 

 Συνεχής συγκράτηση των δαπανών. 

 Οι τράπεζες αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην ενίσχυση των κατηγοριών δανείων 

µε µεγάλα περιθώρια κέρδους παρά την ανάγκη αυξηµένων προβλέψεων. 

Εκτιµάται ότι θα διατηρηθεί η επέκταση των τραπεζών στην λιανική τραπεζική 

και στο δανεισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 Ενίσχυση της αποδοτικότητας των τραπεζών. 

 Ενίσχυση της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής (ATM, mobile Banking, 

Phone Banking) µε ταυτόχρονη όµως διατήρηση ορθά ανεπτυγµένου δικτύου 

καταστηµάτων. 

 Εκτιµάται ότι οι περισσότερες εκ των µεγάλων τραπεζών διαθέτουν κεφάλαια 

επαρκή για να υποστηρίξουν την επέκταση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η 

πιθανή τιτλοποίηση µέρους των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών θα 

βελτιώσει ακόµα περισσότερο τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια. 

 Πολλές τράπεζες θα βρεθούν αντιµέτωπες µε την ανάγκη για αυξηµένες 

προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσµάτων τους µε την υιοθέτηση των ΔΛΠ. Αυτό 

ίσως µειώσει την κερδοφορία και περιορίσει την πιστωτική επέκταση. Ενδέχεται 

να γίνουν κινήσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και πρωτοβουλίες για 

την ενίσχυση της καθαρής τους θέσης. 

 Η επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος των ελληνικών τραπεζών αποτελεί 

προϋπόθεση για τους ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα.  

 Οι συγχωνεύσεις που οδηγούν σε ισχυρότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 

έχουν μεγαλύτερα περιθώρια διασποράς του κινδύνου και μεγαλύτερη  

κεφαλαιακή επάρκεια. 

 

 

     Σύμφωνα με την Kantor Capital (2004), κρίσιμα ζητήματα για τον τραπεζικό 

κλάδο αποτελούν τα ακόλουθα: 
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 Οι νέοι κανονισµοί της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ οι οποίοι προβλέπουν την 

εισαγωγή επιπρόσθετων αρχών εποπτείας και τρόπου υπολογισµού των 

ελάχιστων κεφαλαίων των τραπεζών θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε αυξηµένες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις και έξοδα για παρακολούθηση και έλεγχο. Αυτό με τη 

σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για δημιουργία 

συνεργιών. 

 Κίνδυνοι που συνεπάγεται η διαρκώς επιταχυνόμενη πιστωτική επέκταση. 

 Ελλιπής ενημέρωση για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ορισμένων τραπεζών. 

 Η τεχνολογία θα αποβεί καθοριστικής σηµασίας στην αξιοποίηση των σχέσεων 

µε πελάτες µε την τμηματοποίηση των αγορών, την άμεση εξατοµικευµένη 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την πρόβλεψη της πορείας νέων 

προϊόντων. 

 Σηµαντικό ρόλο στη µετεξέλιξη των τραπεζών θα παίξει η οργανωτική 

εκλογίκευση και η απαλοιφή δοµών και διαδικασιών που δεν παράγουν πλέον 

αξία για τους πελάτες αλλά και για τους µετόχους των τραπεζών. 

 Η εισαγωγή των ΔΛΠ θα οδηγήσει σε αυξηµένες προβλέψεις, οι οποίες µε την 

σειρά τους θα επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσµατα και θα περιορίσουν την 

ταχύτητα πιστωτικής επέκτασης. 

 Η τραπεζική αγορά είναι ακόµη πολυπληθής και οι αποδόσεις κεφαλαίου είναι 

χαµηλές για αρκετές τράπεζες. Αναµένεται ότι θα υπάρξουν κινήσεις 

συγκέντρωσης της αγοράς κυρίως γύρω από τους υφιστάµενους σηµαντικούς 

παίκτες. 

 Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η άρση τόσο των πολιτικών όσο και των 

πολιτιστικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Αξιοσημείωτες είναι 

όχι μόνο οι μεγάλες εξαγορές Βρετανικών, Ιταλικών και Γερμανικών τραπεζών 

από μη εγχώριους αγοραστές, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν οι 

καταναλωτές να συνεργαστούν με «ξένες» τράπεζες. Η πίστη (loyalty) των 

καταναλωτών σε εθνικά προϊόντα φθίνει σημαντικά σε σχέση με την αυξανόμενη 

επιθυμία τους για πιο ανταγωνιστικές τραπεζικές υπηρεσίες. 

 Οι διοικήσεις των τραπεζών πρέπει να εργαστούν με εξαιρετική προσοχή ώστε να 

εξασφαλίσουν την έγκριση των θεσμικών επενδυτών τους πριν καν ακόμα 

ξεκινήσει η διαδικασία εισόδου τους στην αγορά των εξαγορών. 

Κεφάλαιο 12 

Επίλογος / Συμπεράσματα 
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     Συμπερασματικά, ασχέτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις, 

φαίνεται ότι για να είναι ανταγωνιστικές στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία, πρέπει να αναπτυχθούν και να επεκταθούν μέσω συμφωνιών που οδηγούν 

τελικά σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Οι κύριοι λόγοι που οδηγούσαν και 

παλαιότερα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως ήταν οι οικονομίες κλίμακας, η 

μείωση του κινδύνου μέσω διασποράς και διαφοροποίησης και η ανάγκη για γρήγορη 

απόκριση σε αλλαγές, εξακολουθούν να αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά του 

21ου αιώνα. Το κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων ξεκίνησε ουσιαστικά τη 

δεκαετία του 1980 από τις Η.Π.Α. και έχει περάσει με αρκετή καθυστέρηση στην 

Ευρώπη και συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Όσον αφορά τους τραπεζικούς 

οργανισμούς πρέπει να είναι ευέλικτοι, αποδοτικοί, κερδοφόροι, προσαρμόσιμοι, και 

έτοιμοι να αντιδράσουν για να αποκτήσουν μια κυρίαρχη θέση στο παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. 

     Οι ακαδημαϊκές εμπειρικές έρευνες δημιουργούν ένα παράδοξο˙ από τη μία 

καταλήγουν σε μεικτά αποτελέσματα για τα οφέλη των τραπεζικών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων και από την άλλη βλέπουμε ότι το κύμα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών αυξάνεται συνεχώς. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι δημιουργούνται 

τελικά αξεπέραστα προβλήματα λόγω μεγέθους είτε ότι τα διευθυντικά τραπεζικά 

στελέχη κυριεύονται από αλαζονεία. Οι πιο πρόσφατες πάντως εξαγορές και 

συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών φαίνεται να είναι πιο πετυχημένες, μιας και έχει 

προηγηθεί από τους υπεύθυνους αυτών των συμφωνιών, παρατήρηση πολλών 

εξαγορών και  συγχωνεύσεων που ξεκίνησαν την δεκαετία του 1980. Υπάρχει πλήθος 

ερευνών που ασχολήθηκαν με τo φαινόμενο αυτό στις Η.Π.Α., αλλά τα 

αποτελέσματά τους δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της 

διαφορετικότητας της δομής του τραπεζικού συστήματος και της διαφορετικής 

νομοθεσίας. 

     Με τους νέους κανονισµούς της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ, αναμένεται να 

αλλάξει ριζικά το τοπίο στον ευρωπαϊκό χάρτη. Είναι πολύ πιθανόν ότι οι 

διασυνοριακές συναλλαγές θα επιταχυνθούν σε χώρες όπου η εγχώρια ολοκλήρωση 

είναι προχωρημένη, ενώ σε χώρες όπου υπάρχουν ακόμη μέτρια ή χαμηλά επίπεδα 

ολοκλήρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγχώρια συγκέντρωση. Προς το παρόν, 

η διασυνοριακή συγκέντρωση είναι περιορισμένη κυρίως λόγω απόστασης, υψηλού 

κόστους πληροφόρησης, γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών, διαφορετικών 

νομισμάτων, διαφορετικών ρυθμιστικών δομών και αρκετών κανονισμών εναντίων 
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αλλοδαπών ανταγωνιστών. Κάποιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν μερικά 

από αυτά τα εμπόδια (π.χ. Single Market Programme, European Monetary Union). 

Από την άλλη, έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια 130.000 θέσεις εργασίας στο 

χρηματοοικονομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ και ο συστημικός κίνδυνος 

έχει αυξηθεί επικίνδυνα, ειδικά σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Ελβετία, που 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα τραπεζικής συγκέντρωσης. 

     Η μελλοντική τάση δείχνει ότι το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων θα 

συνεχιστεί με όλο και αυξανόμενους ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες 

εμπειρικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι λίγες τέτοιες συμφωνίες είναι 

τελικά πετυχημένες. Ίσως η εμπειρική εργασία κάνει λάθος. Αλλά, αυτό δεν φαίνεται 

πολύ πιθανό επειδή έχουν υπάρξει πολλές διαφορετικές μελέτες από πολλούς 

διαφορετικούς συντάκτες και με ισχυρά αποτελέσματα. Ίσως τα διευθυντικά στελέχη 

πάσχουν από αυταπάτες. Είναι πολύ δύσκολο όμως να θεωρηθεί ότι εμφανίζεται μια 

τεράστια αναδιάρθρωση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής δομής λόγω 

λανθασμένων απόψεων μερικών διευθυντικών στελεχών. Ίσως οι διευθυντές 

ψεύδονται, λέγοντας στους μετόχους ότι δημιουργούν αξία αλλά επεκτείνουν μόνο τη 

βάση της δικής τους δύναμης και τις αποζημιώσεις τους. Αλλά, εδώ επίσης, φαίνεται 

δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν συμμετάσχει 

σε μαζικά πλάνα εξαγορών και συγχωνεύσεων με την ευλογία μετόχων που δεν 

κερδίζουν καμία αξία από αυτές τις συμφωνίες. 

     Η αλήθεια μπορεί να είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη 

διαδικασία της τραπεζικής ολοκλήρωσης Οι προσπάθειες που έχουν αρχίσει 

πρόσφατα για να εξετάσουν τη διευθυντική διαδικασία που συνδέεται με μια 

συγκεκριμένη διαπραγμάτευση συγχώνευσης,  μπορούν να ρίξουν κάποιο φως στο 

θέμα. Η ερώτηση κλειδί είναι: μπορούμε κάθε φορά να εξηγούμε τη διαδικασία και 

τις διαπραγματεύσεις συγχώνευσης σε μια κατά περίπτωση βάση; Μπορεί αυτή η 

διαδικασία να μας οδηγήσει σε μια εκτίμηση των πιθανών κερδών αποδοτικότητας 

και γιατί δεν εμφανίζονται αυτά κατά μέσον όρο στα στοιχεία που οι περισσότεροι 

οικονομολόγοι εξετάζουν; Η συγκεκριμένη τακτική, εμφανίζεται ως ένα παραγωγικό 

μονοπάτι για να ακολουθήσουμε, τουλάχιστον προς το παρόν. 
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Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εταιρικές ταυτότητες των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών 

 

1) Όμιλος  Εθνικής 

     Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και  την  Ανατολική  Μεσόγειο  ηγείται  του  μεγαλύτερου  και  ισχυρότερου  Ομίλου 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

     Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η μετοχή της 

Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

     Η ΕΤΕ είναι πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, υπαγόμενη στην ελληνική 

και κοινοτική τραπεζική νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν.2076/92 όπως ισχύει 

σήμερα, που ως γνωστόν ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την δεύτερη τραπεζική 

οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.       

     Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εργασίες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(factoring). 

     Με το πληρέστατο Δίκτυό της που αριθμεί περισσότερα από 570 Καταστήματα 

και πάνω από 1300 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. 

Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι 

υπηρεσίες Μobile and Internet Banking. Σήμερα και μετά τις πρόσφατες εξαγορές 

στο χώρο της Βαλκανικής, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 290 

μονάδες. 

     Οι λογαριασμοί καταθέσεων που ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύρια και οι άνω του 

εκατομμυρίου λογαριασμοί χορηγήσεων αποτελούν τη σημαντικότερη απόδειξη της 

εμπιστοσύνης του κοινού της που αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της τράπεζας. 

     Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και 

αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε 
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ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών 

Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. 

     Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό 

προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, 

η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. 

Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της 

θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε 

προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.»,  με σκοπό  την  αρτιότερη  εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα  

της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. 

     Από  τον   Οκτώβριο του  1999,  η   μετοχή  της  Τράπεζας   διαπραγματεύεται στο   

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε 

στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής  "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ".      

     Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η παλαιότερη εμπορική τράπεζα της χώρας, 

ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα: Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.  

• Η Τράπεζα αριθμεί 590 καταστήματα και 1316 ΑΤΜs στην ελληνική επικράτεια, 

ενώ διαμέσου θυγατρικών εταιρειών και καταστημάτων διαθέτει το ευρύτερο 

δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών από κάθε άλλη τράπεζα στο εξωτερικό 

(290 μονάδες).  

• Ο Όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται διεθνώς σε 11 χώρες όπου ελέγχει 7 

τράπεζες και 19 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

• Σήμερα, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας απασχολεί συνολικά 21.718 άτομα, 

ενώ στην Τράπεζα εργάζονται 13.743 υπάλληλοι. 

• Ελέγχοντας πάνω από το 1/4 της λιανικής τραπεζικής και έχοντας την μεγαλύτερη 

καταθετική βάση στην Ελλάδα (32% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις 
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ταμιευτηρίου και όψεως), η Εθνική Τράπεζα δίκαια μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι 

η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας.   

• Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, πάνω από 2,5 δισ. ευρώ ίδια κεφάλαια και 

συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,8% (Tier I & II), ο Όμιλος της ΕΤΕ 

πρωταγωνιστεί στις εγχώριες και περιφερειακές εξελίξεις.  

• Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το 2005 αυξήθηκαν κατά 100% σε 

σχέση με το 2004 και ανήλθαν στα 727,4 εκατ. ευρώ.  

• Ο Όμιλος της ΕΤΕ είναι ο πρώτος ελληνικός χρηματοοικονομικός οργανισμός 

που εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές του στη μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά του 

κόσμου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  

• Με την εξαγορά του μεγαλύτερου τραπεζικού ιδρύματος στην Π.Γ.Δ.Μ. 

(Stopanska Banka), του δεύτερου μεγαλύτερου στη Βουλγαρία (United Bulgarian 

Bank) και την πρόσφατη εξαγορά της Banca Romaneasca στη Ρουμανία, η ΕΤΕ 

φιλοδοξεί να γίνει η Τράπεζα των 60 εκατομμυρίων κατοίκων της Βαλκανικής.  

• Στις 18/8/2006, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 46% των Κοινών και του 

100% των Ιδρυτικών Μετοχών της Finansbank (ISE:FINBN) από την FIBA 

Holding, μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα της Ελλάδος, την 

Τουρκική Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή του Τραπεζικού Συστήματος (BRSA), 

την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας, καθώς και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας. Η εξαγορά μετατρέπει την ΕΤΕ σε κορυφαίο 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε 

έντεκα χώρες. Ο νέος Όμιλος της ΕΤΕ διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των 

€ 70 δισεκατ., περίπου 12 εκατομμύρια πελάτες και δίκτυο μεγαλύτερο των 

1.075 καταστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 50% των 

καταστημάτων ευρίσκονται εκτός Ελλάδος. Το χαρτοφυλάκιο δανείων που 

προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητές του ανέρχεται πλέον σε € 8 δισεκατ. 

περίπου, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

των δανείων του. Το 2005, τα pro-forma κέρδη προ φόρων του Ομίλου 

ανήλθαν σε € 1,3 δισεκατ., ενώ οι δραστηριότητες στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη και την Τουρκία συνεισέφεραν περισσότερο από το 33% του 

συνόλου. Επιπλέον, η ΕΤΕ αναμένει μεσοπρόθεσμα να προκύψουν σημαντικές 

συνέργειες από την εξαγορά της Finansbank.  
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2) Όμιλος Alphα Bank 

     Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην 

Ελλάδα. Με 450 Καταστήματα, ο Ομιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη 

διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

καθώς επίσης και στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Jersey (Channel Islands). 

     Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν 

δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα.  

     Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου "Ι. Φ. Κωστοπούλου" μετονομάστηκε σε 

"Τράπεζα Καλαμών".           

     Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε 

"Τράπεζα   Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως".          

     Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως", αργότερα, το 

1972 σε "Τράπεζα Πίστεως" και τέλος το Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα 

Πίστεως.  

     Η Τράπεζα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από την 

προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν 

ολοκληρωμένο 'Ομιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών.  

     Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής 

Τραπέζης.  

     Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με 

απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που 

προέκυψε από την συγχώνευση ονομάζεται Alpha Bank. Σήμερα, η Alpha Bank είναι 

η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην Ελλάδα. 

       Δίκτυο στην Ελλάδα: Το Δίκτυο της Τραπέζης στην Ελλάδα αριθμεί 364 

καταστήματα.  

      Παρουσία στο εξωτερικό : Η εδραίωση της παρουσίας της Τραπέζης και του 

Ομίλου στις διεθνείς αγορές προωθείται συστηματικά μέσα από ένα δυναμικό και 

συντονισμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη της Alpha 

Bank Kύπρου, της Alpha Bank Romania, του Καταστήματος Λονδίνου και της Alpha 

Bank London, των Καταστημάτων Βελιγραδίου, Nέου Βελιγραδίου, Makenzijeva και 

της Jubanka a.d. Βελιγραδίου στη Σερβία και Μαυροβούνιο, των Καταστημάτων 

Τιράνων, Δυρραχίου, Ελμπασσάν, Αργυροκάστρου, Αυλώνα, Μπερατίου, Φιέρι, 

Pjeter Budi και Zogu I Zi στην Αλβανία, της Alpha Bank Jersey, των Καταστημάτων 

Σόφιας, Plovdiv, Βάρνας, Blagoevgrad, Levski, Sliven, Stara Zagora, Lyulin, 
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Business Park, Stamboliyski, Ρούσσε, Haskovo, Burgas, Veliko Tarnovo, Pernik, 

Sevlievo, Pleven, Silistra, Dobrich, City Center Sofia και Vratza στη Βουλγαρία και 

της Alpha Bank a.d. Skopje στην Π.Γ.Δ.Μ. Ο Όμιλος έχει παρουσία και στη Νέα 

Υόρκη με τη λειτουργία της Alpha Finance US για τη διάθεση ελληνικών ομολόγων 

και μετοχών. Παράλληλα λειτουργεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών (με τραπεζικά 

ιδρύματα) εσωτερικού και εξωτερικού.  

 O αριθμός των απασχολούμενων στον Όμιλο την 31.12.2005 ανήρχετο σε 

11.484 άτομα, με το προσωπικό στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 8.211 άτομα. 

 Tα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου το 

2005, κατέγραψαν αύξηση 23% και διαμορφώθηκαν στα 502,2 εκατ. ευρώ. 
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3)  Όμιλος  Eurobank EFG 
 

     Η πιο δυναμική Τράπεζα στην Ελλάδα, με ηγετικά μερίδια αγοράς στους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς τραπεζικών εργασιών.  Ο όμιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε 

το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και με στόχο την 

παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών.  Σήμερα ο όμιλος Eurobank EFG έχει 

κατακτήσει την πρώτη θέση στην καταναλωτική πίστη, τα αμοιβαία κεφάλαια, την 

επενδυτική τραπεζική, τις χρηματιστηριακές εργασίες και τις ασφάλειες ζωής, ενώ 

είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και από τους 

μεγαλύτερους χρηματοδότες ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα συνολικά. 

Στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, ο όμιλος 

Eurobank EFG συγκαταλέγεται πλέον στους πρωταγωνιστές των τραπεζικών 

εξελίξεων στις χώρες στις οποίες έχει παρουσία. Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός Όμιλος 

έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία, τη 

Ρουμανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο. Μέσα στο 2006 επεκτείνει την παρουσία του 

και στην τραπεζική αγορά της Πολωνίας και της Τουρκίας.                                                             

     Ο όμιλος Eurobank EFG διαθέτει προσωπικό άνω των 17.000 ανθρώπων και 

παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο 

μέσα από το δίκτυο καταστημάτων του, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα 

διάθεσης, που ξεπερνούν τα 900 σημεία παρουσίας.            

     Το όραμα της Eurobank EFG είναι να αποτελεί την Τράπεζα πρώτης επιλογής για 

την αγορά της Νέας Ευρώπης, λειτουργώντας ταυτόχρονα με υπευθυνότητα προς 

τους μετόχους και την κοινωνία.                          

     Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. 

Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα 

επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η EFG Eurobank Ergasias 

έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά 

και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση 

στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφόρους τομείς της αγοράς.            

     Σε  501 εκατ ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της 

Eurobank το 2005, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 47,4%.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
   
1990      Ίδρυση της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας Α.Ε., με ειδίκευση στους τομείς της       
              επενδυτικής τραπεζικής και του private banking 
 
1994      Απόκτηση μεριδίου 75% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.   
      
1996     Εξαγορά της Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων, από τη  
              μητρική εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) S.A.     
    
1997      Συγχώνευση Eurobank - Interbank 
 
              Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A. 
 
              Μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.   
      
 
1998     Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών 
 
             Η CEH εξαγοράζει το 99.8% της Τράπεζας Κρήτης 
 
             Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην   
             Τράπεζα Εργασίας 
 
             Η Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank     
    
 
1999 Μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank 
 
             Συγχώνευση δραστηριοτήτων EFG Eurobank - Τράπεζας Αθηνών με   
             ανταλλαγή μετοχών 
 
             Δημόσια προσφορά μετοχών και εισαγωγή της EFG Eurobank στο   
             Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
 
             Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Κρήτης 
 
             Η CEH αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια    
             προσφορά         
 
2000     Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Εργασίας 
 
             Μετονομασία σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 
             Απόκτηση ποσοστού 19,25% στην Banc Post S.A. Ρουμανίας      
   
 
2002     Συγχώνευση EFG Eurobank Ergasias - ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζας Επενδύσεων 
 
             Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 36,25% 

 124



Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο 

 
              Απόκτηση συμμετοχής 43% στη Post Bank Βουλγαρίας μέσω εξαγοράς του   
              50% της Alico / CEH Balkan Holdings 
 
              Ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς των εισηγμένων εταιριών «Επενδύσεις   
              Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ».      
   
2003 Εξαγορά ποσοστού 68% της Post Banka AD Σερβίας 
 
               Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» από την  
               EFG Eurobank Ergasias 
 
               Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 53,25% 
 
               Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» από την   
               EFG Eurobank Ergasias  

               Αύξηση συμμετοχής στην Post Banka AD Σερβίας σε 90,8% και                     
μετονομασία της σε EFG Eurobank AD Beograd                                                                  

               Διάθεση του ποσοστού της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank. Αύξηση       
συμμετοχής θεσμικών επενδυτών σε 22% του συνόλου. 

Ίδρυση Euroline Retail Services (Ρουμανία) - 80% Eurobank Cards και 
19.961% Banc Post 

              Ίδρυση Eurocredit Retail Services (Cyprus) - 100% Eurobank Cards 
          

 

2004 Αύξηση συμμετοχής στην Post Bank Βουλγαρίας σε 96,74% μέσω εξαγοράς   
του υπόλοιπου 50% της Alico/CEH Balkan Holdings. 

Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd AD σε 93,54% 

Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 58,6% 

Ίδρυση Euroline Retail Services AD (Σερβία) - 100% Eurobank Cards 

Εξαγορά της Intertrust ΑΕΔΑΚ  

        

2005       Εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής στην Τουρκία 

Εξαγορά της Capital Securities χρηματιστηριακής στη Ρουμανία 

Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd σε 97,5% 

Απόκτηση συμμετοχής 62,3% στην Nacionalna štedionica – banka Σερβίας  
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 4) Όμιλος Πειραιώς 

     Ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους της 

ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες 

λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και 

παρέμεινε μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε 

παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.  

     Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία 

σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, 

το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην 

Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής 

εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην 

απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της 

National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε 

την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της 

απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, συγχώνευση 

που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες 

ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα.                  

     Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank 

από το Ελληνικό Δημόσιο, εξαγορά που επέφερε σημαντικά οφέλη (διεύρυνση 

μεριδίου αγοράς, ισχυροποίηση κεφαλαιακής βάσης), ενώ η συγχώνευσή της από την 

Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Δεκέμβριο 2003. Επίσης, στις αρχές 

του 2002 υπογράφηκε συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Ομίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς με το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όμιλο ING για την ελληνική αγορά, με 

έμφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών.                                                                                  

     Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική 

επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής 

Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank 

(μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί παρουσία του 

Ομίλου και πραγματοποίησε είσοδο στη σερβική αγορά με την εξαγορά της Atlas 

Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Atlas Bank), αλλά και στην αιγυπτιακή αγορά με 

την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank 

Egypt). 

     Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το 

σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην 
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Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην 

καταναλωτική-στεγαστική πίστη και στα άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στο 

χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς 

και επενδυτικής τραπεζικής, στην αναπτυσσόμενη αγορά της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και, τέλος, στον τομέα της ναυτιλίας.       

     Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το πολύ καλά 

οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων της, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο 

τραπεζικής της winbank. Η τελευταία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η 

πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, παρέχοντας 

ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Η 

winbank έχει βραβευθεί για τις υπηρεσίες της από διακεκριμένους οργανισμούς σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ είναι η μοναδική ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής 

τραπεζικής πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.      

     Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με παρουσία στα 

μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α. με τη 

Marathon Bank στη Νέα Υόρκη με δίκτυο 11 καταστημάτων, στο Ηνωμένο Βασίλειο 

με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο, στην Αλβανία με την Tirana 

Bank με 35 καταστήματα, στη Ρουμανία με την Piraeus Bank Romania με 30 

καταστήματα, στη Βουλγαρία με 66 καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria, στη 

Σερβία με 14 καταστήματα της Piraeus Atlas Bank και, τέλος στην Αίγυπτο με την 

Piraeus Bank Egypt με 26 καταστήματα.             

     Κύριους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου Πειραιώς αποτελούν η περαιτέρω 

διεύρυνση των μεριδίων αγοράς στην ελληνική και στις τραπεζικές αγορές του 

εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών του, η πρωτοπορία στη 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στη 

λιανική τραπεζική και τις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση στους τομείς 

της διαχείρισης περιουσίας τρίτων και των τραπεζοασφαλειών και, τέλος, η ενίσχυση 

της κερδοφορίας του, με στόχο τη συνεχή αύξηση της περιουσίας των μετόχων του. 

     Βασική κατεύθυνση της πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

του Ομίλου είναι η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, διαθέτοντας 

ικανά και αφοσιωμένα στελέχη με δυνατότητα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
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στο πλαίσιο της ενιαίας Τραπεζικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο 

των απασχολουμένων στον Όμιλο στις 31.03.2006 ανερχόταν σε 8.467 άτομα. 

     Στο τέλος Μαρτίου 2006, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διέθετε ένα δίκτυο 458 

καταστημάτων (275 στην Ελλάδα και 183 στο εξωτερικό) και ίδια κεφάλαια που 

διαμορφώθηκαν στα €1.716 εκ. Οι καταθέσεις, τα repos και τα ομόλογα πελατών του 

Ομίλου έφθασαν τα €14.708 εκ, οι χορηγήσεις τα €17.052 εκ και το σύνολο του 

ενεργητικού τα €25.187 εκ.        

     Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  

ανήλθαν σε 263,8 εκατ. ευρώ το 2005 και ήταν αυξημένα κατά 107% σε σχέση με 

το 2004.  
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5) Όμιλος Εμπορικής 

     Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1909 και έχει σήμερα περίπου 67.000 

μετόχους. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, με ποσοστό κοντά στο 82 %, μετέχει 

η μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, η Crédit Agricole (CA).  Η συμμαχία της Εμπορικής 

Τράπεζας με την Crédit Agricole (CA) υπεγράφη το 2000 με πώληση 10% των 

μετοχών της Εμπορικής και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2006 με πώληση 72% 

των μετοχών της Εμπορικής και εξαγορά της τράπεζας από την Credit Agricole.      

     Η ζωή της Εμπορικής Τράπεζας αρχίζει ουσιαστικά το 1886, χρόνο κατά τον 

οποίο ο ιδρυτής της, Γρηγ. Εμπεδοκλής, προχωρεί στην ίδρυση του Τραπεζικού 

Γραφείου "Γρ. Εμπεδοκλής". Από τότε η Τράπεζα πέρασε από πολλές φάσεις για να 

καταλήξει σήμερα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα 

και να έχει συνεχή, γόνιμη και ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας και στον εκσυγχρονισμό της τραπεζικής αγοράς στη χώρα μας. 

• 1886, ΄Ιδρυση Τραπεζικού Γραφείου "Γρ. Εμπεδοκλής"  

• 1896, ΄Ιδρυση της Τράπεζας Γρ. Εμπεδοκλέους  

• 1907, ΄Ιδρυση Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος με επικεφαλής το Γρηγ.   

Εμπεδοκλή, έπειτα από μετατροπή της Ε.Ε. "Τράπεζα Γρ. Εμπεδοκλέους" σε 

Α.Ε. με την επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

• 1923, ΄Ιδρυση της Commercial Bank of the Near East στο Λονδίνο. 

Υποκαταστήματα σε Αλεξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη.  

• 1941, Ο Γρ. Εμπεδοκλής εγκαθίσταται στη Νότιο Αφρική μετά την κατάληψη 

της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Αναπλήρωσή του από τους Χ. Μουλάκη 

και Π. Βαφειαδάκη.  

• 1941-1943, Οργάνωση συσσιτίων, παροχή δανείων και εκτάκτων 

βοηθημάτων πρός το προσωπικό για την αντιμετώπιση των δεινών της 

κατοχής. Σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και μετοχές εταιριών. Το 1942, 

αποκτάται η πλειοψηφία των μετοχών της Ασφαλιστικής Εταιρείας Φοίνιξ.  

• 1948, Πρώτο μεταπολεμικό έτος με κέρδη  

• 1951, Θάνατος του Γρ. Εμπεδοκλέους στη Νότιο Αφρική  

• 1952, Είσοδος στην Τράπεζα και ανάληψη της Διοίκησής της από τον 

Καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη.  
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• 1957, Εορτασμός της πεντακονταετηρίδος από της ιδρύσεως της Εμπορικής 

με συνεχή και ραγδαία αύξηση των οικονομικών μεγεθών της. Εξαγορά 

Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.  

• 1958, Εξαγορά ασφαλιστικής εταιρίας "Ιονική"  

• 1962, Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς και της ασφαλιστικής εταιρίας "Γενικαί 

Ασφάλειαι"  

• 1963, ΄Ιδρυση Τράπεζας Επενδύσεων  

• 1964, Εξαγορά Τράπεζας Αττικής  

• 1957-1965, Οικοδόμηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας με απόκτηση, 

εκτός από Τραπεζικές και Ασφαλιστικές εταιρίες και βιομηχανικών 

Ξενοδοχειακών και Ναυπηγικών επιχειρήσεων (Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων, Χυμών & Κονσερβών, Ιονική Ξενοδοχειακή, Ναυπηγεία 

Ελευσίνος κ.α)  

• 1958, ΄Ιδρυση του Ινστιτούτου Τραπεζικής Επιμόρφωσης, ως εργαλείου 

εσωτερικής επιμόρφωσης του προσωπικού. Το Ινστιτούτο αναβαθμίζεται το 

1992 και μετονομάζεται σε εργαστήριο Ελευθέρων Τραπεζικών και 

Χρηματοοικονομικών Σπουδών και το 1994 μετονομάζεται σε ΣΤΕΠ, όπως 

λειτουργεί μέχρι σήμερα.  

• 1971, Ιδρύονται θυγατρικές Τράπεζες σε Παρίσι και Φραγκφούρτη  

• 1975, Η Τράπεζα περιέρχεται στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ορίζεται 

Κυβερνητικός Επίτροπος και απομακρύνεται ο Στρατής Ανδρεάδης.  

• 1976, Με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η πλειοψηφία των μετοχών 

περιέρχεται σε οργανισμούς ελεγχόμενους από το Δημόσιο και ο Στρατής 

Ανδρεάδης περιορίζεται σε μειοψηφία.  

• 1991-2, Πώληση επτά θυγατρικών (Τράπεζα Πειραιώς, Ναυπηγεία Ελευσίνος 

κ.α.)  

• 1995, Συμφωνία με E.B.R.D για ίδρυση θυγατρικών σε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, εξαγορά του 51% της ασφαλιστικής εταιρίας Μetrolife.  

• 1997, Μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της Τραπέζης Αττικής.  

• 1990 –1999, Ίδρυση νέων, χρηματοπιστωτικών κυρίως, εταιριών του Ομίλου 

της Τράπεζας (Leasing, Factoring, Venture Capital, κ.α.)  

• 1993-1999, Ίδρυση υποκαταστημάτων και επέκταση εργασιών στην Κύπρο.  

• 1999, Πώληση της Ιονικής Τράπεζας στην Alpha Bank.  
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• 2000, Είσοδος της Γαλλικής Τράπεζας Credit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Εμπορικής με ποσοστό 6,7%  

• 2001, Λειτουργεί στην Κύπρο η θυγατρική Τράπεζα της Εμπορικής, Εμπορική 

Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ.Τ.Δ  

• 2002, Η Credit Agricole αυξάνει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εμπορικής Τράπεζας σε 8,74%  

•   2004, Απορρόφηση συνολικά δέκα θυγατρικών εταιρειών στο πλαίσιο 

ανασύνταξης του Ομίλου.    

•   2006, Εξαγορά από την Credit Agricole.      

     Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στο χώρο 

των τραπεζικών υπηρεσιών (λιανική τραπεζική, δάνεια προς επιχειρήσεις), της 

επενδυτικής τραπεζικής (Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ), της διαχείρισης διαθεσίμων 

θεσμικών και μη επενδυτών, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου κινητών αξιών (Ερμής 

ΑΕΔΑΚ, Εμπορική Asset Management ΑΕΠΕΥ, Εμπορική Επενδυτική ΑΕΕΧ), στο 

χώρο των ασφαλειών και τραπεζασφαλειών (Φοίνιξ-Metrolife Εμπορική ΑΕΑΕ, 

Εμπορική Ζωής ΑΑΕΖ), των εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 

(Όμιλος Εμπορικής Κεφαλαίου ΑΕ), των χρηματοδοτικών μισθώσεων (Εμπορική 

Leasing AE, Εμπορική Rent AEE), στον κλάδο της πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (Εμπορική Factoring ΑΕ), στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων 

(Εμπορική Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ). Έτσι ο Όμιλος προσφέρει ευρύ φάσμα 

παραδοσιακών και σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

καλύπτοντας τις αποταμιευτικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες ιδιωτών 

και επιχειρήσεων.                        

 Ο Όμιλος της Εμπορικής προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω 

δικτύου 374 υποκαταστημάτων, μέσω του υποκαταστήματός της στο Λονδίνο καθώς 

και μέσω θυγατρικών τραπεζών στην Αλβανία, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη 

Γερμανία, τη Γεωργία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Το εκτενές δίκτυο της Εμπορικής 

αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο στη διανομή των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών.                     

 Σήμερα στον Όμιλο απασχολούνται περίπου 7.600 άτομα, από τα οποία τα 

6.900 απασχολούνται στην Εμπορική τράπεζα. Τέλος, τα κέρδη της τράπεζας προ 

φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για το 2005 διαμορφώθηκαν σε 114,6 εκατ. 

ευρώ από 94 εκατ. ζημιές το 2004.            

 131


	Ευχαριστίες 
	Περίληψη 
	7.1 Ανεπαρκής αξιολόγηση  
	     Δεύτερος βασικός λόγος αποτυχίας μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι η αδυναμία γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των επιχειρήσεων, δηλαδή της ένωσης δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, των χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου, καθώς και την προσπάθεια δημιουργίας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα και με αμφίβολα αποτελέσματα. 
	7.3 Αρνητικές επιπτώσεις της καθυστέρησης ενοποίησης 
	7.4 Υπερβολικό χρέος 




