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Σύνοψη 
 
  
 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (για Στελέχη 
Επιχειρήσεων) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου 
Καθηγητή κου Γεωργίου Μιχαλόπουλου . 

 Αποτελεί µία απόπειρα απεικόνισης της δραστηριότητας Συγχωνεύσεων και 
Εξαγορών, επιχειρήσεων του τραπεζικού τοµέα της ελληνικής αγοράς και 
οριοθέτησης των προσδοκιών, διαδικασιών και αποτελεσµάτων που αυτή 
συνεπάγεται για τα εµπλεκόµενα µέρη και την οικονοµία ως σύνολο. Βασίστηκε σε 
θεωρητικές αναφορές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα βιβλιογραφίας και 
αρθρογραφίας επί του αντικειµένου και σε δεδοµένα από την ανάλυση 
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων, για την τεκµηρίωση όσων αναλύθηκαν. 
  Η µελέτη των προαναφερθέντων οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι Εξαγορές 
και Συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ ελληνικών τραπεζών κατά την 
τελευταία δεκαπενταετία, προκάλεσαν αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν σε γενικές 
γραµµές τη Θεωρία που έχει αναπτυχθεί διεθνώς. Επιπλέον, διαµόρφωσαν σε 
σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα και αύξησαν το βαθµό 
συγκέντρωσης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

“Συµπερασµατικά, το 2010 οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τις πρωτόγνωρες για αυτές οικονοµικές συνθήκες που έχουν 
διαµορφωθεί στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις επερχόµενες αλλαγές στο ρυθµιστικό 
πλαίσιο διεθνώς. Ως εκ τούτου, οφείλουν να διατηρούν σηµαντικά περιθώρια 
κεφαλαίων, πέρα από τα ελάχιστα που καθορίζουν οι εποπτικοί κανόνες, να προβούν 
στο σχηµατισµό επαρκών προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, 
καθώς και να διαχειρίζονται µε σύνεση και ευελιξία τις εναλλακτικές πηγές 
χρηµατοδότησής τους. 

Τα ανωτέρω όµως δεν επαρκούν για να αντιµετωπίσουν οι τράπεζες τη 
σηµερινή δύσκολη συγκυρία. Ο αποτελεσµατικότερος παράγοντας, καταλύτης της 
σταθερότητας του τραπεζικού τοµέα και κατ’ επέκταση του όλου χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, θα είναι η παγίωση της εµπιστοσύνης των αγορών και της διεθνούς 
κοινότητας στις δηµοσιονοµικές προοπτικές της χώρας. …Συνεπώς, απαραίτητη 
προϋπόθεση για να διατηρήσει το τραπεζικό σύστηµα και στο µέλλον την 
αξιοσηµείωτη αντοχή που επέδειξε, ακόµη και στις πιο δύσκολες φάσεις της 
παγκόσµιας κρίσης, είναι η βελτίωση των εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν 
σήµερα αρνητικά τη λειτουργία του, δηλαδή η άρση των δηµοσιονοµικών και των 
µακροοικονοµικών αβεβαιοτήτων.’’ 

“Σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τοµέα είναι 
µάλλον αναπόφευκτες…’’ 1 
 
 

Κατά την τελευταία τριετία, όλο και συχνότερα στη χώρα µας γίνεται 
αναφορά στο δηµόσιο διάλογο για την επιτακτική ανάγκη αναδιαµόρφωσης του 
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, µε την επικέντρωση σε πρωτοβουλίες 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να 
είναι εφικτή η υγιής επιβίωσή τους, µέσα στις συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας 
οικονοµικής κρίσης. 
 Μια τέτοια συζήτηση δεν µπορεί να έχει πραγµατικό περιεχόµενο χωρίς την 
επαρκή θεµελίωση του ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν τέτοιες 
δραστηριότητες, µέσα από την εκτεταµένη ανάλυση των δοµικών τους 
χαρακτηριστικών και των επιδράσεων που είχαν κατά το παρελθόν στην υφή και τη 
δραστηριότητα των τραπεζικών οργανισµών στην Ελλάδα. 
 Φιλοδοξία της παρούσας εργασίας είναι να διατυπώσει ένα πλαίσιο 
κατανόησης της σχέσης των δραστηριοτήτων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, του 
ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της γενικότερης οικονοµικής δραστηριότητας, που 
θα επιτρέψει τη θεώρηση της σκοπιµότητας τέτοιων κινήσεων µε µεγαλύτερη 
επίγνωση των συνεπειών και των δυνατοτήτων τους.    
 Στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται αναφορά στο γενικό θεωρητικό 
πλαίσιο των διαδικασιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Επιχειρείται εισαγωγή σε 
βασικές έννοιες, απαραίτητες για τη διερεύνηση των υπό ανάλυση επιχειρηµατικών 
ενοποιήσεων, ενώ παράλληλα οµαδοποιούνται και παρουσιάζονται τα είδη Σ & Ε. 
Τέλος, παρουσιάζονται οι έννοιες της Αποτελεσµατικότητας και των Οικονοµιών 
κλίµακας και σκοπού, ως άµεσα σχετιζόµενες µε το φαινόµενο. 

                                                 
1 Τράπεζα της Ελλάδος Έκθεση του ∆ιοικητή για το Έτος 2009, σ.195 (η έµφαση από τον συγγραφέα) 
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 Το δεύτερο κεφάλαιο φιλοδοξεί να αποτυπώσει και να οµαδοποιήσει τον 
πλούτο της υφιστάµενης διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από το εξεταζόµενο θέµα, ενώ 
στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτηµα των κινήτρων που οδηγούν στην πραγµατοποίηση 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, περιγράφοντας τις αντικρουόµενες απόψεις των 
ερευνητών. 

Η τρίτη ενότητα ασχολείται µε το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει το πλαίσιο 
πραγµατοποίησης των Σ & Ε στην Ελλάδα . Ερευνώνται οι διαδικασίες συγχώνευσης 
και εξαγοράς, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και γίνεται αναφορά σε φορολογικά 
ζητήµατα που σχετίζονται µε παρόµοιες επιχειρηµατικές κινήσεις. 
 Ακολουθεί η παρουσίαση της τραπεζικής αγοράς στη χώρα µας, µε τη σύνοψη 
των κύριων πραγµατοποιηθέντων Σ & Ε που διαµόρφωσαν το ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα. Αναλύονται η δοµή και διάρθρωσή του και παρουσιάζονται οι φορείς και οι 
µορφές δραστηριοποίησής τους, σε συσχέτιση µε τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται µε αναφορά στα δεδοµένα του 
βαθµού συγκέντρωσης των τραπεζικών συστηµάτων, τόσο της Ελλάδας, όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – ως σύνολο. 
 Στην πέµπτη ενότητα της παρούσας εργασίας περιλαµβάνονται στοιχεία της 
ιστορικής διαδροµής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, µε έµφαση στη 
διαδικασία αναδιοργάνωσής του, από τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Γίνεται 
αναφορά στις δραστηριότητες Σ & Ε από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, 
που έδωσαν στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα τη σηµερινή φυσιογνωµία της, 
καθώς και στα βήµατα των ελληνικών τραπεζών εκτός των ελληνικών συνόρων. 
 Εν συνεχεία, αποτυπώνεται αυτό που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως κοινή 
Ευρωπαϊκή εµπειρία από τις Σ & Ε στον τραπεζικό κλάδο, µέσα από το πρίσµα των 
πλεονεκτηµάτων, των κινδύνων και των γενικότερων συνεπειών που έχουν για τις 
αγορές, την εποπτεία και τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι . 
 Η επόµενη ενότητα περιλαµβάνει την ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων από 
τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, την ανάλυση των στοιχείων που κρίνονται αξιόλογα 
για τους σκοπούς της εργασίας και ώστε να κριθεί σε ικανοποιητικό βαθµό η 
σταθερότητά του –στο σηµερινό ανασφαλές σκηνικό-, η δοµή και η εξέλιξη των 
διαδικασιών συγκέντρωσης σε αυτόν. 
 Στην όγδοη ενότητα µελετώνται τέσσερεις περιπτώσεις ενοποιήσεων 
τραπεζικών φορέων στη χώρα µας. Γίνεται παράθεση υπολογισµού επιλεγµένων 
αριθµοδεικτών, των ιδρυµάτων µε πρωτοβουλία των οποίων πραγµατοποιήθηκε η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα και επιχειρείται να ερµηνευθεί η επίδραση της στα 
οικονοµικά τους δεδοµένα. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στους δείκτες 
αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας των υπ’ όψη τραπεζών και 
εν συνεχεία ανιχνεύεται η πιθανότητα επαλήθευσης των θεωρητικών 
χαρακτηριστικών των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, όπως τοποθετούνται νωρίτερα, 
στα πλαίσια του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.    
 Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση συµπερασµατικών 
παρατηρήσεων επί των επιπτώσεων των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, για τους 
ίδιους τους τραπεζικούς οργανισµούς, αλλά και την αγορά, συνολικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 
1.1Βασικές Έννοιες2 
 

Στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές έχουν 
εµπεδωθεί ως εκ των κυριότερων διαδικασιών που επιλέγονται από τις επιχειρήσεις 
για την επίτευξη στόχων όπως η αύξηση των πωλήσεων, των κερδών και των 
µεριδίων αγοράς, η επέκταση και διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρουν, καθώς και µεγεθών όπως η αποτελεσµατικότητα και άλλες παράµετροι 
που αποτελούν τοµείς όπου εστιάζει το σύγχρονο management. Ο εντεινόµενος 
ανταγωνισµός που διακρίνει τις παγκόσµιες χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, καθώς 
και τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην εξέταση µιας 
σειράς εναλλακτικών τρόπων µεγέθυνσης, η επιλογή µεταξύ των οποίων εξαρτάται 
από παραµέτρους όπως το οικονοµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η χρονική 
συγκυρία και πιθανοί νοµικοί ή γεωγραφικοί περιορισµοί. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται, ως συνήθεις πρακτικές µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, οι ακόλουθες : 
συγχώνευση(Merger), εξαγορά(Acquisition), επιθετική εξαγορά (Hostile Acquisition) 
, εξαγορά της διοίκησης επιχείρησης(Management Buy Out), εξαγορά µέσω 
δανεισµού(Leverage Buy Out) , σύσταση κοινοπραξίας επιχειρήσεων (Joint Venture). 
Αναλυτικότερα , οι διεθνώς εφαρµοζόµενες µέθοδοι ανάπτυξης επιχειρήσεων είναι οι 
εξής : 
 Συγχώνευση. Ορίζεται ως η συνένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, 
συνήθως, µε απορρόφηση της µικρότερης από αυτές- µετά την ολοκλήρωση της 
οποίας προκύπτει ένα νέο νοµικό πρόσωπο. 
 Εξαγορά. Ο όρος αναφέρεται στην αγορά του ενεργητικού µιας εταιρείας µε 
ταυτόχρονη ρευστοποίηση του παθητικού, ενώ η πωλούµενη εταιρεία διαλύεται. Στην 
περίπτωση αυτή, αναφερόµαστε σε ολική εξαγορά. Εναλλακτικά, σε περίπτωση 
µερικής εξαγοράς, εξαγοράζεται µέρος εταιρείας, χωρίς να αποκτάται ο έλεγχος 
αυτής από την εξαγοράζουσα επιχείρηση. 
 Επιθετική Εξαγορά. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόταση εξαγοράς δεν 
εγκρίνεται από το εξαγοραζόµενο µέρος και η απόκτηση του ελέγχου αυτής προχωρά 
χωρίς τη συναίνεσή της, αναφερόµαστε σε ’’ επιθετική εξαγορά ’’. Στο ενδεχόµενο 
αυτό, η προς εξαγορά επιχείρηση είναι πιθανό να αντιδράσει εναλλακτικά µε την 
αγορά ιδίων µετοχών, την  αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου µε προτίµηση υπέρ 
των παλαιών µετόχων, αντιπροσφορά για την εξαγορά της ’’ επιτιθέµενης εταιρείας 
’’, συγχώνευση µε άλλη –φιλική προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ’’ 
στόχου’’- εταιρεία, την εµφάνιση εταιρείας ’’Λευκού Ιππότη’’ ή τη δηµιουργία 
αρνητικού κλίµατος για τα µεγέθη της ή τις µετοχές της (asset or liability 
restructuring). 
 Εξαγορά της ∆ιοίκησης Επιχείρησης. Αφορά την εξαγορά της ∆ιοίκησης (και 
ουσιαστικά και του στελεχιακού δυναµικού και του προσωπικού)µικρότερων 
εταιρειών, από επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, µε στόχο - συνήθως- τη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από τις πρώτες προς τις µεγαλύτερες. 

                                                 
2 Πρώτη ύλη για τη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου αποτέλεσαν οι σηµειώσεις, παρουσιάσεις και 
παραδόσεις του κ. ∆ηµήτριου Λ. Παπαδόπουλου PhD , Οµότιµου Καθηγητή – πρώην Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων ’’ Στρατηγική Χρηµατοοικονοµική 
∆ιοίκηση’’ και ’’ ∆ιοίκηση Εταιρικών Κινδύνων ’’ του Γ ΄ Εξαµήνου του προγράµµατος MBA για 
Στελέχη – του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (2010) , κατόπιν επεξεργασίας του γράφοντος και 
εµπλουτισµού µε δεδοµένα των σχετικών βιβλιογραφικών πηγών που αναφέρονται στον αναλυτικό 
κατάλογο της παρούσας εργασίας.    
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 Εξαγορά µέσω ∆ανεισµού. Χρησιµοποίηση, δηλαδή, τραπεζικού δανεισµού 
για την άντληση κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθούν για εξαγορά ή συγχώνευση µε 
επιχείρηση, κατά κανόνα, µεγαλύτερου µεγέθους-η κίνηση αυτή ,εµπεριέχει έντονα 
στοιχεία υψηλού κινδύνου σε περίπτωση αποτυχίας και θεωρείται εξαιρετικά 
επιθετική ως στρατηγική ανάπτυξης, καθώς αυξάνει δραµατικά τη µόχλευση της 
επιχείρησης. 
 Σύσταση Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων. Σχέδιο µε, κατά κανόνα, µεγάλο ρίσκο 
και αβεβαιότητες, αναφέρεται συνήθως στη σύµπλευση εταιρειών ή οµίλων µε κοινή 
στόχευση σε αγορά, πιθανότατα, άγνωστη στις συνεργαζόµενες εταιρείες. 
 
 
1.2 Οµαδοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Οι εξαγορές επιχειρήσεων, εκτός των οικονοµικών επιπτώσεων και των 
µεταβολών που παράγουν σε µεγάλο βαθµό και στο πλαίσιο της αγοράς που κάθε 
φορά δραστηριοποιούνται οι µετέχουσες εταιρείες, παράγουν και µια σειρά 
κοινωνικών επιπτώσεων. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη για τη µελέτη των επιπτώσεων 
αυτών η οµαδοποίηση των εξαγορών, µε βάση συνήθως τα ακόλουθα κριτήρια: 
 Την προέλευση της εξαγοράζουσας επιχείρησης, η οποία µπορεί να είναι 
εγχώρια, ξένη, να εδρεύει σε άλλη χώρα ή να είναι πολυεθνική. 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον η εταιρεία που αποτελεί αντικείµενο εξαγοράς ανήκει στο δηµόσιο 
τοµέα και η εξαγοράζουσα είναι ιδιωτική εταιρεία, η εξαγορά είναι ταυτόχρονα και 
ιδιωτικοποίηση. 
 Τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Ενδεικτικά, τέτοιοι στόχοι 
είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν οικονοµικές και επιχειρηµατικές επιλογές όπως την 
ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, τον σχηµατισµό οµίλου εταιρειών –µέσω της 
απορρόφησης ανταγωνιστών- για την αποδοτικότερη αύξηση του µεγέθους, την 
ανάπτυξη και µεταπώληση ή τη συρρίκνωση και το κλείσιµο της εξαγοραζόµενης 
επιχείρησης, τη διαφοροποίηση ή τη συµπληρωµατικότητα 
υπηρεσιών/δραστηριοτήτων και προϊόντων, την είσοδο σε νέα αγορά (γεωγραφική ή 
προϊοντική ), ή την συγχώνευση και κοινή πορεία έναντι του ανταγωνισµού. 

Σηµειώνουµε πως η εξαγορά (µε καταβολή µετρητών είτε µέσω του 
Χρηµατιστηρίου)µπορεί να αφορά το σύνολο των µετοχών µιας επιχείρησης, 
πλειοψηφικό ή ακόµη και µειοψηφικό πακέτο µετοχών αυτής. Στην τελευταία 
περίπτωση, είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται µε την κίνηση αυτή ο ουσιαστικός 
έλεγχος της εξαγοραζόµενης επιχείρησης εφόσον υφίσταται κατακερµατισµός των 
λοιπόν µεριδίων ιδιοκτησίας είτε εάν το εξαγοραζόµενο µερίδιο διασφαλίζει τον 
επηρεασµό της στρατηγικής και των επιλογών της διοίκησης της εξαγοραζόµενης. 

Από την άλλη πλευρά, κατά τη συγχώνευση, η απορρόφηση της 
εξαγοραζόµενης επιχείρησης στη δοµή της εξαγοράζουσας συµβαίνει συνήθως µε 
διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας της τελευταίας. Προκύπτει από την 
επιχειρηµατική πραγµατικότητα πως κάθε εξαγορά δεν οδηγεί νοµοτελειακά σε 
συγχώνευση, προσπάθεια ακόµη δυσκολότερη της ένταξης της εξαγοραζόµενης 
επιχείρησης σε ένα πλαίσιο επιχειρηµατικού οµίλου ,µαζί µε άλλες εταιρείες. Καθώς, 
σε βραχυπρόθεσµη τουλάχιστον βάση, τα οφέλη µιας συγχώνευσης είναι µάλλον 
κατώτερα των αναµενοµένων, πρακτικά υιοθετούνται διαφορετικές µορφές 
υλοποίησης. Οι προσεγγίσεις αυτές, έχουν να κάνουν ιδίως µε τις εργασιακές σχέσεις 
και την απασχόληση, που επηρεάζονται κυρίαρχα από τη διαδικασία. Αναφερόµαστε, 
πλέον, στην λειτουργική συγχώνευση η οποία δεν συµπίπτει απαραίτητα µε την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας σε νοµικό επίπεδο και είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται 
από επιλεκτικότητα, σταδιακή εφαρµογή των µεταβολών είτε, αντίθετα, αµεσότητα 
και ολική πραγµάτωση της συγχώνευσης. Σε κάθε περίπτωση, η υφιστάµενη εµπειρία 
περί των προϋποθέσεων επιτυχίας µιας συγχώνευσης τονίζει τη σηµασία της έµφασης 
στην ένταξη του ανθρώπινου δυναµικού στο διαµορφούµενο πλαίσιο, όσο και στο 
σχεδιασµό της όλης διαδικασίας µε κάθε λεπτοµέρεια, ώστε να µεγιστοποιούνται οι 
πιθανότητες επιτυχίας ενός –ούτως ή άλλως – δύσκολου εγχειρήµατος. 

Βεβαίως, ο συνδυασµός εξαγοράς µε συγχώνευση εξαρτάται από παράγοντες 
όπως η διεθνής και τοπική οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, οι στρατηγικοί 
στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης και, τέλος, από τα χαρακτηριστικά και τον 
κλάδο δραστηριότητας της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. 
 
 
1.3 Αιτίες και Κίνητρα 
 

Οι αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν τους τραπεζικούς οργανισµούς στην 
κατεύθυνση της υιοθέτησης µιας πολιτικής Συγχώνευσης ή Εξαγοράς ποικίλλουν και 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται εξειδικευµένα και πάντοτε σε συσχέτιση µε το 
χρονικό πλαίσιο, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και το περιβάλλον της χώρας 
πραγµατοποίησης. Σε κάθε περίπτωση  -  και χωρίς να ακολουθείται κατάταξη κατά 
σειρά σπουδαιότητας-, οι λόγοι εφαρµογής πολιτικής Σ & Ε στον τραπεζικό τοµέα 
οµαδοποιούνται ως εξής3 : 
 
1. Αιτίες που βελτιστοποιούν την αξία µέσω µείωσης του κόστους 
 Οικονοµίες κλίµακας 
 Οικονοµίες σκοπού 
 Αντικατάσταση αναποτελεσµατικών διευθυντικών στελεχών από ικανότερα 
στελέχη 
 Μείωση ρίσκου λόγω γεωγραφικής και προϊοντικής διαφοροποίησης 
 Μείωση του κόστους εισόδου σε µία αγορά 
 Μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και γενικότεροι φορολογικοί λόγοι 
 Αυξηµένη δύναµη στην αγορά 
 ∆υνατότητα άµεσης πρόσβασης στις αγορές λόγω µεγαλύτερου µεγέθους, 
γεγονός που επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας 
 
2. Αιτίες βελτιστοποίησης της αξίας µέσω αύξησης εσόδων και κερδών 
 ∆υνατότητα προσφοράς καλύτερων και πιο ολοκληρωµένων προσφορών σε 
µεγάλους πελάτες 
 Αλλαγή στην οργανωσιακή δοµή 
 ∆υνατότητα απόκτησης περισσότερων πελατών  - γεωγραφική και προϊοντική 
επέκταση , αίσθηµα ασφάλειας λόγω αναγνωρισιµότητας και µεγαλύτερου µεγέθους  
 One -  stop shopping : περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σηµείο 
 ∆υνατότητα αύξησης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου 
 Το περιθώριο κέρδους και οι τιµές είναι δυνατόν να αυξηθούν λόγω αύξησης 
της ισχύος στην αγορά 
 
 

                                                 
3 Με βάση : Group of Ten (2001) ,Report on Consolidation in the Financial Sector ,Bank for 
International Settlements , Basel Switzerland , www.bis.org  
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3. Αιτίες που δεν βελτιστοποιούν την αξία 
 Η δηµιουργία αισθήµατος εργασιακής ασφάλειας στους διοικούντες 
 Υψηλότερες αµοιβές για τα διοικητικά στελέχη 
 Κινήσεις αποφυγής εξαγοράς από άλλη τράπεζα (αµυντική εξαγορά) 
 ’’ Empire building ’’. Αύξηση του κύρους των διοικούντων, από τη διοίκηση 
ενός κατά το δυνατόν µεγαλύτερου οργανισµού 
 Συνεχής πίεση των µετόχων για µεγέθυνση 
 
4. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 Η εισαγωγή του Ευρώ 
 Παγκοσµιοποίηση 
 Άρση νοµοθετικών και ρυθµιστικών περιορισµών στη νοµοθεσία 
 Ο ρόλος του κράτους 
 Ανάπτυξη και επέκταση των συστηµάτων πληροφορικής 
 ∆ιαφορές στην κουλτούρα 
 

Αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό , πως οι τράπεζες που προκύπτουν από 
τη διαδικασία ενοποίησης είναι σε θέση να διαχειρισθούν µε τρόπο πιο 
αποτελεσµατικό το κόστος και τις πηγές εσόδων τους. Αυτό γίνεται εφικτό εξ αιτίας 
των οικονοµιών κλίµακας και σκοπού, καθώς και της µείωσης της X – 
αναποτελεσµατικότητας (X - inefficiency) που παρατηρείται στις µικρού µεγέθους 
τράπεζες λόγω αυξηµένου µεγέθους. ∆ιεξοδικότερη ανάλυση των εννοιών αυτών 
ακολουθεί σε επόµενο κεφάλαιο. Κρίνεται σκόπιµο να εξηγήσουµε εδώ, πως οι 
οικονοµίες σκοπού και κλίµακας προκύπτουν καθώς η ύπαρξη αυξηµένων κεφαλαίων 
οδηγεί στην ύπαρξη µεγαλύτερων ποσών διαθέσιµων για δανειοδοτήσεις. Επιπλέον, 
κρίνεται πλεονεκτικότερη η απόκτηση καταστηµάτων σε προνοµιακές τοποθεσίες 
έναντι της δηµιουργίας νέων, ενώ ο κύκλος εργασιών της προκύπτουσας τράπεζας 
µεγενθύνεται από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς νέα τµήµατα θα 
δηµιουργηθούν, ήδη υπάρχοντα θα ενδυναµωθούν, συντελώντας στην παροχή νέων 
υπηρεσιών. Όσα αναφέρθηκαν οδηγούν στη µείωση του σταθερού κόστους και των 
γενικών εξόδων. 

Ως συνέπεια της πολιτικής των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, αναδύονται 
τραπεζικοί οργανισµοί µε µονοπωλιακή ισχύ και αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους 
και την αύξηση των κερδών. Αυτό συµβαίνει καθώς ,µε την αύξηση του µεγέθους 
των τραπεζών, µειώνεται ο ανταγωνισµός – όπως και τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ 
αυξάνονται τα αντίστοιχα χορηγητικά. 

Κρίσιµη είναι η πολιτική της κεντρικής τράπεζας έναντι των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που ακολουθούν διαδικασίες Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς. ∆ιαπιστώνεται πως οι ανωτέρω τράπεζες απολαµβάνουν ευνοϊκούς όρους 
τόσο αναφορικά µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, όσο και ως προς το ποσοστό ρευστών 
διαθεσίµων. Η κατάσταση αυτή, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα, που ενισχύει την 
συνήθως διαµορφούµενη υπόθεση απουσίας κινδύνου αποτυχίας, λόγω του µεγέθους, 
στη συνείδηση του κοινού. 

Από την άλλη πλευρά, η διενέργεια Συγχωνεύσεων και Εξαγορών µπορεί να 
αποδοθεί σε µία σειρά κινήτρων που ενσωµατώνουν δυνατότητες και επιθυµίες της 
διοίκησης των εµπλεκόµενων οργανισµών. Με τη σειρά τους, τα κίνητρα αυτά, 
ανάλογα µε το χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναφέρονται είναι δυνατόν να 
οµαδοποιηθούν, κατηγοριοποιούµενα σε βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα. 
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Σε βραχυπρόθεσµο πλαίσιο, οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές µπορούν να 
προκύψουν από την επιδίωξη φορολογικών οφελών, τα οποία συχνά αφορούν στην 
υπαγωγή σε ευνοϊκότερη φορολογική κλίµακα επί των κερδών, είτε στην αύξηση του 
ορίου των αποθεµατικών, καθώς και σε συνδυασµό των προαναφερθέντων 
ευεργετηµάτων. Αναφορικά µε το θέµα της ρευστότητας, είναι πιθανόν η υγιέστερη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της µίας εκ των δύο εταιρειών να αποτελεί το δέλεαρ 
ώστε η δεύτερη να επιθυµεί τη συνένωση, σε µία προσπάθεια βελτίωσης 
προβληµατικών δεικτών ρευστότητας. Επιπλέον, η κερδοφορία και η απεικόνιση 
αυτής καθώς και της αξίας της επιχείρησης στους συχνά χρησιµοποιούµενους δείκτες, 
µπορεί να αποτελέσει ένα βραχυπρόθεσµο κίνητρο επιλογής Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς. ∆είκτες όπως κέρδη ανά µετοχή ή τιµή µετοχής προς κέρδη, µπορούν να 
επηρεαστούν θετικά σε σηµαντικό βαθµό από τη διενέργεια µίας Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς, δηµιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην τιµή της µετοχής. 

Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, ο δανεισµός των επιχειρηµατικών σχηµάτων 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Συγκεκριµένα, η δανειοληπτική 
ικανότητα της προκύπτουσας επιχείρησης, που θα υπερτερεί εξ ορισµού των 
προηγούµενων σχηµάτων σε ύψος ιδίων κεφαλαίων, αυξάνει- µε αποτέλεσµα 
δανειστές και µέτοχοι να αναλαµβάνουν µικρότερο κίνδυνο– ενώ η βελτίωση της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης οδηγεί σε µείωση του συνολικού δανεισµού του νέου 
σχήµατος. 

Ως µετασχηµατισµοί που επηρεάζουν καίρια την ίδια τη σύσταση και τη 
µορφή των οργανισµών που λαµβάνουν µέρος, οι Σ & Ε επιλέγονται ως επί το 
πλείστον για λόγους που έχουν να αποδώσουν σε µακροχρόνιο ορίζοντα ανάπτυξης 
της νέας εταιρείας. Οι συνέργιες που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των 
εταιρειών που συνενώνονται , πολλαπλασιάζονται σταδιακά στα πλαίσια της αύξησης 
των µεγεθών και εµπλουτίζονται µε δυνατότητες που σε αρχικό στάδιο δεν ήταν 
ορατές. Στον κλάδο, συνολικότερα και σε συνάρτηση µε τη δυναµική των εταιρειών 
που συνενώνονται, διαµορφώνονται συνθήκες µειωµένου ανταγωνισµού που 
προφυλάσσει από έναν ενδεχόµενο πόλεµο τιµών, που δεν είναι προς το συµφέρον 
κανενός. Η ενδυνάµωση που προκύπτει από τα προεκτεθέντα, ενισχύεται περαιτέρω 
από τη δηµιουργία οµίλων µε ποικίλες δραστηριότητες, ανθεκτικών στον συνεχώς 
αυξανόµενο ανταγωνισµό καθώς και σε πιθανές µελλοντικές ανεπιθύµητες απόπειρες 
εξαγοράς .Σε επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, όπως αυτές εµφανίζονται στα πλαίσια 
οµίλων, δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος. Οι οικονοµίες φάσµατος 
σηµαίνουν επέκταση σε νέες αγορές, κλάδους προϊόντων και δραστηριοτήτων και 
ταυτόχρονα, µείωση της εξάρτησης από συγκεκριµένες αγορές και τις δοµές τους. 
Αντίστοιχα, οι οικονοµίες κλίµακας οδηγούν σε µείωση του λειτουργικού κόστους 
και ταυτόχρονη αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Τα νέα προϊόντα µπορούν να 
αναπτυχθούν σε λιγότερο χρόνο και µε µικρότερο κόστος, καθώς το συνεπαγόµενο 
ρίσκο εισαγωγής µετασχηµατίζεται στον σαφώς µικρότερο κίνδυνο µιας συνένωσης 
µε εταιρεία που ήδη παράγει το επιθυµητό αγαθό. 

Είναι, ακόµη, πιθανό τα σχήµατα της Συγχώνευσης ή Εξαγοράς να αποτελούν 
οχήµατα αποφυγής εµποδίων που πιθανόν να υφίστανται κατά την είσοδο σε µία 
αγορά. Πιθανοί νοµοθετικοί περιορισµοί, ιδιαίτερης οξύτητας ανταγωνισµός και 
λοιπές αντιξοότητες µπορούν να ξεπερασθούν µέσω της διενέργειας Συγχωνεύσεων ή 
Εξαγορών µε εταίρους που να διαθέτουν εδραιωµένο δίκτυο, γνώση της αγοράς και 
αναγνωρισµένη εταιρική επωνυµία. Σε επίπεδο στελεχών µία Σ ή Ε µε την 
ενσωµάτωση εταιρειών µικρού µεγέθους αλλά υψηλής εξειδίκευσης, θα προσθέσει τη 
στελεχιακή δυναµική και το οµαδικό πνεύµα που αναπτύσσεται σε τέτοιους 
οργανισµούς αλλά συχνά όχι σε αντίστοιχους µεγάλου µεγέθους, όπου επικρατούν οι 
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ανταγωνισµοί. Οι ανταγωνισµοί αυτοί, αλλά και κάποια πιθανή αλαζονική διάθεση 
,συχνά παρασύρουν σε Εξαγορές ή Συγχωνεύσεις λόγω της υποφώσκουσας 
πεποίθησης των διοικητικών στελεχών πως µπορούν να διοικήσουν καλύτερα τις 
επιχειρήσεις – στόχους. 

Τέλος, θα αναφερθούµε στο αναπτυξιακό χαρακτήρα των Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων και στις δυνατότητες που παρουσιάζουν για την επιχείρηση, στην 
κατεύθυνση αυτή. Στο περιβάλλον που αναπτύσσεται η σύγχρονη 
επιχειρηµατικότητα, παρέχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας επιχειρήσεων µε 
προδιαγραφές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, µέσα από τη βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναµικού τους . Πολλαπλοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µέσα από 
αυτή τη διαδικασία, όπως η προώθηση νέων προϊόντων, η βελτίωση των λειτουργιών 
της επιχείρησης και η καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, που θα αποδώσει µε την 
επέκταση των µεριδίων αγοράς, ενώ ταυτόχρονα υπηρετείται ο σκοπός της 
κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι συνέργειες που προκύπτουν, αξιοποιούνται για την 
εξάλειψη των µειονεκτηµάτων των µεγάλων εταιρικών οργανισµών και δίνουν σε 
αυτά χαρακτηριστικά ικανά να τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στον διαρκώς 
αυξανόµενο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό ανταγωνισµό. 
 
1.4 Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Είναι σηµαντικό, καταρχάς, να αναφερθούµε εκ νέου στα κίνητρα των 
ενδιαφεροµένων µερών που οδηγούνται σε µία Συγχώνευση ή Εξαγορά. 
Συγκεκριµένα, γίνεται διάκριση µεταξύ ’’ επιθετικών’’ ή ενεργητικών κινήτρων και ’’ 
αµυντικών’’ ή παθητικών κινήτρων. Γενικότερα, οι συνενώσεις επιχειρηµατικών 
οργανισµών µπορούν, ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας των εταιρειών, να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής : 
 Οριζόντια Ενοποίηση(horizontal integration):αναφέρεται σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο παραγωγής και, καθώς απασχολούνται στην 
παραγωγή οµοειδών -τουλάχιστον- προϊόντων (στο ίδιο στάδιο παραγωγής) για την 
ίδια ή διαφορετική αγορά, δεν προκύπτει ουσιαστική µεταβολή στην ποικιλία των 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν. Η οριζόντια ενοποίηση παρουσιάζει κατά 
κύριο λόγο πλεονεκτήµατα όπως µείωση του ανταγωνισµού που υφίσταται η 
ενοποιηµένη εταιρεία, διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και 
ταυτόχρονη διαφοροποίηση αυτών. 
 Κάθετη Ενοποίηση(vertical integration):αφορά σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά στάδια παραγωγής του ίδιου προϊόντος. 
∆ιακρίνεται σε κάθετη ενοποίηση προς τα εµπρός , που εµποδίζει τη διαρροή κερδών 
προς τους εµπορικούς συνεργάτες και κάθετη ενοποίηση προς τα πίσω, στα –µέχρι 
πρότινος δηλαδή- προστάδια της παραγωγικής της διαδικασίας. Γενικώς ,η κάθετη 
ενοποίηση προσφέρει δυνατότητες δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας και 
µεγαλύτερου ελέγχου της ποιότητας των διαφόρων υποπροϊόντων των σταδίων της 
παραγωγικής διαδικασίας. (Brigham E. , Gapenski L.,1994) 
 Οµόκεντρη ή Συγκεντρωτική Ενοποίηση(concentric integration): αφορά στην 
περίπτωση ενοποίησης οµοειδών εταιρειών του ιδίου κλάδου, που παράγουν 
διαφοροποιηµένα προϊόντα. (Brigham E. , Houston J.  ,1998) 
 Συσπειρωµένη ή ∆ραστική Ενοποίηση(conglomerate ) : στην περίπτωση αυτή, 
οι ενοποιούµενες εταιρείες δεν έχουν οµοιότητες µεταξύ τους. ∆ιαφέρουν , τόσο στην 
τεχνολογία παραγωγής, όσο και στο κοινό που στοχεύουν και στα προϊόντα που 
παράγουν. Αποτελεί ,ουσιαστικά, µια διαδικασία εισαγωγής σε έναν νέο κλάδο , 
προϊόν ή υπηρεσία. (Brigham E. , Houston J. ,1998)  
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1.5 Οικονοµίες Κλίµακας – Σκοπού , X – Αποτελεσµατικότητα 
 

Η συνηθέστερα αναφερόµενη ως θετική επίδραση της πραγµατοποίησης  
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών µεταξύ εταιρειών του τραπεζικού τοµέα αφορά στις 
οικονοµίες κλίµακας  που εξασφαλίζονται µέσω της, συνεπαγόµενης από τη 
διαδικασία, αύξησης του µεγέθους. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οργανισµοί των 
οποίων η λειτουργία διεξάγεται µε όρους πλήρους και όχι πλεονάζουσας 
παραγωγικής δυναµικότητας. Όπου ως πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα 
περιγράφεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία το κόστος παραγωγής µίας 
ορισµένης ποσότητας προϊόντος είναι υψηλότερο του ελάχιστου δυνατού. Από την 
πλευρά της προσόδου, οι οικονοµίες κλίµακας έχουν να κάνουν µε τη διαφοροποίηση 
του προϊόντος. Τραπεζικά προϊόντα των οποίων η παραγωγή είναι δυνατότητα µόνο 
µεγάλου µεγέθους τραπεζών αποκτούν µεγαλύτερη αξία για τους καταναλωτές, οι 
οποίοι είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν περισσότερα για να τα αποκτήσουν. 

Οικονοµίες σκοπού εµφανίζονται από την παραγωγή δύο ή περισσοτέρων 
προϊόντων από µία επιχείρηση, λόγω της ύπαρξης οικονοµικών πλεονεκτηµάτων, 
έναντι της παραγωγής τους από µεµονωµένες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι 
οικονοµίες σκοπού εµφανίζονται, κατά πρώτο λόγο, από τον καταµερισµό του 
σταθερού κόστους σε περισσότερα από ένα προϊόντα. ∆εύτερος παράγοντας είναι η 
κοινή χρήση υπηρεσιών για την παραγωγή ενός προϊόντος(για την απόκτηση των 
οποίων έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι αντίστοιχες δαπάνες)και για την παραγωγή 
ενός ακόµη ή και περισσοτέρων προϊόντων, χωρίς την πραγµατοποίηση νέας 
δαπάνης. Από την πλευρά της προσόδου, αναφέρονται στην κατάσταση κατά την 
οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν υψηλότερα ποσά για 
τραπεζικά προϊόντα, µε την προϋπόθεση να υπάρχει η δυνατότητα να απολαµβάνουν 
όλα τα προϊόντα σε µία τοποθεσία. 

Η Χ – Αποτελεσµατικότητα(από την πλευρά του κόστους)αναφέρεται στο 
πόσο αποτελεσµατική είναι µία τράπεζα. Στην απόστασή της, δηλαδή, από το σηµείο 
µέγιστης αποτελεσµατικότητας , όπου δεδοµένη ποσότητα προϊόντος(ή µείγµα 
προϊόντος)παράγεται στο ελάχιστο κόστος – µε δεδοµένες τιµές εισροών. Από την 
πλευρά της προσόδου, Χ – Αναποτελεσµατικότητα σηµαίνει ότι µία τράπεζα παράγει 
λιγότερο από ό, τι θα ήταν άριστο γι’ αυτήν(µεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής θα 
επέφερε µεγιστοποίηση του κέρδους)ή ότι το µείγµα– συνδυασµός των προϊόντων 
που παράγει δεν είναι άριστο, ανάλογα µε τις τιµές που επικρατούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
2.1 Γενική θεώρηση 
 
 Η εµπειρική βιβλιογραφία γύρω από το αντικείµενο των Συγχωνεύσεων και 
Εξαγορών είναι έντονα επικεντρωµένη στην τραπεζική αγορά των Ηνωµένων 
Πολιτειών, ενώ οι ∆υτικοευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά πρόσφατα προσέλκυσαν 
περισσότερο ενδιαφέρον. Επιπλέον, µολονότι παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των 
δραστηριοτήτων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στις λεγόµενες ’’ αναδυόµενες 
οικονοµίες’’ η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 – προ της κρίσης της 
περιόδου 1997-98 -, µέχρι στιγµής υφίσταται µόνο περιορισµένη ερευνητική εργασία 
αναφερόµενη σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στις αναδυόµενες οικονοµίες. 
 Η βιβλιογραφική έρευνα που είναι αναφέρεται στις διάφορες πλευρές των 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών του Χρηµατοοικονοµικού κλάδου µπορεί να 
οµαδοποιηθεί ως εξής (Berger et al. ,1998) : 
  

1. Μελέτες που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των τραπεζών που εµπλέκονται 
σε διαδικασίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 
 2. Μελέτες που εξετάζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του 
υπερτιµήµατος που θα καταβληθεί. 
 3. Μελέτες που εξετάζουν την επίδραση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. 
 4. Μελέτες της επίδοσης των τιµών των µετοχών των ενοποιούµενων 
τραπεζών περί την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της Συγχώνευσης ή Εξαγοράς 
 5. Μελέτες που επικεντρώνονται στις επιπτώσεις των τραπεζικών 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών σε άλλες εταιρείες. 
 
 Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελείται από τρία κυρίως τµήµατα. 
Το πρώτο τµήµα είναι αφιερωµένο στη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 
επίδραση της Συγχώνευσης / Εξαγοράς στη λειτουργική αποδοτικότητα µιας 
τράπεζας και πραγµατεύεται πιθανά προβλήµατα της εµπειρικής εκτίµησης αυτής της 
επίδρασης. Πέραν αυτού και καθώς είναι κρίσιµη η διάκριση των µεταβλητών 
εκείνων που καθορίζουν τόσο τη συµµετοχή σε διαδικασίες Συγχωνεύσεων / 
Εξαγορών, όσο και την επίδοση της τράπεζας µετά την ενοποίηση, το δεύτερο τµήµα 
της βιβλιογραφικής επισκόπησης παρουσιάζει ερευνητικά ευρήµατα σχετικά µε τους 
καθοριστικούς παράγοντες της συµµετοχής ενός τραπεζικού οργανισµού σε 
Συγχώνευση και το τρίτο τµήµα είναι αφιερωµένο στην ανάλυση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την επίδοση της τράπεζας. 
 Η βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην επίδραση των Συγχωνεύσεων και 
Εξαγορών στη λειτουργική αποδοτικότητα των τραπεζών µπορεί να διακριθεί σε δύο 
κατηγορίες: προσέγγιση µε τη χρήση µονοµεταβλητών τεστ και προσέγγιση ορίου 
αποδοτικότητας. Η πρώτη κατηγορία µελετών συγκρίνει τη σχέση κόστους( λόγος 
Κόστος / Εισόδηµα ,κλπ )και κερδοφορίας(ROA ,ROE) πριν και µετά την επίτευξη 
συµφωνίας Συγχώνευσης ή Εξαγοράς.   
 Ο Rose(1987), µε τη χρησιµοποίηση συνδυασµένων συγκριτικών τεστ 
τραπεζών µετά τη Συγχώνευσή τους και µη συγχωνευόµενων τραπεζών, συµπέρανε 
πως δεν παρουσιάζεται αύξηση της κερδοφορίας εξ αιτίας της συγχώνευσης. 
 Αντιθέτως, οι Cornett και Tehranian(1992) διαπίστωσαν βελτίωση των ROE 
και των λειτουργικών ταµειακών ροών, οφειλόµενες στην αύξηση της 
παραγωγικότητας των εργαζοµένων, του ενεργητικού, των δανειοδοτήσεων και των 
καταθέσεων, για τις Συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. µεταξύ 1982 και 
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1987. Οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν τη διαφορά στην επίδοση του οργανισµού πριν 
και µετά τη συγχώνευση, για να ερµηνεύσουν τους αντίστοιχους συντελεστές σε 
επίπεδο κλάδου και συνόλου οικονοµίας.  
 Το 2004, ο Diaz και λοιποί(Diaz et al.) χρησιµοποίησαν έναν συνολικό πίνακα 
δεδοµένων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της περιόδου 
1992-2000. Οι συγγραφείς  επισήµαναν την ύπαρξη σηµαντικού µακροπρόθεσµου 
οφέλους ,σε επίπεδο κερδοφορίας, για την εξαγοράζουσα επιχείρηση, µε την 
εισαγωγή ενός θεωρητικού επιπέδου εισαγωγής στη διαδικασία Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς και στη δυναµική παλινδρόµησης των ROA. 
 Οι Altumbas και Marques Ibanez (2004), καθώς και ο Ramaswamy (1997) 
χρησιµοποίησαν τη διαφορά µεταξύ της απόδοσης που προκύπτει µετά τη 
συγχώνευση και τη σταθµισµένη απόδοση του ενεργητικού προ της συγχώνευσης , 
ως µέτρο της επίδρασης της συγχώνευσης , διαπιστώνοντας βελτίωση της επίδοσης 
της επιχείρησης. 
 Παρ’ όλα αυτά , η συγκεκριµένη προσέγγιση έχει επικριθεί από τον Koetter 
(2005,2008) ως µη λαµβάνουσα υπ’ όψη την επέκταση της αγοράς και – συνεπώς- ως 
µη αξιόπιστη. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί των µέσο όρο της µεταβολής στην 
επίδοση των αποτελεσµάτων των µη συγχωνευόµενων τραπεζών ως σηµείο αναφοράς 
,προκειµένου να εκτιµήσει την επιτυχία κάθε συγκεκριµένης συγχώνευσης και 
καταλήγει στο συµπέρασµα πως το 50% των συγχωνεύσεων είναι επιτυχείς, στο 
επίπεδο της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας κόστους. 
 Στη µελέτη τους γύρω από τα µικροοικονοµικά χαρακτηριστικά των 
διασυνοριακών Εξαγορών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Lanine και Vander 
Vennet(2007) χρησιµοποίησαν τον δείκτη ROA  ως εξαρτηµένη µεταβλητή και 
διαπίστωσαν πως ο δείκτης-µεταβλητή Εξαγοράς είναι ασήµαντος, κάτι που υπονοεί 
πως οι τράπεζες που αποτελούν στόχους εξαγοράς δεν γίνονται πιο αποτελεσµατικές 
κατόπιν της εξαγοράς.  
 Μολαταύτα , πρόσφατες µελέτες (Behr και Heid, 2008 και Egger και Hahn 
,2006) θεωρούν τις συγχωνευόµενες τράπεζες ως αντιπροσωπευτικές ενός δείγµατος 
που χαρακτηρίζεται από χαµηλές επιδόσεις και ,εξ αυτού του λόγου, η επιτυχία των 
συγχωνεύσεων δεν µπορεί να αξιολογηθεί µέσω της σύγκρισης µε το δείγµα των µη 
συγχωνευόµενων οργανισµών και απαιτείται λύση του ενδογενούς προβλήµατος. Ο 
ανωτέρω συλλογισµός µπορεί να αποδεικνύεται ιδιαιτέρως αληθής στην περίπτωση 
όπου µια εξαγοράζουσα τράπεζα που αποκτά µια σχετικώς αναποτελεσµατική 
τράπεζα έχει ως στόχο να επωφεληθεί από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
µέσω της εισαγωγής ανώτερης τεχνολογίας και µάνατζµεντ.  

Οι Egger και Hahn (2006) ασχολήθηκαν µε τον ενδογενή χαρακτήρα των 
τραπεζικών συγχωνεύσεων και εκτίµησαν την επίδρασή τους στην επίδοση των 
τραπεζών. Στην εργασία τους, οι συγγραφείς χρησιµοποιούν µια τεχνική 
αντιπαραβολής και παρουσιάζουν στοιχεία υπέρ των µακροπρόθεσµων θετικών 
επιπτώσεων των συγχωνεύσεων στην επίδοση των αυστριακών τραπεζών, ιδιαίτερα 
από την άποψη της βελτίωσης αποδοτικότητας του κόστους. 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα είναι συµβατά µε τα ευρήµατα των Behr 
και Heid (2008), σχετικά µε το ρόλο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας των γερµανικών τραπεζών. 
Χρησιµοποιώντας την τεχνική της αντιπαραβολής, οι συγγραφείς διαπιστώνουν την 
ύπαρξη ουδέτερης επίδρασης των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην κερδοφορία και 
µια θετική επίδραση στην αποδοτικότητα του κόστους. 

Ο Berger ( Berger et al., 1999) παρατήρησε πως ο διαχωρισµός των αλλαγών 
της ισχύος σε επίπεδο αγοράς από τις αλλαγές σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας είναι 
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δυσχερής, όταν χρησιµοποιείται ανάλυση αριθµοδεικτών. Εξ αυτού του λόγου, οι 
έρευνες που αφορούν την λειτουργική αποτελεσµατικότητα των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών , συχνά ακολουθούν διαφορετικές µεθόδους(frontier approaches&data 
development analysis). Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε τους Behr και Heid (2008), 
παρόµοιες– πιο προηγµένες- µετρήσεις της αποτελεσµατικότητας βασίζονται 
σηµαντικά σε µία συγκεκριµένη παραγωγική λειτουργία, γεγονός που καθιστά τον 
υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας όχι ιδιαίτερα αξιόπιστο, σε σχέση µε 
διαφορετικές υποθέσεις.  

   Κατά την επισκόπηση των ευρηµάτων των επιπτώσεων Συγχωνεύσεων και 
Εξαγορών σε τράπεζες των Ηνωµένων Πολιτειών, ο Berger και λοιποί ( Berger et al. , 
1999) επεσήµαναν πως οι συγχωνεύσεις έχουν ως αποτέλεσµα ορισµένες βελτιώσεις 
στην αποτελεσµατικότητα κέρδους και σχεδόν καµία βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας κόστους. 

Οι Huizinga και λοιποί( Huizinga et al. , 2001) µελέτησαν τις επιπτώσεις στην 
αποτελεσµατικότητα τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη. Οι 
συγγραφείς διαπίστωσαν την ύπαρξη ευρείας Χ- αναποτελεσµατικότητας στον 
ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Αποδείχθηκε πως τράπεζες µεγάλου µεγέθους 
λειτουργούσαν σε χαµηλότερο επίπεδο, ενώ άλλες µε µικρότερο µέγεθος επιδείκνυαν 
υψηλότερο επίπεδο αποτελεσµατικότητας κόστους, σε σύγκριση µε το σύνολο του 
κλάδου. Μέσω δυναµικής ανάλυσης συγχωνεύσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής 
επίδρασης των Σ & Ε στην αποτελεσµατικότητα κόστους των ενοποιούµενων 
τραπεζών, ενώ η θετική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα κόστους ήταν µόνο 
οριακή. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων κατόπιν 
συµφωνιών συγχωνεύσεων, γεγονός που µεταφράζεται ως έλλειψη ικανότητας 
χρησιµοποίησης της επαυξηµένης ισχύος στην αγορά.  

Είναι, επίσης, σηµαντικό να αναφερθούµε στη υφιστάµενη βιβλιογραφία που 
ασχολείται µε την περιγραφή των χαρακτηριστικών των τραπεζών που εµπλέκονται 
σε δραστηριότητες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Στο πεδίο αυτό, οι Hannan και 
Rhoades (1987) ανέλυσαν ένα δείγµα των αµερικανικών τραπεζών που ενεπλάκησαν 
σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές την περίοδο 1970-1982 και µελέτησαν τη σχέση 
µεταξύ πιθανότητας εξαγοράς και χαρακτηριστικών της τράπεζας στόχου και της 
αγοράς. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν πως η ισχύς στην αγορά αυξάνει την 
πιθανότητα (εξαγοράς), σε αντίθεση µε την δείκτη Κεφάλαια / Ενεργητικό. Ο βαθµός 
συγκέντρωσης της αγοράς δεν διαπιστώθηκε πως επιδρά στην ροπή προς εξαγορά. 

Οι Amel και Rhoades (1989) εξέτασαν την πιθανότητα εξαγοράς στον 
τραπεζικό τοµέα των Η.Π.Α. και διαπίστωσαν ότι το µέγεθος και η κερδοφορία των 
τραπεζών επηρέαζε αρνητικά την πιθανότητα εξαγοράς , ενώ το µερίδιο αγοράς και 
το  κατά κεφαλήν εισόδηµα αυξάνουν την ελκυστικότητά τους στους αγοραστές. 

Κατά τη µελέτη των αιτιών των τραπεζικών συγχωνεύσεων, o Focarelli( 
Focarelli et al., 2002) κατέληξε σε αποτελέσµατα που, σε γενικές γραµµές, 
ευθυγραµµίζονται µε εκείνα των Amel και Rhoades(1989). Παρ’ όλα αυτά, 
διαπίστωσαν την ύπαρξη περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων της επίπτωσης επί 
της πιθανότητας εξαγοράς που έχει τµήµα του χαρτοφυλακίου δανείων στο σύνολο 
του ενεργητικού, αυξάνοντας αυτή την πιθανότητα. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του 
δανειακού χαρτοφυλακίου έχει αρνητική επίδραση στην εξαγορά. 

Οι Wheelock και Wilson (2000) εκτίµησαν την πιθανότητα εξαγοράς 
χρησιµοποιώντας την προσαρµοσµένη προσέγγιση µερικής πιθανότητας και 
παρουσίασαν ευρήµατα, κατά κύριο λόγο, συνεπή µε εκείνα των µελετών που 
παρουσιάστηκαν νωρίτερα: αρνητική επίδραση της κεφαλαιοποίησης, µέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας κερδοφορίας µε τον δείκτη ROA, κέρδη και ποιότητα 



 18 

δανειακού χαρτοφυλακίου σχετιζόµενα µε την πιθανότητα να γίνει ένας τραπεζικός 
οργανισµός στόχος εξαγοράς, σε αντίθεση µε τη θετική σχέση του δείκτη 
χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων προς σύνολο ενεργητικού. Σε αντίθεση µε τα 
ευρήµατα των Amel και Rhoades (1989), διαπίστωσαν θετική συσχέτιση του αριθµού 
υποκαταστηµάτων και της πιθανότητας εξαγοράς. Επιπλέον, οι συγγραφείς 
κατόρθωσαν να αποδείξουν πως η αύξηση της αποτελεσµατικότητας κόστους οδηγεί 
σε αύξηση της πιθανότητας εξαγοράς.  

Στην έρευνα των Hannan και  Pilloff (2006) επί των στόχων εξαγοράς και των 
κινήτρων στον τραπεζικό κλάδο των Η.Π.Α.,  έγινε χρήση του Μοντέλου ∆ιάρκειας 
Αναλογικού Κινδύνου ( proportional – hazard duration model ). Οι συγγραφείς 
κατέληξαν σε αποτελέσµατα σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες, εν τούτοις, 
πρόσθετα ευρήµατά τους οδηγούν στο συµπέρασµα πως υψηλότερες τιµές του 
αριθµοδείκτη Ίδια Κεφάλαια προς Ενεργητικό µειώνουν την πιθανότητα εξαγοράς, 
ενώ – αντίθετα- υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ της εν λόγω πιθανότητας και του 
λόγου Καταθέσεων προς Σύνολο Παθητικού. Με τη χρησιµοποίηση του δείκτη 
Εξόδων προς Εισόδηµα, ως µέτρου αναποτελεσµατικότητας, κατέληξαν στη 
διαπίστωση θετικής συσχέτισης, σε συνέπεια µε τα ευρήµατα των Wheelock και 
Wilson (2000). 

Οι Lavine και Vander Vennet (2007) µελέτησαν τα κίνητρα των 
διασυνοριακών συγχωνεύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο συγκρίνοντας χαρακτηριστικά 
των τραπεζών – στόχων µε αυτά αντίστοιχων οργανισµών και κατέληξαν σε 
ευρήµατα υποστηρικτικά περισσότερο της υπόθεσης της ισχύος στην αγορά, παρά 
εκείνης της αποτελεσµατικότητας κόστους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως η αύξηση 
του ΑΕΠ έχει αρνητική επίδραση στην πιθανότητα εξαγοράς.  

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που εξετάσθηκε προηγούµενα, οι 
παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εξαγοράς και αναφέρονται στη δοµή των 
τραπεζών είναι: το µικρό µέγεθος, η χαµηλή κερδοφορία, το µικρό µερίδιο αγοράς, 
υψηλή τιµή του δείκτη δανειοδοτήσεων προς το συνολικό ενεργητικό, η χαµηλή 
ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, χαµηλές τιµές του αριθµοδείκτη Ιδίων 
Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού, υψηλές τιµές του δείκτη Καταθέσεων προς 
Παθητικό, υψηλό κόστος αποτελεσµατικότητας, χαµηλά επίπεδα ιδιοκτησίας των 
διοικούντων, αριθµός υποκαταστηµάτων, ενώ το επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς 
και η µακροοικονοµική ανάπτυξη αναφέρονται ως κύριοι εξωτερικοί καθοριστικοί 
παράγοντες των εξαγορών.   
 Στη συνέχεια, θα προχωρήσουµε σε µία αναφορά στους παράγοντες που 
καθορίζουν την επίδοση των τραπεζικών οργανισµών. Στην τραπεζική βιβλιογραφία 
αναλύονται τόσο οι σχετιζόµενοι µε την τράπεζα όσο και οι εξωτερικοί 
(µακροοικονοµικοί , κλαδικοί, θεσµικοί) προσδιοριστικοί παράγοντες της τραπεζικής 
επίδοσης. 
 Ο Bourke(1989) µελετώντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
τραπεζικής κερδοφορίας στην Ευρώπη, τη Νότιο Αµερική και την Αυστραλία, έδειξε 
πως οι αριθµοδείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας, οι τιµές των επιτοκίων και το 
βελτιωµένο management σχετίζονται θετικά µε την κερδοφορία ,ενώ η επίδραση του 
πιστωτικού κινδύνου είναι αρνητική. 
 Ακολουθώντας τον Bourke(1989), οι Molyneux και Thornton(1992) 
διαπίστωσαν την ύπαρξη αρνητικής σχέσης µεταξύ κερδοφορίας και ρευστότητας, 
ενώ η επίδραση της συγκέντρωσης και του ποιοτικού management στην κερδοφορία 
διαπιστώθηκε πως είναι θετική. 
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 Τόσο ο Bourke(1989) όσο και οι  Molyneux και Thornton(1992) συµπέραναν 
πως το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αναξιόλογο κατά την ερµηνεία των µηχανισµών 
που επηρεάζουν την κερδοφορία. 
 Σύµφωνα µε τη µελέτη των Demirguc – Kunt και Huizinga(2000) σχετικά µε 
τη χρηµατοοικονοµική δοµή και την τραπεζική κερδοφορία , η αναλογία των κερδών 
προς το σύνολο του ενεργητικού συσχετίζεται θετικά µε την υστέρηση της 
µεταβλητής καθαρής θέσης και αρνητικά µε το ποσοστό των κερδών ως προς το 
σύνολο του ενεργητικού. 
 Στην πρόσφατη µελέτη τους σχετικά µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες 
της τραπεζικής κερδοφορίας οι Αθανάσογλου και λοιποί (Athanasoglou et al., 2008) 
διαπίστωσαν η αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου και της εργασίας είναι 
σηµαντικά για την αύξηση της τραπεζικής κερδοφορίας, ενώ η έκθεση στον 
πιστωτικό κίνδυνο και τα λειτουργικά έξοδα µειώνουν τα κέρδη. Οι συγγραφείς 
διαπίστωσαν ασήµαντη επίδραση του µεγέθους και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
στη θέση των τραπεζών. 
 Συµπερασµατικά, στους εσωτερικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 
τραπεζικής κερδοφορίας που αναλύονται στη βιβλιογραφία περιλαµβάνονται το 
µέγεθος του οργανισµού, το κεφάλαιο, το µέγεθος και η δοµή του χαρτοφυλακίου 
πιστοδοτήσεων, το µέγεθος του παθητικού/ καταθέσεων, η παραγωγικότητα του 
κεφαλαίου, το επίπεδο έκθεσης στον κίνδυνο, η επιτοκιακή πολιτική, η ποιότητα της 
διοίκησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
 Σύµφωνα µε τις µελέτες που παρουσιάστηκαν µπορούµε να ισχυρισθούµε πως 
υφίσταται ένα κενό στη βιβλιογραφία που έχει να κάνει µε τις Συγχωνεύσεις και 
Εξαγορές στις αναδυόµενες οικονοµίες. Επιπλέον, η διαθεσιµότητα νέων 
οικονοµετρικών τεχνικών προσφέρει τα µέσα για την αξιολόγηση της ισχυρής 
επίδρασης των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην επίδοση των τραπεζών γενικότερα 
και των αναδυόµενων οικονοµιών ειδικότερα. 
 
2.2 Το ζήτηµα των Κινήτρων 
   
   Μεγάλη αντιπαράθεση υπάρχει στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στη θεωρία 
σχετικά µε τα κίνητρα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Συχνά, περισσότερες από 
µία αιτίες οδηγούν τις ∆ιοικήσεις της συγχώνευσης ή εξαγοράς µιας άλλης εταιρείας. 
Σύµφωνα µε την Νεοκλασική άποψη, όλες οι εταιρικές αποφάσεις- 
συµπεριλαµβανοµένων των εξαγορών- λαµβάνονται µε αντικειµενικό σκοπό τη 
µεγιστοποίηση της αξίας για τους µετόχους της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, 
διαµάχες αντιπροσώπευσης µεταξύ των µετόχων και της διοίκησης µπορούν επίσης 
να οδηγήσουν στην πραγµατοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, µε κίνητρα που 
αφορούν τα συµφέροντα της διοίκησης. Παρόµοια κίνητρα επιχειρησιακής 
δραστηριότητας είναι δυνατόν να επηρεασθούν από εξωγενείς παράγοντες όπως 
κανονισµοί και νοµοθετικό πλαίσιο, τεχνολογική πρόοδος, παγκοσµιοποίηση και η 
τεχνολογική πρόοδος. Σύµφωνα µε τους Berkovitch και Narayanan (1993) και τον Ali 
– Yrkko (2002), τα κίνητρα αυτά κατηγοριοποιούνται σε: οικονοµικά (συνεργειών), 
διοικητικά(ή αντιπροσωπευτικά) και κίνητρα αλαζονικά (ύβρεως). Η πρώτη 
κατηγορία κινήτρων θεωρείται πως µεγιστοποιούν την αξία, ενώ οι επόµενες  δύο, 
όχι. 
 Η Συνέργεια, η έννοια – δηλαδή- που προσδιορίζει πως η οντότητα που θα 
προκύψει από το συνδυασµό δύο επιχειρήσεων θα έχει αξία µεγαλύτερη από το 
άθροισµα της αξίας των συνιστούντων µερών της, είναι από τα συχνότερα 
αναφερόµενα κίνητρα πραγµατοποίησης Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Η 
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αναµενόµενη ύπαρξη ωφελειών µέσω συνεργειών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
επιβαρύνονται µε τα έξοδα της διαδικασίας απόκτησης και ταυτόχρονα να είναι σε 
θέση να προσφέρουν στους µετόχους των εταιρειών– στόχων υπερβάλλουσες 
αποδόσεις για να αποκτήσουν τις µετοχές τους. Η Συνέργεια µπορεί να προσδώσει 
στην συνδυασµένη εταιρεία που θα προκύψει ,θετική Καθαρή Παρούσα Αξία . 
 Σύµφωνα µε τον Lawrence (2001), συνέργεια µπορεί να προκύψει από τρεις 
κυρίως πηγές : α) λειτουργική εξοικονόµηση, β) χρηµατοοικονοµική και γ) αυξηµένη 
ισχύ στην αγορά. Επιπλέον, ορισµένοι ερευνητές θεωρούν τη συνέργεια ευρύτερα, 
περιλαµβάνοντας την εξάλειψη της αναποτελεσµατικής διοίκησης, εγκαθιστώντας 
µια πιο ικανή διοίκηση στην αποκτώµενη επιχείρηση. Όπως επισηµαίνει ο 
Gammelgaard (1999),κατά την κλασική προσέγγιση της έννοιας της συνέργειας, η 
εξαγοράζουσα εταιρεία βελτιώνει την απόδοση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης 
µεταφέροντας πόρους και γνώσεις στη νέα θυγατρική. Συχνότερη είναι η µεταφορά 
διοικητικών πόρων. Η κύρια προσέγγιση εδώ είναι η θεωρία της διαφορικής 
αποτελεσµατικότητας, όπου στόχος είναι η βελτίωση της διοίκησης της 
εξαγορασθείσας εταιρείας, σε επίπεδο όµοιο µε την εξαγοράζουσα εταιρεία (Weston 
et al., 1990). 
 Η θεωρία των Οικονοµιών Κλίµακας υποθέτει πως οικονοµίες κλίµακος 
υφίστανται στον κλάδο και προ της Συγχώνευσης οι εταιρείες λειτουργούν σε επίπεδα 
δραστηριότητας χαµηλότερα εκείνων που απαιτούνται για την επίτευξη των εφικτών 
οικονοµιών κλίµακας. Η Συγχώνευση δύο εταιρειών είναι ,έτσι, µια ευκαιρία για την 
επίτευξη χαµηλότερου µέσου κόστους ,µε τον επιµερισµό του πάγιου κόστους σε 
µεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας έχει επισηµανθεί ως ο 
φυσικός στόχος των οριζόντιων συγχωνεύσεων. Πολλοί,διαφορετικοί τύποι 
οικονοµιών κλίµακας υφίστανται, όπως αυτές που σχετίζονται µε το µάρκετινγκ, την 
παραγωγή ,τη διανοµή ,τη χρηµατοδότηση και την ύπαρξη κοινής διοίκησης. Ο 
τραπεζικός κλάδος αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά παραδείγµατα. Τη δεκαετία 
του 1970, στις Ηνωµένες Πολιτείες υπήρχε µεγάλος αριθµός µικρών τραπεζών. 
Πολλές από αυτές αναπτύχθηκαν µέσω της συστηµατικής εξαγοράς µικρότερων 
τραπεζών και του εξορθολογισµού της λειτουργίας τους. Η εξοικονόµηση κόστους 
προήλθε κυρίως από το κλείσιµο περιττών υποκαταστηµάτων, την ενοποίηση 
συστηµάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών , συναλλαγών επεξεργασίας επιταγών - 
πιστωτικών καρτών και πληρωµών ( Brealey et al., 2001) .  
      Σύµφωνα µε τον Dettmer (1963) η Συγχώνευση ή Εξαγορά οδηγεί 
αυτονόητα στην απόκτηση επιπρόσθετων και συχνά µη χρησιµοποιούµενων 
εγκαταστάσεων παραγωγής, µε τον σκοπό της επένδυσης να είναι η µείωση του κατά 
κεφαλήν κόστους ανά µονάδα. Για παράδειγµα, πολλές επιχειρήσεις κατέχουν 
περιουσιακά στοιχεία όπως κτίρια, µηχανήµατα ή ανθρώπινες δεξιότητες ,τα οποία 
δεν χρησιµοποιούνται στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Στην περίπτωση των 
τραπεζών, οι δυνατότητες για οικονοµίες κλίµακας οφείλονται στο γεγονός ότι ούτε 
τα κτίρια ούτε οι υπηρεσίες των εργαζοµένων σε ένα υποκατάστηµα 
χρησιµοποιούνται τόσο έντονα όσο θα µπορούσαν. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί η 
Συγχώνευση, ένας αριθµός υποκαταστηµάτων κλείνουν αφήνοντας ένα ή δύο ανά 
περιοχή, µε επακόλουθη εξοικονόµηση σε εργατικά και ιδιοκτησιακά κόστη.  
 Αρχικές ερευνητικές απόπειρες, ειδικά στις Ηνωµένες Πολιτείες, έδειξαν πως 
οικονοµίες κλίµακας εµφανίζονται κυρίως σε µικρές τράπεζες παρά σε µεγαλύτερες ( 
Short, 1979 – Miller και Νούλας ,1996). Σύµφωνα µε τον Clark (1988) και τους 
Hunter και Timme (1989), οικονοµίες κλίµακας εντοπίζονται σε τραπεζικούς 
οργανισµούς σε επίπεδα ενεργητικού κάτω των πέντε δισεκατοµµυρίων δολαρίων, 
ενώ οι Hunter και Wall (1989)αναφέρουν ότι το κόστος παραγωγής σε 
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παρουσιάζεται σχετικά σταθερό για τιµές ενεργητικού 
έως εικοσιπέντε δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι πιο πρόσφατες µελέτες, 
τόσο στις ΗΠΑ (Berger και Mester, 1997) όσο και στην Ευρώπη (Molyneux et al, 
1996, Vander Vennet, 2002) βρίσκουν ανεκµετάλλευτες οικονοµίες κλίµακας ακόµη 
και για αρκετά µεγάλου µεγέθους τράπεζες λόγω της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
απελευθέρωσης της αγοράς. Στην έρευνα Vander Vennet (1998), ωστόσο, βρέθηκαν 
στοιχεία οικονοµιών κλίµακας για τις µικρότερες τράπεζες µε περιουσιακά στοιχεία 
κάτω από 10 δισεκατοµµύρια ECU στην Ε.Ε. και αντιοικονοµιών κλίµακας για τις 
µεγαλύτερες τράπεζες, που υπερβαίνουν τα εκατό δισεκατοµµύρια ECU. Μια 
πρόσφατη µελέτη -Πασιούρας και Κοσµίδου (2005)- έχει βρει µια αρνητική σχέση 
µεταξύ του µεγέθους και της απόδοσης της τράπεζας τόσο για εγχώριους όσο και 
ξένους  τραπεζικούς οργανισµούς που λειτουργούσαν στην Ε.Ε. κατά την περίοδο 
1997–2001.Οι συγγραφείς ερµηνεύουν αυτό το εύρηµα ως ένδειξη  
είτε οικονοµιών κλίµακας για τις µικρότερες τράπεζες είτε αντιοικονοµιών κλίµακας 
για µεγαλύτερους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Σε γενικές γραµµές, η έρευνα 
για την ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας στον τοµέα της λιανικής εµπορικής τραπεζικής 
βρίσκει µια σχετικά επίπεδη καµπύλη µέσου κόστους µε ελάχιστο κάπου κάτω από 
10 δισεκατοµµύρια δολάρια  σε στοιχεία ενεργητικού, ανάλογα µε την περίοδο του 
δείγµατος, τη χώρα και το χρόνο που αναλύθηκαν. (Amel et al., 2004). Στην έρευνα 
Hughes et al. (2001) υποστηρίζεται πως στις περισσότερες έρευνες δεν διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας διότι αγνοούνται οι διαφορές στην κεφαλαιακή δοµή 
των τραπεζών και την ανάληψη κινδύνου, δείχνοντας πως οικονοµίες κλίµακας 
υφίστανται αλλά διαφεύγουν. ∆είχνουν πως οι εκτιµώµενες οικονοµίες κλίµακας 
εξαρτώνται σηµαντικά από τον τρόπο που αποτυπώνονται η κεφαλαιακή δοµή και η 
ανάληψη κινδύνου από πλευράς των τραπεζών.    
 Όπως επισηµαίνεται από τους Amel et al.,(2004), η εκµετάλλευση των 
οικονοµιών φάσµατος αποτελεί την δεύτερη συχνότερα αναφερόµενη αιτία 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Οι οικονοµίες 
φάσµατος βασίζονται είτε στο κόστος είτε στα έσοδα. Βασισµένες στο κόστος είναι 
εκείνες που επιτυγχάνονται µέσω της προσφοράς ευρέως φάσµατος προϊόντων ή 
υπηρεσιών σε πελατοκεντρική βάση και προκύπτουν από τα πάγια έξοδα που 
πραγµατοποιούνται για τη  συγκέντρωση µιας βάσης δεδοµένων πληροφοριών ή 
εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βασισµένες στα έσοδα είναι οι σχετιζόµενες 
µε την ικανότητα της επιχείρησης  να χρησιµοποιήσει ένα σύνολο των εισροών για να 
προσφέρει ένα ευρύτερο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών µέσω σταυροειδών 
πωλήσεων σε υπάρχουσα πελατειακή βάση.  
 Συχνό παράδειγµα Συγχώνευσης / Εξαγοράς χρηµατοπιστωτικού οργανισµού 
αποτελεί η  κοινή χρήση των εισροών και προσφορά ευρύτερου φάσµατος υπηρεσιών 
µέσω µονάδων όπως η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών. Οι µικρότερες τράπεζες 
µπορεί να µην είναι σε θέση να αντέξουν οικονοµικά το κόστος της δηµιουργίας 
αυτών των τµηµάτων, ενώ εισροές, όπως συστήµατα υπολογιστών µπορούν να 
βρίσκονται σε κοινή χρήση για την επεξεργασία ποικίλλων µορφών δανείων και 
καταθετικών λογαριασµών. Άλλο ένα συχνά αναφερόµενο παράδειγµα είναι η 
προσφορά τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων από τη συνδυασµένη οντότητα 
κατόπιν της Συγχώνευσης τραπεζικής και ασφαλιστικής εταιρείας.    
 Ένας άλλος λόγος για Σ & Ε είναι η αύξηση της ισχύος στην αγορά. Ο 
Gaughan (1996) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις πηγές της ισχύος στην αγορά: 
διαφοροποίηση προϊόντος, φραγµοί εισόδου και µερίδιο αγοράς. Οι τραπεζικές 
αγορές στην Ε.Ε. µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα σύστηµα εθνικών ολιγοπωλίων  
(Vander Vennet, 1996).  Ως εκ τούτου υπάρχουν δυνατότητες για αυξηµένη ισχύ στην 
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αγορά, που ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να θέσει και να διατηρήσει τιµή 
πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα, και σχετιζόµενα κέρδη της αγοράς είναι πιθανό 
να προκύψουν ως αποτέλεσµα της συνδυασµένης ισχύος των δύο εταιρειών που 
ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Παρ 'όλα αυτά, ο Gaughan (1996) υποστηρίζει ότι η 
αύξηση του µεριδίου αγοράς χωρίς διαφοροποίηση των προϊόντων ή των φραγµών 
εισόδου στην αγορά θα µπορούσε να εµποδίζει την επιχείρηση από την αύξηση της 
τιµής πάνω από το οριακό κόστος, καθώς αυτό µπορεί να προσελκύσει νέους 
ανταγωνιστές οι οποίοι θα οδηγήσουν την τιµή προς τα κάτω, πλησίον του οριακού 
κόστους.  
 Πολλές µελέτες έχουν προσπαθήσει να δοκιµάσουν την άποψη ότι η τάση 
ενοποίησης στον τραπεζικό κλάδο έχει ως κίνητρο την επιθυµία απόκτησης ισχύος 
στην αγορά και την πρόσκτηση  µονοπωλιακών κερδών. Κατά Vander Vennet 
(1994α, β), όταν υφίστανται εµπόδια εισόδου– για µεγάλο δείγµα τραπεζικών 
ιδρυµάτων της Ε.Ε.– οι κατεστηµένες τράπεζες µπορούν να εκµεταλλευθούν την 
κατάσταση αποκτώντας  οιονεί µονοπωλιακά κέρδη. Ο Moore (1996) υποστηρίζει ότι 
το µερίδιο αγοράς της τράπεζας µπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα απόκτησής της 
µε διάφορους τρόπους. Πρώτα απ 'όλα, σε µια τραπεζική αγορά όπου µόνο οι 
τράπεζες µε σηµαντικό µερίδιο της αγοράς µπορούν να ανταγωνιστούν, ουσιαστικά 
µια τράπεζα µε µικρό µερίδιο είναι πιθανό να αποκτηθεί, από µια τράπεζα εντός της 
αγοράς, δεδοµένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία της µικρής τράπεζας θα γίνουν πιο 
πολύτιµα µετά τη συγχώνευση µε τη µεγάλη τράπεζα. Ένα πρόβληµα που ανακύπτει 
στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις, είναι το νοµοθετικό 
εµπόδιο που προκαλείται από τις ρυθµιστικές αρχές ,που ανησυχούν για τις πιθανές 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές της συνδυασµένης επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα εντός της αγοράς  
συγχώνευση µεταξύ δύο ή περισσότερων τραπεζών µε σηµαντικό µερίδιο αγοράς. 
Ένας άλλος λόγος για την πραγµατοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών συνδέεται 
µε την υπόθεση της αναποτελεσµατικής διοίκησης,  η οποία υποστηρίζει ότι το µικρό 
µερίδιο της τράπεζας θα µπορούσε να αντικατοπτρίζει την έλλειψη της επιτυχίας 
στην αγορά, δίνοντας στον δυνητικό αγοραστή το κίνητρο να αναλάβει η επιχείρηση, 
προκειµένου να βελτιώσει το µερίδιο αγοράς και την αποτελεσµατικότητά της. Ο 
Gilbert (1984), σε µια ανασκόπηση 45 µελετών που χρησιµοποιούν το παράδειγµα 
Οργάνωσης-Συµπεριφοράς-Απόδοσης ( Structure – Conduct – Performance paradigm 
,SCP ) σύµφωνα µε το οποίο οι τράπεζες σε αγορές µε υψηλή συγκέντρωση έχουν 
την τάση να συνωµοτούν και εποµένως να αποκτούν µονοπωλιακά κέρδη , 
διαπίστωσε ότι µόνο οι 27 παρέθεταν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτής 
της υπόθεσης, ενώ ο Berger (1995) τονίζει ότι η σχέση µεταξύ συγκέντρωσης των 
τραπεζών και επιδόσεων στις ΗΠΑ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το ότι οι άλλοι 
παράγοντες παραµένουν σταθεροί.  
 Οι ακαδηµαϊκοί έχουν συζητήσει την υπόθεση της αναποτελεσµατικής 
διοίκησης για πολλά χρόνια. Η υπόθεση της αναποτελεσµατικής διαχείρισης –Manne 
(1965)- υποστηρίζει ότι αν η διοίκηση µιας επιχείρησης δεν µεγιστοποιεί την αξία της 
στην αγορά, τότε η εταιρεία είναι πιθανό να αποτελέσει στόχο εξαγοράς και τα 
αναποτελεσµατικά διοικητικά στελέχη θα αντικατασταθούν. Συνεπώς, η στόχευση 
εταιρειών προς εξαγορά έχει ως κίνητρο την πεποίθηση πως ότι η διοίκηση της 
εξαγοράζουσας επιχείρησης µπορεί να διαχειρισθεί καλύτερα τους πόρους της 
εταιρείας– στόχου. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από δύο συγκεκριµένα 
επιχειρήµατα. Πρώτον, η επιχείρηση µπορεί να διοικείται ανεπιτυχώς  από τη 
σηµερινή διοίκησή της, εν µέρει 
επειδή οι αντικειµενικοί στόχοι των διοικούντων αποκλίνουν από αυτούς των 
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µετόχων. Στην περίπτωση αυτή, η απειλή εξαγοράς µπορεί να χρησιµεύσει ως ένας 
µηχανισµός ελέγχου, περιορίζοντας το βαθµό απόκλισης µεταξύ των επιδιώξεων της 
διοίκησης για ανάπτυξη και αυτών των µετόχων για µεγιστοποίηση της αξίας. Μια 
Συγχώνευση µπορεί να µην είναι ο µόνος τρόπος για να βελτιωθεί η διαχείριση, αλλά 
εάν οι απογοητευµένοι µέτοχοι δεν µπορούν να επιτύχουν µια µεταβολή στη διοίκηση 
που θα αυξήσει την αξία της επένδυσής τους στην επιχείρηση, είτε γιατί είναι 
υπερβολικά κοστοβόρο είτε υπερβολικά αργό, τότε µία Συγχώνευση µπορεί να είναι ο 
απλούστερος και πλέον πρακτικός τρόπος επίτευξης των επιθυµητών στόχων. 
∆εύτερον, ο  αγοραστής µπορεί να έχει απλά καλύτερη εµπειρία διαχείρισης από την 
εταιρεία – στόχο. Υπάρχουν πάντα επιχειρήσεις µε αναξιοποίητες ευκαιρίες να 
µειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη και το γεγονός αυτό 
τις καθιστά υποψήφιες προς εξαγορά από άλλες εταιρείες µε καλύτερη διοίκηση 
(Arnold, 1998). Ως εκ τούτου, αν η διαχείριση του αγοραστή είναι πιο 
αποτελεσµατική από την διαχείριση της τράπεζας-στόχου,  µπορεί να προκύψει 
κέρδος από τη Συγχώνευση εάν η διοίκηση της εταιρείας – στόχου αντικατασταθεί.  
  Οι Grossman και Hart (1980) αµφισβήτησαν την άποψη ότι οι εταιρείες που 
δεν διοικούνται προς το συµφέρον των µετόχων βαίνουν προς εξαγορά. Ο λόγος είναι 
ότι σε κάθε προσφορά, υπάρχουν δύο οµάδες µετόχων που συµµετέχουν, του 
αγοραστή και του εξαγοραζόµενου µε συχνά αντικρουόµενους, οικονοµικούς 
στόχους. Ο αγοραστής θα κάνει µια προσπάθεια να προσφέρει µια τιµή που θα 
επιτρέψει την πραγµατοποίηση µιας επικερδούς συµφωνίας ώστε να αποζηµιωθεί για 
το κόστος πραγµατοποίησης της προσφοράς και οι µέτοχοι του στόχου πρέπει να 
είναι πρόθυµοι να πουλήσουν τις µετοχές τους στην τιµή αυτή. Ωστόσο, κάθε 
µέτοχος, που αντιµετωπίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει ή να πουλήσει τις µετοχές 
και µε την πεποίθηση ότι η 
νέα διοίκηση θα καταφέρει να βελτιώσει τις επιδόσεις της επιχείρησης, θα 
διακρατήσει πιθανά τις µετοχές εν αναµονή της αύξησης της τιµής τους στο 
µέλλον. Έτσι, οι µέτοχοι θα είναι πρόθυµοι να πωλήσουν τις µετοχές τους, µόνον 
εφόσον θα προσφέρεται τιµή που θα αντικατοπτρίζει αυτά τα µελλοντικά κέρδη η 
οποία θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι υψηλότερη εκείνης που θα µπορούσε να 
αντισταθµίσει για τον αγοραστή  το πραγµατικό κόστος των πόρων που εµπλέκονται 
στην κατάθεση της προσφοράς. Κατά συνέπεια,  τα κίνητρα των µικροµετόχων 
εµποδίζουν την κατάθεση προσφοράς εξ αρχής και ως εκ τούτου η αγορά ως προς τον 
εταιρικό έλεγχο δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά.  
 Τα αποτελέσµατα από τις υπάρχουσες εµπειρικές εργασίες είναι κάπως 
ανάµικτα. Ενώ µερικοί συγγραφείς (π.χ. Singh, 1971, 1975 -Meeks, 1977 - Levine και 
Aaronovitch, 1981 -. Cosh et al, 1984) πράγµατι δείχνουν ότι οι εξαγοραζόµενες 
εταιρείες είναι πιο πιθανό να είναι λιγότερο κερδοφόρες, άλλες (π.χ. Dodd και 
Ruback, 1977 - Hannan & Rhoades, 1987) δεν υποστηρίζουν την υπόθεση της 
αναποτελεσµατικής διοίκησης.  
 Συχνά, ένας άλλος βασικός λόγος για την προαγωγή των Συγχωνεύσεων & 
Εξαγορών είναι η διαφοροποίηση του κινδύνου.  Το κύριο επιχείρηµα είναι ότι η 
ενοποίηση των δύο επιχειρήσεων µπορεί να µειώσει τον τραπεζικό κίνδυνο και να 
ελαττώσει την πιθανότητα χρεοκοπίας των τραπεζών, αν οι ταµειακές ροές των 
επιχειρήσεων δεν είναι απολύτως συσχετιζόµενες. Οι δύο πιο κοινές µορφές 
διαφοροποίησης είναι  η γεωγραφική και η διαφοροποίηση των προϊόντων. Η πρώτη 
προσφέρει µια µείωση του κινδύνου, επειδή τα κέρδη από δάνεια και άλλους 
χρηµατοπιστωτικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις 
µπορεί να έχουν σχετικά χαµηλή ή αρνητική συσχέτιση. Με παρόµοιο τρόπο, η 
διαφοροποίηση των προϊόντων µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο, διότι οι αποδόσεις 
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µεταξύ των διαφόρων κλάδων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µπορεί να 
έχουν σχετικά χαµηλή ή αρνητική συσχέτιση. Για παράδειγµα, οι Berger et al. 
(2000) βρήκαν ότι οι συσχετίσεις των τραπεζικών διασυνοριακών κερδών είναι συχνά 
πολύ χαµηλά ή αρνητικά, στηρίζοντας έτσι τη δυνατότητα 
ύπαρξης οφελών διαφοροποίησης από τη διασυνοριακή ενοποίηση τραπεζικών 
οργανισµών. Επιπρόσθετα,οι , Neely και Wheelock (1997) διαπίστωσαν ότι στις 
ΗΠΑ τα κέρδη των τραπεζών επηρεάζονται έντονα από την οικονοµική ανάπτυξη 
των πολιτειών όπου βρίσκονται.  
 Η υπόθεση πίσω από τη διαφοροποίηση ως κίνητρο για Σ & Ε είναι ότι 
η διαφοροποίηση σε εταιρική βάση είναι πιο αποτελεσµατική από εκείνη που 
αποκτάται στην αγορά , όπως τα πιστωτικά παράγωγα και οι πωλήσεις δανείων (Froot 
και Stein, 1998).  Ωστόσο, ο Winton (1999) υποστηρίζει ότι η διαφοροποίηση δεν 
µπορεί να µειώσει πάντα τον κίνδυνο της χρεοκοπίας των τραπεζών, τονίζοντας τα 
οφέλη και το κόστος της παρακολούθησης των δανείων και την πιθανότητα η 
διαφοροποίηση να οδηγήσει τις τράπεζες σε νέους τοµείς, όπου πιθανόν να διέθεταν 
λιγότερη εµπειρία. Οι Craig και Santos(1997) επιβεβαιώνουν τη µείωση του κινδύνου 
(όπως µετράται από τη στατιστική της πιθανότητας αθέτησης z-score και από την 
αστάθεια των αποδόσεων των µετοχών) και τη σχετίζουν µε τα οφέλη από τη 
διαφοροποίηση. Οι Benston et al. (1995) υποστηρίζουν επί τη βάσει της αστάθειας 
των προ της Συγχώνευσης κερδών και της συσχέτισης στόχου – αγοραστή  ότι το 
κίνητρο για τις συγχωνεύσεις στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 1980 
πρέπει να βρισκόταν στη µείωση των κινδύνων µέσω της διαφοροποίησης,  παρά 
στην εκµετάλλευση του δικαιώµατος πώλησης σε αποταµιευτικά ασφαλιστικά 
ταµεία. Οι Akhavein et al. (1997) και Demsetz και Strahan(1997) βρίσκουν ότι οι 
συγχωνεύσεις τραπεζών εξυπηρετούν το σκοπό της διαφοροποίησης επιτρέποντάς 
τους να αναλαµβάνουν µεγαλύτερους κινδύνους επένδυσης για δεδοµένο επίπεδο 
επιχειρησιακού  κινδύνου. Τέλος, η Laderman (2000) εξέτασε τις δυνητικές 
διαφοροποίησης και τα οφέλη µείωσης της πιθανότητας χρεοκοπίας από την 
επέκταση των τραπεζών σε µη τραπεζικές δραστηριότητες, βασιζόµενος σε ένα 
δείγµα εταιρειών  εταιρειών Bank Holding (BHCs) και ιδιαίτερα των µεγάλων BHCs 
κατά τις περιόδους 1979-1986 και 1987-1997. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές 
(αρνητικές) επιπτώσεις από τα επίπεδα επενδύσεων στην τυπική απόκλιση της ROA 
(απόδοσης ενεργητικού) πράγµα που σηµαίνει ότι σηµαντικά επίπεδα επενδύσεων 
στον τοµέα των ασφαλειών ,της αναδοχής και των κινητών– χρηµατιστηριακών- 
αξιών ήταν ιδανικά για τη µείωση της πιθανότητας χρεοκοπίας. 
 Η σηµασία των αποφάσεων σε σχέση µε τα επίπεδα του κεφαλαίου γίνεται 
προφανής από το γεγονός ότι οι οικονοµικές ρυθµιστικές αρχές απαιτούν από τις 
εµπορικές τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Παρά 
το γεγονός ότι διατάξεις και αποθεµατικά παρέχουν έγκαιρα γραµµές άµυνας 
απέναντι στα κακής ποιότητας δάνεια, τα κεφάλαια της τράπεζας είναι η απόλυτη 
γραµµή άµυνας κατά του κινδύνου  τεχνικής αφερεγγυότητας της τράπεζας. Αυτό 
γίνεται εµφανές κατά την εξέταση του ενδεχοµένου η τράπεζα να αντιµετωπίσει ένα 
σοβαρό πρόβληµα ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, οπότε τα αποθεµατικά 
δεν θα είναι επαρκή ώστε να επιτρέψουν τη διαγραφή των επισφαλών δανείων από 
την τράπεζα και, κατά συνέπεια, το εναποµένον ποσό θα πρέπει να διαγραφεί 
από ίδια κεφάλαια των µετόχων.  
 Έτσι, εφόσον χαµηλά επίπεδα δείκτη κεφαλαίου προς ενεργητικό µπορεί να 
σηµαίνουν χρηµατοοικονοµική αδυναµία , ένας αγοραστής µπορεί να ενδυναµώσει 
την θέση της εξαγοραζόµενης τράπεζας. Οι Wheelock και Wilson (2000) 
διαπίστωσαν ότι όσο λιγότερο ικανοποιητικά κεφαλαιοποιηµένη είναι µια τράπεζα, 
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τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εξαγοράς της, γεγονός που υποδηλώνει 
υποστήριξη για την απόκτηση ορισµένων τραπεζών λίγο πριν καταστούν αφερέγγυες. 
Επιπλέον, καλά κεφαλαιοποιηµένες τράπεζες αντιµετωπίζουν χαµηλότερο κίνδυνο 
πτώχευσης, γεγονός που αυξάνει την πιστοληπτική τους ικανότητα και, κατά 
συνέπεια, µειώνει το κόστος της χρηµατοδότησης. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση µε τα 
παραπάνω, τράπεζες µε ανεπαρκή κεφάλαια µπορούν να αποκτήσουν τράπεζες µε 
σχετικά υψηλούς δείκτες κεφαλαίου προς ενεργητικό. Αυτό θα µπορούσε να τους 
επιτρέψει να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να 
και να απολαµβάνουν χαµηλότερο κόστος άντλησης κεφαλαίων, καθώς η νέα –
ενοποιηµένη- εταιρεία θα θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη και θα µπορούσε 
πιθανότατα να είναι σε θέση να εκδώσει οµόλογα που θα προσφέρουν ένα 
χαµηλότερο επιτόκιο από ό, τι πριν. 
 Η Θεωρία Αντιπροσώπευσης επεκτείνει την προηγούµενη εργασία του Manne 
(1965)ο οποίος ανέλυσε την αγορά για τον εταιρικό έλεγχο και θεώρησε τις εξαγορές 
ως απειλή, όταν η διοίκηση της επιχείρησης είχε ελλιπή απόδοση, είτε λόγω 
αναποτελεσµατικότητας ή λόγω προβληµάτων του οργανισµού. Οι Jensen και 
Meckling(1976) τυποποίησαν τις επιπτώσεις των προβληµάτων οργανισµού, τα οποία 
συνήθως προκύπτουν όταν η διοίκηση διαθέτει µόνο ένα µικρό ποσοστό του 
µετοχικού κεφαλαίου. Είναι ευρέως γνωστό ότι η σύγχρονη οικονοµία, 
χαρακτηρίζεται από µεγάλες εταιρείες µε ευρεία διανοµή της ιδιοκτησίας που 
χωρίζεται από τη διοίκηση οπότε υπάρχει πιθανότητα για τους διοικούντες να 
επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους, όπως η ενίσχυση του µισθού και του κύρους 
τους, η διαφοροποίηση του ατοµικού τους κινδύνου ή η εξασφάλιση της εργασίας 
τους µέσω της δηµιουργίας µιας αυτοκρατορίας αντί της µεγιστοποίησης των κερδών 
,σε βάρος των µετόχων. Για παράδειγµα, αν και οι µέτοχοι των τραπεζών που 
εξαγοράζονται διαπιστώνουν αύξηση στην αξία των µετοχών τους, κορυφαία στελέχη 
των τραπεζών µπορεί συχνά να χάνουν την αυτονοµία τους και να αποδέχονται 
µειωµένες εργασιακές αρµοδιότητες ή µπορεί ακόµη και να 
να αναγκαστούν να τερµατίσουν την απασχόληση τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων συγχώνευσης τραπεζών, οι διοικούντες µπορεί να υποχρεωθούν 
να επιλέξουν µεταξύ του συµφέροντος των µετόχων, αποδεχόµενοι µια πρόταση 
εξαγοράς που µεγιστοποιήσει την αξία και του ατοµικού τους συµφέροντος – 
διατηρώντας την ανεξαρτησία της τράπεζάς τους (Hadlock et al., 1999). 
 Η µισθολογική εξήγηση που υπονοείται στο ανωτέρω επιχείρηµα θεωρείται 
ως εκ των σηµαντικότερων κινήτρων για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Τα διευθυντικά 
στελέχη µπορεί να επιθυµούν να αυξήσουν το µέγεθος της εταιρείας τους, καθώς στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο µισθός τους είναι συνάρτηση του µεγέθους της 
επιχείρησης(Mueller,1969). Έτσι, έχοντας την ευθύνη για µια µεγαλύτερη επιχείρηση 
,οι διοικούντες θα πρέπει να λάβουν µεγαλύτερη αµοιβή. Επιπλέον, οι περισσότερες 
µεγάλες επιχειρήσεις ορίζουν την αποζηµίωση των στελεχών τους µε βάση την 
αντίστοιχη στελεχών ιδίου επιπέδου επιχειρήσεων και το µέγεθος είναι ο κύρια 
καθοριστικός παράγοντας για το ποιες επιχειρήσεις θα θεωρηθούν ιδίου επιπέδου. Ο 
Murphy (1999) παρέχει µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας περί τη µισθολογική 
αποζηµίωση και παρατηρεί πως πολλές µελέτες αναφέρουν την ύπαρξη στενής 
σχέσης µεταξύ του µεγέθους της επιχείρησης και των διοικητικών αµοιβών (βλ. π.χ. 
Roberts, 1956 - Ciscel και Carroll, 1980 - Agarwal, 1981). Οι Bliss και 
Rosen (2001) εξέτασαν τη σχέση µεταξύ τραπεζικών συγχωνεύσεων και αµοιβής 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου µεταξύ 1986-1995 και διαπίστωσαν ότι οι συγχωνεύσεις 
αυξάνουν σηµαντικά τις αµοιβές των ∆ιευθυνόντων Συµβούλων. Υποστηρίζουν πως 
η µεγάλη πλειοψηφία των συγχωνεύσεων αυξάνει το συνολικό πλούτο των 
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∆ιευθυνόντων Συµβούλων, συχνά εις βάρος των µετόχων. Παρ 'όλα αυτά,  οι 
Anderson et al. (2004) εξέτασαν τις µεταβολές στις αµοιβές των ∆ιευθυνόντων 
Συµβούλων τραπεζών που συνδέονται µε συγχωνεύσεις µεγάλων τραπεζών στη 
δεκαετία του 1990 και δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη κινήτρων δηµιουργίας 
αυτοκρατορίας . ∆ιαπίστωσαν θετική συσχέτιση των µεταβολών στις αµοιβές τους µε 
τα αναµενόµενα κέρδη από τη συγχώνευση, όπως αποτιµούνταν την ηµεροµηνία της 
ανακοίνωσης. 
 Οι  Ravenscraft και Scherer (1987) υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για τη 
διοίκηση ενός µεγαλύτερου οργανισµού και η λήψη υψηλότερης αµοιβής επιφέρει 
και άνοδο του κοινωνικής θέσης και ισχύος και οι συγχωνεύσεις αποτελούν ένα 
γρήγορο τρόπο για την αύξηση των µεγεθών του ισολογισµού που προσελκύει την 
προσοχή των µέσων ενηµέρωσης όταν δηµοσιοποιούνται. Επιπρόσθετα, οι 
διοικούντες µπορούν να προσπαθήσουν να µειώσουν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας 
µέσω Σ & Ε, µε τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου κάτω από το επίπεδο 
συµφέροντος των µετόχων ,ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια της θέσης εργασίας τους. 
 Τέλος, οι διοικούντες µπορούν επίσης να εµπλακούν στη δηµιουργία 
αυτοκρατορίας περισσότερο προκειµένου να εξασφαλίσουν την εργασία τους  ,παρά 
για να αποκτήσουν αυξηµένο κύρος ή αµοιβή. Έχει διατυπωθεί ο ισχυρισµός τόσο 
από οικονοµικούς αναλυτές όσο και από ερευνητές πως, κατά µέσο όρο, 
εξαγορές έχουν την τάση να εµφανίζονται µεταξύ ενός µεγάλου αγοραστή και ενός 
µικρού στόχου.  Έτσι, η πεποίθηση είναι ότι οι µεγάλοι τραπεζικοί οργανισµοί είναι  
λιγότερο πιθανό να είναι οι στόχοι εχθρικών εξαγορών και ως εκ τούτου είναι 
λιγότερο πιθανό η παρούσα διοίκηση να µείνει χωρίς δουλεία. Συνεπώς, οι 
επιχειρήσεις µπορεί να συγχωνευθούν προκειµένου να µεγεθυνθούν προς όφελος της 
επιβίωσης της διοικητικής οµάδας και όχι  κύριο λόγο προς όφελος των µετόχων. Μια 
εναλλακτική υπόθεση διατυπώνει τον ισχυρισµό πως ορισµένες συγχωνεύσεις µπορεί 
να έχουν ως κίνητρο τις ανησυχίες των διοικούντων, αλλά αυξάνοντας τις 
πιθανότητες στοχοποίησης προς φιλική παρά εχθρική εξαγορά.  
 Οι πολυάριθµες εµπειρικές µελέτες περιπτώσεων κατά τις οποίες βρέθηκαν 
αρνητικά αποτελέσµατα για τους µετόχους των τραπεζών που καταθέτουν προτάσεις 
εξαγοράς (π.χ. Hawawini&Swary,1990 - Baradwaj et al, 1992 - Houston & Ryngaert, 
1994 - Madura &Wiant,1994 - Siems, 1996) παρέχουν ενδεχοµένως στήριξη για τα 
παραπάνω επιχειρήµατα, δηλαδή ότι πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν ως 
κίνητρο για τους διοικούντες αιτίες που αφορούν τους ίδιους ,παρά τη µεγιστοποίηση 
της αξίας για τους µετόχους.  
 Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, που προτείνεται από τον Roll (1986), δείχνει ότι 
οι διοικούντες διαπράττουν σφάλµατα υπερβολικής αισιοδοξίας στην αξιολόγηση 
δυνατοτήτων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών , που οφείλονται στην υπερβολική πίστη 
στις ικανότητές τους. Κατά συνέπεια, συµµετέχουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, 
ακόµη και όταν δεν υπάρχει συνέργεια. Πιο συγκεκριµένα, η υπερηφάνεια της 
διοίκησης της τράπεζας που πραγµατοποιεί την προσφορά τους επιτρέπει να 
πιστεύουν ότι η δική τους αποτίµηση του στόχου είναι η σωστή ,ακόµη και αν 
αντικειµενικές πληροφορίες δείχνουν πως η πραγµατική οικονοµική αξία του στόχου, 
όπως αντανακλάται στην αποτίµηση της αγοράς, είναι χαµηλότερη. Εξαιτίας αυτής 
της αλαζονείας(ύβρεως) ,οι αγοραστές καταλήγουν να καταβάλουν υπερβολικό 
τίµηµα για τις εταιρείες – στόχους ,στην πραγµατικότητα µεταβιβάζοντας όλα τα 
οφέλη από την συναλλαγή στους µετόχους του στόχου. 
 Όπως τονίζει ο  Gaughan (1996) , πρόθεση του Roll δεν ήταν να εξηγήσει το 
σύνολο των εξαγορών µέσω της υπόθεσης της ύβρεως, αλλά να αποκαλύψει ότι ένα 
σηµαντικό ανθρώπινο στοιχείο εισέρχεται στις εξαγορές, όταν άτοµα αλληλεπιδρούν 
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σε διαπραγµατεύσεις για την αγορά µιας εταιρείας. Έτσι, αν και υποθετικά 
το κίνητρο για την απόκτηση µιας εταιρείας – στόχου θα έπρεπε για τη διοίκηση να 
είναι αποκλειστικά η επιθυµία µεγιστοποίησης της αξίας για τους µετόχους, αυτή δεν 
είναι απαραίτητα η πραγµατικότητα και ο βαθµός στον οποίο παρόµοια κίνητρα 
παίζουν κάποιο ρόλο ποικίλλει κατά περίπτωση. Τέλος, ο Arnold (1998), δείχνει ότι η 
υπόθεση της ύβρεως µπορεί επίσης να βοηθήσει στην ερµηνεία του γιατί οι 
συγχωνεύσεις τείνουν να εµφανίζονται συχνότερα όταν η οικονοµία και οι 
επιχειρήσεις γενικά γνώρισαν κάποια καλά χρόνια ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι 
κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων οι διοικούντες αισθάνονται µάλλον 
ικανοποιηµένοι µε τους εαυτούς τους . 
       
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
3.1 Νοµοθετήµατα 
 

Σχετικά µε τους µετασχηµατισµούς τραπεζικών ιδρυµάτων, υφίστανται τα 
ακόλουθα βασικά νοµοθετήµατα4: 
 
- Το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυµάτων 
- Τα άρθρα 68–89 του Κ. Ν. 2190 που αφορούν τις συγχωνεύσεις και 
διασπάσεις των Ανωνύµων Εταιρειών 
- Τα άρθρα 1 – 7, στο πρώτο κεφάλαιο του νόµου 2578/1998 που αναφέρεται 
στις διατάξεις εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την υπ’ αριθµ. 90/434/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(L 225/ 20.8.1990), σχετικά µε 
το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 
ενεργητικού και ανταλλαγές τίτλων που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών 
µελών. 

Τα ανωτέρω νοµοθετήµατα ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 
2076/1992 οι οποίες εναρµονίζουν την ελληνική τραπεζική νοµοθεσία µε τις 
διατάξεις της υπ’ αριθµ. 89/646/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων(L 386/30.12.89). 
Σηµειώνεται πως οι διατάξεις του Ν. 2292/1953 περί συγχωνεύσεων ανωνύµων 
τραπεζικών εταιρειών έπαυσαν να ισχύουν. 
 
Οι προαναφερθείσες διατάξεις αναφέρονται στις ακόλουθες νοµικές πράξεις. 
1. Τις συγχωνεύσεις όλων των µορφών. Συγκεκριµένα: συγχώνευση µε 
απορρόφηση, συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας, και συγχώνευση θυγατρικής 
από τη µητρική της που κατέχει το σύνολο των µετοχών της πρώτης (παρ. 1 , αρθρ. 
16 Ν. 2515/97) 
1α Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση, µία ή περισσότερες 
ανώνυµες εταιρείες µεταβιβάζουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων 
(ενεργητικού και παθητικού) συνεπεία λύσης χωρίς εκκαθάριση , σε προϋπάρχουσα 
ανώνυµη εταιρεία, έναντι παροχής στους µετόχους των λυοµένων εταιρειών, 
εκδιδόµενων νέων µετοχών της άλλης εταιρείας και, πιθανώς, µε την καταβολή προς 
αυτούς χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό των τίτλων που δικαιούνται. 

                                                 
4 ∆ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών , Γ΄ τρίµηνο 2000 (Ιούλιος – Σεπτέµβριος) 
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Το προαναφερθέν ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των 
τίτλων αυτών(άρθρο 68 παρ.2 Κ. Ν. 2190) 
1β Σε συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας, δύο ή περισσότερες ανώνυµες 
εταιρείες µεταβιβάζουν συνεπεία λύσης η οποία επέρχεται χωρίς να γίνει εκκαθάριση, 
το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων(ενεργητικού και παθητικού), σε µία νέα 
εταιρεία, έναντι διανοµής στους µετόχους τους εκδιδόµενων µετοχών της νέας 
εταιρείας και , ενδεχοµένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηµατικού ποσού 
σε µετρητά προς συµψηφισµό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των τίτλων αυτών (άρθρο 68, παρ. 3 Κ .Ν. 
2190) 
1γ Απορρόφηση θυγατρικής από τη µητρική της όταν η τελευταία κατέχει το 
σύνολο των τίτλων του κεφαλαίου της πρώτης. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται 
µεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής στη µητρική 
χωρίς να επέλθει εκκαθάριση (άρθρο 78 Κ. Ν. 2190) 
1δ Η πράξη µεταβίβασης ,από µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες, µετά από 
λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη του συνόλου της περιουσίας 
τους έναντι απόδοσης στους µετόχους των εξαγοραζόµενων εταιρειών του αντιτίµου 
των δικαιωµάτων τους, εξοµοιώνεται µε συγχώνευση (άρθρο 79 Κ. Ν. 2190) 
 
2.Στη διάσπαση κατά την οποία µια ανώνυµη εταιρεία (διασπώµενη) λύεται χωρίς να 
επέλθει εκκαθάρισή της και µεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων 
(ενεργητικού και παθητικού), σε δύο ή περισσότερες προϋπάρχουσες ανώνυµες 
εταιρείες (διάσπαση µε απορρόφηση) ή νέες ανώνυµες εταιρείες (διάσπαση µε 
σύσταση νέων εταιρειών), έναντι αναλογικής διανοµής στους µετόχους της 
εκδιδόµενων µετοχών των προϋπαρχουσών ή των νέων εταιρειών, κατά περίπτωση 
και, ενδεχοµένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηµατικού σε µετρητά προς 
συµψηφισµό των τίτλων που δικαιούνται το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% 
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση 
που οι τίτλοι δεν έχουν ονοµαστική αξία (άρθρο 81 Κ. Ν. 2190– παράγραφος 16 του 
άρθρου 16 Ν 2515/97). 
 
3.Στη µεταβίβαση από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα κλάδου, µέρους ή τµήµατος της 
επιχείρησής του ή υποκαταστήµατός του προς άλλο λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα 
(παρ. 16 του αρθ. 16 Ν 2515 / 97). 
 
4.Στην ανταλλαγή τίτλων, µε την οποία µία εταιρεία αποκτά συµµετοχή στο 
κεφάλαιο(µετοχές) άλλης εταιρείας, σε ποσοστό το οποίο της παρέχει την πλειοψηφία 
των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας αυτής, έναντι παροχής στους µετόχους της 
δεύτερης αυτής εταιρείας, σε αντάλλαγµα των τίτλων τους , παραστατικών τίτλων 
του κεφαλαίου της πρώτης και, ενδεχοµένως, έναντι καταβολής συµψηφιστικού 
ποσού σε µετρητά , το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας 
των τίτλων αυτών ή της λογιστικής τους αξίας, στην περίπτωση που οι τίτλοι δεν 
έχουν ονοµαστική αξία (άρθρο 2 Ν. 2578/1997). 
 
2.2Πλαίσιο εφαρµογής διατάξεων 
 

Και τα δύο νοµοθετήµατα στα οποία έγινε αναφορά(Ν.2515/1997 και 
Ν.2578/1998) περιλαµβάνουν φορολογικές ρυθµίσεις ευνοϊκού περιεχοµένου για τις 
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν τους νοµικούς, αυτούς, µετασχηµατισµούς. 
Συγκεκριµένα, το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 και τα άρθρα 3-7 του Ν. 2578/1998 
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χαρακτηρίζονται από το φορολογικό περιεχόµενό τους. Είναι σηµαντικό να 
καθορισθεί το πλαίσιο εφαρµογής των παρακάτω νοµοθετηµάτων. 
 
Άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 

Αναφέρεται αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύµατα αλλά µε συγκεκριµένους 
περιορισµούς . Αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν συσταθεί ως αυτοτελή 
νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 
2076/1992. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ισχύουν οι συγκεκριµένες διατάξεις για τα 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον δεν 
έχουν αυτοτελή νοµική προσωπικότητα. Συνεπώς, οι όποιες φορολογικές απαλλαγές 
προβλέπονται δεν είναι δυνατόν να έχουν εφαρµογή στην περίπτωση συγχώνευσης 
µεταξύ ελληνικής και αλλοδαπής τράπεζας ή µεταξύ αλλοδαπών τραπεζών που 
λειτουργούν στην Ελλάδα .Επίσης, ρητά εξαιρούνται : οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί , 
η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο , η ΕΤΒΑ και τα πιστωτικά 
ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλο κράτος – µέλος και εξαιρούνται από τις κοινοτικές 
οδηγίες που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύµατα ( παρ. 3 του άρθρου 16 ). 
 
Άρθρα 1-7 του Ν. 2578/1998 

Οι  συγκεκριµένες διατάξεις παρέχουν φορολογικές απαλλαγές στην Ελλάδα 
για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά η έδρα 
τους βρίσκεται σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την εφαρµογή των 
φορολογικών διατάξεων των άρθρων 3-7 πρέπει να υφίστανται συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις και βρίσκουν εφαρµογή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αφορά στις 
νοµικές πράξεις που αναλύθηκαν νωρίτερα, πλην της συγχώνευσης δια εξαγοράς 
(αρθ. 79 Κ. Ν. 2190). Στη µεταβίβαση συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων  
επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα, δηµιουργούν µόνιµη  εγκατάσταση στην 
Ελλάδα της λήπτριας εταιρείας άλλου κράτους – µέλους ή προσαρτώνται σε 
υφιστάµενη ήδη µόνιµη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα και συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση φορολογητέων αποτελεσµάτων, για την επιβολή φόρου εισοδήµατος 
στην Ελλάδα. Σε εταιρείες που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ανήκουν σε 
δύο διαφορετικά κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη µορφή Ανωνύµου 
Εταιρείας και υπόκεινται στην καταβολή Φόρου Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 
χωρίς δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής από αυτόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών, ιδιαίτερα µετά τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, τρεις έννοιες κυριάρχησαν στην ελληνική αγορά και στην ελληνική 
τραπεζική αγορά. Πρόκειται για την έννοια της «οικονοµικής εξυγίανσης», την 
έννοια της «συγχώνευσης» και την έννοια της «εξαγοράς». Η κυριαρχία των εννοιών 
αυτών, αλλά και των διαδικασιών που τις περιέβαλλαν, οφείλεται κατ' αρχάς στον 
κεντρικό ρόλο που απέκτησε η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, άρα και των 
τραπεζικών ιδρυµάτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εξυγίανσης, 
συγχώνευσης ή εξαγοράς, πέρα από τις προσαρµογές που καταγράφονται σε επίπεδο 
κεφαλαιακής συγκρότησης, επάρκειας και αποδοτικότητας, εφαρµόσθηκαν 
προγράµµατα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και προσφορών αποζηµιώσεων που 
ωθούσαν στην έξοδο των εργαζόµενων υπαλλήλων από το επάγγελµα. Στη συνέχεια 
της ενότητας αυτής και µε βάση τα δηµοσιευµένα - στους ∆ικτυακούς τόπους των 
Τραπεζών - οικονοµικά και ιστορικά δεδοµένα, παρουσιάζονται οι εξαγορές και οι 
συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έως σήµερα 
και κατά τράπεζα. 
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Λόγω του µεγέθους και της θέσης της στην αγορά, η Εθνική δεν ήταν 
δραστήρια σε αυτόν τον τοµέα. Παρά ταύτα, το 1998 συγχωνεύθηκε µε τη θυγατρική 
της Εθνική Κτηµατική, που τον προηγούµενο χρόνο είχε συγχωνευθεί µε την Εθνική 
Στεγαστική. Το 2002, η Εθνική απορρόφησε τη θυγατρική της Ελληνική Τράπεζα 
Επενδύσεων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,92% 
και τα καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά 80,44%5. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων 
παρουσίασαν άνοδο κατά 98,74%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε 
σε 14,5%6. Παράλληλα, έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
Η αποδοτικότητα του ενεργητικού αυξήθηκε από 1,38% το 1998 σε 2,61% το 1999 
και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε από 23,61% σε 37,29%. Τέλος, τα 
κέρδη αυξήθηκαν κατά 98,74%7. 
 
Τράπεζα Πειραιώς 
 

Ουσιαστικά ιδρύθηκε µε τη νέα της µορφή το 1992 µετά από ιδιωτικοποίηση, 
κατά την οποία η (κρατική) Εµπορική πούλησε το 66,67% σε όµιλο ιδιωτικών 
συµφερόντων. Η τράπεζα αναπτύχθηκε µε διαδοχικά βήµατα, εξαγοράζοντας 
µικρότερες ή µεσαίου µεγέθους τράπεζες. Το αρχικό βήµα ήταν µικρής έκτασης: η 
αγορά ,το 1997, δύο καταστηµάτων από την Chase Manhattan Corporation, κίνηση 
που αύξησε τον κύκλο εργασιών της από 62,5 εκατ. ευρώ σε 86,1 εκατ. ευρώ.8 Όσον 
αφορά στα µερίδια αγοράς, η νέα τράπεζα έφθασε να εκπροσωπεί το 0,9% του 
ενεργητικού, το 0,8% των καταθέσεων και το 0,9% των χρηµατοδοτήσεων του 
συνόλου της τραπεζικής αγοράς (Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος). Η µεγαλύτερη και 
σηµαντικότερη κίνηση έγινε τον Μάιο του 1998, όταν αγόρασε από την ΕΤΕΒΑ και 
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο το 36,98% των µετοχών της Τράπεζας Μακεδονίας 
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Θράκης αντί 80 εκατ. ευρώ και έτσι απέκτησε ένα ικανοποιητικό δίκτυο 107 
καταστηµάτων, έναντι 30 που είχε πριν από την εξαγορά9. Επίσης, ο κύκλος 
εργασιών της αυξήθηκε από 103 εκατ. ευρώ στα 264 εκατ. ευρώ10 και µε αυτόν τον 
τρόπο έγινε τότε η 8η τράπεζα της χώρας, θέση που κατέκτησε και σε άλλους τοµείς, 
αφού αντίστοιχη αύξηση παρουσίασαν και τα µερίδια αγοράς στις καταθέσεις από 
0,98% σε 2,67% και στις χρηµατοδοτήσεις από 1,32% σε 3,29% αντίστοιχα (Τράπεζα 
της Ελλάδος). Την ίδια περίοδο(1999), αγόρασε από τη National Westminster Bank 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του κεντρικού καταστήµατος, καθώς και 
πέντε υποκαταστήµατα, αποκτώντας ταυτόχρονα το 1,3% του µεριδίου αγοράς στις 
καταθέσεις και το 0,6% στις χρηµατοδοτήσεις (Τράπεζα της Ελλάδος) . 

Τον Σεπτέµβριο του 1998 προχώρησε στην εξαγορά του ενεργητικού και δύο 
καταστηµάτων της Credit Lyonnais, που µετατράπηκε σε επενδυτική τράπεζα µε την 
ονοµασία Piraeus Prime Bank, στην οποία συµµετέχει και η Bank of Tokyo-
Mitsubishi. 

Τον Νοέµβριο του 1998, απέκτησε το 37,8% της Xiosbank αντί 243 εκατ. 
ευρώ, αυξάνοντας το δίκτυό της πλέον κατά 36 καταστήµατα και κατακτώντας έτσι 
την 6η θέση σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού και την 7η και την 5η 
αντίστοιχα µε βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις11. Η εξαγορά της Xiosbank 
θεωρήθηκε εύστοχη, επειδή είχε αποδειχθεί καινοτόµος σε προϊόντα και τεχνικές και 
γι' αυτό η Πειραιώς κατέβαλε το οκταπλάσιο της λογιστικής της αξίας. 

Το 2001 απέκτησε το 57,8% της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στο κεφάλαιο της 
Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), µε τίµηµα 510 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, το 2002 ήλθε σε συµφωνία µε την ολλανδική ING Bank (International 
Netherlands Group) για να ενισχύσει τις δυνατότητες Bancassurance, µε την 
απόκτηση του 20% των µετοχών της ING/INN Ελλάδος, ενώ η ING απέκτησε το 5% 
των µετοχών της Πειραιώς. 
 
Εγνατία Τράπεζα 
 

Η Εγνατία απέκτησε ,το 1998, µετά από δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό της 
Αγροτικής Τράπεζας το 51% των κοινών µετοχών και το 20,1% των προνοµιούχων 
της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος. Το ενεργητικό της αυξήθηκε από 378 εκατ. ευρώ 
σε 864 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε στο 0,9% του συνολικού ενεργητικού των 
ελληνικών τραπεζών, καταλαµβάνοντας τη 13η θέση από τη 18η που είχε πριν από 
την εξαγορά12. Ανάλογη αύξηση είχαν οι καταθέσεις και οι χρηµατοδοτήσεις, ώστε 
το µερίδιό της έφθασε στο 0,9% και 1,2%, καταλαµβάνοντας πλέον τη 12η και τη 
13η θέση, ενώ προ της εξαγοράς είχε τη 16η και τη 15η θέση αντίστοιχα13. Η 
συγχώνευση µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος είχε ευεργετικά αποτελέσµατα στην 
κερδοφορία και τους δείκτες ROE και ROA, ο δείκτης ROA µάλιστα αυξήθηκε από 
0,35% σε 4,41%. Επίσης άνοδο σηµείωσαν τόσο ο δείκτης περιθωρίου κέρδους όσο 
και η παραγωγικότητα της εργασίας. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 
105%, οι καταθέσεις κατά 94%, οι χρηµατοδοτήσεις κατά 58%, τα ίδια κεφάλαια 
κατά 131% και τα καθαρά κέρδη κατά 127%, εξελίξεις που σηµαίνουν ότι η νέα 
τράπεζα έγινε περισσότερο αποδοτική σε σχέση µε την προ της εξαγοράς περίοδο14. 
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Το 2005, όµως, το 10% της Εγνατίας εξαγοράστηκε από τη Marfin Bank και 
τελικά η Marfin Popular Bank εξαγόρασε ολοκληρωτικά και συγχωνεύθηκε µε τη 
Marfin Bank, την Εγνατία και τη Λαϊκή Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργήθηκε ένας νέος σηµαντικός παίκτης στην ελληνική τραπεζική αγορά, ο 
οποίος κατέχει πλέον την 7η θέση από πλευράς ύψους ενεργητικού και διαθέτει 156 
καταστήµατα

15 και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η Marfin Investment Group είναι ο 
κύριος µέτοχος της Marfin Popular Bank. 
 
Alpha Bank 
 

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως έκανε µόνο µία κίνηση µεγέθυνσης που την 
καθιέρωσε στη δεύτερη θέση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, όταν το 1999 
απέκτησε το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, η 
οποία ήταν µία από τις 5 µεγαλύτερες τράπεζες, αντί 798 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον 
τρόπο, αύξησε τα καταστήµατά της κατά 230 και έφθασε στον αριθµό 442, ενώ ο 
κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από 1.073 εκατ. ευρώ σε 1.593 εκατ. ευρώ16. Έτσι, 
έφθασε να κατέχει τη 2η θέση στην ελληνική αγορά µε βάση το σύνολο του 
ενεργητικού (16% του συνόλου), τη 2η θέση µε βάση τις καταθέσεις (15% του 
συνόλου) και την 3η θέση στις χρηµατοδοτήσεις (15% του συνόλου)17. 

Βραχυπρόθεσµα, όµως, περιόρισε τον ρυθµό αύξησης των κερδών και 
επιβάρυνε τον λόγο κόστους προς έσοδα, εξαιτίας της συµφωνίας για τη µη απώλεια 
θέσεων εργασίας (Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης). Εκτός αυτών υπήρξε 
και άλλη επιβάρυνση, προερχόµενη από το Ταµείο Ασφάλισης του Προσωπικού της 
Ιονικής, η οποία είχε ευνοϊκότερο για τους εργαζόµενους καθεστώς παροχών από 
αυτό του επικουρικού ταµείου της Τράπεζας Πίστεως, µε αποτέλεσµα η εξίσωση να 
οδηγήσει σε αύξηση του εργατικού κόστους.(’’ Το συνταξιοδοτικό των 
τραπεζοϋπαλλήλων’’ ,Γραµµατεία Ασφαλιστικού ΟΤΟΕ ,2003) 
 
EFG Eurobank 
 

Ιδρύθηκε το 1990 ως Ευρωεπενδυτική Τράπεζα και µέχρι το 1996 είχε ιδρύσει 
έξι καταστήµατα. Μάλιστα, είναι η τράπεζα µε τη µεγαλύτερη δραστηριότητα στις 
εξαγορές και στις συγχωνεύσεις στον ελληνικό χώρο. 

Η πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση της µεγέθυνσης έγινε το 1996, όταν η 
Consolidated Eurofinance Holdings Ltd, µητρική εταιρεία της Eurobank (που 
ονοµαζόταν τότε «Ευρωεπενδυτική»), αγόρασε από την Banque Worms το 95% των 
µετοχών της Interbank. Με αυτόν τον τρόπο, στα έξι καταστήµατα της Eurobank 
προστέθηκαν τα 19 της Interbank και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 50 εκατ. σε 
116 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1,5% του ενεργητικού όλων των τραπεζών, ενώ η 
τράπεζα πλέον συγκέντρωνε το 1,3% των καταθέσεων και το 1,4% των 
χρηµατοδοτήσεων, καταλαµβάνοντας αντίστοιχα τη 10η, 12η και 14η θέση στο 
σύνολο των ελληνικών τραπεζών18. 

Το 1998 αγόρασε από τον κορεατικό όµιλο Hanwa το 58,08% των κοινών 
µετοχών της Τράπεζας Αθηνών έναντι 26,1 εκατ. ευρώ και από την Εθνική το 51% 
των προνοµιούχων µετοχών αντί 4,7 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τα καταστήµατά της 
κατά 24. Τον Ιούνιο του 1998, αφού το 1997 εξαγόρασε τα πέντε από τα επτά 
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καταστήµατα της Credit Lyonnais, έκανε την αποφασιστικότερη κίνηση, όταν 
απέκτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος την Τράπεζα Κρήτης αντί 273 εκατ. ευρώ 
και τα καταστήµατά της αυξήθηκαν από 49 σε 137, εξελισσόµενη πλέον σε 
σηµαντικό παίκτη της τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα19. Το ενεργητικό της αποτελεί 
το 3,6% της αγοράς, ενώ το µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις φθάνει το 3,9% και στις 
πιστώσεις το 4,1%, κατατάσσοντάς την το έτος αυτό στην 7η θέση στο σύνολο των 
εµπορικών τραπεζών ή στην 3η των ιδιωτικών τραπεζών20. Το 1998 η Deutsche Bank 
απέκτησε το 9,3% της Eurobank, προσφέροντάς της νέα προϊόντα και νέες µεθόδους 
µάρκετινγκ. Όµως, το 2003 η στρατηγική συµµαχία έληξε. 

Τέλος, το 1999 µε µια επιθετική κίνηση απέκτησε τον έλεγχο της Τράπεζας 
Εργασίας. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση 5-12 εκατ. µετοχών της 
Εργασίας, οι οποίες αθροιζόµενες µε το ποσοστό που κατείχε (15,57%) και το 
ποσοστό της Deutsche Bank (5%) θα έφθαναν στο 50,1%, προσφέροντας για κάθε 
µετοχή της Τράπεζας Εργασίας 2,2 µετοχές της Eurobank και επιπλέον 11,73 ευρώ. Η 
Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως «λευκός ιππότης» και προσφέροντας 3,65 µετοχές 
και 44 ευρώ, προκάλεσε την αύξηση της προσφοράς της Eurobank σε 2,4 µετοχές και 
49,9 ευρώ, η οποία και έγινε δεκτή από το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας 
Εργασίας. 

Η νέα τράπεζα, που ονοµάστηκε Eurobank-Ergasias, διαθέτει πλέον 308 
καταστήµατα (από 178 της Eurobank) και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 1.247 
εκατ. ευρώ (αύξηση περίπου 80%), το ενεργητικό της έφθασε το 8,87%21, οι 
καταθέσεις το 8,51% και οι χρηµατοδοτήσεις το 9,82% του συνόλου του τραπεζικού 
συστήµατος, κατατάσσοντάς την αντίστοιχα σε αυτούς τους τοµείς στην 4η, 5η και 
6η θέση22. 

To 2001, η Eurobank προχώρησε και στην εξαγορά της επενδυτικής τράπεζας 
Telesis, που διέθετε πέντε καταστήµατα και αρκετές θυγατρικές στον 
χρηµατιστηριακό κυρίως τοµέα, βελτιώνοντας τη θέση της στην αγορά. 
 
 
Εµπορική Τράπεζα 

 
Η Εµπορική Τράπεζα ακολούθησε αντίστροφη πορεία µε τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις, µε αποτέλεσµα το δυναµικό που υπήρχε στον όµιλό της να 
εξαφανιστεί και να χάσει µέρος της σηµασίας της στον ανταγωνισµό. Το 1997, 
πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο της στην Τράπεζα Αττικής, στο Ταµείο Συντάξεως 
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (34%) και στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων (15%), διατήρησε δε το 17% και τη διαχείριση µέχρι το 2002. Επίσης, το 
1998 πούλησε στην Alpha το 51% της συµµετοχής της στην Ιονική και Λαϊκή 
Τράπεζα. Αργότερα, η Alpha εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό και η Ιονική Τράπεζα 
έπαψε να υπάρχει. Τον Μάιο του 2002, η γαλλική Credit Agricole εξαγόρασε το 
6,78% (αργότερα η συµµετοχή της έφθασε το 9%) της Εµπορικής Τράπεζας. Τέλος, 
το 2004 απορρόφησε διά συγχωνεύσεως τη θυγατρική της Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
 
 
 
                                                 
19 ∆ικτυακός Τόπος Τράπεζας 
20 Τράπεζα της Ελλάδος 
21 ∆ικτυακός Τόπος Τράπεζας 
22 Τράπεζα της Ελλάδος 
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4.1Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα: ∆ιάρθρωση και όροι λειτουργίας 
∆οµή του τραπεζικού συστήµατος 
Φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
 

Λόγω της παγκοσµιοποίησης της τραπεζικής αγοράς, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ανθρώπων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων και των δυνατοτήτων που 
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών, οι έλληνες συναλλασσόµενοι µπορούν 
σήµερα να αναζητούν και να επιλέγουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και τους ανά τον κόσµο ανταποκριτές ή συνεργάτες 
τους. Στοιχεία για τις κατηγορίες φορέων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην 
Ελλάδα δηµοσιεύει τακτικά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι πιο πρόσφατες 
σχετικές δηµοσιεύσεις  περιέχουν πίνακες και καταλόγους σύµφωνα µε τους οποίους 
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται το 2010 στην Ελλάδα από 462, 
έναντι 397 το προηγούµενο έτος, πιστωτικούς οργανισµούς. Τους οργανισµούς 
αυτούς η ΤτΕ ταξινοµεί ως εξής : 
• 65 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα , 
• 340 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί τόπου 
παρουσία τους, και 
• 57 λοιπές εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος . 
 
(α) Πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ, το Νοέµβριο του 2009, ήταν στην Ελλάδα 
εγκατεστηµένα και λειτουργούσαν 65 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 64 το Μάρτιο του 
2008), εκ των οποίων: 
• 35 πιστωτικά ιδρύµατα (19 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που έχουν 
καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης 
(κοινοτικό διαβατήριο) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3601/2007, 
• 24 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας 
αναγνώρισης(κοινοτικό διαβατήριο)του Ν.3601/2007, εποπτευόµενα από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής των πιστωτικών ιδρυµάτων, 
• 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς δεν υπάγονται στο 
καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης, και 
• 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του Ν. 3601/2007, δηλαδή 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Κατά τη διάρκεια του 2009 και παρά τη δυσχερή συγκυρία στο διεθνές 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τρία επιπλέον υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων 
µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαταστάθηκαν και 
άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ αποχώρησαν από τη χώρα µας δύο 
υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
(β) Πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ αποστάσεως 

Επιπλέον των παραπάνω πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν µόνιµη εµπορική 
παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωµών ή χρηµατοδότησης) προς 
ελληνικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται, επίσης, να παρέχουν, και παρέχουν 
(έστω και σε περιορισµένη προς το παρόν έκταση), 340 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 
283 το ∆εκέµβριο του 2007), τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος του 
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Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα 
εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και, κατά τα 
προβλεπόµενα από το Ν. 3601/2007, έχουν απλώς γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της 
Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση». Η κατανοµή τους 
αναλόγως χώρας προέλευσης  ήταν, τον Απρίλιο 2010, η εξής (εντός παρενθέσεων οι 
αντίστοιχοι αριθµοί για το ∆εκέµβριο 2007): 
 

 
 
 

Πίνακας 1: Πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ 
αποστάσεως 

 
Χώρα προέλευσης  Αριθµός ιδρυµάτων 
Αυστρία   27 (22) 
Βέλγιο   5 (4) 
Γαλλία   38 (33) 
Γερµανία   43 (43) 
Γιβραλτάρ   5 
∆ανία    5 (6) 
Εσθονία   1 
Ηνωµένο Βασίλειο  75 (67) 
Ιρλανδία   29 (25) 
Ισλανδία   1 (1) 
Ισπανία   12 (4) 
Ιταλία    8 (6) 
Κύπρος   5 (3) 
Λιχνενστάιν   3 (2) 
Λουξεµβούργο  34 (30) 
Μάλτα   5 (3) 
Νορβηγία   2 (3) 
Ολλανδία   25 (19) 
Ουγγαρία  2 (2) 
Πολωνία   1 (1) 
Πορτογαλία   3 (3) 
Σουηδία   4 (2) 
Τσεχία   1 
Φινλανδία   6 (4) 
 
Σύνολο   340 (283) 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακες Εποπτευοµένων Ιδρυµάτων, Απρίλιος 2010 
 

Στο χρονικό διάστηµα ∆εκέµβριος 2007 - Απρίλιος 2010, ο αριθµός των 
πιστωτικών ιδρυµάτων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 20%, µε σηµαντικότερη 
συµβολή στην ανωτέρω αύξηση να παρουσιάζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα από 
Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία και Λουξεµβούργο. Επίσης, 
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα επτά (7) πιστωτικά ιδρύµατα από την Εσθονία, την 
Τσεχία και το Γιβραλτάρ γνωστοποίησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος ενδιαφέρον 
παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. 
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Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 70% των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
παρέχουν στην Ελλάδα εξ αποστάσεως χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 
εγκατεστηµένα και λειτουργούν σε κράτη µέλη της ευρωζώνης. Μεταξύ των κρατών 
µελών της ευρωζώνης µόνο πιστωτικά ιδρύµατα εγκατεστηµένα στη Σλοβενία και 
Σλοβακία δεν έχουν γνωστοποιήσει µέχρι σήµερα σχετικό ενδιαφέρον στην Τράπεζα 
της Ελλάδος. 
 
(γ) Λοιπές εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

Επιπλέον των προαναφερθέντων (υπό α και β) πιστωτικών ιδρυµάτων, στην 
Ελλάδα λειτουργούν άλλες 57 εταιρείες (έναντι 50 το ∆εκέµβριο του 2007) του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή 
συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (εκτός της αποδοχής καταθέσεων από 
το κοινό, υπηρεσία που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέπεται να παρέχεται µόνο 
από τα πιστωτικά ιδρύµατα) και εποπτεύονται, επίσης, από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η κατανοµή τους, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, έχει ως εξής: 
 
Πίνακας 2 :  Λοιπές εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
Αριθµός Εταιρειών 8 
Ανταλλακτήρια Συναλλάγµατος     13 (12) 
Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης    12 (14) 
Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων  5 (4) 
Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων     4 (2) 
Ιδρύµατα Ηλεκτρονικού Χρήµατος (χωρίς εγκατάσταση)  10 (7) 
Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα (χωρίς εγκατάσταση)   2 (1) 
Εταιρείες ∆ιαµεσολάβησης στη Μεταφορά Κεφαλαίων  11 (10) 
 
Σύνολο        57 (50) 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακες Εποπτευοµένων Ιδρυµάτων 
 

Η τάση αύξησης των άλλων δύο κατηγοριών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην 
Ελλάδα ακολουθήθηκε και στην κατηγορία των λοιπών εταιρειών του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (+14%). Με εξαίρεση τις εταιρείες χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, ο αριθµός των εταιρειών λοιπών κατηγοριών παρουσίασε αύξηση ως προς 
τους απόλυτους αριθµούς των δραστηριοποιούµενων εταιρειών. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για την 
ελληνική αγορά και τον έντονο µεταξύ τους ανταγωνισµό στην παροχή 
εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί 
πως, τον Απρίλιο του 2010, δώδεκα (12) αλλοδαπές τράπεζες διατηρούσαν στη χώρα 
µας γραφεία αντιπροσωπείας. 
 
 
 
4.2 Αριθµός τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα 
 

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα συγκρίσιµα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα , ο συνολικός αριθµός των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 
27 κρατών µελών (εφεξής ΕΕ-27) µειώθηκε σηµαντικά την εξαετία 2003-2008. 

Συγκεκριµένα, το 2008 ανερχόταν σε 8.510, ενώ το 2003 ήταν 9.054 (µείωση 
της τάξεως του 6,5%). Η µείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεχιζόµενη 
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τάση για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα, 
λαµβανοµένου υπόψη, µεταξύ άλλων, και του γεγονότος ότι ο αριθµός των τραπεζών 
σε ορισµένα κράτη µέλη (όπως η Γερµανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Ιταλία) είναι 
για ιστορικούς λόγους πολύ µεγάλος. 

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η τάση ήταν αντίστροφη, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξεως του 10% σε βάθος επταετίας(59 τράπεζες το 2003, 63 το 2007 και 65 τον 
Απρίλιο του 2010). 
 
4.3 Τραπεζικά καταστήµατα και εναλλακτικά δίκτυα διανοµής 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Ευρωζώνη και την Ελλάδα 
 

Η τάση αύξησης του αριθµού των τραπεζών στην Ελλάδα παραλληλίστηκε 
και µε αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων των τραπεζών κατά την εξαετία 2003-
2008, η οποία ήταν διαρκής και υπερδιπλάσια έναντι της ευρωζώνης. Η εν λόγω τάση 
αύξησης των καταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων συνεχίστηκε και κατά τη 
διάρκεια του 2009. Σύµφωνα µε τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του 
τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα (γνωστό ως ευρετήριο HEBIC), στο τέλος 
∆εκεµβρίου 2009 ο αριθµός των καταστηµάτων των τραπεζών στην Ελλάδα, χωρίς 
να υπολογίζονται τα καταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέρχονταν σε 4.264. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά εν µέρει την προτίµηση της πελατείας των 
τραπεζών στην Ελλάδα για την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών κυρίως 
µέσω των καταστηµάτων τους, τις προσπάθειες των εγκατεστηµένων στη χώρα µας 
τραπεζών να αυξήσουν τα σηµεία φυσικής εξυπηρέτησης της πελατείας τους και τη 
διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων τους σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας µε 
χαµηλά ποσοστά αστικοποίησης (ορεινές περιοχές, νησιωτική Ελλάδα, κ.λπ.). 

Εκτιµάται ότι τα επόµενα χρόνια θα πρέπει, µάλλον, να υπάρξει περαιτέρω 
αύξηση του αριθµού των τραπεζικών καταστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη, πλην 
άλλων λόγων, και το ότι στο τέλος του 2009 στην Ελλάδα αντιστοιχούσε ένα 
τραπεζικό κατάστηµα για κάθε 2.632 κατοίκους, ενώ, στο τέλος του 2008, ο 
αντίστοιχος µέσος όρος στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1.730 και 
2.092 κάτοικοι ανά κατάστηµα, αντίστοιχα 23. 

Παράλληλα µε την αύξηση του αριθµού καταστηµάτων, σηµαντική και 
συστηµατική υπήρξε και κατά τη διάρκεια του 2009 η προσπάθεια των 
εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα 
διανοµής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές 
(ΑΤΜ), τηλεφωνική τραπεζική (phone-banking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-
banking). Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των ΑΤΜ (2009: 7.750, 2008: 7.575,2007: 7.270, 2006: 6.667) 24, όσο και 
την αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτών, καθώς, 
πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών κατάθεσης και ανάληψης µετρητών και 
ερώτησης υπολοίπου, είναι πλέον δυνατή η πραγµατοποίηση ποικίλων τραπεζικών 
συναλλαγών, όπως η µεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων, η πληρωµή 
οφειλών από πιστωτικές κάρτες, καθώς και η πληρωµή λογαριασµών λοιπών 
επιχειρήσεων (π.χ. κοινής ωφέλειας). 

Εντυπωσιακή υπήρξε, τέλος, λαµβανοµένων υπόψη των αναλογιών, η 
συνεχιζόµενη αύξηση των εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

                                                 
23 Τράπεζα της Ελλάδος  
24 Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
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τραπεζικής που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές τράπεζες. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
ΕΕΤ, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, περισσότερα από 1.719.800 φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ήταν εγγεγραµµένοι χρήστες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, 
σηµειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση µε το τέλος του 2008. Σηµειώνεται µάλιστα ότι 
το 2004 ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής δεν υπερέβαινε τις εκατό χιλιάδες. 
 
 
 
 
4.4 Μερίδια αγοράς και βαθµός συγκέντρωσης των τραπεζικών συστηµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας 
 

Ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος παρουσίασε, 
στο διάστηµα 2007 – 2008 και σύµφωνα µε την ΕΚΤ, ελαφρά αύξηση είτε βάσει του 
µεριδίου αγοράς των πέντε (5) µεγαλύτερων τραπεζών σε όρους ενεργητικού είτε µε 
βάση το δείκτη Herfindahl-Hirschmann (HHI). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το 
άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων αγοράς όλων των τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται σε µια χώρα. Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από 0 έως 10.000. 
Τιµές του δείκτη χαµηλότερες του 1.000 υποδηλώνουν χαµηλή συγκέντρωση, από 
1.000 µέχρι 1.800 µέτρια και από 1.800 και πάνω υψηλή συγκέντρωση. 

Στην Ελλάδα το µερίδιο αγοράς των πέντε (5) µεγαλύτερων τραπεζών σε 
όρους ενεργητικού διαµορφώθηκε στα τέλη του 2008 σε 69,5% (2007: 67,7%) 
εµφανίζοντας, µεταξύ 2003 και 2008, ελαφρά αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης 
(2003: 66,9%). 

Αντίστοιχη τάση αύξησης του βαθµού συγκέντρωσης των πέντε µεγαλυτέρων 
τραπεζών παρουσιάζεται και στο σύνολο των τραπεζικών συστηµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών µελών κατά την εξαετία 2003 - 2008 (2008: 
59,6%, 2003: 58,8%). 

Η εν λόγω τάση συγκέντρωσης αποτυπώνει, αφενός τις συγχωνεύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ µικρού και µεσαίου µεγέθους (πριν τις συγχωνεύσεις) 
τραπεζών και αφετέρου τη δυναµική ανάπτυξη συγκεκριµένων τραπεζικών οµίλων, 
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Αξιοσηµείωτο είναι πάντως ότι ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος, µολονότι εµφανίζεται υψηλότερος από το γενικό µέσο όρο 
του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραµένει αισθητά χαµηλότερος από τον 
αντίστοιχο βαθµό συγκέντρωσης των τραπεζικών συστηµάτων κρατών µελών της 
ευρωζώνης µε πληθυσµό αντίστοιχο της Ελλάδας, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η 
Φινλανδία και η ∆ανία25. Αντίθετα, πολύ χαµηλότερος είναι ο βαθµός συγκέντρωσης 
µόνο σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία: 
• είτε λειτουργούν ως διεθνή χρηµατοπιστωτικά κέντρα (όπως το Ηνωµένο Βασίλειο 
και το Λουξεµβούργο) 
• είτε διαθέτουν, για ιστορικούς λόγους, ένα πολύ µεγάλο δίκτυο συνεταιριστικών και 
αποταµιευτικών τραπεζών (όπως η Γερµανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Ιταλία), 
συνθήκες που δεν συντρέχουν για τη χώρα µας. 
 
 
 

                                                 
25 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

Η τραπεζική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αρχίζει σχεδόν 
ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία του νέου ελληνικού κράτους, καθώς το 1828 ιδρύεται η 
Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα, µε κεφάλαια προερχόµενα κυρίως από πηγές του 
εξωτερικού. Η ιστορία όµως του εγχειρήµατος αυτού υπήρξε ιδιαίτερα βραχύβια , 
καθώς στα 1834 η Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα κλείνει λόγω έλλειψης 
χρηµατοδοτικών πόρων. Ουσιαστικά, η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος ξεκινά µε την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) , της 
πρώτης ελληνικής εµπορικής τράπεζας, το 1841 χρηµατοδοτούµενης από ιδιωτικά και 
κρατικά κεφάλαια. Στο πέρασµα του χρόνου, η τάση αυτή συνεχίστηκε µε τη 
δηµιουργία νέων τραπεζών. 

Βασικές εργασίες της νεαρής Τράπεζας ήταν η αποδοχή καταθέσεων, η 
χορήγηση εµπορικών και στεγαστικών δανείων, ενώ διέθετε το αποκλειστικό 
προνόµιο της έκδοσης Τραπεζογραµµατίων, έως το 1864 οπότε και µοιράζεται πλέον 
το δικαίωµα αυτό µε την Ιονική Τράπεζα η οποία έως τότε δραστηριοποιούνταν µόνο 
στα Ιόνια νησιά και πλέον επέκτεινε τη δραστηριότητά της στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, µε την Ένωση των Επτανήσων µε την Ελλάδα. 

Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ιδρύθηκε µεγάλος αριθµός τραπεζικών 
ιδρυµάτων, µε την Τράπεζα Αθηνών να αναδεικνύεται ως η δεύτερη µεγαλύτερη 
τράπεζα της ελληνικής αγοράς. 

Η άνθηση της εγχώριας οικονοµίας κατά τη δεκαετία του 1920 οδήγησε στη 
δηµιουργία πλήθους νέων τραπεζών, η δραστηριότητα των περισσότερων εκ των 
οποίων τερµατίσθηκε πρόωρα, εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης του 1930. Στα 1927 
αποφασίζεται η δηµιουργία της Τράπεζας της Ελλάδος ,ως κεντρικής τράπεζας της 
χώρας ,σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, µε την αφαίρεση της αρµοδιότητας 
έκδοσης τραπεζογραµµατίων από την Εθνική Τράπεζα- αποκλειστικό εφεξής 
δικαίωµα της κεντρικής τράπεζας-. Την ίδια περίοδο ιδρύονται οι πρώτοι πιστωτικοί 
οργανισµοί µε αποκλειστικό αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της αγροτικής και 
κτηµατικής πίστης – Εθνική Κτηµατική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΚΤΕ) και Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), αντίστοιχα -. Έτσι, περιορίζονται και δραστηριότητες 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούσαν τη Στεγαστική και Αγροτική 
πίστη , διαµορφώνοντας παράλληλα ένα θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 
εµπορικών τραπεζών και κατά συνέπεια, τις βασικές δοµές του σύγχρονου 
τραπεζικού συστήµατος. 

Έως την κήρυξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου , σηµαντικός αριθµός µικρού 
µεγέθους τραπεζών οδηγήθηκαν σε κλείσιµο, πραγµατοποιήθηκε σειρά 
συγχωνεύσεων (Ιονική – Λαϊκή, Τράπεζα Αθηνών – Εθνική Τράπεζα) και γενικότερα 
το τραπεζικό σύστηµα απέκτησε κρατικό χαρακτήρα (Μόσχος ∆. – Φραγγέτης ∆. 
,1997). Στη µεταπολεµική περίοδο η γενικευµένη ανάγκη για οικονοµική και– 
ειδικότερα- βιοµηχανική ανάπτυξη έδειξε και την κατεύθυνση προς την οποία 
προσανατολίσθηκε και ο τραπεζικός τοµέας, µε την παροχή πιστώσεων για 
επενδύσεις κυρίως στον βιοµηχανικό τοµέα– όπως συνέβη στο σύνολο των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών, παράλληλα µε την ύπαρξη έντονου κρατικού 
παρεµβατισµού- µε χαµηλό επιτόκιο. 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν (1950 και 1960) συνεχίσθηκε και αυξήθηκε 
σε σηµαντικό βαθµό η κρατική παρουσία στο τραπεζικό σύστηµα. Ο έντονος 
κρατικός παρεµβατισµός σε συνδυασµό µε την υπανάπτυξη αποτελούν κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά του έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Γραφειοκρατικές 
διαδικασίες σε συνδυασµό µε ένα ιδιαίτερα αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο καθιστούν 
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απαγορευτική την εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών και προϊόντων 
στραγγαλίζοντας την επιχειρηµατικότητα. Ενδεικτική της κρατικής παρουσίας στον 
τραπεζικό χώρο είναι και η κρατικοποίηση, κατά τη δεκαετία του 1970, της 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος– της µεγαλύτερης ιδιωτικής ελληνικής τράπεζας 
την εποχή εκείνη. Την ίδια περίοδο, πάντως, και µε την προοπτική ένταξης της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών 
τραπεζών προχωρούν στην ίδρυση υποκαταστηµάτων στην ελληνική επικράτεια, 
εξελίξεις που δεν µεταβάλλουν το τοπίο και τη δοµή του συστήµατος. 

Χαρακτηριστική των δεδοµένων που επικρατούν είναι η ύπαρξη , έως το 1982 
οπότε και καταργήθηκε, της Νοµισµατικής Επιτροπής. Πέρα από τη χάραξη της 
νοµισµατικής πολιτικής της Ελλάδας, η κυβερνητικής σύνθεσης Επιτροπή, είχε την 
αρµοδιότητα του ελέγχου των εµπορικών τραπεζών µε τη δυνατότητα καθορισµού 
των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων καθώς και του λεπτοµερειακού ελέγχου 
των όρων διάθεσης των τραπεζικών προϊόντων. 
 
5.1 Αναδιοργάνωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος 
 

Όπως σηµειώθηκε νωρίτερα, οι βασικές δοµές του τραπεζικού συστήµατος 
στην Ελλάδα τέθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1920. Είναι η εποχή δηµιουργίας 
Κεντρικής Τράπεζας(Τράπεζα της Ελλάδος) ,κατά τα διεθνή πρότυπα, της ίδρυσης 
διακεκριµένων πιστωτικών οργανισµών για τη στήριξη της κτηµατικής και αγροτικής 
πίστης και -τέλος- της θεσµοθέτησης συγκεκριµένου πλαισίου λειτουργίας και 
συναλλαγής των εµπορικών τραπεζών. 

Το πλαίσιο αυτό παρέµεινε σχετικά αµετάβλητο έως µετά τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980, µε το κράτος να κατέχει κυρίαρχη θέση ,µε άµεσο είτε µε έµµεσο 
τρόπο και να ελέγχει µεγάλο αριθµό τραπεζών. Υπολογίζεται ότι στο τέλος αυτής της 
περιόδου, περίπου το 90% των πιστώσεων ελέγχονταν από τράπεζες και πιστωτικά 
ιδρύµατα υπό κρατικό έλεγχο. Τα ιδρύµατα αυτά είχαν τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζουν δανεισµό, εγχώριο όσο και εξωτερικό, µε χαµηλό κόστος , διαθέτοντας 
φερεγγυότητα λόγω της κρατικής εγγύησης καθώς και προνοµιακές πηγές κρατικής 
χρηµατοδότησης. Από την άλλη πλευρά, το ∆ηµόσιο εξασφάλιζε τη χρηµατοδότηση 
των ελλειµµάτων του µε προνοµιακούς όρους , µέσω των επιβαλλόµενων πολιτικών 
στα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς διαµόρφωνε το ενεργητικό τους – υποχρεωτικοί 
περιορισµοί - και, συνεπώς, τα περιθώρια κερδοφορίας τους. ∆ιοικητικά ρυθµίζονταν 
έως την περίοδο αυτή, χρηµατοδοτικοί πόροι και επιτόκια, ενώ ίσχυαν αυστηροί 
περιορισµοί και έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα. 

Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής ήταν η υπανάπτυξη του τραπεζικού 
συστήµατος στην Ελλάδα και ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης χρηµαταγοράς και 
κεφαλαιαγοράς. Η εγχώρια αγορά δεν ήταν ελκυστική για τους ξένους επενδυτές, 
λόγω χαµηλού ανταγωνισµού και αποτελεσµατικότητας, ενώ η ποσοστιαία συµβολή 
του τραπεζικού τοµέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας παρουσιαζόταν 
σαφώς µικρότερη του αντίστοιχου ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

Επιπλέον, εξ αιτίας της υποχρέωσης των εµπορικών τραπεζών να τοποθετούν 
ένα σηµαντικό κοµµάτι των κεφαλαίων τους σε τίτλους του ∆ηµοσίου, οι χορηγήσεις 
ήταν από τις χαµηλότερες στην τότε Ε.Ο.Κ., ενώ αντίθετα οι επενδύσεις σε 
χρεόγραφα αποτελούσαν σηµαντική τραπεζική εργασία –χωρίς να υπάρχει 
συγκριτικά ανεπτυγµένη κεφαλαιαγορά-. Υψηλότερα του ευρωπαϊκού µέσου όρου 
βρισκόταν και το ποσοστό δεσµευµένων κεφαλαίων που επέβαλλε η κεντρική 
τράπεζα, µε αποτέλεσµα χαµηλό ποσοστό τοποθέτησης στη διατραπεζική αγορά και 



 41 

υψηλή διαφορά µεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων, ως αποτέλεσµα των 
περιορισµένων εσόδων που προέκυπταν από τα χαµηλά ποσά δανειοδοτήσεων. 

Επρόκειτο, συνολικά, για ένα σύστηµα µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, µε 
κυριαρχία των τραπεζών του δηµοσίου τοµέα και επιπλέον υψηλό λειτουργικό 
κόστος– κυρίως λόγο υψηλού εργατικού κόστους και όχι λόγω τεχνολογικού 
κόστους– που παρουσίαζε, όµως, υψηλότατη κερδοφορία λόγω έλλειψης 
ανταγωνισµού και άσκησης µονοπωλιακής ισχύος των τραπεζών. 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα  εισέρχεται 
σε φάση µεταρρύθµισης και – συνάµα – θεσµικού, λειτουργικού και τεχνολογικού 
εκσυγχρονισµού. Η µεταρρύθµιση αυτή είχε ως βασικούς στόχους τη σταδιακή 
κατάργηση των διοικητικών περιορισµών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και την 
αποκανονικοποίηση. Ως αποκανονικοποίηση νοούνται όλες εκείνες οι 
µεταρρυθµίσεις µε στόχο την απελευθέρωση των αγορών , δηλαδή την ελεύθερη 
διακίνηση οικονοµικών πόρων κάτω από τη λειτουργία κοινού θεσµικού πλαισίου. 
Κοµβική, στη διαδικασία αυτή, υπήρξε η σύσταση (1987) και εφαρµογή των 
προτάσεων της << Επιτροπής για την Αναµόρφωση και τον Εκσυγχρονισµό του 
Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος  >>, γνωστής ως Επιτροπής Καρατζά. 

Η εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία επέβαλε την κατάργηση των 
περιορισµών, στο πλαίσιο των διεργασιών που ξεκινούσαν για την νοµισµατική 
ενοποίηση , ώστε να αντιµετωπισθεί η αναποτελεσµατικότητα του Συστήµατος που 
δεν επέτρεπε τη διοχέτευση πόρων µε τρόπο που θα ενίσχυε την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας . Θα έµπαινε, έτσι, τέλος στη νοσηρή κατάσταση της 
διοχέτευσης δανειακών κεφαλαίων µε κριτήρια µη ιδιωτικοοικονοµικά και στην 
εξάρτηση από ένα διοικητικό παρεµβατικό πλαίσιο προηγούµενων δεκαετιών. 
Ταυτόχρονα , πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή διεθνώς παραδεδειγµένων µέτρων για 
τη διασφάλιση της σταθερότητας των απελευθερωµένων τραπεζικών συστηµάτων 
(Γαλιάτσος, Λιαργκόβας, Σαχινίδης ,Τασάκος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2006). Οι 
εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο αυτή αφορούσαν στην απελευθέρωση 
τόσο της διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων όσο και της διακύµανσης της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής και των επιτοκίων. Στην κατάργηση, 
επιπροσθέτως, κατασταλτικών λειτουργικών ελέγχων, καθώς και στην 
αποεξειδίκευση της λειτουργίας των διαφόρων κατηγοριών πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Μετά το 1992 και την πραγµάτωση της ’’ Κοινής Αγοράς ’’, το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα γνωρίζει την πλήρη απελευθέρωση και εναρµονίζεται µε τα 
δεδοµένα που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τον Μάιο του 1994, 
πραγµατοποιείται η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων ,ενισχύοντας 
περαιτέρω τον ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών. Οι αγορές διεθνοποιούνται , 
σύνθετα τραπεζικά προϊόντα αναπτύσσονται και εξαπλώνονται ,ενώ στρατηγικές 
εξάπλωσης κάνουν την εµφάνισή τους. Στο στάδιο προετοιµασίας της χώρας για την 
ένταξη στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση ,πραγµατοποιήθηκαν -στα χρόνια που 
προηγήθηκαν αυτής- µια σειρά από προσαρµογές που είχαν κυρίως να κάνουν µε τη 
διαχείριση εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών, πρότυπα και 
λογιστικούς κανόνες καθώς και συστήµατα διακανονισµών ,πληρωµών και 
πληροφορικής γενικότερα. Στα χρόνια αυτά ο ανταγωνισµός αρχίζει να αυξάνεται 
έντονα, καθώς έχουν αρθεί οι περιορισµοί στην άντληση κεφαλαίων, την προσφορά 
προϊόντων και την εγκατάσταση µε αποτέλεσµα την πτώση των επιτοκίων και την 
απασχόληση µε νέες ή και παραµεληµένες δραστηριότητες . 

Έτσι ,πριν την αλλαγή του αιώνα, οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν 
χρηµατιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ τα ξένων συµφερόντων τραπεζικά 
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ιδρύµατα ξεπερνούν σε αριθµό τα αντίστοιχα ελληνικά (22 έναντι 19)26 και όλα αυτά 
ενώ τα τραπεζικά ιδρύµατα σε όλη την Ευρώπη έχουν να προετοιµασθούν και να 
αντιµετωπίσουν την απώλεια εσόδων από προµήθειες που συνεπάγεται η συρρίκνωση 
των ευρωπαϊκών νοµισµάτων που γίνεται µε το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ. Ήδη από το 
1997 η κεντρική τράπεζα έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της από την πολιτική 
εξουσία και σε όλη τη δεκαετία του 1990 οι ελληνικές τράπεζες δίνουν βάρος στην 
επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό µε την εγκατάσταση µηχανηµάτων υψηλής 
τεχνολογίας. 

Η τάση συγκέντρωσης που ενισχύθηκε στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 
1990 αντικαθίσταται από την ίδρυση νέων µικρών τραπεζών στην αρχή του νέου 
αιώνα και ,ενώ δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανοµής 
(ATM , Internet Banking, Phone Banking), το κύριο κανάλι διανοµής εξακολουθεί να 
είναι το τραπεζικό κατάστηµα, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι η Ελλάδα 
εµφάνιζε υψηλούς δείκτες τραπεζικών καταστηµάτων σε σχέση µε τον πληθυσµό της, 
συγκρινόµενη µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Από το 2004 και έπειτα, σταθεροποιείται η εικόνα του συστήµατος και οι 
περισσότερες τράπεζες δίνουν έµφαση στη µείωση του λειτουργικού τους κόστους. Ο 
στόχος αυτός προσεγγίζεται είτε µέσω µείωσης του προσωπικού, µε τυπικά 
παραδείγµατα τα προγράµµατα εθελούσιας εξόδου που εφάρµοσαν αρκετές ελληνικές 
εµπορικές τράπεζες, είτε µέσω της χρήσης της τεχνολογίας, επιλογή που εκφράζεται 
συνήθως µέσω της κεντροποίησης διαφόρων υπηρεσιών. Κυρίως οι µεγάλες 
ελληνικές τράπεζες έσπευσαν να αναπτύξουν το δίκτυό τους και στο εξωτερικό, σε 
αγορές κυρίως της νοτιοανατολικής Ευρώπης προσδοκώντας µελλοντική αύξηση των 
εσόδων µε την έγκαιρη τοποθέτησή τους σε αυτές, ενώ –την ίδια ώρα- στην 
εσωτερική αγορά ο ανταγωνισµός στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής γινόταν 
ολοένα και πιο έντονος (Κλήµης Κ. , Τσόπογλου Σ. ,2007). 

Φθάνοντας στο σήµερα και την εικόνα της τελευταίας τριετίας, η διεθνής και 
εγχώρια κρίση έχει αφήσει έντονα τα σηµάδια της στην ελληνική τραπεζική αγορά, 
µε τις επισφάλειες να χτυπούν κόκκινο, τα κέρδη να εξανεµίζονται και τις 
χρηµατιστηριακές αξίες σε ευτελή επίπεδα. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως ο βαθµός 
συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ( σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 
ΕΚΤ ) παραµένει αισθητά χαµηλότερος αυτού κρατών µελών όπως η Κύπρος, η 
Μάλτα, η Ολλανδία το Βέλγιο , η Πορτογαλία, αλλά – µε βάση το ενεργητικό των 
πέντε µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών – βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον 
γενικό µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
5.2 ∆ραστηριότητες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Στη διαχρονική πορεία των πραγµατοποιηθέντων Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων στον ελληνικό τραπεζικό χώρο είναι γεγονός πως οι κινήσεις αυτές 
σχεδόν πάντα υποστηρίζονταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως και αποτελεί 
πραγµατικότητα η διαπίστωση πως στην Ελλάδα οι συγχωνεύσεις προτιµώνται έναντι 
των εξαγορών. Αιτία της προτίµησης αυτής είναι οι προσφερόµενες φορολογικές 
ελαφρύνσεις που προσφέρονται από το κράτος και φθάνουν να θεωρούνται έως και 
µιας µορφής ’’ επιδότηση’’ των κινήσεων αυτών. Η γενικευµένη κυβερνητική στήριξη 
είναι αποτέλεσµα του εξυγιαντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που είχαν οι έως 
τώρα παρόµοιες κινήσεις στην Ελλάδα (π.χ. Τράπεζα Κρήτης) ,ενώ καθώς συνήθως 
αφορούν τη συγχώνευση µίας µικρού µεγέθους µε µία µεγάλη σε µέγεθος τράπεζα, 

                                                 
26 Τράπεζα της Ελλάδος 
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δεν επέφεραν σηµαντικές ανακατατάξεις και αναταράξεις στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα. 

Σε κάθε περίπτωση, το τραπεζικό σύστηµα στη χώρα µας αποτελεί πλέον 
πεδίο έντονου ανταγωνισµού και εφαρµογής σύνθετων στρατηγικών από τις 
διοικήσεις των διαφόρων οµίλων που σχηµατίσθηκαν, κατόπιν της πλούσιας σε 
συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυµάτων δεκαετίας του 1990.  Συγκεκριµένα ,η περίοδος 
µετά το 1996 σηµαδεύτηκε από ένα κύµα συγχωνεύσεων, που έχει την αφετηρία του 
στην απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς στα µέσα της ίδιας δεκαετίας. Για 
παραδοσιακές και µεγάλες σε µεγέθη ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα 
και η Alpha Bank , η απελευθέρωση της αγοράς από τη µία πλευρά και από την άλλη 
η ισχυροποιούµενη τάση µικρότερων σχετικά ανταγωνιστών, όπως η Τράπεζα 
Πειραιώς και η EFG Eurobank να διεκδικήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην εγχώρια 
αγορά, σήµαναν κατακόρυφη αύξηση των ανταγωνιστικών πιέσεων που τις 
υποχρέωσαν να προχωρήσουν σε εξαγορές και οι ίδιες είτε σε τεχνολογική 
αναδιοργάνωση , προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. 

Ειδικότερα, το πρώτο κύµα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών που λαµβάνει χώρα 
στην Ελλάδα την περίοδο 1998-1999 µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µία πρώτη 
έµπρακτη προσπάθεια προσαρµογής µε τρόπο αποτελεσµατικό στην απελευθέρωση 
και παγκοσµιοποίηση των χρηµαταγορών, κεφαλαιαγορών, καθώς και των αγορών 
αγαθών και υπηρεσιών ,από την πλευρά των εγχώριων επιχειρήσεων. Την περίοδο 
εκείνη πραγµατοποιούνται κινήσεις υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους, καθώς 
υπήρχε έκδηλη διστακτικότητα στους ιδιωτικούς φορείς για την πραγµατοποίηση 
κινήσεων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών µε µεγάλη εµβέλεια. Τότε πραγµατοποιείται  
η συγχώνευση µεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της θυγατρικής της , 
Κτηµατικής Τράπεζας, ενδεικτική της πρώιµης αυτής περιόδου διεργασιών ,όπου 
κυριαρχεί η πρακτική των ιδιωτικοποιήσεων µονάδων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. Είναι, βεβαίως, αληθές πως η σχετική 
διστακτικότητα του ιδιωτικού τοµέα να προβεί σε κινήσεις Συγχώνευσης ή Εξαγοράς 
είχε να κάνει και µε την απουσία θεσµικού πλαισίου που να ρυθµίζει τις απαραίτητες 
διαδικασίες µε τρόπο συµβατό µε την ελληνική πραγµατικότητα. Επικρατούσε 
,συνεπώς, αβεβαιότητα γύρω από το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο που αφορούσε ,ιδίως, 
τις επιθετικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με αρκετή καθυστέρηση και µε τη µορφή 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος ,στο δεύτερο µισό του 1999 θεσµοθετήθηκε τελικά το 
απαραίτητο ρυθµιστικό πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα επιθετικών κινήσεων σε 
µία σειρά ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά , επιτρέποντάς 
τους να σταθούν µε αξιώσεις έναντι του εντεινόµενου ανταγωνισµού. 

∆εν είναι ,ακόµη, εύκολο να εκτιµηθούν τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα 
όσων συµπράξεων αυτής της µορφής έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα έως σήµερα 
,αλλά είναι επίσης προφανές πως δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια διενέργειας 
νεότερων µετασχηµατισµών αυτής της µορφής µέσα στα πλαίσια της δυναµικής της 
ελληνικής αγοράς. Η εµπειρία από τη µακρά ιστορία των Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων στη διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα θα πρέπει να καταστεί 
υπόδειγµα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η σχετική εµπειρία στη χώρα µας 
είναι ακόµη φτωχή. Έτσι, και καθώς αποτελεί κοινή παραδοχή πως η αναδιάταξη της 
ελληνικής αγοράς δεν έχει σε καµία περίπτωση ολοκληρωθεί, αναµένεται µία 
επόµενη φάση µε εντονότερο το στοιχείο των διασυνοριακών συνεργασιών, όπου – 
ανάλογα µε τις ισορροπίες που θα έχουν διαµορφωθεί- οι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι 
θα προβάλλουν είτε ως αγοραστές είτε ως στόχοι εξαγοράς. 

Ασφαλώς σηµαντικός σε όλες αυτές τις διεργασίες είναι και θα παραµείνει ο 
ρόλος του Κράτους, ως διαµορφωτή του νοµοθετικού πλαισίου αλλά και ως προς την 
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παροχή κινήτρων και αντικινήτρων. Βεβαίως, στη σύγχρονη πραγµατικότητα, ο όρος 
’’ Κράτος’’ στην περίπτωση αυτή αναφέρεται µάλλον σε υπερεθνικούς οργανισµούς 
που διαµορφώνουν και διαµορφώνονται από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά. 

Ειδικότερα στην ελληνική πραγµατικότητα, έως και το πρώτο µισό της 
δεκαετίας του 1990, είναι εµφανής στον τραπεζικό τοµέα η κυριαρχία των ∆ηµοσίου 
χαρακτήρα πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην περίοδο αυτή ,οι κρατικές τράπεζες 
διατηρούν ποσοστό γύρω στο 60% της αγοράς, αποδίδοντας όµως χαµηλά ποσοστά 
κερδοφορίας, καθώς εξακολουθούν να λειτουργούν µε υψηλά λειτουργικά κόστη. Ως 
το τέλος της δεκαετίας αυτής είχε ολοκληρωθεί το πρώτο κύµα συγκέντρωσης στον 
κλάδο. Τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας ήταν τόσο οι εξαγορές κρατικών 
τραπεζών από ιδιώτες επενδυτές (µέσω διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων), όσο και η 
είσοδος νέων ’’ παικτών’’, µε τη δηµιουργία νέων ιδιωτικής φύσεως τραπεζικών 
ιδρυµάτων, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήµατος. 

Μέσα στο πλαίσιο των µεταβολών της περιόδου διακρίνουµε την ένταση του 
ανταγωνισµού που προέρχεται και µέσα από διαδικασίες όπως η αποκανονικοποίηση 
και η αποδιαµεσολάβηση (Μελάς Κ. ,2003). Η αποκανονικοποίηση περιγράφεται ως 
η µείωση της έντασης της ισχύος των διαφόρων ρυθµίσεων και κανονιστικών 
πλαισίων που επιβάλλονται από το κράτος, ενώ η αποδιαµεσολάβηση αναφέρεται στη 
σταδιακή παράκαµψη των τραπεζών, καθώς είναι πλέον σε θέση να διαθέτουν 
επενδυτικά και γενικότερα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες ,επιχειρήσεις 
της κεφαλαιαγοράς και εν γένει του παρατραπεζικού χώρου. 

Η, προαναφερθείσα, αύξηση του ανταγωνισµού προκλήθηκε από τη 
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοούσε τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις 
συνολικότερα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο ως αποτέλεσµα µιας σειράς αλλαγών 
στις οποίες ,εκτός της ιδιωτικοποίησης κρατικών τραπεζών, προστέθηκαν η 
απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων και των επιτοκίων, καθώς και η 
κατάργηση µιας σειράς πιστωτικών κανόνων. 

Στα αποτελέσµατα του εντεινόµενου αυτού ανταγωνισµού στο τραπεζικό 
σύστηµα ήρθε να προστεθεί η αυξανόµενη τάση δηµιουργίας τραπεζικών οµίλων 
θυγατρικών εταιρειών . Μέσα από τους τραπεζικούς αυτούς οµίλους είναι δυνατή η 
εκµετάλλευση όλων των συνεργειών που είναι πιθανόν να προκύψουν και καθίσταται 
ευχερής η παροχή του συνόλου των διαθέσιµων υπηρεσιών και προϊόντων εντός ενός 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε δίαυλο όχι απλώς έναν τραπεζικό οργανισµό, 
αλλά ένα πλήρες χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

Κατόπιν του µετασχηµατισµού στον οποίο υποβλήθηκε το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα σε όλο το διάστηµα από την τελευταία πενταετία του 
προηγούµενου αιώνα έως και τα µισά της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, οπότε 
διαδραµατίσθηκε πλήθος ενεργειών εξαγοραστικού χαρακτήρα, εµφανίζει εικόνα 
µεγαλύτερης συγκέντρωσης, ως αγορά. Η εικόνα αυτή, ασφαλώς, δείχνει διαφορετική 
εφ όσον συγκριθεί µε τις αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών ,που διαθέτουν οµοειδή 
µεγέθη σε επίπεδο πληθυσµού και συγκρίσιµα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, έναντι 
των τραπεζικών αγορών Ολλανδίας, Βελγίου και Αυστρίας, η αντίστοιχη ελληνική 
τραπεζική αγορά εµφανίζει µικρότερα ποσοστά συγκέντρωσης. Λαµβάνοντας υπ όψιν 
το σύνολο του ενεργητικού των πέντε µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, αυτές 
κατέχουν µερίδιο που αναλογεί συνολικά σε ποσοστό 60 % του συνολικού µεριδίου. 
Στις υπό σύγκριση αγορές, το αντίστοιχο µερίδιο ξεπερνά ακόµη και το 70% .  
Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε τη σηµαντική παρουσία ξένων 
τραπεζικών οργανισµών στον ελλαδικό χώρο. Ένα µερίδιο της τάξης περίπου του 
20% της ελληνικής αγοράς βρίσκεται υπό τον έλεγχο τραπεζικών ιδρυµάτων που 
έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, αλλά έχουν κατά την τελευταία δεκαπενταετία 
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επενδύσει µε τρόπο δυναµικό στην παρουσία τους στην Ελλάδα και, παρά τις κατά 
καιρούς περί του αντιθέτου φηµολογίες, εξακολουθούν να διατηρούν το ενδιαφέρον 
τους για την ελληνική αγορά. Το ανωτέρω ποσοστό, που αθροίζεται από την 
παρουσία µικρού µεγέθους τραπεζικών ιδρυµάτων όπως η Nova Bank και η Societe 
Generale αλλά και την εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας από τη γαλλική Credit 
Agricole , κρίνεται ως εξαιρετικά σηµαντικό. 
 
5.3 Συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1996-
2010 
 

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος άρχισε σταδιακά να εκδηλώνεται ένα κύµα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών, από το 1996 και έπειτα, µε οδηγό και την επιδιωκόµενη – τότε – είσοδο 
της χώρας στη ζώνη του Ευρώ. Οι διεργασίες αυτές συνοψίζονται ως εξής: 
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
• Απορρόφησε την Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος (1998), κατόπιν της 

συγχώνευσης της Κτηµατικής Τράπεζας της Ελλάδος µε την Εθνική 
Στεγαστική Τράπεζα (1997) 

• Απορρόφησε την ΕΤΕΒΑ (2002) 
 
Η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
• Πώλησε την Τράπεζα Πειραιώς το 1992 
• Πώλησε την Τράπεζα Αττικής το 1997 
• Πώλησε την Ιονική Τράπεζα το 1999 
 
Η Alpha Τράπεζα Πίστεως 
 
• Εξαγόρασε την Ιονική Τράπεζα (η έγκριση δόθηκε το 1999) 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς 
 
• Εξαγόρασε τα υποκαταστήµατα της Chase Manhattan στην Ελλάδα (1997) 
• Εξαγόρασε την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης (η έγκριση δόθηκε το 1998) 
• Εξαγόρασε το ενεργητικό της Credit Lyonnais και άλλαξε την επωνυµία της 

σε Prime Bank (1998) 
• Εξαγόρασε την Τράπεζα Χίου (η έγκριση δόθηκε το 1999) 
• Εξαγόρασε τα υποκαταστήµατα της Nat. Westminster στην Ελλάδα (1999) 
• Εξαγόρασε την ΕΤΒΑ 
 
Η E.F.G Eurobank 
 
• Εξαγόρασε τις Τράπεζες Interbank (1997) , Αθηνών (1998) , Κρήτης (1998) , 

Εργασίας (1999) 
• Εξαγόρασε το δίκτυο της Credit Lyonnais (1997) 
• Εξαγόρασε την ‘ Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων’ (2001) 
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Η Εγνατία Τράπεζα 
 
• Εξαγόρασε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (1998) 
 
 
Η Telesis Τράπεζα 
 
• Είχε αποκτήσει  τη ∆ωρική  Τράπεζα (1999) 
 
Η Societe Generale 
 
• Απέκτησε µερίδιο της Γενικής Τράπεζας , το 2003 
 
Η Marfin Financial Group 
 
• Εξαγόρασε την Πειραιώς Prime Bank (2001), η οποία µετονοµάσθηκε σε 

Marfin Bank 
 
• Συγχώνευση Marfin Bank, Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς), Εγνατίας Τράπεζας 

(2007) και δηµιουργία της Marfin – Εγνατίας Τράπεζας 
 
 
 Επιχειρώντας µία αξιολόγηση των προαναφερθέντων κινήσεων ,µπορούµε να 
υποστηρίξουµε πως οι σηµαντικότερες από αυτές ήταν η Συγχώνευση της Εθνικής 
Τράπεζας µε την ΕΚΤΕ, το σύνολο της εξαγοραστικής δραστηριότητας της Τράπεζας 
Πειραιώς καθώς και η εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από την Eurobank, καθώς 
καθόρισαν σε αποφασιστικό βαθµό τη φυσιογνωµία µεγάλων ελληνικών τραπεζών 
και τη θέση τους στην αγορά. Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η τριπλή συγχώνευση που 
πραγµατοποιήθηκε το 2007 µε πρωτοβουλία της Marfin , κίνηση – όµως – που είναι 
ακόµη σχετικά πρόσφατη και δεν µπορεί µε ασφάλεια να εκτιµηθεί ως προς τη 
σηµασία της.  
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Πίνακας 3: Εξαγορές και συγχωνεύσεις στη ελληνική τραπεζική αγορά ανά έτος 
(1996- 2007) 
 
Έτος    Αγοραστής     Συγχωνευθείσα 
2006-2007  MARFIN Popular Bank  Marfin Bank, Εγνατία Τράπεζα, 
                                                                                         Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) 
 
2005    MARFIN Bank   10% της Εγνατίας Τράπεζας 
 
2004   Εµπορική Τράπεζα         Τράπεζα Επενδύσεων 
 
2002   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  ΕΤΕΒΑ 
 
                                    EFG Eurobank    Unit Bank 
 
                                    Τράπεζα Πειραιώς                ETBA 
 
2001    EFG Eurobank   Telesis Τράπεζα Επενδύσεων 
 
2000   Credit Agricole  6,7% της Εµπορικής Τράπεζας 
 
                                       BCB    50% της NOVA Bank 
 
1999    Alpha Τράπεζα Πίστεως        Ιονική Τράπεζα 
 
                                    EFG Eurobank      Τράπεζα Εργασίας 
 
                                    Deutsche Bank  10% της EFG Eurobank 
 
                                    Τράπεζα Πειραιώς   National Westminster Bank 
 
                                     Telesis AXE           ∆ωρική Τράπεζα 
 
1998          Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος        Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της 
                                                                                             Ελλάδος 
 
                                   EFG Eurobank    Τράπεζα Κρήτης 
 
                                   EFG Eurobank    Τράπεζα Αθηνών 
 
                               Τράπεζα Πειραιώς   Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 
 
                                   Τράπεζα Πειραιώς                   Xios Bank 
 
                                   Τράπεζα Πειραιώς             Credit Lyonnais 
 
                                    Εγνατία Τράπεζα   Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 
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1997  Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος        Εθνική Στεγαστική Τράπεζα 
 
                             Τράπεζα Πειραιώς  Ελληνικό δίκτυο Chase Manhattan 
 
1996   EFG Eurobank    Interbank 
Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Στατιστικά στοιχεία ,www. hba.gr 
 
 
 
 
 
5.4 ∆ραστηριότητες Εξαγορών από τις Ελληνικές Τράπεζες στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 
 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται προφανές πως έχει κοπάσει σε 
σηµαντικό βαθµό η πυρετώδης δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων που 
παρουσιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία του προηγούµενου αιώνα. Παρόλα αυτά 
, η συγκεκριµένη τάση εξακολουθεί να υφίσταται µε χαρακτηριστικά όµως που 
διαφοροποιούν την χρησιµοποιούµενη πρακτική που ακολουθείται για την επίτευξη 
του στόχου της επέκτασης και συγκέντρωσης. Συγκεκριµένα, έχουν περιορισθεί 
σηµαντικά αντίστοιχες κινήσεις στην εσωτερική αγορά , ενώ αντίστοιχα έχουν 
αυξηθεί σηµαντικά οι διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο. Καθώς στη διεθνή αγορά ο ανταγωνισµός οξύνεται συνεχώς περισσότερο , 
κινήσεις συµφωνιών διασυνοριακού χαρακτήρα δίνουν τη δυνατότητα στα 
αναµειγνυόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αποκτήσουν µέγεθος ικανό να τους 
επιτρέψει να ανταποκριθούν στη νέα πραγµατικότητα. Σηµαντικοί , επίσης, 
παράγοντες θεωρούνται οι οικονοµίες κλίµακας και εύρους ,καθώς και η ικανότητα 
εξυπηρέτησης των πελατών στο εξωτερικό. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει και επεκτείνουν συνεχώς τη 
διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και της 
ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Ενδεικτικό της 
επιτυχούς προσπάθειας επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στο εξωτερικό 
αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αυξήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2008 και 2009 η παρουσία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στο 
εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι ελληνικές 
τράπεζες ήδη κατά το 2008 δραστηριοποιούνταν σε 16 χώρες (2007: 15 χώρες) µέσω 
49 (2007: 45)θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων. Τα τελευταία χρόνια, οι 
περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφαρµόζοντας στρατηγική η οποία έχει ως 
στόχους: 
• να ενισχυθεί η ελληνική επιχειρηµατικότητα σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
στηρίζουν απόλυτα, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή, 
• να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι χώρες της περιοχής, οι οποίες 
εµφανίζουν ρυθµούς ανάπτυξης σηµαντικά υψηλότερους του µέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
• να πρωτοστατήσουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας -ακόµα και εν 
µέσω χρηµατοπιστωτικής κρίσης- και της προσφοράς υπηρεσιών, µεταξύ άλλων, στο 
χρηµατοπιστωτικό, τουριστικό και ασφαλιστικό τοµέα, και 
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• να συνδράµουν, στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας του συνόλου της ελληνικής 
οικονοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη επιχειρήσεων προσανατολισµένων στο 
εξαγωγικό εµπόριο. 

Για το σκοπό αυτό, οι ελληνικές τράπεζες, στο τέλος του 2009 (σύµφωνα µε 
τα δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) : 
• είχαν αναπτύξει ένα σύνολο ενεργητικού 87,6 δισ. ευρώ, το οποίο χρηµατοδοτείται 
σε µεγάλο βαθµό από τοπικές καταθέσεις (συνολικού ύψους 37,8 δισ. ευρώ), και 
αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, 
• είχαν χορηγήσεις συνολικού ύψους 61,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας έµπρακτα τα τοπικά 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
• είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο µε περισσότερα από 3.400 καταστήµατα στα οποία 
απασχολούνται περισσότεροι από 50.000 εργαζόµενοι, και 
• παρουσίασαν κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους 607,3 εκ. ευρώ. 
 

Σε πολλές χώρες της περιοχής27, όπως η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η 
FYROM και η Αλβανία, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, ενώ σε ορισµένες από αυτές το µερίδιό τους στην αγορά προσεγγίζει 
(Ρουµανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, Βουλγαρία και Π.Γ.∆.Μ. ) το 20% του 
εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Κατά συνέπεια, είναι αντιληπτό ότι η 
επένδυση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό έχει στρατηγικό και όχι 
περιστασιακό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην εν λόγω περιοχή 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για την ελληνική οικονοµία εν γένει, καθώς: 
• στις χώρες της περιοχής λειτουργούν περισσότερες από 8.000 ελληνικές 
επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται στήριξη. Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές 
πραγµατοποιούν στις εν λόγω χώρες άνω του 20% του συνολικού τους κύκλου 
εργασιών, 
• οι εν λόγω χώρες είναι από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς εταίρους της 
Ελλάδας. Είναι ενδεικτικό ότι το 27% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε ισχυρά 
αυξανόµενο ρυθµό, έναντι µόλις 4% των εξαγωγών µας προς τις ΗΠΑ, 
• ένα σηµαντικό τµήµα της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα µας, κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα, προέρχεται από κατοίκους των εν λόγω χωρών. 

Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν και βελτίωσαν το 2009 τη σηµαντική θέση 
που ήδη κατέχουν στα τραπεζικά συστήµατα των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Τουρκίας . Στις χώρες που δραστηριοποιούνται σήµερα οι ελληνικές 
τράπεζες, µέσω θυγατρικών και υποκαταστηµάτων, διαθέτουν ήδη ένα δίκτυο 
καταστηµάτων και ΑΤΜ που προσεγγίζει τις 3.446 (2007: 2.964) και 5.947 µονάδες 
αντίστοιχα, µε προσωπικό 50.278 (2007: 42.043) άµεσα απασχολουµένων. 

Η στρατηγική σηµασία που αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη διεθνή 
παρουσία τους εκφράστηκε, εν µέσω κορύφωσης της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, το Φεβρουάριο του 2009 µε την επισήµανση ότι θα ήταν µεγάλο στρατηγικό 
σφάλµα αν οι ελληνικές τράπεζες εγκατέλειπαν την πελατεία τους, ελληνική και 
τοπική, στις χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, ορισµένες από τις οποίες 
είναι και µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσω µάλλον αφού σε αυτές παρατηρείται 
έντονος ανταγωνισµός από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που στηρίζουν διαρκώς την 
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τοπική οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η µη στήριξη των οικονοµιών αυτών, σε 
µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα απέβαινε, τελικά, για λόγους που 
αναφέρθηκαν νωρίτερα, και σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας και 
επιχειρηµατικότητας. Προφανώς οι αποφάσεις διατήρησης, επέκτασης ή διακοπής 
της διεθνούς παρουσίας που κάθε φορά διαµορφώνονται, εκφράζουν την από µέρους 
των ελληνικών τραπεζών αποτίµηση του οφέλους και του κόστους, 
περιλαµβανοµένου του «κινδύνου χώρας», στην οποία δραστηριοποιούνται. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 
 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την 
περασµένη δεκαετία (µε βάση τα οποία πραγµατοποιείται η ακόλουθη ανάλυση), 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι µετασχηµατισµοί που λαµβάνουν χώρα στον 
τραπεζικό τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη µορφή των συγχωνεύσεων, όταν 
αναφερόµαστε σε διατραπεζικές µεταβολές εγχώριας εµβέλειας. Ασφαλώς, 
εµφανίζονται διαφοροποιήσεις στα δεδοµένα αυτά, από χώρα σε χώρα. Όσον  αφορά 
τους άλλους τρεις τύπους Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ( διασυνοριακές και/ή 
διατοµεακές), οι εξαγορές συνιστούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

Η νοµική µορφή που λαµβάνουν οι Τραπεζικοί οργανισµοί και όµιλοι 
επηρεάζεται συχνά από φορολογικούς λόγους και στην περίπτωση των Σ & Ε και 
εµφανίζει διαφοροποιήσεις, τόσο µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εντός κάθε χώρας. Ως διαδεδοµένη νοµική µορφή, 
δηµοφιλής σε αρκετά κράτη – µέλη της Ε.Ε., εµφανίζεται η Εταιρεία Συµµετοχών 
(Holding Company). Έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο, η αρχική εξαγορά πιστωτικών 
ιδρυµάτων να ακολουθείται στη συνέχεια από συγχώνευση αυτών, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση όπου υφίσταται επικάλυψη δραστηριοτήτων και γεωγραφική. 
Εναλλακτικά, η ουσιαστική αναδιοργάνωση των κεντρικών λειτουργιών προτείνεται 
ως άλλη οδός ενσωµάτωσης και ολοκλήρωσης οργανισµών, µε αποτελέσµατα όµοια 
της συγχώνευσης. Αντίθετα, η αρχική εξαγορά είναι πολύ λιγότερο πιθανό να 
ακολουθηθεί από µια συγχώνευση, όταν είτε η γεωγραφική διασπορά των εργασιών 
είτε οι τοµείς δραστηριότητας διαφέρουν. Ο αντικειµενικός σκοπός , συχνά, είναι η 
διατήρηση µιας αναγνωρισµένης εµπορικής ονοµασίας (brand name), κάτι που 
µπορεί να επιτευχθεί µε µια συγχώνευση σε επίπεδο Εταιρείας Συµµετοχών. 

Όταν µια εγχώρια τραπεζική Σ & Ε λαµβάνει χώρα, θυγατρικές που ανήκουν 
στον ίδιο τοµέα του χρηµατοπιστωτικού κλάδου και βρίσκονται στην ίδια ξένη χώρα 
,θα συγχωνευθούν. Σε σχέση ειδικά µε τις διεθνείς (διασυνοριακές) Σ & Ε, µια 
επιτυχής εξαγορά σε άλλη χώρα, είτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
είτε σε τρίτη χώρα, ακολουθείται από µια άλλη εξαγορά κάποια χρόνια αργότερα. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι συγχωνεύσεις έχουν χαρακτηριστικά ’’ µεταµφιεσµένων 
εξαγορών ’’. Η επιλογή της ’’ συγχώνευσης’’ , µπορεί να ικανοποιήσει τα 
διευθυντικά στελέχη και τους µετόχους της ’’ εξαγοραζόµενης’’ επιχείρησης. 

∆εν εµφανίζονται διαφοροποιήσεις αναφορικά µε τη διαδικασία 
πραγµατοποίησης εγχώριων και διασυνοριακών Σ & Ε που να εξαρτώνται από το 
µέγεθος των οργανισµών που εµπλέκονται. Αποφασιστικοί παράγοντες στην όλη 
διαδικασία είναι οι διαφορές και οµοιότητες στους τοµείς δραστηριότητας και 
γεωγραφικής διασποράς. 
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Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο που σχετίζεται µε Σ & Ε που αφορούν 
πιστωτικά ιδρύµατα θεσπίζεται µε το άρθρο 11 της ∆εύτερης Τραπεζικής Οδηγίας. 
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, οι αγοραστές ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό 
ίδρυµα πρέπει να ενηµερώνουν την αρµόδια αρχή. Η οδηγία καθορίζει ορισµένα όρια, 
κατόπιν των οποίων ενεργοποιείται η υποχρέωση κοινοποίησης. Μετά την 
κοινοποίηση, οι αρµόδιες αρχές έχουν προθεσµία τριών µηνών για να αντιταχθούν 
στο σχέδιο. Βέτο µπορεί να εκδοθεί εάν, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλισθεί χρηστή 
και συνετή διαχείριση, η αρµόδια αρχή δεν είναι ικανοποιηµένη µε την 
καταλληλότητα του αγοραστή. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής διαφέρει ελαφρά 
µεταξύ των κρατών µελών. Υπάρχουν ορισµένες διαφορές σχετικά µε τον 
υπολογισµό των κατωτάτων ορίων και, σε ορισµένες περιπτώσεις, το δικαίωµα της 
αρνησικυρίας υλοποιείται ως υποχρέωση λήψης άδειας. 

Επιπλέον, το άρθρο 2 της Οδηγίας 95/26 αποτελεί βασική διάταξη σε σχέση 
µε την έγκριση των Σ & Ε. Οι εποπτικές αρχές µπορούν, σύµφωνα µε το άρθρο, να 
επηρεάσουν τη δοµή του νέου οµίλου που απορρέει από µια Σ & Ε . Η διάταξη 
υποχρεώνει τις τραπεζικές εποπτικές αρχές να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας εάν 
η δοµή του Οµίλου αποτελεί εµπόδιο για την εποπτεία τους, σε ατοµική ή σε 
ενοποιηµένη βάση. 

Οι εθνικές αρχές εµπλέκονται στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές µε διάφορους 
τρόπους. Συγχωνεύσεις και εξαγορές διαφέρουν και απαιτούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις και συµµετοχή των αρχών στην έγκριση καθώς και την εποπτική 
αξιολόγηση. Επιπλέον, ο εποπτικός ρόλος επιδρά ως υποδοχέας – επιτηρητής των 
σχηµάτων που προκύπτουν. 

Σε γενικές γραµµές, µια οιονεί άδεια (απουσία βέτο) απαιτείται σε σχέση µε 
τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Σε ορισµένες χώρες, απαιτείται έγκριση πριν από 
τη δηµοσίευση της σκοπούµενης συγχώνευσης ή εξαγοράς. Συνήθως, θα υπάρξουν 
επαφές µεταξύ των αρχών και των ιδρυµάτων που συµµετέχουν σε πρώιµο στάδιο. 
Ωστόσο, οι δηµόσιες κοινοποιήσεις σχεδιαζόµενων εξαγορών και συγχωνεύσεων 
συνήθως περιλαµβάνουν την πληροφορία πως το εγχείρηµα υπόκειται σε 
αδειοδότηση . 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και οι κανόνες για τις συγχωνεύσεις κατά κανόνα 
εστιάζουν στο νέο φορέα, που αξιολογείται προληπτικά. Η προληπτική αξιολόγηση 
έχει ως στόχο να διασφαλιστεί η συνεχής συµµόρφωση µε εποπτικούς κανόνες (π.χ. 
απαιτήσεις για την καταλληλότητα µετόχων, ρευστότητας, κεφαλαίων, µεγάλων 
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων)και η επαρκής πρόσβαση για την εποπτεία των νέων 
οντοτήτων , τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο. 

Σε εξαγορές, το πιο σηµαντικό ζήτηµα για την αρχή ελέγχου του 
εξαγοραζόµενου φορέα είναι τα ικανά και κατάλληλα χαρακτηριστικά των νέων 
µετόχων. Η αρχή που εποπτεύει την εξαγοράζουσα τράπεζα, θα επικεντρωθεί στην 
επαρκή εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση της νέας δοµής και την κατάλληλη οργάνωση 
/ παρακολούθηση από την εξαγοράζουσα τράπεζα. Ο αντίκτυπος της πράξης στις 
εποπτικές απαιτήσεις επίσης εκτιµάται κατά περίπτωση. 

Όταν οι εποπτικές αρχές προσέγγιζονται για να εγκρίνουν Σ & Ε, αναλύουν 
συνήθως µια σειρά θεµάτων για τη νέα επιχείρηση που κυµαίνονται από τη 
στρατηγική της έως τους προϋπολογισµούς για τα επόµενα χρόνια και τη λογιστική 
µεταχείριση σε σχέση µε την Συγχώνευση ή Εξαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η 
µεταχείριση της υπεραξίας και η αναµενόµενη χρηµατοδότηση των εξαγορών είναι 
σηµαντικά οικονοµικά και λογιστικά θέµατα προς ανάλυση. Πιο συγκεκριµένα, οι 
εποπτικές αρχές µπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες, όπως τα έγγραφα που 
απαιτούνται από το εταιρικό δίκαιο και, ενδεχοµένως, µια νοµική γνωµοδότηση 
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σχετικά µε τη συµµόρφωση µε αυτό, αντίγραφο της επίσηµης απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και αξιολόγηση από εξωτερικούς ελεγκτές ότι η νέα 
οικονοµική οντότητα πληροί όλες τις ρυθµιστικές απαιτήσεις. Σε σχέση µε τη 
συµµετοχή άλλων αρχών, µια µελέτη της συγκέντρωσης και της δοµής της αγοράς 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί ή να ζητηθεί. Θέµατα που µπορούν επίσης να αναλυθούν 
περιλαµβάνουν τους µετόχους και ζητήµατα εταιρικής διακυβέρνησης ,για 
παράδειγµα, τη θέση των µετόχων της µειοψηφίας και συµφωνίες µεταξύ των 
µετόχων. Εξετάζοντας το µέλλον του νέου φορέα, θα µπορούσε να υπάρχει µια 
ανάλυση της στρατηγικής και του σχεδίου για την εφαρµογή της Σ & Ε, το 
σχεδιαζόµενο εσωτερικό του οργανισµού ,όπου οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 
είναι µια πτυχή, και, τέλος, οικονοµικές πληροφορίες και προβλέψεις καθώς και οι 
επιπτώσεις για π.χ. λογιστικά και φορολογικά θέµατα , που απορρέουν από την Σ &Ε. 
Τόσο στις συγχωνεύσεις όσο και στις εξαγορές, η άρνηση αδειοδότησης της νέας 
οντότητας θα µπορούσε επίσης να βασίζεται σε αντιµονοπωλιακούς κανόνες που 
καθορίζουν το αν µια προτεινόµενη συγχώνευση, στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή όχι. 
 
6.1 Αξιολόγηση εξαγορών 
 

Η αξιολόγηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων µπορεί να περιλαµβάνει ένα 
µεγάλο αριθµό αρχών. Αυτό έχει να κάνει, ειδικότερα, µε τον αριθµό των 
σχετιζόµενων οργανισµών, αλλά επίσης µπορεί να εξαρτηθεί από την εθνική 
διαδικασία. Στην περίπτωση εγχώριας τραπεζικής Σ & Ε, µε τη συµµετοχή µόνο 
εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων, η τραπεζική εποπτική αρχή θα πρέπει να 
συµµετέχει ουσιαστικά στην διαδικασία αδειοδότησης. Εάν ένα από τα δύο µέρη 
είναι εισηγµένο στο χρηµατιστήριο, το Συµβούλιο ή η Αρχή ελέγχου του 
Χρηµατιστηρίου θα συµµετέχει στην παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους 
κανόνες, για παράδειγµα, την υλοποίηση του ελέγχου της διαχείρισης, εκµετάλλευσης 
εµπιστευτικών πληροφοριών και τα δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, το Υπουργείο Οικονοµικών και η κεντρική τράπεζα θα 
συµµετάσχουν επίσης. 

Σε εγχώριες συνενώσεις, που αφορούν πιστωτικά ιδρύµατα και εγχώριες 
ασφαλιστικές εταιρίες ή / και εγχώρια άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η εποπτική 
τραπεζική αρχή θα συνεργαστεί µε τον επιβλέποντα  του κλάδου ασφάλισης ή / και 
τις εποπτικές αρχές που είναι αρµόδιες για άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η 
µορφή της συνεργασίας εξαρτάται από το εθνικό θεσµικό περιβάλλον. Η συνεργασία 
µπορεί να είναι σε εντός µιας και µόνης αρχής, ή µεταξύ διαφορετικών αρχών. 

Οι κανόνες και οι πρακτικές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών για 
εποπτικούς σκοπούς αποτελούν το αντικείµενο διεθνώς καθορισθέντων προτύπων 
καθώς και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι διασυνοριακές πράξεις 
αφορούν εξαγορές. Σύµφωνα µε τους κανόνες που αφορούν τις εξαγορές αγοράς, 
είναι κυρίως η αρχή που είναι υπεύθυνη για το εξαγοραζόµενο ίδρυµα, η οποία 
αξιολογεί τη διαδικασία. Από την πλευρά της εποπτικής αρχής της χώρας όπου 
εδρεύει η εξαγοράζουσα επιχείρηση, σε ορισµένα κράτη - µέλη η απόκτηση 
συµµετοχής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί αδειοδότηση. Εντός της ΕΕ, η 
ανωτέρω επιβλέπουσα αρχή  µπορεί να απορρίψει µια εξαγορά για προληπτικούς 
λόγους, π.χ. εάν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή την 
οργάνωση της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η Αρχή θα αξιολογήσει τη νέα 
επιχειρηµατική οντότητα, σύµφωνα µε τις τυπικές εποπτικές διαδικασίες, θα είναι 
υπεύθυνη για την ενοποιηµένη εποπτεία, και σ’ αυτό το πλαίσιο, θα έρχεται σε επαφή 
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µε την αντίστοιχη εποπτική αρχή της χώρας προέλευσης της εξαγοραζόµενης 
επιχείρησης . 

Η αξιολόγηση εξαγοράς σε διασυνοριακή βάση επαφίεται στην επιβλέπουσα 
αρχή  της χώρας υποδοχής(την έδρα, δηλαδή της επιχείρησης που εξαγοράζεται) και 
ενδεχοµένως άλλες αρχές. Η απορροφούσα επιχείρηση, κατά συνέπεια, υποχρεούται 
να τηρήσει τους κανόνες αξιολόγησης για την εξαγορά, σύµφωνα µε τις αρχές της 
χώρας της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Αυτές αφορούν κυρίως την επίτευξη 
ορισµένων ορίων επί των  δικαιωµάτων ψήφου. Αν το εξαγοραζόµενο ίδρυµα 
µεταβληθεί σε θυγατρική του νέου ιδιοκτήτη, η κρατική εποπτική αρχή θα διατηρήσει 
την εποπτεία στη βάση αυθύπαρκτης οντότητας . Πληροφορίες για το σύνολο του 
οµίλου µπορούν να ληφθούν µόνο µέσω της συνεργασίας µε την εποπτική αρχή που 
είναι υπεύθυνη για την ενοποιηµένη εποπτεία. Αν, από την άλλη πλευρά, η 
αποκτηθείσα οντότητα µετατρέπεται σε υποκατάστηµα, ο ρόλος της εποπτικής αρχής 
της χώρας έδρας της εξαγοραζόµενης επιχείρησης θα αλλάξει. Στον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο, ο ρόλος του ’’ επιβλέποντα υποδοχής υποκαταστήµατος ’’ 
ουσιαστικά περιορίζεται στην παρακολούθηση της ρευστότητας. 
 
 
6.2 Πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις και τον τοµέα συνολικά 
 

Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται πως αντιδρά θετικά στις µεταβολές στο 
θεσµικό πλαίσιο και τις δυνάµεις της αγοράς , όταν τα ανωτέρω βασίζονται σε καλά 
θεµελιωµένες στρατηγικές που οδηγούν σε επιτυχείς Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. 

Η µείωση της υπερβάλλουσας δυναµικότητας αποτελεί σαφές πλεονέκτηµα σε 
σχέση µε τις εγχώριες τραπεζικές Σ & Ε. Επίσης, η εγχώρια τραπεζική Συγχώνευση ή 
Εξαγορά µπορεί να αποτελέσει µια βασισµένη στην αγορά επιχείρηση διάσωσης για 
ιδρύµατα που βρίσκονται σε χρηµατοοικονοµική δυσπραγία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 
διάσωσης µπορούν να αντανακλούν τις υφιστάµενες σχέσεις µεταξύ των δύο 
εταιρειών, δηλαδή δύο τράπεζες καταθέσεων ταµιευτηρίου σε γειτονικές πόλεις, ή 
µπορεί να κινηθεί από τις εποπτικές αρχές. ∆εδοµένου ότι η εµπιστοσύνη στο 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα διατηρηθεί και ο ανταγωνισµός δεν στρεβλώνεται, 
παρόµοιες επιχειρήσεις διάσωσης έχουν σαφή πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε εκείνες 
που περιλαµβάνουν κρατικές αρχές (και χρήµατα των φορολογουµένων) ή 
συστήµατα εγγύησης καταθέσεων. 

Μείωση του παραγωγικού δυναµικού µπορεί επίσης να επιτευχθεί σε 
διασυνοριακή τραπεζική Σ & Ε, αλλά το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα σε αυτό το 
είδος διαδικασίας είναι η διαφοροποίηση  κινδύνων και εισοδήµατος που 
επιτυγχάνεται από το ίδρυµα, το οποίο- ceteris paribus – θα το καταστήσει λιγότερο 
ευάλωτο στις κρίσεις χρηµατοπιστωτικών αγορών και χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
της τοπικής αγοράς. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των εθνικών οµίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων σχετίζεται µε τη διαφοροποίηση εισοδήµατος και κινδύνου που 
επιτυγχάνεται από ένα ευρύτερο φάσµα προϊόντων. Το κοινοτικό κανονιστικό 
πλαίσιο επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδράσουν δυναµικά στις αλλαγές της αγοράς 
µε την είσοδο σε νέους επιχειρηµατικούς τοµείς που παρουσιάζουν δυνατότητες 
ανάπτυξης, να αυξήσουν τη διαφοροποίηση κινδύνου και εισοδήµατος . Η ευελιξία 
αυτή, όταν χρησιµοποιείται µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια µπορεί να συµβάλει 
στη σταθερότητα της διαφοροποίησης του κινδύνου. Αυτό θα ωφελήσει τους 
διάφορους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς που περιλαµβάνονται στους οµίλους. Τέλος, 
οι διεθνείς συνενώσεις επιχειρήσεων προσφέρουν πλεονεκτήµατα µε τη µορφή 
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διαφοροποίησης του κινδύνου και του εισοδήµατος, όχι µόνο σε επίπεδο ευρύτερου 
φάσµατος προϊόντων, αλλά και από τη γεωγραφική διασπορά. 
 
6.3 Οι κίνδυνοι των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών  
 

Οι Σ & Ε παρουσιάζουν, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, πολύ σηµαντικές 
διοικητικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές συνήθως αυξάνονται µε την 
πολυπλοκότητα του προκύπτοντος οργανισµού. Από τις πιο απλές περιπτώσεις, τις 
εγχώριες τραπεζικές Σ & Ε, οι διαστάσεις της πολυπλοκότητας αυξάνουν και συχνά, 
µε τη σειρά τους, αυξάνουν τον κίνδυνο – ceteris paribus -, µια διατοµεακή ή 
διασυνοριακή διαδικασία είναι συνήθως πολύ πιο επικίνδυνη και απαιτητική από µία 
εντός της ίδιας χώρας και του ίδιου τοµέα. 

Στις εγχώριες τραπεζικές Σ & Ε  οι κίνδυνοι εκ των προτέρων συνδέονται 
κυρίως µε τον καθορισµό µιας κατάλληλης τιµής για την πραγµατοποίηση της 
συµφωνίας. Η τιµή θα πρέπει να αντιστοιχεί στα προβλεπόµενα µελλοντικά έσοδα. Σε 
µια Σ ή Ε που αφορά δύο ιδρύµατα που λειτουργούν στην ίδια χώρα µε την ίδια- 
βασικό- προϊοντική γραµµή, τα στρατηγικά θέµατα θα πρέπει να είναι γνωστά στη 
διοίκηση και οι κίνδυνοι ,ως εκ τούτου, διαχειρίσιµοι. Για την περίοδο µετά τη 
διαδικασία Σ & Ε, ο σηµαντικός κίνδυνος συνδέεται µε επιχειρησιακά - λειτουργικά 
ζητήµατα, δηλαδή την ενσωµάτωση του προσωπικού, των πληροφοριών και των 
συστηµάτων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου και της ενσωµάτωσης των πελατών καθώς και των  λογιστικών συστηµάτων. 
Συχνά, τα επιχειρησιακά - λειτουργικά προβλήµατα  διαφέρουν µεταξύ συγχωνεύσε-
ων και εξαγορών. Σε συγχωνεύσεις, απαιτείται η πλήρης ενσωµάτωση των 
τεχνολογικών πληροφοριών και λογιστικών συστηµάτων σε µία πλατφόρµα, ενώ οι 
λειτουργίες µπορούν να διατηρηθούν χωριστά σε εξαγορές. Η διοίκηση πρέπει να 
διαθέσει επαρκείς πόρους για επιχειρησιακά θέµατα, τη διασφάλιση της διαφάνειας, 
καθώς και την αναπληροφόρηση µε νέα δεδοµένα και να αντιδρά στην αδράνεια ή 
πιθανές δυσλειτουργίες. Εκτός από τα επιχειρησιακά θέµατα, ενδέχεται να υπάρχουν 
διαµάχες στο νέο φορέα, µεταξύ των στελεχών, που θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
οδηγήσει σε απώλεια των βασικών στελεχών. Σηµαντική εστίαση σε λειτουργικά 
θέµατα και εσωτερικές διαµάχες µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια πελατών και αγορών, λόγω του– εξ αρχής - εσωστρεφούς προσανατολισµού. 

Στις διεθνείς τραπεζικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, οι κίνδυνοι 
προσοµοιάζουν κατά πολύ µε αυτούς των εγχώριων, αλλά µπορούν εν γένει να 
θεωρηθούν ως υψηλότεροι, λόγω των πολιτισµικών φραγµών και διαφορών. Στο 
πλαίσιο των στρατηγικών κινδύνων, το management σε µια χώρα δεν µπορεί να 
διαθέτει την ίδια γνώση σχετικά µε την αγορά, το κανονιστικό πλαίσιο και τις εν γένει 
πρακτικές σε µια άλλη χώρα. Μεγαλύτερες δυσκολίες για τον καθορισµό, µεταξύ 
άλλων, της αξίας του αντισυµβαλλόµενου, µπορεί να πρέπει να αναµένονται. Εκ των 
υστέρων, ο λειτουργικός κίνδυνος της διεθνούς τραπεζικής Σ& Ε είναι συχνά 
υψηλότερος από ό, τι των εγχώριων τραπεζικών Σ& Ε. Ιδρύµατα σε δύο διαφορετικές 
χώρες θα υπόκεινται σε διαφορετική φορολογική και λογιστική µεταχείριση και 
υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ελέγχου. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις από την 
απώλεια βασικών στελεχών θα µπορούσε να είναι ένα µεγαλύτερο πλήγµα λόγω 
πολιτιστικών διαφορών. 

Η εισαγωγή σε έναν νέο επιχειρηµατικό χώρο, µέσω εθνικών οµίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την πρόκληση της απόκρισης σε 
διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες. Εκ των προτέρων, όπως στις εγχώριες τραπεζικές 
Σ & Ε,  οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την τιµή και τους στρατηγικούς κινδύνους, αλλά 
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µέσα σε ένα άγνωστο  περιβάλλον. Εκτός από τις σαφείς εταιρικές διαφορές, και την 
ταύτιση του προσωπικού µε ένα συγκεκριµένο τύπο κουλτούρας, είναι πιθανόν να 
υπάρχουν διαφορές στον εσωτερικό κανονισµό προσωπικού και στις αποδοχές, που 
µπορεί να δηµιουργήσει τριβή µεταξύ των δύο οµάδων του προσωπικού. Εκ των 
υστέρων, οι κίνδυνοι της εγχώριας συγχώνευσης θα είναι οι προκλήσεις της 
αντιµετώπισης διαφορετικών επιχειρησιακών γραµµών και κουλτούρας. Εξίσου 
µεγάλες προκλήσεις µπορούν να ανακύψουν σε σχέση µε το φορολογικό και 
λογιστικό χειρισµό και την  υποχρέωση υποβολής απολογιστικών εκθέσεων. Ένα 
ιδιαίτερο στοιχείο κινδύνου στη διαδικασία συνένωσης (είτε αφορά συγχώνευση είτε 
εξαγορά)  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που ονοµάζεται ’’ κίνδυνος φήµης ’’. 
Αυτός είναι ο κίνδυνος ότι µια αποτυχία σε µία επιχείρηση µπορεί να οδηγήσει σε 
επιδείνωση της φήµης του Οµίλου συνολικά. Ένα µέρος του Οµίλου ενδέχεται να 
πρέπει να υποφέρει, βλέποντας πελάτες να τερµατίζουν τη σχέση µαζί του, λόγω 
σφαλµάτων ή διαφωνιών µε τους ίδιους πελάτες σε άλλο µέρος του συγκροτήµατος. 

Όσον αφορά τις διεθνείς συνενώσεις εταιρειών, τα πράγµατα είναι εκ των 
προτέρων πιο περίπλοκα. Τόσο ο επιχειρηµατικός τοµέας, όσο και η χώρα διαφέρουν 
και µπορεί να µην είναι τόσο γνωστά στον εξαγοράζοντα ή στους εταίρους της 
συγχώνευσης. Το ενδεχόµενο αυτό αυξάνει τους κινδύνους στρατηγικής και τιµής 
στο µέγιστο. Επιπλέον, η διαδικασία ενοποίησης εκ των υστέρων - και ως εκ τούτου 
οι λειτουργικοί κίνδυνοι - αυξάνονται λόγω των δύο διαστάσεων των Σ & Ε. Η 
διατήρηση του βασικού κορµού προσωπικού και διοίκησης είναι πολύ σηµαντική. 
Και πάλι, υπάρχει συσχετισµός µε τους κινδύνους φήµης. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συγχωνευόµενες εταιρείες αντιµετωπίζουν 
διάφορους κινδύνους κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων της διαδικασίας. Οι 
υποκείµενες ανταγωνιστικές αλλαγές είναι επίσης σηµαντικές για τους οργανισµούς 
που δεν συµµετέχουν σε Σ & Ε. ∆ιαφορετικές τράπεζες µπορούν να ανταποκριθούν 
µε διαφορετικούς τρόπους σε ανταγωνιστικές αλλαγές και το κρίσιµο ζήτηµα είναι 
κατά πόσον οι τράπεζες είναι ικανές να βρουν κατάλληλη απάντηση στις πιέσεις για 
αλλαγή. Η επιλογή µεταξύ των διαφόρων εφαρµόσιµων απαντήσεων είναι 
δευτερεύουσας σηµασίας. 

Τα προσωπικά συµφέροντα των ατόµων που µετέχουν στη διοίκηση 
θεωρούνται πολύ σηµαντικά για όλους τους τύπους των Σ & Ε και δεν λογίζονται 
πάντα ως αρνητικός παράγοντας. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ή άλλες διαρθρωτικές 
αλλαγές στον ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα ήταν πιθανόν περιορισµένες, 
αν οι διάφοροι managers δεν ενδιαφέρονταν προσωπικά για την ευηµερία, το µέγεθος 
και τη σηµασία του οργανισµού ’’ τους’’ . Προσωπικά συµφέροντα είναι πιθανό να 
αυξήσουν τα κίνητρα των υψηλού επιπέδου στελεχών, που εµπλέκονται άµεσα σε 
εξαγορών και συγχωνεύσεων που – ceteris paribus - θα αυξήσει την πιθανότητα 
επιτυχηµένης συνεργασίας και τη σύναψη Σ & Ε. Στο επίπεδο των εργαζοµένων, η 
ώθηση της διοίκησης µπορεί να έχει θετική επίδραση. Η εστίαση αυτών των 
εργαζοµένων είναι, ωστόσο, περισσότερο πιθανό να είναι στην κατεύθυνση της 
εξασφάλισης της απασχόλησης παρά σχετική µε το µέγεθος και τη σηµασία του 
’’ νέου’’ εργοδοτικού φορέα. 

Προσωπικά συµφέροντα µπορούν επίσης να εµποδίσουν Σ & Ε, για 
παράδειγµα όταν οι managers επιδιώκουν να αποµονώσουν τον οργανισµό ’’ τους’’ 
από  Σ & Ε µε σκοπό την προστασία της δικής τους θέσης. Αυτό δεν είναι 
απαραίτητα αρνητικό. ∆ιαµάχες, που προκαλούνται από προσωπικά συµφέροντα 
µελών της διοίκησης, µπορούν ωστόσο, να οδηγήσουν σε αναποτελεσµατική χρήση 
πόρων. Πολύ συχνά εµφανίζονται σε οργανισµούς που συµµετέχουν σε Σ & Ε και 
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περιοχές όπου οι ευθύνες δεν έχουν ακόµα κατανεµηθεί µεταξύ των managers των 
προϋπαρχόντων  εταιρειών. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα προσωπικά συµφέροντα των managers µπορεί 
να ανατρέψουν και να αγνοήσουν αυτά της ιδιοκτησίας. Αυτό συνεπάγεται ατελή 
εταιρική διακυβέρνηση, η οποία διαφορετικά θα διασφάλιζε ότι τα συµφέροντα των 
ιδιοκτητών είναι εξασφαλισµένα. Σε περιπτώσεις µικρών Σ & Ε, οι managers είναι 
πιθανό να επιδιώξουν το προσωπικό τους συµφέρον- να διατηρήσουν τη θέση τους σε 
µια ανεξάρτητη επιχείρηση- µε κάθε κόστος. Σε περιπτώσεις µεγάλων Σ & Ε 
managers πιθανόν να µπουν στον πειρασµό να επιδιώξουν αυξήσεις µεγεθών, καθαρά 
για λόγους µεγέθους, χωρίς τη δέουσα προσοχή στις στρατηγικές και επιχειρησιακές 
συνέπειες. Η επιδίωξη του µεγέθους καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν η 
επιχείρηση - στόχος αντιµετωπίζει προβλήµατα και οι managers και οι µέτοχοί της 
αδράξουν την ευκαιρία να αποκοµίσουν κέρδη. Στην πίεση που ασκείται στους 
managers για την υψηλές επιδόσεις , συχνά προστίθεται η πίεση των µετόχων, στους 
οποίους έχει παρουσιασθεί µια Συγχώνευση ή Εξαγορά γεµάτη υποσχέσεις. 
 
6.4 Συνέπειες για τις εποπτικές αρχές 
 

Υπάρχει µια σειρά από συνέπειες για την εποπτικές και ρυθµιστικές αρχές. 
Για τις εποπτικές αρχές, η πρόκληση έγκειται στο να αντιµετωπίσουν τους 
αυξηµένους κινδύνους που παρουσιάζονται από τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στην 
Σ & Ε. Εάν η διαδικασία καταλήξει σε µια διασυνοριακή συνένωση εταιρειών, 
ανακύπτουν θέµατα εποπτικής συνεργασίας και αποφυγής ανεπιθύµητου εποπτικού 
αρµπιτράζ. Οι ρυθµιστικές αρχές κατά κύριο λόγο καλούνται να ανταποκριθούν 
στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών οµίλων. 

Οι εγχώριες τραπεζικές Σ & Ε αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των 
συνολικών Σ & Ε. ∆ιενεργούνται τόσο µεταξύ ’’ µικρών ’’ όσο και µεταξύ ’’ 
µεγάλων’’ οργανισµών µια επηρεάζουν επίσης πολλούς οργανισµούς, π.χ. µε τους 
κινδύνους της µετάβασης. 

Οι εποπτικές αρχές διαθέτουν καλά αναπτυγµένα εργαλεία για την ανάλυση 
και παρακολούθηση αυτών των Σ & Ε. Η συχνή διενέργεια Σ & Ε µπορεί, ωστόσο, να 
απορροφήσει διοικητικούς και άλλους πόρους και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν το 
δυναµισµό τραπεζών για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Το γεγονός αυτό θα 
µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα σε περίπτωση γενικής χρηµατοοικονοµικής 
κρίσης. 

Οι οργανισµοί που συµµετέχουν σε διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις 
θα συναντήσουν διαφορές σε λογιστικούς και φορολογικούς κανόνες. Υπάρχουν 
επίσης διαφορές σε θέµατα προληπτικών κανόνων και πρακτικών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αδειών και τα εγγράφων που ζητούνται . Τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις διαφορές στους 
κανόνες και τις πρακτικές. Τυχόν διαφορές από µόνες τους, ωστόσο, δεν θεωρούνται 
ισχυρά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η ελάχιστη εναρµόνιση της 
τραπεζικής νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα και 
ως εκ τούτου η δικαιοδοσία των εποπτικών αρχών σχετίζεται κυρίως µε περιπτώσεις 
που περιλαµβάνουν διαφορετικούς τοµείς της χρηµατοοικονοµικού συστήµατος  . Για 
παράδειγµα, η ανάπτυξη υβριδικών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που συνδυάζουν 
ασφάλιση και αποταµιευτικά / επενδυτικά στοιχεία  θέτει ζητήµατα σχετικά µε τη 
διατήρηση ενός επιπέδου όρων ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τύπων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς του 
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χρηµατοπιστωτικού κλάδου. Εκτός από τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών, 
τόσο σε διµερές όσο και σε πολυµερές επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για συνεχή 
παρακολούθηση των κανόνων, κανονισµών και πρακτικών για να διασφαλίζουν την 
ύπαρξη ενός κατάλληλου πλαισίου ανταγωνισµού σε ίσους όρους και θα εξαλείψει 
τον εποπτικό κίνδυνο . 

Μνηµόνια συνεργασίας έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια για να καλυφθεί 
η ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση µε διεθνείς τραπεζικές Σ & Ε, 
διεθνείς και τοπικές συνενώσεις. ∆εδοµένου ότι οι περισσότερες τέτοιοι όµιλοι 
διατηρούν τις δραστηριότητές στο εξωτερικό µε τη µορφή θυγατρικών εταιρειών, 
υπάρχει εποπτεία από την Αρχή της χώρας που εδρεύει η εξαγοραζόµενη επιχείρηση 
και η ανταλλαγή πληροφοριών και  επιµερισµός της ευθύνης για τη διαχείριση της 
εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση διέπονται από γενικούς κανόνες. 

Η συγκέντρωση ενδέχεται να αυξήσει τον συστηµικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι 
η αύξηση του µεγέθους αυξάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων η 
αποτυχία µπορεί να µεταφέρει δυναµικούς συστηµικούς κινδύνους. Ο συστηµικός 
κίνδυνος µπορεί επίσης να αυξηθεί λόγω της ανάπτυξης του πλαισίου 
δραστηριότητας των µεγάλων επιχειρήσεων µετά την ενοποίηση. Μεγαλύτερες 
τράπεζες που ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µπορεί να γίνουν πιο 
πολύπλοκες στη διαχείριση και την παρακολούθηση. Επιπλέον, µπορούν να γίνουν 
λιγότερο διαφανείς στις αγορές και τις ρυθµιστικές αρχές. Αυτά τα προβλήµατα 
συστηµικού κινδύνου µπορούν να αντισταθµιστούν από τη βελτίωση στη διαχείριση 
του εσωτερικού κινδύνου και του τεχνολογικού ελέγχου, από τις αγορές και τις 
ρυθµιστικές αρχές. Επιπλέον, η ενοποίηση µπορεί να επιτρέψει σε µεγάλες τράπεζες 
να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο, λόγω του µεγαλύτερου φάσµατος δραστηριοτήτων. 
Η ευπάθεια του χρηµατοπιστωτικό τοµέα στο συστηµικό κίνδυνο, επίσης, εξαρτάται 
από το συσχετισµό των κινδύνων µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η 
διαδικασία της συσσώρευσης θα µπορούσε επίσης να οδηγήσει σε παρόµοιους 
προβληµατισµούς και προσδοκίες. 

Η εµφάνιση περισσότερων µεγάλων Σ & Ε είναι πιθανόν να αλλάξει το 
µέγεθος και την έκταση των οργανισµών που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία. 
Τέλος, οι εποπτικές αρχές να συνεχίσουν να παρακολουθούν την επάρκεια των 
κεφαλαίων, η οποία είναι συνήθως επηρεάζεται από Σ & Ε εκτός εάν συνδυάζονται 
µε την άντληση νέων κεφαλαίων. Η διατήρηση της κεφαλαιοποίησης του Οµίλου 
µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε την αυξηµένη έµφαση στην αξία των µετόχων και 
την αναζήτηση για υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων. Μια αυξηµένη κεφαλαιακή  
µόχλευση της νέας εταιρείας που προκύπτει από την Σ & Ε ιδίως µέσω της χρήσης 
των υφιστάµενων πόρων ή µέσω της χρηµατοδότησης της αγοράς για τη διατήρηση 
των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας χαµηλώνει το µαξιλάρι κεφαλαίων για την 
αντιµετώπιση οικονοµικών δυσκολιών. Σε σχέση µε την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων, την πρόληψη του διπλού υπολογισµού –όπου το  κεφάλαιο 
χρησιµοποιείται δύο φορές για την υποστήριξη τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και 
των θυγατρικών της-. Επίσης, χρειάζεται συνέχιση του ενδιαφέροντος από τους 
επόπτες. Το ίδιο ισχύει και για το συγκεκριµένο ζήτηµα της λογιστικής µεταχείρισης 
της υπεραξίας που αναφέρθηκε προηγουµένως. 
 
 
 
 
 
 



 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
 
7.1 Εισαγωγή 
 

Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί να περιγράψει τη νέα δοµή της ελληνικής 
τραπεζικής αγοράς µετά την επίδραση του κύµατος των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
και να εξετάσει κατά πόσο επηρεάστηκε ο βαθµός συγκέντρωσής του από αυτές, 
όπως προβλέπεται από τη θεωρία. Για το σκοπό αυτό, επικεντρώνουµε την προσοχή 
µας κυρίως στην ανάλυση δηµοσιευµένων οικονοµικών δεδοµένων που αφορούν τον 
τραπεζικό τοµέα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007 - 2008, πριν –δηλαδή – την 
επενέργεια των παρενεργειών της εσωτερικής δηµοσιονοµικής κρίσης. 

Οι παγκόσµιες οικονοµικές εξελίξεις κατά την περίοδο 2007-2008, επηρέασαν 
αρνητικά την ελληνική οικονοµία, αν και λιγότερο έντονα από ό, τι τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, δεδοµένου του χαµηλότερου βαθµού εξωστρέφειας αυτής. 
(Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Έκθεση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Ιούνιος 
2009) 

Ως βασικά στοιχεία αυτής της αρνητικής επίδρασης επί της ελληνικής 
οικονοµίας θεωρούνται τα παρακάτω: 
 

- Πτώση της ζήτησης και  του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ 
- Περιορισµός της παροχής δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
- Μείωση της ζήτησης πιστώσεων 
- Επιδείνωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών 
-   Μείωση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
 
  

 
7.2 Σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού τοµέα 
 

Η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε τους Demirguc-Kunt και Detragiache (1998, 
2002) και Beck (2008), ’’Ο Συστηµικός τραπεζικός κίνδυνος µπορεί ευρέως να 
οριστεί ως περίοδοι όπου το τραπεζικό σύστηµα δεν είναι πλέον σε θέση να 
εκπληρώσει τη λειτουργία της διαµεσολάβησης ( αποδοχή καταθέσεων, παροχή 
δανείων, υπηρεσίες πληρωµών) στα πλαίσια της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ ο 
Συστηµατικός τραπεζικός κίνδυνος είναι µια κατάσταση όπου "(i) τα µη 
εξυπηρετούµενα στοιχεία του ενεργητικού ανέρχονται κατά την κορύφωση της 
κρίσης σε, τουλάχιστον, 10 τοις εκατό του συνόλου του ενεργητικού, (ii) το 
δηµοσιονοµικό κόστος των επιχειρήσεων διάσωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 2 τοις 
εκατό του ΑΕΠ, (iii) µέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως υποχρεωτική αργία των 
τραπεζικών καταστηµάτων, δέσµευση καταθέσεων, πρόσθετες εγγυήσεις προς τους 
καταθέτες ή άλλους τραπεζικούς πιστωτές, λαµβάνονται για να βοηθηθεί το 
τραπεζικό σύστηµα, ή (iv) σε περίπτωση που λαµβάνουν χώρα µεγάλης κλίµακας 
εθνικοποιήσεις τραπεζών. (Beck ,2008 ) 
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Τα κύρια στοιχεία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου κατά την περίοδο 2007 - 
2008 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 428: 

 
Πίνακας 4 :Κύρια Στοιχεία του Ελληνικού Τραπεζικού Τοµέα: 2007 έως 2008 

 
 2008 2007 
∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ* 

5% 4,5% 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ** 48,9% 53,4% 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ*** 978(3.377)**** 1.686(4.694)**** 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

2,2%(2,9%)^ 2,5%(3%)^ 

ROA (µετά από φόρους) 0,2%(10,7%)^^ 1%(1,4%)^^ 
ROE (µετά από φόρους) 3%(0,1%)^^ 14,7%(17,9%)^^ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

10,7%(9,4%)^^ 12,7%(11,2%)^^ 

∆ΕΙΚΤΗΣ TIER I 8,7%(7,9%)^^ 9,3%(9,2%)^^ 
 
 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών (2009) 
 
* Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων προς το σύνολο των δανείων 
** Το ποσοστό της σωρευτικής πρόβλεψης για τον πιστωτικό κίνδυνο από µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια 
*** σε εκατ. Ευρώ 
**** Ο αριθµός στην παρένθεση είναι τα κέρδη προ φόρων των ελληνικών 
τραπεζικών οµίλων 
^ Ο αριθµός στην παρένθεση είναι το αντίστοιχο περιθώριο των ελληνικών 
τραπεζικών οµίλων 
^ ^ Ο αριθµός στην παρένθεση τα αντίστοιχα ποσοστά των ελληνικών τραπεζικών 
οµίλων 
 
 
 

Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση παρουσίασε άνοδο 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών φτάνοντας το επίπεδο του 5% το 2008 κυρίως 
λόγω της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών και καταναλωτικών 
δανείων. Αυτό σηµαίνει ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια αντιπροσωπεύουν ένα 
µικρό ποσοστό του συνόλου των δανείων των τραπεζών, αποκαλύπτοντας ένα 
σηµαντικό επίπεδο οικονοµικής σταθερότητας στη µόχλευση των τραπεζών. Η µικρή 
αύξηση του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση είναι υπεύθυνη για τη µείωση του δείκτη 
κάλυψης που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συσσωρευµένων προβλέψεων για τον 
πιστωτικό κίνδυνο από µη εξυπηρετούµενα δάνεια που έφτασε το 48,9% το 2008. 
Ωστόσο, η έκθεση σε µεµονωµένους πελάτες και η συγκέντρωση δανειοδοτήσεων σε 

                                                 
28 Με βάση επεξεργασία του γράφοντος επί δεδοµένων του ∆ικτυακού Τόπου της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών (2009) 
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συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας παρέµενε χαµηλή, ενώ οι τράπεζες είχαν 
αυξήσει σηµαντικά, σε απόλυτες τιµές, τις προβλέψεις για ενδεχόµενες απώλειες από 
τα χαρτοφυλάκια δανείων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νότιο-Ανατολική 
Ευρώπη. Οι εντάσεις στις αγορές χρήµατος οδήγησαν σε αύξηση , επίσης, τον 
κίνδυνο ρευστότητας. Η αύξηση της έκθεσης στον κίνδυνο των ελληνικών τραπεζών 
οφείλεται εν µέρει τις δραστηριότητές τους στις ξένες αγορές, κυρίως σε χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες επηρεάζονταν σε µεγαλύτερο βαθµό-σε 
σύγκριση µε την ελληνική οικονοµία- από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική κρίση, στη συγκεκριµένη περίοδο. Αντίθετα, µείωση παρατηρούνταν 
στον κίνδυνο αγοράς και στο λειτουργικό κίνδυνο, αποτελώντας ένα µικρό µόνο 
µέρος του συνολικού κινδύνου. 

Τα κέρδη προ φόρων των ελληνικών τραπεζών και των τραπεζικών οµίλων 
υποχώρησαν σηµαντικά την περίοδο αυτή, φθάνοντας το επίπεδο των 978 
εκατοµµυρίων και  3.377 εκατοµµυρίων Ευρώ,  αντίστοιχα. Η συγκριτικά καλύτερη 
απόδοση των τραπεζικών οµίλων σε µεγάλο βαθµό οφείλεται (και ενώ κατά την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών η δραστηριότητα των εγχώριων τραπεζών στις χώρες 
αυτές αντιστοιχεί στο ένα πέµπτο του ελληνικού ΑΕΠ) στις ξένες δραστηριότητές 
τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µερίδιο των ξένων δραστηριοτήτων στα κέρδη των 
τραπεζών είχε αυξηθεί σε περίπου το ένα τρίτο στο τέλος του 2008, από περίπου ένα 
πέµπτο, στο τέλος του 2007. 

Παράλληλα, η κερδοφορία και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των 
τραπεζών και των τραπεζικών οµίλων εµφάνιζαν σηµαντική πτώση. Όσον αφορά την 
αποδοτικότητα σε επίπεδο τράπεζας, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου και η (µετά τους 
φόρους) απόδοση ενεργητικού (RoA) και ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαµορφωνόταν σε 
2,2%, 0,2% και 3% αντίστοιχα (2007: 2,5%, 1% και 14,7%) ενώ σε επίπεδο 
τραπεζικού οµίλου, αυτά τα ποσοστά µειώνονταν στο 2,9%, 0,7% και 10,1% (2007: 
3%, 1,4% και  17,9%). Όσον αφορά την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, η µείωση 
των κανονιστικώς καθορισθέντων ιδίων κεφαλαίων και η αύξηση των σταθµισµένων 
περιουσιακών στοιχείων οδήγησε σε µείωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Σε 
επίπεδο τράπεζας, η κεφαλαιακή επάρκεια και ο δείκτης Tier I  διαµορφώνονταν σε 
10,7% και 8,7% στο τέλος του 2008 (2007: 12,7% και 9,3%) και, σε επίπεδο οµίλου, 
σε 9,4% και 7,9% (2007: 11,2% και 9,2%). Παρά αυτήν την πτώση, τα 
προαναφερθέντα µέτρα συνέχιζαν να παρέχουν ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων και τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας κατά την περίοδο 2007 - 2008. 
 
7.3 Η εξέλιξη των συγκεντρώσεων στον τραπεζικό τοµέα 
 

Στο θεωρητικό πλαίσιο των διαδικασιών Συγχώνευσης και Εξαγοράς ,όπως 
αυτό έχει περιγραφεί νωρίτερα στην παρούσα εργασία, αναφέρονται ως συχνές 
παρενέργειες παρόµοιων ενεργειών, η αύξηση της συγκέντρωσης και ενίσχυση της 
ολιγοπωλιακής δύναµης. Πέρα από τα πρόσφατα οικονοµικά δεδοµένα ,που ήδη 
παραθέσαµε, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε και στη µορφή που προσέδωσαν 
στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα µισά της 
δεκαετίας του 1990 και έπειτα (απελευθέρωση, συγχωνεύσεις – εξαγορές και 
αποκανονικοποίηση) , από την άποψη του ανταγωνισµού.      

Στο κατωτέρω γράφηµα ,εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των αποφάσεων 
της Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού (Εφεξής Ε. Α.)σχετικά µε τις κοινοποιούµενες 
συγκεντρώσεις, δυνάµει του άρθρου 4β του νόµου περί ανταγωνισµού (Ν. 703/77 και 
τροποποιήσεις αυτού) στον τραπεζικό τοµέα και στην ελληνική οικονοµία στο 
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σύνολό της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995 - 2009 η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
ενέκρινε 24 διαδικασίες συγκεντρώσεων βάσει του άρθρου 4β του νόµου περί 
ανταγωνισµού στον τραπεζικό τοµέα ,επί συνόλου 308 κοινοποιούµενων 
συγκεντρώσεων για όλη την ελληνική οικονοµία. 
 

 
Γράφηµα 1 : Αποφάσεις της Ε.Α. , σχετικά µε τις κοινοποιούµενες 

συγκεντρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4β του νόµου περί ανταγωνισµού  κατά την 
Περίοδο 1995 – 2009 

 
 
 
 

0
4

1

9

2

28

5

39

7

46

2

27

4

26

1

11

0

13

0

11

0

14

1

13

0

27

1

28

0

12

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1995 1998 2001 2004 2007

Αρ. αποφάσεων
υποκ. αρθ.4 Ν.703/77
Τραπεζικού Τοµέα

Αρ. αποφάσεων
υποκ. αρθ.4 Ν703/77
στο Σύνολο της
Οικονοµίας

 
 
 
 
Πηγή: ∆εδοµένα Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού 
 
 
Το γράφηµα που ακολουθεί απεικονίζει ότι η πλειοψηφία των συγκεντρώσεων στον 
τραπεζικό τοµέα είναι οριζόντιες. 
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Γράφηµα 2: Είδος συγκεντρώσεων στον τραπεζικό τοµέα 
κατά την Περίοδο 1995 - 2009 
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Πηγή: Ανάλυση δεδοµένων από Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού. 
 

Το βασικό χαρακτηριστικό των κοινοποιούµενων δραστηριοτήτων 
συγκεντρώσεων στον τραπεζικό τοµέα είναι ότι δεν υπάρχουν  συναλλαγές µεταξύ 
των πέντε µεγαλύτερων, από άποψη συνολικού ενεργητικού, εµπορικών τραπεζών 
στην Ελλάδα . Στον τραπεζικό τοµέα, ισχύει  πάντα η ρήση ’’ το µεγάλο ψάρι τρώει 
το µικρό ψάρι’’, ώστε τα ’’ µεγάλα ψάρια’’ να γίνουν µεγαλύτερα και τα ’’ µικρά 
ψάρια’’ να εξαφανιστούν από την αγορά. Η στρατηγική αυτή από τις εµπορικές 
τράπεζες στην Ελλάδα, οδηγεί σε αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης στον τραπεζικό 
τοµέα µέχρι το 2001, αλλά από τότε το ποσοστό συγκέντρωσης παραµένει σταθερό. 
Τα στοιχεία που εµφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν επιβεβαιώνουν ότι το 
ποσοστό συγκέντρωσης παραµένει σταθερό κατά την περίοδο 2001 - 2008 και  ότι η 
σταθερότητα του δείκτη προέρχεται από το γεγονός ότι µόνο 3 συγκεντρώσεις µεταξύ 
πιστωτικών ιδρυµάτων είχαν κοινοποιηθεί στην Ε. Α. κατά την περίοδο 2002- 200929. 
 
 
 
 

                                                 
29 (http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink- /18909.html -)  
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7.4 Η δοµή του ελληνικού τραπεζικού τοµέα 
 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο τραπεζικός τοµέας 
στην Ελλάδα, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα το εξωτερικό, αποτελούνταν 
στο τέλος του 2008 από 16 εµπορικές  τράπεζες, 16 συνεταιριστικές τράπεζες και 1 
ειδικής µορφής οργανισµό30. Το µερίδιο αγοράς των εµπορικών τραπεζών  στην 
Ελλάδα, από την άποψη των συνολικών ποσών ενεργητικού ανέρχεται σε ποσοστό 
80% - 90%, ενώ οι πέντε µεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank 
,Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank , Εµπορική Τράπεζα) κατέχουν µερίδιο αγοράς της 
τάξεως του 70% . 
 
Στον πίνακα 5 που ακολουθεί εµφανίζεται ο αριθµός των τραπεζών και του 
προσωπικού κατά την περίοδο 2002 - 2008: 
 
Πίνακας 5 :Αριθµός των τραπεζών και του προσωπικού στην ελληνική 
επικράτεια κατά την περίοδο 2002 - 2008 
 
ΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ* ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
2002 62 63.407 
2003 59 63.611 
2004 62 62.611 
2005 61 63.040 
2006 62 64.541 
2007 65 67.483 
2008 66 68.659 
 
Πηγή : Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
* Ελληνικές και ξένες τράπεζες (εµπορικές, συνεταιριστικές και άλλα πιστωτικά 
ιδρύµατα) 
Από τον ανωτέρω πίνακα (5) µπορούµε να δούµε ότι ο αριθµός των τραπεζών κατά 
την περίοδο 2002-2006 µεταβλήθηκε σε περιορισµένο βαθµό, ενώ µετά το 2006 
παρατηρείται σηµαντική αύξηση των δραστηριοποιούµενων οργανισµών  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 http://www.hba.gr/Index.asp?Menu=4. 
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Πίνακας 6 :Σύνολο απαιτήσεων, HI και CR5 για την ελληνική τραπεζική αγορά 
2001 - 2008 
 
ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ΣΥΝ. 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ*  

202,736 201,608 213,171 230,454 281,066 315,081 383,293 461,982 

HI** 1,113 1,164 1,130 1,070 1,096 1,101 1,096 1,172 
CR5*** 67% 67,04% 66,9% 65% 65,6% 66,3% 67,7% 69,5% 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Υπολογισµοί από δεδοµένα ΕΚΤ 
 
* Σε εκατ. ευρώ 
** ∆είκτης Herfindahl (κυµαίνεται από 0 έως 10000) 
*** Μερίδιο των πέντε µεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυµάτων στο σύνολο του 
ενεργητικού 
 
 
 

Ο πίνακας 6 δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από 
χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τους σχετικούς δείκτες (HI και CR5). Πιο  
συγκεκριµένα, η CR5 είναι κάτω του 75% και το ΗΙ είναι περίπου 1000, σηµεία που 
υποδεικνύουν, ceteris paribus, την ανταγωνιστική δοµή του ελληνικού τραπεζικού 
κλάδου. 

Είναι, όµως, δυνατόν να δηλώνουµε ότι ο τραπεζικός τοµέας συµπεριφέρεται 
ανταγωνιστικά αναφερόµενοι αποκλειστικά στους δείκτες διάρθρωσης της αγοράς; 
Σε σχέση µε το ερώτηµα αυτό, παραθέτουµε κάποιες σκέψεις. Ακόµα κι αν ο βαθµός 
συγκέντρωσης αποκαλύπτει µια ανταγωνιστική δοµή, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα συµπεριφέρεται σε ολιγοπωλιακό µοτίβο και η δοµή του καθορίζεται από τη 
συµπεριφορά των επιµέρους τραπεζών οι οποίες είναι διαφορετικές µεταξύ τους και 
δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή από τον υπολογισµό των δεικτών δοµής της αγοράς 
(π.χ. , ο κίνδυνος, που χαρακτηρίζει τον τραπεζικό τοµέα, δεν µπορεί να µετρηθεί από 
αυτές). 

Οι φραγµοί εισόδου για τους νεοεισερχοµένους, ceteris paribus, µπορεί να 
εξαλείψει τον αριθµό των αποτελεσµατικών νέων τραπεζών στον τοµέα και να 
µειώσουν τη δυνατότητα των νέων δυνητικών ανταγωνιστών στο µέλλον. Τα 
χαρακτηριστικά των προϋποθέσεων εισόδου του ελληνικού τραπεζικού τοµέα 
δείχνουν ότι η είσοδος µπορεί να είναι εύκολη αλλά δεν είναι αποτελεσµατική. 
∆ηλαδή, η νεοεισερχόµενοι δεν είναι σε θέση να διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στο 
αµέσως προσεχές µέλλον, δεδοµένου ότι, όπως έχουµε δείξει παραπάνω, µόνο 5 
εµπορικές τράπεζες κατέχουν την αγορά από άποψη συνολικού ενεργητικού και οι 
υπόλοιπες τράπεζες, καθώς και οι νεοεισερχόµενες απλώς ακολουθούν. 
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7.5 Τελικές παρατηρήσεις 
 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αποτελεί µια ολιγοπωλιακή αγορά µε λίγους 
µεγάλους παίκτες, ως συνέπεια των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1996-2001 και  παρέµενε κατά βάση 
χρηµατοοικονοµικά υγιές έως την αναλυόµενη περίοδο. Παρόλο που η 
χρηµατοπιστωτική κρίση επηρέασε αρνητικά την ελληνική οικονοµία, υπό την έννοια 
αυτή ήταν εκείνη την εποχή ακόµη λιγότερο ισχυρή από ό, τι στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, δεδοµένης της χαµηλότερης εξωστρέφειας της οικονοµίας. Παρ 
'όλα αυτά, στις µέρες µας, το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα είναι αντιµέτωπο µε 
τη µεγάλη πρόκληση της αντιµετώπισης της ύφεσης της οικονοµικής 
δραστηριότητας, ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της 
δηµοσιονοµικής κρίσης του ελληνικού ∆ηµοσίου. Για να αντιµετωπιστεί 
αποτελεσµατικά από το τελευταίο, διαρκής επαγρύπνηση είναι ύψιστης σηµασίας από 
την άποψη αυτή. 

Η συνεχής επαγρύπνηση και η εποπτεία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη 
και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ιδίως υπό το 
πρίσµα της  σταθερής πτωτικής τάσης των εν λόγω δεικτών κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2009. Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ του πρώτου τριµήνου του 2009 και του πρώτου 
τριµήνου του 2008, σε επίπεδο τράπεζας, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 6%, 
το ποσοστό κάλυψης µειώθηκε στο 43,7% και τα κέρδη προ φόρων, επίσης, 
µειώθηκαν σε € 107.000.000, κυρίως λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου και 
τη µείωση του καθαρού επιτοκίου και των εσόδων από προµήθειες . 

Οι ανωτέρω εξελίξεις επηρέασαν αναπόφευκτα τους βασικούς δείκτες 
αποδοτικότητας. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου µειώθηκε κατά περίπου 50 µονάδες 
βάσης(κυρίως λόγω του αυξανόµενου κόστους χρηµατοδότησης, κυρίως από τις 
αρχές του τέταρτου τριµήνου 2008 και µετά, καθώς και λόγω της χαµηλότερης 
πιστωτικής επέκτασης) και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε κατά περίπου 10 
ποσοστιαίες µονάδες, σε ετήσια βάση. Πτώσεις, της τάξεως των 40 και 20 µονάδων 
βάσης αντίστοιχα, καταγράφηκαν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων Tier I. Αυτά 
τα αποτελέσµατα προήλθαν αποκλειστικά από τη µείωση των εποπτικώς 
καθορισθέντων ιδίων κεφαλαίων, καθώς τα σταθµισµένα στοιχεία του ενεργητικού 
παρέµειναν γενικά αµετάβλητα31. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως η Τράπεζα της Ελλάδα έχει πραγµατοποιήσει 
τρείς οικονοµετρικές µελέτες, προκειµένου να εξετάσει την επίδραση των εξωγενών 
πληγµάτων στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος (σε όρους δείκτη NPL). 

Η πρώτη οικονοµετρική µελέτη διερευνά την επίδραση της επιδείνωσης των 
κρίσιµων µακροοικονοµικών δεικτών (το πρώτο εξωγενές σενάριο υπέθετε ότι σε µια 
περίοδο δύο χρόνων, 2009-2010, το ΑΕΠ θα µειωθεί συνολικά κατά 3%, το ποσοστό 
ανεργίας θα αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες και των τραπεζικών επιτόκιο 
δανεισµού θα αυξηθεί κατά 400 µονάδες βάσης) επί του δείκτη δανείων σε 
καθυστέρηση. Τα αποτελέσµατα έδειχναν ότι ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση θα 
σηµείωνε αύξηση σε 12,7% στο τέλος του 2010 από 5% στο τέλος του 2008 . 

Η δεύτερη οικονοµετρική µελέτη εξέταζε,-σε σχέση µε τα πραγµατικά 
στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 - το αποτέλεσµα µιας παράλληλης µετατόπισης 
προς τα άνω της καµπύλης αποδόσεων κατά 300 µονάδες βάσης-, µιας κατά 30% 
υποτίµησης του ευρώ έναντι των άλλων κύριων νοµισµάτων, κατά 40% πτώση στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών (σύνθετο δείκτη των τιµών των µετοχών) και την αύξηση 

                                                 
31 Ελληνική Ένωση Τραπεζών : Έκθεση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ,Ιούνιος p.p4  
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κατά 450 µονάδων βάσης στο περιθώριο των δεκαετών οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου έναντι του αντίστοιχου γερµανικού οµολόγου- σχετικά µε την ικανότητα 
του τραπεζικού τοµέα να αντιµετωπίσει τις κλυδωνισµούς. Επίσης, υπέθετε, ότι τα 
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων θα µειώνονταν κατά 15% το 2009 σε σύγκριση µε 
το 2008, πριν αυξηθούν κατά 10% το 2010. 

Τα αποτελέσµατα προέβλεπαν ότι το ελληνικό τραπεζικό τοµέα,-ως σύνολο, 
θα ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει τις ισχυρές κρίσεις όπως αυτές που προβλέπονται 
στα σενάρια. 

Τέλος, η τρίτη οικονοµετρική µελέτη-εκτιµά την ικανότητα µεµονωµένων 
τραπεζών να εκπληρώσουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους που λήγουν σε 
ορίζοντα ενός µηνός.  Τα αποτελέσµατα (το δείγµα αποτελείτο από εννέα τράπεζες µε 
µερίδιο αγοράς άνω του 80% σε όρους ενεργητικού) δείχνουν ότι το 80% του 
τραπεζικού κλάδου σε όρους στοιχείων ενεργητικού δεν θα αντιµετώπιζαν 
προβλήµατα ρευστότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 Στην προσπάθεια πληρέστερης µελέτης του θέµατος της παρούσας εργασίας, 
κρίνεται σκόπιµο να προχωρήσουµε σε µία απόπειρα διερεύνησης συγκεκριµένων 
πραγµατοποιηθέντων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. 
Σκοπός είναι µια αποτίµηση των ενεργειών αυτών, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που 
παράγουν για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις και τις θεωρητικές καταβολές των 
κινήτρων πραγµατοποίησής τους, που αναλύθηκαν νωρίτερα.  
 Καθώς ο κύριος όγκος τραπεζικών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην 
Ελλάδα παρατηρήθηκε στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας, επελέγησαν ως 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της περιόδου αυτής, τέσσερεις περιπτώσεις ενοποιήσεων 
που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 1998 και 1999. Πρόκειται για την εξαγοραστική 
δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 1998– οπότε και 
προχώρησε στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης , της Τράπεζας Χίου 
και  της Credit Lyonnais- , την εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από τη Eurobank το 
1999 τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της 
Ελλάδος, το 1998 και τέλος την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha 
Τράπεζα Πίστεως ,το 1999.  
   Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε συνίσταται στον υπολογισµό και τη σύγκριση 
του Μέσου Όρου αριθµοδεικτών αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και 
κερδοφορίας των εξαγοραστών κατά την τριετία που οδήγησε στην υπό εξέταση 
ενοποίηση µε το Μέσο Όρο των αντίστοιχων δεικτών για την τριετία που 
ακολούθησε τον επόµενο χρόνο από την πραγµατοποίηση της Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς, ώστε να έχει επέλθει η ενιαιοποίηση των οργανισµών. Για τους 
υπολογισµούς των δεικτών χρησιµοποιήθηκαν τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία 
και καταστάσεις των Τραπεζών, για την περίοδο αναφοράς. 
 Στις γραµµές που ακολουθούν παρατίθενται, ανά περίπτωση, πίνακες µε τους 
υπολογισθέντες δείκτες της περιόδου πριν και µετά τη διενέργεια της Συγχώνευσης ή 
Εξαγοράς, σχολιασµός των αποτελεσµάτων αυτών και ,τέλος, παρατίθενται τα 
συµπεράσµατα της συνολικής διερεύνησης.    
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Τράπεζα Πειραιώς  
 
Εξαγορά Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης , Τράπεζας Χίου και Credit Lyonnais 
στη διάρκεια του έτους 1998 
 
∆είκτης Αποτελεσµατικότητας :  
Πίνακας 7 
Λειτουργικά κόστη / Συν. καθαρά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 46,58% 
1997 48,13% 
1998 44,73% 

46,48% 

 
2000 51,83% 
2001 26,89% 
2002 25,17% 

34,63% 

 
 
∆είκτες Επίδοσης Τράπεζας : 
Πίνακας 8 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου = (Τοκ Εσδ – Τοκ Εξοδ) / Συνολικό Ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 4,88% 
1997 4,44% 
1998 1,79% 

3,70% 

 
2000 1,92% 
2001 1,86% 
2002 2,06% 

1,95% 

 
Πίνακας 9 
R O A (Αποδοτικότητα Ενεργητικού) = κέρδη / ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 2,66% 
1997 2,89% 
1998 2,03% 

2,53% 

 
2000 1,73% 
2001 0,77% 
2002 0,53% 

1,01% 
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Πίνακας 10 
R O E (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων) = κέρδη / ίδια κεφάλαια 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 21,36% 
1997 21,62% 
1998 16% 

19,66% 

 
2000 17,08% 
2001 9,12% 
2002 7,44% 

9,56% 

 
Πίνακας 11 
∆είκτης Κερδοφορίας : Κέρδη προ Φόρων (σε εκατοµµύρια € ) 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 5,34 
1997 9,73 
1998 13,60 

9,56 

 
2000 63,70 
2001 31,08 
2002 22,73 

39,17 

 
 
 Πρέπει , πριν απ’ όλα, να υπογραµµίσουµε το µέγεθος της εξαγοραστικής 
δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς κατά το υπό εξέταση διάστηµα, καθώς µέσα 
σε ένα και µόνο έτος προχώρησε σε τρείς ,τον αριθµό, εξαγορές. Η δραστηριότητα 
αυτή, µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική ,όχι µόνο του κλίµατος της εποχής, αλλά και της 
στρατηγικής αύξησης µεγέθους που προφανώς είχε επιλεγεί, ώστε να καταστεί ο 
συγκεκριµένος φορέας ένας εκ των µεγάλων ’’ παικτών ’’ στην ελληνική αγορά.  
 Ακόµη και στο στενό διάστηµα αµέσως µετά τις εξαγορές, είναι εµφανής η 
µεγάλη αύξηση της κερδοφορίας – κατά τέσσερεις φορές περίπου ,σε µέσο όρο - , 
ενώ και σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας η τάση είναι σαφώς θετική , 
παρουσιάζοντας µείωση του Μέσου Όρου του σχετικού ∆είκτη , η οποία – όµως – 
επηρεάζεται κατά πολύ από την αύξηση των εσόδων , παρά από την οποιαδήποτε 
µείωση του κόστους, γεννώντας ερωτήµατα για τη δυνατότητα µακροχρόνιας 
διατήρησης της τάσης. 
 Η πτώση των ∆εικτών Αποδοτικότητας (Ιδίων Κεφαλαίων και Ενεργητικού) 
καταγράφει µία τάση σαφώς µη θετική, που είναι πιθανό πάντως να επιβαρύνεται και 
από κατοπινές παρόµοιες κινήσεις (εξαγορά ΕΤΒΑ) , όπως και η πτώση του ∆είκτη 
Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου – την οποία µπορεί κανείς να αποδώσει και στην 
αύξηση του τραπεζικού ανταγωνισµού και τη συνακόλουθη αποκλιµάκωση των 
επιτοκίων. 
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EFG Eurobank  
 
Εξαγορά Τράπεζας Εργασίας στη διάρκεια του έτους 1999 
 
∆είκτης Αποτελεσµατικότητας :  
Πίνακας 12 
Λειτουργικά κόστη / Συν. καθαρά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 71,14% 
1998 43,48% 
1999 56,20% 

56,94% 

 
2001 57,49% 
2002 60,80% 
2003 54,60% 

57,63% 

 
 
∆είκτες Επίδοσης Τράπεζας : 
Πίνακας 13 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου = (Τοκ Εσδ – Τοκ Εξοδ) / Συνολικό Ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 3,42% 
1998 1,06% 
1999 2,24% 

2,24% 

 
2001 3,36% 
2002 2,91% 
2003 2,94% 

3,07% 

 
Πίνακας 14 
R O A (Αποδοτικότητα Ενεργητικού) = κέρδη / ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 0,15% 
1998 0,41% 
1999 1,42% 

0,66% 

 
2001 1,73% 
2002 1,06% 
2003 1,26% 

1,35% 
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Πίνακας 15 
R O E (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων) = κέρδη / ίδια κεφάλαια 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 2,89% 
1998 2,82% 
1999 11,13% 

5,61% 

 
2001 16,50% 
2002 13,27% 
2003 18,69% 

16,15% 

 
Πίνακας 16 
∆είκτης Κερδοφορίας : Κέρδη προ Φόρων (σε εκατοµµύρια € ) 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 0,52 
1998 15,67 
1999 107,50 

41,23 

 
2001 313,71 
2002 247,52 
2003 330,26 

297,16 

 
 
 Η συγκεκριµένη κίνηση εξαγοράς αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο 
για τα µεγέθη της εξαγοράζουσας τράπεζας , αλλά και για τη φυσιογνωµία και θέση 
της στον κλάδο. Ο εξαγοραζόµενος φορέας διέθετε χαρακτηριστικά σε επίπεδο 
προσωπικού , παρουσίας και µεγεθών, που έδωσαν νέα υπόσταση στην 
εξαγοράζουσα και είναι χαρακτηριστικό πως για µεγάλο χρονικό διάστηµα η 
ονοµασία της νέας εταιρείας περιείχε τους τίτλους και των δύο φορέων.  
 Πέραν αυτών , είναι ξεκάθαρο από την εικόνα των ∆εικτών πως η Eurobank 
ενισχύθηκε σηµαντικά στην περίοδο που ακολούθησε. Εκτός από την ξεκάθαρη 
µεγέθυνση των κερδών , η αποδοτικότητα των κεφαλαίων και του ενεργητικού 
ενισχύθηκε σηµαντικά στην τριετία που ακολούθησε , ενώ αύξηση εµφανίζει και ο 
Μέσος Όρος του Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου , παρά τη σηµαντική αύξηση του 
διατραπεζικού ανταγωνισµού και την αποκλιµάκωση των επιτοκίων. 
   Στασιµότητα , ουσιαστικά , παρατηρείται σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας. 
Ο συγκεκριµένος ∆είκτης παραµένει κατ’ ουσίαν αµετάβλητος σε επίπεδο Μέσου 
Όρου ,κατά την τριετία πριν και µετά την εξεταζόµενη Εξαγορά. Κινήσεις παρόµοιου 
χαρακτήρα , που πραγµατοποιήθηκαν την τριετία που ακολούθησε ( Telesis ) 
κρίνουµε πως δεν διαθέτουν το µέγεθος να επηρεάσουν σε ικανό βαθµό τα δεδοµένα. 
Συνεπώς, η έλλειψη ανταπόκρισης του συγκεκριµένου δείκτη στα θεωρητικώς 
διαπιστωµένα πρέπει να θεωρηθεί πως αποτελεί ένδειξη µη πλήρους εκµετάλλευσης 
των δυνατοτήτων που προσφέρει η εξαγορά που πραγµατοποιήθηκε. 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος   
 
Συγχώνευση µε την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος 
στη διάρκεια του έτους 1998 
 
∆είκτης Αποτελεσµατικότητας :  
Πίνακας 17 
Λειτουργικά κόστη / Συν. καθαρά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 89,58% 
1997 75% 
1998 58,46% 

74,35% 

 
2000 45,71% 
2001 54,29% 
2002 66,64% 

55,55% 

 
 
∆είκτες Επίδοσης Τράπεζας : 
Πίνακας 18 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου = (Τοκ Εσδ – Τοκ Εξοδ) / Συνολικό Ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 1,50% 
1997 1,88% 
1998 1,91% 

1,76% 

 
2000 2,22% 
2001 1,88% 
2002 1,97% 

2,02% 

 
Πίνακας 19 
R O A (Αποδοτικότητα Ενεργητικού) = κέρδη / ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 - 
1997 0,37% 
1998 1,08% 

0,73% 

 
2000 2,02% 
2001 1,35% 
2002 0,60% 

1,32% 
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Πίνακας 20 
R O E (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων) = κέρδη / ίδια κεφάλαια 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 - 
1997 12,04% 
1998 28,29% 

20,17% 

 
2000 33,88% 
2001 28,58% 
2002 12,61% 

25,02% 

 
Πίνακας 21 
∆είκτης Κερδοφορίας : Κέρδη προ Φόρων (σε εκατοµµύρια € ) 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1996 - 
1997 36 
1998 130,10 

83,05 

 
2000 298 
2001 220,64 
2002 101,10 

206,58 

 
 
  
 Η συγκεκριµένη συγχώνευση θα πρέπει να ειδωθεί µέσα στο πλαίσιο της 
συνολικής αναδιοργάνωσης της Εθνικής Τράπεζας που διενεργήθηκε από την τότε 
∆ιοίκηση Καρατζά ,στα χρόνια µετά το 1997 καθώς και της απελευθέρωσης της 
αγοράς Κτηµατικής Πίστης στην Ελλάδα. Ο βραχίονας που ονοµαζόταν ΕΚΤΕ , 
ενσωµατώθηκε στον κορµό της Εθνικής Τράπεζας, αποδίδοντάς της συγκριτικό 
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη αγορά και έµπειρο και ικανό εξειδικευµένο 
προσωπικό, µε νοοτροπία οµοειδή των υπαλλήλων της ΕΤΕ. 
 Η επιτυχία της εξεταζόµενης ενοποίησης γίνεται εµφανής και µε την εξέταση 
των ποσοτικών δεδοµένων που προκύπτουν από τη µεσοσταθµική κίνηση των 
∆εικτών σε επίπεδο τριετίας. Τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν , ενώ και η 
αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων και Ενεργητικού βελτιώθηκε σε σηµαντικό βαθµό.  
 Θετικό πρόσηµο είχε και η µεταβολή στο δείκτη Καθαρού Περιθωρίου 
Επιτοκίου, που σαφώς ενισχύθηκε σε σηµαντικό βαθµό από το υγιές χαρτοφυλάκιο 
της Κτηµατικής Τράπεζας ,που είχε αναπτυχθεί σε αυστηρά τυπικό πλαίσιο. Εκεί 
,όµως, καθαρά αισθητή η ευεργετική επίδραση της ενοποίησης είναι στην εικόνα του 
∆είκτη Αποτελεσµατικότητας (Κόστος προς Έσοδα ), όπου παρατηρείται ραγδαία 
αποκλιµάκωση . Ασφαλώς, η πορεία του συγκεκριµένου δείκτη δεν καθορίσθηκε 
αποκλειστικά από τη συγχώνευση που εξετάζουµε, αλλά είναι ενδεικτική της 
µεταβολής του χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε ώστε ο 
οργανισµός να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα της 
απελευθερωµένης ,πλέον, τραπεζικής αγοράς στη χώρα µας. 
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Alpha Τράπεζα Πίστεως   
 
Εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας 
στη διάρκεια του έτους 1999 
 
∆είκτης Αποτελεσµατικότητας :  
Πίνακας 22 
Λειτουργικά κόστη / Συν. καθαρά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 45,40% 
1998 43,47% 
1999 34,52% 

41,13% 

 
2001 59,34% 
2002 55,75% 
2003 58,00% 

57,70% 

 
 
∆είκτες Επίδοσης Τράπεζας : 
Πίνακας 23 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου = (Τοκ Εσδ – Τοκ Εξοδ) / Συνολικό Ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 2,18% 
1998 2,29% 
1999 1,71% 

2,06% 

 
2001 2,24% 
2002 2,38% 
2003 3,00% 

2,54% 

 
Πίνακας 24 
R O A (Αποδοτικότητα Ενεργητικού) = κέρδη / ενεργητικό 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 2,09% 
1998 2,12% 
1999 2,45% 

2,22% 

 
2001 1,25% 
2002 0,89% 
2003 1,40% 

1,18% 
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Πίνακας 25 
R O E (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων) = κέρδη / ίδια κεφάλαια 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997 30,84% 
1998 25,86% 
1999 24,87% 

27,19% 

 
2001 16,58% 
2002 15,20% 
2003 18,00% 

16,59% 

 
Πίνακας 26 
∆είκτης Κερδοφορίας : Κέρδη προ Φόρων (σε εκατοµµύρια € ) 
 
ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ Μ. Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997   72,90 
1998   90,50 
1999 144,50 

102,63 

 
2001 119,40 
2002   82,97 
2003 135,24 

112,54 

 
 
  
 Η εικόνα που εµφανίζουν οι δείκτες της Alpha Τράπεζας Πίστεως κατόπιν της 
εξαγοράς της Ιονικής Τράπεζας θα µπορούσε να θεωρηθεί θολή. Αρχικά 
παρατηρείται περιορισµένη µόνο µεσοσταθµική αύξηση των Κερδών στην τριετία 
που ακολουθεί τη συγχώνευση – εποχή κατά την οποία αντίστοιχες ελληνικές 
τράπεζες απογείωσαν τα κέρδη τους.  Κάµψη εµφανίζουν οι αριθµοδείκτες 
Αποδοτικότητας, τόσο των Ιδίων Κεφαλαίων ,όσο και του Ενεργητικού – καθώς 
φαίνεται ,η µικρή άνοδος των κερδών δεν επαρκεί για να καλύψει την επιβάρυνση 
των δεικτών από την προσθήκη των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που 
εξαγοράσθηκε.  
 Το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου παρουσιάζει µια µικρή αυξητική τάση ,η 
οποία δείχνει να εντείνεται το τελευταίο έτος της τριετίας µετά την εξαγορά, σε µία 
περίοδο επιτοκιακού ανταγωνισµού και αποκλιµάκωσης των επιτοκίων.  
 Αντίθετα, ο δείκτης Αποτελεσµατικότητας ,που έως τη στιγµή 
πραγµατοποίησης της εξαγοράς παρουσίαζε σηµαντικά θετική τάση , επιδεινώθηκε 
την επόµενη τριετία ,φανερώνοντας δυσκολία απορρόφησης της επιβάρυνσης στο 
λειτουργικό κόστος κατά τη διαδικασία ενοποίησης των δύο Οργανισµών. 
 Συνολικά , λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη θέση και την ποιότητα των Τραπεζών 
,µπορούµε να διαπιστώσουµε µια γενική δυσχέρεια ενσωµάτωσης της 
εξαγοραζόµενης Τράπεζας κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας µετά την εξαγορά .  
Το µέγεθος, η εταιρική κουλτούρα  και η οργανωτική διάρθρωση µπορούν να 
θεωρηθούν ως παράγοντες αναζήτησης των αιτίων της δυσχέρειας αυτής, που 
αποδεικνύει πως είναι δυνατόν να απαιτηθεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα για την 
επιτυχία µιας εξαγοραστικής διεργασίας.    
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8.1 Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις 
 
 Από τη µελέτη των περιπτώσεων που προηγήθηκαν προκύπτουν 
συµπεράσµατα αναφορικά µε την πραγµατοποίηση των Συγχωνεύσεων και των 
Εξαγορών στην τραπεζική αγορά . Πρέπει ,ασφαλώς, να σηµειώσουµε πως οι ∆είκτες 
που υπολογίσαµε αναφέρονται σε διαδικασίες που πραγµατοποιήθηκαν στη φάση 
ανάπτυξης του κλάδου και αµέσως µετά την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς. 
∆εδοµένα ανάλογης έκτασης για τη περίοδο της κρίσης που διανύουµε δεν είναι 
δυνατόν να αναλυθούν µε επάρκεια και σίγουρα σχεδιασµοί που διακινούνται το 
τελευταίο διάστηµα, περί ενοποιήσεων διαφόρων µορφών στον τραπεζικό τοµέα 
έχουν χαρακτηριστικά αµυντικής τοποθέτησης απέναντι στα τεκταινόµενα στην 
ελληνική και παγκόσµια οικονοµία, µε διαφορετική υφή. 
 Μπορούµε ,γενικά, να διακρίνουµε τα αποτελέσµατα των τραπεζικών 
ενοποιήσεων που εξετάσαµε , ανάλογα µε τη φιλοσοφία της στρατηγικής των 
οργανισµών που προκαλούν την ενοποίηση. Συγκεκριµένα, συγχωνεύσεις τραπεζικών 
ιδρυµάτων µε παρόµοια διάρθρωση και στελεχιακή νοοτροπία µπορούν να 
αποδώσουν σε βραχύ χρονικό διάστηµα αποτελέσµατα ,όχι µόνο σε επίπεδο αύξησης 
µεγεθών και µεριδίων, αλλά και βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των κεφαλαίων τους . Τα παραπάνω αποτελέσµατα εµφανίζονται και 
στην περίπτωση όπου η ενοποίηση αναφέρεται στην εξαγορά ενός ιδρύµατος µε 
ικανή διάρθρωση και θέση στην αγορά ,οπότε τα µεγέθη που προκύπτουν φαίνεται να 
’’ υπακούουν ’’ στα θεωρητικώς αναµενόµενα µε ικανοποιητική ταχύτητα. 
 Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση όπου πραγµατοποιείται πλήθος 
εξαγορών σε βραχύ χρονικό διάστηµα, µε στόχο την απόκτηση θέσης ισχύος στην 
αγορά, διαπιστώθηκε πως τα ευεργετήµατα της ενίσχυσης κερδοφορίας και µεγεθών 
κάνουν την εµφάνισή τους, αλλά οι κινήσεις αυτές δύσκολα αποδίδουν στο επίπεδο 
της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, σε βραχυχρόνιο 
τουλάχιστον ορίζοντα. Προκύπτουν, θα λέγαµε, σχήµατα τα οποία θα πρέπει να 
πληρώσουν µεγαλύτερο κόστος για να επιτύχουν δεδοµένο αποτέλεσµα. 
 Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως, πιθανότατα 
λόγω της ιστορικής διάρθρωσης και της πρόσφατης αποκανονικοποίησης της– 
σχετικά µικρής – ελληνικής τραπεζικής αγοράς , κινήσεις Συγχωνεύσεων και 
Εξαγορών ( πάντοτε µεταξύ µεγάλων και µικρών ’’ παικτών ’’, καθώς δεν έχουµε 
δεδοµένα ενοποίησης µεγάλων τραπεζών) αποδίδουν πλήρως τα αναµενόµενα σε 
επίπεδο µεγεθών και αποτελεσµατικότητας όταν είναι καλά στοχευµένες και 
λαµβάνουν πολύ καλά υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οργανισµών που 
αφορούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
 

 
  Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ & Ε) περιλαµβάνονται µεταξύ των 
επιχειρησιακών στρατηγικών που αναφέρονται στην αγορά, πώληση και συνδυασµό 
διαφορετικών εταιρειών, ώστε να χρηµατοδοτηθεί και να ενισχυθεί µια  
αναπτυσσόµενη εταιρεία, χωρίς να είναι αναγκαία η δηµιουργία µιας άλλης 
επιχειρηµατικής οντότητας. Το κυρίαρχο κίνητρο που µπορεί να εξηγήσει τη 
διενέργεια δραστηριοτήτων Σ & Ε στον τραπεζικό τοµέα είναι η βελτίωση των 
οικονοµικών επιδόσεων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Ενοποιήσεις αυτής της 
µορφής µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των 
τραπεζών, οι οποίες προκύπτουν, µέσα από το συνδυασµό στοιχείων ενεργητικού µε 
νέους τρόπους, την αύξηση του µεριδίου αγοράς και της ισχύος τους στην αγορά, 
διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε σηµαντικές εισροές, την αξιολόγηση νέων  
τεχνολογιών, νέες οµάδες πελατών ή νέες γεωγραφικές αγορές και  διαφοροποίηση.  
  Πέρα από τις επιπτώσεις τους στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, οι 
συγχωνεύσεις, έχουν επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Οι 
τελευταίοι είναι πιθανό να λάβουν οφέλη από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, είτε 
όχι. Η συγκέντρωση  περιουσιακών στοιχείων µέσω ενοποίησης µπορεί να αποφέρει 
κέρδη από την άποψη της αποδοτικότητας για τους επιχειρηµατίες, ενώ οι 
καταναλωτές µπορούν να επωφεληθούν, εφ όσον τα κέρδη  µετακυλίονται σε αυτούς   
υπό τη µορφή χαµηλότερων τιµών, προϊόντων υψηλότερης ποιότητας ή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Την ίδια στιγµή, αν οι Σ & Ε δεν βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο µιας αποτελεσµατικής πολιτικής ανταγωνισµού, η αγορά θα οδηγηθεί σε 
υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και ελέγχου από τις συµµετέχουσες εταιρείες µε τη 
µεγαλύτερη δύναµη στην αγορά ,µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές να υποχρεωθούν να  
καταβάλουν υψηλότερες τιµές ή να βρεθούν αντιµέτωποι µε χαµηλότερης ποιότητας 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
 Στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, η δραστηριότητα Σ & Ε αυξήθηκε κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1990. Τρεις βασικοί παράγοντες ενθάρρυναν το κύµα των Σ & 
Ε. Πρώτον, οι Σ & Ε χρησιµοποιήθηκαν ως στρατηγική διαχείρισης για να αυξηθούν 
τα κέρδη, µε την αύξηση της ισχύος στην αγορά ή /και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας. ∆εύτερον, οι Σ & Ε χρησιµοποιήθηκαν από τα τραπεζικά στελέχη 
για την ενίσχυση ή την υπεράσπιση της προσωπικής τους ισχύος και θέσης. Τέλος, οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως οι κυβερνητικοί κανονισµοί ενθάρρυναν την 
ολοκλήρωση µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ιδίως, µεταξύ υγιών τραπεζών 
και εκείνων που αντιµετώπιζαν προβλήµατα, ενώ η αποκανονικοποίηση και 
απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος –ως εφαρµογή ευρωπαϊκών επιταγών- 
έδινε το έναυσµα των κινήσεων που ακολούθησαν. 
 Ο αντίκτυπος των τραπεζικών Σ & Ε στη συµπεριφορά των εµπορικών 
τραπεζών είναι σηµαντικός. Οι αλλαγές στη συµπεριφορά των τραπεζών τείνουν να 
ευνοούν– κατά κανόνα- τους δανειζόµενους, από την άποψη της προσφοράς 
χαµηλότερων επιτοκίων και περιθωρίων δανεισµού . Πρέπει, ωστόσο,  να διερευνηθεί 
το κατά πόσον οι  τραπεζικές συγχωνεύσεις δηµιουργούν πραγµατικά κέρδη και αξία 
για το σύνολο της οικονοµίας. Είναι κρίσιµο να εστιάσουµε στο ζήτηµα του 
ανταγωνισµού στην αγορά. Αν και συχνά, τράπεζες που προκύπτουν από συγχώνευση 
τείνουν να µειώνουν το επιτόκιο των δανειοδοτήσεών τους, η επίδραση των 
συγχωνεύσεων τραπεζών ως προς τις τιµές των δανείων µπορεί να διαφέρει σε 
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διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, εάν συγχωνεύσεις µεταξύ 
µεγάλων τραπεζών αυξάνουν τη συγκέντρωση στην αγορά (τάση που δεν έχει γίνει 
πραγµατικότητα στην ελληνική αγορά, καθώς– όπως δηλώθηκε νωρίτερα- δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί ανάλογες κινήσεις µεταξύ των πέντε µεγαλυτέρων ελληνικών 
τραπεζών), οι τράπεζες που συµµετέχουν σε τέτοιες Σ & Ε έχουν την τάση να 
χρησιµοποιούν την ισχύ τους στην αγορά χρεώνοντας  
υψηλότερα επιτόκια δανεισµού. Αυτό µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς όχι µόνο το 
επίπεδο ευηµερίας, αλλά και την απόδοση των διευθυντικών στελεχών. Ως εκ τούτου, 
προκειµένου να λαµβάνονται οφέλη από τις συγχωνεύσεις, θα πρέπει να προταθούν 
συγκεκριµένες πολιτικές για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών εξαγορών και 
συγχωνεύσεων που δεν  θα επηρεάζουν την εγχώρια δοµή της αγοράς. Αυτές οι 
πολιτικές περιλαµβάνουν και φορολογικά κίνητρα τα οποία µπορούν να αυξήσουν 
την κινητικότητα των διαθέσιµων πόρων. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα 
µειονεκτήµατα των διασυνοριακών τραπεζικών ενοποιήσεων, όπως είναι άµεσα 
αποτελέσµατα αύξησης της ανεργίας, θα πρέπει να εφαρµοσθούν πολιτικές που θα 
προωθήσουν µια ευέλικτη αγορά εργασίας. Επιπλέον, επειδή τράπεζες µε µεγαλύτερο 
βαθµό αποτελεσµατικότητας τείνουν να θέτουν πιο ευνοϊκές τιµές επιτοκίου προς 
τους δανειζόµενους, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να προτείνουν πολιτικές που θα 
ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα. Για παράδειγµα, η δηµιουργία δοµών που θα 
καταστήσουν τις πληροφορίες πιο ευρέως διαθέσιµες και θα µειώσουν το κόστος 
αυτών των πληροφοριών θα µειώσουν το συνολικό κόστος χρηµατοδότησης καθώς 
και το επίπεδο των καθυστερούµενων δανείων. Ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες 
,που λειτουργούν υπό καθεστώς έκθεσης στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και στην εσωτερική κρίση, ήδη υφίστανται κινήσεις περαιτέρω ελαστικοποίησης των 
εργασιακών σχέσεων  και ιδιαίτερης αυστηροποίησης των όρων δανεισµού, µε την 
πλήρη αξιοποίηση των υπαρχουσών δοµών πληροφόρησης συναλλακτικής 
συµπεριφοράς της πελατείας τους.    
 

Το δεύτερο ζήτηµα πολιτικής, όσον αφορά τις τραπεζικές συγχωνεύσεις, είναι 
η επίδραση των Σ & Ε σχετικά µε την χαµηλότερη διαθεσιµότητα των πιστώσεων. 
Αυτή η µείωση της προσφοράς των δανείων θα µπορούσε να επηρεάσει την 
πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα. Επειδή τα τραπεζικά δάνεια είναι η πιο 
σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης, διακοπή της παροχής δανείων µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική ανάπτυξη. Επιπλέον, εκτός από 
οικονοµικές συνέπειες, αυτή η αλλαγή στο πιστωτικό σύστηµα θα µπορούσε να έχει 
και κοινωνικές επιπτώσεις. Όπως προτείνεται από τους Garmaise και Moskowitz  
(2006), η αύξηση των  τραπεζικών συγχωνεύσεων  έχει σηµαντική επίδραση στην 
µείωση του ανταγωνισµού µεταξύ των τοπικών τραπεζών. Οι συγχωνευόµενες 
τράπεζες είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά για να 
προσφέρουν χειρότερους όρους πίστωσης και αυτό µπορεί να µειώσει την οικονοµική 
δραστηριότητα .Επιπλέον, στο πλαίσιο των κοινωνικών επιπτώσεων, η απασχόληση 
θα µπορούσε επίσης να επηρεασθεί από συγχωνεύσεις τραπεζών. Αυτό συµβαίνει 
γιατί οι συγχωνευόµενες  τράπεζες απαιτούν από τους εργαζοµένους να διαθέτουν 
περισσότερα προσόντα και ευελιξία για να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
διαφοροποιηµένες θέσεις εργασίας τους. Ωστόσο, οι δαπάνες κατάρτισης είναι 
υψηλές. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες ενδέχεται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν το 
προσωπικό, αντί της κατάρτισης του υπάρχοντος προσωπικού τους, δηµιουργώντας 
προβλήµατα στον τοµέα της απασχόλησης.  
  Το τρίτο ερώτηµα που προκύπτει είναι εάν οι τράπεζες που προκύπτουν από 
συγχωνεύσεις είναι λιγότερο επιφυλακτικές απέναντι στον κίνδυνο, εξαιτίας της 
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διαφοροποίησης του κινδύνου που προέρχονται από τις συγχωνεύσεις. Άλλοι 
παράγοντες µπορεί να µειώνουν την αποστροφή του κινδύνου από την πλευρά των 
συγχωνευµένων τραπεζών. Ένας πιθανός παράγοντας είναι η πολιτική «Too-Big-to-
Fail» (TBTF) . Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη  και την αποφυγή της 
συστηµικής αποτυχίας του τραπεζικού συστήµατος. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτηµα 
σχετικά µε τις συνέπειες της TBTF  ως πολιτικής. Αυτό συµβαίνει επειδή η πολιτική 
αυτή µπορεί να δηµιουργήσει ένα πρόβληµα ηθικού κινδύνου, καθώς τα τραπεζικά 
στελέχη έχουν κίνητρο να προβούν σε συγχωνεύσεις, προκειµένου να αυξηθεί το 
µέγεθος της τράπεζάς τους, µέχρι το σηµείο όπου οι δηµόσιες αρχές θα το θεωρούσαν 
πολύ δαπανηρό να αφεθεί να κλείσει. ∆εδοµένου ότι µία µεγαλύτερη συγχωνευθείσα 
τράπεζα προστατεύεται από τη συστηµική σηµασία του, µπορεί να επιλεγεί να  
αναλάβουν µεγαλύτερο κίνδυνο, σύµφωνα µε αυτήν τη συµπεριφορά και στη 
συνέχεια να επικεντρωθεί µόνο σε µεγιστοποίηση της χρησιµότητας του. Επιπλέον, οι 
ενοποιήσεις µεταξύ των µεγάλων τραπεζών θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε 
κατάχρηση των ωφελειών  διαφοροποίησης, να συµµετάσχουν σε επικίνδυνες 
στρατηγικές για παράδειγµα, προσφέροντας υψηλότερες τιµές επιτοκίων για µη 
εξασφαλισµένες πιστώσεις. ∆ηλαδή, η TBTF µπορεί να οδηγήσει µια συγχωνευµένη 
τράπεζα να εντρυφεί σε εξαιρετικά επικίνδυνες συµπεριφορές. Επιπλέον, δεδοµένου 
ότι οι µεγάλες τράπεζες είναι σηµαντικές για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος που λαµβάνεται από τις µεγάλες 
τράπεζες  που συγχωνεύονται, τόσο µεγαλύτερη η αναποτελεσµατικότητα στο 
σύνολο της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Κατά συνέπεια, η αναποτελεσµατικότητα 
αυτή θα µπορούσε να προκαλέσει την αποτυχία της τραπεζικής αγοράς. Συνεπώς, 
προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα από TBTF, οι εποπτικές αρχές πρέπει 
να παρακολουθούν τον συστηµικό κίνδυνο που παρουσιάζουν οι µεγάλες τράπεζες. 
Όλες οι χώρες εφαρµόζουν µια πολιτική TBTF, σε κάποιο βαθµό. Για παράδειγµα, η 
Γαλλία διαθέτει 100% δίχτυ ασφαλείας, πράγµα που ουσιαστικά σηµαίνει ότι  µόνο οι 
µικρές τράπεζες επιτρέπεται να αποτύχουν. Μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη πως οι 
τράπεζες θα πρέπει να εµποδίζονται από το να αποκτούν µεγάλη συστηµική σηµασία. 
Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να µελετάται προσεκτικά, καθώς ορισµένες τράπεζες 
αποκτούν µεγάλο µέγεθος µέσα από ανάπτυξη που βασίζεται στην αποδοτικότητα και 
όχι µέσω ευκαιριακών και αλόγιστων συγχωνεύσεων. Ο περιορισµός του µεγέθους θα 
µπορούσε να περιορίσει την αύξηση των τραπεζών και εποµένως την ανάπτυξη 
ολόκληρης της οικονοµίας. 

Το τελικό ζήτηµα είναι αν οι συγχωνεύσεις εµπορικών τραπεζών είναι 
επιθυµητές για την ενίσχυση µίας οικονοµίας σε κρίση, µία κατάσταση που 
ανταποκρίνεται στα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας σήµερα. Παρά το γεγονός 
ότι οι συγχωνευόµενες  τράπεζες  δείχνουν να είναι λιγότερο επιφυλακτικές απέναντι 
στον κίνδυνο και οι κίνδυνοι  µπορεί να διαφοροποιηθούν µετά τις συγχωνεύσεις, θα 
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί όσον αφορά το συµπέρασµα ότι οι συγχωνεύσεις 
τραπεζών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση της απειλής της 
αποτυχίας των τραπεζών, εξετάζοντας τα δεδοµένα σε µια φυσιολογική περίοδο και 
όχι σε µια περίοδο κρίσης. Ως εκ τούτου, η χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων για 
να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό µπορεί να είναι παραπλανητική και µία  ανάλυση η 
οποία θα επικεντρώνεται στις τραπεζικές Σ & Ε σε περιόδους εκδήλωσης κρίσεων θα 
αποτελούσε βάση καλύτερης ερµηνείας.  
  Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, µπορούµε να δούµε ότι οι τραπεζικές Σ & Ε 
µπορεί να έχουν τη δυνατότητα είτε να ωφελήσουν είτε να βλάψουν την οικονοµία. 
Ως εκ τούτου, πριν από την προώθηση πολιτικών ενθάρρυνσης των τραπεζικών Σ & 
Ε θα πρέπει να σταθµισθούν τα πιθανά οφέλη έναντι των πιθανών ζηµιών. Επιπλέον,  
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µια πλήρης θεωρητική ανάλυση που να σχετίζεται µε κάθε πτυχή θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί και θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 
τα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών και των δανειακών συµβάσεων. Τα θέµατα 
αυτά είναι πέρα από τους στόχους αυτής της διατριβής και θα µπορούσαν κάλλιστα 
να αντιµετωπιστούν σε µελλοντική έρευνα. 

Οι Σ & Ε µεταξύ εµπορικών τραπεζών µπορούν να έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στη συµπεριφορά των τραπεζών. Επιπρόσθετα, επειδή οι εµπορικές 
τράπεζες αποτελούν τον κύριο χρηµατοδοτικό ενδιάµεσο για τη συγκέντρωση  
κεφαλαίων από τους καταθέτες και την παροχή δανείων σε δανειολήπτες, οι αλλαγές 
στη συµπεριφορά τους µπορούν να επηρεάσουν τη διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς 
,τα οφέλη των πελατών των τραπεζών και ακόµη και την ανάπτυξη του συνόλου της 
οικονοµίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
να κατανοήσουν τις αλλαγές στη συµπεριφορά του τραπεζικού συστήµατος λόγω της 
διαδικασίας Σ & Ε, έτσι ώστε να µπορούν να αποφασίζουν αν συγκεκριµένες Σ & Ε 
στον τραπεζικό τοµέα πρέπει να ενθαρρυνθούν και ποιές πολιτικές που αφορούν στις 
τραπεζικές Σ & Ε θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειµένου να 
προκληθεί αύξηση της ευηµερίας και βαθµιαία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
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