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1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Σκοπός της Εργασίας

Ο ρυθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί 
σημαντικά, προκαλώντας την ολοένα και μεγαλύτερη συ
γκέντρωση του κλάδου. Το βασικό κίνητρο για τις περισσό
τερες από αυτές τις συνενώσεις είναι η μεγιστοποίηση της 
αξίας της επιχείρησης και κατά συνέπεια η μεγιστοποίηση 
της αξίας που αποκομίζουν οι μέτοχοι, ενώ κάποιες γίνο
νται προς όφελος των διοικήσεων των τραπεζών ή ακόμη 
και για πολιτικούς λόγους.

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που οδηγούν στην επέ
κταση ή τη δημιουργία ενός τραπεζικού ομίλου έχουν τε
λείως διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από τις άλλες 
εξαγορές, αφού αφορούν στην επέκταση ή στη δημιουργία 
μιας ομάδας εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διαφο
ρετικούς κλάδους του τραπεζικού τομέα. Η εξαγοράζουσα 
εταιρία μπορεί να είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα, μία ασφα
λιστική εταιρία, μία εταιρία διαχειρίσεως χρεογράφων, μία 
κτηματομεσιτική εταιρία, μία επενδυτική εταιρία ή μία εται
ρία συμμετοχών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όμιλοι 
ομοειδών δραστηριοτήτων. Βεβαίως, η επέκταση ή η δημι
ουργία ενός ομίλου μπορεί να γίνει και χωρίς εξαγορά, αλ
λά με την ίδρυση μιας θυγατρικής. Επίσης, η δράστηριοποί- 
ηση σε άλλους συναφείς κλάδους από μια τράπεζα μπορεί 
να γίνει χωρίς τη δημιουργία ή την επέκταση του ομίλου 
της, αλλά μέσω σύναψης στρατηγικών συμμαχιών με άλλες 
τράπεζες.

Το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει αποτελέ- 
σει αντικείμενο δύο προηγούμενων εργασιών μας. Πιο συ
γκεκριμένα, στην εργασία μας με τίτλο «Κριτική Θεώρηση 
των Παραγόντων που Οδηγούν, Επηρεάζουν την Επιτυχή 
ή Ανεπιτυχή Έκβαση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών» 
(Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2005) αναφέρονται οι 
παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν την αξία μιας εξα
γοραζόμενης επιχείρησης, καθώς και οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την επιτυχή ή ανεπιτυχή έκβαση μιας εξαγοράς 
ή συγχώνευσης.

Η εργασία μας με τίτλο «Κριτική Διερεύνηση της Πο
ρείας των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στα Πλαίσια της
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Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και Ελληνικής Πραγματικότητας» 
(Αναργυρίδου Δ., Καρρά Ε., Παπαδόπουλος Δ., 2005) κα
ταγράφει τις κυριότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις εται
ριών διαφόρων κλάδων που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο 
στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην Ε.Ε.

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της στρα
τηγικής των συγχωνεύσεων και εξαγορών την οποία ακο
λουθούν τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 
όλο τον κόσμο με σκοπό την ανάπτυξή τους. Πιο συγκε
κριμένα, το δεύτερο τμήμα της παρούσας εργασίας αναφέ- 
ρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις και τις συνέπειες αυτής της στρατηγικής των 
τραπεζών.

Το τρίτο τμήμα της εργασίας εξετάζει τις διασυνορια
κές τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Πιο συγκεκρι
μένα, αρχικά παραθέτουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και 
στη συνέχεια μελετάμε κάποιες επιτυχημένες εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στο διεθνές τραπεζικό επίπεδο. Το τέταρ
το τμήμα αυτής της εργασίας ασχολείται με τις εξαγορές 
και συγχωνεύσεις που έχουν παρατηρηθεί στον Ευρωπαϊκό 
τραπεζικό τομέα. Σ' αυτό το τμήμα αναφέρονται εκείνοι οι 
παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
τραπεζών. Επίσης, διερευνάται η πορεία των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών και εξε
τάζονται οι συνέπειες που έχουν αυτές οι εξαγορές και συγ
χωνεύσεις στη μεγιστοποίηση της αξίας που αποκομίζουν 
οι μέτοχοι. Επίσης, γίνεται κριτική παρουσίαση των υπαρ- 
χουσών μεθόδων εκτίμησης της συγκέντρωσης των Ευρω
παϊκών Τραπεζών. Το πέμπτο τμήμα αυτής της εργασίας 
εξετάζει την πορεία των τραπεζικών εξαγορών και συγχω
νεύσεων στη χώρα μας. Αρχικά, μελετάμε τη συσχέτιση του 
Βαθμού Συγκέντρωσης με την Κερδοφορία των τραπεζών 
και επικεντρωνόμαστε στις ελληνικές τράπεζες. Έπειτα, δί
νουμε τους λόγους που οδήγησαν στην μεγάλη άνθηση των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των ελληνικών τρα
πεζών και η οποία οδήγησε στη δημιουργία λίγων μεγάλων 
τραπεζικών ομίλων στη χώρα μας. Το τελευταίο (έκτο) τμή
μα αυτής της εργασίας δίνει τα συμπεράσματα που απορρέ
ουν από την προηγηθείσα ανάλυση σχετικά με την πορεία
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που μπορεί να έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας μέσω των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων και παρέχουμε κάποιες προ
τάσεις για παραπέρα διερεύνηση του θέματος.

Η ανάλυση της προηγούμενα αναψερθείσας συνοπτικά 
θεματολογίας της παρούσας εργασίας δίνεται αμέσως πα
ρακάτω.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν και τα Προκύπτοντα 
Αποτελέσματα από τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στον 
Τραπεζικό Τομέα

2.1. Γενικές παρατηρήσεις
Οι τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές εξαρτώνται από 
τη μορφή οργάνωσης και το μέγεθος των εμπλεκόμενων 
οργανισμών, από το αν ανήκουν και οι δύο στον τραπε
ζικό κλάδο ή όχι και από την αγορά - στόχο. Ο βασικός 
στόχος για τις «μικρές» τράπεζες, πίσω από την πραγμα
τοποίηση των εγχώριων συγχωνεύσεων και εξαγορών, εί
ναι η πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας και η μείωση 
του λειτουργικού κόστους, η οποία μπορεί να δημιουργήσει 
υψηλότερη απόδοση, εφόσον το κόστος αυτό μειώνεται σε 
αναλογία του συνολικού ενεργητικού. Οι αντίστοιχοι στό
χοι για τις «μεγάλες» τράπεζες είναι η επανατοποθέτηση 
των ιδρυμάτων στην τοπική αγορά, η βελτίωση της κεφα
λαιακής δομής τους καθώς επίσης και η πραγματοποίηση 
οικονομιών κλίμακας και η μείωση του κόστους.

Πολλοί είναι οι παράγοντες που ωθούν τις τράπεζες σε 
εξαγορές και συγχωνεύσεις. Μεταξύ των οποίων είναι η 
προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας των τραπεζών, οι 
διοικητικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις, η εξέλιξη της 
τεχνολογίας και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 
Όλους αυτούς τους παράγοντες θα προσπαθήσουμε να 
τους αναλύσουμε στη συνέχεια.

Η διαδικασία εξαγοράς και συγχώνευσης συνοδεύεται 
από μια σειρά αποτελεσμάτων μεταξύ των οποίων είναι η 
αύξηση του μεγέθους των τραπεζών, η βελτίωση της απο- 
δοτικότητάς τους, η διαφοροποίηση στη λιανική τραπεζι
κή και στο δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αύξηση 
του συστηματικού κινδύνου, η βελτίωση των συστημάτων
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πληρωμών και η μεταβολή των τιμών των μετοχών των δύο 
τραπεζών. Όλες αυτές τις συνέπειες των εξαγορών και συγ
χωνεύσεων θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος αυτού του κε
φαλαίου.

2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις Εξαγορές και Συγ
χωνεύσεις στον Τραπεζικό Τομέα
2.2.1. Γενικά Σχόλια
Ο ρυθμός των εξαγορών και συγχωνεύσεων ανάμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο έχει αυξη
θεί σημαντικά, προκαλώντας την ολοένα μεγαλύτερη συ
γκέντρωση του κλάδου. Το βασικό κίνητρο για τις περισσό
τερες από αυτές τις συνενώσεις είναι η μεγιστοποίηση της 
αξίας της επιχείρησης, ενώ κάποιες γίνονται προς όφελος 
των διοικήσεων των επιχειρήσεων ή ακόμη και για πολιτι
κούς λόγους. Η μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων 
επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και 
της συνακόλουθης δυνατότητας επηρεασμού των τιμών ή 
μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Οι παράγοντες που συντελούν στην αλματώδη αύξηση 
του ρυθμού των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι κυρίως 
αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, όπως άρση των πε
ριορισμών που είχαν επιβληθεί στη λειτουργία των χρημα
τοπιστωτικών ιδρυμάτων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνο
λογίας, η βελτίωση της γενικής οικονομικής κατάστασης, η 
υπερβάλλουσα ικανότητα παραγωγής ή αντίθετα η οικονο
μική δυσπραγία (Η. Donald Hopkins, 1999). Όλους αυτούς 
τους παράγοντες θα τους μελετήσουμε στη συνέχεια.

2.2.2. Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης
Η κυριότερη αιτία των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξα
γορών είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας, που 
θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της αξίας που 
αποκομίζουν οι μέτοχοι. Στο πλαίσιο αυτό οι συγχωνεύσεις 
και εξαγορές μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους με
τόχους μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και μέσω 
της αύξησης της αποδοτικότητας.

Περιορίζοντας τον αριθμό των ανταγωνιστών και μέσα 
από την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων, οι τρά
πεζες προσδοκούν στην απόκτηση συγκριτικού πλεονε
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κτήματος, το οποίο θα τους αποψέρει οικονομική ωφέλεια 
(κέρδος). Ιδιαίτερα οι συγχωνεύσεις τραπεζών που απευ
θύνονται στην ίδια αγορά - στόχο έχουν σαν αποτέλεσμα 
την κυριαρχία στην αγορά και τη συνακόλουθη δυνατότη
τα αύξησης του περιθωρίου κέρδους μέσω καθορισμού των 
τιμών και των όρων συναλλαγής, κυρίως στη λιανική τρα
πεζική.

Οι έρευνες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη απο- 
δεικνύουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ένα με
γάλο και αποδοτικότερο ίδρυμα απορροφά ένα λιγότερο 
αποδοτικό, το οποίο συνήθως έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 
σε διαφορετικό τομέα, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η προηγ
μένη τεχνογνωσία σε περισσότερους πόρους και να επιτευ
χθούν κέρδη από συνέργιες (Michael Bradley, Anand Desai,
E. Han Kim, 1987).

To κίνητρο της δυνατότητας πρόσβασης σε μεγαλύτε
ρες αγορές χρήματος (π.χ. Κεφαλαιαγορά) ή μεγαλύτερα 
δίκτυα διατραπεζικών πληρωμών αποτελεί το βασικό λόγο 
για κάποιες άλλες συγχωνεύσεις. Επίσης η δημιουργία εικό
νας μεγάλης και άρα αξιόπιστης τράπεζας (too big to fail) 
φαίνεται να οδηγεί σε συνενώσεις τραπεζών, λαμβάνοντας 
υπόψη και την αντίληψη ότι η πολιτεία συνήθως εγγυάται 
την ομαλή πορεία αυτών των ιδρυμάτων.

2.2.3. Διοικητικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις 
Η αξία της μετοχής της επιχείρησης επηρεάζεται φυσικά 
και από τα συμφέροντα των άλλων συμμετεχόντων, δηλα
δή της διοίκησης, των ανταγωνιστών, των πελατών και των 
κυβερνητικών παραγόντων. Βέβαια, στην πράξη από αυ
τούς τους συμμετέχοντες κυρίως η διοίκηση και η κυβέρ
νηση μπορούν να επηρεάσουν την πραγματοποίηση ενός 
τέτοιου εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί 
ότι πολλές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων μετα
ξύ τραπεζών των οποίων οι διοικήσεις ελέγχουν τη λήψη 
αποφάσεων, μπορεί να πραγματοποιούνται επειδή αποφέ
ρουν σημαντικά οφέλη στα διοικητικά κλιμάκια, όχι όμως 
και στους μετόχους. Τα οφέλη αυτά μπορεί να είναι οικονο
μικά, όπως εξαιρετικά υψηλές αμοιβές ή απόκτηση δύνα
μης μέσω αναρρίχησης σε ανώτερα αξιώματα μεγαλύτερων 
τραπεζών. Η βιβλιογραφία αναφέρει περιπτώσεις Σ&Ε οι
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οποίες απέφεραν υπερβολικά κέρδη σε διοικήσεις μη εισηγ
μένων κυρίως τραπεζών σε βάρος των μετόχων, επειδή αυ
τές στηρίχθηκαν σε ανακριβείς αποτιμήσεις τόσο της εξα
γοραζόμενης όσο και της εξαγοράζουσας τράπεζας (Jensen 
Michael C., 1986). Αποτέλεσμα, η εξαγοράζουσα τράπεζα 
να πληρώνει υπερβολικό τίμημα για την τράπεζα που πρό
κειται να εξαγοράσει. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι αυτού 
του είδους τα κίνητρα κρύβονται κυρίως πίσω από τοπικές 
Σ&Ε με σκοπό την αύξηση του μεγέθους της τράπεζας χω
ρίς ανάλογη αύξηση της αξίας της (Aloke Ghosh, William 
Ruland, 1998).

To θέμα της επιλογής της κατάλληλης νομικής και ορ
γανωτικής δομής είναι βασικό για τις συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, εφόσον επιθυμούν να διασφαλίσουν την ομα
λή λειτουργία του συνόλου. Οι εθνικές αρχές εμπλέκονται 
στις εξαγορές και συγχωνεύσεις με πολλούς τρόπους, ενώ 
υπάρχει και ένα σαφώς καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο 
που εξασφαλίζει την ποιότητα και τη διακίνηση της πληρο
φόρησης για όλα τα στάδια της διαδικασίας, αλλά και για 
όλα τα συμμετέχοντα μέρη. Τα αντικείμενα που ενδιαφέ
ρουν τις εποπτικές αρχές ποικίλουν από θέματα εταιρικής 
στρατηγικής έως και θέματα λογιστικής, όπως είναι η χρη
ματοδότηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, η διαχείρι
ση της φήμης και πελατείας, διάφορες εγκρίσεις από ορκω
τούς ελεγκτές, ανάλυση αγοράς κοκ.

Οι κυβερνήσεις επίσης επηρεάζουν τη διενέργεια ή όχι 
συγχωνεύσεων μέσω κυρίως αντιμονοπωλιακών κανονι
σμών, περιορισμών στην ανάληψη πιστωτικών κινδύνων ή 
ακόμη και κινήτρων σε περιόδους κρίσης για την αποσό
βηση ενδεχόμενων καταρρεύσεων τραπεζών. Έμμεσα όμως 
ελέγχοντας τις διοικήσεις κάποιων τραπεζών ουσιαστικά 
αποτρέπουν τις εξαγορές ισχυρών τοπικών τραπεζών από 
ξένους οίκους, γιατί δε θέλουν ο ευαίσθητος τραπεζικός το
μέας να περάσει στα χέρια ξένων τραπεζικών ομίλων. Το 
φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ευρώπη, όπου οι με
γάλες τοπικές τράπεζες έχουν μερικές φορές άμεση συμμε
τοχή στην εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πο
λιτικής της κυβέρνησης. Ακόμη και σήμερα οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις φαίνεται να ευνοούν τοπικές μόνο Σ&Ε προ- 
κειμένου να διασφαλίσουν τα εθνικά συμφέροντα. Ως πα
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ράδειγμα αναφέρεται η Γερμανία, όπου αν και ο τραπεζικός 
κλάδος είναι πολυδιάσπαρτος, συγχωνεύσεις παρατηρού
νται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο (Patric Lane, 2004).

2.2.4. Η εξέλιξη της τεχνολογίας
Η εξέλιξη της τεχνολογίας φαίνεται να είναι ένας ακόμη πα
ράγοντας που ευνοεί την τάση συγκέντρωσης του τραπεζι
κού κλάδου, λόγω των δημιουργούμενων οικονομιών κλί
μακας. Οι επενδύσεις σε νέα τεχνολογία είναι συχνά πολύ 
δαπανηρές για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν από 
μικρές τοπικές τράπεζες. Επίσης τα νέα εργαλεία της χρη
ματοοικονομικής μηχανικής, όπως τα χρηματοοικονομικά 
παράγωγα, και η διαχείριση κινδύνων μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν πιο αποτελεσματικά από μεγάλους τραπεζικούς 
οργανισμούς. Βέβαια και οι μικρότερες τράπεζες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε παρόμοιες τεχνολογίες με χαμηλό 
σχετικά κόστος συνάπτοντας συμφωνίες συνεργασίας με 
εξειδικευμένες εταιρείες ή μετέχοντας σε δίκτυα τραπεζικών 
ανταποκριτών. Παρόλα αυτά τα οφέλη στην αποδοτικότη- 
τα φαίνεται να τα καρπώνονται κυρίως τα μεγάλα τραπεζι
κά ιδρύματα (Noulas A. G., S.C. Ray, S.M. Miller, 1990). H 
αύξηση μάλιστα της αποδοτικότητας των μεγάλων τραπε
ζών προκαλεί ανάλογη αύξηση των κερδών τους, τα οποία 
συχνά επενδύονται σε επεκτάσεις μέσω εξαγορών. Κι επει
δή η εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στο χώρο των τη
λεπικοινωνιών, είχε σαν αποτέλεσμα την διεθνοποίηση των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου και την ταχύτερη μετα
φορά προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργήθηκε η ανάγκη 
διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι φυσιο
λογικά προέκυψαν από διασυνοριακές Σ&Ε. Στην Ευρώπη 
λόγου χάρη σε αυτό βοήθησε η άρση των απαγορεύσεων 
επέκτασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κίνη
σης κεφαλαίων (π.χ. Δεύτερη ευρωπαϊκή τραπεζική οδηγία, 
Ενιαία ευρωπαϊκή πράξη)

2.2.5. Μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα στη 
χώρα μας τοποθετούνται στο πλαίσιο των πολιτικών που 
υιοθετήθηκαν για την αναδιάρθρωση των εγχώριων τραπε
ζικών οργανισμών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστι
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κότητας τους στη διεθνή τραπεζική σκηνή. Η ενίσχυση του 
μεγέθους και των μεριδίων αγοράς δίνει τη δυνατότητα στις 
εγχώριες τράπεζες να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνι
σμό καθώς τα ανταγωνιστικά πρότυπα έχουν πλέον ξεφύ- 
γει από το στενό πλαίσιο των εγχώριων αγορών.

Οι τράπεζες στην Ευρώπη κινούνται στη λογική από
κτησης μεγέθους για να ανταποκριθούν στα ανταγωνιστι
κά χαρακτηριστικά της ενιαίας πλέον τραπεζικής αγοράς. 
Οι συντελούμενες αναδιαρθρώσεις θεωρείται ότι αποβαί
νουν προς όφελος του συνόλου του τραπεζικού συστήμα
τος, καθώς τραπεζικά ιδρύματα με όχι ιδιαίτερα καλές επι
δόσεις, αλλάζοντας ιδιοκτησιακό καθεστώς βελτιώνονται 
λόγω ορθολογικοποίησης του κόστους τους, καλύτερης δι
αχείρισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Οι πρόσφατες κινήσεις συνένωσης ήδη μεγάλων τραπε
ζικών οντοτήτων θεωρούνται αναγκαίες γιατί περιορίζουν 
τον αριθμό των τραπεζών που θα διαδραματίσουν τον κύ
ριο ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις σε λίγες μεγάλες και 
υγιείς επιχειρήσεις. Οι τραπεζικές επιχειρήσεις θα μπορούν 
πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν πιθανές κρίσεις και 
θα συμβάλουν στην ενίσχυση της θέσης τους στη διεθνή 
οικονομική πραγματικότητα. Εξάλλου, η δράστηριοποίηση 
των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο αποσκοπεί στη διαφορο
ποίηση των πηγών κινδύνου και εσόδων, στο συνδυασμό 
τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, στη βέλτιστη 
χρήση διαφορετικών καναλιών διανομής αλλά ακόμα και 
στην απόκτηση τεχνογνωσίας (Amihud Υ., Β. Lev, 1981).

Η απελευθέρωση γενικά του κανονιστικού πλαισίου λει
τουργίας των τραπεζών, η κατάργηση των διαχωριστικών 
γραμμών μεταξύ των τμημάτων του χρηματοπιστωτικού 
χώρου, η ολοκλήρωση των διαφόρων μορφών χρηματοπι
στωτικών υπηρεσιών, η συνεχής ανάγκη για λιγότερο δα
πανηρά δίκτυα διανομής λόγω της έντασης του ανταγω
νισμού οδήγησαν τις τράπεζες σε αναζήτηση στρατηγικών 
ικανών να αντιμετωπίσουν τη μείωση της αποδοτικότητάς 
τους. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των τραπε
ζών με την κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος του χρηματο
πιστωτικού χώρου, με στόχο την εκμετάλλευση των οικονο
μιών κλίμακας που δημιουργούνται, αποτέλεσε μία από τις 
απαντήσεις των τραπεζών στην απειλή απώλειας της αντα
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γωνιστικής τους θέσης. Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκαν οι 
χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι όμιλοι εταιρειών 
με κοινή μετοχική βάση και προσφέρουν υπηρεσίες όλου 
του φάσματος του χρηματοπιστωτικού χώρου. Επικεφαλής 
αυτών των ομίλων είναι συνήθως μία τράπεζα ή μια ασφα
λιστική εταιρεία, οι οποίες υιοθετώντας τη στρατηγική της 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους επεκτάθηκαν 
σε όλο το χρηματοπιστωτικό χώρο με θυγατρικές τους εται
ρείες.

2.3. Αποτελέσματα που προκύπτουν από τραπεζικές 
εξαγορές και συγχωνεύσεις
2.3.1. Γενικά Σχόλια
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις τραπεζικές εξα
γορές και συγχωνεύσεις μπορούμε να τα διακρίνουμε σε 
άμεσα, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στην αύξηση του με
γέθους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στη βελτίω
ση της αποδοτικότητάς τους λόγω των οικονομιών κλίμα
κας και φάσματος που επιτυγχάνονται, και έμμεσα, όπως 
η βελτίωση των συστημάτων διατραπεζικών πληρωμών, ο 
περιορισμός της δυνατότητας δανειοδότησης των μικρών 
επιχειρήσεων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τη γενικότερη 
ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η ποσοτικοποίηση, βέβαια, των συνεπειών των εξαγο
ρών και συγχωνεύσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς 
αυτές είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε βάθος χρόνου. Στις 
συνέπειες αυτές, εκτός από το άμεσο οικονομικό κόστος 
(αμοιβές συμβούλων, νομικών και άλλων ενδιαμέσων) θα 
πρέπει να συνυπολογιστούν οι ενδεχόμενες οργανωσιακές 
αλλαγές και ότι αυτές συνεπάγονται (π.χ. απολύσεις προ
σωπικού, ενδοεπιχειρησιακές τριβές κ.α.). Τέλος θα πρέ
πει να ληφθούν υπόψη και οι αλλαγές στο εξωτερικό περι
βάλλον των εν λόγω επιχειρήσεων, π.χ. πώς επηρεάζεται ο 
ανταγωνισμός. Όλες αυτές οι συνέπειες των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια.

2.3.2. Αύξηση τον μεγέθους των χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων
Οι έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ αποδεικνύουν ότι 
Σ&Ε μεταξύ ιδρυμάτων που απευθύνονται στο ίδιο τμήμα
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της αγοράς προκαλούν μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγο
ράς και ενισχύουν τη δυνατότητα καθορισμού των τιμών 
στη λιανική τραπεζική (Vander Vennet, R., 1994).Έτσι μπο
ρεί να επηρεαστούν κυρίως τα επιτόκια καταθέσεων και χο
ρηγήσεων σε τοπικό επίπεδο όχι όμως και τα προϊόντα που 
διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές όπως χρηματοοι
κονομικά παράγωγα, μεγάλα εταιρικά δάνεια κλπ.

Η ενίσχυση της συγκέντρωσης στην Ευρώπη δεν ήταν 
τόσο έντονη, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, σε σχέση με 
αυτή της αμερικανικής αγοράς. Ο μέσος ευρωπαίος κατα
ναλωτής τραπεζικών προϊόντων συνεχίζει να είναι δεμένος 
με την τράπεζά του, με το προσωπικό στοιχείο αυτής της 
σχέσης ιδιαίτερα έντονο. Εξάλλου η πραγματικότητα των 
τραπεζικών αγορών αποδεικνύει ότι το μέγεθος δε διασφα
λίζει πάντοτε και την αποδοτικότητα. Μικρά, ευέλικτα και 
πιο εξειδικευμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν να παρουσιά
σουν καλύτερες επιδόσεις από τις μεγάλες τράπεζες πολ
λαπλών δραστηριοτήτων.

Η επικράτηση της τάσης των συνενώσεων δε σημαίνει 
πως δεν υπάρχει χώρος για τράπεζες μικρότερου μεγέθους. 
Δίπλα στα τραπεζικά μεγαθήρια εξακολουθούν να υπάρ
χουν τράπεζες μεσαίου μεγέθους, με υψηλότερες αποδό
σεις, μεγαλύτερη ευελιξία δομών και μεγαλύτερη δημιουρ
γικότητα. Οι τράπεζες αυτές διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο 
σε τοπικό κυρίως και περιφερειακό επίπεδο, ενώ κάποιες 
από αυτές προβαίνουν σε στρατηγικές συμμαχίες με ση
μαντικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς, διατηρώντας 
αφενός την αυτονομία τους και συνεισφέροντας αφετέρου 
το δίκτυό τους για την παροχή των υπηρεσιών του στρατη
γικού εταίρου στην τοπική αγορά, διεκδικώντας έτσι συμ
μετοχή στα κέρδη από τις συνέργιες.

Η σύσταση των χρηματοπιστωτικών ομίλων από την άλ
λη πλευρά όμως έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούν οι τρά
πεζες να διαχειριστούν με καλύτερες προϋποθέσεις τη με
γέθυνσή τους, αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες χωρίς 
να τις εντάξουν στις ήδη βεβαρημένες οργανωτικές δομές 
τους. Η απόκτηση εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε διάφο
ρα πεδία του χρηματοπιστωτικού χώρου επιτρέπει πιο εύκο
λη διαχείριση τόσο στο επίπεδο της συγκεκριμένης αγοράς 
όσο και σε αυτό των συνολικών στόχων της κάθε τράπεζας.
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Όσο περισσότερο οι δραστηριότητες του χρηματοπιστωτι
κού τομέα δεν είναι ενσωματωμένες στην εσωτερική δομή 
των τραπεζών τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα οφέ
λη για την τράπεζα.

Οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού ομίλου έχουν μεγα
λύτερη ευελιξία προσαρμογής στις απαιτήσεις των αγορών 
τους, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με ταχύτητα. Πολύ 
πιο εύκολα επίσης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εφαρ
μόζουν καινοτομίες προς όφελος της ανταγωνιστικής τους 
θέσης στις επιμέρους αγορές. Η αντίδραση στα μηνύματα 
της αγοράς είναι άμεση σε αντίθεση με τις παραδοσιακές 
τράπεζες πολλαπλών δραστηριοτήτων όπου η λήψη απο
φάσεων μπορεί να συναντήσει γραφειοκρατικά ή άλλου εί
δους εμπόδια, στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η συγχώνευση των τραπεζών με επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο αυξάνεται ο όγκος του κε
φαλαίου των τραπεζών, η δυνατότητα διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων τους και ο έλεγχος ή η μείωση του επιχει
ρηματικού κινδύνου τους. Πολλοί ειδικοί ωστόσο έχουν την 
αντίθετη άποψη, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες δεν είναι 
εξοικειωμένες ακόμη με τις εξω-τραπεζικές δραστηριότη
τες και λειτουργίες και δεν μπορούν να ασκήσουν αποτε
λεσματική και άμεση διαχείριση του επιχειρηματικού κιν
δύνου που αυξάνεται με τις συγχωνεύσεις των επιχειρημα
τικών δραστηριοτήτων που δεν είναι τραπεζικές (Cornett 
Μ. Μ., Η. Tehranian, 1991). Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί 
το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων τρα
πεζών με εταιρίες που δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο 
ποικίλουν ανάλογα με το είδος των εταιριών αυτών. Ειδικό
τερα οι συγχωνεύσεις τραπεζών με ασφαλιστικές εταιρίες 
μπορούν να γίνουν με χαμηλότερο κίνδυνο. Ενώ, οι συγχω
νεύσεις των τραπεζών με εταιρίες διαχείρισης χρεογράφων 
και με κτηματομεσιτικές εταιρίες τείνουν να έχουν υψηλό
τερο κίνδυνο (O’ Hara Μ., W. Shaw, 1990).

2.3.3. Βελτίωση της αποδοτικότητας των χρηματοπιστωτι
κών ιδρυμάτων
Οι Σ&Ε μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την. αποδοτι- 
κότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με διάφορους 
τρόπους. Οι Σ&Ε επιτρέπουν τις τράπεζες να επιτύχουν οι
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κονομίες κλίμακας ή ένα μίγμα προϊόντων που είναι πιο επι
κερδές. Η βελτίωση της αποδοτικότητας περιλαμβάνει επί
σης και την καλύτερη αντιστοιχία κινδύνου - αναμενόμενης 
απόδοσης, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να επενδύ
ουν σε διαφορετικές περιοχές, οικονομικούς κλάδους κλπ 
και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου.

Οι Σ&Ε αναμένεται να βελτιώσουν την αποδοτικότη- 
τα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επειδή συντελούν 
στην συγκέντρωση του κλάδου και στην επίτευξη οικονο
μιών κλίμακας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κλάδος ελπίζει να 
επιτύχει αποδοτικότητα κόστους με απολύσεις πλεονάζο- 
ντος προσωπικού, κλείσιμο καταστημάτων, εκμετάλλευση 
της τεχνολογίας κλπ.

Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι 
πάντοτε με τις Σ&Ε επιτυγχάνεται βελτίωση της αποδοτι
κότητας - κόστους, αντίθετα σε ορισμένες περιπτώσεις πα
ρατηρήθηκε ακόμη και μείωση της αποδοτικότητας - κό
στους και αύξηση των λειτουργικών κινδύνων, οι οποίοι 
προκύπτουν από την ενοποίηση του προσωπικού, των πε
λατών, της πληροφόρησης, της διαχείρισης του κινδύνου, 
των λογιστικών συστημάτων και των εσωτερικών ελεγκτι
κών διαδικασιών. Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο 
κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το 
μέγεθος του εγχειρήματος. Το φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαί
τερα έντονο στις συνενώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέ
χρι και τη δεκαετία του 80. Αντίθετα οι Σ&Ε που έγιναν στη 
δεκαετία του 90 φαίνεται να επιτυγχάνουν σημαντική μεί
ωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών εκμεταλλευ
όμενες τις οικονομίες κλίμακας.

Η εργατική νομοθεσία είναι ένας σημαντικός λόγος που 
εμποδίζει τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κυρί
ως στην Ευρώπη, γιατί δυσχεραίνει την απόλυση των ερ
γαζομένων. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι μετοχές μεγάλου 
αριθμού τραπεζών που συγχωνεύτηκαν δεν διαπραγματεύ
ονται στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους 
να μην ενδιαφέρονται για την βελτίωση των οικονομικών 
μεγεθών τους. Ακόμη το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπε
ζες λειτουργούσαν για μεγάλο διάστημα κάτω από συνθή
κες προστατευτισμού συνέτεινε στο να μην βελτιώνουν την
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αττοδοτικότητά τους. Με την απελευθέρωση όμως των αγο
ρών εντείνεται ο ανταγωνισμός οπότε αναγκάζονται να πε
ριορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους και την κερδοφορία τους.

2.3.4. Διαφοροποίηση στη λιανική τραπεζική και στο δανει
σμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος γίνεται όλο και πιο ανταγω
νιστικός. Οι τράπεζες επομένως πρέπει να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητά τους ελέγχοντας τις λειτουργικές τους δα
πάνες προκειμένου να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματι
κά. Αυτό τις οδηγεί στο να αυξάνουν το μέγεθος τους ώστε 
να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον ο 
ανταγωνισμός περιορίζει το περιθώριο κέρδους, αναγκάζο
ντας τις τράπεζες να αναζητήσουν κέρδη και σε μη τραπε
ζικές διαδικασίες, μεγαλώνοντας έτσι το εύρος των υπηρε
σιών που παρέχουν.

Οι αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιφέ
ρουν οι Σ&Ε μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αντι
δράσεις από τα ανταγωνιστικά ιδρύματα όσον αφορά στη 
δομή τους ή στη στρατηγική τους και οι οποίες μπορεί να 
αντιστρατεύονται ή να ενισχύουν τις ενέργειες των συγχω- 
νευμένων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, όταν οι συγχωνευ- 
μένες τράπεζες μειώνουν την παροχή πίστωσης σε μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις, άλλες τράπεζες αποσπούν το κομμάτι 
αυτό της αγοράς βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την απο
δοτικότητά τους. Οι μεγάλοι οργανισμοί που δημιουργού- 
νται από συγχωνεύσεις περιορίζουν τη συμμετοχή τους στη 
λιανική τραπεζική επειδή λόγω του μεγέθους τους έχουν τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε πιο αποδοτικούς το
μείς όπως τα μεγάλα εταιρικά δάνεια, την αναδοχή έκδο
σης νέων μετοχών ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι
ών διαχείρισης κινδύνου.Έτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με τα κάθε ελλιπή ή / και αδιαφανή οικονομικά στοιχεία 
απευθύνονται στις μικρότερες τοπικές τράπεζες, οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που βασίζονται 
κυρίως σε προσωπικές σχέσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι τε
λευταίες αντισταθμίζουν εν μέρει την απώλεια εσόδων που 
έχουν εξαιτίας της δημιουργίας μεγάλων ομίλων λόγω της 
συγχώνευσης τραπεζών.
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Ενδεχομένως, όμως, μέχρι οι επιχειρήσεις να δημιουργή
σουν σχέσεις εμπιστοσύνης και με την καινούρια τράπεζα, 
να αυξηθεί το κόστος δανεισμού τους, όπως αυτό αποτυ- 
πώνεται στα επιτόκια, στα απαιτούμενα ενέχυρα και στους 
δυσμενέστερους όρους δανεισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
μεγάλες τράπεζες δεν ασχολούνται πλέον με τις μικρομε- 
σαίες επιχειρήσεις, αλλά μόνο με τις επιχειρήσεις που στη
ρίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις. Επιχειρήσεις με καλές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σημαντικές εμπράγ
ματες εξασφαλίσεις δανειοδοτούνται με βάση αντικειμενι
κή αξιολόγηση όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα 
με τη βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης πιστωτικού 
κινδύνου, το κόστος των χορηγήσεων σε μικρομεσαίες επι
χειρήσεις μειώνεται, με αποτέλεσμα αυτές να καταστούν 
επιθυμητοί πελάτες και για τις συγχωνευμένες τράπεζες. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι σύνθετοι διαφοροποιημένοι χρη
ματοπιστωτικοί οργανισμοί λειτουργούν σαν τοπικές κεφα
λαιαγορές, ενίοτε και σε περιόδους κρίσεων αφού μπορούν 
να ανθίστανται ευκολότερα στις οικονομικές κρίσεις.

2.3.5. Αύξηση του συστηματικού κινδύνου 
Η μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου που επιτυγχάνε
ται τόσο με τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσι
ών όσο και με τη γεωγραφική εξάπλωση είναι δυνατό να 
προκαλέσει σημαντική αύξηση του συστηματικού κινδύ
νου. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι μεγάλες τρά
πεζες κυρίως λόγω του μεγέθους τους και της επιθυμητής 
σχέσης κινδύνου - αποδοτικότητας αυξάνουν το χαρτοφυ
λάκιο των χορηγήσεών τους σε βάρος των τίτλων σταθερής 
απόδοσης με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν σχετικά μεγα
λύτερο κίνδυνο (European Central Bank, 2000). Στην τάση 
αυτή φαίνεται να συντελεί και η εγγύηση που συνήθως πα
ρέχει η πολιτεία σε μεγάλες κυρίως τράπεζες, δίνοντας σ’ 
αυτές έμμεσα κίνητρα να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
από αυτόν που θα αναλάμβαναν αν δεν υπήρχε η εγγύηση 
του κράτους. Η αγορά πιστεύει και εν μέρει έχει δίκιο ότι 
η πολιτεία θα επέμβει και θα βοηθήσει μια μεγάλη τράπε
ζα που κινδυνεύει από έλλειψη ρευστότητας προκειμένου 
να μην υποστούν δυσάρεστες συνέπειες τόσο οι καταθέτες 
όσο και οι πιστωτές της.
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Αυτός ο κίνδυνος σε κάθε περίπτωση φαίνεται να με
τριάζεται όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δραστηρι
οποιούνται σε διαφορετικές περιοχές καθώς και με τη δι
αφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας 
έτσι την κατάρρευση μιας τράπεζας λιγότερο πιθανή. Για 
την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιού
νται σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς 
και ο συνδυασμός τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσι
ών αποφέροντας, έτσι επιπλέον κέρδη για τις συγχωνευμέ- 
νες τράπεζες (Joseph P.Hughes, William W. Lang, Loretta J. 
Mester, Choon - Geol Moon, 1999).

Οι εν λόγω κινήσεις παρόλα αυτά αυξάνουν σημαντι
κά το συστηματικό κίνδυνο του κλάδου, καθώς προβλήμα
τα ρευστότητας μίας τράπεζας μπορούν να επηρεάσουν με 
ποικίλους τρόπους και τα υπόλοιπα μέλη του χρηματοπι
στωτικού συστήματος. Στις πιθανές συνέπειες περιλαμβά
νονται αδυναμία ανταπόκρισης στα διατραπεζικά συστή
ματα πληρωμών, κινήσεις πανικού εκ μέρους του κοινού 
που συνήθως ακολουθούν την αποκάλυψη των προβλημά
των μιας τράπεζας λόγω έλλειψης διαφάνειας, κατακόρυφη 
πτώση των τιμών των χρεογράφων λόγω αυξημένου όγκου 
εντολών πώλησης που οι αγορές αδυνατούν να διεκπεραι- 
ώσουν, προβλήματα ρευστότητας και άλλα. Οι συγχωνεύ
σεις οδηγούν σε αύξηση του συστηματικού κινδύνου εν μέ- 
ρει επειδή οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου των μεμονω
μένων ιδρυμάτων και κυρίως των μεγάλων τραπεζών. Αυτό 
γιατί καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μιας τράπεζας, αυξάνε
ται και η πιθανότητα αυτή να καταρρεύσει πριν προλάβει 
να τακτοποιήσει κάποιες από τις υποχρεώσεις της, εκθέτο
ντας έτσι τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος σε κίνδυνο είτε 
άμεσα ως πιστωτές είτε έμμεσα λόγω του δη μιουργούμενου 
πανικού και τα προβλήματα στις αγορές χρεογράφων. Τα 
αποτελέσματα θα είναι τόσο πιο σοβαρά όσο πιο σημαντική 
θέση έχει η εν λόγω τράπεζα στα συστήματα πληρωμών.

Οι Σ&Ε σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση, μπορεί 
να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνει 
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και αυτό εξαρτάται από το 
κατά πόσο τα κέρδη που προκύπτουν από τη διασπορά λό
γω διαφοροποίησης αντιστοιχούν στην ανάληψη μεγαλύ
τερου κινδύνου. Έρευνες έχουν δείξει πως σε πολλές περί-
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πτώσεις οι συγχωνευμένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα οφέλη από 
τη διαφοροποίηση, διαμορφώνοντας το χαρτοφυλάκιό τους 
έτσι ώστε να περιλαμβάνει τοποθετήσεις που συνδυάζουν 
μεγαλύτερες αποδόσεις με μεγαλύτερο αναμενόμενο κίν
δυνο (Stephen Polasky, 1998).

Οι κίνδυνοι, όπως γίνεται φανερό, που μπορεί να προ- 
κύψουν από τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών κολοσσών 
είναι μεγάλοι και απαιτούνται από μέρους της πολιτείας νέ
ες προσεγγίσεις εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αν 
υπολογίσουμε ότι με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία 
όπως π.χ. τα παράγωγα μπορεί να αυξηθούν κατακόρυφα 
τόσο η ταχύτητα εμφάνισης των απωλειών όσο και το μέ
γεθος τους, χρειάζεται να μετατοπιστεί το επίκεντρο των 
προσπαθειών από την αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη βελτίωση της δια
φάνειας και τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης κινδύ
νου. Κι αυτό γιατί μια τράπεζα μπορεί να έχει υπερεπάρκεια 
κεφαλαίων τη μια στιγμή και την άλλη να καταρρεύσει από 
λανθασμένες τοποθετήσεις στελεχών της στην αγορά πα- 
ραγώγων όπως έγινε λόγου χάρη με τη Barrings το 1995. Οι 
ίδιοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει ανά πάσα 
στιγμή να μπορούν να μετρούν και να ελέγχουν το μέγεθος 
του κινδύνου που αναλαμβάνουν.

2.3.6. Βελτίωση των συστημάτων πληρωμών 
Η συγκέντρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορεί να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων πληρωμών. Οι επενδύσεις που απαιτούνται 
τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε λογισμικό είναι δαπανηρές 
και επομένως ευκολότερα γίνονται από μεγάλου μεγέθους 
ιδρύματα, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικο
νομίες κλίμακας.

Οι διατραπεζικές πληρωμές επίσης μειώνονται, αφού οι 
διαδικασίες γίνονται πλέον ενδοτραπεζικές και άρα απλού- 
στερες. Ακόμη οι διατραπεζικές μεταφορές ποσών γίνονται 
ευκολότερα καθώς μειώνεται ο αριθμός των αποδεκτών των 
ποσών αυτών. Τέλος οι συνενώσεις μπορεί να οδηγήσουν 
και σε εκλογίκευση της τιμολόγησης των πληρωμών, με
τριάζοντας το κόστος διακίνησης επιταγών. Έτσι ακόμη και
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αν τα τραπεζικά ιδρύματα δεν γίνουν πιο αποτελεσματικά 
στη διαχείριση επιταγών, πιστωτικών καρτών ή δανείων, τα 
αυτοματοποιημένα διατραπεζικά συστήματα εκκαθάρισης 
πληρωμών βελτιώνονται γιατί απλούστατα ο αριθμός των 
τραπεζικών ιδρυμάτων που μετέχουν σ’ αυτά ελαττώνεται. 
Μάλιστα οι συνενώσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε επι
τάχυνση της υιοθέτησης των ηλεκτρονικών πληρωμών στη 
θέση των επιταγών και άλλων δαπανηρών μεθόδων.

Η συγκέντρωση του κλάδου των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε μερικούς μόνο μεγάλους οργανισμούς διευ
κολύνει την καθιέρωση κοινών τυποποιημένων διαδικασι
ών και τεχνικών προδιαγραφών που με τη βοήθεια των κοι
νών δικτύων προσφέρουν αμεσότερη εξυπηρέτηση στους 
πελάτες. Όπως όμως και με τις οικονομίες δικτύου, για να 
εκμεταλλευτούν οι τράπεζες τις οικονομίες κλίμακας που 
επιτυγχάνονται κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολο
γιών κυρίως στην επεξεργασία των πληρωμών BackOffice 
δεν είναι απαραίτητο να κατέχουν αυτές τις τεχνολογίες ή 
να συγχωνευτούν. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να αγο
ραστούν από συγχωνευμένες τράπεζες ή να ανατεθούν σε 
μη τραπεζικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην επεξερ
γασία πληρωμών.

2.3.7. Επίδραση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις τιμές 
των μετοχών των τραπεζών
Η αντίδραση των τιμών των μετοχών μιας εξαγοραζόμενης 
τράπεζας, όπως συμβαίνει εξάλλου με τις τιμές των μετο
χών μιας οποιασδήποτε εξαγοραζόμενης επιχείρησης, σύμ
φωνα με εκτιμήσεις διαφόρων μελετών, είναι θετική με την 
ανακοίνωση της συγχώνευσης, γιατί οι επενδυτές πιστεύ
ουν πως η εξαγορά θα ωφελήσει την εξαγοράζουσα τράπε
ζα (Alberto Cybo - Ottone, Maurizio Murgia, 2000).

Οι τιμές των μετοχών των εξαγοραζουσών τραπεζών 
από την άλλη μεριά είτε δεν αντιδρούν είτε αντιδρούν αρ
νητικά, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά δεν αντιμετωπί
ζει αποτελεσματικά τη συγχώνευση. Αυτό μπορεί να αιτιο
λογηθεί είτε από το γεγονός ότι η εξαγοράζουσα τράπεζα 
ποτέ δεν πετυχαίνει την αναμενόμενη αποδοτικότητα για 
την οποία έγινε η συγχώνευση, είτε επειδή οι προσωπικές 
αντιθέσεις μεταξύ των οργανισμών που πρόκειται να συγ
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χωνευτούν δημιουργούν δυσαρέσκεια των εργαζομένων, εί
τε τέλος μπορεί οι εξαγοράζουσες τράπεζες να πληρώνουν 
το κόστος της εξαγοράς.

Η εμπειρία των εξαγοραζουσών τραπεζών να αποκτούν 
αποτυχημένες τράπεζες, σύμφωνα με μελέτες, οδηγεί σε ευ
νοϊκή εξέλιξη των τιμών των μετοχών. Αυτό ίσως να οφείλε
ται στο γεγονός ότι μπορεί να κερδίσουν κάποια επιχορήγη
ση ή επιτυχή ρευστοποίηση της εξαγορασθείσας τράπεζας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αντίδραση των 
τιμών των μετοχών είναι υψηλότερη στις εξαγοράζουσες 
τράπεζες που έχουν υψηλότερο ποσοστό από εξωτερικά 
μέλη στο διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με αυτές που είχαν 
μεγάλο ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων στο διοικητικό 
συμβούλιο (Richard Roll, 1986).

3. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στα πλαίσια του Διεθνούς 
Τραπεζικού Συστήματος

3.1. Γενικές παρατηρήσεις
Το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στο διεθνές τραπε
ζικό σύστημα που παρατηρείται τελευταία έχει ως αποτέ
λεσμα τη συγκέντρωση λήψης αποφάσεων σε λίγους με
γάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικά παρα
δείγματα η συγχώνευση της Citigroup των Η.Π.Α. με την 
Traveler Group, η συγχώνευση της Bank America Corp. με 
την Nations Bank Corp και η εξαγορά της UFJ Holdings 
από την Mitsubishi Tokyo Finacial Group (MTFCG), από 
την οποία δημιουργείται η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο 
με περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,7 τρις δολάρια (Ρόιτερς, 
2004). Σε όλες τις παραπάνω συγχωνεύσεις η αιτιολογία εί
ναι η ίδια, δηλαδή η διεύρυνση της βάσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο πλανητικός πλέον ανταγωνισμός. Όλα 
αυτά πραγματοποιούνται με αποφάσεις μερικών δεκάδων 
προσώπων για όλο τον πλανήτη και πάντα έξω από τα κέ
ντρα διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας.
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Η.Π.Α.
Αριθμός Τραπεζών 1995 

23.854
Αριθμός Τραπεζών τη δεκαετία ’80 

35.875 (1980)
Ιαπωνία 571 618(1980)
Γερμανία 3.487 5.355 (1980)
Γαλλία 593 1.033 (1984)
Ιταλία 941 1.109 (1987)
Μεγ. Βρετανία 560 796 (1983)
Ολλανδία 174 200 (1980)
Καναδάς 1.030 1.671 (1984)
Ελβετία 415 499 (1990)
Σουηδία 112 598 (1980)
Φινλανδία 352 631 (1985)
Νορβηγία 148 346 (1980)
Αυστραλία 370 812 (1980)

Περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, τα ταμιευτήρια και διάφοροι τύποι
συνεταιριστικών τραπεζών.

Πηγή : IMF, International capital markets, 11/1997

Τα στοιχεία που παραθέτουμε αμέσως παραπάνω μας 
επιτρέπουν να διαπιστώσουμε πόσο πολύ έχει μειωθεί ο 
αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων το 1995 σε σχέση με τη 
δεκαετία του ’80.

Οι διαφορές που εμφανίζονται στην εθνική κουλτούρα 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα των διασυνοριακών εξα
γορών και συγχωνεύσεων. Διαφορές εντοπίζονται στον 
τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, στη διοίκηση, στη θέση 
των απλών υπαλλήλων, στους κανόνες εργασίας, στη δύ
ναμη των πελατών και των προμηθευτών. Συνεπώς, η ασυμ- 
βατότητα της εθνικής κουλτούρας αποτελεί ένα σημαντικό 
λόγο αποτυχίας μιας διασυνοριακής συγχώνευσης ή εξαγο
ράς.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα την πώληση της Τράπεζας Αθηνών στον κορεατι
κό όμιλο Hanwa, κατά τη διάρκεια των αποκρατικοποιήσε
ων, την περίοδο 1991 - 1993, η οποία όχι μόνο δεν οδήγησε 
σε ανάπτυξη της τράπεζας, αλλά αντίθετα επιδείνωσε τις 
εγγενείς αδυναμίες της. Συγκεκριμένα, η διοίκηση και γενι
κότερα η επιχειρηματική φιλοσοφία, που ακολούθησε ο κο
ρεατικός όμιλος, μπορεί να έχουν αποδειχθεί για τις αγορές 
της Ασίας αποτελεσματικές, αλλά απέτυχαν στην ελληνική 
πραγματικότητα.
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Οι περιπτώσεις επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύ
σεων στο διεθνές τραπεζικό κλάδο θα περιγράφουν στη συ
νέχεια και επίσης θα μελετήσουμε τις μεθόδους που εφαρμό
στηκαν για να ξεπεραστούν οι όποιες διαφορές στην εθνική 
κουλτούρα και για να ενισχύσουν την ψυχολογία και το ηθι
κό των υπαλλήλων της εξαγορασθείσας τράπεζας. Έτσι, θα 
δούμε την εξαγορά της αμερικανικής Bankrust από τη γερ
μανική Deutsche Bank και την εξαγορά της Midland από 
την Hong Kong and Shangai Banking corporation (HSBC). 
Επιπλέον, θα μελετήσουμε την περίπτωση της ανόδου της 
αμερικανικής τράπεζας Commerce Bank λόγω των κατα
στάσεων που προέκυψαν από συγχωνεύσεις μεταξύ 4 άλ
λων τραπεζών.

3.2. Η περίπτωση της εξαγοράς της Bankers Trust από 
την Deutsche Bank
Η εξαγορά της αμερικανικής Bankers Trust από τη γερ
μανική Deutsche Bank, το 1988, σύμφωνα με τον Herranl 
Stoehr, ανώτατο στέλεχος της Deutsche Bank, υπήρξε μια 
από τις πιο επιτυχημένες στον τραπεζικό κλάδο, γεγονός 
που αποδεικνύεται εξάλλου και από την ενίσχυση της θέ
σης τους στην αγορά των Η.Π.Α. (Alzira Salama, Wayne 
Holland, Gerald Vinten, 2003)

Από την εξαγορά αυτή δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας 
τραπεζικός κολοσσός, από τον οποίο όμως θα χάνονταν πε
ρίπου 5.500 θέσεις εργασίας. Έτσι, μεταξύ των εργαζομένων 
της εξαγορασθείσας εταιρίας άρχισε να επικρατεί αβεβαιό
τητα, αφού δεν γνώριζαν αν θα διατηρήσουν τις θέσεις τους 
ή θα απολυθούν. Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε σε πτώση 
του ηθικού τους, άγχος, αύξηση απουσιών από την εργα
σία και μείωση παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, 
όταν οι εταιρίες που συγχωνεύονται, όπως και στην προ
κειμένη περίπτωση, ήταν σκληροί ανταγωνιστές, με αποτέ
λεσμα οι εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας εταιρίας να νιώ
θουν ηττημένοι, φοβισμένοι και συχνά προδομένοι. Επί
σης, σημαντικός παράγοντας ήταν και το γεγονός ότι δεν 
γνώριζαν ποιος θα ήταν ο ρόλος τους στη νέα εταιρία, σε 
ποιον θα αναφέρονταν καθώς επίσης και πώς θα ταίριαζαν 
οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τους στόχοι στην κουλ
τούρα του νέου οργανισμού.
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Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Deutsche Bank αποφά
σισε να αποκτήσει την Bankers Trust ήταν ο στρατηγικός 
στόχος που έχει θέσει η επιχείρηση το 1995 και που δεν ήταν 
άλλος από τη μεταμόρφωση της επιχείρησης από μια γερ
μανική τράπεζα σε έναν παγκόσμιο οργανισμό. Εκείνο που 
ώθησε την Deutsche Bank να επιλέξει την Bankers Trust, 
η οποία είχε συγχωνευθεί παλαιότερα με την Alex Brown, 
ήταν η μεγάλη εμπειρία της Alex Brown στον τραπεζικό το
μέα, αφού αποτελεί την παλαιότερη τράπεζα επενδύσεων 
στην Αμερική.

Η χρονική συγκυρία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επι
τυχία της εξαγοράς, γιατί τον Ιούνιο του 1999, όταν έγινε 
η εξαγορά, η κατάσταση στην αγορά ήταν ευνοϊκή. Πέραν 
από τη χρονική συγκυρία, οι managers της Deutsche Bank 
σχέδιασαν την όλη διαδικασία πολύ προσεχτικά. Κατά την 
περίοδο που η συμφωνία ήταν σχεδόν σίγουρη η διοίκηση 
της Deutsche Bank αποφάσισε να αναλάβει ένα project ώστε 
να αντιμετωπίσει τις πολιτισμικές και όχι μόνο διαφορές. 
Αρχικά, η έρευνα έγινε στους εργαζομένους της Deutsche 
Bank. Αυτοί πίστευαν ότι η Bankers Trust αποτελεί επιχεί
ρηση δεύτερης κλάσης και ότι δε θα μπορούσε να συνεισφέ
ρει στη φήμη της δικής τους επιχείρησης. Η διοίκηση της 
Deutsche Bank αντιλήφθηκε ότι η παραπάνω στάση οφει
λόταν σε ένα χάσμα επικοινωνίας και πληροφοριών. Γι’ αυτό 
το λόγο, άρχισε μια προσπάθεια για σοβαρή ενημέρωση των 
εργαζομένων, η οποία αποδείχτηκε επιτυχημένη.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξε σημαντική διαμάχη με
ταξύ της Deutsche Bank και της Alex Brown. Οι εργαζό
μενοι της Alex Brown πίστευαν ότι με τη συγχώνευση θα 
«έχαναν την ταυτότητά τους» και ότι η Bankers Trust δε 
θα τους προστάτευε. Η Deutsche Bank για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη τους, η οποία αποτελούσε στρατηγικό της 
στόχο στην Αμερικανική αγορά, αποφάσισε να προσθέσει 
δίπλα στο δικό τους brand name και αυτό της Alex Brown, 
οπότε η ονομασία της τράπεζας έγινε «The Deutsche Bank 
- Alex Brown Investment Bank». Με αυτό τον τρόπο και 
μόνο, μπόρεσε να κερδίσει την αφοσίωση των εργαζομένων 
της Alex Brown, αλλά παράλληλα κατάφερε να ενισχύσει 
και την αναγνωρισιμότητα του brand name της.

Στη συνέχεια, εξετάστηκε το πώς βλέπουν τη συγχώνευ
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ση οι εργαζόμενοι της Bankers Trust. Αυτοί πίστευαν ότι η 
Deutsche Bank ήταν μια «πολύ γερμανική επιχείρηση» με 
γραφειοκρατικό, ιεραρχικό και πολύ αργό σύστημα λήψης 
αποφάσεων. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε πρόκληση για 
την Deutsche Bank, αφού της έδωσε το έναυσμα να αναθε
ωρήσει κάποιες από τις εργασιακές αξίες της και να υιοθε
τήσει νέες και πιο αποδοτικές.

Κατά τη φάση της ολοκλήρωσης, η ομάδα που ανέλα
βε το έργο συμπεριλάμβανε τους διευθυντές των λειτουργι
κών τμημάτων, τον διευθυντή των ανθρωπίνων πόρων και 
τον διευθύνων σύμβουλο. Αυτή η ομάδα αποφάσισε ποια 
τμήματα της Bankers Trust θα έπρεπε να συμπεριληφθούν 
στη συγχώνευση, αλλά και το ποιοι εργαζόμενοι της ήταν 
περιττοί και ποιοι απαραίτητοι για την επιτυχία του νέου 
οργανισμού. Έτσι, λοιπόν, αποφασίστηκε να προσφερθούν 
ειδικά προγράμματα σε αυτούς που δεν ήταν μέσα στα 
πλάνα της νέας διοίκησης, αλλά και πολύ γενναιόδωρα και 
δελεαστικά πακέτα στα στελέχη εκείνα που χαρακτηρίστη
καν ως άνθρωποι - κλειδιά, προκειμένου να μείνουν στη 
νέα οντότητα.

3.3. Η περίπτωση της εξαγοράς της Midland από την 
Hong Kong and Shangai Banking corporation
H Hong Kong and Shangai Banking corporation (HSBC) 
εξαγόρασε το 1992 την Midland, η οποία δοκίμαζε μειωμέ
να κέρδη και απώλειες τα τελευταία δέκα χρόνια. Η διεθνής 
της προσπάθεια εξάπλωσης ήταν καταστροφική. Υπήρχαν 
επίσης προβλήματα με την ανώτερη διοίκηση της Midland, 
για αυτό το λόγο απαιτούσε ένα δυνατό σχέδιο διάσωσης.

Η HSBC την ίδια ώρα γύρευε εξάπλωση στην Ευρώπη, 
συνεχίζοντας την επιτυχημένη εξάπλωση στην Ασία, στις 
Η.Π.Α. και στον Καναδά. Η Midland προσέφερε μια ισχυ
ρή βάση τραπεζικών υπηρεσιών για την HSBC στη Μεγά
λη Βρετανία. Υπήρχαν επίσης πλεονεκτήματα μεγεθών στη 
συγχώνευση των δύο τραπεζών. Μαζί οι δύο τράπεζες θα 
γίνονταν μεγάλος υπολογίσιμος παγκόσμιος «παίχτης» 
(Banking World, 1994).

Υπήρχαν διαφορές στην κουλτούρα ανάμεσα στις δύο 
τράπεζες. Παρόλα αυτά, και οι δύο είχαν μια καλή κληρο
νομιά και μια περήφανη λαμπρή ιστορία. Η HSBC ήταν μια
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πολύ πετυχημένη τράπεζα που εξαπλωνόταν ενώ η Midland 
περνούσε μια κρίση. Η HSBC θεωρούνταν περισσότερο συ
νεπής στους πελάτες της και δεν γνώριζε κακές αποδόσεις.

Η HSBC χειρίστηκε την εξαγορά με μεγάλη ευαισθησία. 
Θέλοντας να συνεχίσει να είναι συνεπής με την καλή εξυ
πηρέτηση των πελατών, ανέβασε το προφίλ των μάνατζερ. 
Η προσέγγισή της στις εργασιακές σχέσεις ήταν να προ
σφέρει στους εργαζόμενους καλές εργασιακές συνθήκες 
για να έχει η τράπεζα ένα ευχάριστο προσωπικό.

Τέλος, η HSBC υλοποίησε ένα πρόγραμμα ανανέωσης 
των υποκαταστημάτων της. Συγκεκριμένα υπήρξαν αλλα
γές στη διοίκηση και επίσης και αλλαγή διπλής κατεύθυν
σης ανάμεσα στους μάνατζερ των δύο τραπεζών.

3.4. Ανοδος της Commerce Bank λόγω των καταστάσε
ων που προέκυψαν από συγχωνεύσεις μεταξύ 4 άλλων 
τραπεζών
Όπως υποστηρίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανι
κής τράπεζας Commerce Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1973, 
η φάση της εξαγοράς είναι ένας καλός τρόπος για να χά
σεις πελάτες, αφού καταλύει τις υπάρχουσες μεθόδους, την 
κουλτούρα και τη φίρμα και διασπά τις τράπεζες. Πραγμα
τικά, οι καταθέσεις της Commerce Bank παρουσίασαν άνο
δο εν μέσω δύο μεγάλων συγχωνεύσεων: της αγοράς της 
CoreStates από τη First Union το 1998 και της Summit από 
τη Fleet το 2000 (Vernol Hill, 2004).

Για να μπορέσει η Commerce Bank να επιβιώσει και τε
λικά να κερδίσει έδαφος εν μέσω αυτών των συγχωνεύσεων 
ακολούθησε ένα ωράριο εργασίας που περισσότερο θυμίζει 
ωράριο καταστήματος λιανικής παρά τραπεζικό. Έτσι, τα 
υποκαταστήματα λειτουργούν από τις 7:30 έως τις 20:00 τις 
καθημερινές και από τις 11:00 έως τις 16:00 τις Κυριακές.

Το περιβάλλον των καταστημάτων της είναι ιδιαίτερο 
φιλικό.Ένας υπάλληλος υποδέχεται τους πελάτες κατά την 
είσοδο και δεν υπάρχουν διαχωριστικά μεταξύ πελατών και 
ταμεία (γεγονός που αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα 
της Νέας Υόρκης, όπου οι ληστείες αποτελούν καθημερινό 
φαινόμενο). Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώ
ροι όπου οι πελάτες μπορούν να «αλλάξουν» τα φιλά τους 
χωρίς χρέωση και να κερδίσουν, ίσως, κάποιο δώρο.
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Έτσι, βασιζόμενη στα πλεονεκτήματα αυτά μπόρεσε να 
επικρατήσει στην αμερικανική αγορά και να κερδίσει τους 
πελάτες που δυσαρεστήθηκαν από το κλίμα που δημιουρ- 
γήθηκε στις τράπεζες που συγχωνεύτηκαν.

4. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊ
κού Τραπεζικού Συστήματος

4.1. Γενικές παρατηρήσεις
Την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατη
ρήθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι επεκτάσεις 
ομίλων μέσω εξαγορών έγιναν με πρωτοβουλία των πιστω
τικών ιδρωμάτων. Δηλαδή, οι τράπεζες επεκτάθηκαν πιο 
ενεργητικά σε άλλους χρηματοοικονομικούς κλάδους και 
δραστηριότητες σε σχέση με τη διείσδυση που έκαναν άλ
λες χρηματοοικονομικές εταιρίες προς τις αμιγώς τραπεζι
κές δραστηριότητες. Οι τομείς που κατά κύριο λόγο προ- 
σέλκυσαν το ενδιαφέρον των παραδοσιακών πιστωτικών 
ιδρυμάτων ήταν η διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι επεν
δυτικές υπηρεσίες.

Αυτό το τμήμα της εργασίας εξετάζει εκείνους τους πα
ράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον Ευρωπαϊκό Τραπε
ζικό Τομέα, καθώς και την πορεία των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Επίσης, εξε
τάζονται οι συνέπειες που έχουν οι εξαγορές και συγχωνεύ
σεις Ευρωπαϊκών Τραπεζών στην αξία που αποκομίζουν οι 
μέτοχοι και στο τέλος παραθέτουμε τις μεθόδους που χρη
σιμοποιούνται για την εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης 
των Ευρωπαϊκών τραπεζών.

4.2. Βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον Ευρωπαϊκό Τρα
πεζικό Τομέα
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θεωρούνται ότι μπορούν να 
οδηγήσουν σε αύξηση του μεριδίου αγοράς και μέσω αυ
τού στην ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς από την προ- 
κύπτουσα εταιρεία. Η εμπειρική έρευνα στο παρελθόν είχε 
δείξει ότι στην αγορά με υψηλότερο δείκτη συγκέντρωσης
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παρατηρούνταν υψηλότερα τραπεζικά επιτόκια καταθέσε
ων, με άμεσο αποτέλεσμα τη στροφή των επενδυτών στις 
τραπεζικές καταθέσεις και κατ’ επέκταση στην αύξηση της 
δύναμης ελέγχου της αγοράς από τις μεγάλες τράπεζες 
(European Central Bank, 2000).

Όμως, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευ
ταία χρόνια, παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των 
τραπεζών, έχει μειωθεί σημαντικά η δύναμη ελέγχου της 
αγοράς από αυτές. Για να κατανοήσουμε το παραπάνω αρ
κεί να σκεψτούμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πα
ρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης που παρατηρείται, τα 
τραπεζικά επιτόκια είναι πολύ χαμηλά, οπότε οι επενδυτές 
αναζητούν άλλους τρόπους επενδύσεων και κατά συνέπεια 
η δύναμη ελέγχου της αγοράς από τις μεγάλες τράπεζες 
μειώνεται.

Αυτό οφείλεται στις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο 
Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.
1. Με την υιοθέτηση του Ευρώ ενοποιήθηκε η Ευρωπαϊ

κή τραπεζική αγορά και τα μερίδια αγοράς στις τοπικές 
υποαγορές δεν είναι επαρκείς δείκτες για τον έλεγχο του 
ανταγωνισμού των τιμών.

2. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν την ανάπτυξη νέων 
δικτύων διανομής και προώθησης προϊόντων και κατέ
στησαν τις τοπικές αγορές πιο ευάλωτες.

3. Η έλλειψη διαμεσολαβητών αυξάνει τον ανταγωνισμό 
στις τοπικές εθνικές αγορές.
Κατά συνέπεια οι πρόσφατες τάσεις συγκέντρωσης που 

επικράτησαν στις επιμέρους εθνικές αγορές της Ζώνης 
του Ευρώ και η δημιουργία τοπικών ομίλων διαφοροποιη
μένων επιχειρήσεων θα πρέπει να θεωρηθούν αποτέλεσμα 
των προσπαθειών να εδραιώσουν τη θέση τους στις τοπικές 
αγορές και να αποκτήσουν το κρίσιμο απαραίτητο μέγεθος 
για την επιβίωση τους στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ 
αντίθετα δε φαίνεται να υπάρχει μια τάση για διασυνορι
ακές συγχωνεύσεις και εξαγορές εντός της ΕΕ, του Ευρω
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ζώνης του Ευρώ. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μελέτη της Επιτροπής Ελέγχου 
Τραπεζικών Εργασιών (BSC), οι διεθνείς τραπεζικές εξαγο
ρές και συγχωνεύσεις λαμβάνουν χώρα συχνότερα εκτός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) παρά εντός
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αυτού και αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι Ευρωπαϊκές Τρά
πεζες αναζητούν κέρδη μέσω επέκτασης σε αναπτυσσόμε
νες αγορές.

Η ομοιόμορφη τραπεζική δομή, που χαρακτηρίζει την Ευ
ρώπη, συνεπάγεται λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς στη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στις εμπορικές τράπεζες και τις 
τράπεζες επενδύσεων. Ακόμη, η ταυτόχρονη παροχή τρα
πεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων είναι ένα Ευρωπαϊκό 
φαινόμενο, καθώς οι κανονισμοί επιτρέπουν στις τράπεζες 
των χωρών της ΕΕ να κατέχουν θυγατρικές ασφαλιστικές 
εταιρίες και να δραστηριοποιούνται άμεσα στην προώθηση 
των προϊόντων τους όπου σχεδόν θελήσουν. Η διαδικασία 
που οδηγεί σε συνένωση διαφοροποιημένων επιχειρήσε
ων φαίνεται ότι προκλήθηκε κυρίως από τις τράπεζες, κα
θώς οι περισσότεροι όμιλοι διαφοροποιημένων επιχειρήσε
ων ασχολούνται με τραπεζικές εργασίες και τα έσοδά τους 
προέρχονται κυρίως από αυτές. Η σπουδαιότητα των συγ
χωνεύσεων και εξαγορών στη δημιουργία σύνθετων ομίλων 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί και 
το γεγονός ότι ο βαθμός συγκέντρωσης των τραπεζών εί
ναι υψηλότερος στις μικρές Ευρωπαϊκές χώρες κι έχει αυξη
θεί στις περισσότερες από αυτές στο διάστημα 1995 - 1999. 
Η αύξηση της συγκέντρωσης συνδέεται με τις συγχωνεύ
σεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα στις αντίστοιχες χώρες, 
ενώ φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος της 
χώρας, τη συγκέντρωση και την αντίστοιχη δραστηριότη
τα των εταιριών που συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις ή εξα
γορές με τράπεζες. Αντίθετα, οι τραπεζικές συγχωνεύσεις 
και εξαγορές δεν δείχνουν ή δεν δείχνουν ακόμη να συνδέ
ονται ξεκάθαρα με τους δείκτες δυναμικότητας. Εξάλλου, 
ένα νέο τοπίο στην τραπεζική αγορά, με άμεσες συνέπει
ες στα πιστωτικά ιδρύματα, διαμορφώνεται από τα δύο νέα 
νομοθετικά εργαλεία που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
δηλαδή από την πρόταση οδηγίας για την ενσωμάτωση της 
Συμφωνίας της Βασιλείας II, που αφορά τους νέους κανό
νες για την επάρκεια κεφαλαίων και τα όρια χρηματοδότη
σης των ευρωπαϊκών τραπεζών, και από το Σχέδιο Δράσης 
για τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και τα 
δύο θέματα που καθορίζονται στη Συμφωνία της Βασιλείας 
II, αλλά κυρίως όμως η νομοθεσία για την επάρκεια κεψα-
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λαίων, εκτιμάται ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη δια
μόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης (Θεόδωρος Πανταλάκης, 2004).

Οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές και οι αλλαγές που 
θα προκαλέσει η Συμφωνία της Βασιλείας II, σταδιακά, με
γάλες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη το κύμα εξαγο
ρών και συγχωνεύσεων που αναμένεται στον χρηματοπι
στωτικό χώρο λόγω των ανακατατάξεων που θα επιφέρει η 
μείωση του κόστους από τράπεζες με μεγάλη κεφαλαιακή 
επάρκεια και επαρκή συστήματα διαχείρισης των κινδύνων. 
Οι μικρότερες τράπεζες που δεν μπορούν να υιοθετήσουν 
τα πλέον εξειδικευμένα εσωτερικά συστήματα αξιολόγη
σης των κινδύνων θα έχουν το δίλημμα ή να αυξήσουν την 
επάρκεια των κεφαλαίων τους ή να εξαγορασθούν. Όσο για 
τις μεγαλύτερες, οι οποίες θα εξοικονομήσουν σημαντικά 
κεφάλαια με την υιοθέτηση νέων σωστών μοντέλων αξι
ολόγησης των πιστωτικών κινδύνων, δημιουργείται το κί
νητρο να πραγματοποιήσουν οικονομίες κλίμακας, πυρο
δοτώντας έτσι μια μεγάλη αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής αγοράς με εξαγορές ή συγχωνεύσεις. Οι Ευρω
παϊκές τράπεζες πλέον θα παρέχουν ευρέος φάσματος υπη
ρεσίες στο κοινό, μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα πωλήσεων 
θα διαμορφωθούν, συνέργιες και στρατηγικές συνεργασίες 
θα εμφανιστούν πάνω από τα εθνικά σύνορα, ενώ αναμένε
ται και σύγκλιση της νομοθεσίας τραπεζικών συναλλαγών 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

4.3. Η πορεία των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ 
των ευρωπαϊκών τραπεζών
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο κλάδος των τραπεζικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρουσίασε σημαντικές 
αλλαγές. Μια από τις πιο σημαντικές επιδράσεις της δια
δικασίας αναδόμησης του κλάδου ήταν η αύξηση της δρα
στηριότητας συνενώσεων τραπεζών σε μεγαλύτερους ορ
γανισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έλαβαν χώρα στην 
ΕΕ ήταν τραπεζικές και ιδιαίτερα ανάμεσα σε μικρά ιδρύμα
τα της ίδιας χώρας. Ο αριθμός των συγχωνεύσεων και εξα
γορών μεταξύ Ευρωπαϊκών τραπεζών αυξήθηκε κατά μέσο 
όρο από 15 ανά έτος το 1985 σε 50 - 90 ανά έτος την περί
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οδο 1986 - 1994 και συνέχισε να αυξάνεται ιδιαίτερα κατά 
τα έτη 1998 και 1999, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να αυξάνε
ται και η συνολική αξία της τράπεζας που προκύπτει από 
συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς συμμετέχουν όλο και με
γαλύτερα ιδρύματα.

Χαρακτηριστικό του 2000 ήταν η επίθεση των Ευρωπαϊ
κών τραπεζών στην αμερικανική αγορά και η οργάνωση της 
άμυνας των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών. Οι Ευρωπα
ϊκές τράπεζες ενίσχυσαν την παρουσία τους στην αμερι
κανική χρηματοοικονομική αγορά κυρίως μέσω εξαγορών 
επενδυτικών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών, 
επικεντρώνοντας έτσι τις κινήσεις τους στο πιο επικερδές 
τμήμα της αγοράς. Ωστόσο σημαντικός ήταν και ο αριθμός 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών τρα
πεζών και εξίσου σημαντικός ο αριθμός των αποτυχημένων 
προσπαθειών για συγχώνευση ή εξαγορά.

Μια από τις πρόσφατες επεισοδιακές ιστορίες συγχω
νεύσεων στη Βρετανία ήταν αυτή της Bank of Scotland. 
Αφού αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να συγχωνευτεί δυο φο
ρές, μιας εξ αυτών με την Abbey National, κατέληξε στη 
Halifax, για να δημιουργήσει τον πέμπτο μεγαλύτερο τρα
πεζικό όμιλο στη Βρετανία. Στην περίπτωση της Abbey 
National, «σφήνα» στις αρχικές διαπραγματεύσεις είχε μπει 
η Lloyd’s TSB, η οποία με την προσφορά της χάλασε τα σχέ
δια της ανταγωνίστριάς της. Η συγχώνευση της Halifax με 
την Bank of Scotland, ύψους 40,1 δις δολάρια, σηματοδό
τησε ουσιαστικά την έναρξη ενός νέου γύρου ενοποιήσε
ων στον βρετανικό τραπεζικό κλάδο. Θεωρήθηκε, μάλιστα, 
χείρα βοήθειας στην προσφορά που στη συνέχεια κατέθε
σε η Lloyd’s TSB για την εξαγορά της Abbey National. Επί
σης, μετά από μάχη πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά της 
National Westminster από τη Royal Bank of Scotland.

Ανάλογες προσπάθειες κατέληξαν σε παταγώδη απο
τυχία στην Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη 
τράπεζα της Γερμανίας, η Deutsche Bank, και η Dresdner 
Bank έκαναν συνεχείς απόπειρες να συγχωνευτούν, απέ- 
τυχαν όμως αφού διαφώνησαν για την τύχη του επενδυτι
κού τμήματος της Dresdner, η οποία όμως δεν παράτησε 
τις προσπάθειες συγχώνευσης. Προσπάθησε ξανά, αυτή τη 
φορά με την Commerzbank, χωρίς να πετύχει και πάλι τον
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επιθυμητό στόχο. Τελικά άρχισε να αναδιοργανώνεται χά
ρη στην υποστήριξη της ασφαλιστικής εταιρίας Allianz, η 
οποία αποτελεί βασικό της μέτοχο και αποφάσισε να αυ
ξήσει το ποσοστό της στην τράπεζα σε 78,6%. Από την άλ
λη η Deutsche Bank έμεινε να αναζητά ένα νέο στρατηγικό 
εταίρο εντός και εκτός συνόρων. Η Γερμανία, αξίζει να ση
μειωθεί ότι, διαθέτει 2.200 πιστωτικά ιδρύματα, το 30 % από 
το σύνολο της ΕΕ, και μάλιστα ο αριθμός αυτός προέκυψε 
ύστερα από αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις αφού το 
1997 έφτανε τα 3.600.

Στη Γαλλία, ιστορικές χαρακτηρίστηκαν οι μάχες που 
δόθηκαν για την ανάδειξη των ισχυρότερων στον τραπε
ζικό χώρο. Γνωστότερη είναι η εξάμηνη πάλη της ΒΝΡ και 
της Societe Generale με μήλον της έριδος την Paribas. Απώ
τερος στόχος ήταν βέβαια η Societe Generate, την οποία 
όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει η ΒΝΡ και να υλοποιήσει 
τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας εκ των μεγαλύτερων 
τραπεζών στην Ευρώπη.

Στην Ισπανία έντονη ήταν τα τελευταία χρόνια η κινη
τικότητα στον τραπεζικό χώρο. Την αρχή έκαναν η Banco 
Santander και η Banco Central Hispano, δημιουργώντας 
έναν ισχυρό τραπεζικό πόλο με την επωνυμία BSCH. Λί
γους μήνες αργότερα, η Banco Bilbao Vizcaya (BBV) και η 
Banco Argentaria, η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη ισπα
νική τράπεζα αντίστοιχα, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να 
συγχωνευτούν, δημιουργώντας έτσι τον μεγαλύτερο τρα
πεζικό όμιλο της Ισπανίας από πλευράς χρηματιστηριακής 
αξίας. Η συμφωνία θεωρήθηκε ιδανική, καθώς κατάφερε να 
συνδυάσει τη διορατικότητα παλαιού στυλ της BBV με την 
πρωτοποριακή και ανανεωτική προσέγγιση της Argentaria.

Τέλος, στην Ελβετία ξεχώρισε η συγχώνευση των δύο 
μεγάλων Ελβετικών τραπεζών S.B.S. και U.B.S. και η ίδρυ
ση στη συνέχεια της United Bank of Switzerland.

4.4. Συνέπειες των συγχωνεύσεων και εξαγορών ευρω
παϊκών τραπεζών στην αξία που αποκομίζουν οι μέτοχοι
Η αποτύπωση των συνεπειών που προκύπτουν από τις συγ
χωνεύσεις και εξαγορές ευρωπαϊκών τραπεζών, στην αξία 
που αποκομίζουν οι μέτοχοι θα γίνει με βάση μια έρευνα που 
περιλαμβάνει ανάλυση 54 συμφωνιών εξαγορών και συγχω
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νεύσεων που έλαβαν χώρα σε 13 τραπεζικές αγορές χωρών 
της EE (Cybo - Ottone, A., Murgia Μ.). Μεταξύ των συμ
φωνιών αυτών οι 18 ήταν δια - προϊοντικές, στις οποίες οι 
τράπεζες επεκτάθηκαν στον τομέα των ασφαλειών ή στον 
τομέα των τραπεζικών επενδύσεων. Η προσοχή εστιάζεται 
σε συμφωνίες όπου τουλάχιστον το ένα μέρος είναι τράπεζα 
και όπου υπάρχει αλλαγή ελέγχου στην εταιρία - στόχο.

Τα στοιχεία του χρηματιστηρίου ρίχνουν φως στην επί
δραση που μπορεί να έχουν οι συμφωνίες για συγχωνεύσεις 
και εξαγορές στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Μια 
θετική επίδραση στην αξία μπορεί να σημαίνει αύξηση της 
αποτελεσματικότητας ή της ισχύος στην αγορά μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας. Συνολικά, τα στοιχεία από την 
Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση 
της τιμής των μετοχών της τράπεζας τη στιγμή της ανακοί
νωσης της συμφωνίας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγο
νός ότι η αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς όταν ανα
κοινώνεται μια τραπεζική συγχώνευση αυξάνει τα κέρδη 
των μεγάλων ιδρυμάτων.

Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη διάκριση ανάμεσα στις 
συμφωνίες που αφορούν τράπεζες και συμφωνίες μεταξύ 
τραπεζών και εταιριών άλλου είδους, δείχνουν ότι και οι δύο 
ομάδες παρουσιάζουν θετική δημιουργία αξίας για τους με
τόχους, αν και το ακριβές μέγεθος των αποτελεσμάτων δια
φέρει ανάλογα με την ομάδα. Οι τράπεζες αγοραστές έχουν 
αρνητική αντίδραση από την αγορά όταν ανακοινώνουν 
συγχωνεύσεις και εξαγορές με άλλες τράπεζες, ενώ αντίθε
τα έχουν θετική αντίδραση όταν ανακοινώνουν συγχωνεύ
σεις και εξαγορές διαφοροποίησης. Επιπλέον, τα αποτελέ
σματα των συμφωνιών μεταξύ τραπεζών και άλλων ιδρυμά
των παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό μεταβλητότητας και 
ειδικότερα οι συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες φαίνεται 
να είναι σχετικά μεγαλύτερες σε μέγεθος αλλά και απόδοση 
από ότι οι συμφωνίες με χρηματιστηριακές εταιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τυχόν κέρδη των συγ
χωνεύσεων και εξαγορών τη στιγμή μετά τη δημοσίευση 
των συμφωνιών μπορούν να προκύψουν με τη διάκριση της 
ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος και τη νομι
κή φύση των συμφωνιών. Έτσι, όσον αφορά τη γεωγραφική 
θέση, φαίνεται ότι μόνο η συνδυασμένη αξία των τοπικών
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συμφωνιών δημιουργεί αξία για τους μετόχους, ενώ οι δια
συνοριακές συμφωνίες δεν προσλαμβάνουν θετικές αντι
δράσεις από την αγορά. Οι διασυνοριακές συμφωνίες είναι 
σχετικά μικρότερες σε σχέση με τις εγχώριες, αλλά και το 
συνολικό μέγεθος των ξένων εταιριών στόχων είναι πολύ 
μικρό, γεγονός που μάλλον εξηγεί τη μη σημαντική συνο
λική δημιουργία αξίας των συμφωνιών του τύπου.

Όσον αφορά στη σύγκριση ανάμεσα στις μικρές και με
γάλες συμφωνίες, φαίνεται ότι οι προσδοκίες του χρηματι
στηρίου είναι περισσότερο θετικές για τις πρώτες παρά για 
τις τελευταίες. Αν και οι μεγάλες δείχνουν να έχουν θετική 
αποδοχή από την αγορά τη στιγμή της ανακοίνωσης της 
συμφωνίας, η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων είναι μι
κρή και αυτό εξηγείται πιθανότατα από την αρνητική αντί
δραση της αγοράς του ιδρύματος - αγοραστή.

Όσον αφορά τη νομική διάκριση των συμφωνιών, οι 
συγχωνεύσεις δημιουργούν σταθερή και σημαντική αξία 
για τους μετόχους, η οποία διαφέρει αρκετά από την αντί
στοιχη των εξαγορών. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι τραπε
ζικές συγχωνεύσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερα ιδρύματα 
από ότι οι τραπεζικές εξαγορές.

Εκτός από την προηγούμενη ανάλυση, η ίδια έρευνα 
ασχολήθηκε και με την διερεύνηση των μέσων πλεοναζου- 
σών αποδόσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων ένα έτος πριν 
και ένα έτος μετά τη συμφωνία. Στο έτος που ακολουθεί 
την υπογραφή της συμφωνίας, οι μεγαλύτερες και σημαντι
κότερες αποδόσεις παρουσιάζονται από τις συγχωνεύσεις 
τραπεζών με ασφαλιστικές εταιρίες. Στο έτος που προηγεί
ται την υπογραφή της συμφωνίας, τόσο οι εταιρίες - αγο
ραστές όσο και οι εταιρίες - στόχοι φαίνεται να έχουν χα
μηλή απόδοση. Τέλος, η επίδραση του χρόνου αλλά και της 
χώρας δε φαίνεται να επηρέασε τα συνολικά αποτελέσματα 
του δείγματος.

4.5. Μέθοδοι εκτίμησης του βαθμού συγκέντρωσης των 
ευρωπαϊκών τραπεζών
Η τάση συγκέντρωσης που επικράτησε στο Ευρωπαϊκό 
τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια βάζει ένα σημαντι
κό ερώτημα κατά πόσο έχει δημιουργήσει τραπεζικά ιδρύ
ματα ικανά να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό στο δύ
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σκολο περιβάλλον της Ζώνης του Ευρώ. Η απάντηση στο 
ερώτημα εντοπίζεται στη μέθοδο μέτρησης του βαθμού συ
γκέντρωσης.

Η εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης μπορεί να γίνει 
με τη βοήθεια δύο διαφορετικών μεθόδων. Η πιο απλή, η 
οποία ονομάζεται CR5 (Concentration Ratio 5), μετρά το 
άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλύτερων πιστω
τικών ιδρυμάτων στον κλάδο είτε μα βάση το ενεργητικό 
είτε με βάση τις καταθέσεις είτε με βάση τις χορηγήσεις 
(European Central Bank, 2000). Όσο μεγαλύτερο είναι αυ
τό το μερίδιο, τόσο πιο συγκεντρωμένη θεωρείται η αγο
ρά και, κατά κανόνα, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα που 
αποκτούν οι μεγάλες τράπεζες μιας συγκεντρωμένης αγο
ράς να επηρεάζουν τις εν γένει συνθήκες προσφοράς του 
προϊόντος.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο όταν 
συγκρίνεται το λειτουργικό περιθώριο κέρδους των επι
χειρήσεων (Εσοδα - Έξοδα (μη συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου, του επιτοκίου πληθωρισμού, και των αποσβέσεων)) 
που συμμετέχουν σε μια συγκεντρωμένη αγορά με εκεί
νο των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε λιγότερο συγκε
ντρωμένες αγορές. Σχετικές μελέτες καταλήγουν στο συ
μπέρασμα ότι η πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να 
απολαμβάνει σε γενικές γραμμές υψηλότερα λειτουργικά 
περιθώρια σε σχέση με τη δεύτερη. Το γεγονός αυτό ερμη
νεύεται αφενός από τη δυνατότητα επηρεασμού των τιμών 
(η δυνατότητα αυτή δεν είναι αυτονόητη ιδιαίτερα στην πε
ρίπτωση της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της συγκεκριμέ
νης αγοράς) και αφετέρου από τα πρόσθετα πλεονεκτήμα
τα που συνεπάγεται το μεγάλο μέγεθος αυτών των επιχει
ρήσεων.

Μία πιο αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης του βαθμού συ
γκέντρωσης είναι ο δείκτης Herfindahl, που μετρά τη συ
γκέντρωση της αγοράς, η οποία προσδιορίζεται από το 
άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς όλων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή δείκτης Herfindahl = ΜΙ2 + 
M22 + M32...., όπου Ml, M2, M3,... είναι τα μερίδια αγοράς 
όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων μιας χώρας.

Η ομοιότητα των δύο αυτών μεθόδων έγκειται στο γεγο
νός ότι λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τα μεγαλύτερα
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Διάγραμμα 1 Βαθμός συγκέντρωσης με βάση το άθροισμα 
των 5 μεγαλύτερων τραπεζών

□ Ενεργητικό ■ Δάνεια □ Καταθέσεις

πιστωτικά ιδρύματα. Ο δείκτης Herfindahl πετυχαίνει κάτι 
τέτοιο εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μερίδια των μεγαλύτε
ρων τραπεζικών ιδρυμάτων υψωμένα στο τετράγωνο έχουν 
πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα αντίστοιχα των μικρό
τερων ιδρυμάτων. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείκτες 
είναι ότι ενώ ο δείκτης Herfindahl μας πληροφορεί για τη 
διάρθρωση των μεγεθών του συνόλου της τραπεζικής αγο
ράς, ο άλλος δείκτης περιορίζεται στο άθροισμα των μερι
δίων αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών, αγνοώντας τη 
δομή των μεγεθών στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων μέτρησης του βαθ
μού συγκέντρωσης των τραπεζών στις Ευρωπαϊκές χώρες 
στο τέλος του 1999 εμφανίζονται στα δύο διαγράμματα 
(Διάγραμμα 1 και 2 αντίστοιχα). Τα διαγράμματα δείχνουν 
ότι έχουμε περίπου την ίδια εικόνα για το βαθμό συγκέ
ντρωσης των Ευρωπαϊκών χωρών και με τις δύο μεθόδους. 
Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι υψηλότερος στις μικρότερες 
χώρες, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, λό
γω της παρουσίας πολλών ξένων τραπεζών και της Αυστρί
ας λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού μικρών πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Στη Γαλλία, ο βαθμός συγκέντρωσης με βάση 
τις καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα των μικρών χωρών 
και είναι συνεπώς πολύ υψηλότερος από το ύψος του βαθ
μού συγκέντρωσης στα δάνεια και στο ενεργητικό.
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Διάγραμμα 2 Βαθμός συγκέντρωσης με βάση το δείκτη 
Herfindahl 5
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα
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5. Συγχωνεύσεις & εξαγορές στα Πλαίσια του Ελληνι
κού Τραπεζικού Συστήματος

5.1. Γενικές παρατηρήσεις
Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βιώνει σήμερα τα τελευταία 
χρόνια της εποχής των «παχέων αγελάδων». Η κεφαλαιακή 
τους επάρκεια, η κερδοφορία τους και η αποτελεσματικότη- 
τά τους είναι υψηλές σε σχέση με τις τράπεζες των υπολοί
πων χωρών. Είναι γνωστό ότι το σύνθημα για τις εξαγορές 
και τις συγχωνεύσεις έδωσαν κυρίως οι εταιρίες χρηματοοι
κονομικού κλάδου το 1998. Μετά τις μεγάλες αλλαγές στον 
τραπεζικό κλάδο εκείνη την περίοδο, οι επιχειρηματικές δι
εργασίες μπήκαν σε νέα διάταξη, επιταχύνθηκαν και μαζί 
τους επιταχύνθηκε και η άνοδος των τιμών τους στο Χ.Α.Α.

Το τμήμα αυτό της εργασίας θα μελετήσει τη συσχέτιση 
του Βαθμού Συγκέντρωσης με την Κερδοφορία των τρα
πεζών και ιδιαίτερα θα εξετάσει την περίπτωση των ελλη
νικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, θα μας απασχολήσει η 
διαχρονική εξέλιξη των δεικτών κερδών προ φόρων προς 
το σύνολο εσόδων και λειτουργικών εξόδων προς το σύ
νολο εσόδων για τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπε- 
ζες.Έπειτα, θα ασχοληθούμε με τους λόγους που οδήγησαν 
στην άνθηση των ενοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών.
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Επίσης, θα μελετήσουμε την πορεία των τραπεζικών εξα
γορών και συγχωνεύσεων που οδήγησαν στη διαμόρφωση 
λίγων μεγάλων τραπεζικών ομίλων στη χώρα μας. Πιο συ
γκεκριμένα θα μελετήσουμε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, του ομίλου Eurobank, 
του ομίλου Πειραιώς, του ομίλου Alpha Bank καθώς και του 
ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Ακόμη, θα δούμε και κά
ποιες άλλες μικρότερου μεγέθους αλλά εξίσου σημαντικές 
εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα 
και θα ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό με την αποτυχημένη 
προσπάθεια συγχώνευσης της Εθνικής με την Alpha Bank.

5.2. Συσχέτιση του Βαθμού Συγκέντρωσης με την Κερδο
φορία των Ελληνικών Τραπεζών
Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης συγκρι
τικά με το μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, παρατηρούνται τάσεις 
μείωσης του βαθμού συγκέντρωσής της στη δεκαετία του 
90) όπως διαπιστώνουμε στα δύο διαγράμματα που ακολου
θούν (Διάγραμμα 3 και 4). Με βάση το δείκτη Herfindahl, η 
μείωση αυτή είναι σημαντική και συνεχής, ενώ με βάση το 
άθροισμα των 5 μεγαλύτερων τραπεζών φαίνεται να ανα- 
στρέφεται εν μέρει τη διετία 1997-1999 αντισταθμίζοντας σε 
κάποιο βαθμό τη μείωση της περιόδου 1990 - 1996.

Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου είναι ότι στην περίο
δο 1990 - 1996 απελευθερωνόταν το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό, με αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων (θα με
λετήσουμε καλύτερα το γεγονός αυτό και στο κεφάλαιο 6). 
Παράλληλα, τα μερίδια αγοράς των δυναμικών ιδιωτικών 
τραπεζών αυξάνονταν ταχύτατα σε βάρος των μεγάλων 
κρατικών τραπεζών. Από το 1997, η διαδικασία των συγ
χωνεύσεων και εξαγορών, που θα εξασφάλιζε στις τράπε
ζες το απαραίτητο μέγεθος το οποίο θα τους επέτρεπε να 
επιβιώσουν αλλά και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στο 
νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, δημι
ούργησε έναν ισχυρό πυρήνα 5 μεγάλων τραπεζικών ιδρυ
μάτων (άνοδος του δείκτη των 5 μεγαλύτερων τραπεζών) 
εξασφαλίζοντας, ωστόσο, ένα ικανοποιητικό επίπεδο αντα
γωνισμού στο σύνολο της αγοράς (στασιμότητα του δείκτη 
Herfindahl).
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Διάγραμμα 3 Εξελικτική πορεία δικτώνσυγκέντρωσης ΕΕ - 
Ελλάδας

- 5 μεγαλύτες Ελλάδας • 5 μεγαλύτερες Μέσος ΕΕ

Διάγραμμα 4 Εξελικτική πορεία δεικτών συγκέντρωσης 
ΕΕ-Ελλάδας

Πηγή : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

♦ 5 μεγαλύτες Ελλάδας ■ 5 μεγαλύτερες Μέσος ΕΕ

Προσπαθώντας να διαμορφώσουμε μια πιο ξεκάθαρη ει
κόνα για το βαθμό συγκέντρωσης της ελληνικής τραπεζι
κής αγοράς θα χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο Διάγραμμα 
(Διάγραμμα 5), στο οποίο παρουσιάζεται το ποσοστό που 
διέθεταν τα 5 μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας 
το 1997 και το 2001 επί του συνόλου της αγοράς των τρα
πεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα. Παρατηρούμε, λοιπόν, 
ότι οι 5 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες το 1997 κατείχαν 
ποσοστό 60,7 % αθροιστικά. Ενώ, το 2001 το ποσοστό αυτό
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Διάγραμμα 5 Εξέλιξη βαθμού συγκέντρωσης του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος
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Πηγή : Alpha Bank, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών
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Διάγραμμα 6 Συσχέτιση Συγκέντρωση Αγοράς και 
Λειτουργικού Περιθωρίου, 2000-2001

-♦-Χυνγκ Κογκ-

♦ Ελλάδα ♦ Αυστραλία

♦ ΗΠΑ♦-Ισπανία
♦ Γαλλία|ταλ!α ♦Πορτογαλία ♦Κα^δάς

ΠοσοστόΣυγκεντρωσης
33% 49% 63% 67% 78% 82% 87% 88% 93%

Πηγή: Alpha Bank, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών.

έφτασε το 75,2 %, αφού στο μεταξύ η Alpha Bank είχε συγ
χωνευτεί με την Ιονική και η Εργασίας με τη Eurobank.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στις διάφορες εθνικές τραπε
ζικές αγορές συσχετίζεται θετικά με την κερδοφορία του 
τραπεζικού συστήματος, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6 
(θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και 
του λειτουργικού περιθωρίου) και στο Διάγραμμα 7 (αρνη
τική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και του 
λόγου κόστους προς έσοδα).
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Διάγραμμα 7 Συσχέτιση Συγκέντρωσης Αγοράς και Cost / 
Income Ratio, 2000 - 2001
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Πηγή: Alpha Bank, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών.

Διάγραμμα 8 Οι 5 Μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες
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Πηγή: Alpha Bank, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών.

Αυτή η εικόνα είναι στατική και πρέπει να ερμηνεύεται 
με ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι, ενώ η Ελλάδα εμφανίζεται ως 
τραπεζική αγορά με σχετικώς υψηλή κερδοφορία και με
γάλο βαθμό συγκέντρωσης, υπάρχουν αγορές με πολύ με
γαλύτερη συγκέντρωση αλλά και πολύ μικρότερη κερδο
φορία. Είναι δύσκολο, λοιπόν, σε μια μεταβατική περίοδο, 
όπως αυτή που διέρχεται η ελληνική τραπεζική αγορά, να 
ερμηνευτούν τα διαγράμματα αυτά και να οδηγήσουν σε 
ασφαλή συμπεράσματα. (Merill Lynch report, 2002).

Μια διαχρονική ανάλυση εν προκειμένω για την ελ
ληνική αγορά μπορεί να είναι περισσότερο διαφωτιστική. 
Στο Διάγραμμα 8 εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη, από το
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1997 έως το 2001, των δεικτών κερδών προ φόρων προς το 
σύνολο εσόδων και λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο 
εσόδων για τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

Παρατηρούμε ότι οι δείκτες κερδοφορίας παρουσιά
ζουν μια αυξητική τάση φθάνοντας στο υψηλότερο σημείο 
το 1999/2000 ενώ το 2001 παρατηρείται μια ελαφρά κάμ
ψη. Μέχρι το 1999, τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθ
μούς, λόγω των σημαντικών εσόδων από χρηματοοικονομι
κές πράξεις που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια σύγκλισης 
των Ελληνικών επιτοκίων στα πολύ χαμηλότερα Ευρωπαϊ
κά επιτόκια και της ευνοϊκής χρηματιστηριακής συγκυρίας. 
Στα επόμενα δύο χρόνια, παρατηρείται απώλεια σημαντι
κών εσόδων από την ραγδαία πτωτική πορεία της ελληνικής 
χρηματιστηριακής αγοράς. Επιπλέον, σημειώνεται αύξηση 
των εξόδων που προέρχονται από τις σημαντικές επενδύ
σεις για την τεχνολογική αναβάθμιση και γενικότερα για 
την λειτουργική ενοποίηση των συγχωνευμένων τραπεζών.

Με τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ενώ ο βαθμός 
συγκέντρωσης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς έχει αυ
ξηθεί την τελευταία πενταετία, η κερδοφορία παρουσιάζει 
κάμψη τα τελευταία χρόνια. Η κάμψη αυτή σχετίζεται με τη 
διαδικασία της συγκέντρωσης στο βαθμό που η αυξημένη 
συγκέντρωση αντιπροσωπεύει αυξημένο κόστος προσαρ
μογής στη νέα κατάσταση, αν και οφείλεται σε μεγάλο βαθ
μό και στη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή συγκυρία που 
έχει αφαιρέσει ορισμένες σημαντικές πηγές εσόδων από τις 
τράπεζες. Έτσι, οι εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών δεν 
επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 
επιπτώσεις του αυξημένου βαθμού συγκέντρωσης του Ελ
ληνικού τραπεζικού συστήματος στη συνολική κερδοφορία 
και στην αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες που ισχύουν στις 
περισσότερες αγορές αποτρέπουν κάθε ισχυρισμό ότι η αύ
ξηση του βαθμού συγκέντρωσης επιτρέπει στα ελληνικά 
τραπεζικά ιδρύματα να ασκήσουν κάποιο βαθμό ελέγχου 
στην τιμή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
με σκοπό να αυξήσουν τα λειτουργικά τους έσοδα και εν γέ- 
νει την κερδοφορία τους. Από την άλλη μεριά, οι αυξημένες 
δαπάνες κατά τη διαδικασία συγχώνευσης (ενοποίηση συ
στημάτων, αναδιάταξη δικτύου, αποχώρηση προσωπικού)
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και της γενικότερης αναβάθμισης των λειτουργικών και μη
χανογραφικών συστημάτων, δεν επιτρέπουν ακόμα τη δρα
στική μείωση του λόγου των λειτουργικών εξόδων ως προς 
τα έσοδα των τραπεζών, πράγμα που αναμένεται να συμβεί 
τα επόμενα χρόνια.

Αυτό που παρατηρείται και εμπειρικά στην ελληνική 
τραπεζική αγορά τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολο να χα
ρακτηριστεί ως ολιγοπωλιακή συμπεριφορά. Αντίθετα, ο 
ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και εντονότερος μεταξύ των 
μεγάλων παικτών με σκοπό την αύξηση των μεριδίων αγο
ράς και στον αγώνα αυτό επιστρατεύεται και η τιμολογιακή 
πολιτική, η οποία γίνεται ολοένα και επιθετικότερη προς 
όφελος του καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε την εμφάνιση των μικρό
τερων πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία απευθύνονται σε 
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, καθώς εξειδικεύονται 
σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η τιμολογιακή 
πολιτική αυτών των τραπεζών είναι πολλές φορές επίσης 
ιδιαίτερη επιθετική, με σκοπό να αποσπάσουν κάποια ση
μαντικά μερίδια από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς 
στην οποία εξειδικεύονται. Παράδειγμα τέτοιων τραπε
ζών αποτελεί η Nova Bank, η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμ
βριο του 2000 με τη συνεργασία της Interamerican και της 
Banco Comercial Portugues και εστιάζει τη στρατηγική της 
σε συγκεκριμένα τμήματα της τραπεζικής αγοράς, όπως τα 
καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κ.α. Στο ίδιο 
πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία της Probank το 2001 
(από στελέχη της πρώην τράπεζας Εργασίας), η οποία στο
χεύει και αυτή σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Το 
2001 ιδρύθηκε και η Omega Bank από την Ωμέγα Χρηματι
στηριακή, που απευθύνεται και αυτή σε συγκεκριμένα τμή
ματα της αγοράς, εκμεταλλευόμενη την πελατειακή βάση 
της χρηματιστηριακής.

Η όξυνση του ανταγωνισμού, παρά τη μεγαλύτερη συ
γκέντρωση που παρατηρείται είναι αναμενόμενη, γιατί σε 
μια μικρή αγορά όπως η ελληνική, η οποία είναι πλήρως 
ενοποιημένη με την Ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομι
κών προϊόντων, η συγκέντρωση σε πέντε μεγάλους τρα
πεζικούς ομίλους δεν πρέπει να θεωρείται ως μεγάλη συ
γκέντρωση. Η ανταγωνιστική λειτουργία στην Ενιαία Ευ
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ρωπαϊκή Αγορά απαιτεί ενδεχομένως μεγαλύτερα μεγέθη 
τραπεζικών ιδρυμάτων από τα σημερινά, αφού οι πέντε με
γαλύτερες ελληνικές τράπεζες, σε όρους κεφαλαιοποίησης, 
δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο μέγεθος ισοδύναμο με 
μια και μόνο μεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Και, βέβαια, κάθε 
μια μόνη της είναι μάλλον μικρή για να παίξει κάποιο ρόλο 
στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των ελληνικών τρα
πεζών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εκτός της χώρας μας 
έχει διαπιστωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αν και δεν προ- 
έβησαν σε σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές με άλλες 
τράπεζες εντός της Ευρωζώνης, σημείωσαν σημαντικές επι
δόσεις στις εξαγορές τραπεζών σε άλλες χώρες. Συγκεκρι
μένα, το 1998 οι ελληνικές τράπεζες εξαγόρασαν 2 τράπε
ζες χωρών εκτός Ευρωζώνης, 5 το 1999 και μια το 2000. Αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι η συντριπτική πλειοψηψία των πα
ραπάνω εξαγορών αφορά τράπεζες Βαλκανικών χωρών, γί
νεται αντιληπτό ότι η διείσδυση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος στη Βαλκανική ενδοχώρα είναι αισθητή. Μάλι
στα, αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο του ενεργητικού των 
τραπεζών που εξαγόρασαν τράπεζες σε χώρες εκτός Ευρω
ζώνης, ως ποσοστό στο συνολικό ενεργητικό του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος έφθασε το 11 % το 1998 και το 41% 
το 1999 και ήταν από τα υψηλότερα της Ευρώπης.

Η τάση συγκέντρωσης που επικράτησε στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια θέτει το σημαντι
κό ερώτημα κατά πόσο έχει δημιουργήσει οργανισμούς ικα
νούς να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, στο δύσκολο 
περιβάλλον της Ζώνης του Ευρώ. Λόγω των υψηλών ονο
μαστικών επιτοκίων του παρελθόντος, η διαχείριση χαρτο
φυλακίου στην Ελλάδα είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα υπό μορφή διαχείρισης εγχώριων τίτλων σταθε
ρού εισοδήματος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης 
για παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς.

Οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις νέες ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερα της χονδρικής αγο
ράς τραπεζικών υπηρεσιών, θα αναγκαστούν σύντομα να 
επενδύσουν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα πληροφορικής ακόμα και για να κρατήσουν 
τους'Ελληνες πελάτες τους.
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5.3. Οι λόγοι που οδήγησαν στην άνθηση των ενοποιή
σεων των ελληνικών τραπεζών
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εισαγωγή του ΕΥΡΩ έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στον εγχώριο τραπεζικό τομέα. Το σταθερό οικονομικό πε
ριβάλλον της ΟΝΕ με τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, τα 
χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού και επιτοκίων, η διεύρυνση 
των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών αύξησε τη ζή
τηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διεύρυνε τις ευ
καιρίες πραγματοποίησης κερδών (Θωμόπουλος Παναγιώ
της, 2004).

Ταυτόχρονα, όμως, ο αντίκτυπος της ΟΝΕ στις ελληνι
κές τράπεζες συνετέλεσε στην αναδιάρθρωση και απελευ
θέρωση της εγχώριας τραπεζικής αγοράς από τους εκτε
ταμένους περιορισμούς των περασμένων δεκαετιών, στον 
περιορισμό των κρατικών παρεμβάσεων και ενέτεινε τον 
ανταγωνισμό, ιδίως στον τομέα παροχής τραπεζικών υπη
ρεσιών σε μεγάλες εταιρίες, με αποτέλεσμα τη συμπίεση του 
περιθωρίου κέρδους των τραπεζών. Επίσης, η εισαγωγή του 
νέου νομίσματος είχε ως συνέπεια να αυξηθεί το μέσο μέγε
θος των τραπεζικών ιδρυμάτων, να βελτιωθεί η λειτουργική 
αποτελεσματικότητά τους και να διευρυνθούν τα προϊόντα 
που διατίθενται στους επενδυτές και τους δανειολήπτες.

Οι ελληνικές τράπεζες, ενόψει των επερχόμενων αλλα
γών, αναθεωρούν τις στρατηγικές τους: επενδύουν σε νέα 
τεχνολογία, επεκτείνουν το δίκτυό τους, προβαίνουν σε 
πωλήσεις των συμμετοχών τους σε επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στο χρηματοοικονομικό τομέα και βαθμιαία αυξά
νουν το μέγεθος τους, μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και 
αυξήσεων κεφαλαίου.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ προσέφερε τις 
επιπλέον νέες ευκαιρίες αλλά συνετέλεσε και στην εμφά
νιση προκλήσεων, κινδύνων και απειλών, που προέρχονται 
από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των ξένων τραπεζών, οι 
οποίες άρχισαν να δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους 
τομείς της εγχώριας αγοράς.

Οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην πρόκλη
ση αυτή των ξένων τραπεζών προχωρώντας σε μια περίο
δο ενοποιήσεων, η οποία ενθαρρύνεται από το πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Πολλά προ
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γράμματα ιδιωτικοποίησης έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχει 
προγραμματιστεί η εφαρμογή τους σε σύντομο χρονικό δι
άστημα, μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν και οι ιδιωτι
κοποιήσεις των τραπεζών: Πειραιώς, Μακεδονίας - Θρά
κης, Κρήτης, Αθηνών, Κεντρικής Ελλάδος και Ιονικής.

5.4. Εξαγορές και συγχωνεύσεις του ομίλου Εθνικής
Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος εξαγορών, διετία 
1997 - 1998, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συγχωνεύ
σεις θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Πρώ
τα από όλα συγχωνεύτηκε η Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου με τη θυγατρική της Ε.Τ.Ε.Β.Α. Εταιρεία 
Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Έπειτα, η Εθνική 
Ασφαλιστική απορρόφησε τις δύο άλλες ομοειδείς εταιρει
ών του Ομίλου της Ε.Τ.Ε., την Πανελλήνιο και την ΕΤΕΒΑ 
Ασφαλιστική και εξαγόρασε την «ΑΣΤΗΡ» Ασφαλιστική. 
Επίσης, συγχωνεύτηκε η Εθνική Κεφαλαίου με την Εθνική 
Ακινήτων.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το 1997 η Εθνική 
Κτηματική Τράπεζα απορρόφησε την Εθνική Στεγαστική 
Τράπεζα και η νέα Τράπεζα που δημιουργήθηκε, ονομά
στηκε Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδας, ΕΚΤΕ. Στις 23 
Απριλίου το 1998 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας απορρό
φησε την ΕΚΤΕ. Με την συγχώνευση αυτή δημιουργήθηκε 
ένας ισχυρός όμιλος, ικανός να αντιμετωπίσει τις προκλή
σεις του ανταγωνισμού, να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
πιο αποτελεσματική παρουσία στους διεθνείς ορίζοντες. Η 
συγχώνευσή τους πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της 
Ε.Κ.Τ.Ε. από την Εθνική και η σχέση ανταλλαγής των μετο
χών προσδιορίσθηκε σε 1:1,9.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Εθνική ήταν η «μητέρα» που 
το 1927 δημιούργησε από τους κόλπους της και με τους αν
θρώπους της την Κτηματική, προκειμένου να εξασφαλίσει 
δημιουργικότερες ευκαιρίες για τη θεμελίωση και την οικο
δόμηση των στόχων της. Κι έπειτα από 71 χρόνια η Κτημα
τική ξαναγυρίζει στην Εθνική, με κοινό στόχο την αξιοποίη
ση των ανθρώπων τους για μια λαμπρή πορεία στο μέλλον.

Οι ωφέλειες από τη συγχώνευση ήταν σημαντικές για 
τους μετόχους, τους πελάτες αλλά και το προσωπικό των
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δύο τραπεζών. Πρώτα από όλα αυξήθηκε η κερδοφορία και 
η χρηματιστηριακή αξία της νέας τράπεζας. Επιπλέον, επι
τεύχθηκαν οικονομίες κλίμακας και μειώθηκε το λειτουρ
γικό κόστος. Αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια και βελτιώθηκε 
ο συντελεστής φερεγγυότητας. Επιτεύχθηκε ορθολογικό
τερη χρησιμοποίηση των αυξημένων παραγωγικών πόρων 
υπό ενιαία διοίκηση και επιχειρηματική στρατηγική. Ακό
μη, προωθήθηκαν οι εργασίες λιανικής τραπεζικής (retail 
banking) από την επίτευξη σημαντικών συνεργιών στο ενο
ποιούμενο δίκτυο καταστημάτων. Επίσης, ενισχύθηκε η πα
ρουσία της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό και κυρίως στη 
Βαλκανική. Μεταφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της Ε.Κ.Τ.Ε. 
στην Ε.Τ.Ε. στον τομέα της χορήγησης στεγαστικών δανεί
ων. Τέλος, επιτεύχθηκε ενιαίο και ισχυρό dealing room και 
πολύ καλή αξιοποίηση του προσωπικού.

Η Εθνική Τράπεζα, στα τέλη του 2002, προχώρησε στη 
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής της Εθνι
κής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ. 
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι εργασίες της 
τράπεζας ΕΤΕΒΑ υπήχθησαν, αναλόγως του αντικειμένου 
τους, στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας. 
Το 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από 
την Εθνική Τράπεζα των θυγατρικών της Εταιρειών Ανώνυ
μος Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχειακών Τουριστικών Και 
Μελετητικών Επιχειρήσεων, Εθνική Ανώνυμος Μελετητική 
Κτηματική Και Τουριστική Εταιρεία Α.Ε. και της Ολυμπίάς 
Τουρισμός Ξενοδοχεία Α.Ε.

Η Εθνική εκτός από τις προαναφερθείσες προσπάθειες 
εξαγορών στην τοπική αγορά, προχώρησε και σε μια σειρά 
εξαγορών στη Διεθνή αγορά, σε μια προσπάθεια να ισχυ
ροποιήσει τη θέση της στα Βαλκάνια. Έτσι, στις αρχές του 
1999 εξαγόρασε το κατάστημα της Chase Manhattan Bank 
στο Βουκουρέστι. Την ίδια χρονιά εξαγόρασε το 72,5 % της 
μοναδικής διεθνούς εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης 
της Βουλγαρίας, της Interlease και το 65 % του μετοχικού 
κεφαλαίου της Stopanska Banca, της μεγαλύτερης τράπε
ζας της ΠΓΔΜ. Μέσα στο 2000 η Εθνική Τράπεζα προέβηκε 
σε μια ακόμη σημαντική εξαγορά. Συγκεκριμένα, απέκτησε 
το 89,9 % της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία, 
της United Bulgarian Bank.
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5.5. Εξαγορές και συγχωνεύσεις του ομίλου Eurobank
Τον μεγάλο αριθμό συγχωνεύσεων της Εθνικής Τράπεζας, 
συναγωνίσθηκε ο όμιλος Λάτση (EFG Eurobank). Πιο συ
γκεκριμένα, η EFG Eurobank θεωρείται ως η τράπεζα που 
ξεκίνησε τις συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. Έτσι, στις 19/7/ 
1996 υπέγραψε σύμβαση εξαγοράς με την Bank Worms, η 
οποία πούλησε το 95 % των μετοχών της Inter Bank Ελλάς 
ΑΕ. Τελικά, η EFG Eurobank απορρόφησε την InterBank 
Ελλάς το 1997.

Στις αρχές του 1998 ακολούθησε η εξαγορά από τον Κο
ρεατικό όμιλο HANWA το 58,08 % των κοινών ονομαστι
κών μετοχών της τράπεζας Αθηνών αντί 26,1 εκατ. Ευρώ 
και από την Εθνική Τράπεζα το 51 % των προνομιούχων 
μετοχών της ίδιας τράπεζας αντί 4,7 εκατ. Ευρώ. Τελικά, η 
Τράπεζα Αθηνών συγχωνεύτηκε με τη Eurobank το 1999. 
Ενώ μια ακόμη από τις εντυπωσιακές ενέργειες της ολοέ
να και περισσότερο αναπτυσσόμενης Eurobank Τράπεζας 
ήταν και η εξαγορά της Τράπεζας Κρήτης από την τράπεζα 
Ελλάδος στις 29/6/98.

Το 1998 αποτελεί πραγματικά σταθμό για τις επεκτατι
κές κινήσεις της Eurobank, αφού, εκτός από τις παραπάνω 
σημαντικές εξαγορές, η Eurobank κατόρθωσε να εξαγορά
σει από μεγαλομέτοχο το 12 % των μετοχών της Τράπεζας 
Εργασίας. Το ποσοστό αυτό κατόρθωσε να το αυξήσει με 
αγορές στο ΧΑΑ και συμμετοχή στην αύξηση του μετο
χικού κεφαλαίου στο 20,34 % μέσω της μητρικής εταιρίας 
συμμετοχών Consolidated Eurofinance Holdings.

Στις 13 Μαρτίου 2000, τα Διοικητικά Συμβούλια της 
Τράπεζας Εργασίας και της Τράπεζας EFG Eurobank, κα
τόπιν σχετικής συνεδρίασης, αποφάσισαν τη σχέση ανταλ
λαγής των μετόχων των δύο τραπεζών στο πλαίσιο της δι
αδικασίας συγχώνευσής τους. Το δίκαιο και εύλογο της 
σχέσης ανταλλαγής εκρίθη από δύο διεθνούς κύρους 
ελεγκτικούς οίκους, την Deloitte & Touche και την Price 
WaterhouseCoopers, με βάση αναλύσεις και αποτιμήσεις 
των δύο τραπεζών, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρό
τυπα. Η σχέση ανταλλαγής όπως αποφασίστηκε από τα 
ΔΣ, ορίστηκε σε 0,75 μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank 
για κάθε μια μετοχή της Τράπεζας Εργασίας. Οι όροι αυ
τής της ανταλλαγής προέκυψαν ευθέως από τη σχέση της
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συνολικής αξίας της Τράπεζας Εργασία προς τη συνολική 
αξία της Τράπεζας EFG Eurobank, η οποία εκτιμήθηκε σε 1 
προς 1,444.

Η εξαγορά αυτή έφερε καινούρια δεδομένα στον τρόπο 
εξαγορών καθώς ήταν μια «επιθετική» εξαγορά τόσο υψη
λού επιπέδου. Ο όμιλος EFG Eurobank - Ergasias, όπως 
επιλέχτηκε να ονομαστεί για να διατηρήσει σε ισότιμη βά
ση τα εμπορικά και αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστί
ας ονόματα και των δύο τραπεζών, αποτελεί πλέον ένα από 
τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τραπεζικούς ορ
γανισμούς της χώρας με συνεχή ανάπτυξη των εργασιών με 
κύριο στόχο να καθιερωθεί ως το ηγετικό χρηματοπιστωτι
κό ίδρυμα της ελληνικής αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Telesis χρηματιστηριακή εται
ρία απορρόφησε τη Δίας επενδυτική και μέσω αντίστρο
φης εξαγοράς τη μικρή Δωρική Τράπεζα Επενδύσεων. Με 
την εξαγορά αυτή, η Telesis απέκτησε τόσο την τραπεζική 
άδεια της Δωρικής όσο και τη θέση της στο χρηματιστή
ριο, μέχρι που τελικά μετονομάστηκε σε Telesis Επενδυτική 
Τράπεζα. Κατά την περίοδο άνθησης του ελληνικού χρη
ματιστηρίου, αυτού του είδους η εξαγορά, αντίστροφη εξα
γορά, αποτέλεσε ιδιαίτερα δημοφιλή μέθοδο στη χώρα μας 
για να εξασφαλιστεί η εισαγωγή μιας εταιρίας στο χρηματι
στήριο. (Αναργυρίδου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Δημήτρι- 
ος, 2003).

Στις 16/3/2001 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
προέβηκε με τη σειρά της σε εξαγορά και στη συνέχεια συγ
χώνευση με απορρόφηση της Telesis Επενδυτικής Τράπε
ζας, η οποία μετονομάστηκε σε EFG Telesis Finance. Στό
χος της εξαγοράς ήταν η προσφορά ολοκληρωμένης εξυ
πηρέτησης τόσο στον μεγάλο εταιρικό πελάτη, όσο και στη 
μικρομεσαία επιχείρηση και τον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος 
χρειάζεται στο πλαίσιο της ΟΝΕ εξειδικευμένες γνώσεις και 
διεθνείς προσβάσεις.

Η σχέση αξιών των δύο τραπεζών βασίστηκε σε 5 διε
θνώς αναγνωρισμένες μεθόδους αποτίμησης πιστωτικών 
ιδρυμάτων: προεξόφληση ταμειακών ροών, χρηματιστηρι
ακές αξίες, αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση, δείκτες κε
φαλαιαγοράς άλλων εισηγμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, 
δείκτες αποτίμησης παρόμοιων συναλλαγών. Έτσι η σχέση
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ανταλλαγής που οι διοικήσεις των δύο τραπεζών έκριναν 
δίκαιη είναι 1 μετοχή της Eurobank Ergasias έναντυ 2,2 με
τοχών της Telesis. Η συγχώνευση αυτή ακολουθήθηκε από 
τη συγχώνευση των εταιρειών EFG Eurobank χρηματιστη
ριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., χρηματιστηριακή Εργασίας Α.Χ.Ε., Επεν
δύσεις Αναπτύξεως και Telesis χρηματιστηριακή Α.Ε., με 
απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Με την ολο
κλήρωση του εγχειρήματος αυτού ο νέος σχηματισμός δι- 
εκδικεί την πρώτη θέση τόσο σε χρηματιστηριακές εργασί
ες (περίπου 10 %) όσο και στον επενδυτικό τομέα (25 %).

Μέσα στο 2004 η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Τράπεζα 
και η Επενδύσεις Αναπτύξεως - Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύ
σεων Χαρτοφυλακίου υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγ- 
χωνεύσεως. Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο εταιρειών θα 
γίνει με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε και η εξαγορά ενός από 
τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, της Intertrust 
ΑΕΔΑΚ, από την EFG Eurobank.

Όσον αφορά την επέκταση του ομίλου στις διεθνείς 
αγορές, ξεχωρίζουν οι εξαγορές που πραγματοποίησε στη 
Βαλκανική.Έτσι, το 1994 απέκτησε το 75 % της EFG Private 
Bank (Luxembourg) S.A. και το 1997 εξαγόρασε το δίκτυο 
καταστημάτων της Credit Lyonnais Greece S.A. Στις 14/8/ 
1998, απέκτησε από τη Βουλγαρική κρατική εταιρία τρα
πεζικής αναδιάρθρωσης το 78,23 % της Post Bank έναντι 
38 εκατ. Δολαρίων Η.Π.Α. Η προσφορά υποβλήθηκε σε 
ποσοστό 50 % - 50 % μαζί με την American Life Insurance 
Co. Επιπλέον, στις 20/7/2000 υπεγράφη συμφωνία, βάση 
της οποία η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε την επέκτασή 
της στη ρουμανική αγορά. Στα μέσα του 2002, μαζί με την 
Banque Portogiez de Investimentu (BPI) και την General 
Electric Corporation, καθίσταται στρατηγικός επενδυτής 
της Bank Post S.A., αφού αποκτά και το 53,25 % της Bank 
Post Ρουμανίας. Ενώ, την επόμενη χρονιά, συνεχίζοντας τις 
εξαγορές, αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Post 
Banka AD Σερβίας στο 90,8 %, η οποία μετονομάζεται σε 
EFG Eurobank AD Beograd.

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί και το γεγονός ότι το 1998 
η Γερμανική τράπεζα Deutsche Bank απέκτησε το 10 % της 
EFG Eurobank, το οποίο το 2003 το διέθεσε στην αγορά και
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τελικά αυξήθηκε η συμμετοχή των κρατικών επενδυτών σε 
22 % του συνόλου.

5.6. Εξαγορές και συγχωνεύσεις του ομίλου Πειραιώς
Ανάμεσα στους πρωτοπόρους εκείνης της εποχής ήταν και 
η Τράπεζα Πειραιώς, με τις ουσιαστικές εξαγορές:
♦ του 36,37 % των μετοχών της Μακεδονίας - Θράκης, με

γαλύτερης Δημόσιας Τράπεζας της Βόρειας Ελλάδας,
♦ των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα,
♦ του ενεργητικού και δύο καταστημάτων της Credit Ly

onnais (Greece), η οποία μετατράπηκε σε επενδυτική 
τράπεζα και μετονομάστηκε σε Piraeus Prime Bank,

♦ της XiosBank, μέσω ανταλλαγής μετοχών (η Πειραιώς 
απέκτησε το 37,8 % των μετοχών της XiosBank και η 
XiosBank το 8,4 % της Πειραιώς),

♦ του ενεργητικού και πέντε υποκαταστημάτων της National 
Westmister Bank (Greece)

♦ πλειοψηφικού πακέτου της κυπριακής επενδυτικής εται
ρίας Euroinvestent and Finance Ltd από την εταιρία συμ
μετοχών Ν.Κ. Σακόλας και

♦ της χρηματιστηριακής ΣΕΓΕΚ.
Στις 30 Ιουνίου 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των 

τραπεζών: Πειραιώς, Μακεδονίας - Θράκης και Χίου, με 
ανταλλαγή μίας μετοχής έναντι μίας μετοχής της τράπεζας 
Πειραιώς, η οποία απορρόφησε τις άλλες δύο. Πρόκειται 
για την πρώτη «τριπλή» συγχώνευση τραπεζών που πραγ
ματοποιήθηκε στη χώρα μας και μάλιστα σε σύντομο χρο
νικό διάστημα.

Τον Ιούνιο του 2003 το διοικητικό συμβούλιο της τρά
πεζας Πειραιώς ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση 
της ΕΤΒΑ και καθόρισε τη σχέση ανταλλαγής σε μία με
τοχή της Τράπεζας Πειραιώς για κάθε 2,4 μετοχές της ΕΤ
ΒΑ. Ενώ, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου πραγματοποιήθηκε 
η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΒΑ Leasing από την 
Πειραιώς Leasing και η συγχώνευση με απορρόφηση της 
Alpha Επενδύσεων από την Alpha Bank.

Ο όμιλος Πειραιώς, ακολουθώντας και αυτός τις εξελί
ξεις, αποφάσισε να διεισδύσει στη Βαλκανική.Έτσι, εξαγό
ρασε αρχικά την Tirana Bank στην Αλβανία και υποκατά
στημα της Τράπεζας Χίου στη Σόφια. Ενώ, μέσα στο 2000
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απέκτησε από την Budapest Bank ΡΤ, τη Ρουμανική Τράπε
ζα Banca de Credit Pater, η οποία μετονομάστηκε σε Piraeus 
Bank Romania.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 23-1-2004 πραγματοποιή
θηκε η συγχώνευση της Marathon Bank και της Interbank 
Νέας Υόρκης, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώ
τη. Η συγχώνευση έγινε, αφού στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν 
οι τυπικές διαδικασίες και η λήψη όλων των εγκρίσεων από 
τις Εποπτικές Αρχές της Ελλάδας και των ΗΠΑ, για την 
εξαγορά του 100% της Interbank Ν.Υ. από την θυγατρική 
της Τράπεζας Πειραιώς στη Νέα Υόρκη Marathon Banking 
Corporation. Η πραγματοποιηθείσα συγχώνευση στη Νέα 
Υόρκη, εντάσσεται και αυτή στην πολιτική της επέκτασης 
και της ενίσχυσης του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις 
διεθνείς αγορές, και στην προοπτική διεύρυνσης των κερ
δών της τράπεζας, κάθε χρόνο, από τις διεθνείς της δρα
στηριότητες.

5.7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις του ομίλου Alpha Bank
Η Alpha Bank μπήκε δυναμικά στο δεύτερο κύμα εξαγο
ρών, το 1999, με την εξαγορά του 51 % του ομίλου της Ιο- 
νικής, από την Εμπορική, με σχέση ανταλλαγής 1 μετοχή 
της Alpha Bank για κάθε 1,5 μετοχή της Ιονικής. Θα πρέπει 
εδώ να σημειωθεί ότι οι παράγοντες οι οποίοι ελήψθησαν 
υπόψη κατά την εκτίμηση των πραγματικών αξιών των δύο 
τραπεζών και στη συνέχεια κατά την αξιολόγηση της σχέ
σης ανταλλαγής των μετοχών τους, περιλαμβάνουν τα ανα
μορφωμένα ίδια κεφάλαια των δύο τραπεζών, τις χρημα
τιστηριακές τους αξίες, συγκρίσιμους χρηματιστηριακούς 
δείκτες αποτίμησης, συγκρίσιμες συναλλαγές, καθώς επί
σης και προβλέψεις προεξοψλούμενων ταμειακών ροών.

Ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τότε ιδιωτικοποίηση τράπεζας 
και ισχυροποίησε τη θέση της Alpha Bank. Ο όμιλος της 
Ιονικής περιελάμβανε: την Ιονική Τράπεζα, την ΑΕΔΑΚ, 
την Ιονική Επενδύσεων, την Ιονική Leasing, την Ιονική 
Χρηματιστηριακή, την Ιονική Εκπαιδευτική και την Ιονική 
Ξενοδοχειακή, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια των ξενοδοχείων 
Athens Hilton και Rhodos Imperial. Μέσα στο 2000 πραγ
ματοποιήθηκε και η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της 
Alpha Finance από την Alpha Bank. Ενώ το 2003 ολοκλη
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ρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Επενδύ
σεων Α.Ε.Ε.Χ. από την Alpha Bank Α.Ε.

Επιπλέον, η Alpha Bank εκτός από το δυναμικό δίκτυο 
που φρόντισε να αναπτύξει εντός της ελληνικής τραπεζι
κής αγοράς, προσπάθησε και αυτή να εδραιωθεί και στη δι
εθνή αλλά κυρίως στη Βαλκανική αγορά.Έτσι, το 1998 εξα
γόρασε το 75 % τη Κυπριακής τράπεζας Lombard Natwest, 
η οποία μετονομάστηκε σε Alpha Bank Limited και έκτοτε 
παρουσίασε θεαματική αύξηση σε όλους τους τομείς δρα
στηριότητας, με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει το 8 % των 
Κυπριακών Τραπεζικών συναλλαγών.

Όσον αφορά την κερδοφορία της Alpha Bank Limited 
αυτή παρουσίασε το 2002 μείωση στην κερδοφορία της κα
τά 4,6 % σε σχέση με το 2001, λόγω κυρίως της αύξησης των 
δαπανών προσωπικού και των λοιπών διοικητικών εξόδων 
κατά 25 % και 18 % αντίστοιχα, καθώς και των αυξημένων 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 6 %, οι οποίες 
κρίθηκαν αναγκαίες δεδομένου του αρνητικού οικονομικού 
κλίματος. Μετά όμως από την εξαγορά του 100% του μετο
χικού της κεφαλαίου από την Alpha Bank πήρε σημαντική 
ώθηση, εισάγοντας νέα καταθετικά δανειακά και τραπεζο- 
ασφαλιστικά προϊόντα, διαχωρίζοντας την πελατειακή της 
βάση στα πλαίσια της νέας πελατοκεντρικής αντιλήψεως 
και με την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού για την 
παροχή εξειδικευμένης εξυπηρετήσεως.

Στα μέσα του 1999, ολοκληρώθηκε και η εξαγορά του
65,05 % της Kreditna Banka AD-Skopje, της τέταρτης με
γαλύτερης τράπεζας της FYROM. Επίσης, μέσα στο 2003 
πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 
Alpha Εταιρία Συμμετοχών Ρουμανίας Α.Ε. από την Alpha 
Bank.

Όσον αφορά την εταιρία Alpha Ασφαλιστική, στην 
οποία ο όμιλος Alpha Bank κατέχει το 75% του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της, έγινε γνωστή στα μέσα του 2004 η συμφω
νία εξαγοράς από την Alpha Bank και του 24,41% του μετο
χικού κεφαλαίου της Alpha Ασφαλιστικής, το οποίο κατέχει 
η οικογένεια Παλαιολόγου.

Αξιοσημείωτη είναι και η προσπάθεια της Alpha Bank 
να επεκταθεί στον κλάδο της πληροφορικής. Πιο συγκε
κριμένα, στα μέσα του 2004 έγινε γνωστή η συγχώνευση
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των εταιριών Alpha Bank και Delta Singular με απορρόφη
ση της δεύτερης από την πρώτη και προτεινόμενη σχέση 
ανταλλαγής 10 μετοχές της Delta Singular προς 1 νέα μετο
χή της Alpha Bank. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εται
ριών, στις συνεδριάσεις τους της 29 Ιουνίου 2004, απεφάσι- 
σαν όπως ορισθεί ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχημα
τισμού η 30 Ιουνίου 2004.

5.8. Εξαγορές και συγχωνεύσεις του ομίλου Εμπορικής
Το 1998, ο όμιλος Εμπορικής πραγματοποίησε διείσδυση 
στα Βαλκάνια, εξαγοράζοντας το 86 % του συνολικού με
τοχικού κεφαλαίου της Bulgarian Investment Bank από την 
EBRD. Επίσης, η Εμπορική Τράπεζα κατέχει ήδη το 100% 
των μετοχών της International Commercial Black Sea Bank 
της Αλβανίας και της Ρουμανίας και το 89,45 % και 42 % 
των ομωνύμων τραπεζών της Ρουμανίας και της Γεωργίας, 
το 100 % της international Commercial Bank της Μολδαβί
ας και το 59,4% της ομώνυμης τράπεζας της Βουλγαρίας.

Στις 9 Ιουνίου του 2000 ανακοινώθηκε ότι μετά από πο
λύμηνες διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε συμφωνία με την 
Τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, την Credit Agricole, 
σύμφωνα με την οποία η τελευταία αγοράζει από τις θυγα
τρικές Φοίνικα και Εμπορική Κεφαλαίου το 6,7 % των μετο
χών της Εμπορικής αντί τιμήματος 276,1 δις €.

Ενώ, τον Οκτώβριο του 2000 η Εμπορική Τράπεζα σύ
ναψε στρατηγική συμμαχία με την Κυπριακή εταιρία Glory 
Worldwide Holding Ltd, η οποία ειδικεύεται στα ηλεκτρο
νικά και συμβατικά στοιχήματα και δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο, στη Βαλκανική, τη Μέση Ανατολή και σε αρκετές 
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Η συμφωνία αφορούσε την ίδρυση 
τράπεζας στην Κύπρο, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα 
ανήκει κατά 65 % στην Εμπορική Τράπεζα, κατά 10 % στην 
εταιρία Glory και το υπόλοιπο σε άλλους ιδιώτες επενδυτές.

Επιπλέον, η Εμπορική τράπεζα στις αρχές του 2004 ξε
κίνησε τις διαδικασίες συγχώνευσης δια απορροφήσεως 
των θυγατρικών της εταιριών Εμπορική τράπεζα Επενδύ
σεων Α.Ε., Εμπορική Επενδυτική Α.Ε., Εμπορική Factoring 
Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Εμπο
ρική Κεφαλαίου Και Συμμετοχών Α.Ε., με ενιαία ημερομη
νία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31η Μαΐου 2004.
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Από τις παραπάνω απορροφώμενες εταιρίες, η Εμπορική 
Factoring Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσε
ων και η Εμπορική Κεφαλαίου Και Συμμετοχών Α.Ε. είναι 
εξ ολοκλήρου θυγατρικές της απορροφώσας Τράπεζας. Η 
συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 
2004 και στη συνέχεια η Εμπορική Τράπεζα θα προχωρήσει 
στην έναρξη των διαδικασιών νεώτερης συγχώνευσης με 
απορρόφηση των εταιριών Κάδμος Α.Ε. Επενδύσεων & Πα
ροχής Υπηρεσιών, Κάδμος Α.Ε. Επενδυτικών Πρωτοβουλι
ών και Κάδμος Α.Ε. Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που 
είναι σήμερα εξ ολοκλήρου θυγατρικές της απορροψωμέ- 
νης Εμπορικής Κεφαλαίου Και Συμμετοχών Α.Ε.

5.9. Άλλες σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 
τραπεζικό τομέα
Πέρα από τις πιο πάνω σημαντικές εξαγορές που έλαβαν 
χώρα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, υπήρξε και μια 
σειρά μικρότερων εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι οποί
ες όμως κρίνονται σημαντικές ως προς τη θέση τους στο 
«τραπεζικό γίγνεσθαι» και τις παραθέτουμε στη συνέχεια.

Η μεταβίβαση του 51 % των κοινών μετοχών της Κεντρι
κής Τράπεζας Ελλάδος από την Αγροτική Τράπεζα στην 
Εγνατία ολοκληρώθηκε το 1998.

Σημαντική είναι και η πώληση του 34,5 % της τράπεζας 
Αττικής από την Εμπορική τράπεζα στο ΤΜΕΔΕ και του 15 
% στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εξαγορά του 10 % της Γενικής Τράπεζας από τον όμι
λο Interamerican και εκποίηση του 23 % με τη μέθοδο του 
βιβλίου προσφορών (Book building) πραγματοποιήθηκε το
1998. Ενώ, στις αρχές του 2004 η Γενική Τράπεζα εξαγορά
στηκε από την Societe Generale.

To 2000 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά από την Αγροτι
κή Τράπεζα του δικτύου στην Ελλάδα των επτά καταστη
μάτων της Καναδικής Τράπεζας Nova Scotia, το οποίο θα 
μετατρέψει σε νέα τράπεζα που θα δραστηριοποιείται στη 
λιανική τραπεζική και στη χρηματοδότηση ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων. Ενώ το 2004 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση 
των θυγατρικών της εταιριών Αγροτική Χρηματιστηρια
κή Α.Χ.Ε. και Αγροτική Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. με 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
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Η πώληση των δραστηριοτήτων της Barclays στην Hong 
Kong and Sangai Banking Corporation (HSBC) - Ελλάδας 
πραγματοποιήθηκε το 2001, ενώ είχε προηγηθεί, το 1997, η 
εξαγορά του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της Barclays από 
την Midland, η οποία στη συνέχεια, το 1998, εξαγοράστηκε 
από την HSBC.

Ενώ, οι εταιρίες Ωμέγα Τράπεζα Α.Ε. και Ωμέγα Χρημα
τιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 29 Αυγούστου 2003 ολοκλήρω
σαν τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτε
ρης από την πρώτη, μετά από σχετικές εγκρίσεις της Τρά
πεζας της Ελλάδος και των άλλων αρμοδίων αρχών.

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι στις 9 Ιουλίου 2003, οι 
μέτοχοι των εταιριών Aspis Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ABN AMRO 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία σχετικά με 
τη συγχώνευση των δύο Α.Ε.Δ.Α.Κ. και με την πρόθεση να 
ιδρύσουν νέα εταιρία η οποία θα προσφέρει πλήρες φάσμα 
υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η επέκταση του σκοπού 
της νέας εταιρίας τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών.

Όσον αφορά την Aspis Bank Α.Τ.Ε., γνωρίζουμε ότι στις 
31 Οκτωβρίου 2003 ολοκλήρωσε την εξαγορά των τραπε
ζικών δραστηριοτήτων της Standard Chartered Grindlays 
Bank Ltd, στην Ελλάδα, έχοντας λάβει την έγκριση της Τρά
πεζας της Ελλάδος. Η Standard Chartered Bank είναι από 
τις μεγαλύτερες Τράπεζες στον Κόσμο, με σύνολο ενεργη
τικού το οποίο υπερβαίνει τα € 90 δις και έχει σημαντική 
παρουσία στην Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή, σε πε
ρισσότερα από 500 σημεία, σε 50 χώρες. Επιπλέον, η Aspis 
Bank Α.Τ.Ε στις 24.03.04 προέβη στην εξαγορά επιπλέον 
ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis ΑΕΔΑΚ 
από τον Μέτοχο Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ έναντι του συνολι
κού τιμήματος 3.385.800 €. Μετά την παραπάνω εξαγορά η 
Aspis Bank Α.Τ.Ε κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Aspis ΑΕΔΑΚ.

Ακόμη μέσα στο 2003, η Citigroup απέκτησε μερίδιο 
πλειοψηφίας του Diners Club Europe, το οποίο μέχρι τώ
ρα κατείχε η εταιρεία GTP Holding SpA, συγκεντρώνοντας 
έτσι την πλήρη (100%) κυριότητα, εφ’ όσον η Citigroup κα
τείχε ήδη το 11,5%.
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Ας σημειωθεί και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβού
λιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) στις αρχές 
του 2004 υπέγραψε σύμβαση πωλήσεως 6.000.000 μετο
χών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΕ (ΓΤΕ) στην SOCIETE 
GENERALE S.A. αντί τιμήματος 6 € ανά μετοχή. Η ολο
κλήρωση της συναλλαγής και η μεταβίβαση των μετοχών 
θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρί
σεων από την Τράπεζα Ελλάδος και την Επιτροπή Αντα
γωνισμού και την πρόοδο της διαδικασίας αυξήσεως του 
κεφαλαίου της ΓΤΕ. Δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση 
των παραπάνω, η SOCIETE GENERALE S.A. θα κατέχει 
ποσοστό υπερβαίνον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΓΤΕ, θα πρέπει να προβεί σε δημόσια προσφορά προς τους 
μετόχους της ΓΤΕ για την εξαγορά των μετοχών τους. Πά
ντως, το ΜΤΣ δεν θα προσφέρει τις μετοχές του.

Επιπλέον, η Bank of America, σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεσή της, προτείνει τη συγχώνευση της τράπεζας Αττι
κής με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θεωρώντας ότι από 
αυτή τη συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικές ευκαιρί
ες. Η Bank of America σημειώνει ότι η καθαρή θέση και η 
ταμειακή ροή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που 
αντικατοπτρίζουν πραγματικές αξίες. Αναλυτικότερα, η 
καθαρή θέση της τράπεζας Αττικής διαμορφώνεται μαζί με 
τις υπεραξίες στα 300 - 320 εκατ. €, ενώ του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου στα 1,2 - 1,3 δις €. Επομένως, η σχέση ανταλ
λαγής θα μπορούσε να καθοριστεί σε 1 μετοχή του Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου για κάθε 4,3 μετοχές της τράπεζας 
Αττικής.

5.10. Η αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσης της 
Εθνικής με την Alpha Bank
To 2001 η συγχώνευση που πολύ - συζητήθηκε αλλά τελι
κά δεν έγινε και διακόπηκε οριστικά τις πρώτες μέρες του 
2002, ήταν αυτή των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπε
ζών, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και της Alpha Bank. 
Πρόκειται ασφαλώς για ένα σημαντικό οικονομικό γεγο
νός με κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και πολιτικό υπόβα
θρο. Αν πετύχαινε όχι μόνο θα άλλαζε τον τραπεζικό χάρτη 
της χώρας, αλλά θα επηρέαζε και άλλους κλάδους της οι
κονομίας μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
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συνδικαλιστικές οργανώσος
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191112002: Αναχοίνωση οριστικού «Λαζυγίοσ»

τη μείωση του κόστους των τραπεζικών εργασιών. Παρα
θέτουμε ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα του χρονικού του 
«Άτυχου Γάμου».

Η νέα τράπεζα, μετά τη συγχώνευση, θα έλεγχε το 55 
% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, γεγονός που θα την 
καθιστούσε «παγκόσμιο πρωταθλητή» και τη χώρα μας κά
τοχο του «παγκόσμιου ρεκόρ» βαθμού συγκέντρωσης στο 
τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα χώρας 
με τόσο μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, τουλάχιστον μεταξύ 
των χωρών με κάποιο βαθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Η συγχώνευση αυτή θα δημιουργούσε ένα «σκληρό» 
ολιγοπώλιο προσφοράς στον τραπεζικό τομέα της ελληνι
κής οικονομίας, που θα επηρέαζε και τις δραστηριότητες 
που συνδέονται και εξαρτώνται από αυτές. Βεβαίως, υπο
στηρίζεται από πολλούς ότι δεν θα υπήρχε θέμα ολιγοπωλί
ου και περιορισμού του ανταγωνισμού, γιατί στον ενιαίο ευ
ρωπαϊκό οικονομικό χώρο είναι δυνατή και εύκολη η προ
σφυγή στις υπηρεσίες των χιλιάδων τραπεζικών και άλλων 
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ενιαία ευρω
παϊκή αγορά.
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6. Συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές του χρήμα- 
τοπιστωτικού τομέα και Προτάσεις για Παραπέρα Διεύ
ρυνση του Θέματος

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η επανάσταση της 
πληροφορικής έδωσαν μια μεγάλη ώθηση στις τραπεζικές 
και γενικότερα στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 
ενώ ταυτόχρονα προσέφεραν μια νέα μορφή σε αυτές. Η 
αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού του χρηματοοικονομι
κού τομέα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, των 
χρηματιστηριακών εταιριών και των άλλων φορέων που αυ
ξάνεται συνεχώς, τους επιβάλλει να εφαρμόσουν μια σύγ
χρονη επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση λειτουργεί και ο θεσμός των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται 
ευρύτερα και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Η επιλογή κατάλληλης στρατηγικής εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρό προβληματισμό για τις τράπεζες υπό την 
πίεση των αντικρουόμενων τάσεων. Η πολιτική της προ
σφοράς μεγάλου εύρους προϊόντων και υπηρεσιών που υι
οθετήθηκε από μεγάλη μερίδα του κλάδου, επιλογή που εί
ναι στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική του μεγέθους δεν 
είναι σίγουρο ότι εξασφαλίζει ικανοποιητική αποδοτικότη- 
τα στις τράπεζες. Οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι 
πολύ δύσκολα οι συγχωνευμένοι οργανισμοί επιτυγχάνουν 
μείωση του κόστους, παράγοντα απαραίτητου για τη βελτί
ωση της αποδοτικότητας (David Hussey, 2000).

Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών όπως γίνεται φανερό χρει
άζεται μεγάλες επενδύσεις και επιπλέον ενέχει τον κίνδυ
νο να μην υπάρξει αρκετή ζήτηση γι' αυτές τις υπηρεσίες 
από την αγορά. Επιπλέον η στρατηγική αυτής της διαφο
ροποίησης αντιστρατεύεται την ιδέα της ανάπτυξης στον 
τομέα που η κάθε επιχείρηση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 
και ο οποίος θα της αποφέρει οικονομικό κέρδος. Γι’ αυτό 
μια τράπεζα μπορεί να αναλάβει το κόστος και τον κίνδυνο 
της επέκτασης σε άλλες υπηρεσίες μόνο όταν οι υπάρχου- 
σες είναι αρκούντως κερδοφόρες.

Οι αγγλοσαξονικές τράπεζες λόγου χάρη (και οι ιαπω
νικές εν μέρει) χαρακτηρίζονταν πάντοτε από εξειδίκευση 
δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η λειτουρ
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γία των αγγλοσαξονικών τραπεζών είναι προσανατολισμέ
νη περισσότερο στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και οι 
τράπεζες ακολουθούν πιο επιλεκτικές πολιτικές στις κατη
γορίες των πελατών τους. Καθώς η απελευθέρωση του κα
νονιστικού πλαισίου ήταν πολύ πιο εκτεταμένη και ταχεία 
στις χώρες αυτές, οι τράπεζες προσαρμόστηκαν πιο γρήγο
ρα και οι αναδιαρθρώσεις στην τραπεζική αγορά ήταν με
γαλύτερης έκτασης.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες από την άλλη με
ριά λειτουργούν σαν τράπεζες πολλαπλών δραστηριοτήτων 
προσψέροντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων και 
υπηρεσιών μέσα από τα εκτεταμένα δίκτυα των καταστη
μάτων τους. Αυτές οι τράπεζες με ισχυρή παράδοση στις 
εγχώριες αγορές και με σημαντικό ρόλο στο οικονομικό γί
γνεσθαι της χώρας τους, απάντησαν στις νέες ανταγωνι
στικές συνθήκες διευρύνοντας τα προσφερόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες, στη λογική της εκμετάλλευσης του δικτύου 
των καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες 
είναι παρούσες σε όλες τις αγορές, απευθύνονται σχεδόν 
σε όλες τις κατηγορίες πελατών - για κάποιες ιδιαίτερες κα
τηγορίες επιχειρούν να προσφέρουν εξειδικευμένα προϊό
ντα με υψηλότερο ποιοτικά επίπεδο παροχής υπηρεσιών- 
χρησιμοποιούν τα νέα κανάλια διανομής των τραπεζικών 
προϊόντων όπως τα ATM, το e-banking (Αναργυρίδου Δ. 
Παπαδόπουλος Δ., 2004), το phone-banking κλπ, διατη
ρούν όμως σε δεσπόζουσα θέση το τραπεζικό κατάστημα. 
Η στρατηγική αυτή μπορεί να συνεχίσει να είναι επικερ
δής όσο ο ανταγωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά
των στην Ευρώπη δεν εντείνεται λόγω των τοπικών ιδιαι
τεροτήτων των αγορών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα 
τραπεζικά ιδρύματα στην Ευρώπη έχουν ισχυρή παρουσία 
στην οικονομική ζωή του τόπου αποθαρρύνοντας έτσι την 
είσοδο νέων παικτών.

Μεγάλος αριθμός τραπεζών φαίνεται ότι σε παγκόσμια 
κλίμακα υιοθετεί τη στρατηγική της επικέντρωσης σε προϊ
όντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που διατίθενται για την 
εξυπηρέτηση αναγκών ορισμένων τμημάτων της αγοράς. 
Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα κατοχυρώνεται μέσα 
από τον ολοκληρωμένο προσδιορισμό των αναγκών, την 
ανάλογη πολιτική τιμών και την προσφορά των καταλλη
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λότερων καναλιών διάθεσης αυτών των προϊόντων. Οι τρά
πεζες εξακολουθούν να απευθύνονται και σε κατηγορίες 
πελατών που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με 
προϊόντα τυποποιημένα που διατίθενται μέσα από κανά
λια χαμηλού κόστους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινού
νται ήδη μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Η Citibank λόγου χάρη 
επικεντρώνεται στη λιανική τραπεζική. Πιο συγκεκριμένα, 
δεν δίνει βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποσύρθη
κε από δραστηριότητες πώλησης χρηματοπιστωτικών πλη
ροφοριών τις οποίες εκχώρησε σε άλλη εταιρεία και όπως 
έχει διαφανεί δεν επιθυμεί να γίνει επενδυτική τράπεζα. 
Άλλες μεγάλες τράπεζες επιδεικνύουν ιδιαίτερη προτίμη
ση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπως η Bank of 
America ή σε δραστηριότητες, όπως η Chase που όλο και 
περισσότερο είναι η τράπεζα των μεγάλων επιχειρήσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Τράπεζες όπως η Bankers Trust ή η J.P. 
Morgan είναι πλέον καθαρά επενδυτικές με προσανατολι
σμό στην παροχή συμβουλών σε μεγάλες επιχειρήσεις για 
εργασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων ή για χρηματοδότη
ση επενδυτικών σχεδίων. Αντίθετα στο αγγλικό τραπεζικό 
σύστημα παρατηρούμε την επιλογή των εμπορικών τραπε
ζών να γίνουν ισχυρές εμπορικές τράπεζες εκχωρώντας τα 
υπόλοιπα τμήματα της δράστηριότητάς τους, όπως π.χ. αυ
τές της επενδυτικής τράπεζας.Έτσι η Barclays και η Natwest 
έχουν εξελιχθεί σε τράπεζες retail banking για τους ιδιώτες 
και business banking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι μετά 
τις έντονες διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων μετα
ξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και με 
αντίστοιχα του εξωτερικού, αρχίζει πλέον μια στροφή για 
εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων από άλλους συ
ναφείς κλάδους. Τέτοιου είδους συνεργασίες αποσκοπούν 
στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των τραπεζικών ομί
λων αλλά και σε πιθανές λειτουργικές συνέργιες. Οι επι
χειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής αλλά και του κα
τασκευαστικού τομέα είναι αυτές στις οποίες οι ελληνικοί 
τραπεζικοί όμιλοι έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους σε μια 
πρώτη φάση.
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Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τη στρατηγική που 
επιλέγουν τράπεζες εξειδικευμένες, οι οποίες αποτραβιού- 
νται από ορισμένους τομείς ενώ αναπτύσσουν συνέργιες 
από άλλες ευρύτερου φάσματος δραστηριότητες στη βάση 
σχέσεων υπεργολαβίας. Πρόκειται για τράπεζες που επιλέ
γουν να παράγουν στο εσωτερικό τους ορισμένα προϊόντα 
και υπηρεσίες και τα υπόλοιπα τα εκχωρούν σε εξωτερικούς 
παραγωγούς ή διαθέτουν οι ίδιες κάποια προϊόντα άλλων. 
Η First Union έχει εκχωρήσει μέρος του χαρτοφυλακίου των 
καρτών της σε άλλη τράπεζα εξειδικευμένη στη διαχείρι
ση πιστωτικών καρτών, η Chase αγόρασε το χαρτοφυλάκιο 
καρτών της Bank of New York, η American corp. πούλησε 
ορισμένες από τις θυγατρικές της στο χώρο της καταναλω
τικής πίστης.

Μεγάλοι αμερικανικοί επενδυτικοί οίκοι είναι διαχειρι
στές χαρτοφυλακίων άλλων μικρότερων τραπεζών, οι οποί
ες τους έχουν εκχωρήσει αυτή τους τη δραστηριότητα. Τρά
πεζες πουλάνε τμήματα του δικτύου τους ή προχωρούν σε 
συμφωνίες με άλλους εταίρους. Τέτοιες κινήσεις αφορούν 
τμήματα που θεωρούνταν αποκλειστικότητα των τραπε
ζών, όπως η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου δανείων σε 
επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες, υπηρεσία που σήμερα μπορεί 
να προσφέρεται από τρίτους. Μπορεί να αφορούν επίσης 
εκχώρηση κάποιων μη στρατηγικών δραστηριοτήτων τους, 
όπως υπηρεσίες υποστήριξης ή τμήματα back-office. Είναι 
φανερό πως η εκχώρηση ολόκληρων τμημάτων της τραπε
ζικής δραστηριότητας με την ανάπτυξη σχέσεων υπεργολα
βίας δημιουργεί σχέσεις αλληλεξάρτησης και κατ’ επέκτα
ση επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις των τραπεζών. Η 
καθιέρωση ενός τέτοιου προτύπου λειτουργίας θα διαδρα
ματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τραπεζικού 
τοπίου και με την έννοια αυτή η παρούσα φάση των εξαγο
ρών και των συγχωνεύσεων δεν αποτελεί παρά ένα πρώτο 
βήμα στην πορεία αναδιάρθρωσης των τραπεζικών συστη
μάτων. Το θέμα της πορείας αναδιάρθρωσης των τραπεζι
κών συστημάτων θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενης ερ
γασίας των συγγραφέων.
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