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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζηελ εηαηξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, δίλνληαο ζηηο εηαηξίεο ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ δηάθνξνπο ζηφρνπο θαη 

νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο. Αλακθίβνια, δηαλχνπκε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Οη Δ& κεηαηξέπνληαη ζε  νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ρξήζηκα επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ δηεζλψο. Δπηηπγράλνπλ φρη κφλν ην ζρεκαηηζκφ ελφο λένπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο αιιά επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πγηείο εηαηξίεο λα αλαπηχζζνληαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν θεξδίδνληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Οη Δ& 

ππήξμαλ κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

αλζίδνληαο ηδηαίηεξα θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία. Σν θαηλφκελν απηφ έγηλε πηφ έληνλν 

θπξίσο απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Οδήγεζε ζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα απνηεινχκελν απφ 

ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα ηε πεξίνδν 2009-2015 κέζα απφ ηηο Δ&  πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα. Απηφ ζα εξεπλεζεί κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ, γλσζηφ θαη σο κνληέιν 

CAMELS. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: πγρψλεπζε, Δμαγνξά, Σξαπεδηθφο θιάδνο, Διιάδα, κηινο Πεηξαηψο, 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, κνληέιν CAMELS. 

  



 3 

 

 

ABSTRACT 

Mergers and Acquisitions perform a vital role in corporate finance in enabling firms achieve 

various objectives and financial strategies.  No doubt, we live in a time of significant 

economic changes. M&A are becoming more and more useful as business tools, implemented 

by a huge amount of companies worldwide. They do not only manage to form a new 

economic and cultural environment, but also enable strong and healthy companies grow 

faster and gain competitive advantages against other companies. M&A have been an 

important strategy for our country‟s banking system as well.They bloom in Greek banking 

sector mainly during last decate. This phenomenon has become more intense from 2009 

onwards. It led in a financial world composed by four systemic banks. Purpose of this thesis 

is to follow the course of the Piraeus Group for the period 2009-2015 through M&A took 

place by Piraeus Bank . This will be accomplished applying a really useful financial model, 

called The Camels Model. 

 

KEYWORDS: Merger , Acquisitions , Banking Sector , Greece , Piraeus Froup , Piraeus Bank,  

Camels Model  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε ην θαηλφκελν ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ δείρλεη λα αλαπηχζζεηαη φιν θαη πην πνιχ, θη απηφ γηαηί ραξαθηεξίδεηαη σο 

κία ζρεηηθά αζθαιή επηινγή φρη κφλν γηα ηελ επηβίσζε ελφο νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ 

επέθηαζή  ηνπ.  Απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζην πεδίν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία δηαλχνπκε ζηελ επνρή καο ην 

πέκπην θχκα ησλ ελ ιφγσ αλαδηαξζξψζεσλ έρνληαο ψο αθεηεξία ηελ δεθαεηία ηνπ 90. ηνλ 

θφζκν ηεο Δπξψπεο ηα θαηλφκελν ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ πήξε κεγάιεο 

δηαζηάζεηο απφ ηα έηε 1999-2000 .ε απηφ ζπλεηέιεζαλ ηφζν ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ φζν θαη ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί 

φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπγρσλεχζεσλ έρεη 

πεληαπιαζηαζηεί θαη ν αξηζκφο ηνπο έρεη ηξηπιαζηαζηεί. Οη ηνκείο κε ηελ κεγαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη νη ηνκείο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο ηξάπεδεο, 

αζθάιεηεο θαη πιεξνθνξηθή θαζψο θαη ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

ηελ κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε ζε πξψηε θάζε λα 

απνζαθελίζνπκε ηηο έλλνηεο  ησλ εμαγoξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα 

αλάπηπμήο ηνπο, ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ζηα νπνία πξέπεη λα ππφθεηληαη θαζψο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εκθάληζε θαη ηελ 

πνξεία ηνπο ζηνλ ρξφλν ηφζν ζηνλ ειιεληθφ φζν θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.  

ηελ ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, εμεηάδνληαο ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 2009-2015. Ζ 7εηία απηή ζα κειεηεζεί κέζσ ηνπ κνληέινπ CAMELS θαη θάπνησλ 

αξηζκνδεηθηψλ θαζψο θαη κε ηελ ρξήζε θάπνησλ γξαθεκάησλ. Σν κνληέιν απηφ ζα καο 

βνεζήζεη λα εξεπλήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα ην δηάζηεκα απηφ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν βαζηθφο ππιψλαο ηνπ 

Οκίινπ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν : ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ  

ΔΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΩΝΔΤΔΩΝ 

1.1 Έννοιερ-Οπιζμοί 

Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηελ ζεκαζία ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ζηελ ξνή θαη θίλεζε ηεο αγνξάο ζα πξέπεη 

πξψηα λα δηαζαθελίζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπο. 

Οη πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο (&Δ) ήηνη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δχν εηαηξίεο 

ελψλνληαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζηξαηεγηθήο θχζεσο θαη ζπλαιιαγέο ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηηο ίδηεο αιιά γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέιε (κέηνρνη, managers, 

εξγαδφκελνη, αληαγσληζηέο, θαηαλαισηέο θαη θπβέξλεζε). 

χκθσλα κε ην Δπξεηήξην Οηθνλνκηθψλ  ξσλ, “ Δμαγνξά νξίδεηαη κηα εηαηξηθή 

πξάμε φπνπ κηα εηαηξία αγνξάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / κεηνρέο κηαο εηαηξίαο-ζηφρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο.” Οη εμαγνξέο απνηεινχλ ζπρλά κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο κηαο εηαηξίαο φηαλ ζεσξείηαη πην ζπκθέξνλ λα αλαιάβεη ηε 

ιεηηνπξγία κηαο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο αληί λα ηδξχζεη κία απφ ηελ αξρή. πλήζσο ε 

εηαηξία-αγνξαζηήο πξνζθέξεη έλα greek επί ηεο ηηκήο ηεο αγνξαίαο αμίαο (ηηκή κεηνρήο) ηεο 

εηαηξίαο-ζηφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δειεάζεη ηνπο κεηφρνπο λα πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. Ζ 

ίδηα πεγή νξίδεη ηελ πγρψλεπζε σο “ κηα έλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξηψλ επί ίζηνο 

φξνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.” 

Πην αλαιπηηθά: 

Οη έλλνηεο εμαγνξά (Acquisition/Takeover) θαη ζπγρψλεπζε (Merger) είλαη πηζαλφλ λα 

ζπγρένληαη εθφζνλ θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ζπλέλσζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θάησ απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, ζηφρν θαη ζθνπφ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ζπλέλσζεο απηήο.  

Με βάζε ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη πξναλαθεξζεί , νη εμαγνξέο θαη νη 

ζπγρσλεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα σο εμήο:  

I. Με βάζε ηελ λνκηθή ππφζηαζε ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο (κε βάζε ην 

λνκηθφ πιαίζην Ν.2190/20) κεηά ηε ζπγρψλεπζε θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο 

ζπγρψλεπζεο δηαθξίλνληαη ζε: 

https://www.euretirio.com/thesi-agoras-long-position/
http://www.euretirio.com/2010/08/metoxes-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomiki-anaptyxi.html
http://www.euretirio.com/2010/09/yper-to-artio-premium.html
http://www.euretirio.com/2010/02/axia-antallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html
http://www.euretirio.com/2010/11/paragogikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
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 Δμαγνξά(acquisition) είλαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ελφο ηκήκαηνο ή θαη νιφθιεξεο 

ηεο επηρεηξήζεσο (έλαληη κεηξεηψλ), θαηά ηελ νπνία ε αγνξάζηξηα εηαηξία απνθηά ηνλ 

έιεγρν ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεσο, ε νπνία κπνξεί θαη λα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

σο ππνθείκελν δηθαίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε γίλεηαη ζπγαηξηθή 

εηαηξία ηεο εμαγνξάδνπζαο. 

πγρψλεπζε(merger) είλαη ε ελνπνίεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ 

νπνία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Δλεξγεηηθφ θαη Παζεηηθφ) ηεο απνξξνθεκέλεο εηαηξίαο 

κεηαβηβάδνληαη ζηελ απνξξφθεζα επηρείξεζε, (έλαληη κεηνρψλ βάζεη κηαο θαζνξηζζείζεο 

ζρέζεσο αληαιιαγήο). Καηφπηλ απηψλ, ε απνξξνθεκέλε επηρείξεζε παχεη λα πθίζηαηαη σο 

ππνθείκελν δηθαίνπ (ιχεηαη ρσξίο λα εθθαζαξίδεηαη), ελψ ε απνξξνθψζα ηελ δηαδέρεηαη ζε 

φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. θνπφο ηεο ζπγρψλεπζεο κπνξεί λα είλαη ε 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο , βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

εηζαγσγή ζε κία λέα αγνξά, ε πξνζέγγηζε λέσλ πειαηψλ, απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο, απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 

ηερλνγλσζίαο .  

II. Έρνληαο σο θξηηήξην ηνλ ηξφπν ηεο πξνζθνξάο ηεο εμαγνξάο δηαθξίλνληαη ζε: 

   Γεκφζηα πξνζθνξά ζηνπο κεηφρνπο (Public Tender Offer) 

πγρψλεπζε (Merger) 

Proxy Fights (Ζ.Π.Α.) 
 
αθνξνχλ ζηελ πξνζπάζεηα κεξίδαο κεηφρσλ ή ηνπ 

management λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνηξέπνληαο ηνπο κεηφρνπο λα ςεθίζνπλ κέζσ αληηπξνζψπσλ (proxy 

contests).  

III. Με βάζε ηε δηάζεζε/ζηάζε (mood) ηεο δηνηθήζεσο ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο 

δηαθξίλνληαη ζε : 

Δρζξηθή (hostile). πγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξά ησλ δχν εκπιεθνκέλσλ πιεπξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε 

πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο είηε κέζσ δεκφζηαο πξνζθνξάο ζηνπο 

κεηφρνπο, είηε απνθηψληαο ζηγά-ζηγά θαη αζφξπβα παθέηα κεηνρψλ ηεο εμαγνξαδφκελεο ή κε 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ. 

Φηιηθή (friendly) ηέηνηεο είλαη νη ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ, χζηεξα 

απφ ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ δπν εκπιεθνκέλσλ πιεπξψλ θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνπο κεηφρνπο απηψλ φηη εγθξίλνπλ απηφ ην είδνο ζπγθέληξσζεο.  πλήζσο 
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γίλεηαη ζχζηαζε ζηνπο κεηφρνπο λα εγθξίλνπλ θαη απηνί ηε ζπκθσλία, ζχκθσλα κε ηηο 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο, ελψ θαη ην αληίηηκν ηεο ζπκθσλίαο έρεη θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ.  

Αληίζηξνθε εμαγνξά (reverse takeover). Απνηειεί έλα είδνο εμαγνξάο φπνπ κηα 

ηδησηηθή εηαηξία αγνξάδεη κηα εηαηξία εηζεγκέλε ήδε ζην ρξεκαηηζηήξην(public company) 

απνθεχγνληαο έηζη ηα θφζηε, ηα έμνδα θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα ρξεηαδφηαλ κηα δηαδηθαζία 

δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO) .Ζ ηδησηηθή εηαηξία απνθηάεη ηνλ έιεγρν ηεο δεκφζηαο 

αγνξάδνληαο ηηο κεηνρέο ηεο. Μφιηο ζπκβεί απηφ, νη κέηνρνη ηηο ηδησηηθήο εηαηξίαο 

αληαιιάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κε απηέο ηεο δεκφζηαο θαη έηζη κεηαηξέπνπλ ηελ εηαηξία ζε 

δεκφζηα.  

Split and Sell. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλήζσο εμαγνξάδεηαη κηα εηαηξία κε θχξην 

ζηφρν θάπνηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Απηά κπνξεί λα είλαη ην πειαηνιφγηφ ηεο, 

θάπνηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα κηαο θαηλνηνκίαο πνπ έρεη θαη πνιιά άιια. Μεηά ηελ 

απφθηεζε-εμαγνξά ηεο εηαηξίαο απηήο, ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πσινχληαη κε ζθνπφ 

ηελ αλάθηεζε κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε γηα ηελ εμαγνξά απηή.  

Δμαγνξά Backflip. Ζ εηαηξία πνπ θέξεη ην ξφιν ηνπ αγνξαζηή ζηελ θαηεγνξία απηή 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπγαηξηθή γηα ηελ εηαηξία-ζηφρν. Ηζρπξφ θίλεηξν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

απνηεινχλ ζηνηρεία φπσο ε δηαζεκφηεηα ηεο κηθξφηεξεο εηαηξία πνπ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηαθέξεηαη θαη ζηελ κεγαιχηεξε. 

Μνριεπκέλε Δμαγνξά  (leveraged buyouts), φπνπ ε εμαγνξά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δαλείνπ, ε απνπιεξσκή ηνπ νπνίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο, 

έρνληαο κεηαθεξζεί θαη ην ρξένο ηνπ δαλείνπ απηνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο. πκβαίλεη ην 

πνζνζηφ δαλεηνδφηεζεο λα αγγίδεη ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ. 

(http://www.euretirio.com) 

IV. Έρνληαο σο θξηηήξην ην βαζκφ ζπζρέηηζεο  ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ή αιιηψο 

ην βαζκφ νινθιήξσζεο δηαθξίλνληαη ζε : 

πζρεηηζκέλεο (Related mergers ή concentric mergers) , νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηξαηεγηθή ζπζρεηηζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο  θαη ππνθαηεγνξηνπνηνχληαη ζε : 

i. Οξηδφληηεο πγρσλεχζεηο (horizontal mergers), νη νπνίεο  αθνξνχλ 

ζπγρσλεχζεηο νη νπνίεο ήηαλ επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ παξφκνηα 

γξακκή παξαγσγήο ζηνλ ίδην ή ζε παξφκνην θιάδν. Παξνπζηάδνπλ 
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κεγάιεο νκνηφηεηεο ζε αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο. Απνηεινχλ 

ζπγρσλεχζεηο πνπ ελέρνπλ εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ. 

(Eckbo,1983) 

ii. Κάζεηεο πγρσλεχζεηο (vertical mergers), νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζπγρσλεχζεηο εηαηξηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε πξνκεζεπηή-πειάηε ή 

πξνκεζεπηή-δηαλνκέα θαη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζε κηα 

θνηλή αιπζίδα εθνδηαζκνχ . (supply chain) Απνηεινχλ δειαδή 

ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ιεηηνπξγηψλ αμίαο είηε πξνο ηα 

εκπξφο (forward vertical intergration) είηε πξνο ηα πίζσ (backward 

vertical integration). 

iii. Κπθιηθέο πγρσλεχζεηο ( circular merger), νη νπνίεο αθνξνχλ ελψζεηο 

εηαηξηψλ κε δηαθνξεηηθφ εχξνο πξντφλησλ ζηελ ίδηα αγνξά θαη έρνληαο 

παξφκνηα θαλάιηα δηαλνκήο. θνπφ έρνπλ ηελ αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πξνο δηάζεζε ζηνπο πειάηεο θαζψο θαη κεξηδίνπ 

αγνξάο. 

Αζπζρέηηζηεο(Unrelated mergers/conglomerates),πνπ αθνξνχλ ζε θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ παίξλνπλ 

κέξνο ζηελ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή γξακκή παξαγσγήο, 

ηερλνγλσζίαο, δηαθνξεηηθφ θνηλφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη-πειαηνιφγην. Πξνηηκάηαη θπξίσο 

απφ νκίινπο εηαηξηψλ. (Roberts A. 2012) 

πγρσλεχζεηο  Δηεξνεηδψλ Γξαζηεξηνηήησλ (conglomerate merger), νη νπνίεο 

ελψλνπλ εηαηξίεο κε κηθξέο ή θαη θαζφινπ νκνηφηεηεο ζηελ παξαγσγή, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πξντφληα αθφκα θαη ζηηο πεξηνρέο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε 

ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ηηο 

ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο γηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. (profit potential) 

 Γηαθξίλνληαη ζε ζπγρσλεχζεηο επέθηαζεο αγνξάο (market extension merger),πνπ 

πεξηιακβάλνπλ  πσιήζεηο παξφκνησλ πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη ζε 

ζπγρσλεχζεηο επέθηαζεο πξντφλησλ (product extension merger). Οη δεχηεξεο ζηεξίδνληαη 

ζηηο πσιήζεηο δηαθνξεηηθψλ σζηφζν νκνεηδψλ πξντφλησλ ζηελ ίδηα αγνξά. (Strategic 

Management Journal, Vol. 9, 173-183 (1988)) 
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Πνηφ είλαη φκσο ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο δχν απηέο έλλνηεο θαη πσο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ;  

 Αλ ζειήζνπκε λα κηιήζνπκε κε ινγηζηηθνχο φξνπο,  ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο 

ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ φζν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ ( Καζαξά Θέζε + 

Τπνρξεψζεηο ) ηεο επηρείξεζεο πνπ πσιείηαη απνξξνθνχληαη απφ ηελ εηαηξία-αγνξαζηή. Ζ 

εηαηξία-αγνξαζηήο είηε δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πνπ ζέιεη λα 

εμαγνξάζεη είηε απεπζχλεηαη κέζσ κηαο δεκφζηαο πξνζθνξάο θαηεπζείαλ ζηνπο κεηφρνπο γηα 

λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο. Δάλ ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηαηξίαο-

ζηφρνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ινγηζηηθή ηεο αμία, ηφηε ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ θαηαγξάθεηαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο σο ππεξαμία.  

Αληηζέησο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο δχν ή πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο  ελψλνληαη 

γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα λέα λνκηθή νληφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη κεηνρέο φισλ ησλ 

κεηφρσλ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο λεντδξπζείζαο εηαηξίαο. (http://www.euretirio.com) 

Παξφιε ηελ παξαπάλσ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο εμαγνξάο θαη ηεο ζπγρψλεπζεο 

ψζηε λα γίλνπλ δηαθξηηέο νη δηαθνξέο ηνπο ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standars), φιεο νη 

εηαηξηθέο ζπλελψζεηο απνηεινχλ εμαγνξέο θαζψο δελ πθίζηαηαη πιένλ ν φξνο ζπγρψλεπζε. 

1.2  Αιηίερ-Κίνηηπα Εξαγοπών-Σςγσυνεύζευν 

 

Γηάθνξεο αηηίεο-θίλεηξα έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο φζνλ αθνξά ηηο εμαγνξέο θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Frank J. Fabozzi, 

F. Modigllani θαη Michael G. Ferri (1994) 

-Σα θίλεηξα φπσο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά: 

i. H κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηφζν ηεο επηρείξεζεο ζαλ νξγαληζκφ φζν θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ηδίσλ ησλ κεηφρσλ (profit-maximization and shareholders value 

maximization) (Becker,1962). Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο πξνζδίδνπλ κία 

δπλακηθή ζηνλ φκηιν πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη επνκέλσο 

εμαζθαιίδεη κία αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, πηζαλφηαηα θαη αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

http://www.euretirio.com/
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ii. Ζ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε 

ζε ιεηηνπξγηθφ είηε ζε δηνηθεηηθφ είηε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν. ε 

ιεηηνπξγηθέο ζπλέξγεηεο πξνθχπηνπλ είηε απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ( νξηδφληηεο 

ζπγρσλεχζεηο) είηε απφ ηηο νηθνλνκίεο θάζκαηνο( ζπγρσλεχζεηο ζπζρεηηζκέλεο ή 

αζπζρέηηζηεο) είηε απφ ηηο νηθνλνκίεο κάζεζεο θαη εκπεηξίαο. ζνλ αθνξά ην 

δηνηθεηηθφ επίπεδν, ζπλέξγεηεο πξνθχπηνπλ απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ νκάδσλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθφκε θαη απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε κηαο αθαηάιιειεο νκάδαο ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο απφ απηήλ 

πνπ ηελ αγφξαζε. Σέινο, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζπλέξγεηεο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ απμεκέλε δαλεηαθή ηθαλφηεηα, ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πιενλαδφλησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη πνιιέο θνξέα απαιιαγψλ 

πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο ζηηο λέεο εηαηξίεο κεηά απφ κία εμαγνξά/ζπγρψλεπζε. 

iii. Αχμεζε ηεο δχλακεο ζηελ αγνξά (Increase The Power of the Market) θαη επνκέλσο 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. ζν κεγαιψλεη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη κηα εηαηξία ζηελ 

αγνξά, ηφζν ειαρηζηνπνηνχληαη νη αληαγσληζηέο ηεο, επνκέλσο κπνξεί λα θαζνξίζεη 

ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο πην επέιηθηα θαη κε ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο.  

iv. Αζζχκεηξε θαη ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε (Information Asymmetries Hypothesis). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη εμαγνξέο /ζπγρσλεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο 

θνξέο εμαηηίαο θάπνησλ δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο-ζηφρνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αμία ηεο επηρείξεζεο εζειεκέλα παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε 

θάλνληαο ηνπο αγνξαζηέο  λα πξνβιέπνπλ πςειά θέξδε θαη επνκέλσο λα πξνβνχλ ζε 

γελλαηφδσξεο πξνηάζεηο εμαγνξάο. Άιισζηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη αγνξαζηέο 

θαηεπζχλνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε εηαηξία-ζηφρνο είλαη ππνηηκεκέλε απφ  ηελ 

αγνξά θαη επνκέλσο πξαγκαηνπνηψληαο κηα αγνξά ζα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη 

θαιχηεξα ην πξαγκαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο νδεγνχκελνο ζηελ πςειή 

θεξδνθνξία.  ε άξζξν ηνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ην National University of 

Seoul, νη Joon Cha, Jin-Young θαη Chung Cheol-Won Yang θαη κέζα απφ κηα έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1994-2005 θαηέιεμαλ  ζηελ 

επαιήζεπζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ απνηειέζκαηνο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο 

πξνζζέηνληαο φηη ν ηειηθφο ζθνπφο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ είλαη λα 

κεησζεί ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηεο εζσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο Δ&. 
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v. Χο απφξξνηα ησλ πξνεγνπκέλσλ έξρεηαη θαη ε Τπεξαληίδξαζε ηεο αγνξάο (Market 

Overreaction Hypothesis), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αγνξέο αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ζε 

αλαθνηλψζεηο ηφζν θαιψλ φζν θαη θαθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

νηθνλνκίαο καο. 

-Σα θίλεηξα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κπνξνχλ λα είλαη θαη δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

i. Σν θίλεηξν θαη ε αιαδνλεία ησλ κάλαηδεξ(Hubris Hypothesis ). ηφρνο ηνπο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο θνινζζνχ, θαζψο νη ακνηβέο ηνπο απμάλνληαη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο εηαηξίαο θαη έηζη νη κάλαηδεξ ειπίδνπλ φηη ζα απνθηήζνπλ πξνζσπηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ελφο ηέηνηνπ ζελαξίνπ απνθηνχλ πξνζσπηθφ γφεηξν θαη θήκε σο εγέηεο 

ζηελ αγνξά. Παξαζπξφκελνη ινηπφλ απφ ην φξακά ηνπο απηφ, ηείλνπλ λα πιεξψλνπλ 

έλα ππεξβνιηθφ ηίκεκα γηα ηηο εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ-εηαηξηψλ θάλνληαο ιάζε 

απνηηκήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. ε κηα κειέηε ηνπ νη Hadlock et al (1999) 

δηαπίζησζε φηη ζε ηδξχκαηα φπνπ ε νκάδα ησλ κάλαηδεξ θαηέρεη κεγάια ζπκθέξνληα 

ηδηνθηεζίαο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα πξνβνχλ ζε ζπγρψλεπζε. Οη κάλαηδεξ 

ζπλήζσο επηδηψθνπλ ζπγρσλεχζεηο γηα ιφγνπο αχμεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ αιιά 

θαη γηα δηθνχο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο. Σν αλ κηα ζπκθσλία γηα ζπγρψλεπζε 

είλαη επλντθή γηα ηνπο κεηφρνπο εμαξηάηαη κε ην αλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κάλαηδεξ 

ζπκπίπηνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. 

- Έλα αθφκα πηζαλφ θίλεηξν ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, απνηεινχλ ηα 

«πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα» (Real Option). Οξίδνληαη σο κηα επέθηαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Options (call  or put-options), ζε πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα 

financial options  ραξίδνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ην δηθαίσκα, φρη ηελ ππνρξέσζε, λα αγνξάζεη 

ή λα πσιήζεη ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην κέιινλ. Έλα 

πξαγκαηηθφ δηθαίσκα (real option), αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

δίλεη ζε κία επηρείξεζε αληίζηνηρα ην δηθαίσκα, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε, λα πξνρσξήζεη ζε 

κία δπλεηηθά απμεκέλεο αμίαο επέλδπζε (Mauboussin, 1999). Σα πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζεκεξηλέο επελδχζεηο δίλνπλ ζηνπο επελδπηέο ηελ επηινγή πεξαηηέξσ 

ζπλέρηζεο ησλ επελδχζεσλ αξγφηεξα, αλ νη ζπλζήθεο θαίλνληαη επλντθέο, ή εγθαηάιεηςε 

ηνπο ζρεδίνπ εάλ ε θαηάζηαζε επηδεηλσζεί (Latimore, 2002). 

-Οξηζκέλα αθφκα θίλεηξα απνηεινχλ:  
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i. Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο,  ν νπνίνο είλαη αξθεηά δηαθξηηηθφο φζνλ αθνξά ηηο 

απνθάζεηο ζπγρψλεπζεο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

ζπγρσλεχζεσλ πνπ επηηξέπνληαη. ε αληίζεζε κε απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ε θπβέξλεζε κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο. 

ii. Πεξίζζηα δπλακηθφηεηα. Ζ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ απνηειεί έλαλ άιιν 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα κεησζεί ε πεξίζζηα δπλακηθφηεηα. ηαλ ππάξρεη 

πεξίζζηα δπλακηθφηεηα, κεξηθέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ρακειφ 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη λα έρνπλ αλαπνηειεζκαηηθφ θχθιν εξγαζηψλ ή 

λα βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ζεκείνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη 

νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ αληίζηνηρα λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα επηρεηξήζεσλ κε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξφβιεκα εμαηηίαο πεξίζζηαο δπλακηθφηεηαο ζηελ αγνξά, 

ιφγσ δηθήο ηνπο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ή ιφγσ αλεπηηπρψλ επελδχζεσλ πνιχ 

ζπρλά εμαγνξάδνληαη γηα λα απνθχγνπλ ηελ ρξενθνπία. 

iii. Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ απνηειεί ην θίλεηξν ζηελ 

δηεμαγσγή ζπγρσλεχζεσλ είλαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αγνξψλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Αξρηθά ν αληαγσληζκφο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ αγνξά. Ο 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηάζε ζε φιεο ηηο αγνξέο ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. 

iv. Σέινο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. Με ηε ζπλέλσζε επηηπγράλεηαη ε αληαιιαγή 

βαζηθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ έλα νξγαληζκφ ζηνλ άιιν πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Σέινο ,ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο κεηαμχ κηθξψλ εηαηξηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ερζξηθέο 

εμαγνξέο.  

1.3 Πλεονεκηήμαηα - Οθέλη Εξαγοπών/Σςγσυνεύζευν  

Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κηαο αγνξάο νθείιεηαη ζε νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απηέο πξνζθέξνπλ. Οη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηα θφζηε κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, λα εληζρχζνπλ ηα έζνδα κέζσ αχμεζεο ηνπ 



 16 

κεξηδίνπ αγνξάο αθφκε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνξνινγηθά θέξδε. ηνρεχνπλ επνκέλσο ζηελ 

αχμεζε εζφδσλ θαη κείσζε θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

Πην αλαιπηηθά:    

-Σν βαζηθφ πιενλέθηεµά ηνπο είλαη ν ρξφλνο  θαη επνκέλσο ε εμνηθνλφκεζε ηνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ (Chambers 2001). Σφζν νη εζσηεξηθέο ελέξγεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ελφο λένπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, φζν θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ  είζνδν ζε µηα λέα αγνξά ( αθφκα θαη γεσγξαθηθά αλ απηή βξίζθεηαη ζε 

κηα δπζπξφζηηε πεξηνρή) απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη επίπνλεο δηαδηθαζίεο. Ζ 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε 

επηρείξεζε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηεο δπλάµεηο. Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη 

κέζα απφ κία εμαγνξά , αθνχ ν εμαγνξαζηήο µε απηή ηε ζηξαηεγηθή θίλεζε απνθηά ζε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο εμεηδηθεπκέλε θαη δνθηκαζκέλε ζα ιέγακε ηερλνγλσζία (know how), 

έλα ζχγρξνλν ηµήµα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ή µηα ζηαζεξή θαη πηζηή πειαηεία, 

ελζσκαηψλνληαο ζηνλ φµηιφ ηνπ µηα άιιε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ε νπνία κέρξη ζηηγκήο 

ελεξγνχζε αλεμάξηεηα.  

-Ζ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ (shareholder value). 

Ζ αμία ησλ κεηφρσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμαγνξά ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο-ζηφρνπ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο εηαηξίαο αγνξαζηή. Οη πξψηεο πξνζδίδνπλ κηα 

δπλακηθή ζην λέν φκηιν πνπ απνθηά ηελ εκπηζηνζχλε θαη πίζηε ησλ επελδπηψλ θαη νδεγεί 

ζηελ άλνδν ηεο κεηνρήο ηνπ. Οη πξνζδνθίεο απηέο είλαη βξαρππξφζεζκεο. Ζ παξακνλή ηεο 

κεηνρήο ζε πςειά επίπεδα θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο θεξδνθφξα  ζα παξαηεξεζεί εάλ ηα 

θέξδε ηνπ νκίινπ απμεζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

- Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο λένο φκηινο ζα πξνζθέξεη λέα δηαθνξνπνηεκέλα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε πςειή πνηφηεηα ζε ειθπζηηθέο ηηκέο. Έηζη ζα εηζρσξήζεη ελεξγά 

θαη αληαγσληζηηθά ζηελ αγνξά-ζηφρν. 

- Οη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πξαγκαηηθά επσθειήο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο , φηαλ απηέο δηαλχνπλ δχζθνιεο ζηηγκέο γηα ηελ αλάπηπμε αθφκα θαη ηελ 

επηβίσζή ηνπο . Δάλ ε εηαηξία πνπ ππνθέξεη απφ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά θαη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο , κπνξεί λα πξνβεί ζε κηα ζπκθσλία εμαγνξάο . Δάλ 

κηα εηαηξία , ε νπνία έρεη κηα ηζρπξή παξνπζία ζηελ αγνξά , αγνξάδεη ηελ αδχλακε εηαηξία , 

ζηε ζπλέρεηα, κηα πην αληαγσληζηηθή θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή επηρείξεζε 
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δεκηνπξγείηαη. Δδψ ε εηαηξία –ζηφρνο , πνπ βγαίλεη απφ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε, θαη  αθνχ 

έρεη ελζσκαησζεί κε ηε κεγάιε επηρείξεζε ζπζζσξεχεη κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο . 

Απηά ηα νθέιε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπκθσλνχλ πνιιέο θνξέο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα 

απνξξνθεζνχλ απφ κεγαιχηεξεο. 

-ηαλ δχν εηαηξίεο ζπγρσλεχνληαη , ε λεντδξπζείζα εηαηξία απνιακβάλεη νηθνλνκηθά νθέιε, 

κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  Γεδνκέλνπ φηη νη δχν επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ κηα λέα θαη κεγαιχηεξε εηαηξία , ε παξαγσγή γίλεηαη ζε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

θιίκαθα θαη φηαλ απμεζεί ε παξαγσγηθή πνζφηεηα  , ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο  ην 

θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο λα είλαη κεησκέλν.  

-Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο-εμαγνξάο νη δχν εηαηξίεο αληαιιάδνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνγλσζία, ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

- πγθεθξηκέλα γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε απφθηεζε νιηγνπσιηαθήο δχλακεο αλεβάζεη ηα 

πνζνζηά ησλ θεξδψλ ηνπο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ην πεξηζψξην ησλ 

επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο (retail banking market), 

ελψ αδπλαηνχλ λα πξάμνπλ αλαιφγσο θαη ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο( wholesale banking), 

εθφζνλ νη πειάηεο δηαζέηνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο κεγάινπ κεγέζνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν, ε νπνία απμάλεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δαπαλεξή θαη ζπκθέξνπζα κφλν ζε κεγάινπο νκίινπο. Ζ ηειεθσληθή ηξαπεδηθή 

(phone banking), ε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή (internet banking), θαη ε επηρεηξεζηαθή ηξαπεδηθή 

(home banking )παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ην παξαδνζηαθφ 

δίθηπν κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ. (Κπξηαδφπνπινο, Εεζζφπνπινο, αξηγηαλλίδεο,2009) 

 πσο γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ, ηφζν νη εμαγνξέο φζν θαη νη ζπγρσλεχζεηο επεξεάδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο (ηνλ βαζκφ δειαδή ζηνλ νπνίν ε ίδηα πεηπραίλεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο), ε νπνία ελζσκαηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα (ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε επηρείξεζε-εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ) θαζψο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο 

(ηνλ ιφγν δειαδή ησλ παξαρζέλησλ αγαζψλ σο πξνο ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ) .  

(Μπνπξάληαο Γ.- Βαζήο Α.-Παπαθσλζηαληίλνπ Υ.- Ρεθιείηεο Π., 1999). Μηα επηρείξεζε  

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ επηηπγράλεη ηνλ ζπλδπαζκφ ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο θαη 

ζπγρξφλσο κεγηζηνπνίεζεο θέξδνπο  γηα δεδνκέλεο ηηκέο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Οη 

Δ& ζπκβάιινπλ επνκέλσο ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,  νδεγψληαο ζε κείσζε 

θφζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη επνκέλσο είηε κεγαιχηεξν θέξδνο γηα απηήλ είηε κείσζε 

ηηκήο θαη  ηειηθά θέξδνο γηα ηνλ πειάηε. Οη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Δ& κπνξεί λα 
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αθνξνχλ : ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ δπλακηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ 

ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη κάξθεηηλγθ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη ηέινο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηεο. 

1.4 Μειονεκηήμαηα-Αναζηαληικοί Παπάγονηερ  Για Την Επιηςσία  Τυν  

Εξαγοπών/Σςγσυνεύζευν  

 

Οη Δμαγνξέο θαη νη πγρσλεχζεηο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ θαη πξσηνπφξν ηξφπν γηα ηηο 

εηαηξίεο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα γίλνπλ ηζρπξφηεξεο. Μεγάιεο εηαηξίεο πξνζιακβάλνπλ 

ζηειέρε κε πινχζηα βηνγξαθηθά θαη πξσηαζιεηέο ζην ρψξν ηεο αγνξάο γηα  λα αλαιάβνπλ 

θαη λα δηεπζχλνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. Παξ‟φια απηά  αηπρίεο θαη θαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζπκβαίλνπλ ζπρλά θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή απψιεηα κεηνρηθήο αμίαο γηα 

ηνπο κεηφρνπο. Οη δχν δηαπιεθφκελεο εηαηξίεο είλαη πηζαλφλ λα ζπγθξνπζηνχλ, νη 

πξνβιέςεηο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο λα έρνπλ ππεξεθηηκεζεί νδεγψληαο ζε πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο ησλ εμαγνξψλ ή θαη ζπγρσλεχζεσλ. Μειέηεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ απνηπρεκέλσλ απφπεηξσλ 

πξαγκαηνπνίεζεο εμαγνξψλ αγγίδεη ην 50%. Πην πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία θπξίσο  ρξφληα, αλαθέξνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ κηα επηηπρεκέλε ζπγρψλεπζε έθηαζε 

ζην 83 ηνηο εθαηφ. Μεηά απφ απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ζα πεξίκελε θαλείο φηη ηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζα αλαδεηνχζαλ άιιεο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηελ θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη ην αληίζεην. Ζ ηάζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ 

απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο  ησλ ρξεκάησλ πνπ 

επελδχνληαη ζε απηά απμάλεηαη θάζε ρξφλν φιν θαη πεξηζζφηεξν. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε 

φηη ν φγθνο ησλ παγθφζκησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο 

WilmerHale(2012) απφ 27.460 πνπ ήηαλ ην 2010, αλήιζε ζε 30.366 ην 2011,  απμεκέλε θαηά 

11%. Σελ ηάζε απηή αθνινπζεί θαη ε Δπξψπε νη ζπκθσλίεο ζηελ νπνία απμήζεθαλ 15 ηνηο 

εθαηφ, απφ 11.736 ζπλαιιαγέο ην 2010 ζε 13.501 ην 2011. 

Αο δνχκε πνπ νθείιεηαη φκσο απηφ ην κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο. Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, 

πεξηνξηζκέλεο ζπλέξγεηεο, δηαθνξέο ζην management,  ηελ νξγαλσζηαθή θαη δηεζλή 

θνπιηνχξα, ιάζε ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί εθ κέξνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ νξγαληζκψλ κεηά ηελ 
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ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο. Οη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο απνηπρία δείρλνπλ έιιεηςε γλψζεσλ 

κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γλσζηψλ πξνβιεκάησλ ησλ εμαγνξψλ/ζπγρσλεχζεσλ. Αθνινπζεί ε 

αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ παξαγφλησλ απνηπρίαο ησλ Δ& ζχκθσλα κε ηξεηο θχξηνπο 

ηνκείο: Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (economics and finance), ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

(strategic management), θαη νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο (organizational behavior). ( Yaakov 

Weber, Christina Oberg, Shlomo Tarba, 2014)  

i. Δζθαικέλε Αμηνιφγεζε πλεξγείαο  

Πξψην βήκα πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε πξνηνχ μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία είηε 

ζπγρψλεπζεο είηε εμαγνξάο απνηειεί ν έιεγρνο ηεο επεηρείξεζεο-ζηφρνπ.  Ο έιεγρνο 

απηφο θξίλεηαη πνιιέο θνξέο αλεπαξθήο αθνχ κεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ν νπνίνο κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγρψλεπζεο παξαδέρεηαη 

φηη είηε ππνηίκεζε είηε ππεξεθηίκεζε ηα θφζηε πνπ ζα απέξξεαλ απφ απηή. 

Κχξηνο ιφγνο πνπ κηα επηρείξεζε πξνζπαζεί λα αλαπηπρζεί κέζσ &Δ είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα επηηεπρζεί έλα ή πεξηζζφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηφ , απνηειεί ε χπαξμε ζπλέξγηαο. Ζ ζπλέξγεηα 

αλαθέξεηαη ζε κία θαηάζηαζε φπνπ ε λεντδξπζείζα επηρείξεζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο εηαηξηψλ  πνπ ζπλδπάδνληαη. Σν 

θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη σο 2+2=5. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

Δ& είλαη ζπλψλπκν ηεο θεξδνθνξίαο γηα ηελ επηρείξεζε. (DePamphilis 2003) 

Χζηφζν ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο εμαγνξάο/ζπγρψλεπζεο ελέρεη πνιιέο 

δπζθνιίεο θαη είλαη πνιχ ζχλεζεο λα είλαη ιαζεκέλε. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

ππνινγηζκφο ηεο πξνβιεπφκελεο κεηαβνιήο ησλ εζφδσλ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο 

νη νπνίνη είλαη εθηφο ειέγρνπ ηνπ management. Σν πειαηνιφγην ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ 

γηα παξάδεηγκα είλαη πηζαλφλ λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά ζηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ 

ηηκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ επξφθεηην λα κπνπλ ζηελ γξακκή 

παξαγσγήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελνπνίεζεο. 

Αθφκε, θίλδπλν γηα κηα ελνπνίεζε κέζσ Δ& απνηειεί φηαλ απηή γίλεηαη κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο κε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ 

νξάκαηνο. Απηφ απνηειεί θαηλφκελν θπξίσο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, φπνπ φκηινη 

ζπγρσλεχνληαη κε άιινπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο εμαηηίαο ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο αθφκε 

θαη ηνπ θφβνπ κήπσο νη ίδηεο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηεο κεγέζνπο θαηαζηεζνχλ 

επάισηεο ζε εμαγνξέο. Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη πνιιέο θνξέο ε αλαίηηα εμαγνξά 
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δελ ζπλεπάγεηαη απνηειεζκαηηθέο ζπλέξγεηεο αιιά αληηζέησο είλαη πηζαλφλ λα ζέζεη 

ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηπρίαο ζηε εθηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζα επέθεξε ε εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Coca-Cola. 

Έρνληαο ζηελ θαηνρή ηεο έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 

απνπεηξάζεθε ηελ εμαγνξά ηξηψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θξαζηνχ ην 1975. Μεηά 

απφ επηά έηε δηαπίζησζε φηη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ην νπνίν ηελ 

θαηέζηεζε θνιινζφ ζηε βηνκεραλία ησλ αλαςπθηηθψλ  ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

πνπ εζηηάδεη κηα κνλάδα παξαγσγήο θξαζηνχ. Σν ίδην θαη ε ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή. 

Έηζη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην επηηπρεκέλν marketing πνπ αθνινπζνχζε έσο ηφηε δελ 

ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ λέα απηή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θη έηζη κεηά απφ 8 ρξφληα 

αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ηηο εηαηξίεο απηέο. 

 

ii. Αιαδνλεία ζηειερψλ. 

Έλαο άιινο ιφγνο απνηπρηψλ ησλ Δ& ν νπνίνο είλαη γλσζηφο ζηελ μέλε 

βηβιηνγξαθία σο «hubris hypothesis» ή «the sin of pride», αλαθέξεηαη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα ηεο αιαδνλείαο θαη ηνπ εγσηζκνχ ελφο ζηειέρνπο , ην νπνίν 

εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο ηνπ θαη ηνπ δήινπ ζεσξεί φηη έρεη ηηο 

ηθαλφηεηεο λα μεπεξάζεη ηηο αηπρίεο θαη δπζθνιίεο θαη ελ ηέιεη λα επηηχρεη ην ζηφρν 

ηνπ αθφκε θαη φηαλ νη πηζαλφηεηεο γηα απηφ είλαη εμαηξεηηθά κηθξέο. Σν θαηλφκελν 

απηφ είλαη γλσζηφ απφ ηα έξγα  ηνπ Αξηζηνηέιε θαηά ηα νπνία επηηπρεκέλνη θαη 

ηαιαληνχρνη άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ ηελ ππεξεθάλεηα θαη ππεξβνιηθή 

απηνπεπνίζεζε θη εμαηηίαο απηψλ απνηπγράλνπλ. Αθξηβψο φπσο ν Ίθαξνο, ν νπνίνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ, 

πέηαμε πνιχ πςειά κε ηα θέξηλα θηεξά ηνπ, ηα νπνία έιησζε ν ήιηνο θαη νδήγεζαλ 

ζηνλ πληγκφ ηνπ. ηελ πξάμε, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο είλαη ζίγνπξνο φηη παξά ην 

ππεξβνιηθφ ρξεκαηηθφ θφζηνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμαγνξά, απηή αμίδεη θαη 

ζα αληαπνδψζεη. Δίλαη βέβαηνο φηη ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ, ζα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, λέεο επθαηξίεο ζα δεκηνπξγεζνχλ, νη επηδφζεηο ηεο 

απνξξνθεκέλεο εηαηξίαο ζα απμεζνχλ θαη ε ζπγρψλεπζε ζα θξηζεί επηηπρεκέλε. Ο 

ππεξβνιηθφο δήινο ηνπ νδεγεί ζηελ εζεινηπθιία ηνπ αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ηελ ζπγρψλεπζε απηή επηβιαβή θαη  αλαπνηειεζκαηηθή. 
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iii. Ο Αλζξψπηλνο Παξάγσλ- Αδπλακία Δλνπνίεζεο 

Έλαο ηξίηνο ιφγνο πνπ νη  &Δ απνηπγράλνπλ είλαη ε αδπλακία επηηπρνχο 

ελνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

έλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

αλαπνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ.  Σελ 

επζχλε ζην ζεκείν απηφ θέξεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ηεο επηρείξεζεο. 

  Με ηνλ φξν αλζξψπηλν παξάγνληα ελλννχκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ εηαηξηθή ηεο θνπιηνχξα. Καηά ηνλ Schein (1990) εηαηξηθή 

θνπιηνχξα λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπκβφισλ, αμηψλ, ηδενινγηψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, ζπρλά αζπλείδεηα, ψζηε λα θαζνδεγνχλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ 

αηνκηθή θαη ηελ εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά. Μηα ζπλέλσζε δχν επηρεηξήζεσλ 

κεηαθξάδεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ σο αβεβαηφηεηα 

γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ, εθφζνλ ε ζπλέλσζε απηή ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ιφγσ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο, πνπ νδεγεί ζε πηψζε ηνπ 

εζηθνχ, άγρνο, αχμεζε απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία θαη ηέινο κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο θαη ηα πςειά 

ηζηάκελα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμαγνξάδεηαη , κεηψλεηαη ε αίζζεζε ηνπ 

θαζήθνληφο ηνπο θαη ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο-

αγνξαζηή , εμαηηίαο ηνπ φηη θαινχληαη λα κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ έσο εθείλε ηε ζηηγκή θαη λα επαλεθπαηδεπηνχλ κε λέα δεδνκέλα απφ 

ηελ αξρή, ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ ζην εμήο, ελ φςεη ηεο 

επηθείκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο-ζηφρνπ. 

ηηο &Δ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζλψλ θαη ζπλφξσλ, ηίζεηαη φρη 

κφλν ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθήο εηαηξηθήο αιιά θαη εζληθήο θνπιηνχξαο. Ο ηξφπνο 

δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο, ε δηνίθεζε, ε ζέζε ησλ απιψλ ππαιιήισλ, νη θαλφλεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη ε δχλακε ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ απνηεινχλ θάπνηα 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα.  

  Σέινο ε θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξηψλ έρεη 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ αληίθηππν επί ηεο απνηειεζκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ εθφζνλ φζν 

θαζπζηεξεί ε έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηφζν θαζπζηεξνχλ ηα 

έζνδά ηεο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα επελδπζεί  επηπιένλ θεθάιαην γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ πάγησλ θαη ηξερνχκελσλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο 
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είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ζεκαληηθψλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. 

χγρπζε επηθξαηεί ζην κπαιφ ηφζν ησλ πξνκεζεπηψλ φζν θαη ησλ πειαηψλ, φζνλ 

αθνξά ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κε ηελ λεντδξπζείζα εηαηξία, ηελ πνηφηεηα ησλ 

λενπαξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Οη 

αληαγσληζηέο κπνξεί λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ αγσλία ησλ πειαηψλ θαη λα ηνπο 

πξνζειθχζνπλ ηδίσο ζηε πεξίπησζε πνπ ε αλακνλή γηα ηελ έλαξμε ηεο εηαηξίαο είλαη 

κεγάιε. Αξλεηηθφ αληίθηππν έρεη θαη γηα ηνπο κεηφρνπο, εθφζνλ ε παξάηαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο δειψλεη αδπλακία ηεο εμαγνξάδνπζαο λα ελεξγήζεη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.    

iv. Τπέξνγθνο Γαλεηζκφο 

Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα πξνρσξήζνπλ ζε ηεξάζηηεο 

δαπάλεο έηζη ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηηο εμαγνξέο πνπ επηζπκνχλ. πλήζσο δελ 

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε λα γλσξίδεη  ηελ αθξηβή αμία θαη ηηκή πνπ απηή έρεη. Αλ νη 

κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ δηαθηλνχληαη ζην ρξεκαηηζηήξην θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απηφ πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε θαη επνκέλσο 

απμάλεηαη θαη ε ηηκή πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ εμαγνξαζηή γηα ηελ απφθηεζή ηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ επηρείξεζε-ζηφρν ε εμαγνξάζηξηα επηρείξεζε 

δηαηίζεηαη λα πιεξψζεη ππεξαμία (premium) ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ απαξαίηεησλ απηψλ θεθαιαίσλ ζπλήζσο ζηξέθεηαη ζε εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, είηε κέζσ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ είηε κέζσ νκνιφγσλ πςεινχ 

επηηνθίνπ (junk bonds). Σν ξίζθν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κεγάιν εθφζνλ αλ ε 

λεντδξπζείζα επηρείξεζε επηθέξεη κηθξφηεξα έζνδα απφ ηα αλακελφκελα ην ρξένο 

είλαη πηζαλφλ λα κελ κπνξέζεη λα απνπιεξσζεί κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη αθφκε 

θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αθφκε άιινη ιφγνη απνηπρίαο είλαη: 

I. Οη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ζπζηάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ κεηφρσλ ηεο ζην βσκφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

θεξδψλ. 

II. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελνπνίεζεο πξνθχπηνπλ έθηαθηα θφζηε ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηειηθψο ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εμαγνξάο αξλεηηθφ. 

III. Λαλζαζκέλε κέζνδνο αξρηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ. 
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IV. Μηα ελδερφκελε εμαγνξά είηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιή 

παξαγφλησλ φπσο κείσζε ζην επίπεδν θεξδνθνξίαο ησλ αξρηθψλ εηαηξηψλ θαη 

απηφ λα έρεη σο απνηέιεζκα ν αξρηθφο ππνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

κεηά ηελ πεξάησζε ηεο ζπγρψλεπζεο λα απνδεηρζεί ιαλζαζκέλνο. 

 

1.5 ηάδηα Γηαδηθαζίαο Δπηηπρεκέλσλ Δμαγνξψλ/πγρσλεχζεσλ  

 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Ted Rouse θαη ηεο Tory Frame (2009), εγεηηθά ζηειέρε ηεο 

Bain & Company ζην ηθάγν θαη ζηε ηγθαπνχξε αληίζηνηρα, παγθνζκίνπ θήκεο 

ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Management, ππάξρνπλ δέθα ζεκαληηθά 

βήκαηα-νδεγίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ψζηε λα νδεγεζεί ε ζπγρψλεπζε ή ε εμαγνξά 

ζε επηηπρία. 

i. Follow the money  

Κάζε πηζαλή ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά πξέπεη λα ζέηεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο-θίλεηξα γηα ην 

πψο απηή ε δηαδηθαζία εμππεξεηεί θαη επηθέξεη θέξδνο ζηελ επηρείξεζε θαη εληζρχεη ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ηεο ππξήλα. Σέηνηα θίλεηξα πηζαλφλ λα είλαη ε εηζρψξεζε ζε λέεο αγνξέο θαη 

επνκέλσο λένπο πειάηεο, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν 

θαη ηελ αγνξά. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα κειέηε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε θαζψο θαη ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξία. Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη ηηο 

επθαηξίεο ηεο εηαηξίαο γηα θέξδε θαη ηνλίδεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Με βάζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο ινηπφλ 

δνκνχληαη νη νκάδεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν απηφ. ην ζεκείν απηφ είλαη βαζηθφ λα 

δηαζαθεληζηεί ζηα κέιε ηεο εηαηξίαο ν ξφινο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη ε 

θξηζηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο ηνπο ζε ηπρφλ δηαπηζησκέλα ιάζε ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ κειέηε  ηνπο 

ζηα λέα δεδνκέλα. 

ii. Πξνζαξκνγή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζηφρνπ-ζπκθσλίαο. 

πνηνο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εμαγνξάο- ζπγρψλεπζεο πξέπεη λα 

θαζνξίζεη ην είδνο ηεο, ήηνη αλ απηή αθνξά κία επέθηαζε ζηνλ ίδην θιάδν(scale deal) ή 

κηα είζνδν ζε έλαλ λέν θιάδν.(scope-deal). Ζ απφθαζε απηή είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο 

θαζψο θαζνξίδεη έκκεζα ηί ζα ελζσκαησζεί ζηελ λέα εηαηξία θαη ηη ζα αιιάμεη : ε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ε θνπιηνχξα, ηα ζηειέρε. ηελ πεξίπησζε ησλ scale deals 

επηηπγράλεηαη θέξδνο κέζσ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ scope-
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deals εκθαλίδνληαη επηπιένλ έζνδα απφ ηελ δηείζδπζε ηεο εηαηξίαο ζε λένπο θιάδνπο. Σν 

πνζνζηφ επηηπρίαο ζηα δεχηεξα είλαη αηζζεηά κηθξφηεξν απφ φηη ζηα πξψηα. 

iii. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γξήγνξα. 

Ζ λεντδξπζείζα εηαηξία ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλά ζηειέρε ησλ δχν 

πξνεγνπκέλσλ εηαηξηψλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζέιεζε θαη πίζηε ζηελ λέα απηή 

ηδέα. Σν θιεηδί ζην βήκα απηφ είλαη ε απζηεξή νξηνζέηεζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ επηινγή ησλ 

ζηειερψλ-κειψλ δηφηη κέρξη λα νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη 

πξνζέγγηζε  αμηφινγσλ ζηειερψλ απφ αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο. 

iv. Άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπκθσλίαο.  

Ηδαληθφ είλαη λα έρεη μεθηλήζεη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπκθσλίαο 

πξηλ ηελ αλαθνίλσζή ηεο. Σα ζηειέρε- κέιε πξέπεη λα έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί θαη λα είλαη 

έηνηκα γηα δξάζε. Μία πνιχ ρξήζηκε ζπκβνπιή είλαη ν δηνξηζκφο κηαο νκάδαο 

ακεξφιεπησλ αηφκσλ γλψζηεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα δξα ε 

εηαηξία , έηζη ψζηε λα εληνπίζνπλ θαη αληηκεησπίζνπλ έγθαηξα ηπρφλ λνκηθά δεηήκαηα 

πνπ πξνθχςνπλ θαη πνπ πηζαλφλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο δπζθφιεπαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξίαο. 

v. Γηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ εζηίαζεο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα λα επηηεπρζεί κηα εμαγνξά-ζπγρψλεπζε. 

Πνιιέο θνξέο ε γξαθεηνθξαηία εκπνδίδεη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη απνζπά ηα ζηειέρε 

απφ ηνλ ζηφρν ηνπο. Οη δηεπζπληέο ινηπφλ δελ πξέπεη λα αλαιψλνληαη ζε ιεπηνκέξεηεο 

θαη ηππηθφηεηεο αιιά αληίζεηα λα εζηηάδνπλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ 

γηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία. Δλδείθλπηαη ινηπφλ ε παξάζεζε ηνπο ζηα 

αξκφδηα ζηειέρε πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ απηνχο. 

vi. Πξνζεθηηθή επηινγή εγεηψλ 

Μία εμαγνξά-ζπγρψλεπζε απαηηεί έλα δπλαηφ εγέηε γηα ην ηκήκα ιήςεο απνθάζεσλ. 

Έλαλ εγέηε πνπ λα αληέρεη λα αλαιακβάλεη κεγάιν ξίζθν, λα αλαπηχζζεη ζσζηέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εηαηξία, λα έρεη φξακα θαη πίζηε ,λα κπνξεί λα πάξεη θξίζηκεο 

απνθάζεηο, λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο νκάδεο, λα κπνξεί λα επηβάιιεηαη θαη λα 

ζπληνλίδεη ηηο πθηζηάκελεο νκάδεο ζην έξγν ηνπο.  

vii. Γέζκεπζε ζηε θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο 

Κάζε νξγαληζκφο έρεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, αμηψλ θαη 

παξαδνρψλ πνπ ηελ δηέπνπλ, ην πψο νη άλζξσπνη πξέπεη λα δξνπλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

θαζεκεξηλά. Απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξίαο.  Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

ζρεδφλ γηα  θάζε εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ θνπιηνχξα πνπ ζα 
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αθνινπζήζεη. πλήζσο ν αγνξαζηήο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα.  πνηα 

θαη αλ είλαη ε θαηάζηαζε , πξέπεη λα ππάξρεη απζηεξή δέζκεπζε ζε κία θνπιηνχξα, ε 

πηνζέηεζή ηεο, θαη ε εθαξκνγή ηεο πηζηά. 

viii. Απνθπγή αλαηαξάμεσλ. 

Σφζν νη εμαγνξέο φζν θαη νη ζπγρσλεχζεηο ησλ εηαηξηψλ είλαη ινγηθφ λα δεκηνπξγνχλ 

ζηα ζηειέρε λεπξηθφηεηα, άγρνο θαη ακθηβνιίεο γηα ην αλ ηα ζα πεηχρεη ε θίλεζε απηή. 

Αλαξσηηνχληαη γηα ην αλ θαη πψο ζα ηαηξηάμνπλ ζηελ θαηλνχξηα εηαηξία. Δίλαη ρξένο ηνπ 

δηεπζπληή λα θαζεζπράζεη ινηπφλ ηα κέιε θαη λα ηνπο θάλεη λα πηζηέςνπλ ζε απηφ. 

ix. Γηαηήξεζε δπλακηθήο θαη ησλ δχν εηαηξηψλ – παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγσγέο είλαη σο γλσζηφλ αξθεηά ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ ηελ πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε 

λεντδξπζείζα εηαηξία λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα 

έρνπλ επσκηζζεί ην βάξνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο απαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο πνπ ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δχν ππφ 

ζπγρψλεπζε/εμαγνξά εηαηξηψλ. 

x. Γεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ γηα κειινληηθέο εμαγνξέο/ζπγρσλεχζεηο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμαγνξάο/ζπγρψλεπζεο, ελδείθλπηαη ε 

ιεπηνκεξείο θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζηαδίσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ . ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο ησλ κεζφδσλ απηψλ. Γηαπηζηψλεηαη 

ινηπφλ αλ ππήξραλ απνδνηηθφηεξεο κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη δπλεηηθά κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζην κέιινλ. 

1.6 Σα Κχκαηα Σσλ Δμαγνξψλ/πγρσλεχζεσλ  

 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε έρεη παξαηεξεζεί 

φηη έξρνληαη ζε «θχκαηα». (waves). Ζ πξσηνπνξία ζηελ εθαξκνγή ηνπο μεθηλά απφ ηηο 

Ζ.Π.Α (1940), ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηε δεθαεηία 

1960, ζηελ Γεξκαλία (1970) ελψ πνιχ αξγφηεξα (1990) θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν. Κξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαίλεηαη λα παίδνπλ παξάγνληεο 

φπσο αλαδηαξζξψζεηο ζε θιάδνπο, ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ ηερλνινγηθνχ θιάδνπ θαζψο 

θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ. πσο γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ ε εθαξκνγή ησλ 
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&Δ εμαξηάηαη ηφζν απφ κηθξννηθνλνκηθνχο φζν θαη απφ καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο. 

Σα θχκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηηο Ζ.Π.Α ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ γεξκαλψλ Jörn 

Kleinert θαη Henning Klodt ηνπ Kiel Institute of World Economics (2002), νη 

ζπγρσλεχζεηο/εμαγνξέο ζηηο Ζ.Π.Α ρσξίδνληαη ζε πέληε κεγάια θχκαηα: 

- Ζ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξνλνινγηθά απφ ην 1897 έσο ην 

1904. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη 

ην ζηνηρείν πνπ έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ &Δ επηηξέπνληαο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο πςειήο θιίκαθαο νηθνλνκηψλ. Οδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία 

ακεξηθάληθσλ  βηνκεραληθψλ θνιινζψλ πνπ πθίζηαληαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

(Eastman Kodak, American Tobacco).Σν είδνο ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ 

θπξηαξρνχζαλ ηελ πεξίνδν απηή αθνινπζνχζαλ ηελ νξηδφληηα ζηξαηεγηθή 

(κνλνπσιηαθή αλάπηπμε). Πνιηηηθή ζπλέπεηα ηνπ θχκαηνο απηνχ είλαη ε ζέζπηζε 

λφκνπ( Sherman Act and the Clayton Act, αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία). 

-  Σν δεχηεξν θχκα εκθαλίδεηαη ην 1920 θαη δηαξθεί κέρξη ην 1929. Καζψο νη 

νξηδφληηεο ζπγρσλεχζεηο βξίζθνληαη πιένλ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ ακεξηθαληθψλ δηθαζηεξίσλ, βξίζθνπλ ρψξν λα αλαπηπρζνχλ νη θάζεηεο θαη 

δηαγψληεο ζπγρσλεχζεηο. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ  εκθάληζε λέσλ 

νκίισλ κε θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εζηηαζκέλεο ζε ηνκείο φπσο 

θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ θαη θνηλήο σθέιεηαο. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί νδεγεί 

ζε λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο. Δκθαλίδνληαη δειαδή ηα 

πξψηα ακεξηθαληθά νιηγνπψιηα. 

- Ζ ρξνλνινγία 1965 απνηειεί ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ Ζ.Π.Α., θχκα ην νπνίν δηαξθεί γηα κηα δεθαεηία. Κπξηαξρείηαη 

απφ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο θιίκαθαο νηθνλνκηψλ κέζσ καδηθήο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο. ηφρν απνηειεί πιένλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε είζνδνο 

ζε λέεο αγνξέο.  Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αζπζρέηηζηεο δξαζηεξηφηεηεο. (conglomerates). 

- Σν ηέηαξην θχκα πξνζδηνξίδεηαη ρξνλνινγηθά κεηαμχ 1984-1988. Ζ παξνπζία ηνπ 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν είλαη πην έληνλε απφ φηη ζηνλ επξσπατθφ. Σηο γλψζεηο ηνπο 

γηα ηα δξψκελα πνπ επηθξάηεζαλ ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν παξαζέηνπλ θαη νη S. 

Salter θαη A. Weinhold (1979) ζηνλ Ακεξηθάληθν ηχπν. Ηζρπξίδνληαη φηη νη ερζξηθέο 

εμαγνξέο θαη απνζρίζεηο ηκεκάησλ ή θιάδσλ (divestitures) απαξηίδνπλ πεξίπνπ ην 
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20 κε 30 ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εμαγνξψλ. Παξαηεξείηαη 

αθφκε ε εκθάληζε ηεο ε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο γηα δηαθνξνπνίεζε (de-

conglomeration), ε αχμεζε ηεο ρξήζεο outsourcing θαζψο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη νκνιφγσλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

- Σν πέκπην θχκα μεθηλά ην 1995 θαη ηειεηψλεη κε ηελ χθεζε ζηελ ακεξηθάληθε αιιά 

θαη παγθφζκηα νηθνλνκία ην 2001. Λέμεηο θιεηδηά ηεο πεξηφδνπ απηήο απνηειεί ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ε απνξξχζκηζε. Ζ πξψηε νδεγεί ζε επέθηαζε ησλ αγνξψλ 

θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ θιάδσλ ηερλνινγίαο ,ζηε 

δεκηνπξγία ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ φπσο ν νξγαληζκφο παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη 

γεληθφηεξα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. 

Ζ δεχηεξε δεκηνπξγεί επθαηξίεο ζηελ αγνξά θαζψο εκθαλίδνληαη νη πξψηεο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θιάδσλ φπσο ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο 

θαη πγείαο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ θχκαηνο απηνχ απνηειεί ε αλάπηπμε ζε αγνξέο 

φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, θαξκαθνβηνκεραλία θαζψο θαη ν 

ηειεπηθνηλσληαθφο θιάδνο. 

Μηα κεηαγελέζηεξε κειέηε πνπ παξαηίζεηαη ζην βηβιίν ηνπ William G. Castellano , 

(Σhe 21
st
-Century Workface, p. 89-91), αλαθέξεη ηελ χπαξμε κηαο ζπλερφκελεο αλάπηπμεο 

ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηά ηα πέληε απηά θχκαηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμία 

ηνπο θαηά ην έηνο 2011 αλήιζε παγθνζκίσο ζε $2,6 ηξηζεθαηνκκχξηα, πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

θαηά 6% απφ ην αληίζηνηρν ηνπ έηνπο 2010. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε 

ππήξμε ην θίλεηξν γηα απηήλ ηελ πνξεία.  

1.7 Πνξεία Σσλ Δμαγνξψλ/πγρσλεχζεσλ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

  

Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν εκθαλίδνληαη πνιχ αξγφηεξα(1987) 

θαη ζηελ πνξεία ηνπο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ παξαθάησ εμέιημε 

-1987-1992, φπνπ ε αμία ησλ ζπγρσλεχζεσλ απμάλεηαη απφ $21 δηο. (1985) ζε $158 δηο. 

(1989) πξνηνχ πέζεη ζε $90 δηο ην 1992, φπνπ ζεκεηψλεηαη θαη ην ηέινο ηνπ θχκαηνο 

αλάπηπμεο απηνχ. 

-1995-2001, φπνπ ε αμία ηνπο απνθνξπθψλεηαη ζε $1083 δηο (2000) θαη θαηαιήγεη ην 

2001 ζε $462 δηο. 
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ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηηο παξαπάλσ πεξηφδνπο 

πεξηζζφηεξν δξαζηήξηεο ρψξεο είλαη πν Ζλσκέλν Βαζίιεην κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο 

ππφινηπεο. Έπεηηα αθνινπζνχλ νη Γεξκαλία, Γαιιία θαη Οιιαλδία ελψ ζηε ζπλέρεηα έπνληαη 

νη κεζνγεηαθέο ρψξεο .( Γεκήηξηνο Κπξηαδήο,2007). 

 

1.8 Οη Δ& Γηεζλψο Καη Ζ Διιάδα  

 

Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πςειή κεηά-θξίζε θαηάζηαζε γηα 

πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο  (Μ&Α). Αμηνζεκείσην είλαη φηη πνιιέο εηαηξίεο θπξίσο 

Ακεξηθάληθεο θαη Αζηαηηθέο, κε πςειφ δείθηε ξεπζηφηεηαο αλαδεηνχλ επθαηξίεο θαη 

ζηξέθνληαη ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζήο ηνπο κέζσ ηεο νδνχο ησλ ζπγρσλεχζεσλ. Με 

έθζεζή ηεο ε FTRemarkandBaker & McKenzie (Mergermarket, 2014) , αλαθέξεη φηη απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2014 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1,087 δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο αμίαο $263,1 δηο. Γνιάξηα. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έθζεζεο απηήο ππνζηεξίδεη φηη ην 86% ησλ εξσηεζέλησλ εηαηξηψλ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ζπγρψλεπζε κε επηηπρία. αλ απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο απηήο, ε 

έθζεζε επίζεο παξνπζηάδεη  φηη ζρεδφλ ην34% ησλ εηαηξηψλ πξνγξακκαηίδνπλ λα αλαιάβνπλ  

πεξαηηέξσ δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο Δ& κέζα ζην 2015-2016. 

ηελ ρψξα καο νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ζην παξειζφλ ήξζαλ αληηκέησπεο 

κε ζεκαληηθά εκπφδηα. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ Αζελψλ 

(ΥΑΑ) εηαηξηψλ, ε χπαξμε θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα πεξηνξηζκέλα φξηα θαη δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ε 

αλεπάξθεηα θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη νξηζκέλα απφ ηα παξαπάλσ εκπφδηα. Σν 

1986 δεκηνπξγήζεθε ε Δληαία αγνξά πνπ αθνινπζήζεθε απφ έλα θχκα Δ& ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν ην νπνίν είρε κεγάιε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο. Απφ ην 1987 θαη γηα ηελ 

επφκελε 7εηία πεξίπνπ ην 9% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο έγηλε αληηθείκελν 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζε ηνκείο κε αληηθείκελν ηα ηξφθηκα ηα πνηά 

θαζψο θαη ηα πιαζηηθά θπκάλζεθε κεηαμχ 13-24%. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1985-1993 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα καο κε ηελ κνξθή ησλ 

Δ&. 

Ζ δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη θνηλή ηφζν γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε ή αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν επηρεηξήζεσλ φζν θαη γηα απηέο πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε. Αξρηθά φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο αλψλπκεο εηαηξίεο ζπκθσλνχλ ζηελ 
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δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο, πξέπεη λα νξίζνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Με βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ απηφ θαζνξίδεηαη ε αμία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ζπγρψλεπζε θαη βάζε απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ινγηζηηθά ε 

ζπγρψλεπζε. Έξρεηαη ε ζεηξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ έπεηηα λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη λα ηνλ εγθξίλνπλ, λα θαζνξίζνπλ ηελ πξφηαζε ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ ζχκβαζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Έπεηηα εθφζνλ ηα ζρέδηα ζχκβαζεο θαη ε πξάμε ζπγρψλεπζεο έξρνληαη 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16 παξ. 5 Ν.2515/1997 θαη θαη‟ άξζξν 322 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (γηα ηηο εηζεγκέλεο),  ηίζεληαη πξνο ςήθηζε ζηηο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. Δθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ δελ παξίζηαηαη ή 

δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε νξίδεηαη άιιε επαλαιεπηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε. ηαλ θαη εθφζνλ εγθξηζεί ην ζρέδην ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε 

ηεο εηαηξίαο, θαηαηίζεηαη ζηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ ηεο νπνίαο ε έγθξηζε είλαη επίζεο 

απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θσιχεηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηηο εηαηξίεο απφ ην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ. Δλ ζπλερεία, ππνγξάθεηαη ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηεο 

ζπγρψλεπζεο θαη αθνινπζεί ε θαηάζεζή ηεο ζην ππνπξγείν αλάπηπμεο. Σειεπηαίν ζηάδην 

απνηειεί ε θαηάζεζε ηεο ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα ψζηε λα δηαγξαθνχλ απφ ηα κεηξψα ηεο 

πεξί αλσλχκσλ επηρεηξήζεσλ  νη απνξξνθεκέλεο πιένλ εηαηξίεο. Αθνινπζεί ε ινγηζηηθή 

κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. Οη εηαηξίεο πνπ δχλαηαη λα απνξξνθεζνχλ κεηαβηβάδνπλ ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζηελ απνξξνθψζα εηαηξία, ζχκθσλα κε ηελ 

απεηθφληζή ηνπο ζηνπο ηζνινγηζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο, θαη φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 

κέρξη ηε λφκηκε νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Ζ απνξξνθψζα εηαηξία αλαγλσξίδεηαη 

πιένλ σο ε απνθιεηζηηθή,  λνκέαο, θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ησλ 

απνξξνθψκελσλ εηαηξηψλ. ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ, ζπκβάιινπλ θαη νη 

παξερφκελεο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο (θίλεηξα) ή θνξνινγηθέο απαιιαγέο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ απηέο ηνπ λ.δ. 1297/1972 «πεξί παξνρήο θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ δηα ηελ ζπγρψλεπζε 

ή κεηαηξνπή επηρεηξήζεσλ πξνο δεκηνπξγία κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ» θαη απηέο ησλ 

αξζξ. 1-5 λ. 2166/1993. (http://www.eea.gr, ) 

Σν 2013 θαη ην 2014 απνηέιεζαλ δχν ρξνληέο ζηαζκνχο γηα ηελ πξφνδν ησλ 

εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ (Μ&Α) ζηελ Διιάδα . Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα καο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

αληζνξξνπίαο, νη Δ& ζηε Διιάδα βξίζθνληαλ ζε αδξάλεηα .   

http://www.eea.gr/
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Σν 2013 ζεκαηνδνηείηαη ε επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε κεγάιν βαζκφ 

κέζα απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηφζν ησλ εμαγνξψλ φζν θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηεο ρψξν. χκθσλα κε ηελ PricewaterhouseCoopers (PwC), ην παξαπάλσ 

έηνο έιαβαλ ρψξα 15 ζπλαιιαγέο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ (Δ&) επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα, ζπλνιηθήο αμίαο 3,4 δηζ. επξψ. Ζ PricewaterhouseCoopers  (PwC) απνηειεί κία απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ειέγρνπ θαη 

παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ. πγθξνηήζεθε ην 1998, έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε 

ηεο Price Waterhouse θαη Coopers & Lybrand νη νπνίεο είραλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλν. Οη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο εδξεχνπλ ζηελ ρψξα καο ζηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Θεζζαινλίθε.  Ζ εηαηξία 

απνηειεί κία εθ ησλ κεγάισλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ.  (https://el.wikipedia.org) 

χκθσλα κε απηήλ ινηπφλ, αλ θαη ν αξηζκφο ησλ Δ& παξακέλεη ρακειφο, ε αχμεζε ηνπ 

χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηελ PwC, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε PwC είλαη ε πξψηε θνξά απφ ην 2009 πνπ πξνρσξάεη ζηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηήζηαο κειέηεο. 

Οη ζπλαιιαγέο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ σζηφζν δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πξναλαθεξζέλ χςνο ζπλαιιαγψλ. Αθφκε εθηφο ππνινγηζκνχ χςνπο ζπλαιιαγψλ έκεηλαλ 

θαη νη εθδφζεηο εκπνξεχζηκσλ νκνιφγσλ πνπ εμέδσζαλ έμη ζε αξηζκφ επηρεηξήζεηο. . Ζ 

έθζεζε ηεο PwC αλαθέξεη φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θηλεηνπνίεζε πφξνπο 

28,9 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 25,5 δηζ. επξψ ζπλεηζέθεξε ην ΣΥ (Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο) θαη ηα ππφινηπα 3,4 δηζ. επξψ νη παιαηνί κέηνρνη ησλ 

ηξαπεδψλ. Ο θ. Κψζηα Μεηξφπνπινο, ζχκβνπινο ηεο PwC, ηζρπξίδεηαη φηη  αλ θαη γηα ηνπο 

μέλνπο αλαιπηέο νη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα κε 

ηηο Δ& , γηα ηελ Διιάδα δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην εθφζνλ ππήξμαλ ππνρξέσζε θαη φρη 

επηρεηξεκαηηθή επηινγή. ηελ ιίζηα παξ‟φια απηά ελζσκαηψλνληαη νη εμαγνξέο ησλ 

θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (χςνπο 524 εθαη. επξψ) θαη 

ηε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο BCP επίζεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (χςνπο 400 εθαη. επξψ) 

εθφζνλ νη δχν απηέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηελ PwC, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο. 

 Ζ εμαγνξά ηεο Δζληθήο Παλγαίαο ΑΔΔΑΠ απφ ηελ νιιαλδηθή Invel απνηέιεζε ηελ 

θνξπθαία εμαγνξά ηεο ρξνληάο φζνλ αθνξά ην χςνο ηνπ ηηκήκαηνο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα 

θαηάθεξε λα ιάβεη 653 εθαη. επξψ γηα πνζνζηφ ίζν κε ην 66% ηεο ζπγαηξηθήο, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εμαγνξάο ε ίδηα δηαηεξεί ην 34% θαη ην management γηα ηα 

πξψηα πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Απνηειεί ηελ πξψηε κεγάιε επέλδπζε απφ 

μέλν funds κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη είλαη θαη κηα ζεκαληηθή θίλεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
file:///C:/Users/atavalance/Desktop/eleni%20format%2018.11.2015/μεγάλων%20τεσσάρων%20μεγαλύτερων%20ελεγκτικών
https://el.wikipedia.org/
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ζεζκηθνχ real estate, ήηνη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία (ΑΔΔΑΠ). 

Άιισζηε, ε πεξηνπζία ηεο Παλγαίαο ζε αθίλεηα μεπεξλά ηα 750 εθαη. επξψ, ελψ ε Invel ζα 

εηζθέξεη αθίλεηα ζηελ Ηηαιία θαη ηελ εκπεηξία ηεο ζηελ αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

(http://www.imerisia.gr). 652 εθαη. επξψ  απνηέιεζε ην ηίκεκα πνπ πξφζθεξε ε Emma Delta 

γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 33% ηνπ ΟΠΑΠ. χκθσλα κε ηα ζηειέρε ηεο PwC, ε αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη νη απνθξαηηθνπνηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ν θηλεηήξηνο κνριφο 

ησλ Δ& ζηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο.   

Ήδε γηα ην έηνο ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μεηξφπνπιν, νη θιεηζκέλεο ζπκθσλίεο Δ& 

θηάλνπλ ζε αμία ην χςνο ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο. Χο ηέηνηεο θέξνληαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ 

θεθαιαίσλ απφ ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο ζηελ Eurobank  (1,4 δηζ. επξψ), ε ζπκθσλία ηεο 

Lamda Development κε ην ΣΑΗΠΔΓ γηα ην Διιεληθφ (0,9 δηζ. επξψ), ε ζπκθσλία πψιεζεο 

ηνπ ΓΔΦΑ (0,6 δηζ. επξψ), ε πψιεζε ηνπ Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο (0,4 δηζ. επξψ) θ.ά. Ζ 

χπαξμή ηεο ζεκαηνδνηεί κέζα ζην πξψην εμάκελν ην θιείζηκν ζπκθσληψλ ζπλνιηθνχ χςνπο 

3,4 δηζ. επξψ ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, φζν δειαδή ήηαλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο. Αθφκε αλακέλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή νινθιήξσζε ζπκβάζεσλ  

παξαρψξεζεο ηνπηθψλ αεξνδξνκίσλ, καξίλσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ ιηκέλσλ, ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ, ηεο ΔΤΑΘ θ.ά. 

Ζ θαηάζηαζε βειηηψλεηαη δηαξθψο θαη «ε θηλεηηθφηεηα πνπ θαηαγξάθεηαη (ζηνλ 

ηνκέα ησλ Δ&) δείρλεη φηη ε θαηάζηαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ κε αξλεηηθή. Μαθάξη λ‟ 

απνδεηρηεί ζεηηθή», παξαηήξεζε ν θ. Μεηξφπνπινο, ζεκεηψλνληαο φηη αλακέλεη έλα κεγάιν 

θχκα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κέζα ζην 2016. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζχκθσλα κε 

ην ζηέιερνο ηεο PwC, βνεζά θαη ε αλαηαξαρή ζηηο γχξσ ρψξεο (Οπθξαλία, Ηξάθ, Σνπξθία, 

Αίγππηνο), γεγνλφο πνπ θάλεη ηνπο επελδπηέο λα ζηξέθνληαη ζε πην ζηαζεξέο αγνξέο. 

http://www.imerisia.gr/
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πλνπηηθά γηα ην έηνο 2013 νη ηνκείο πνπ παξαηεξήζεθε έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ Δ& είλαη νη αθφινπζνη: 

 

Πεγή: 2013:  Δμαγνξέο & πγρωλεύζεηο επηρεηξήζεωλ ζηελ Διιάδα ,2013 

PwC 

 

 

Πεγή: Η Καζεκεξηλή, 19.06.2014, Βαγγέιεο Μαλδξαβέιεο 

 

Αο πεξάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά ην 2014 κέζα ζην νπνίν 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή άλνδνο ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε.  
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χκθσλα πάληα κε ηελ PwC νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ην έηνο απηφ πξνζέιθπζαλ 

ζρεδφλ 15 δηζ. Δπξψ εθ ησλ νπνίσλ ην 1/3 ζεκεηψζεθε ππφ ηελ κνξθή εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε φηη ην λνχκεξν απηφ 

απνηειεί κηα αχμεζε ζρεδφλ 50% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

Δ& αθνξνχλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ε έδξα ησλ νπνίσλ έρεη κεηαθεξζεί εθηφο ησλ 

ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ θιάδν ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

απνηέιεζε γηα ην 2014 ν θιάδνο ησλ αθηλήησλ κε 30%.   

 

 
Πεγή: Δμαγνξέο & πγρωλεύζεηο επηρεηξήζεωλ ζηελ Διιάδα , 2014 

PwC 

Οη κεγαιχηεξεο ζπκθσλίεο έγηλαλ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο (εμαγνξά 34 πινίσλ ηεο 

Excel Maritime απφ ηε Star Bulk Carriers έλαληη 510 εθαη. επξψ), ζηα αθίλεηα (πψιεζε ηεο 

Αζηήξ Παιιάο ζηελ Jermyn Street Real Estate έλαληη 400 εθαη. επξψ), ζηελ Τγεία (εμαγνξά 

ηνπ «Δξξίθνο Νηπλάλ» απφ ηνλ κηιν Πεηξαηψο), ζην ιηαλεκπφξην (εμαγνξά ηεο Makro θαη 

ηνπ 60% ηεο Υαιθηαδάθεο απφ ηε θιαβελίηεο, ηνπ Praktiker απφ ηε Fairfax), ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο (49% ηεο Intracom Telecom ζε επελδπηέο ηνπ Νηνπκπάη θαη ηνπ 72,2% ηεο 

HOL απφ ηε Vodafone), ζηηο αζθάιεηεο (ε γεξκαληθή Ergo απέθηεζε ηελ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή) 

θ.ά. 

ε εθθξεκφηεηα βξίζθνληαη άιιεο 4 κεγάιεο αιιά ακθηιεγφκελεο ζπκθσλίεο 

πψιεζεο θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ, φπσο ε πψιεζε ησλ 14 
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αεξνδξνκίσλ ζηηο Fraport-Slentel (1,234 δηζ. επξψ), ε ζπκθσλία γηα ην Διιεληθφ ππέξ ηεο 

Lamda (915 εθαη. επξψ), ε πψιεζε ηνπ ΓΔΦΑ ζηε Socar (400 εθαη. επξψ) θαη ηνπ ΟΓΗΔ 

ζηηο OPAP Investment – Global Family Partners (41 εθαη. επξψ).  ( Ζ Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηψλ, 16.01.2015). Πην αλαιπηηθά: 
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Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε PwC γηα ην έηνο 2014 

 

 

Σν 2015 επελδχζεθαλ ζηνλ δηεζλή ρψξν πεξίπνπ $3.8 ηξηζεθαηνκκχξηα ζηνλ ηνκέα 

ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ, (Bloomberg) μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ηνπ 

2007 πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη εηαηξίεο δείρλνπλ πην δεθηηθέο θαη αηζηφδνμεο ζην 

θνκκάηη απηφ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. χκθσλα κε κηα κειέηε δεκνζηεπκέλε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2015 (EY attractiveness survey) πεξίπνπ ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 

πξνβνχλ ζε αλάινγεο ελέξγεηεο κέζα ζην 2016. Σν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο  ζεκεηψζεθαλ 

επελδχζεηο χςνπο $1.3 ηξηζεθαηνκκχξηα. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν επηκεξηζκφο ησλ 

επελδχζεσλ αλά ήπεηξν παγθνζκίσο. 
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Πεγή:  Global M&A Market Review Financial Rankings 2015,Bloomberg 

 

Αο πεξάζνπκε ζηελ εμέιημε ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ηνπ 2015 ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Παξφιν πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκα νη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηνπ 2015, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπκε κέζα απφ δηάθνξα άξζξα θαζψο 

θαη θξαηηθέο αλαθνηλψζεηο, είηε αλαθνηλψζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ καο νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ην έηνο 2015 ππήξμε ην έηνο ξεθφξ γηα ηηο ειιεληθέο Δ& 

αθνινπζψληαο ην παλεπξσπατθφ θιίκα. Αλ θαη ε αμία ησλ Δ& ηφζν ζηελ Κεληξηθή φζν θαη 

ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κεηψζεθαλ θαηά 10,8%  θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2014 , ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκθσληψλ απμήζεθε θαηά 

2,9% πξνζεγγίδνληαο ηηο 647. Σα απνηειέζκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηεο ΔΤ 

M&A Barometer πνπ θαιχπηεη 11 ρψξεο ηεο πεξηνρήο (Βνπιγαξία, Διιάδα, Κξναηία, 

Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, εξβία, ινβαθία, ινβελία, Σνπξθία θαη Σζερία). Πξψηε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά έξρεηαη ε Σνπξθία ε νπνία πξνζέιθπζε ηφζν ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ησλ εμαγνξψλ φζν θαη ηελ κεγαιχηεξε αμία.  (155 θαη3,3 δηο. Γνιάξηα αληίζηνηρα). 

Αθνινπζεί ζε αξηζκφ ε Πνισλία κε ηελ πξνζέιθπζε 117 ζπκθσληψλ θαη έπεηηα ε Σζερία κε 

98. Ζ ηεξαξρία κε βάζε ηελ αμία δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ Σζερία ζθαξθαιψλεη ζηε 

δεχηεξε ζέζε κε 2,8 δηο αθήλνληαο ηελ Ρνπκαλία ζηε ράιθηλε ζέζε κε 2,1 δηο απφ έζνδα είηε 

εμαγνξψλ είηε ζπγρσλεχζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζεκεηψζεθαλ ζε ηνκείο πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο (100), ηεο βηνκεραλίαο (78) φπσο επίζεο θαη ησλ 



 37 

ηξνθίκσλ & πνηψλ (61).Θέινληαο λα ηηο ηεξαξρήζνπκε κε θξηηήξην ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 

ζπκθσληψλ, νη ηνκείο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ήηαλ νη ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο (κε 79,7 εθ δνιάξηα), ηα ηξφθηκα & πνηά (κε 69,5 εθ. δνιάξηα) θαη ηα θάξκαθα 

(κε 65 εθ δνιάξηα). 

Αο δνχκε ηη ξφιν παίδεη ε ρψξα καο ζε απηήλ ηελ εμέιημε. Παξνπζίαζε αχμεζε 122% 

ζηελ πεξηνρή φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκθσληψλ αγγίδνληαο ηηο 20. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο νη ειιεληθέο 

εμαγνξέο ήηαλ κφιηο 9. Αχμεζε πνζνζηνχ ίζν κε 60% πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ αμία ησλ 

ζπκθσληψλ απηψλ , πην ζπγθεθξηκέλα αλήιζε ζε 1,6 δηο δνιάξηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο έιαβαλ κέξνο δχν απφ ηηο δέθα κεγαιχηεξεο ζπκθσλίεο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ  ηνπ 2015. Ζ εμαγνξά ηεο Pharmathen απφ ηε Βξεηαληθή BC Partners 

Ltd έλαληη 642,5 ε.θ δνιαξίσλ θαη ηεο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά απφ ηε γαιιηθή 

Imerys έλαληη 634,1 εθ δνιαξίσλ. Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξνπζία ζηελ ειιεληθή 

αγνξά &Δ, ήηαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξία κε ηξεηο θαη δχν ζπκθσλίεο 

αληίζηνηρα. (M&A Barometer H1 2015, Central and Southeast Europe) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ ΚΑΗ 

ΔΞΑΓΟΡΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ  

2.1. Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα  

 

Υξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή αιιηψο ηξάπεδα νλνκάδεηαη κία επηρείξεζε αληηθείκελν 

αζρνιίαο ηεο νπνίαο είλαη ρξεκαηηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δχλαηαη ε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζε απηήλ κε ζθνπφ ηελ θεξδνθνξία, ε ρνξήγεζε δαλείσλ , ε 

θχιαμε θαη ε δηαρείξηζε αμηφγξαθσλ θαζψο θαη ε ιήςε επζχλεο δηάθνξσλ πιεξσκψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. πσο είλαη γλσζηφ ε θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο βαζίδεηαη ζηελ 

ιεγφκελε "ςαιίδα", δειαδή ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην επηηφθην δαλεηζκνχ θαη ζην επηηφθην 

θαηαζέζεσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ηξαπεδψλ. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη απνηειεί ηνλ δαλεηζηή ηεο ηειεπηαίαο ιχζεο ζε θαηξνχο θξίζεο. 

Αξθεηέο θνξέο είλαη απηή ε νπνία απνθαζίδεη λα πξνβεί ή φρη ζηελ έθδνζε λνκίζκαηνο. 

Παξαδείγκαηα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα. Ο φξνο Δκπνξηθή Σξάπεδα ππάξρεη γηα λα μερσξίδεη ηελ θαλνληθή 

ηξάπεδα απφ ηελ ηξάπεδα επελδχζεσλ. Ζ παξαπάλσ ηξάπεδα αζρνιείηαη θπξίσο κε εηαηξίεο 

ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σέινο ε Σξίηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία ηξαπεδψλ είλαη ε επελδπηηθή 

ηξάπεδα είλαη απηή ε νπνία έρεη σο ξφιν ζηελ νηθνλνκία λα δίλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  γηα 

πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. Καηέρεη αθφκε θαη ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ εηαηξηψλ. Σν Σξαπεδηθφ Γίθαην σο παξαθιάδη ηνπ 

Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ νξίδεη ηα 5.000.000 επξψ σο ειάρηζην δπλαηφ θεθάιαην γηα ηελ ζχζηαζε 

θαη δεκηνπξγία κηαο λέαο εηαηξίαο. Δπίζεο φπσο νξίδεη ν λφκνο ε λνκηθή κνξθή ηεο ηξάπεδαο 

είλαη απαξαηηήησο ε Αλψλπκε Δηαηξία εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο 

ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ. Αλάκεζα ζηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη θαη ε  

δηαηήξεζε απνζεκαηηθφ δειαδή έλα πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δέρνληαη σο θαηαζέζεηο δελ 

δχλαληαη λα ην ρνξεγήζνπλ σο δάλεηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο (γηα ηελ θάιπςε ππέξκεηξσλ 

αλαιήςεσλ ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηελ απνθπγή έθηαθησλ πεξηπηψζεσλ έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο). 

 Οη ηξάπεδεο φκσο δελ είλαη αλεμέιεγθηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ θαη ηεο 

πνιηηηθήο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ ηνπο. Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο ηζρχνο ηνπο, νη 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο δίλνληαη απφ δηαηάμεηο θαη λφκνπο θαζψο θαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο ρψξαο. (Dean F. Amel, Arthur B. Kennickell, Kevin B. Moore. 2008) , (M. 

Buckle, E. Beccalli, 2011) 



 39 

  Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ινηπφλ ηνλ ξφιν θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ησλ 

ηδξπκάησλ απηψλ ζηελ θνηλσλία καο, αο παξαζέζνπκε κέζα ζε ιίγεο γξακκέο ηα γεγνλφηα 

πνπ κεζνιάβεζαλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα απφ ηελ πξψηε θξίζε (φπνπ θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη εμαγνξέο ζηνλ ηνκέα απηφ) κέρξη ην ζεκείν ζην νπνίν θαηάθεξαλ λα 

θπξηαξρήζνπλ νη ηέζζεξηο κεγάιεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα ζηελ ρψξα 

καο. Με ηνλ φξν πξψηε θξίζε  λνείηαη ε κεγάιε θαη παγθνζκίνπ ραξαθηήξα θξίζε ηνπ 

1999,ηελ νπνία θαη ε ρψξα καο θαηάθεξε λα μεπεξάζεη. 

 Έρνληαο σο αθεηεξία ην 1999 μεθηλάεη κηα κεγάιε επνρή εμαγνξψλ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ ρψξα καο. Σν έηνο απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 

51% ησλ κεηφρσλ ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο (ηδηνθηεζία έσο ηφηε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο) απφ 

ηελ Alpha Bank. Ζ Ηνληθή Σξάπεδα απνηέιεζε ην πξψην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο 

Διιάδνο κε εκεξνκελία ίδξπζεο ην 1939 θαη έδξα ηελ Κέξθπξα.( ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

νπνίαο θαζφξηζε θαη ην φλνκα ηνπ ηδξχκαηνο). Σελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη θαη ε εμαγνξά 

θαη ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο Δξγαζίαο, ηδξπκέλε ην 1975, απφ ηελ κεηξηθή ηνπ νκίινπ 

Eurobank,  Consolidated Eurofinance Holdings SA, ε νπνία απέθηεζε ην 50,1% ηεο πξψηεο. 

Γξαζηήξηα ζηηο εμαγνξέο απνδεηθλχεηαη θαη ε Eurobank ζηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ε 

Σξάπεδα Κξήηεο. Πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο γηα αθφκα κηα θνξά ε Eurobank πξσηαγσληζηεί 

ζπγρσλεχνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ, ηδξπκέλε ην 1924. 

Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο εμαγνξέο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζε ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, απνθηψληαο ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο Υίνπ, πνπ είρε ηδξπζεί ην 1991, ελψ 

πξνρψξεζε θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank ζηελ 

Διιάδα. Λίγν αξγφηεξα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πξαγκαηνπνηεί ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

θαη Υίνπ. Σέινο ε Δγλαηία Σξάπεδα απνξξνθά ηελ Σξάπεδα Κεληξηθήο Διιάδνο, ηδξπκέλε 

ην 1936. 

 Μφιηο έλα ρξφλν κεηά (2000) ε Δγλαηία Σξάπεδα ζα εληαρζεί καδί κε ηελ θππξηαθή 

Λατθή Σξάπεδα ζηνλ φκηιν ηεο Marfin θαη ζα δεκηνπξγεζεί ε Marfin Popular Bank, πνπ 

κεηέπεηηα νλνκάζηεθε Cyprus Popular Βank.  

Σν 2002 μεθηλάεη κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο λα απνθηήζεη ηελ έιεγρν ηεο 

πθηζηάκελεο απφ ην 1964  ETBAbank , ε νπνία νινθιεξψλεηαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ επφκελνπ 

έηνπο.Πεξλψληαο ζηελ δηεηία 2012-2013 αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απνηειεί θαη ηελ επνρή 

ζηαζκφ ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, κε πξσηαγσληζηέο 

θπξίσο ηελ Alpha Bank θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Καζψο κε ηελ δεχηεξε ζα αζρνιεζνχκε 

εθηελέζηεξα ζηελ ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε ζηελ δξάζε ηεο Alpha Bank, ε νπνία ηνλ 
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Φεβξνπάξην ηνπ 2013 απέθηεζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο, πνπ είρε 

ηδξπζεί ην 1907. Σελ 28/06/2013 ε Alpha Bank αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο 

ζπγρψλεπζεο ηεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε Νέα Proton Bank πέξαζε ζηνλ φκηιν ηεο 

Eurobank ελψ ηνλ Μάην  ε FBBank είρε πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

(Καζεκεξηλή,2013), (Ζellenic Financial Stability Fund ,2013) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ε Alpha Bank Α.Δ. εμαγφξαζε ηε δξαζηεξηφηεηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

ζηελ Διιάδα θαη ην ειιεληθφ Diners Club απφ ηελ Citibank International Plc έλαληη 2 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. (2014, pwc).  

 

2.2 Μέθοδοι Εθαπμογήρ  Ε&Α Από Managers Σηον Χπημαηοπιζηυηικό Τομέα 

 

Ζ δηνίθεζε (managers) ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα θξηηήξηα 

γηα ηελ επηινγή κηαο ηξάπεδαο σο ειθπζηηθφ ζηφρν ζπγρψλεπζεο-εμαγνξάο. χκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ  Hannan T. & Pilloff S (2006), νη ηξάπεδεο κε ρακειφηεξε 

θεξδνθνξία θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ κεγαιχηεξν θνηλφ γηα εμαγνξά, ζε ζρέζε κε εθείλεο κε 

πςειά θέξδε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ αθφκε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ρακειφ βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα αγνξά θαη είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ πνπ νθείιεηαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

εμαγνξάο λα επηδηψθνπλ λα ηε δηνξζψζνπλ. Δπηπιένλ, πφιν έιμεο γηα ζπλέλσζε απνηεινχλ 

νη ηξάπεδεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ελεξγεηηθφ, φπσο επίζεο 

θαη εθείλεο πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο θαηαζέζεηο δηφηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζπλέξγεηεο. Αληηζέησο, ην κέγεζνο ησλ ρνξεγήζεσλ είλαη αξλεηηθά ζρεηηδφκελν κε ηελ 

πηζαλφηεηα εμαγνξάο, κε ηελ έλλνηα πσο φζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ηνπο, ηφζν 

πςειφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα λα απνηειέζεη ζηφρν εμαγνξάο. 

Παξάιιεια, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη κηα ηξάπεδα ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, ηφζν εληνλφηεξε είλαη θαη ε επηζπκία κηαο ηξάπεδαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιε 

αγνξά λα εμαγνξάζεη ηελ πξψηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, επνκέλσο, δείρλνπλ πσο 

φζν κηθξφηεξεο είλαη νη ηηκέο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνθαηάζηαησλ θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ε ελ ιφγσ 

ηξάπεδα λα απνηειέζεη ζηφρν εμαγνξάο. Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί πσο φζνλ αθνξά ηηο 

δηαπνιηηεηαθέο εμαγνξέο, ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. (Η. Αζεκαθφπνπινο, 2015) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν : ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.1 –Νομοθεζία Πεπί Σςγσώνεςζηρ/Εξαγοπάρ 

 

Ζ Διιάδα σο θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζδηνξίδεη ην εζληθφ ηεο λνκνζεηηθφ 

πιαίζην φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ελαξκνληζκέλν βεβαίσο κε 

ηεο βαζηθέο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ. Αο θαζνξίζνπκε ινηπφλ πνην είλαη απηφ ην  

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη αο πξνζδηνξίζνπκε ηα δηάθνξα δηαηάγκαηα πνπ θαζνξίδνπλ θαη 

επεξεάδνπλ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν αλαθεξφκελνη 

πάληα κε έδξα ηελ ρψξα καο. 

Οη λνκηθέο δηαηάμεηο ζηελ Διιάδα νη νπνίεο δηέπνπλ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  αλάινγα κε ην είδνο ηνπο είλαη : 

 Ν. 2190/20, άξζξα 68-80, ηα νπνία αθνξνχλ κφλνλ ζπγρσλεχζεηο Αλψλπκσλ 

Δηαηξηψλ. πλεπψο είλαη ν απφιπηα πξνζδηνξηζηηθφο λφκνο γηα ηηο εμαγνξέο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Ν. 2166/93, άξζξα 1-5 θαη ΝΓ 1297/72, ηα νπνία αθνξνχλ ζπγρσλεχζεηο 

νπνησλδήπνηε εηαηξηψλ θαζψο θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 

 Ν.3190/55, άξζξα 54-55 ηα νπνία αθνξνχλ ζπγρσλεχζεηο  Δ.Π.Δ. (πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο), είηε κε ηελ ζχζηαζε λέαο  είηε κε ηελ απνξξφθεζε  απφ κία νη άιιεο 

Δ.Π.Δ. 

 Ν.2515/97, άξζξν 16, ην νπνίν ξπζκίδεη θαη θαζνξίδεη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  

 Ν. 2992/2002 άξζξν 9 ην νπνίν  πεξηιακβάλεη θαη αλαθέξεηαη ζηα θνξνινγηθά 

θίλεηξα ησλ ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξηψλ 

 Ν.3091/2002, άξζξν 29, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ απφζβεζε ππεξαμίαο –εμαγνξά, γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνέβεζαλ ζε απνξξφθεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

πξναλαθεξφκελν Ν.2166/93. 

 Αο εληξπθήζνπκε ζην πεξηερφκελν κφλν ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ 

ηηο ηξάπεδεο. Αξρηθά βιέπνπκε ην λφκν 2190/1920 ν νπνίνο  απνηειεί ηελ βάζε ηνπ δηθαίνπ 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ςεθίζηεθε ην 1920 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα Σεο 

Κπβέξλήζεσο ην 1963. Ο ΄΄ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ΄΄ πεξηείρε αξρηθά 72 

άξζξα. ηε ζπλέρεηα  ζπκπιεξψλεηαη απφ δηάθνξνπο αθφκα λφκνπο θαη δηαηάγκαηα φπσο 

κέζσ ηνπ 5076/1931 , ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο 174/1963(κε ηνλ νπνίν  θαη έγηλε ε 
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θσδηθνπνίεζε ηνπ) θαη θπξίσο κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 498/1987 ην νπνίν  δεκνζηεχηεθε 

ζηελ Δθεκεξίο Σεο Κπβεξλήζεσο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1987. χκθσλα κε ηα άξζξα 68-80 

ινηπφλ ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ ξπζκίδνληαη θπξίσο ε ζπγρψλεπζε θαη ε δηάζπαζε ησλ Α.Δ. 

Ζ ηειεπηαία εμέιημε ηνπ 2190/1920 απνηειεί ν λφκνο 3604/2007 ν νπνίνο ζηφρεπε ζηνλ 

κέγηζηνπ βαζκνχ πεξηνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο θεδεκνλίαο θαη επνπηείαο ηεο Α.Δ., ζηελ 

αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, ζηελ ειεπζεξία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηέινο ζηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ. ,(Δθεκεξίο Σεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιάδνο, 1963,1987,2007). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη φηη ε ζπγρψλεπζε αλψλπκσλ εηαηξηψλ φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα άξζξα 68-80  γίλεηαη κφλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ρσξίο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη δηεπθνιχλζεηο. πλεπψο, εδψ νθείιεηαη θφξνο κεηαβηβάζεσο 

αθηλήησλ θαη θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηπρφλ ππεξάμηα ησλ εηζθεξνκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη δηάθνξα ηέιε. Σα βήκαηα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε κηαο ζπγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

είλαη ηα εμήο:  

i. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχζηαζε ελφο εγγξάθνπ ρεδίνπ πκβάζεσο 

πγρσλεχζεσο (...) θαζψο θαη νη εθζέζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο Γηνηθήζεσο ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπγρψλεπζε. Σν άξζξν 69 ηνπ 

λ.2190/1920 νξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ ζπκβάζεσο. Ο ιφγνο ηεο 

ζπγρψλεπζεο ε λέα κνξθή ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ε ζρέζε αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ επηβάιιεηαη λα πεξηέρεη ε .., ην 

νπνίν νθείιεη λα δεκνζηεχεηαη δχν κήλεο πξηλ ηελ ζχζηαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ζπλέιεπζε ζην ηεχρνο ΦΔΚ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. Δπηηαθηηθή 

είλαη θαη ε ππνρξέσζε πξνο  γλσζηνπνίεζε αιιά φρη θαη πξνο δεκνζίεπζε ησλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γ.. 

ii. ηελ ζπλέρεηα έξρεηαη ε ζχληαμε έθζεζεο απφ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε αμία ηφζν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξηψλ. 

iii. Αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε κέξνπο ηνπ .. ζε εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα κέζα 

ζε 10 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. Γπλαηφηεηα 

έρνπλ νη πηζησηέο ησλ ζπγρσλεχζεσλ λα δεηήζνπλ ιήςε επαξθψλ εγγπήζεσλ γηα 

έλαλ κήλα κεηά ηελ δεκνζίεπζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή δχλαηαη αλ ππήξραλ απαηηήζεηο 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο. . Δάλ πξνθχςεη θάπνηα 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ, νη πηζησηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα θνηλνπνηήζνπλ 
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εγγξάθσο πξνο ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο, κέζα ζηελ παξαπάλσ κεληαία 

πξνζεζκία, ηηο αληηξξήζεηο ηνπο γηα ηε ζπγρψλεπζε. Σν Γηθαζηήξην έρεη ην δηθαίσκα 

λα επηηξέςεη, παξά ηηο αληηξξήζεηο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πηζησηψλ ηε ζπγρψλεπζε, 

αλ θξίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ ή νη εγγπήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ζηνπο πηζησηέο δελ δηθαηνινγνχλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Αλ θάπνηα απφ 

ηηο ζπγρσλεπφκελεο Α.Δ. έρεη εθδψζεη νκνινγηαθά δάλεηα ηα νπνία δελ έρνπλ 

εμνθιεζεί, ε ζπγρψλεπζε πξέπεη λα εγθξηζεί θαη απφ εηδηθψο ζπγθξνηνχκελε 

ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ. 

iv. Ζ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ φζνλ αθνξά ην ρέδην χκβαζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

εηθφλα ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ απνηειεί ην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ιηγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ ζχζηαζε 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

v. Σν ζρέδην ζχκβαζεο ηεο ζπγρψλεπζεο εγθξίλεηαη απφ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο φπνπ 

θαζνξίδνληαη θαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο . Γηα ηελ λφκηκε ζχζηαζε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ησλ 2/3 ησλ κεηφρσλ θαη ε εθάζηνηε 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπκβνπιίνπ. (άξζξα 29-31 ηνπ 

λ.2190/1920) 

vi. Γελ αξθεί φκσο ε έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. εηξά έρεη ε έγθξηζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ (Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο) θαζψο θαη ε 

δεκνζηνπνίεζή ηεο ζην ΦΔΚ ησλ Α.Δ θαη Δ.Π.Δ. ην ζηάδην απηφ αλήθεη ε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ζπγρψλεπζε, ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ γηα ηηο 

κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο. ζνλ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 (λ. 2190/1920) απαηηείηαη ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο.  

vii. Αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 (λ. 2190/1920) φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ παχζε χπαξμεο ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξίαο σο λνκηθφ πξφζσπν. Οη κέηνρνί 

ηεο κεηαηξέπνληαη ζε κεηφρνπο ηεο απνξξνθνχζαο εηαηξίαο. Ζ δεχηεξε ελζσκαηψλεη 

ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά  απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο. 

Μνλαδηθή ππνρξέσζε ηεο απνξξνθψκελεο είλαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζην ΦΔΚ λα ππνβάιιεη ζηελ Γ.Ο.Τ ηελ παχζε-

δηαθνπή εξγαζηψλ ηεο θαη λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο 

απφ ην πξψελ ηκήκα Κ.Β. θαη λπλ Κ.Φ.Α.. Σέινο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

εθιέγνληαο έλαλ κφληκν εθπξφζσπφ ηεο νθείιεη λα απεπζπλζεί ζην Υξεκαηηζηήξην 

ησλ Αζελψλ θαη λα αθπξψζεη ηνπο παιαηνχο ηίηινπο θαη λα εθδψζεη λένπο, θαη λα 
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γλσζηνπνηήζεη ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λέσλ κεηνρψλ. 

(αθειιεο,2001,άξζξα 67-80 λ.2190/1920 "Πεξί Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ" ) 

 Έπεηηα, ζπλαληάκε ηνλ λφκν 2166/1993 (ΦΔΚ-Α 137), θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηξαπεδηθέο εμαγνξέο κέζα ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην εθφζνλ εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βεβαίσο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ). Ζ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ νξίδεηαη ζηηο 24 Απγνχζηνπ ηνπ  1993. Σα θαίξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λ.2166/1993 φζνλ αθνξά ηηο κεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη  ηα εμήο: Οη δηαηάμεηο ησλ άξζ. 1-5 δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε 

νπνηεζδήπνηε επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, εθφζνλ φκσο ηεξνχλ βηβιία 

Γ‟ θαηεγνξίαο (πιένλ δηπινγξαθηθά)  θαη έρνπλ ζπληάμεη έζησ θαη έλαλ ηζνινγηζκνχ 

δσδεθακήλνπ ή θαη κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δμαηξνχληαη αληηθείκελα εξγαζηψλ 

φπσο θαηαζθεπή ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.(λ.2386/1996, παξ11, αξζ.7). ζνλ αθνξά ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, κεηά ηε ιήςε απφθαζεο ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ζπληάζζεηαη απνγξαθή θαη ηζνινγηζκφο ηεο 

κεηαζρεκαηηδφκελεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ ζα απνηειέζνπλ 

ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ ηεο λεντδξπζείζαο εηαηξίαο. ιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ 

κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ζεσξνχληαη 

δηελεξγνχκελεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο λέαο εηαηξίαο. Δπνκέλσο νη κεηαηξεπφκελεο ή 

ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο ζα θνξνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θιεηζίκαηνο. Γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ δελ απαηηείηαη 

απμεκέλν θεθάιαην φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/2190 πνπ αθνξά 

ηελ ζχζηαζε Α.Δ. Οη κεηνρέο πνπ επξφθεηην λα εθδνζνχλ απφ ηελ λεντδξπζείζα εηαηξία 

θαζψο θαη ηα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξεί λα είλαη κνξθήο αλψλπκσλ ή 

νλνκαζηηθψλ ρσξίο λα ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ κεηαβίβαζή ηνπο. Σέινο, 

δχλαηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζεί ε δεκία ησλ αξρηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπκςεθηζηεί 

κε ηα θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ λέα εηαηξία. (Δθήκεξεο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 1993). 
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πλνπηηθά: 

 Ν.2190/20 (ΑΡΘ. 68-80) Ν.2166/93 

 Απαηηείηαη εθηίκεζε 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ απφ 

επηηξνπή. 

Γελ απαηηείηαη εθηίκεζε.  

 Δλεξγεηηθφ-Παζεηηθφ 

ζπλεηζθέξνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο.  

Δλεξγεηηθφ-Παζεηηθφ 

ζπλεηζθέξνληαη ζηηο ινγηζηηθέο 

ηνπο αμίεο. 

 Πξνθχπηεη ππεξαμία θαη 

θνξνινγείηαη. 

Γελ πξνθχπηεη ππεξαμία. 

 Δηζθεξφκελν θεθάιαη= 

Πξαγκαηηθή Καζαξή Θέζε 

(καδί κε ππεξαμία). 

Μφλν εηαηξηθφ ή κεηνρηθφ 

θεθάιαην. Σα ζρεκαηηζκέλα 

απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηελ 

απνξξνθψζα ή λέα εηαηξία. 

  Γελ απαηηείηαη απνγξαθή θαη 

ηζνινγηζκφο θαηά ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο αιιά 

θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο. 

  Σα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

απνξξνθψκελεο εηαηξίαο 

κεηαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά κε 

κία εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο λέαο 

θαη θνξνινγνχληαη επ'νλφκαηί 

ηεο.  
Πεγή: Γεκήηξηνο Αζ. Κπξηαδήο (2007) 

 

 Σέινο, πεξλάκε ζε έλαλ λφκν πνπ αλαθέξεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη πνπ 

εμεηάδνπκε, ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη κε ην 16
Ο
 άξζξν ηνπ ν λφκνο 

2515/1997 ,δεκνζηεπκέλνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην 1997, θαηαγξάθεη θαη 

πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πηζησηηθψλ ζπγρσλεχζεσλ. Αλαθέξεη 

φηη κηα ηέηνηα ζπγρψλεπζε κεηαμχ ηξαπεδψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε 

απνξξφθεζε είηε κε ηελ ζχζηαζε λέαο εηαηξίαο θαη νθείιεη λα ζπλάδεη ησλ δηαηάμεσλ 69-80 

ηνπ λφκνπ 2190/1920 .Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ εθηηκψληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ (άξζξν 9, 2190/1920). 

Δλαιιαθηηθά ελνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ ππφ 

ζπγρψλεπζε ηδξπκάησλ (φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο) θαη 

κεηαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ λένπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Σπρφλ δεκία ηξέρνπζαο ή 

πξνεγνχκελεο  ρξήζεο  κεηαμχ ησλ παζεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδξπκάησλ κεηαθέξεηαη ζηνλ 

λέν ηζνινγηζκφ ζε ηδηαίηεξν θσδηθφ. Τπνρξεσηηθφ ραξαθηήξα δελ θέξεη ε πεξηγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζχκβαζε ηεο ζπγρψλεπζεο αιιά νχηε θαη ζην θαηαζηαηηθφ . 

Απφ θνξνινγηθήο άπνςεο, ε ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, ην θαηαζηαηηθφ, θάζε ζρεηηθή πξάμε ε 

ζπκθσλία πνπ άθνξα ηελ εηζθνξά ε κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ε παζεηηθνχ ε 
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άιισλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη θάζε εκπξάγκαηνπ ελνρηθνχ ή άιινπ 

δηθαηψκαηνο, νη λενθδνζείζεο κεηνρέο, θάζε είδνπο ζπκθσλία ή πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπγρψλεπζε, ηε ζχζηαζε θαη ην θαηαζηαηηθφ, ε δεκνζίεπζε απηψλ ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη 

Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο,  απαιιάζζνληαη παληφο θφξνπ, ηέινπο 

ραξηνζήκνπ ε άιινπ ηέινπο, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ, ησλ πάγησλ θαη αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ, 

επηδνκάησλ ή άιισλ ηειψλ ππέξ ππνζεθνθπιάθσλ. Αθφκε ζε πάγην αμίαο 2.000.000 

δξαρκψλ κεηαηξέπνληαη νπνηαδήπνηε θφζηε ζπκβνιαηνγξαθηθά πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηε ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο. Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη θακία θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη ηφζν γηα ην λέν πηζησηηθφ ίδξπκα φζν θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ, 

φζνλ αθνξά ηπρφλ πξνθχπηνπζεο  ππεξαμίεο, εμαηξνχκελνπ ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ. πνπ ζε λφκν, δηάηαγκα ή ππνπξγηθή απφθαζε αλαθέξεηαη θάπνην απφ ηα 

ζπγρσλεπφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα, λνείηαη φηη αλαθέξεηαη θαηά πεξίπησζε ην απνξξνθψλ 

ή ην λέν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπλίζηαηαη κε ηε ζπγρψλεπζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε 

δηάηαμε ηνπ λφκνπ,   δηαηάγκαηνο ή ππνπξγηθήο απφθαζεο ππέξ θάπνηνπ. Σέινο, ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο απφ πηζησηηθφ ίδξπκα,  κέξνπο ή ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ζε 

άιιν, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5-6 ηνπ λφκνπ 1642/1986.  ((Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 1997) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν:ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ-ΟΜΗΛΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

4.1 Μνληέιν Camels 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζε κηαο 

ρψξαο απνηειεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

(ηξαπεδηθνχ) ηεο ηνκέα, θαζψο απηφ απνηειεί βαζηθφ ζεκέιην γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο 

νηθνλνκία ηεο. Σν ζέκα απηφ εληείλεηαη ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα φπνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή ηελ πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφ είλαη απνηειεζκαηηθφ.  Χο απνηειεζκαηηθφηεηα 

νξίδεηαη ε βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κπνξνχκε απηφ λα ην εξκελεχζνπκε σο κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο θαη 

επνκέλσο αχμεζε κεηνρηθήο αμίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρακειφηεξν δπλαηφ δείθηε θηλδχλνπ 

θαη θφζηνπο.( Joseph P. Hughes,2008) , (Bhattacharya and Thakor (1993)) 

Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί 

λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

Οκίινπ Πεηξαηψο γηα ηα έηε ζηα νπνία ν ίδηνο πξνβεί ζε έληνλεο ζπγρσλεχζεηο, πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα έηε 2010-2015. Σα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ε πνξεία ηεο ζηνλ ρξφλν ζα καο θαλεξψζνπλ 

αλ ηειηθά νη ζπγρσλεχζεηο ηηο νπνίεο θαη ζα αλαιχζνπκε ( κε δεδνκέλε ηελ ππάξρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε) , αχμεζαλ ηελ κεηνρηθή αμία ηνπ Οκίινπ ή ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά 

γηα απηήλ . 

Τπάξρνπλ πνιινί κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα αθνινπζήζεη γηα λα πξνβεί 

ζηελ αλάιπζε ηνπ Οκίινπ. ηελ παξνχζα κειέηε ζα βαζηζηνχκε ζηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεζνδνινγία CAMELS γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία ηνπ Οκίινπ. Οη 

αξηζκνδείθηεο φληαο εχθνινη ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηθαλνί λα θαλεξψζνπλ έλα λνχκεξν ην 

νπνίν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνχο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

ζχγθξηζε νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο. Παξ‟φια απηά είλαη ηφζν κεγάιν ην 

θάζκα ησλ δηαζέζηκψλ δεηθηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  πνπ ε επηινγή θαη ε 

ρξήζε νξηζκέλσλ κφλν εμ‟απηψλ αλ θαη κνλφδξνκνο ζαλ ιχζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειιηπή 

πιεξνθφξεζε θαη επνκέλσο ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 ζνλ αθνξά ην κνληέιν CAMELS, πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1988 νπφηε ε Δπηηξνπή 

Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (BIS) ην 

πξφηεηλε σο κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. (Greek & Das, 
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2009).Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ δηεζλψο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο managers 

ησλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ κέζα απφ έμη βαζηθνχο παξάγνληεο, Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα, 

Πνηφηεηα Δλεξγεηηθνχ , Πνηφηεηα Γηνίθεζεο , Κεξδνθνξία, Ρεπζηφηεηα , Δπαηζζεζία ζηνλ 

θίλδπλν αγνξάο (Dash & Das, 2009). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαλεξψλεη ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φζν θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Αλά ηνλ θφζκν είλαη γεγνλφο φηη 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ βειηηψζεη θαη απμήζεη ηα θέξδε ηνπο κεηψλνληαο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο πξνβαίλνληαο είηε ζε εμαγνξέο είηε ζπγρσλεχζεηο. ( Mahile 

Rostami, 2015) 

 Σα αξρηθά ηνπ κνληέινπ φπσο είδακε ηζνδπλακνχλ ζηνπο παξαθάησ 

αξηζκνδείθηεο. 

i. Capital(Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα)  

ii. Asset Quality (Πνηφηεηα Δλεξγεηηθνχ)  

iii. Management (Πνηφηεηα Γηνίθεζεο)  

iv. Earnings (Κεξδνθνξία)  

v. Liquidity (Ρεπζηφηεηα)  

vi. Sensitivity to market risk (Δπαηζζεζία ζηνλ θίλδπλν ηεο Αγνξάο)  

 

Οη δείθηεο CAMELS παξέρνπλ γηα ηελ θάζε ηξάπεδα κηα βαζκνινγία γηα ηε ζπλνιηθή 

ηεο απφδνζε (Composite Rating) θαη έμη επηκέξνπο βαζκνινγίεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

αξηζκνδείθηε μερσξηζηά. Βάζε κηαο ζηάζκηζεο γηα ηνλ θάζε έλα εθ ησλ έμη αξηζκνδεηθηψλ, 

δηακνξθψλεηαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο ππφ εμέηαζε ηξάπεδαο. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα 

θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5. Σν 1 απνηειεί ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, ελψ αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

άξηζηεο απνδφζεηο θαη ηελ χπαξμε επαξθψλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο φζν θαη ζηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Σν 5 αληηζηνηρεί ζηε κηθξφηεξε δπλαηή βαζκνινγία θαη ζεσξείηαη 

ελδεηθηηθφ ρακειψλ επηδφζεσλ νη νπνίεο ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Αο πεξάζνπκε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ. Οη ζπληειεζηέο απηνί 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο (φπσο νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα/αζηάζεηα) θαη 

ζηαζκίδνληαη κε βάζε ηελ βαξχηεηα ηνπ δείθηε γηα θάζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ηελ 

Διιάδα ηεο θξίζεο ε θαηνρή πςεινχ πνζνζηνχ ξεπζηφηεηα απνηειεί ην θχξην δεηνχκελν γηα 

έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, γη΄απηφ θαη παίξλεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. 

Σν θαζηζηά ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ φζν θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθνί δείθηεο γηα κηα ηξάπεδα 

είλαη ηφζν ε θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη φζν θαη ε θεξδνθνξία ηεο. Σηο 

βαζκνινγνχκε κε ηνλ δεχηεξν ζε ηεξαξρία πην πςειφ ζπληειεζηή εμαηηίαο ηεο 
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ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ επεκεξία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο 

έλαο πςειφο δείθηεο ησλ κεγεζψλ απηψλ θαλεξψλεη κηα πγηή ηξάπεδα κε δπλαηφηεηα λα 

μεπεξάζεη νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Με ρακειφηεξε ζηάζκηζε 

βαζκνινγνχληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ε δηνίθεζε ηνπ φζν θαη 

ν βαζκφο επαηζζεζίαο πνπ δείρλεη έλαληη ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο, θαζψο ηα κεγέζε απηά 

αλ θαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ην ίδξπκα είλαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκα θαη κεηαβαιιφκελα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ απηψλ δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα 

θαζνξηζηηθή αξλεηηθή πνξεία ηεο ηξάπεδαο. 

Γεληθά: 

ηνηρεία 

Αμηνιόγεζεο 

C A M E L S 

Αξηζκνδείθηεο CAR A M ROE-

ROA 

L1-L2 S 

πληειεζηέο 

Βαξχηεηαο 

0.20 

 

0.10 0,10 0.20 0.30 0,10 

 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Capital Adequacy)  

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο (Karlyn , 1984). Ο δείθηεο απηφο νπζηαζηηθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ βαζκφ εμαζθάιηζεο ησλ θαηαζέζεσλ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ίδξπκα βξεζεί αληηκέησπν κε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε επνρή 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ . ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο ηφζν κηθξφηεξε ε 

αλάγθε ηνπ ηδξχκαηνο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Γηα λα ζεσξεζεί έλαο νξγαληζκφο ηθαλφο λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο θεθαιαηαθέο ηνπ αλάγθεο ν δείθηεο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 

8%. ε απηφ ην πνζνζηφ θαη άλσ ε ηξάπεδα είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ζηνλ νπνίν πηζαλφλ λα εθηίζεηαη.  

CAR=(Βαζηθά Κεθάιαηα (Tier 1) + πκπιεξσκαηηθά Κεθάιαηα (Tier 2))/ ηαζκηζκέλν 

έλαληη ηνπ Κηλδχλνπ Δλεξγεηηθφ 

 ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο θαη απηήλ πνπ δηαλχνπκε ζηηο κέξεο καο, 

ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα δελ απνξξνθνχλ ζεκαληηθά ηηο δεκηέο νδεγψληαο ηα βαζηθά 

θεθάιαηα σο ηα κνλαδηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
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ηδξχκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ ησλ πεξηφδσλ ην ίδξπκα κε επάξθεηα θεθαιαίσλ >4% 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλν ίδξπκα. 

 Με 1 βαζκνινγείηαη κηα ηξάπεδα κε κεγάιε θεθαιαηαθή επάξθεηα , ην επίπεδν ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη. 

Βαζκνινγία 3 θαλεξψλεη κηα θαηάζηαζε ζρεηηθά θαιή αιιά θαη αλεζπρεηηθή ζε πεξίπησζε 

αθξαίσλ ζπλζεθψλ. Βαζκνινγία κε 5 ππνδειψλεη έλαλ νξγαληζκφ κε άκεζε αλάγθε απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

 

Πνηόηεηα ηνηρείωλ Δλεξγεηηθνύ (Asset Quality) 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Grier (2007),ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα αληηκεησπίζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην 

ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ. Ζ επαθξηβή αμία ησλ απαηηήζεσλ κηαο ηξάπεδαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηηο απαηηήζεηο ηηο ηξάπεδαο είλαη ν ηνκέαο ησλ δαλείσλ. Οη παξαθάησ αξηζκνδείθηεο 

καο βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ηνπο θαη λα ηα ραξαθηεξίζνπκε σο επηζθαιή ή 

κε. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί νξίδνληαη σο εμήο: 

 Α1= (Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε>90 εκεξψλ –Πξνβιέςεηο)/ Γάλεηα ), θαλεξψλεη ηηο 

θαζαξέο θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ηεο ηξάπεδαο. Με ηνλ φξν 

δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ, αλαθεξφκαζηε ζηα δάλεηα ε απνπιεξσκή ησλ 

νπνίσλ έρεη θαζπζηεξήζεη πάλσ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 3 κελψλ, νξηζκέλν απφ ηελ 

Βαζηιεία. Οη πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα πνπ έρεη θπιάμεη ε ηξάπεδα ψζηε λα 

είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ελδερφκελεο δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαπάλσ 

θαζπζηέξεζε. Μηθξή ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ θαλεξψλεη φηη νη πξνβιέςεηο γηα θαζπζηεξήζεηο 

ησλ δαλείσλ είλαη νη αλακελφκελεο απφ ηελ κεξηά ηνπ ηδξχκαηνο, επνκέλσο ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δαλείσλ είλαη ε ζσζηή. 

 Α2=(Γάλεηα κε απνκείσζε αμίαο –Πξνβιέςεηο)/ Γάλεηα) , θαλεξψλεη αλ ην χςνο 

ησλ πξνβιέςεσλ είλαη επαξθέο θαη αλ ην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο είλαη αμηφπηζην. 

Απνκείσζε ελφο νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππάξρεη φηαλ ηα πνζά πνπ αλακέλνπκε λα 

εηζπξάμνπκε απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν (ζηελ πεξίπησζή καο απφ ηα δάλεηα) είλαη 

κηθξφηεξα ζε παξνχζα αμία απφ απηήλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία καο. (Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013). Απνηειεί ζηελ νπζία έλα είδνο ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ κηαο ηξάπεδαο, θπξίσο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ.  Γηα ην θαιφ 

ηνπ νξγαληζκνχ ν δείθηεο, πξέπεη λα είλαη φζν κηθξφηεξνο γίλεηαη. Μηθξφο δείθηεο Α 

θαλεξψλεη ζσζηή πξφβιεςε θαζπζηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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ηελ θιίκαθα 1-5 ηζρπξή ηξάπεδα ζα βαζκνινγεζεί κε 1, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

ηξάπεδα κε αλάγθε απφ πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί κε 5. 

 

Γηνίθεζε – Γηαρείξηζε (Management) 

Πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ βαζκφ ηθαλφηεηαο ησλ managers λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνλδήπνηε 

θίλδπλν εκπεξηέρεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νληφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Πην απιά Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ λα πεξηνξίζνπλ θάζε κνξθήο θίλδπλν.  

 Μ= Έμνδα Γηνίθεζεο / Πσιήζεηο 

 Σα κεγέζε απηά εληνπίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θάζε 

ηδξχκαηνο. Οη πσιήζεηο φζνλ αθνξά ησλ ηξαπεδηθφ ηνκέα αλαθέξνληαη σο Σφθνη Έζνδα. 

Υξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κε άξηζηα δηνηθεηηθή ζέζε ζα ραξαθηεξηζηεί κε 1 ζηελ 

βαζκνινγία. Βαζκνινγία 4
εο

 ηάμεο ππνδειψλεη έληνλα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ελψ ζηελ 5
Ζ
 

θιάζε θαηαηάζζνληαη νη ηξάπεδεο ησλ νπνίσλ ε αλάγθε αλαλέσζεο δηνηθεηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ θξίλεηαη αλαγθαία. 

 

Κεξδνθνξία (Earnings) 

Ο δείθηεο ηεο θεξδνθνξίαο καο δείρλεη ην χςνο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο 

ηξάπεδαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν επηκέξνπο αξηζκνδείθηεο. 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ ROA θαη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ROE. 

 

Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού  

Return on Assets - ROA= Καζαξά Κέξδε / Μ.Ο.Δλεξγεηηθνχ , έλαο δείθηεο πνπ 

ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεµειησδψλ κεγεζψλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (fundamental analysis). Καζνξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, πξνο ηελ αμία ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ ηεο. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηελ 

θεξδνθνξία πνπ έρεη ε ηξάπεδα ζρεηηθά κε ην ελεξγεηηθφ ηεο. Δπηζπκνχκε λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξνο γηα λα θαλεξψζεη κηα ηξάπεδα ηθαλή λα κεηαηξέςεη ην ελεξγεηηθφ ηεο 

ζε θέξδνο. Σηκέο κεηαμχ 1%-2% απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα ηελ ηξάπεδα θαη 

ηνλ κηιν. 
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Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ROE (απνδνηηθφηεηα ησλ εζφδσλ σο πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο). 

 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν 

Return on Equity-ROE: Καζαξά Κέξδε / Ίδηα Κεθάιαηα 

 Έλαο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ µκέηξεζε ησλ ζεκειησδψλ µκεγεζψλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (fundamental analysis). Καζνξίδεηαη σο ην πειίθν 

ηεο δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 µήλεο, πξνο ηελ 

αμία ηνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. Οη επελδπηέο 

µπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ δείθηε ROE, γηα λα ππνινγίζνπλ θαηά πφζν ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ηα θεθάιαηα πνπ αληιεί απφ ηε δηάζεζε µκεηνρψλ ζσζηά. Γείρλεη ην θαζαξφ 

θέξδνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ηξάπεδα απφ κηα κνλάδα επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ. Ο δείθηεο 

απηφο απεηθνλίδεη ηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

δηνηθνχλησλ λα πεξηνξίζνπλ θάζε κνξθήο θίλδπλν 

Οη δχν παξαπάλσ δείθηεο, ROA θαη ROE, πξνζδηνξίδνπλ έλα δείθηε θεξδνθνξίαο Α΄, 

ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ Μέζν ξν ηνπο. 

ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο Α΄, ηφζν θαιχηεξε θξίλεηαη ε θεξδνθνξία ηεο 

ηξάπεδαο. Δπνκέλσο κηα βαζκνινγία 1 αληηθαηνπηξίδεη κηα αξθεηά  ηζρπξή ηξάπεδα απφ 

άπνςε θεξδνθνξίαο. Αλάινγα, ε βαζκνινγία 2 θαλεξψλεη κηα ηξάπεδα κε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά κεγέζε θεξδψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο βαζκνινγία 4
εο

 θιάζεο επηηάζζεηαη ε 

αλάγθε γηα δξαζηηθέο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. Σέινο ε 5
ε
 θιάζε βαζκνινγίαο θξνχεη ηνλ 

θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα άκεζε ζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ απνθπγή ηεο 

ρξενθνπίαο ηεο. 

 

Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηα (Liquidity) 

Ζ ξεπζηφηεηα γηα κηα ηξάπεδα είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο. Δθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο θεθαιαηαθέο ηεο αλάγθεο.  ηηο αλάγθεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα 

πξνζσπηθά ηεο έμνδα ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα, απαξαίηεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο 

ηεο φπσο κηζζψζεηο αθηλήησλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ θ.α. αιιά θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ επάξθεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

κεηαηξνπήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ξεπζηφ θαζψο θαη ε επθαηξία εηζφδνπ ζε λέεο 

αγνξέο απνηεινχλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ξεπζηφηεηα. 

Οη δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο(L1) θαη έκκεζεο ξεπζηφηεηαο (L2) ζα καο 

βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. 
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L1= Γάλεηα /Καηαζέζεηο , δείρλεη αλ ε ηξάπεδα ρξεκαηνδνηεί ζσζηά ηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγεί κέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο ηεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια απνζεκαηηθά θεθάιαηα. 

Γηα λα θξηζεί έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαζεηψλ ηεο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ν δείθηεο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο 

ηεο κνλάδνο. 

L2= Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Μέζνο ξνο Δλεξγεηηθνχ, θαλεξψλεη ην πνζνζηφ 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηξίηνπο ην νπνίν κπνξεί λα θαιπθζεί ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ίδηα απνθαζίζεη λα ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. ζν κεγαιχηεξε ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν θαιχηεξε ε ζέζε ηεο ηξάπεδαο. 

Ο κέζνο φξνο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο ξεπζηφηεηαο καο δίλεη ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε 

ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο. Ο δείθηεο απηφο καο ελδηαθέξεη λα είλαη πςειφο , θαζηζηψληαο 

ηελ ηξάπεδα ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο θεθαιαηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Σξάπεδα κε κεγάιν δείθηε ξεπζηφηεηαο ζα βαζκνινγεζεί κε 1 θαλεξψλνληαο κηα 

ηξάπεδα ε νπνία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ζε αξθεηά θαιή ζέζε λα θαιχςεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο.. Με βαζκνινγία 4, ε ηξάπεδα αξρίδεη 

λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ε 5
ε
 θιάζε βαζκνινγίαο ζεκαίλεη φηη ε 

ηξάπεδα αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ηεο 

επνκέλσο ρξεηάδεηαη άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

 

Αξηζκνδείθηεο Δπαηζζεζία ζηνπο θηλδύλνπο ηεο αγνξάο (Sensitivity to market risk) 

 

Μεηαβνιέο ζε δηάθνξα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο φπσο επηηφθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θεξδνθνξία νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ, πφζν 

κάιινλ ζε κηα ηξάπεδα πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο έλλνηεο απηέο.. Οη κεηαβνιέο 

απηέο εξκελεχνπλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Σνλ βαζκφ εμάξηεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ηξάπεδαο 

απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο ζα καο πξνζδηνξίζεη ν αληίζηνηρνο αξηζκνδείθηεο.  

S= χλνιν Αμηφγξαθσλ / Μέζνο ξνο Δλεξγεηηθνχ , ε ζεκηηή αληαπφθξηζε ηεο ηξάπεδαο 

ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο εξκελεχεηαη απφ κηα κηθξή ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ. 

Ο δείθηεο απηφο είλαη ζεκηηφ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο γίλεηαη εθφζνλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ηξάπεδα , κε κηθξφ ζχλνιν αμηφγξαθσλ, 

επνκέλσο ιηγφηεξν εθηεζεηκέλε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

επηηνθίσλ θαη ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ ηξάπεδα απηή ζηελ βαζκνινγία επάμηα ζα 

θαηαρσξεζεί ζηελ 1
ε
 θιάζε, ελψ ζηελ 5

ε
 αλήθνπλ νη ηξάπεδεο νη νπνίεο έξρνληαη 
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αληηκέησπεο κε θίλδπλν αγνξάο κε αλαινγηθφ ηνπ κεγέζνπο ηνπο ηνλ νπνίν θαη δελ κπνξνχλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ. 

(A.Ζyz, Γξ. Γθίθαο, 2015) 

Πξαθηηθά ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο κηαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο κε ηε κεζνδνινγία CAMELS, απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο αξηζκνδείθηεο . 

Γηαδηθαζηηθά, αθνχ ζηαζκηζηεί ν θαζέλαο απφ απηνχο αθνινχζσο γίλεηαη ζηάζκηζε ηεο 

νκάδαο πνπ αλήθνπλ νη αξηζκνδείθηεο (C, A, M, E, L, ή S) θαη εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην Ίδξπκα πνπ ειέγρεηαη. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έλα γηα θάζε θαηεγνξία ησλ έμη δεηθηψλ γηα λα επηηεπρζεί ε 

αμηνιφγεζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Κηλδχλσλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο πνπ ειέγρεηαη. (Πάζρνο Α. 2012) Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο δχλαηαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηελ πεξίνδν ηεο 

κειέηεο-έξεπλαο. ηελ πεξίπησζή καο θαη εθφζνλ ην αληηθείκελφ καο είλαη ε πνξεία ηνπ 

Οκίινπ Πεηξαηψο κέζα απφ ηηο Δ& ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (2009), δίλνπκε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ ξεπζηφηεηα θαη έπεηηα ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη 

ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

i. CAR 20%  

ii. A 10%  

iii. M 10%  

iv. L 30%  

v. ROE-ROA 20%  

vi. S 10%   

 

(A.Ζyz, Γξ. Γθίθαο, 2015) 

 
 

4.2 Πξνθίι Σνπ Οκίινπ Πεηξαηψο  

 
 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο κειέηεο 

καο απνηειεί ε γλσξηκία κε  ηνλ κηιν Πεηξαηψο ηνλ 

νπνίν θαη ζα αλαιχζνπκε. 

      Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη έλαο απφ ηνπο 4 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο ηεο Διιάδνο. Με έδξα ηελ Αζήλα, 

παξνπζία ζε 8 ρψξεο θαη πεξίπνπ 19 ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο, ε Πεηξαηψο πξνζθέξεηο ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ζε πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα πειάηεο ζε 1137 θαηαζηήκαηα ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά 
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ζεκεία. Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ νκίινπ αγγίδεη ηα 84 δηο επξψ, ηα δάλεηα κεηά απφ 

πξνβιέςεη 49 δηο επξψ θαη νη θαηαζέζεηο πεξίπνπ ηα 38 δηο επξψ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016. 

ήκεξα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά, κε κεξίδην αγνξάο 30% ζηα δάλεηα θαη 

27% ζηηο θαηαζέζεηο. 

 Ηδξχζεθε ην 1916 θαη απφ ηφηε ππήξμαλ κεξηθέο ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο πνπ 

ζεκάδεςαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ζαλ έλαλ απφ ηνπο 

ηξαπεδηθνχο θνινζζνχο. Σν 1918 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. Σν 1963 ε ηξάπεδα εληάζζεηαη ζηνλ φκηιν ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο θαη ην 1975 

ζαλ ζπγαηξηθή ηεο πεξλά ζε θξαηηθφ έιεγρν. Ζ αξρή ηεο εθ λένπ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο έξρεηαη ην 1991. Σν 1993 θάλεη έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Βνπιγαξία. 

Σν 1998 απνηέιεζε γηα απηήλ ρξνληά ζηαζκφ θαζψο εμαγνξάδεη ηελ ηξάπεδα Credit Lyonnais 

θαη κεξίδην ηεο Marathon Bank ηεο Νέαο Τφξθεο. Σελ ίδηα ρξνληά μεθηλάεη ε ζπκθσλία 

εμαγνξάο ηεο Σξάπεδαο Υίνπ πνπ νινθιεξψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1999 θαη ε ζπγρψλεπζε κε 

ηε ηξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ην 2000. Σν 2000 επίζεο είλαη κία ζεκαληηθή ρξνλνινγία 

θαζψο δεκηνπξγείηαη ε νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα επηηπγράλεηαη ε εμαγνξά ηνπ 58% ηεο ΔΣΒΑbank.  

      εκαληηθφηεξεο επηηπρίεο γηα ηε Σξάπεδα Πεηξαηψο φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ ήηαλ ε 

εμαγνξά ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Αιβαλία, Αίγππην, Οπθξαλία θαη 

Κχπξν κέζα ζηελ ηεηξαεηία 2004-2007.  

       Ζγείηαη ελφο Οκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ ρψξα καο (universal bank). Σα δίθηπά ηεο εθηείλνληαη θαη 

ζην εμσηεξηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Αιβαλία, εξβία, Οπθξαλία, 

Κχπξν, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαζψο θαη Γεξκαλία. Γηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζην ρψξν 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ , ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ηεο θαηαλαισηηθήο-ζηεγαζηηθήο πίζηεο, 

ηνπ greenbanking, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη 

ηέινο ηεο αγνξάο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη θαη κέζσ ηνπ 

πξσηφηππνπ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ηξαπεδηθήο ηεο winbank. 

ξακα ηνπ νκίινπ είλαη κία ηζρπξή, κε εγεηηθή παξνπζία θαη θνηλσληθή επαηζζεζία 

Σξάπεδα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηε δχλακε ησλ 

κεηφρσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο. Σν κνληέιν αμηψλ πνπ αθνινπζεί εζηηάδεη 

ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ εμππεξέηεζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη αθεξαηφηεηα, 

ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ζπιινγηθφηεηα. 
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       Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη είηε κέζσ ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ ηδξχκαηνο λα κεηξηάζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο επηπηψζεηο ηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ , είηε κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ησλ πειαηψλ ηεο γηα θηιηθή ζπλείδεζε πξνο ην πεξηβάιινλ. 

(http://www.piraeusbankgroup.com) 

  

http://www.piraeusbankgroup.com/
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4.3 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Οκίινπ 

Αο πεξάζνπκε ζηελ πξαθηηθή αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηηο πεξηφδνπο ησλ 

έληνλσλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ γηα ηα έηε 2009-2015: 

 

Πίλαθαο 4.1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ  2009-2015 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα επηιεγκέλα εηήζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ 

πνπ καο ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπηχμνπκε ην κνληέιν CAMELS θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

C Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 9.80% 9.30% 9,7% (pro forma) 12.20% 13.90% 15.40% 17.80%

C 9.80% 9.30% 9.70% 12.20% 1.90% 15.40% 17.80%

Δάνεια ζε καθςζηέπηζη 

>90 ημεπών 1,922,101,158                        2,822,855,625              4,590,758,565              3,390,564,136              22,825,873,284            22,171,492,536            19,983,521,235       

Πποβλέτειρ -994,970,000 -1,433,077,000 -3,052,381,000 -5,960,314,000 -13,847,977,400 -15,839,978,000 -17,479,807,000

(Δάνεια ζε καθςζηέπηζη 

>90 ημεπών-

Πποβλέτειρ) 2,917,071,158                        4,255,932,625              7,643,139,565              9,350,878,136              36,673,850,684            38,011,470,536            37,463,328,235       

Δάνεια 37,688,258,000 37,638,075,000 34,005,619,000 44,612,686,000 62,365,774,000 €         57,143,022,000 50,591,193,000

A1 7.74% 11.31% 22.48% 20.96% 58.80% 66.52% 74.05%

Πποβλέτειρ -994,970,000 -1,433,077,000 -3,052,381,000 -5,960,314,000 -13,847,977,400 -15,839,978,000 -17,479,807,000

Δάνεια 37,688,258,000 37,638,075,000 34,005,619,000 44,612,686,000 62,365,774,000 €         57,143,022,000 50,591,193,000

A2 -2.64% -3.81% -8.98% -13.36% -22.20% -27.72% -34.55%

Απομείυζη Αξίαρ 

Δανείυν 491,000,000 -                          601,000,000 -                7,900,000,000 -             2,043,000,000 -             2,218,000,000 -             3,670,000,000 -             3,487,000,000 -        

Έξοδα Διοίκηζηρ 377,190,000 376,917,000 343,437,000 388,493,000 637,189,000 614,024,000 615,979,000

Πυλήζειρ 1,662,625,000 1,245,153,000 1,245,153,000 2,272,192,000 6,015,354,000 2562393000.00 2518111000.00

M 0.226864146 0.302707378 0.275819116 0.170977189 0.105927099 0.239629128 0.244619479

Καθαπά Κέπδη 235,495,000 3,815,000 -6,613,379,000 -500,303,000 2,562,089,000 €           -1,965,088,000 -1,892,848,000

Μ.Ο Ενεπγηηικού 54,279,791,000 €                   57,680,295,000 49,352,000,000 70,408,000,000 92,010,000,000 89,290,000,000 87,528,000,000

Return on Assets - ROA 0.43% 0.01% -13.40% -0.71% 2.78% -2.20% -2.16%

Καθαπά Κέπδη 235,495,000 3,815,000 -6,613,379 -500,303,000 2,562,089,000 -1,965,088,000 -1,892,848,000

Ίδια Κεθάλαια 3,614,235,000 3,273,732,000 -1,939,838,000 -2,315,505,000 8,542,899,000 7,322,242,000 10,020,626,000

 Return on Equity-ROE: 6.52% 0.12% 0.34% 21.61% 29.99% -26.84% -18.89%

Δάνεια 37,688,258,000 37,638,075,000 34,005,619,000 44,612,686,000 62,365,774,000 €         57,143,022,000 50,591,193,000

Καηαθέζειρ 30,800,000 28,675,000 22,038,000 36,971,000 54,279,000 54,831,000 38,952,000

L1 1,223.64 1,312.57 1,543.04 1,206.69 1,148.99 1,042.17 1,298.81

Κςκλοθοπούν Ενεπγηηικό 50,270,666,000 €                   53,730,040,000 €         43,623,072,000 €         62,376,689,000 €         83,847,728,000 €         79,994,665,000 €         75,700,934,000 €    

Μ.Ο Ενεπηηικού 54,280,000,000 €                   57,561,000,000 49,352,000,000 70,408,000,000 92,010,000,000 89,290,000,000 87,528,000,000

L2 0.926136072 0.933445215 0.883917004 0.88593184 0.911289295 0.895897245 0.864876771

Σύνολο Αξιογπάθυν 8,116,938,000 €                     9,840,230,000 5,793,275,000 12,780,310,000 16,043,632,000 16,939,051,000 19,081,912,000

Μ.Ο Ενεπγηηικό 54,279,791,000 €                   57,680,295,000 49,352,000,000 70,408,000,000 92,010,000,000 89,290,000,000 87,528,000,000

S 0.149538859 0.170599509 0.117386833 0.181517867 0.174368351 0.189708265 0.218009231

Γάλεηα πξν 

Πξνβιέςεσλ 38,683,228,000 39,071,152,000 37,058,000,000 50,573,000,000 76,114,000,000 €         72,983,000,000 68,071,000,000

 Καζαξά Κέξδε / 

Μ.Ο.Δλεξγεηηθνύ 

(Γάλεηα κε απνκείσζε αμίαο 

–Πξνβιέςεηο)/ Γάλεηα) 

(Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε>90 

εκεξώλ –Πξνβιέςεηο)/ Γάλεηα 

)

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο

Ρεπζηόηεηα

Κεξδνθνξία

Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε M

Γείθηεο Πνηόηεηαο Γηνίθεζεο

ROA

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΟΜΗΛΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ 2009-2015
(κεγέζε εθθξαζκέλα ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο-ζηνηρεία απν ηζνινγηζκνχο -θαρ-δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ)

Πνηόηεηα ηνηρείωλ 

Δλεξγεηηθνύ

Πνηόηεηα ηνηρείωλ 

Δλεξγεηηθνύ

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα

Α1

Α2

Κεξδνθνξία

Ρεπζηόηεηα

L1

L2

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθν / 

M.O Δλεξγεηηθνύ 

Δπαηζζεζία ζηνπο 

Κηλδύλνπο Αγνξάο S

ύλνιν Αμηνγξάθσλ / Μέζνο 

Όξνο Έλεξγεηηθνύ , 

Γάλεηα /Καηαζέζεηο 

Καζαξά Κέξδε / Ίδηα 

Κεθάιαηα

ROE
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πνπ εμεηάδνπκε. Θα ηκεκαηνπνηήζνπκε ηελ κειέηε καο ζε δχν κέξε. Αξρηθά ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ησλ δεηθηψλ κε θξηηήξην ην έηνο θαη έπεηηα ην κέγεζνο. 

 

4.3.1.ΜΔΛΔΣΗ –ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΓΔΙΚΣΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ  

ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2009 9.80% 7.74% -2.64% 0.2269 0.43% 6.52% 1.2230 0.9261 0.1495 

 

 Ζ ρξνληά μεθίλεζε γηα ηνλ κηιν κε κία 10εηή ζπκθσλία γηα απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ 

θιάδν γεληθψλ αζθαιεηψλ κε ηε Ergo Hellas, ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα. 

Σελ ίδηα ρξνληά πξνέβεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €370 εθαηνκκχξηα κε έθδνζε 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Παξάιιεια βξαβεχηεθε απφ ηελ Deutsche Bank κε ην «2008 EUR 

& USD STP Excellence Awards» . Ο δείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαλεξψλεη έλαλ 

νξγαληζκφ κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επάξθεηαο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ, ηθαλφ λα 

εμαζθαιίζεη σο έλαλ βαζκφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ. Ο κηινο Πεηξαηψο ηελ ρξνληά 

απηή θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα ζηελ ζσζηή πξφβιεςε απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ φπσο καο δείρλεη ν δείθηεο Α1. Απφ ηελ άιιε θαίλεηαη απφ ηνλ αξθεηά ρακειφ 

δείθηε Α2 λα θαηέρεη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ραξηνθπιάθην ψζηε λα θαιχςεη ηα 

θαζπζηεξνχκελα απηά δάλεηα. Απφ άπνςε δηνίθεζεο παξαηεξείηαη κηα γεληθά θαιή εηθφλα 

ηνπ Οκίινπ, σζηφζν κε πεξηζψξηα βειηίσζεο, θαζψο ηα έμνδα δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο είλαη πςειά. Ζ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ην ελεξγεηηθφ ηεο 

(ROA) φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα  δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ROE ν νπνίνο ηζνξξνπεί ηελ θαηάζηαζε θαλεξψλνληαο κηα ηξάπεδα πνπ θάλεη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο.  Απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο, ηα 

επίπεδα θπκαίλνληαη ζε κία κέζε θαηάζηαζε. Αλ ιάβεη θαλείο ππνςηψλ ηνπ ηελ επέλδπζε 

πνπ έθαλε κε ηελ Ergo Hellas θαη ηελ επνρή ηεο θξίζεο ην απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη 

αλακελφκελν. Σέινο, ν κηθξφο δείθηεο Δπαηζζεζίαο ππνδειψλεη πσο ν κηινο είλαη ζσζηά 

πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηε αγνξά.  
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Γηάγξακκα 4.1 

OIKONOMIKA ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 

 

Γηάγξακκα 4.2 

OIKONOMIKA ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 

 

ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2010 9.30% 11.31% -3.81% 0.3027 0.01% 0.12% 1.3120 0.9334 0.1706 

  

Σν 2010 παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά €57,7 δηζεθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα παξνπζίαζε κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 

2009, παξφια απηά βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα φληαο γηα άιιε κία ρξνληά ηθαλή λα 

θξαηήζεη κε αζθάιεηα ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Ο γεληθφο δείθηεο Α = 

11,31+(-3,81)/2= 3,75 %  καο  βνεζάεη λα ζπκπεξάλνπκε  φηη ζε γεληθέο γξακκέο ν κηινο 

Πεηξαηψο παξέρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνβιέςεσλ φζνλ αθνξά ηηο απνπιεξσκέο ησλ 

θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ φζν θαη ησλ δαλείσλ κε απνγείσζε αμίαο. Σα έμνδα Γηνίθεζεο 

παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα. Ο δείθηεο Μ παξνπζηάδεη κία δηνίθεζε ηθαλή λα 

αληηκεησπίζεη ζε ηθαλφ βαζκφ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ. Ζ 

-4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%
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θεξδνθνξία ηνπ είηε κέζσ ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ είηε κέζσ ηνπ δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαλεξψλεη κηα θαθή ρξνληά. Ο ιφγνο θαζαξψλ θεξδψλ ηνπ 

νκίινπ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά ζρεδφλ θαηά 6 

κνλάδεο, θη απηφ γηαηί ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 αλ θαη ηα θαζαξά θέξδε απμήζεθαλ, ηα ηδία 

θεθάιαηα κεηψζεθαλ. Δπνκέλσο, ε ηξάπεδα γηα ηελ ρξνληά απηή δείρλεη λα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζε θέξδνο. Απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, δείρλνπλ κηα πνξεία ζρεηηθά πξνβιεκαηηθή Ο δείθηεο L1 >1 

επνκέλσο ν φκηινο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ αληαπφθξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαζέζεσλ ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ σζηφζν δελ είλαη πνιχ κεγάιν εθφζνλ ν δείθηεο 

μεπεξλάεη ην φξην θαηά 0,30. Ζ θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία πξνο ηνπο 

εμσηεξηθνχο  θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ παξακέλεη ζηαζεξή φπσο θαη ην 2009. Αμίδεη ζην 

ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κεγεζψλ απηψλ ζε επνρέο 

επξσζηίαο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ζα είραλ ηειείσο δηαθνξεηηθή εξκελεία. Οη ηηκέο ησλ 

δεηθηψλ πξνζαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.3 

OIKONOMIKA ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010 
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Γηάγξακκα 4.4 

OIKONOMIKA ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010 

 

ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2011 9.70% 22.48% -8.98% 0.2758 -13.40% 0.34% 1.5430 0.8839 0.1174 

 

Ζ Deutsche Bank απέλεηκε ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ην 2011, ηα „‟2010 EUR & USD STP 

Excellence Awards‟‟.  ζνλ αθνξά απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά €380 εθαη. κε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. Σελ ρξνληά απηή πέηπρε ηελ δηαηήξεζε ησλ νξγαληθψλ ηνπ εζφδσλ 

παξακέλνληαο ζην επίπεδν ηνπ 2010, παξά ηελ θνινζζηαία ζπξξίθλσζε ηεο δήηεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, επηηεχρζεθε ν ζηφρνο γηα ηελ κείσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 5%.Σν θαζαξφ ζπγθεληξσηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο 

κεηφρνπο αλέξρεηαη ζε δεκία ηεο ηάμεσο ησλ €6,3 δηζεθαηνκκπξίσλ.  Ο δείθηεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηακνξθψζεθε ζην 9,70% παξακέλνληαο ζηαζεξφ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Έληνλε κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ, απμάλνληαο ηνλ Μ.Ο ηνπο θαηά 3% [Μ.Ο. (22,48%-8,98%)/2=6,75%]. 

πκπεξαίλνπκε φηη αλ θαη ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηηο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 

γηα ην έηνο νη πξνβιέςεηο δαλείσλ απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, θαη 

πάιη δελ ήηαλ νη ζσζηέο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ 

πνπ δελ απνπιεξψλνπλ ηα δάλεηα ηνπο απμάλεηαη κε γνξγφ ξπζκφ, πξάγκα αλεζπρεηηθφ γηα 

ηελ Γηνίθεζε, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε Μ ραξαθηεξίδεηαη σο πην απνηειεζκαηηθή 

απφ ην 2010. Ζ θεξδνθνξία ηνπ ηδξχκαηνο σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ έρεη κεησζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σφζν ν δείθηεο ROA φζν θαη ν 

δείθηεο ROE  ηνπ πίλαθα επαιεζεχνπλ ην ζπκπέξαζκα απηφ. Ο πξψηνο δείρλεηο παίξλεη 
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αξλεηηθή κνξθή γηα πξψηε θνξά, θξνχνληαο ησλ θψδσλα ζηελ Γηνίθεζε. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ 

Οκίινπ φπσο είλαη θπζηθφ αληηκεησπίδεη θη απηή θάπνηα πξνβιήκαηα. Ο δείθηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο >1 θαηά κηζή κνλάδα νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ίδξπκα είλαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλίθαλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαζεηψλ ηεο. 

To  παξάδνμν είλαη φηη ζηε ρξνληά απηή παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δείθηε S, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ν κηινο έγηλε αθφκα πην αζθαιήο έλαληη ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο. Αλ παξαηεξήζνπκε ηα 

κεγέζε ζα κπνξέζνπκε λα ππνζέζνπκε φηη ίζσο ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ην έηνο 2011 θαηάθεξε λα νδεγήζεη θαη ζηελ κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

Οκίινπ ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο.  

 

Διάγραμμα 4.5 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 

 

Διάγραμμα 4.6 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 
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ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2012 12.20% 20.96% -13.36% 0.1710 -0.71% 21.61% 1.0206 0.8859 0.1815 

 

Σν 2012 απνηειεί κηα θξίζηκε ρξνληά γηα ηνλ κηιν. Απνηειεί ηελ αθεηεξία ησλ κεγάισλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ρσξίο άκεζε πξννπηηθή   βειηίσζεο. Γηα αθφκε κία ρξνληά ε ηξάπεδα 

ηνπ Οκίινπ βξαβεχεηαη απφ ηελ   Deutsche Bank κε ην  ‘„2010 EUR & USD STP Excellence 

Awards‟‟ . Ο κηινο ηελ ρξνληά απηή απνθαζίδεη λα πξνβεί ζηελ απνξξφθεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγηνχο ηκήκαηνο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Α.Δ., 

ζηελ Πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (98,5%) ζηελ Marathon Banking 

Corporation ζηελ Investors Bancorp Inc. θαζψο θαη ζηελ Δμαγνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηεο Societe Generale (99,08%) ζηε Γεληθή Σξάπεδα.. Σν ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ 

πιένλ αγγίδεη ηα €98 δηζεθαηνκκχξηα., θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ θφζηνο θαηάθεξε λα κεησζεί 

θαηά 9% εηεζίσο. Αο δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο γηα ηηο Δ& απηέο. Αξρηθά, 

παξαηεξνχκε κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Απηφ καο δείρλεη 

έλαλ νξγαληζκφ κε πιήξε επάξθεηα ζηα θεθάιαηά ηνπ, ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.  ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ παξαηεξείηαη κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ην 2012 είηε νη πξνβιέςεηο ησλ δαλείσλ ηεο 

δηνίθεζεο ήηαλ νξζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο είηε φηη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

δαλεηνιεπηψλ απνθάζηζε λα απνπιεξψλεη ην δάλεηφ ηνπ.  Ο δείθηεο Μ κεηψλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 2011, παξνπζηάδνληαο κηα πνιχ θαιή εηθφλα γηα ηα 

ππεχζπλα ζηειέρε δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο  ηνπ Οκίινπ. ηειέρε ηθαλά λα πεξηνξίζνπλ 

θάζε κνξθήο θίλδπλν. Πεξλψληαο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ έηνπο, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζαθψο 

θαιχηεξα απφ ην πξνεγνχκελν έηνο σζηφζν δελ είλαη ηδαληθά. Ο δείθηεο ROA απφ πεξίπνπ -

13% πνπ ήηαλ ην 2011 αλήιζε ζην -0,71%. Μπνξεί λα απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

δείρλνληαο βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα κεηαηξέπεη ην ελεξγεηηθφ ηνπ ζε 

θέξδνο, παξ‟φια απηά παξακέλεη αξλεηηθφο. ζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εζφδσλ σο 

πξνο ηα Ηδία Κεθάιαηα, ν δείθηεο απμήζεθε θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ απηφ ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα 

θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηνπ. Πεξλψληαο ζηελ ξεπζηφηεηα ηνπ ινηπφλ, παξαηεξνχκε έλαλ 

επίζεο βειηησκέλν δείθηε L1 θνληά ζηελ κνλάδα ππνδειψλνληαο κηα ζρεηηθή επρέξεηα ζηελ 

αληαπφθξηζε ησλ θαηαζεηψλ ηεο. Σν L2 θπκαίλεηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε 
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ρξνληά θαλεξψλνληαο κηα ζρεηηθή επειημία ζηελ δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  ηε επαηζζεζία ζηνπο θηλδχλνπο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ 

δείθηε αιιά φρη ηφζε ψζηε λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ κηιν. 

 

Διάγραμμα 4.7 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2012 

 

 Διάγραμμα 4.8 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2012 

 

ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2013 13.90% 58.80% -22.20% 0.1059 2.78% -29.99% 1.1480 0.9113 0.1744 

 

Αθφκε κία ρξνληά ζηαζκφο γηα ηνλ κηιν έπεηαη. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε φισλ ησλ 

θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηεο Cyprus 

Popular Bank θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ θαη 

θαηαζέζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο ζηελ Διιάδα (leasing, factoring θαη Δπελδπηηθή Σξάπεδα 

Διιάδνο - IBG),  ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 
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(93,27%) ηεο Σξάπεδαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ATE Bank Romania S.A. έλαληη πνζνχ 

€10,3 εθαη., ηελ Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (100%) 

ηεο Millennium BCP ζηε ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Διιάδα Millennium Bank S.A., κεηά ηε ιήςε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ . Αθφκε ην 2013 νινθιεξψζεθε ε άληιεζε θεθαιαίσλ 

πνζνχ €8,4 δηζ., κε ην αληιεζέλ πνζφ απφ ηδηψηεο επελδπηέο ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο λα 

αλέξρεηαη ζε €1,4 δηζ., ήηνη 20% ηεο αχμεζεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ €7,3 δηζ. Σν 

ππφινηπν πνζφ ηεο ΑΜΚ θαιχθζεθε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ΣΥ εηζθνξά ζε είδνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε εηζθνξά νκνιφγσλ εθδφζεσο EFSF.  ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο  ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο έιαβε ηε δηάθξηζε ΄Bank of the Year 2013‟ γηα ηελ Διιάδα απφ ην 

πεξηνδηθφ The Banker. Αο πεξάζνπκε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε ησλ Δ& απηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ηεο θξίζεο.  Ζ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη , θαζηζηψληαο ηνλ έλαλ  επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλν νξγαληζκφ 

ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε νξηζκέλνπ βαζκνχ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Ο 

Μ.Ο. ελεξγεηηθνχ ηνπ θηάλεη ζην 18.3% παξαηεξψληαο κία ηεξάζηηα αχμεζε έλαληη ηνπ 

2012. Οη θαζπζηεξήζεηο ησλ απνπιεξσκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πιένλ 

απνηεινχλ ην 18%  ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνξεγήζεσλ. Οη πξνβιέςεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ 

πιεξσκψλ παξακέλνπλ γηα κηα θφκε θνξά  ιαλζαζκέλεο. Χζηφζν ν δείθηεο ηεο δηνίθεζεο 

ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη θαζηζηψληαο ηελ επηινγή ησλ managers πνπ ειέγρνπλ θαη δξνπλ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ νξζή. Ζ θεξδνθνξία κέζσ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ απνθηά 

ζεηηθφ πξφζεκν , ζεκεηψλνληαο κεγάιε πξφνδν ζε ζρέζε κε ην 2012. Ξεπεξλψληαο ην 

θξηηήξην ηνπ 2% ηνπ δείθηε ν κηινο θξίλεηαη ηθαλφο λα κεηαηξέςεη ην ελεξγεηηθφ ηεο ζε 

θέξδνο. Ο δείθηεο ROE κεηψλεηαη δξακαηηθά , θξνχνληαο ηνλ θψδσλα ζην ίδξπκα γηα ην 

πφζν απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί ηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηνπ. ζνλ 

αθνξά ηελ ξεπζηφηεηά ηνπ, ν Μ.Ο ηεο άκεζε φζν θαη ηεο έκκεζε ξεπζηφηεηαο παξνπζίαζε 

αχμεζε, δεδνκέλν ζεηηθφ γηα ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ. Μπνξεί ε αχμεζε απηή λα είλαη πνιχ 

κηθξή (0,20) αιιά φληαο ζηελ κέζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ξεπζηφηεηαο δίλεη κεγάιν πιενλέθηεκα ζε έλαλ νξγαληζκφ γηα ηελ επεκεξία ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ πίλαθά καο ,ν ζπλαιιαγκαηηθφο θαζψο θαη ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο εμαθνινπζνχλ λα 

κελ επεξεάδνπλ ζ αλεζπρεηηθφ βαζκφ ηνλ φκηιν πνπ εμεηάδνπκε.    
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 Διάγραμμα 4.9 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2013 

 

 

Διάγραμμα 4.10 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2013 

 

ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2014 15.40% 66.52% -27.72% 0.2396 -2.20% -26.84% 1.0420 0.8959 0.1897 

 

 Σελ ρξνληά απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ε νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Σξάπεδαο κε άληιεζε θεθαιαίσλ χςνπο έσο € 1,75 δηζ. κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε 

έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ 

παιαηψλ κεηφρσλ, ε απνπιεξσκή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ €750 

εθαηνκκπξίσλ θαη ηέινο αλαθνηλψλεηαη ε πψιεζε ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
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ηελ πνξεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ έηνπο, ε νπνία παξαηεξείηαη απμεκέλε δίλνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ κηιν λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

αληαπεμεξρφκελνο ζηηο θεθαιαηαθέο ηνπ αλάγθεο. Γηα ην 2014 νη δείθηεο Α1 θαη Α2 (Μ.Ο. 

19.40%) πνπ αθνξνχλ ηελ εηζπξαμηκφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηηο δαλεηαθέο ηνπ απαηηήζεηο, 

απμήζεθαλ δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν ίδξπκα ινηπφλ θαίλεηαη λα κελ 

κπνξεί λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηελ κεξηά ησλ πειαηψλ ηνπ. Ο δείθηεο Μ 

απμήζεθε επίζεο ζε ζρέζε κε ην 2013 θαλεξψλνληαο έιιεηςε ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. Ζ θεξδνθνξία ηνπ κεηψζεθε αηζζεηά , ζπκπέξαζκα ινγηθφ αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηελ πεξίνδν απηή ππήξρε κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη αζηάζεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο, κε απνηέιεζκα ν θφζκνο λα παληθνβιεζεί θαη λα κελ 

πξαγκαηνπνηεί νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κε ηελ ηξάπεδα. Αθφκε θαη ε θεξδνθνξία ηεο 

ηξάπεδαο δείρλεη λα επεξεάδεηαη πιένλ απφ ηελ αγνξά (S).   

 

Διάγραμμα 4.11 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 

 

Διάγραμμα 4.12 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 
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ETH CAR A1 A2 M ROA ROE L1 L2 S 

2015 17.80% 74.05% -34.55% 0.2446 -2.16% -18.89% 1.2980 0.8649 0.2180 

  

Σν 2015 απέθηεζε ην “πγηέο” ηκήκα ηεο Παλειιήληαο Σξάπεδαο Α.Δ. Σα “πγηή” ηκήκαηα ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Παλειιήληαο Σξάπεδαο Πεηξαηψο αθνξνχλ ηελ 

πξνζδηνξηζκέλε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πεξίκεηξν θαη πεξηιακβάλνπλ € 645 εθαη. 

παζεηηθνχ, εθ ησλ νπνίσλ € 574 εθαη. θαηαζέζεηο πειαηψλ, € 372 εθαη. ελεξγεηηθνχ, εθ ησλ 

νπνίσλ  €280 εθαη. δάλεηα κεηά απφ πξνβιέςεηο θαη 26 θαηαζηήκαηα θαη 163 εξγαδνκέλνπο 

(ζηνηρεία 31 Γεθεκβξίνπ 2014). Σέινο αλαθνηλψλεη ζπκθσλία κε ηελ AL Ahli Bank of 

Kuwait K.S.C.P. γηα ην 98% ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ Αίγππην Piraeus Bank Egypt S.A.  

πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη ην 2015 ε Deutsche Bank απέλεηκε ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ην 

«2014 EUR & USD STP Excellence Awards».  ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

ηελ ρξνληά απηή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ έληνλνπ ζελαξίνπ πεξί „θνπξέκαηνο‟ 

ησλ θαηαζέζεσλ, φινη νη θαηαζέηεο έζπεπζαλ λα θάλνπλ αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ ηνπο απφ 

νπνηνδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ απεηιήζεθε ηδηαίηεξα 

κέρξη πνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε ρψξα καο γλψξηζε ηελ έλλνηα ηνπ ΄΄Capital Control‟‟. 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζήκεξα κε ηελ κειέηε καο γεγνλφο ηδηαίηεξα 

ειπηδνθφξν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο λα 

εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκα 

ρεηξφηεξε κε ηελ χπαξμε ησλ „θφθθηλσλ δαλείσλ‟. Ζ θεξδνθνξία παξακέλεη ζηα ίδηα 

αξλεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία καο επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο ηεο επνρήο καο. Σα επίπεδα ηεο άκεζεο θαη 

έκκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην 2014. Απηφ βεβαίσο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη θαηά ην δεχηεξν πεξίπνπ 6κελν δελ ππήξρε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο.  
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Διάγραμμα 4.13 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015 

 

 

Διάγραμμα 4.14 
OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015 

 

4.3.2 ΜΔΛΔΣΗ ΓΔΙΚΣΩΝ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ 

 

ETH CAR 

2009 9,80% 

2010 9,30% 

2011 9,70% 

2012 12,20% 

2013 13,90% 

2014 15,40% 

2015 17,80% 

 

Απφ ηελ εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηα έηε 2009-2015 ζπκπεξαίλνπκε φηη ν 

κηινο Πεηξαηψο παξνπζηάδεη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα έλα αξθεηά θαιφ δείθηε, κε 

απνθνξχθσκα ηα δχν ηειεπηαία έηε. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε φπσο είλαη θαλεξφ είλαη αλνδηθή 

γηα ηηο ηειεπηαίεο ρξνληέο ηνπ δείγκαηφο καο. Σν 2010 εκθαλίδεη κηα κηθξή πηψζε έλαληη ηνπ 

2009 αιιά παξ΄‟νια απηά δελ ήηαλ αλεζπρεηηθή γηα ηνλ κηιν. Ο κηινο ινηπφλ ήηαλ 

ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα πξνζηαηεχζεη έσο έλαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο πηζησηέο ηνπ.  Καζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ν δείθηεο ήηαλ άλσ ηνπ 

επηηξεπηνχ νξίνπ 8% ην νπνίν έρεη νξηζηεί κε ηελ Βαζηιεία.   Ο δείθηεο πνπ εκθαλίδεηαη γηα 
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ην 2012 απνηειεί ηνλ κεηαγελέζηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηά ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Ο αξρηθφο δείθηεο ηνπ έηνπο δελ έθηαλε ην επηηξεπηφ 

φξην κε απνηέιεζκα λα θξηζεί απαξαίηεηε ε εχξεζε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο κέζσ ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο εληζρχζεθε θεθαιαηαθά κε 7,335 

δηζ.επξψ. 

 

Διάγραμμα 4.15 
ΠΟΡΕΙΑ CAR 2009-2015 

Γείθηεο Πνηφηεηαο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 

A2 

-2,64% 

-3,81% 

-8,98% 

-13,36% 

-22,20% 

-27,72% 

-34,55% 

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

ηξάπεδαο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν ν κηινο έρεη θάλεη ζσζηέο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ. Ο δείθηεο Α1 γηα ηα έηε 2009-2010 αλ θαη πνζνζηφ ζεηηθνχ 

πξνζήκνπ καο δείρλεη φηη ην ίδξπκα είρε κηα αξθεηά θαιή ηθαλφηεηα ζηηο πξνβιέςεηο ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ. Σν 2011 ην πνζνζηφ φπσο βιέπνπκε δηπιαζηάζηεθε νδεγψληαο καο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ίδξπκα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά αληηκεηψπηζε πξφβιεκα ζηε ζσζηή 

πξφβιεςε. Ζ επφκελε ρξνληά δείρλεη λα πήγε θαιχηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο. Απφ ην 
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2013 θαη κέρξη ην 2015 ηα λνχκεξα παξνπζίαζαλ αχμεζε ζε ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ επίπεδν, 

γεγνλφο ην νπνίν ζα πξέπεη λα θξνχζεη ηνλ θψδσλα ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ. 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζεί ν κηινο δελ αξθνχλ 

γηα ηελ θάιπςε πηζαλψλ απσιεηψλ απφ ηα θαζπζηεξνχκελα δάλεηα. Πεξλψληαο ζηνλ δείθηε 

Α2 παξαηεξνχκε κία ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία. Σα λνχκεξα θαζ‟φιε ηε 7εηία ηνπ 

δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο ηηκέο, νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη αλ θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηηο εηζπξάμεηο ησλ δαλείσλ δελ είλαη ζσζηέο, ην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο 

παξακέλεη αμηφπηζην.  Παξαθάησ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε πνξεία ησλ δχν δεηθηψλ γηα ην 

δηάζηεκα 2009-2015: 

 

Γηάγξακκα 4.16 

ΠΟΡΔΙΑ ASSET QUALITY 2009-2015 

Γείθηεο Γηαρείξηζεο- Γηνίθεζεο 

ETH M 

2009 22,69% 

2010 30,27% 

2011 27,58% 

2012 17,10% 

2013 10,59% 

2014 23,96% 

2015 24,46% 

 

ζνλ αθνξά ηνλ δείθηε M ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο, ε έξεπλα πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη γηα 

ηα έηε 2009-2015 θαλεξψλεη ζε γεληθέο γξακκέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν Γηνίθεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο. Σελ κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηα έηε πνπ εμεηάδνπκε ηελ παξνπζίαζε ην έηνο 2010 

φπνπ ν δείθηεο έθηαζε ζην 30,27%. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ηελ ρξνληά απηή θαίλεηαη λα κελ 
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ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλή λα δηεπζχλεη θαη λα πξνζηαηέςεη ηνλ κηιν.  Απφ ην ζεκείν απηφ θαη 

κεηά αξρίδεη κία θαζνδηθή πνξεία κέρξη ην 2013, φπνπ ν δείθηεο έθηαζε ζην 10.59%. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη γηα ην 2013 νη managers πνπ έρνπλ επηιερηεί είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη λα  ιάβνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμαζθαιίζνπλ απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Σα δχν ηειεπηαία έηε ν 

δείθηεο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο ζην 24%, πνζνζηφ φρη  ηδηαίηεξα θαιφ γηα ηνλ κηιν. 

 

 

Διάγραμμα  4.17 
ΠΟΡΕΙΑ MANAGEMENT 2009-2015 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε Μ. 

Γείθηεο Κεξδνθνξίαο 

ETH ROA ROE 

2009 0,43% 6,52% 

2010 0,01% 0,12% 

2011 -13,40% 0,34% 

2012 -0,71% 21,61% 

2013 2,78% -29,99% 

2014 -2,20% -26,84% 

2015 -2,16% -18,89% 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ ROA θαη ROE δίλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ 

Πεηξαηψο. Ο ROA πνπ θαλεξψλεη ηελ θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ελεξγεηηθνχ 

ηδαληθά ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 1% θαη 2.5%. ηελ έξεπλά καο ν δείθηεο δελ έρεη 

ζε θακία ρξνληά ηηο ηδαληθέο απηέο ηηκέο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηα πξψηα δχν έηε ηνπ 
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δείγκαηφο καο παξνπζηάδεη ζεηηθέο ηηκέο. Σν 2011 φρη κφλν γίλεηαη αξλεηηθφο αιιά αγγίδεη 

ην -13%, λνχκεξν ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ γηα ην κέιινλ ηνπ ηδξχκαηνο. Σν 2013 ν κηινο 

θαηάθεξε λα θηάζεη ηνλ ιφγν θαζαξά θέξδε πξνο κέζν ελεξγεηηθφ ζε ζεηηθφ πξφζεκν θαη 

κάιηζηα πνιχ θνληά ζηα ηδαληθά πνζνζηά. Γηα ηα επφκελα έηε ν δείθηεο μαλαγίλεηαη  

αξλεηηθφο αιιά φρη ζηα επίπεδα ηνπ 2011. Αο πεξάζνπκε ζην δείθηε ROE, ν νπνίνο 

πξνζκεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ Καζαξψλ Κεξδψλ σο πξνο ηα Ηδία Κεθάιαηα θαη δείρλεη 

ην θαζαξφ θέξδνο γηα θάζε κνλάδα επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ. Ο δείθηεο απηφο γηα ηα πξψηα 

ηέζζεξα έηε εκθαλίδεηαη ζεηηθφο θαη κάιηζηα αγγίδεη ην 21% ην 2012, πνζνζηφ εμαηξεηηθά 

θαιφ γηα ηνλ κηιν. Σν 2013 ν δείθηεο παξνπζίαζε δξακαηηθή πηψζε θηάλνληαο ην 

-29.99%. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά αλ θαη νη ηηκέο παξακέλνπλ αξλεηηθέο, παξνπζηάδνπλ 

αχμεζε. Οη αξλεηηθέο ηηκέο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ ζα έπξεπε λα καο 

εθπιήζζνπλ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε θξίζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε αθφκα πην έληνλε. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ξνή ησλ δεηθηψλ ηεο θεξδνθνξίαο εηο βάζνο ηεο 7εηίαο πνπ 

εμεηάδνπκε: 

 

Γηάγξακκα 4.18 

ΠΟΡΔΙΑ EARNINGS 2009-2015 
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Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

ETH L1 L2 

2009 1,2230 0,9261 

2010 1,3120 0,9334 

2011 1,5430 0,8839 

2012 1,0206 0,8859 

2013 1,1480 0,9113 

2014 1,0420 0,8959 

2015 1,2980 0,8649 

 

Ζ άκεζε ξεπζηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο γηα λα κπνξεί λα ρνξεγεί ν  

κηινο δάλεηα εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεψλ ηνπ. ε θαλέλα απφ ηα έηε ηεο 

κειέηεο καο νη δείθηεο καο δελ έρνπλ πηάζεη ηηο ηηκέο απηέο. Παξνπζηάδνπλ σζηφζν κηα 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο γχξσ ζηελ κνλάδα. Σηο ρακειφηεξεο ηηκέο, 

κφιηο 0,2 κνλάδεο καθξηά απφ ην φξην παξνπζίαζε ν κηινο ην 2012 θαη 0,4 κνλάδεο καθξηά 

ην 2014. Καζ‟φιε ηε δηάξθεηα 2009-2015, ιφγσ κείσζεο εηζνδεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, ιφγσ αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη θφβνπ γηα ην κέιινλ, κεγάιεο πνζφηεηεο 

κεηξεηψλ βγήθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο.  Πεξλψληαο ζηελ έκκεζε ξεπζηφηεηα ε νπνία θαλεξψλεη  

ηνλ βαζκφ θάιπςεο ππνρξεψζεσλ κέζσ ησλ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ν κηινο 

δείρλεη κηα πνιχ θαιή εηθφλα. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε παξακέλεη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ζηαζεξή 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν κηινο είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ζε 

κεγάιν βαζκφ νπνηαδήπνηε αλάγθε ξεπζηφηεηαο πξνθχςεη αλ ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ξεπζηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ην εκηάζξνηζκα ησλ L1 θαη 

L2. Αο πεξάζνπκε ζηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ δεηθηψλ:  

 

 

    Γηάγξακα 4.19 

ΠΟΡΔΙΑ LIQUIDITY 
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Γείθηεο Δπαηζζεζία ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο 

ETH S 

2009 0,1495 

2010 0,1706 

2011 0,1174 

2012 0,1815 

2013 0,1744 

2014 0,1897 

2015 0,2180 

 

Ο δείθηεο  απηφο εθθξάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ επαηζζεζία ηνπ Οκίινπ είηε ζε 

κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο είηε ζηα επηηφθηα. Οη ηηκέο γηα ηελ εμεηαδφκελε 

7εηία θπκαίλνληαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εθφζνλ θακία ρξνληά δελ μεπέξαζε ν δείθηεο 

ην 22%. Ο κηινο ινηπφλ επηδηψθεη κηα ρακειή ηηκή θαη πην θνληά ζηνλ ζηφρν ηνπ έθηαζε 

ην 2011 κε S=0.1174. Απφ ην έηνο απηφ θαη κεηά ε πνξεία ηνπ δείθηε θαίλεηαη λα είλαη 

αλνδηθή νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

θαζψο θαη επηηνθηαθέο δηαθπκάλζεηο φζν πεξλάλε ηα ρξφληα επεξεάδνπλ φιν θαη πην πνιχ 

ηνλ εμεηαδφκελν κηιν. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ηηο ρξνληέο πνπ ν 

δείθηεο απηφο γλσξίδεη αχμεζε ην ελεξγεηηθφ ηνπ ηδξχκαηνο κεηψλεηαη φιν θαη πην πνιχ. Σν 

γξάθεκα παξαθάησ καο δίλεη ηελ πνξεία ηνπ δείθηε επαηζζεζίαο ζηνπο αγνξηαίνπο 

θηλδχλνπο. 

 

Διάγραμμα 4.20 
ΠΟΡΕΙΑ SENSITIVITY TO MARKET RISK 
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4.4 Βαζκνιφγεζε Οκίινπ 

 

Έρνληαο αλαιχζεη ηνλ κηιν θαη ηελ πνξεία ηνπ ζηα ρξφληα ησλ Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ,  αο πεξάζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ CAMELS κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ ζα θαηαιήμνπκε πνηά ήηαλ ε θαιχηεξε ρξνληά ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

έληνλσλ ζπγρσλεχζεσλ ηνπ. Αξρηθά βαζκνινγείηαη θάζε έλαο δείθηεο ρσξηζηά ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ ,ηελ  ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο  

ζην ζχλνιν ηεο ηξάπεδαο ζε κία βαζκνινγία απφ ην 1(άξηζηε) έσο θαη ην 5 (επηηαθηηθή 

βειηίσζε) 

Κλίμακα 1: Γείρλεη ηζρπξή απφδνζε  (strong) 

Κλίμακα 2: Αληαλαθιά ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ απφδνζε (satisfactory) 

Κλίμακα 3: Φαλεξψλεη κηα απφδνζε κε αξθεηά κεηνλεθηήκαηα θαη δπζθνιίεο (fair) 

Κλίμακα 4:Αλαθέξεηαη ζε νξηαθή απφδνζε θαη είλαη ζεκαληηθά θάησ ηνπ κεηξίνπ (marginal) 

Κλίμακα 5: Γείρλεη απφδνζε ζε εμαηξεηηθά κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (worst) 

ηελ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ βαζκνινγία ηνπ θάζε δείθηε κε ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ απηψλ καο δίλεη ηελ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα θάζε έηνο. Ζ ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ απηψλ ζα 

καο νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε ρξνληά ηνπ Οκίινπ  γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2015. 
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Πίλαθαο 4.2 

      ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΟΜΙΛΟΤ 

 

πκπεξαίλνπκε  ινηπφλ κέζα απφ ην CAMEL model φηη ε θαιχηεξε ρξνληά ηνπ Οκίινπ ήηαλ 

ην 2012, κε βαζκνινγία 2,40. πκπέξαζκα αλακελφκελν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηελ 

ρξνληά απηή κεζνιάβεζε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ   κηιν Πεηξαηψο  κε ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο πνπ ηνπ παξείρε. ην 

ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη λα καο επηβεβαηψζεη θαη ε κειέηε γχξσ απφ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηνπ Οκίινπ. πσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηα δηαγξάκκαηα πνξείαο ηεο κεηνρήο, ην 2012 

θαίλεηαη λα είλαη ε ρξνληά κε ηελ κεγαιχηεξε θαηά κέζν φξν εηήζηα ηηκή. Οη  ρεηξφηεξεο 

ρξνληέο ηνπ Οκίινπ ήηαλ νη 2εηία 2010-2011. Ζ πξνζθπγή ηεο ρψξαο καο γηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο, έθεξε θνηλσληθή αιιά θαη ηξαπεδηθή αλαηαξαρή 

νδεγψληαο ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ Οκίινπ ζην  3,10 γηα ην 2010 θαη 3,30 γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά. Μεηά ην 2012 , δπζηπρψο ε εηθφλα ηνπ Οκίινπ αξρίδεη λα „ηζαιαθψλεηαη‟ 

παξνπζηάδνληαο έλαλ κηιν φκνην κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ  2009, πνπ ρξήδεη άκεζεο αλάγθεο 

E(ROA+ROE)/2 L1 S L2 S 

L  

(L1+L2)/2 S S 

TOTAL 

SCORE 

3 1,2230 3 0,9261 3 3 0,1495 2 2,85 

3,5 1,3120 3 0,9334 3 3 0,1706 2 3,10 

4 1,5430 4 0,8839 3 3,50 0,1174 2 3,30 

2,5 1,0206 2 0,8859 3 2,50 0,1815 2 2,40 

4 1,1480 2 0,9113 3 2,50 0,1744 2 2,80 

4,5 1,0420 2 0,8959 3 2,50 0,1897 2 2,80 

4,5 1,2980 3 0,8649 3 3 0,2180 2 2,95 

0,20 

    
0,30 

 
0,10 

 

ETH CAR S A1 S A2 S A(A1+A2)/2 M S ROA S ROE S 

2009 9,80% 4 7,74% 2 -2,64% 1 1,50 0,2269 2 0,43% 4 6,52% 2 

2010 9,30% 4 11,31% 3 -3,81% 1 2 0,3027 3 0,01% 4 0,12% 3 

2011 9,70% 4 22,48% 4 -8,98% 1 3 0,2758 2 -13,40% 5 0,34% 3 

2012 12,20% 3 20,96% 4 -13,36% 1 3 0,1710 1 -0,71% 4 21,61% 1 

2013 13,90% 3 58,80% 5 -22,20% 2 4 0,1059 1 2,78% 3 -29,99% 5 

2014 15,40% 2 66,52% 5 -27,72% 2 4 0,2396 2 -2,20% 4 -26,84% 5 

2015 17,80% 2 74,05% 5 -34,55% 2 4 0,2446 2 -2,16% 4 -18,89% 5 

  
0,20 

    
0,10 

 
0,10 
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εχξεζεο ηξφπσλ  βειηίσζεο ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (δεηθηψλ πνπ αλαιχζακε) 

θαη επνκέλσο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο. Αο πεξάζνπκε ζηελ δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα ηα έηε 2009-2015.  

 

 

Διάγραμμα 4.21 
ΠΟΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΤ ΒΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ρψξα καο απφ ην 2008 έσο ζήκεξα βηψλεη κηα παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη αζηάζεηα. Ζ πνξεία ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

κεηαβιεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ βιέπνληαο ηα νηθνλνκηθά 

ηνπο απνηειέζκαηα λα κεηψλνληαη δξακαηηθά έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα κέιινλ αβέβαην. 

Αβέβαην φρη κφλν σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπο αιιά δπζηπρψο θαη σο πξνο ηελ βησζηκφηεηά 

ηνπο. Καζίζηαηαη ινηπφλ αλαγθαίν γηα θάζε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν γηα λα θαηαθέξεη λα βγεη απφ απηή ηε δχζθνιε ζέζε. Μέζα ζε 

απηή ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, πνιιέο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηιέγνπλ λα πξνβνχλ ζε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο φπσο είλαη νη εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο. 

 Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο  απνηεινχλ έλαλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν δχν 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ελψλνληαη κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην θαηλφκελν ησλ Δ& γλσξίδεη φιν θαη κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε, κε ηα λνχκεξα ηνπ λα απμάλνληαη κε πνιχ γνξγφ ξπζκφ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πνιινχο ζθνπνχο. Απνηεινχλ αξρηθά, ζηξαηεγηθή επεθηαηηθνχ ραξαθηήξα απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Αθφκε απνηεινχλ κηα ιχζε 

αλάγθεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ είλαη ακθίβνιε.  

 πσο είλαη γλσζηφ ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο κηαο ρψξαο απνηειεί έλαλ εθ ησλ 

βαζηθψλ ππιψλσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα νη Δ& ζηνλ θιάδν 

απηφ αλζίδνπλ. Χο εθ ηνχηνπ ζήκεξα έρνπλ απνκείλεη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, κε ηηο 

ππφινηπεο λα έρνπλ απνξξνθεζεί απφ απηέο. Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο, κέξνο ηνπ Οκίινπ 

Πεηξαηψο, απνηειεί κία εμ‟απηψλ, ιακβάλνληαο ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζην ζχλνιν ησλ 

Δ& ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Καηά ηελ πεξίνδν 2009-2015 εμαγφξαζε ηε Αγξνηηθή Σξάπεδα 

Α.Δ., ηελ Γεληθή Σξάπεδα Α.Δ., ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ, ηελ ΑΣΔ BANK S.A., ηελ Διιεληθή 

Σξάπεδα Α.Δ. φπσο επίζεο θαη ηελ Millennium Bank S.A.  

 Έρνληαο αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο κέζα απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο ηεο αληίζηνηρεο ηξάπεδαο, εμάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2009 έσο ην 

2015 βξίζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα εθφζνλ μεπεξλάεη ην θαηψηαην επηηξεπηφ 
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φξην ηνπ 8%, νξηδφκελν απφ ηε Βαζηιεία. Μάιηζηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία βξίζθεηαη ζε 

εμαηξεηηθά επίπεδα δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ζνλ αθνξά ηνλ δείθηε πνηφηεηαο 

ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ηθαλφηεηα εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ Οκίινπ απφ ην 2012 θαη κεηά αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ρξήδεη έθηαθηεο 

εχξεζεο επίιπζήο ηνπο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε έλα αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαηαξηηδφκελε απφ ζηειέρε ηθαλά λα δηαρεηξηζηνχλ πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο ν κηινο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη κέζα 

απφ ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ν κηινο θαίλεηαη λα έρεη εμνηθνλνκήζεη έλα 

θνινζζηαίν κέγεζνο ρξεκάησλ εθφζνλ φπσο θαίλεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο 

ηα δηνηθεηηθά θαη ζπλαθή έμνδα έρνπλ κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ γηα ηα εμεηαδφκελα έηε δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζε θακία ρξνληθή ζηηγκή. 

Απνθνξχθσκα απνηέιεζε ην 2011 φπνπ εκθάληζε πξσηνθαλψο αξλεηηθέο ηηκέο. Διπηδνθφξν 

ζεκείν απνηειεί ε ζπλερήο αλάθακςε ηνπ δείθηε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (2012-2015) 

αθήλνληαο πξννπηηθή γηα κειινληηθά επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πεξλψληαο ζηνπο δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πνξεία ηνπο ζπλάδεη κε απηήλ ηεο 

θεξδνθνξίαο. Σν 2012 ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζηάδεη ηε θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ππφινηπα εμεηαδφκελα έηε ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν δείθηεο θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε πνξεία ηνπ Οκίινπ. Σέινο ν ΄Οκηινο Πεηξαηψο λα κέλεη αλεπεξέαζηνο 

ζε ζπλαιιαγκαηηθέο κεηαβνιέο θαη δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ δείθηε 

επαηζζεζίαο ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο (S). 

χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ CAMELS model, θαιχηεξε ρξνληά ηνπ Οκίινπ 

ππήξμε ην 2012. Έπεηαη ε δηεηία 2013-2014. Υεηξφηεξε ζηηγκή γηα ηνλ κηιν θαη ηε πνξεία 

ηνπ απνηέιεζε αξρηθψο ην 2011 θαη ην 2010. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε κηα επνρή 

φπνπ θπξηαξρεί νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη αζηάζεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ν κηινο Πεηξαηψο κέζα απφ ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ηεο 

ηξάπεδάο ηνπ θαίλεηαη λα έρεη πνιιά νθέιε. Δδξαηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ζην ρψξν, 

κείσζε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε ζε κεγάιν βαζκφ θαη απέθηεζε ηθαλά εγεηηθά ζηειέρε. 

Απηή ηε ζηηγκή παξνπζηάδεηαη σο ε θπξίαξρε κνλάδα ζην ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο γηα ην 2015 ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο 

καο ζηελ νπνία απφ ην θαινθαίξη ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ιφγσ capital control ήηαλ αδχλαηε ε 
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αλάιεςε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Μειινληηθή θαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

θαιχςεη ην θελφ απηφ αληηθαζηζηψληαο ηα ρξεκαηηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ κε ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε ρσξίο ην πεξηνξηζκφ ηνπ capital control. 
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