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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

H εξεπλεηηθή κειέηε έρεη σο θχξην ζηφρν λα απαληήζεη ζην εξψηεκα «Ζ ζπγρψλεπζε ησλ 

ηξαπεδψλ βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο». Έγηλε ζε 29 ηξάπεδεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο 

απφ ην 2007 έσο θαη ην 2016 ζε επξσπατθφ επίπεδν. Υξεζηκνπνηήζακε  ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο 

νπνίεο  είρακε δεδνκέλα θαη  κπνξέζακε λα εξγαζηνχκε πάλσ ζε απηά. 

 Γηα ην ιφγν απηφ ζπιιέμακε απνηειέζκαηα απφ βάζε δεδνκέλσλ(Bloomberg)  έλα 

ρξφλν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε ζπγρψλεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. Δπίζεο δηεξεπλήζακε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ηξαπεδψλ  

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη λα αληαγσλίδνληαη ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζε κηα βηνκεραλία.  

Σέινο αλαθέξνπκε  ηη εθθξάδνπλ νη  αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε: 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ: Δθθξάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ επηρείξεζε. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη είλαη απφ 0-10.Ο  

δείθηεο απηφο δίλεη κηα εηθφλα ηεο απηνλνκίαο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα επηρείξεζε θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο απφ δαλεηθά θεθάιαηα θαη ηνπο πηζησηέο 

ρέζεηο Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα: Γείρλεη ηελ ζρέζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα μέλα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν ππεξρξεσκέλε είλαη ε 

επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο γηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ 

βαζκφ αζθάιεηαο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα , αιιά θαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη θζάζεη ε ρξήζε θεθαιαηαθήο 

κφριεπζεο. 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε: Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ ζρέζε ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ 

θεθαιαίσλ θάζε κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ επηρείξεζε. 

Υξεζηκεχεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζην ζέκα. Αθφκε, 

παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη γηα 

ηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο ηεο, αιιά θαη κία πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

αθνινπζνχλ 

 

1.1  Δηζαγωγή 

 

 

ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκία, νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ κέζσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηε κείσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

Ζ ζπγρψλεπζε είλαη ν ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ νληνηήησλ κέζσ αγνξάο ή 

ζπγθέληξσζεο ζπκθεξφλησλ, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ελνπνίεζε, θαζψο δελ δεκηνπξγείηαη 

λέα νληφηεηα απφ ηε ζπγρψλεπζε. Σα θίλεηξα πίζσ απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο είλαη 

ε νηθνλνκία θιίκαθαο, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ησλ εζφδσλ, ε θνξνινγία, ε 

ζπλέξγεηα, ε γεσγξαθηθή θαη φπνηα άιιε δηαθνξνπνίεζε. Λφγσ απηψλ , νη ηξάπεδεο 

ζπγρσλεχζεθαλ κεηαμχ ηνπο ή ζηφρεπαλ ζηελ απφθηεζε ηξάπεδαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ηα απνηέιεζκα ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

επαλεμεηάδνπκε ηηο έξεπλεο ηεο πξνεγνχκελεο επνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. Έρνπκε 

θάλεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ άξζξσλ γηα λα 

αλαιχζνπκε θαη λα εμάγνπκε ηα παξαγσγηθά απνηειέζκαηα.  

 

 

1.2 θνπόο Δξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο έξεπλαο, είλαη κε γλψκνλα ηηο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο λα 

απαληήζεη ζην εξψηεκα «Τπάξρεη βειηίσζε ζηηο ηξάπεδεο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
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ηεο ζπγρψλεπζεο» Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

πξφνδφ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξάπεδαο 

 

1.3Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ηξαπεδψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 2007 έσο ην 2016 ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν θχξηνο ζηφρνο ηεο κειέηεο, έρνπλ δηακνξθσζεί δχν ππνζέζεηο:  

 Ζ Null Τπφζεζε (Ζν) πνπ καο πξνζδηνξίδεη  κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

φηη δελ ππάξρεη βειηίσζε έλα ρξφλν πξηλ θαη κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά.  

 Ζ Δλαιιαθηηθή Τπφζεζε(H1) πνπ καο πξνζδηνξίδεη φηη ππάξρεη βειηίσζε έλα ρξφλν πξηλ 

θαη κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά. 

 

 

1.3 Γνκή Δξγαζίαο 

 

Απηή ε δηπισκαηηθή έξεπλα απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα:  

 ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο, καδί κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

κειέηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο  

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο κε 

αλαθνξέο ζε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ ζηνλ εγρψξην θαη 

δηεζλή θφζκν ζρεηηθά κε ην ζέκα καο 

 ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο  έλλνηεο, ηα είδε, θαηεγνξίεο, πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα φζν αθνξά ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ψζηε γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο καο. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη εγρψξηεο θαη 

δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζην επξσπατθφ θαη ειιεληθφ ζχζηεκα 

 ην πέκπην θεθάιαην, αλαιχεηαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ ηξαπεδψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Αλαιχνπκε απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε αληιήζεη απφ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζπλερίδνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκνδεηθηψλ 
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 ην έθην θεθάιαην εκπεξηέρεηαη ην εκπεηξηθφ απνηέιεζκα ηεο κειέηεο καο  

ρξεζηκνπνηψληαο ην t-test θαη αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε 

 ην έβδνκν θεθάιαην ζπκπεξαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε ,νη πεξηνξηζκνί πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΗΖ 

 

 

εκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ αιιά θαη ζηνλ ινγηζηηθφ 

θφζκν γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Έρνπλ ζεκεησζεί δηάθνξεο έξεπλεο πάλσ ζηα  απνηειέζκαηα απφ ζπγρσλεχζεηο θαη 

ηηο εμαγνξέο. Με ηελ αθνξκή απηέο, παξαθάησ αλαιχνληαη ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη έρνπλ θχξην άμνλα ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο. 

Οη Mantravadi & Reddy(2008)  δηεξεπλνχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο ηεο απφθηεζεο εηαηξεηψλ ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο, εμεηάδνληαο 

νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πξηλ ηε ζπγρψλεπζε θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο φζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν ζηηο 

επηδφζεηο κεηά απφ ζπγρσλεχζεηο, ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο. πγθεθξηκέλα, νη ζπγρσλεχζεηο 

θαίλεηαη φηη είραλ ειαθξψο ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν.( Mantravadi & Reddy,2008) 

Ο Burki & Ahmad (2008) δηεξεχλεζαλ ζαλ αληίθηππν ηηο αιιαγέο ζηελ δηαθπβέξλεζε 

ησλ ηξαπεδψλ  θαη ζηηο επηδφζεηο πάλσ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνπ Παθηζηάλ απφ ην 1991 έσο 

ην 2005. Σα επξήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ππνδειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Οη ληθεηέο απφ ηελ αιιαγή δηαθπβέξλεζεο 

είλαη νη ηδησηηθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο θαη ηδησηηθέο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο, ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα απφδνζεο κεηά ηε δηαθπβέξλεζε έρνπλ αιιάμεη 

θαη ηνπο έρεη επηηξαπεί λα αμηνπνηήζνπλ λέεο επθαηξίεο θεξδνθνξίαο. (Burki & Ahmad,2008) 

Ο Choi & Harmatuck(2006) δηεξεχλεζαλ ηελ απφδνζε κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επνηθνδνκεηηθψλ ζπγρσλεχζεσλ. Απηή ε κειέηε εμεηάδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο κεηά ην 

ζπγρψλεπζε θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (1980-2002). Μεηά ηε ζπγρψλεπζε, νη 

απνδφζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δελ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Γεχηεξνλ, ε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε βειηηψζεθε ειαθξψο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. (Choi & 

Harmatuck, 2006) 

Οη Mylonidis & Kelnikola(2005) δηεξεπλνχλ ηε ζπγρψλεπζε δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ο θχξηνο ζθνπφο είλαη ε πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

πξφζθαησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ κεζνδνινγία 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο κε ηελ ηήξεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγρψλεπζε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

επηδφζεηο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην κέηξν ξεπζηφηεηαο. (Mylonidis 

& Kelnikola ,2005) 

Οη Altunbas & Ibanez (2004) έρνπλ δηεξεπλήζεη ην αληίθηππν ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε κεηά ηε ζπγρψλεπζε. Σν άξζξν απηφ 

δείρλεη φηη, θαηά κέζν φξν, νη ζπγρσλεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είραλ σο 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ. Έηξεμαλ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εθηεηακέλν δείγκα ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, πνπ ζπλδένληαλ κε κεκνλσκέλεο ηξαπεδηθέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. Σα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ αλάιπζε έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ είλαη πην απνδνηηθά 

φηαλ ζπγρσλεχνληαη κε ζρεηηθά κηθξφηεξα θαη θαιχηεξα θεθαιαηνπνηεκέλα ηδξχκαηα κε 

δηαθνξνπνηεκέλεο πεγέο εηζνδήκαηνο. Γηαπίζησζαλ φηη ππάξρνπλ βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

επηδφζεηο κεηά ηε ζπγρψλεπζε, ηδίσο ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ ζπγρσλεχζεσλ. Όζνλ 

αθνξά ηνλ αληίθηππν ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλάθεηαο ζηελ απφδνζε, ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη επξείεο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαίξσλ ζπλέβαιαλ ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ εγρψξησλ θαη 

δηαζπλνξηαθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ζε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο δηαζηάζεηο. (Altunbas & 

Ibanez,2004) 

Ζ Resti (1998) δηεξεπλά ηηο επηπηψζεηο  ζπγρσλεχζεσλ ζηηο επηδφζεηο, ζηνπο ζηφρνπο 

θαη ζηηο ζπγρσλεπκέλεο ηξάπεδεο. Απηφ ην άξζξν κεηξά επίζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε κε έλα ζεκείν αλαθνξάο. Οη ζπγρσλεπκέλεο ηξάπεδεο θαίλεηαη 

λα έρνπλ  απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ηα επφκελα ρξφληα κεηά ηε ζπγρψλεπζε θαη 

απηφ είλαη αιήζεηα φηη ε ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο δχν ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ίδηεο 

ηνπηθέο αγνξέο θαη φηαλ ην κέγεζνο ηεο λέαο ηξάπεδαο δελ είλαη ηφζν κεγάιν. Δπηπιένλ, ην 

άξζξν απηφ αλαθέξεη φηη νη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ δχν ηξαπεδψλ ίζνπ κεγέζνπο απμάλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαζψο θαη ηα θέξδε. (Resti,1998) 

Ο Rhoades(1993) δηεξεχλεζε ζαλ αληίθηππν ηεο ζπγρψλεπζεο ζηελ ηξαπεδηθή 

βηνκεραλία ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο εγρψξηεο 

φζν θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο. ε απηφ ην άξζξν ζπδεηήζεθε ε αλάιπζε θφζηνπο 

θαη ε απνδνηηθφηεηα ζε 33 ηξάπεδεο πνπ καο δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εγρψξηεο 

ζπγρσλεχζεηο βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο, ππάξρεη κηθξή βειηίσζε ηεο 
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θεξδνθνξίαο, βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ θεξδψλ θαη δελ ππάξρεη βειηίσζε ηνπ 

θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο.( Rhoades,1993) 

Οη Fixler & Zieschang (1993) απεηθνλίδνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ 348 ζπγρσλεχζεσλ. Απφ απηφ ην άξζξν απνδεηθλχεηαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο βειηηψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ, αιιά ηα θέξδε ήηαλ κηθξφηεξα. Ζ απνδνηηθφηεηα βειηηψζεθε κφλν φηαλ θαη νη 

δχν εηαίξνη ηεο ζπγθέληξσζεο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθνί σο πξνο ην θφζηνο θαη ππνδεηθλχεη 

επίζεο φηη ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επθαηξίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε απφ φηη ε πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο.( Fixler & Zieschang,1993) 

Οη Healy,Palepu&Ruback(1992) δηεξεχλεζαλ ζαλ αληίθηππν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

ηεο ζπγρψλεπζεο ηηο επηδφζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. Θεσξεηηθά νη ζπγρσλεχζεηο βειηηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηζρχνο ζηελ αγνξά, ηεο ζπλέξγεηαο θαη άιισλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ παξαγφλησλ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, ε κειέηε απηή δείρλεη φηη νη 

ζπγρσλεχζεηο δελ θαηάθεξαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. (Healy, 

Palepu & Ruback ,1992) 

Ο Martikainen & Ankelo (1991) ζπδήηεζε κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο ζεσξεηηθήο 

θαη εκπεηξηθήο βάζεο ηεζζάξσλ θεληξηθψλ ηνκέσλ ηεο αλάιπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαινγίαο. Οη εξεπλεηηθνί ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη ε ιεηηνπξγηθή κνξθή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαλνκήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ, ε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πνζνζηφ απφδνζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξαηεξείηαη φηη απηφ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ αλαινγηψλ φπνπ ππάξρνπλ 

αξθεηέο απξνζδφθεηα δηαθξηηέο γξακκέο κε δηθέο ηνπο έξεπλεο. Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάιπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαινγίαο θαίλεηαη λα είλαη φηη,  

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθέο ηαθηηθέο, είλαη δελ είλαη απαξαίηεηα ζηαζεξφ ζηηο 

δηάθνξεο αλαινγίεο, βηνκεραλίεο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ αθήλεη πνιχ ρψξν γηα 

αλάπηπμε κηαο πην Mηζρπξήο ζεσξεηηθήο βάζεο θαη γηα πεξαηηέξσ εκπεηξηθή έξεπλα. 

(Martikainen & Ankelo,1991) 

Οη  Mingo & Caruthers (1973) εθαξκφδνπλ παξαγνληηθή αλάιπζε γηα λα 

ηαμηλνκήζνπλ 51 ινγαξηζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ 221 επηρεηξήζεσλ γηα ηέζζεξηο 

δηαηνκέο θαη έμη ρξφληα κεηαμχ ηνπο. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη απφ επηά παξάγνληεο 

πνπ είλαη ε απφδνζε επέλδπζεο (ROI),ε  έληαζε θεθαιαίνπ, ε έληαζε απνζέκαηνο, ε 
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νηθνλνκηθή κφριεπζε, ε έληαζε εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ, ε βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα θαη 

ε ζέζε ζε κεηξεηά. Απηνί νη παξάγνληεο εμεγνχλ ην 78-92% (αλάινγα κε ην έηνο) ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ 51 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπζρεηηζκνί κε 

ηνπο παξάγνληεο, νη θνξηίζεηο θαη ε αλάιπζε δηαθνξηθνχ ζπληειεζηή R δείρλνπλ φηη ηα 

κνηίβα αλαινγίαο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Mingo and Caruthers, 

1975). Μεηά ηε δηεμνδηθή επαλεμέηαζε, παξαηεξήζεθε φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο 

γηα ηξάπεδεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ απμάλνπλ ή βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

θφζηνπο θαη βειηηψλνπλ επίζεο θαη ην θέξδνο απνηειεζκαηηθφηεηα .Απηφ είλαη επσθειήο γηα 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, θαζψο ε ζπγρψλεπζε ζπκβάιιεη ζηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ηεο νηθνλνκίαο. Όκσο νη ηξαπεδηθέο πνιηηηθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ νιφθιεξν ην ζελάξην. (Mingo & Caruthers,1973) 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, φπσο θαίλεηαη, έρνπλ 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ κειεηεηψλ. Έρνπλ κειεηεζεί ηα απνηειέζκαηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηελ θεξδνθνξία ή ηελ απνηπρία ηεο ζπγρσλεπκέλεο 

ηξάπεδαο. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα  απηφ φπσο 

βιέπνπκε θαη απφ ηα παξαπάλσ. Άιινη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ ζηελ βειηίσζε θαη άιινη 

ζηε κε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΞΑΓΟΡΔ 

(ΔΝΝΟΗΔ-ΔΗΓΖ-ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ) 

 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξαζέηνληαη ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην ελλνηνινγηθά ζηνηρεία 

φζν αθνξά ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο. πγθεθξηκέλα ηα ήδε, νη θαηεγνξίεο θαη ηα 

αίηηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. πλερίδνπκε κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ηξαπεδψλ φζν 

αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ θαη ζην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαθέξνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. 

 

3.1 Έλλνηα ηνπ όξνπ πγρώλεπζε 

 

Ο φξνο «ζπγρψλεπζε» πξνθχπηεη απφ ηε Βξεηαληθή νξνινγία« merger», πνπ ζεκαίλεη 

«ζπλελψλσ» δχν επηρεηξήζεηο κε απνξξφθεζε. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κηα επηρείξεζε 

αγνξάδεη κηα άιιε θαη απνξξνθψληαο ηε θξαηάεη ηελ αξρηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο 

εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα είλαη ε πξάμε, κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη ε εθθαζάξηζή ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα 

κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο ζε άιιε, ε νπνία είηε 

πξνυπάξρεη είηε δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Σν αληάιιαγκα απνηειείηαη απφ κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε πεξηνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιχζεθαλ θαη δίδεηαη ζε φζνπο ζπκκεηείραλ πξνεγνπκέλσο ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ λνκηθά 

έπαςαλ λα ππάξρνπλ. Μεηά ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθχπηεη 

έλα λέν λνκηθφ πξφζσπν.( www.euretirio.com ) 

 

 

3.2 Έλλνηα ηνπ όξνπ Δμαγνξά 

 

Ο φξνο «εμαγνξά» πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν Βξεηαληθφ φξν «acquisition», πνπ ζεκαίλεη 

αγνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο εηαηξίαο θαη ηαπηφρξνλε ξεπζηνπνίεζε ηνπ παζεηηθνχ, ελψ ε 
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πσινχκελε εηαηξία δηαιχεηαη. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη ε ζπλαιιαγή, θαηά ηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε απνθηά έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο (κεηνρέο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

απφ κηα άιιε. Απνηειεί κέξνο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο φηαλ ζεσξείηαη πην 

ζπκθέξνλ λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία κίαο ππάξρνπζαο εηαηξείαο παξά λα ηδξχζεη κία 

θαηλνχξγηα απφ ηελ αξρή. Γηα κία εμαγνξά αξθεί ε θαηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50%  ησλ 

κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ 

ε κηα απιή εμαγνξά, ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα ππάξρεη σο 

ππνθείκελν ηνπ δηθαίνπ, ελψ ζε κηα ζπγρσλεπηηθή εμαγνξά, ε επηρείξεζε πνπ κεηαβηβάδεη 

ηελ πεξηνπζία ηεο ζε άιιε έλαληη ρξεκαηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, παχεη λα ππάξρεη σο 

αληηθείκελν ηνπ δηθαίνπ. Όηαλ ζε κηα ζπγρσλεπηηθή εμαγνξά δελ θαηαβάιινληαη σο 

αληάιιαγκα ρξήκαηα αιιά κεξίδηα ζπκκεηνρήο, ε εμαγνξά απηή απνηειεί ηε ζπγρψλεπζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ.(www.euretirio.com) 

 

 

3.3  Δίδε πγρωλεύζεωλ θαη Δμαγνξώλ  

 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη ζπγρψλεπζεο: 

1. Με εμαγνξά κηαο απφ άιιε 

2. Με απνξξφθεζε κηαο απφ άιιε 

3. Με ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο  

 

1) Οη εμαγνξέο αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή πιεηνςεθηθνχ 

κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο (εμαγνξαδφκελε) ζε κηα άιιε 

(εμαγνξάδνπζα), πνπ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν 

 

ηφρνη ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη: 

 Ακπληηθή ή επηζεηηθή πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηνλ αληαγσληζκφ 

 Αχμεζε κεγέζνπο γηα πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

 Απνξξφθεζε αληαγσληζηψλ 

 Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά 

 Αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ 

 Πξννπηηθή ζπγρψλεπζεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο 
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 πληνληζκέλε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κε ηε κνξθή νκίινπ εηαηξηψλ 

 Αλάπηπμε θαη επηθεξδήο κεηαπψιεζε ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο 

 Δπηιεθηηθή ζπξξίθλσζε ή θιείζηκν εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο 

 Δίζνδνο ζε λέα αγνξά/ρψξα, πεξηνρή 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ-ππεξεζηψλ, θ.ιπ. 

 

2) Απνξξφθεζε γίλεηαη φηαλ αλαιακβάλεηαη κηα κεγάιε ηξάπεδα φιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ κηαο άιιεο πην κηθξήο ηξάπεδαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνξξφθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο αθφινπζεο ηξεηο ελέξγεηεο: 

 Δθθαζάξηζε ηεο ηξάπεδαο πνπ απνξξνθάηαη 

 Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηε ηξάπεδαο Τ πνπ απνξξνθά ηελ Υ θαη ε νπνία 

αχμεζε πξννξίδεηαη λα αληακείςεη ηηο εηζξνέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

απνξξνθεκέλε ηξάπεδα Υ. 

 Οη ηίηινη ηεο ηξάπεδαο Υ αληαιιάζζνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο Τ ζχκθσλα κε ηελ 

αλαινγία πνπ ζπλνκνινγήζεθε. Αλ ε αμία πνπ πξνζδφζεθε ζηνπο λένπο ηίηινπο είλαη 

πςειφηεξε    απφ ελ αμία ησλ παιαηψλ ηίηισλ ε δηαθνξά ζα θαηαβιεζεί απφ ηνπο 

κεηφρνπο ηεο παιαηάο ηξάπεδαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε  ε ηξάπεδα Τ ζα επηζηξέςεη ηε 

δηαθνξά. 

 

3)Οη ζπγρσλεχζεηο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηρεηξεζηαθήο νινθιήξσζεο. 

Έηζη, ε επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε κπνξεί λα είλαη θάζεηε, νξηδφληηα ή ζπλδπαζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ θάζεηε ζπγρψλεπζε αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά 

αιιά ζπκπιεξσκαηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ι.ρ. άληιεζε - δηχιηζε θαη 

δηαλνκή πεηξειαίνπ). 

 Ζ νξηδφληηα ζπγρψλεπζε αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή θάζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο. 

 Ζ ζπλελσηηθή ζπγρψλεπζε (conglomerate merger) θαιχπηνπλ ζε κηα εληαία νξγαλσηηθή 

δνκή επηρεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

 Σέινο ε νκνηνγελήο ζπγρψλεπζε (seamless merger) επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζηφρν ρσξίο 

απαξαηηήησο λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ή λα έρνπλ ζρέζε ζπλεξγαζία 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα ηνλίζνπκε φηη κηα εμαγνξά δελ νδεγεί πάληνηε ζε 

ζπγρώλεπζε ηεο εμαγνξάδνπζαο κε ηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε. Γειαδή εάλ ε εμαγνξά 

κηαο επηρείξεζεο, ε έληαμε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ νκίινπ είλαη 

ήδε έλα ζχλζεην εγρείξεκα, ε ζπγρψλεπζε κε ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξεία ή θαη κε άιιεο 

ζπγαηξηθέο ηεο είλαη αθφκα δπζθνιφηεξν θαη ζπάληα απνθέξεη ηα αλακελφκελα νθέιε, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. 

( Γεωργακοπούλου B ,www.otoe.gr) 

 

   

3.4 Αίηηα Δμαγνξώλ θαη ζπγρωλεύζεωλ 

 

 

Σα αίηηα ηα νπνία νδεγνχλε έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ λα πηνζεηήζεη ηε πνιηηηθή ησλ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ είλαη πνιιά. Μπνξνχκε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε σο 

εμήο(Group Of Ten, 2001): 

 

Αίηηα πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηελ αμία κέζσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο: 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Οηθνλνκίεο ζθνπνχ. 

 Αληηθαηάζηαζε αλαπνηειεζκαηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απφ ηθαλφηεξα ζηειέρε. 

 Μείσζε ξίζθνπ ιφγσ γεσγξαθηθήο θαη πξντνληηθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο εηζφδνπ ζε κηα αγνξά. 

 Μείσζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη γεληθά θνξνινγηθνί ιφγνη. 

 Απμεκέλε δχλακε ζηελ αγνξά. Γπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο ιφγσ 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο κηαο ηξάπεδαο. 

 

Αίηηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο κέζσ αχμεζεο εζφδσλ θαη θεξδψλ: 

 Γπλαηφηεηα πξνζθνξάο θαιχηεξσλ θαη πην νινθιεξσκέλσλ πξνζθνξψλ ζε κεγάινπο 

πειάηεο. 

 Γπλαηφηεηα απφθηεζεο πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ. 

 Γπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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 Σν πεξηζψξην θέξδνπο θαη νη ηηκέο είλαη δπλαηφ λα απμεζνχλ ιφγσ αχμεζεο ηεο ηζρχνο ζηελ 

αγνξά. 

 

Αίηηα πνπ δε βειηηζηνπνηνχλ ηελ αμία: 

 Ζ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο ζηνπο δηνηθνχληεο. 

 Τςειφηεξεο ακνηβέο γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

 Κηλήζεηο απνθπγήο εμαγνξάο απφ άιιε ηξάπεδα. 

 πλερήο πίεζε ησλ κεηφρσλ γηα κεγέζπλζε. 

 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ επξψ. 

 Παγθνζκηνπνίεζε. 

 Άξζε λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε λνκνζεζία. 

 Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο. 

 Αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

 Γηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα. 

 

 

 

3.5  Ζ επίδξαζε ηωλ ζπγρωλεύζεωλ θαη εμαγνξώλ ζηηο απνδόζεηο ηωλ 

κεηνρώλ ηωλ ηξαπεδώλ 

 

 

Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη δχν ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε ζπγρψλεπζε ή 

εμαγνξά είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο πξφζεζεο γηα 

εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κεηφρνπο αθνχ κέζσ απηή 

ειέγρνληαη δχν ππνζέζεηο: 

 «Σελ ππφζεζε ηεο πιεξνθνξίαο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα πνπ αλαθνηλψλεη ηελ 

πξφζεζε ηεο λα εμαγνξάζεη κηα άιιε ηξάπεδα είλαη πηζαλφλ λα γλσξίδεη πσο ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία ηεο κεηνρή ηεο είλαη ππνηηκεκέλε. 

 «Σελ ππφζεζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο εμαγνξάδνπζαο λα πξνβεί ζε θίλεζε ζπγρψλεπζεο ε εμαγνξάο ε 
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ππνςήθηα εμαγνξαδφκελε λα αλαγθαζηεί λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο ψζηε λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα λα απνθχγεη ηελ αγνξά. 

Παξ' φια απηά ε πξφζεζε γηα εμαγνξά θαη ζπγρψλεπζε δελ νδεγεί πάληα ζε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο λέαο ηξάπεδαο πνπ ζα έξζεη ζηελ επηθάλεηα. Αλ ε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο ηεο δηνίθεζεο ηεο εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο είλαη αχμνπζα σο πξνο ην κέγεζνο 

ηεο ηξάπεδαο, είλαη πηζαλφλ ε δηνίθεζε λα πξνρσξήζεη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη κφλν 

ην πξνζσπηθφ ηεο φθεινο ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ην κέγεζνο ηνπ ηηκήκαηνο ην νπνίν ίζσο 

λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ηεο εμαγνξαδφκελεο ηξάπεδαο    

Αλαιφγσο θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εμαγνξάδνπζαο ηξάπεδαο ππεξεθηηκά ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα αλαθαιχπηεη ηξάπεδεο ζηφρνπο ηελ αμία ησλ νπνίσλ ζεσξεί ππνηηκεκέλε 

θαηαβάιινληαο επνκέλσο ζεσξεηηθά ζρεηηθά πςειφ ηίκεκα. 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, Οηθνλνκηθφ Γειηίν, 2005) 

 

 

3.6  Δπηπηώζεηο ηξαπεδηθώλ ζπγρωλεύζεωλ 

 

 

Ο ηαρχο ξπζκφο αχμεζεο  ησλ ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ επηδξά άκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο, 

ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ηνπηθήο θχζεο θαη 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ζπγρσλεπκέλσλ ηξαπεδψλ.  

Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ ηηο επηπηψζεηο απηέο: 

1)Δπηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ ζηνπο ηνπηθά πεξηνξηζκέλνπο πειάηεο. Τπάξρνπλ δχν 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη επηπηψζεηο ζε απηφ ην θνκκάηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα:  

 Πνιιέο ζπγρσλεχζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

ίδηεο ηξαπεδηθέο αγνξέο  

 Οη ζπγρσλεχζεηο εληφο αγνξάο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ηφζν απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

ίδηαο ηεο αγνξάο φζν θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ κνλνπσιίνπ. Άξα  νη 

πειάηεο ζα πξέπεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα εθκεηαιιεχνληαη ηα σθέιεη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 
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2)Όζν αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ νη πνιηηηθέο ελφο ζπκβνπιίνπ έρνπλ απνξξίςεη 

ζπγρσλεχζεηο πξηλ αθφκα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αηηήζεηο ιφγσ παξαβίαζεο νδεγηψλ πεξί 

αληαγσληζκνχ. 

3)Οη ζπγρσλεχζεηο ζπρλά νδεγνχλ ην θιείζηκν ππνθαηαζηεκάησλ δεκηνπξγψληαο 

δπζθνιίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ίδηα ηελ 

ηξάπεδα δηφηη εάλ νη πειάηεο ηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κπνξνχλε πνιχ εχθνια λα ηνπο 

ράζνπλ. Απηφο είλαη έλαο θαη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάδεη ην CRA.Βέβαηα νη 

λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππνζηεξίδνπλ πσο ε κείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα ηνπο 

δχλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Άξα δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο 

θέξδνπο.   

4)Μία άιιε κεγάιε αλεζπρία ζρεηηθά κε  ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη πσο 

νη δαλεηνδνηήζεηο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζα ππνβαζκηζηνχλ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

αθηεξψλνπλ κηθξά ηκήκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζε δάλεηα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

ζπγρσλεχζεηο πνπ αθνξνχλ κεγάινπο νξγαληζκνχο ηείλνπλ λα έρνπλ απνηέιεζκα ηε κείσζε 

δαλεηζκνχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

5)Μειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα θέξδε απφ φηη νη ηξάπεδεο ζε ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο. Σα πςειά θέξδε κπνξεί νθείινληαη ιφγσ κηθξφηεξνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ ζηηο 

πην ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

6)Δπίζεο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη πσο νη ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο ηείλνπλ λα ρξεψλνπλ κε πςειφηεξα επηηφθηα ζε νξηζκέλα ήδε δαλείσλ , ηδίσο ζε 

δάλεηα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

7)Σέινο ππάξρνπλ κεξηθέο δηαπηζηψζεηο  ρξέσζεο ηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Οη 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ρξεψλνπλ πςειφηεξα ηέιε απφ κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, Απηή ε δηαθνξά 

νθείιεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ ηξαπεδψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ην θφζηνο είλαη 

πνιχ πςειφηεξν. 

 

 

3.7 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ζπγρωλεύζεωλ θαη εμαγνξώλ 

 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ 

εμαγνξψλ: 



15 
 

1)Μεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ. Μεηά ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο 

εμαγνξέο ν λένο φκηινο πξνζθέξεη ζηνπο επελδπηέο εκπηζηνζχλε θαη εμαζθαιίδεη ηελ άλνδν 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπο θαη απηή είλαη αθφκα κεγαιχηεξε εάλ αθνινπζεί αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

2)Αχμεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο .Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη ν λένο 

φκηινο πξνζθέξεη λέα θαη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ζηνπο θαη πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Απηφ ζεκαίλεη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  κηθξφηεξεο πξνκήζεηεο θαη 

ρακειφηεξα επηηφθηα. 

3) ε απφθηεζε νιηγνπσιηαθήο δχλακεο απμάλεη ηα θέξδε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Οη ηξάπεδεο δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ην πεξηζψξην ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ 

ζηελ αγνξά ιηαληθήο (retail banking) ελψ αδπλαηνχλ λα θάλνπλ ην ίδην ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο 

(wholesale banking) φπνπ νη πειάηεο δηαζέηνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

4) ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο κέζσ 

Merger & Acquisition  επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ε νπνία απμάλεη ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δαπαλεξή θαη ζπκθέξνπζα 

κφλν ζε κεγάινπο νκίινπο. Ζ ηειεθσληθή ηξαπεδηθή, ε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή (Internet 

Banking) θαη ε επηρεηξεζηαθή ηξαπεδηθή παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

απφ ην παξαδνζηαθφ δίθηπν κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ 

5)Αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην θαηλφκελν ηεο απνδηακεζνιάβεζεο , 

δειαδή ε απεπζείαο ζχλδεζε θαηαζεηψλ - δαλεηνιεπηψλ εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ θαη πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα πέξαλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο ρνξεγήζεηο δαλείσλ. Οη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ έρνπλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία παλίζρπξσλ λέσλ θαη 

κεγάισλ ζπγαηξηθψλ κε ζηφρν ηε ζρεηηθή επαλαδηακεζνιάβεζε (reintermediation), δειαδή 

ηελ εθ λένπ παξνρή φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

 

πλερίδνπκε κε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ: 

1) κειέηεο γηα ηηο κεγάιεο εμαγνξέο έδεημαλ φηη νη κέηνρνη ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνέβε ζηελ 

εμαγνξά θέξδηζαλ. Όκσο, νη κέηνρνη ηεο εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο έραζαλ 

2)Δάλ ε εγρψξηα αγνξά είλαη απφιπηα νινθιεξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή, ηφηε 

ππάξρνπλ κηθξά πεξηζψξηα γηα απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά θαη ππφ ηελ 



16 
 

πξνυπφζεζε πξνζθνξάο δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ηερλνινγίαο 

3)Σν δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη νη ζπγρσλεχζεηο είλαη 

πςειφ. Θα κπνξνχζε, φκσο, λα ππνζηεξηρζεί φηη πξφθεηηαη γηα εθάπαμ δαπάλε πνπ 

ζπκςεθίδεηαη κε ηηο πεξηθνπέο θφζηνπο ιφγσ ζπλεξγεηψλ 

4)Πξνθχπηνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο φπσο ε ελνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθήο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ησλ ηξαπεδψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ κηζζνινγίσλ, επηδνκάησλ θαη 

παξνρψλ θαη ηνπ δηαθφξνπ ηξφπνπ ππεξεζηαθήο αλέιημεο 

5)Τπάξρεη κείσζε απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζεκαίλεη απνιχζεηο 

πξνζσπηθνχ ιφγν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ.(www.ine.otoe.gr) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΞΑΓΟΡΔ  

ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κία ελδειερή παξνπζίαζε ησλ εγρψξησλ θαη δηαζπλνξηαθψλ  

ζπγρσλεχζεσο θαη εμαγνξψλ. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ επξσπατθφ 

θαη ζε ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα έσο θαη ζήκεξα. Αλαθέξνπκε 

πσο εμειίρζεθαλ  κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. 

 

 
4.1  Δγρώξηεο θαη δηαζπλνξηαθέο  πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο 

 

 

 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο έρεη δηαπηζησζεί πσο δελ έρνπλ ηφζν βειηησκέλεο επηδφζεηο. 

πγθεθξηκέλα νη εγρψξηεο  ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κπνξεί λα είλαη δαπαλεξέο γηα 

νξγαληζκνχο κε αλφκνηεο ζηξαηεγηθέο δαλεηνδφηεζεο, θεξδψλ, θφζηνπο, θαηαζέζεσλ θαη 

κεγέζνπο. Γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο πγρσλεχζεηο & Δμαγνξέο νη δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

δαλεηνδφηεζεο  θαη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηδφζεσλ 

ελψ ε πνηθηινκνξθία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε δηάξζξσζε θφζηνπο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

απφδνζεο.  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 Δπηηξέπεηαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηφζν ηνπο θηλδχλνπο 

φζν θαη ηηο πεγέο εζφδσλ παξέρνληαο απνζέκαηα γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα απνθηήζνπλ επηπξφζζεηα σθέιεη απφ ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην εκπνξηθφ ζήκα, ε 

πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε δηαρείξηζε πςειήο πνηφηεηαο. ε κεγάιεο ηξάπεδεο ηα 

σθέιεη πξνέξρνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηαρείαο θηλεηνπνίεζεο πξφζζεησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ επίηεπμε επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ. 

 Δάλ νη ηξάπεδεο εθηεινχλ απνηειεζκαηηθέο εζσηεξηθέο θεθαιαηαγνξέο ε δηαθνξνπνίεζε 

ζα κεηψζεη ην θφζηνο ρξεκαηνδνηηθψλ ηξαπεδψλ. 

Δπίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα νδεγεί θαη ζηε δεκηνπξγία 

νξηζκέλσλ κεηνλεθηεκάησλ: 
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 Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα είλαη πεξίπινθν θαη πην δχζθνιν λα ειέγρεη ηελ νληφηεηα, 

νδεγψληαο έηζη ζε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε 

δηπιέο δαπάλεο. 

 Γπζθνιφηεξν είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα θα λα σζήζνπλ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ λα εμνξζνινγείηε. 

 Έλα δηαθνξνπνηεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα είλαη πην δχζθνιν γηα ηνπο 

επελδπηέο. Έηζη ε ηξάπεδα δπζθνιεχεηαη λα βειηηψζεη ηηο ηηκέο αγνξάο γηα λα απνθχγνπλ 

νη επελδπηέο ηελ αθάλεηα. 

Οη εγρψξηνη ζηφρνη  έρνπλ θαιχηεξν πηζησηηθφ πξνθίι απφ ηνπο  δηαζπλνξηαθνχο ησλ 

νπνίσλ ην επίπεδν πξνβιέςεσλ ησλ δεκηψλ είλαη παξφκνην κε ηνπο ζηφρνπο.  

 Σν κέγεζνο ησλ ζηφρσλ ηείλεη λα είλαη κηθξφηεξν ζηηο εγρψξηεο απφ φηη ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο πξνζθνξέο. Πεξίπνπ ζε  πνζνζηφ ησλ ζηφρσλ είλαη 21% γηα 

δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θαη 19% γηα εγρψξηεο. 

 Οη κεγάιεο θαη γεληθά πην απνδνηηθέο ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ιηγφηεξνπο επηθίλδπλνπο 

θη κηθξφηεξνπο ζεζκνχο κε δηαθνξεηηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο 

 Οη δηαθνξέο θεθαιαηαθνχ επηπέδνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε εγρψξηα ελψ δηαζπλνξηαθά 

έρνπκε ρακειφηεξεο επηδφζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη είλαη δπζθνιφηεξν λα 

ελζσκαησζνχλ ζε ηδξχκαηα κε δηαθνξεηηθέο θεθαιαηαθέο δνκέο ιφγσ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο 

 ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο φζν κεγαιχηεξε είλαη  ε δηαθνξά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

θαη ηνπ  ζπλφινπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηφζν θαιχηεξε είλαη ε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ  

 Δπίζεο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα είλαη αζπκβίβαζηεο.  

 Όζν αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαζέζεσλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ ηξαπεδψλ ,ε απμεκέλε 

ζπγγέλεηα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε επηδφζεσλ ηφζν ζε εγρψξηεο φζν θαη ζε δηαζπλνξηαθέο 

ζπγρσλεχζεηο . Με απνηέιεζκα νη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ λα είλαη 

ηζρπξφηεξεο. (ECB,2002) 
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4.2 πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο ζην Δπξωπαϊθό ζύζηεκα 

 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, κία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ήηαλ ην πξσηνθαλέο ζε επίπεδν ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ 

(Merger&Acquisition).Λφγσ αλάγθεο αλαδηαξζξψζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ νη επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο .Έηζη 

έρνπλ αιιαγέο ή αλαπξνζαξκνγή ζηνπο ζηφρνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ζε απηφ ην ζεκείν λα 

ηνλίζνπκε ηελ κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο πνπ άιινηε κπνξεί λα απνξξέεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη άιινηε αξλεηηθά.  

Ο αξηζκφο πγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ απμήζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

ζπλερίδεηαη κε αλαπηπζζφκελνπο ξπζκνχο. Ζ ηάζε πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε 

επηηαρχλζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο γηα πνιινχο ιφγνπο, 

φπσο θάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε βειηίσζε ηεο πιεξνθνξηθήο, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ε απμεκέλε πίεζε ησλ κεηφρσλ θαη ε 

νηθνλνκηθή απνξξχζκηζε. 

 

Δηάγξακκα:1 

 

Source: Thomson Financial Deals, Mergers and acquisitions in the EU banking sector 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξωπαϊθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο  νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο γηα ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ έρνπλ πεξάζεη δηάθνξεο θάζεηο απφ ην 1980. 
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Μεηά ηελ εγγξαθή πεξηζζφηεξσλ  ρσξψλ  είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο θαη ζρεηηθά 

κηθξέο ζπλαιιαγέο κέρξη ην 1997.Οη επελδχζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ην 1998. Ζ θνξχθσζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο έθηαζε ην 2000, φηαλ ε αμία ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλήθαλ ζηε δψλεο ηνπ επξψ απμήζεθε ζε € 366 ηξηζεθαηνκ. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ  ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ην 

2000, ζε € 162ηξηζεθαηνκ.  ην 2001 θαη € 69.000 δηζεθαηνκ. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2002. 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη 53% ησλ &Δ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έγηλε απφ 

ην 1990 έσο ην 2000. 

Ζ ηαρεία αχμεζε ησλ πγρσλεχζεσλ & Δμαγνξψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

έιαβε ρψξα ζε έλα πιαίζην παγθφζκηαο  απμεκέλεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη 

αληαγσληζκνχ, ζε  έλα επλντθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αχμεζε  πςειήο ηερλνινγίαο 

ζηηο βηνκεραλίεο, ηδηαίηεξα. Ζ απφηνκε πηψζε ησλ πγρσλεχζεσλ & Δμαγνξψλ κεηά ην 2000 

ζπλέπεζε κε ηελ πηψζε ζηηο αγνξέο κεηνρψλ  παγθνζκίσο, κε επηθεθαιή ηνπο δείθηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

Σν 2008 είλαη κία πεξίνδνο θξίζεο φπνπ  πνιιέο θεληξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Έηζη πεξηιακβάλνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ,αγνξέο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο θιίκαθαο, εηζθνξέο θεθαιαίνπ θαη ξεπζηφηεηαο. Οη 

Κεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ κε 

δαλεηζκφ ζε ηξάπεδεο πνπ πιήηηνπλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα παξέρνληαο ξεπζηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο γηα λα απνθεπρζεί ε ζπξξίθλσζε ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο. Έηζη κέρξη ην ηέινο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο 

ήηαλ φκνηνο κε ηνλ θίλδπλν πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ .ηα επφκελα ηξία ρξφληα νη απμεκέλεο 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο πξνθάιεζαλ απφθιηζε απφ ηνλ θίλδπλν γηα 

ηελ Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

απμεκέλν αληαγσληζκφ. Έηζη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο: (Yener 

Altunbas and David Marqués Ibáñez,2004) 

 

 Να έξζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηξάπεδεο ηεο ίδηαο ρψξαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ μέλν αληαγσληζκφ 

 Να μεθηλήζνπλ ζπλεξγαζίεο κε ηξάπεδεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

 Να πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 
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4.2 πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο ζην Διιεληθό  Σξαπεδηθό ύζηεκα 

 

ηελ Διιάδα νη ηάζεηο γηα Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο εθδειψζεθαλ αξγφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηηο δηεζλείο αιιά ζηαδηαθά πήξαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ζ πξψηεο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξέο 

ζε εζληθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ηθαλψλ φρη κφλν λα δηαηεξήζνπλ αιιά θαη λα δηεπξχλνπλ ην 

κεξίδηφ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δπίζεο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είραλ ηελ αλάγθε λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ζπκκαρίεο ψζηε λα γίλνπλ πην ηζρπξέο θαη λα επεθηαζνχλ ζε ηνπηθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Όκσο έρεη παξαηεξεζεί πσο παξά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ν ξπζκφο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε απηφλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα μαλαζπκίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ηξάπεδεο νδεγνχληαη ζε 

ζπγρσλεχζεηο θαη ζε εμαγνξέο  ψζηε λα ππάξμεη αχμεζε ηνπ κεγέζνπο αληαγσληζηηθφηεηαο 

δειαδή λα γίλνπλ πην ηζρπξέο απέλαληη ζηα αληίζηνηρα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Με ηελ 

είζνδν ζην επξψ ελνπνηήζεθε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή αγνξά θαη ην κεξίδην αγνξάο φκσο δελ 

είλαη επαξθέο  δείθηεο γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Δπίζεο βάζε ηεο κειέηεο ηνπ Linder θαη Crane ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δελ ζεκαίλεη 

πάληα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ κε 

εμππεξέηεζεο δαλείσλ. Άξα νη κηθξέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην ίδην θζελά φπσο 

θαη νη κεγάιεο. (Linder & Crane,1993) 

Σν 2007 ε Δπξωπαϊθή Κεληξηθή Σξάπεδα πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα πνπ θαίλεηαη 

φηη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ε νπνία 

πεξηνξίδεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Παξαθάησ αλαθέξνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε δνκή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ (EU Banking Structure 

Report,2007) 

 Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεγάιν βαζκφ ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

 πλνιηθά ζηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη 62 ηξάπεδεο 

 Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ηδξπκάησλ δείρλεη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο λα αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο 

 Σα ΑΣΜ είλαη ιίγα 

 Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 2% 

 Τπάξρεη ρακειή αλάπηπμε Δπελδχζεσλ 
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Μηα έξεπλα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία  PWC φζν 

αθνξά ηηο εμαγνξέο θαη  ηηο ζπγρσλεχζεηο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

νινθιεξσζεί  ην έηνο 2016  δείρλεη  φηη ν αξηζκφο απηψλ αλέξρεηαη ζηηο 38 θαη ε αμία ηνπο 

είλαη 404 δηο πεξίπνπ ηξηπιάζηεο απφ ην 2015.Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνζέιθπζαλ 

ζπλνιηθά € 4,4 δηζ. εθ ησλ νπνίσλ ην 75% αθνξά ζε πσιήζεηο non-core πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπζηεκέλεο ηξάπεδεο, θαζψο θαη € 1,6δηζ. απφ δηεζλείο εηαηξηθέο 

νκνινγηαθέο εθδφζεηο. Παξφια απηή ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσο θαη ησλ εμαγνξψλ 

ζηελ Διιάδα ζπλερίδνπλ λα είλαη πνιχ κηθξέο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

Όπσο έρεη δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη εγρψξηεο Δ& έρνπλ 

ππνρσξήζεη ζην 39% ηνπ ζπλφινπ, ελψ αληίζεηα νη εηζεξρφκελεο ζπλαιιαγέο δηεχξπλαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο. Βιέπνπκε παξαθάησ ζην δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 2: Πεγή: Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 2016,PWC,Ηαλνπάξηνο 

2017,pp13 

 

Άξα απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά κέζν φξν, νη εμεξρόκελεο 

ζπλαιιαγέο απνηεινχλ ην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, πνζνζηφ πνπ ην 

2016 κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2015.Οη εηζεξρόκελεο ζπλαιιαγέο απνηεινχλ ηνλ 

θχξην φγθν ηεο αγνξάο θαη έρνπλ ην κεγαιχηεξν κέζν κέγεζνο. Οη εγρώξηεο ζπλαιιαγέο, πνπ 

ην 2010 απνηεινχζαλ ην 73% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ πιένλ ην 39%, δείρλνληαο ηελ δπζθνιία θηλεηνπνίεζεο εγρψξησλ 

θεθαιαίσλ 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηηο δηεζλήο. Θα αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ απηέο παξαθάησ: 
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 Σν ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Γειαδή δελ θαιχπηνπλ ηα πξνζφληα έληαμεο. 

 Λφγν ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ κεησκέλσλ πξννπηηθψλ ησλ εγρψξησλ αγνξψλ νη επηρεηξήζεηο 

δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ην εζσηεξηθφ. 

 Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνλ Διιαδηθφ θιάδν είλαη νηθνγελεηαθέο φπνπ ιεηηνπξγεί 

αξλεηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ δπζθνιεχνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ 

Όια ηα παξαπάλσ καο δείρλνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ νδεγνχληαη λέεο 

επηρεηξήζεηο ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν αθφκα θαη αλ απηφ 

καθξνπξφζεζκα σθειεί ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο .Παξφια απηά φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχκε ηελ αχμεζε ηνπο ζηελ ρψξα καο ιφγν ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη θαη ν βαζκφο λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν απμάλεηαη .Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην ηζρπξέο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ .Έλαο ηξφπνο ζίγνπξα είλαη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο νη 

νπνίεο ζα ηηο θάλνπλ πην δπλαηέο θαη έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ άιισλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη κε κεγάιε δχλακε απφ ην 

εμσηεξηθφ. (Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 2016,PWC,Ηαλνπάξηνο 

2017) 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκία, νη ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηε δηεχξπλζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ , ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο θαη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο . Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Απηή ε αχμεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη εμαγνξψλ ζα κεηαβάιεη νιφθιεξε ηε δνκή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο βηνκεραλίαο κε ζηφρν 

λα θαηαζηεί ν ηνκέαο πγηήο θαη λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή βηνκεραλία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ 

ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΓΟΡΧΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ αθνινπζείηαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζε 

εγρψξην θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Ξεθηλάκε κε ηελ αλαθνξά θάπνησλ ζεσξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα  ρξεζηκνπνηνχκε ηα δεδνκέλα ηξαπεδψλ πνπ ζπιιέμακε  απφ 

Διιάδα θαη Δπξψπε. Αλαιχνπκε γηα θάζε ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά ηα απνηειέζκαηα  ψζηε 

λα πξνρσξήζνπκε ηε κειέηε καο. 

 

5.1.Γηαζπλνξηαθέο πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο 

 

5.1.1 Banco Santander - Bank Zachodni WBK SA 

 

Ζ Banco Santander νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο Bank Zachodni WBK, ηεο ηξίηεο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Πνισλίαο. Απφ ηα θέξδε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ε  

Santander απέθηεζε 69.912 εθ. κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο αλέιαβαλ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 95,67%.  

Με ηελ εμαγνξά ηεο Bank Zachodni, ε Πνισλία έρεη θαηαζηεί θχξηα αγνξά γηα ηελ Banco 

Santander. Ζ εζηίαζε ηεο Zachodni ζηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή, ην πςειφ κεξίδην ηεο αγνξάο, 

ε εμαηξεηηθή δηνηθεηηθή ηεο νκάδα, ε πςειή απνδνηηθφηεηα θαη νη θαιέο ζέζεηο 

θεξεγγπφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο Πνιχ θαιά ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο Banco 

Santander.( www.bzwbk.com) 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 1: BANCO SANTANDER SA     

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1110529 1217500 1251526 1269628 1115638 1266296 1340260 1339125 

Ίδηα Κεθάιαηα 68666,56 75018,31 76414 74654 70588 80805 88040 90938 

Έζνδα 64558,43 63581,9 70587 71650 63874 68303 63109 67221 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF 79536,56 116369 131670 86322 122437 148079 133876 
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Banco Santader  

 Ζ Banco Santader ην 2009 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.110.529 θαη ζην ηέινο ηνπ 2010 απμήζεθε ζηα 1.217.500.  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2009 ζηα 6.458,43 θαη ην 2010 ζηα 6.3581,9.Οπσο βιέπνπκε 

ππάξρεη κείσζε φκσο ην 2011 αξρίδεη ε αλνδηθή πνξεία. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 68.666 ην 2009 θαη ην 2010 ζηα 75..018 θαη ζπλερίδεη 

επίζεο ε αλνδηθή πνξεία ηα επφκελα ρξφληα.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ αλά έηνο άιινηε απμάλνληα θαη άιινηε 

κεηψλνληαη. 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2009 ήηαλ 0,0618 θαη ην 2010 ήηαλ 0,616 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2009 ήηαλ 15,17 ελψ ην 2010 ήηαλ 15,22 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2009 ήηαλ 0,938 φπσο θαη ην 2010 ήηαλ 0,938 

 

Bank Zachodni WBK SA 

 Ζ Banco Santader ην 2009 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.110.529 θαη ζην ηέινο ηνπ 2010 απμήζεθε ζηα 1.217.500.  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2009 ζηα 4.925,48 θαη ην 2010 ζηα 4.808,62 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη  ην 2009  ζηα 5.947021 ελψ ην 2010 6.623,05 θαη ζπλερίδεη 

επίζεο ε αλνδηθή πνξεία ηα επφκελα ρξφληα.  

Καηαζέζεηο πειαηψλ 554151,3 628126,9 625701 531121 519913 667443 698972 695242 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,0618 0,0616 0,0610 0,0588 0,0632 0,0638 0,0656 0,0679 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  15,172 15,229 15,378 16,006 14,804 14,671 14,223 13,725 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,938 0,938 0,938 0,941 0,936 0,936 0,934 0,932 

BANK ZACHODNI WBK SA 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 54058,36 53153,87 59873,34 60019,18 106089 134501,9 139708,7 150099,7 

Ίδηα Κεθάιαηα 5947,215 6623,055 7355,574 8884,367 13872,09 16530,89 19392,03 19780,82 

Έζνδα 4925,484 4808,621 3729,389 4294,328 5840,41 6056,496 8911,816 8904,801 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF @CF 2556,715 1351,05 6529,734 8599,004 5906,918 3146,887 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 41775,34 41587,57 43397,12 44958,34 71429,56 84322,94 92828,25 105915,8 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,110 0,124 0,122 0,148 0,130 0,122 0,138 0,131 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  8,089 7,025 7,139 5,755 6,647 7,136 6,204 6,588 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,889 0,875 0,877 0,851 0,869 0,877 0,861 0,868 
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 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ αλά έηνο άιινηε απμάλνληα θαη άιινηε 

κεηψλνληαη  

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2009 ήηαλ 0,11 θαη ην 2010 ήηαλ 0,12 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2009 ήηαλ 8,089 ελψ ην 2010 ήηαλ 7,025 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2009 ήηαλ 0,889 θαη ην 2010 ήηαλ 0,875 

 

Banco de Sabadell SA - TSB Banking Group PLC 

 

Ζ Banco Sabadell νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην ζχλνιν 

ησλ κεηνρψλ TSB Banking plc (TSB) θαη έρεη απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ 100% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο. Ζ  εμαγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην 

ηνπ 2015. 

Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο Banco de Sabadell SA (Sabadell) θαη ηεο TSB Banking 

plc (TSB) αλαθνηλψλνπλ φηη έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο ζπληζηψκελεο 

πξνζθνξέο κεηξεηψλ γηα TSB απφ ηελ Sabadell, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Sabadell ζα 

απνθηήζεη ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θαη ζα λα εθδνζεί κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο TSB (ε 

πξνζθνξά). Ζ Sabadell ζπκθψλεζε λα απνθηήζεη 9.99%. (Lloyds) θαη ε Lloyds αλέιαβε 

αλέθθιεηε δέζκεπζε λα απνδερζεί ηελ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ 40,01%. 

πκκεηνρήο ζην TSB. 

Ο Όκηινο θαηέρεη ζήκεξα ην 50% πεξίπνπ ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

TSB, ην νπνίν θαηέρεηαη απφ ηελ Lloyds Bank plc (Lloyds), ζπγαηξηθή πνπ αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ ζηελ Lloyds Banking Group plc. (www.prensa.bancsabadell.com) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:                                      BANCO DE SABADELL SA 

  2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 163.345,63 208.627,75 212.507,69 

Ίδηα Κεθάιαηα 11161,156 12730,551 13.033,305 

Έζνδα 6.218,95 6.164,27 5.866,625 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 23.489,738 26.290,785 28.494,516 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 98.208,313 120.308,44 129.472,81 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 
0,068 0,061 0,061 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  13,635 15,387 15,304 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,931 0,938 0,938 

http://www.prensa.bancsabadell.com/
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Banco Sabadell SA 

 Ζ Banco Sabadell ην 2014 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 163.345.63 θαη ζην ηέινο ηνπ 2015 απμήζεθε ζηα 208.627.75  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2014 ζηα 6.218,95 θαη ην 2015 ζηα  6.164,27. Όπσο βιέπνπκε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Banco Sabadell SA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2014 ζην 2015 θαη 

ζπλερίδεηαη ε πηψζε ην 2016. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 163.345,63  ην 2014 θαη ζηα 208.627.75 ην 2015. 

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμνκεηψλνληαη κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2014 ήηαλ 0,068 θαη ην 2015 0,61 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2014 ήηαλ 13,635 θαη ην 2015 ήηαλ 15,387 

 δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2014 ήηαλ 0,931 θαη ην 2010 ήηαλ 0,938 

 

 

CaixaBank SA - Banco BPI SA 

 

Ζ εμαγνξά ηεs BPI απφ ηελ CaixaBank νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016.Ζ BPI 

παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 33% ζηα θαζαξά θέξδε ηνπ έηνπο 2016, θαζψο ηα θαζαξά έζνδα 

απφ ηφθνπο απμήζεθαλ ελψ νη απνκεηψζεηο γηα επηζθαιή δάλεηα κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Ο 

πιήξεο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζην ηέινο ηνπ 2016 ήηαλ 11,1%., Banco BPI, πνπ 

θαηέβαιε 645 εθαηνκκχξηα επξψ (690 εθαηνκκχξηα δνιάξηα) γηα λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηεο 

ζην 84,5% απφ 45%. (www.bloomberg.com) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:                        CAIXABANK SA 

 

2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 344255,4 347927,3 

Ίδηα Κεθάιαηα 25168,92 23526,44 

Έζνδα 10582,96 9093,875 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 34262,45 36345,14 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 186107 190930,7 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ  (απηνλνκίαο) 0,0731 0,067 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα 12,677 13,788 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,926 0,932 

BANCO BPI SA 

 

2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 40.673,29 38.284,7 

http://www.bloomberg.com/
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Caixabank SA  

 Ζ Caixabank SA ην 2015 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 344.255,40 θαη ζην ηέινο ηνπ 2016 απμήζεθε ζηα 347.927,30. 

  Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2015 ζηα 10.582,96 θαη ην 2016 ζηα 23.526,44. Όπσο βιέπνπκε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Caixabank SA ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2015 ζην 2016. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 25.168,92  ην 2015 θαη ζηα 23.526,44 ην 2016.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  απφ ην 2015 ζην 2016. 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2015 ήηαλ 0,73 θαη ην 2016 ήηαλ 0,67 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2015 ήηαλ 12,677 ελψ ην 2016 ήηαλ 13,788 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2015 ήηαλ 0,926 θαη ην 2016 ήηαλ 0,932 

 

Banco BPI SA 

 Ζ Banco BPI SA ην 2015 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 40.673.29 θαη ζην ηέινο ηνπ 2016 κεηψζεθαλ ζηα 38.284,40.   

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2015 1.726,51 θαη ην 2016 742,79 ηελ πεξίπησζε ηεο Banco 

BPI SA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2015 ζην 2016. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 2.406,85  ην 2015 θαη ζηα 2.440,50 ην 2016.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα απφ 

ην 2015 ζην 2016. 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2015 ήηαλ 0,059 θαη ην 2016 ήηαλ 0,063 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2015 ήηαλ 15,898 ελψ ην 2016 ήηαλ 14,687 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2015 ήηαλ 0,940 θαη ην 2016 ήηαλ 0,936 

 

 

 

Ίδηα Κεθάιαηα 2.406,852 2.440,5 

Έζνδα 1.726,519 742,79 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 2.832,526 3.096,4 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 25.614,8 20.871,3 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,059 0,063 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα 15,898 14,687 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0.940 0,9362 
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BNP Paribas SA - Bank BGZ BNP Paribas SA 

 

H BNP Paribas  νινθιήξσζε  ηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο BGŻ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ηελ 

νπνία ππέγξαςε ε Rabobank πνπ αληηπξνζψπεπε  ην 74,39% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Bank BGŻ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζθνξάο, ε BNP Paribas ζα πξέπεη λα θαηέρεη 

κεηαμχ 88,64% θαη 90% ηεο Bank BGŻ, ελψ ε Rabobank ζα δηαηεξήζεη πνζνζηφ κφιηο θάησ 

ηνπ 10%. 

Ζ BNP Paribas θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο: Ληαληθή Σξαπεδηθή, 

Δπελδπηηθέο Λχζεηο θαη Δηαηξηθή & Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή. ηελ Δπξψπε, ν Όκηινο δηαζέηεη 

ηέζζεξηο εγρψξηεο αγνξέο (Βέιγην, Γαιιία, Ηηαιία θαη Λνπμεκβνχξγν). H BNP Paribas 

απνιακβάλεη θνξπθαίεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε, ηζρπξή παξνπζία ζηελ Ακεξηθή θαη ζηαζεξέο 

θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ Αζία-Δηξεληθφ. 

Ζ Σξάπεδα BGŻ είλαη κηα θαζνιηθή εκπνξηθή ηξάπεδα, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ 

Πνισλία εδψ θαη ρξφληα. Ζ Σξάπεδα είλαη απνθαζηζκέλε λα αλαπηχμεη κηθξέο θνηλφηεηεο, 

ππνζηεξίδνληαο νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη πξνζθέξνληαο 

καθξνρξφληα ζπλεξγαζία. (www.group.bnpparibas.com) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:                                               BNP PARIDAS SA 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1.907.290 1.800.139 2.077.759 1.994.193 2.076.959 

Ίδηα Κεθάιαηα 85886 87591 89410 96269 100.665 

Έζνδα 39.077 48.075 47.960 51.812 52.461 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 113.267 85.682 92.032 86.531 75.893 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 428.782 476.503 556.465 617.112 698.477 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,045 0,048 0,043 0,048 0,049 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  
21,207 19,551 22,238 19,714 19,632 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 

0,954 0,951 0,956 0,951 0,951 

BANK BGZ BNP PARIDAS SA 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 37196,66 35777,14 40496,57 65372,34 72305 

Ίδηα Κεθάιαηα 3472,617 3509,19 4156,301 6268,352 6146,82 

Έζνδα 2518,818 2319,661 2203,529 2737,842 3427,234 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 4094,436 3326,631 1614,061 10042,54 7654,531 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 23377,43 23501,89 29023,02 35653,49 45804,22 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,093 0,098 0,102 0,095 0,085 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  9,711 9,195 8,743 9,428 10,762 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,906 0,901 0,897 0,904 0,914 
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BNP Paridas SA 

 Ζ BNP Paridas SA ην 2012 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.907.290 θαη ζην ηέινο ηνπ 2013 κεηψζεθε ζηα 1.800.139  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2012 ζηα 39.077 θαη ην 2013 ζηα 48.075 Όπσο βιέπνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Banco BPI SA ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2012 ζην 2013. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 85.886  ην 2012 θαη ζηα 87.591 ην 2013.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ κεηψλνληαη ελψ νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ απμάλνληαη 

ζπλερψο  απφ ην 2012 έσο ην 2016 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2012 ήηαλ 0,045 θαη ην 2013 ήηαλ 0,048 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2012 ήηαλ 21,207 ελψ ην 2013 ήηαλ 19,551 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2012 ήηαλ 0,954 θαη ην 2013 ήηαλ 0,951 

 

Bank BGZ Paridas SA 

 Ζ Bank BGZ Paridas SA ην 2012 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 37.196,66 θαη ζην ηέινο ηνπ 2013 κεηψζεθε ζηα 35.777,14  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2012 ζηα 2.518,81 θαη ην 2013 ζηα  2.319,66 ηελ πεξίπησζε 

ηεο Βanco BPI SA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2012 ζην 2013. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 2.319,66 ην 2012 θαη ζηα 3.509,19 ην 2013.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2012 ήηαλ 0,093 θαη ην 2013 ήηαλ 0,098 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2012 ήηαλ 9,711 ελψ ην 2013 ήηαλ 9,195 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2012 ήηαλ 0,906 θαη ην 2013 ήηαλ 0,901 

 

Unicredit spa - Unicredit bank Austria AG 

 

Ζ Unicredit SPA νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην ζχλνιν 

ησλ κεηνρψλ TSB Banking plc (TSB) θαη έρεη απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ 94.94% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Unicredit bank Austria AG. Ζ  εμαγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2007. 
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Ζ UniCredit Bank Austria AG  παξέρεη δηάθνξεο ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο. Λεηηνπξγεί ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, 

`επηρεηξεκαηηθή ηξαπεδηθή, ην ηδησηηθή Σξαπεδηθή θαη Σξαπεδηθήο ζηνλ Δηαηξηθφ θαη 

επελδπηηθφ ηνκέα. ζηνηρείσλ, αζθάιηζε, Έρεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηελ 

Απζηξία, ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Κξναηία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Οπγγαξία, Ρνπκαλία, Ρσζία, ινβαθία, ινβελία, εξβία θαη Σνπξθία. Ζ εηαηξεία ε νπνία 

παιαηφηεξα γλσζηή σο Bank Austria Creditanstalt AG θαη άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε UniCredit 

Bank Austria AG ην 2008.  (www.bloomberg.com) 

 

Unicredit SPA 

 Ζ Unicredit SPA ην 2006 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 154.255 θαη ζην ηέινο ηνπ 2013 απμήζεθε ζηα 209.170.  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2006 ζηα 11.241 θαη ην 2007 ζηα 13.313. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Unicredit SPA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απμάλνληαη απφ ην 2006 ζην 2007. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:                                                                               UNICREDIT SPA 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 154.255 209.170 222.152 194.459 193.049 199.229 207.596 196.210 189.118 193.638 105.785 

Ίδηα 

Κεθάιαηα 9.927 14.676 13.504 13.849 16.930 17..127 17.662 14.567 14.732 15.156 7.803 

Έζνδα 11.241 13.313 15.708 12.534 11.087 10.861 10.738 10.147 8.773 8.745 2.701 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF @CF 32.772 31.061 27.020 23.696 23.432 13.939 

Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 103.278 145.648 112.209 112.978 115.083 83.080 93.874 87.980 85.464 92.894 42.962 

ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,064 0,070 0,060 0,071 0,087 0,086 0,085 0,074 0,077 0,078 0,073 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  14,538 13,252 15,450 13,041 10,402 10,632 10,753 12,469 11,837 11,776 12,556 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,935 0,929 0,939 0,928 0,912 0,914 0,915 0,925 0,922 0,921 0,926 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 823.284,2 1.021.758 1.045.612 928.759,7 929.488 926.768,8 926.828 845.838 844217,4 860.433,4 859.532,7 

Ίδηα 

Κεθάιαηα 

 38.467,81 57.724,1 54.998,7 59.689,67 64.224 51.479,33 62.784,1 46840,9 49.389,73 50.086,74 39.335,551 

Έζνδα 46.332,96 55.354,66 63.112,2 45.179,55 39.063,3 38.937,3 38.332,2 36.510 32.678,38 30.625,26 24.183,742 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF @CF 131806,9 117445 110222 106036,9 111372,6 103851,5 

Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 357.337,9 457.860,7 463.727 423.544,6 421.310 292.864,7 316.862 312.388 308.449,6 341.569,5 338.983,8 

ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,046 0,056 0,052 0,064 0,069 0,0555 0,067 0,055 0,058 0,058 0,045 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  20,401 16,700 18,011 14,559 13,472 17,002 13,762 17,057 16,092 16,178 20,851 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0.953      0,943 0,947 0,935 0,930 0,944 0,932 0,944 0,941 0,942 0,954 

http://www.bloomberg.com/
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 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 9.927ην 2006 θαη ζηα 14.676 ην 2007.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα  κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2006 ήηαλ 0,064 θαη ην 2007ήηαλ 0,070 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2006 ήηαλ 14,538 ελψ ην 2007 ήηαλ 13,252 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2006 ήηαλ 0,935 θαη ην 2007 ήηαλ 0,929 

Unicredit Bank Austria SPA 

 Ζ Unicredit Bank Austria SPA ην 2006 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 823.284,2θαη ζην ηέινο ηνπ 2007 απμήζεθε 

ζηα 1.021.758 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2006 ήηαλ 46.332,96  θαη ην 2007 ήηαλ 55.354,66. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Unicredit Bank Austria SPA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2006 ζην 2007. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 38.467,81 ην 2006 θαη ζηα 57.724,1 ην 2007.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα  κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2006 ήηαλ 0,046 θαη ην 2007 ήηαλ 0,056 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2006 ήηαλ 20,401 ελψ ην 2007 ήηαλ 16,700 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2006 ήηαλ 0,953 θαη ην 2007  ήηαλ 0,943 

 

 

Commerzbank AG-  Bank Forum JSC 

 

ηηο 17 επηεκβξίνπ 2007, νη κέηνρνη ηεο Οπθξαληθήο PJSC «BANK FORUM» θαη ε 

Commerzbank AG ηεο Γεξκαλίαο ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά απφ ηελ ηεο Bank 

Forum. Απφ ηελ 01.11.2011, ε Commerzbank AG θαηέρεη πνζνζηφ 96.06% ηεο PJSC 

"ΒΑΝΚ FORUM". 

Ζ Bank Forum,  είρεη ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηζνδχλακν κε 1,9 δηζ. Δπξψ θαη κεηνρηθφ 

θεθάιαην πεξίπνπ 180 εθαη. Δπξψ, είλαη κία απφ ηηο εγεηηθέο ηξάπεδεο ζηελ Οπθξαλία. 

(www.sk.ua.com) 

 

http://www.sk.ua.com/
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Commerzbank AG 

 Ζ Commerzbank AG ην 2006 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 444.861 θαη ζην ηέινο ηνπ 2007 απμήζεθε ζηα 616.474  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2006 ζηα 16.766 θαη ην 2007 ζηα 21.609. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Commerzbank AG ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2006 ζην 2007. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 14.598  ην 2006 θαη ζηα 15.135 ην 2007.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη  κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2006 ήηαλ 0,032  θαη ην 2007 0,024 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2006 ήηαλ 29,474 ελψ ην 2007 ήηαλ 39,731 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2006 ήηαλ 0,967 θαη ην 2007  ήηαλ 0,975 

 

 

BNP Paribas SA - DAB Bank AG 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ε Γαιιηθή BNP Paribas  πξαγκαηνπνίεζε εμαγνξά πνζνζηνχ 

81,4% κε ηελ Γεξκαληθή  DAB Bank AG απφ ηελ Unicredit AG. Μεηά απφ απηφ ην βήκα, ε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:                                          COMMERZBANK 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 444.861 616.474 625.196 844.103 754..299 661.763 635.878 549.661 557.609 532.641 480.450 

Ίδηα Κεθάιαηα 14.598 15.135 19.247 26.006 27.873 24.104 26.146 25.980 26.054 29.403 28.613 

Έζνδα 16.766 21.609 19.158 23.951 23.677 19.093 16.257 15.230 15.320 15.226 13.779 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ 129900 @CF @CF @CF @CF 98.481 11.0242 77.694 99.443 83.154 66.948 

Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 102.846 159.187 170.203 264.618 244.721 128.654 123.603 148.939 129.330 165.982 176.925 

ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,032 0,024 0,030 0,030 0,037 0,036 0,041 0,047 0,046 0,055 0,059 

ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  29,474 39,731 31,482 31,458 26,062 26,454 23,320 20,157 20,402 17,115 15,791 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,967 0,975 0,969 0,969 0,963 0,963 0,958 0,952 0,953 0,944 0,940 
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BNP Paribas ειέγρεη ην 91,7% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο DAB Bank θαη αλαθνηλψλεη ηελ πξφζεζή 

ηεο λα πξνβεί ζε εμαγνξά ησλ ππφινηπσλ κεηνρψλ .  

Ζ εμαγνξά απηή ζα δψζεη ζηελ BNP Paribas ηζρπξή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηξαπεδηθήο θαη ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ Δπξψπε.  ( www.bnpparibas.com) 

 

 

BNP Paribas 

 Ζ BNP Paribas ην 2013 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 23.363,1 θαη ζην ηέινο ηνπ 2014 απμήζεθε ζηα 24510,8  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2013 ζηα 1.091,5 θαη ην 2014 ζηα 1.035,10. ηελ πεξίπησζε ηεο 

BNP Paribas ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2013 ζην 2014. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 24.510,8 ην 2013 θαη ζηα 1.437,2 ην 2014.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα   κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2013 ήηαλ 0,059 θαη ην 2014 ήηαλ 0,058 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2013 ήηαλ 15,713 ελψ ην 2014 ήηαλ 16,054 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2013 ήηαλ 0,940 θαη ην 2014  ήηαλ 0,941 

DVB Bank AG 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7:                                                                   DVB BANK AG   

  2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 23363,1 24510,8 26610,5 27713,3 

Ίδηα Κεθάιαηα 24510,8 1437,2 1429,3 1272,2 

Έζνδα 1091,5 1035,1 1194,2 1275,4 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 204,5 241,1 228,3 859 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,059 0,058 0,053 0,045 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  15,713 16,054 17,617 20,783 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,940 0,941 0,946 0,954 

BNP PARIBAS 

  2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1800139 2077759 1994193 2076959 

Ίδηα Κεθάιαηα 87591 89410 96269 100665 

Έζνδα 48075 47960 51812 52461 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 85682 92032 86531 75893 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 476503 556465 617112 698477 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,048 0,043 0,048 0,048 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  19,551 22,238 19,714 19,632 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,951 0,957 0,952 0,951 
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 Ζ DVB Bank AG ην 2013 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.800.139 θαη ζην ηέινο ηνπ 2014 απμήζεθε ζηα 2.077.759  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2013 ζηα 48.075 θαη ην 2014 ζηα 47.960. ηελ πεξίπησζε ηεο 

DVB Bank AG ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2013 ζην 2014. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 87.591ην 2013 θαη ζηα 89.410 ην 2014.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2013 ήηαλ 0,048 θαη ην 2014 0,43 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2013 ήηαλ 19,551 ελψ ην 2014 ήηαλ 22,238 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2013 ήηαλ 0,951 θαη ην 2014 ήηαλ 0,956 

 

 

Barclays PLC -  Bryggpipan AB 

 

Ζ Barclays Bank PLC, καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηελ Αζία-Δηξεληθφ. Πξνζθέξεη ιηαληθή ηξαπεδηθή, πηζησηηθέο θάξηεο, ρνλδξηθή 

ηξαπεδηθή, επελδπηηθή ηξαπεδηθή, δηαρείξηζε πεξηνπζίαο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

επελδχζεσλ. Ζ εηαηξεία ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηή σο Barclays Bank International Limited θαη 

άιιαμε ην φλνκά ηεο ζηελ Barclays Bank PLC ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε 

ην 1925 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Λνλδίλν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ Barclays Bank PLC 

είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο Barclays PLC. (www.bloomberg.com)    

ΠΙΝΑΚΑ 8:                                                                                     BARCLAYS PLC 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1378929 1489645 1563527 1490321 1312267 1357906 1120012 1213126 

Ίδηα Κεθάιαηα 47277 50858 55589 53586 55385 59567 59810 64873 

Έζνδα 37408 39091 37391 31194 33950 30296 26239 24945 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF 77975 92085 77010 54834 59567 48093 48850 

Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 405150 356031 375818 397637 435973 433733 423258 427811 

ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,034285 0,034141 0,035554 0,035956 0,042206 0,043867 0,053401 0,053476 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  28,167 28,290 27,127 26,812 22,694 21,796 17,726 17,700 

http://www.bloomberg.com/
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Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,966 0,966 0,964 0,958 0,958 0,956 0,947 0,947 

 

Barclays PLC 

 Ζ Barclays PLC ην 2009 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.378.929 θαη ζην ηέινο ηνπ 2010 απμήζεθε ζηα 1.489.645   

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2009 ζηα 37.408 θαη ην 2010 ζηα 50.858. Όπσο βιέπνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Barclays PLC ηα έζνδα  απμάλνληαη  απφ ην 2009 ζην 2010. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 47.277 ην 2009 θαη ζηα 50.858 ην 2010.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη  κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2009 ήηαλ 0,0342 θαη ην 2010 ήηαλ 0,341 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2009 ήηαλ 28,167 ελψ ην 2010 ήηαλ 28,290 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2009 ήηαλ 0,966 θαη ην 2010 ήηαλ  0,966 

 

DNB ASA - DNB Bankas AB  

 

Ζ Nordea Bank AB θαη ε DNB ASA ζπκθψλεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκαθα ζε έλα κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο επξσδψλεο ην 2009. 

Ζ Nordea θαη ε DNB κε έδξα ην ηνθρφικε, κε βάζε ην Όζιν, ζα έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηε ζπλδπαζκέλε ηξάπεδα. Ζ ζπκθσλία εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη 

θαλνληζηηθή έγθξηζε, αιιά αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί γχξσ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, αλέθεξαλ. Οη ηξάπεδεο ζα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα έσο φηνπ ιεθζνχλ φιεο 

νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο.  

ΠΗΝΑΚΑ 9                                                 DNB ASA 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1.831.699 1.823.453 1.861.620 2.126.098 2.264.845 2.389.438 2.649.341 2.598.530 2.653.201 

Ίδηα Κεθάιαηα 77.065 98.648 111.197 117.815 128.036 142.227 158.723 190.078 206.423 

Έζνδα 89126 68101 66773 71145 72089 71419 72511 70070 64948 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF 279.553 251.388 234.219 214.214 161.537 212.882 
Καηαζέζεηο 
πειαηψλ 597.242 590.745 641.914 460.483 559.571 633.685 727.320 782.891 722.015 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,042 0,054 0,059 
 

0,055 0,056 0,059 0,060 0,073 0,077 
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ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  22,768 17,484 15,741 17,046 16,689 15,800 15,691 12,670 
11,853 

 
Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,957 0,945 0,940 0,944 0,943 0,940 0,940 0,926 0,922 

 

DNB ASA 

 Ζ DVB Bank AG ην 2008 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.831.699 θαη ζην ηέινο ηνπ 2009 κεηψζεθε ζηα 1.823.453  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2008 ζηα 89.126  θαη ην 2008  ζηα 68.101.ηελ πεξίπησζε ηεο 

DNB ASA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2008 ζην 2009. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 77065 ην 2008 θαη ζηα 98.648 ην 2009.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2008 ήηαλ 0,042 θαη ην 2009 0,054 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2008 ήηαλ 22,768 ελψ ην 2009 ήηαλ 17,484 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2008 ήηαλ 0,957 θαη ην 2009 ήηαλ  0,945 

 

5.2.Δγρώξηεο πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο 

 

Alpha Bank – Emporiki Bank 

 

 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε πην επηηπρεκέλε εμαγνξά ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα είλαη ε 

Emporiki bank απφ ηελ Alpha bank. Δίρε βαζηθφ κέηνρν ηελ Credit Agricole πνπ δελ είρε 

θαηαλνήζεη ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή ινγηθή. Ζ Emporiki πήγαηλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν 

θαη δελ είλαη ηπραίν φηη ζηα ηειεπηαία 7-8 ρξφληα  θαη πξηλ πνπιεζεί  θαηέγξαςε δεκίεο 13-14 

δηζεθ.  Σν 2012 ε Emporiki είρε ήδε 44% NPLs ζην κφλν ηνκέα πνπ έδεημε ηνλ ζσζηφ δξφκν 

ε Emporiki ήηαλ ζηελ έγθαηξε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Ζ Emporiki αχμεζε 

ην ελεξγεηηθφ ηεο Alpha bank ζηα 73 δηζεθ. θαη ηα κεξίδηα αγνξάο.  

Ζ Credit Agricole ππνρξεψζεθε απφ ηελ ΣηΔ απνρσξψληαο απφ ηελ Emporiki bank 

λα θαηαβάιιεη ζηελ Alpha bank πεξίπνπ 3 δηζεθ. επξψ ζε θεθάιαην γηα λα εμαγνξάζεη ε 
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Alpha bank ηελ Emporiki. Σν deal απηφ έκειιε λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ κεγάιε αιιαγή ηεο 

Alpha bank θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ηελ ηζρπξφηεξε θεθαιαηαθά.  

Σα 3 δηζεθ. ηεο Credit Agricole άιιαμαλ ξηδηθά ηελ ηχρε ηεο Alpha bank θαη ε ζπλεηή 

δηαρείξηζε ηνπο απφ ηελ δηνίθεζε κεγηζηνπνίεζαλ ηα νθέιε.   

H Alpha bank κε ζεηηθή θαζαξή ζέζε, έδεημε θαιχηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή 

ζπκπεξηθνξά δηαρξνληθά θαη έδεημε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα stress tests ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ.( www. bankingnews.gr) 

 

 

Alpha Bank 

 Ζ Alpha Bank ην 20011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 59.148,047 θαη ζην ηέινο ηνπ 2011 κεηψζεθε ζηα 58.357,324  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα -572,087  θαη ην 2012 ζηα 3.406,663 .ηελ πεξίπησζε 

ηεο Alpha Bank ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 1.417,23 ην 2011 θαη ζηα 613,152 ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,024 θαη ην 2012 0,011 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 40,734 ελψ ην 2012 ήηαλ 94,176 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,976 θαη ην 2012 ήηαλ  0,989 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10                                                                ALPHA BANK SA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 59.148,047 58.357,324 73.697,25 72.935,438 69.296,188 64.872,266 

Ίδηα Κεθάιαηα 1.417,253 613,152 8.312,394 7.651,816 9.015,105 9.077,281 

Έζνδα -572,087 3.406,663 4.188,6875 3.774,8511 3.340,604 3.121,084 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 22.521,199 25.217,125 19.082,723 17.300,113 25.115,363 19.105,574 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 26.077,051 27.091,527 40.252,879 40.625,676 30.650,246 32.053,844 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,024 0,011 0,113 0,105 0,130 0,140 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  40,734 94,176 7,866 8,532 6,687 6,147 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,976 0,989 0,887 0,895 0,870 0,860 
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Piraeus Bank-Αγξνηηθή Σξάπεδα 

 

Ζ Πεηξαηψο ζην παξειζφλ είρε 49-51 δηζεθ. ελεξγεηηθφ θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 εθηηλάρζεθε 

ζηα 74 δηζεθ. ιφγσ ηεο εμαγνξάο ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο. Ζ Πεηξαηψο εληζρχζεθε 

ζεκαληηθά κε ξεπζηφηεηα ην 2012. Ζ Αγξνηηθή κέζσ ηνπ ΣΥ ζπλεηζέθεξε θεθάιαηα ζηελ 

Πεηξαηψο θαη βεβαίσο ξεπζηφηεηα ελψ απφ ην ζθέινο ησλ ζπλεξγεηψλ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή εμαγνξά. ίγνπξα ππήξραλ θαη πξνβιήκαηα αιιά ην deal ηεο Αγξνηηθήο 

ήηαλ θαιφ γηα ηελ Πεηξαηψο.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2013 νινθιεξψζεθαλ νη εμαγνξέο κε ηηο 3 θππξηαθέο ε Λατθή ηξάπεδα 

Κχπξνπ πξψελ Marfin ζπκκεηείρε κε 13 δηζεθ. ζην ελεξγεηηθφ ηεο Πεηξαηψο, ε Κχπξνπ κε 9 

δηζεθ. ε Διιεληθή κε 1 δηζεθ ελψ αθνινχζεζαλ ε Millennium bank κε 5 δηζεθ. ε Geniki 

bank κε 3 δηζεθ. θαη ε Παλειιήληα κε 600 εθαη. (www. bankingnews.gr) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 :                      PIRAEUS BANK  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 49.352,31 70.406,13 92.009,56 89.289,69 87.528,19 81.500,5 

Ίδηα Κεθάιαηα -2.075,07 -2.443,97 8.423,906 7.210,16 9.907,641 9.663,621 

Έζνδα -1.091,5 3.404,425 3.944,86 3.780,008 3.256,243 2.945,255 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF 32.561,32 26.274,95 23.690,33 34.490,58 27.020,94 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 22087,56 4601,445 28164,67 31234,75 4424,773 15393,28 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) -0,042 -0,035 0,092 0,081 0,113 0,119 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  -24,783 -29,808 9,922 11,384 7,834 7,434 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 1,042 1,035 0,908 0,919 0,887 0,881 

 

Piraeus Bank 

 Ζ Piraeus Bank ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 49.352,31 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 κεηψζεθε ζηα 70.406,13  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα -1.091,56  θαη ην 2012  ζηα 3.404,425.ηελ πεξίπησζε 

ηεο Piraeus Bank ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα -2.075,07 ην 2011 θαη ζηα -2.443,97 ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ -0,042 θαη ην 2012 -0,035 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ -24,783 ελψ ην 2012 ήηαλ -29808 

Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 1,042 θαη ην 2012 ήηαλ  1,035 
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Eurobank -Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 

 

Ζ πην ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο Eurobank ήηαλ φηη θξάηεζε απηφλνκν ην δίθηπν 

ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. Σν ΣΣ δφζεθε κε εληνιή ηεο ΣηΔ ζηελ Eurobank γηα 

ιφγνπο ζπζηεκηθψλ ηζνξξνπηψλ.  

Ζ Alpha Bank έραζε ην ΣΣ εζειεκέλα ή κε αιιά είρε ηνλ πξψην ιφγν, σζηφζν ε 

επηζπκία ηφηε ηεο ΣηΔ ήηαλ λα θαηαιήμεη ζηελ Eurobank. Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Eurobank 

βειηηψζεθε αηζζεηά, ε ζρέζε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο επίζεο βειηηψζεθε.  

Σν γεγνλφο φηη θξαηήζεθε απηφλνκν ην ΣΣ είρε σο απνηέιεζκα ε εθξνή θαηαζέζεσλ λα 

είλαη αλαινγηθά κηθξφηεξε έλαληη ηνπ θιάδνπ. Αλ είρε απνξξνθεζεί πιήξσο ην ΣΣ ζα είρε 

ράζεη πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο.  

Ζ Proton Bank κε 600 εθαη. δάλεηα θαη 28 θαηαζηήκαηα δελ πξφζζεζε δηαθξηηή αμία 

ζηελ Eurobank πέξαλ νξηζκέλσλ ζηειερψλ θαη ηνπ δηθηχνπ. (www. bankingnews.gr) 

 

Eurobank 

 Ζ Eurobank ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 76.822 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 κεηψζεθε ζηα 67.653  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα 4.445,297 θαη ην 2012 ζηα 4.369.ηελ πεξίπησζε ηεο 

Eurobank ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 597 ην 2011 θαη ζηα -932 ην 2012.  

ΠΗΝΑΚΑ 12 :                                                                        EUROBANK   

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 76.822 67.653 77.586 75.518 73.553 66.393 

Ίδηα Κεθάιαηα 597 -932 4.242 5.636 6.463 6.715 

Έζνδα 4.445,297 4.369 3.151 3.167 2.888 2.832 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF @CF 27.099 22.866 29.783 21.686 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 32.967 30.053 12.936 17.474 1.579 12.318 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,008 -0,014 0,055 0,075 0,088 0,101 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  127,680 -73,589 17,290 12,399 10,381 8,887 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,992 1,014 0,945 0,925 0,912 0,899 
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 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,008 θαη ην 2012 -0,014 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 127,680 ελψ ην 2012 ήηαλ -73,589  

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,992 θαη ην 2012 ήηαλ  1,014 

 

 

Δζληθή Σξάπεδα –PROBANK 

Ζ Δζληθή πξνέβε ζε κηα ζεκαληηθή εμαγνξά ηελ Probank ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 παίξλνληαο 

ελεξγεηηθφ 3,1 δηζεθ. εθ ησλ νπνίσλ 3,1 δηζεθ. θαηαζέζεηο θαη 2,5 δηζεθ. δάλεηα. Ζ Probank 

σο κέγεζνο ζπγθξηηηθά κε ηα κεγέζε ηεο Δζληθήο ήηαλ ειάρηζηε ζπκκεηνρή αιιά πνηνηηθά 

δελ ππνβάζκηζε ηα ραξηνθπιάθηα ηεο Δζληθήο, αληηζέησο ηα αλαβάζκηζε.  

Ζ Δζληθή φλησο δηαζέηεη δχν παλίζρπξα πιενλεθηήκαηα θαη έλα πνιχ ηζρπξφ 

κεηνλέθηεκα. Σα δπν πιενλεθηήκαηα είλαη φηη δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ηελ θαιχηεξε ζρέζε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο. Γειαδή ζε θεθάιαηα θαη 

ξεπζηφηεηα ε Δζληθή είλαη ε θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Όκσο πάζρεη ζηελ παξαγσγή 

εζφδσλ απφ ηελ Διιάδα θαζψο ε Finansbank πνπιήζεθε ελψ δελ πξνθχπηνπλ θαη 

ζπλέξγεηεο. (www. bankingnews.gr) 

ΠΗΝΑΚΑ 13:                                                NATIONAL BANK OF GREECE 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 106.869,9 104.798,8 110930 115.464 111.232 78.531 

Ίδηα Κεθάιαηα -723,117 -2.129,5 7.111 9.612 9.099 6.907 

Έζνδα -4.673,3 6202,773 5916 5.718 2.641 2.407 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 34.108,24 33.972,33 27.897 22.226 25.166 18.188 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 25.601,43 25.655,11 36.073 44.036 17.586 22.448 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) -0,007 -0,020 0,064 0,083 0,082 0,088 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  -1,007 -1,020 -0,936 -0,917 -0,918 -0,912 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 1,007 1,020 0,936 0,917 0,918 0,912 

 

National Bank of Greece 

 Ζ National Bank of Greece ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 106.869,9 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 κεηψζεθε ζηα 104.798,80  
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 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα -4.673,30  θαη ην 2008  ζηα 6.202,773.ηελ πεξίπησζε 

ηεο National Bank of Greece ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2012 ζην 2009. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα -723,117 ην 2011 θαη ζηα -2.129,5 ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ -0.007θαη ην 2012 -0.020 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ -1,007 ελψ ην 2012 ήηαλ -1,020 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 1,007  θαη ην 2012 ήηαλ  1,020 

 

CaixaBank S A 

 

CaixaBank S A- Banca Civica SA 

 

ηηο 3 Απγνχζηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηεο Banca Civica, S.A. απφ ηελ 

Caixabank, S.A.Ζ  Banca Civica, S.A.παξέρεη δηάθνξα ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ Ηζπαλία. Ζ Banca Cívica θαη ε Caixabank, δεκηνχξγεζαλ ηε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Ηζπαλίαο απφ άπνςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ αγνξά, ε 

νπνία  νινθιεξψζεθε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012, θφζηηζε € 977 εθαηνκκχξηα ζηελ 

Caixabank, θαη απηφ ελεξγνπνηήζεθε απφ ηε λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα 

ζπγρσλεπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πηζαλή θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Ηζπαλία. Με ηε λέα αγνξά ε Caixabank έρεη πεξίπνπ 14 εθαηνκκχξηα πειάηεο, ελεξγεηηθφ 

χςνπο € 342.000.000 εθαηνκκχξηα, θαηαζέζεηο χςνπο € 179.000.000 εθαηνκκχξηα, θαη ηα 

δάλεηα ησλ € 231.000.000 εθαηνκκχξηα. 

Ζ ζπγρψλεπζε ζα ζπκβάιεη ζηελ εδξαίσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηζπαληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, κε ηε δεκηνπξγία ελφο εγεηηθνχ ηξαπεδηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Iζπαλίαο κε ηελ εθηεηακέλε πεξηθεξεηαθή παξνπζία, ε νπνία ζα ζπκβάιεη 

ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

 

 CaixaBank SA- Banco de Valencia SA 
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ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2012, ε CaixaBank αλαθνίλσζε ην ζρέδηφ ηεο λα εμαγνξάζεη ηελ 

εζληθνπνηεκέλε ηξάπεδα Banco de Valencia κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηακείνπ 

ηεο Ηζπαλίαο, κε ηελ νλνκαζία FROB, πνπ εηζθέξεη € 4,5 δηζ. Ζ FROB αλέιαβε επίζεο 

δεκίεο έσο 72,5% γηα πεξίνδν δέθα εηψλ ζε νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Banco de 

Valencia 

Σν ηακείν αλαδηάξζξσζεο ηεο ηξάπεδαο ηεο Ηζπαλίαο πνπ νλνκάδεηαη FROB 

επηβεβαίσζε ηελ Σξίηε φηη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα Caixabank ηεο ρψξαο ζα αγνξάζεη 

ηελ εζληθνπνηεκέλε ηξάπεδα Banco de Valencia. Ζ ζπκθσλία ζα δείμεη φηη ε FROB ζα 

εηζθέξεη 4,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ Banco de Valencia, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

πσιεζεί ζηελ La Caixa κε νλνκαζηηθή ρξέσζε 1 επξψ (1,29 δνιάξηα). (www.bbc.com) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 :                                               CAIXABANK SA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 270424,6 348294,1 340190,4 338623,4 344255,4 347927,3 

Ίδηα Κεθάιαηα 20695,59 22676,14 24349,7 25194,64 25168,92 23526,44 

Έζνδα 10624,31 11624,46 11173,79 10562,63 10582,96 9093,875 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 23570,26 51310,96 41232,21 25918,93 34262,45 36345,14 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 116805,6 133873,6 148380,5 174774,8 186107 190930,7 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,07653 0,065106 0,071577 0,074403 0,073111 0,067619 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  12,067 14,359 14,359 12,440 12,678 13,789 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,923 0,935 0,928 0,926 0,927 0,932 

 

Caimaxbank SA –Banca Civica SA 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ ην 2012 ε Caimaxbank SA πξαγκαηνπνίεζε δχν εμαγνξέο κε ηελ 

Banca Civica, S.A θαη κε ηελ Banco de Valencia.Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν εμαγνξψλ. 

 Ζ Caimaxbank SA ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 270.424,6 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 απμήζεθε ζηα 348.294,1  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα 10.624,31θαη ην 2012  ζηα 22.676,14. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Caimaxbank SA ηα έζνδα  απμάλνληαη  απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 77065 ην 2008 θαη ζηα 98.648 ην 2009.  

http://www.bbc.com/
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 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ κεηψλνληαη θαη απμάλνληαη αληίζηνηρα κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,076 θαη ην 2012 0,065 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 12,067 ελψ ην 2012 ήηαλ 14,359 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,923 θαη ην 2012 ήηαλ  0,935 

 

 

 

 

UNICREDIT - CAPITALIA  

 

Σν 2007, ε Unicredit ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ φκηιν Capitalia, ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο ηηαιηθφο 

ηξαπεδηθφο φκηινο Δλίζρπζε ηε ζέζε ηεο, αιιά πξφζζεζε ζεκαληηθά ηα γεληθά ηεο έμνδα  

Ζ ζπγρψλεπζε ήηαλ κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ εδξαίσζε ησλ δχν ζεκαληηθψλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Δλίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ Ηηαιία ζε πνιχ ειθπζηηθά 

ηκήκαηα απμάλνληαο παξάιιεια ηελ θιίκαθα ζε παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο. Ο ζπλδπαζκφο 

ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο UniCredit θαη Capitalia, είλαη  πνιχ ζεκαληηθφο. Ζ 

έδξα ηεο ηξάπεδαο κεηαθέξζεθε επίζεο απφ ηε Γέλνβα ζηε Ρψκε. Ζ ζπγρψλεπζε έγηλε κε 

αλαινγία αληαιιαγήο 1.12 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο UniCredit γηα θάζε κία θνηλή κεηνρή 

ηεο Capitalia.  Ο δείθηεο αληαιιαγήο αληηπξνζσπεχεη κηα πξηκνδφηεζε 23,5% θαη 24,4% 

αληηζηνίρσο έλαληη ηεο Capitalia 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   15 :                                                    UNICREDIT SPA 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 823284,19 1021758,4 1045611,6 928759,69 929487,56 926768,75 926827,5 845838,44 844217,38 860433,38 859532,75 
Ίδηα 

Κεθάιαηα 38467,809 57724,102 54998,734 59689,672 64224,047 51479,332 62784,082 46840,875 49389,734 50086,742 39335,551 

Έζνδα 46332,961 55354,656 63112,176 45179,547 39063,266 38937,297 38332,242 36509,973 32678,383 30625,258 24183,742 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF @CF 131806,94 117445,19 110222,38 106036,88 111372,63 103851,5 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 357337,88 457860,69 463727,13 423544,56 421309,5 292864,69 316861,88 312387,94 308449,63 341569,5 338983,81 
ρέζεηο 
Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,046 0,056 0,052 0,064 0,069 0,055 0,067 0,055 0,058 0,058 0,045 
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ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  20,402 16,701 18,012 14,560 13,473 17,003 13,762 17,058 16,093 16,179 20,851 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,953 0,944 0,947 0,936 0,931 0,944 0,932 0,945 0,941 0,942 0,954 

 

Unicredit SPA 

 Ζ Unicredit SPA ην 2006 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 823.284,19 θαη ζην ηέινο ηνπ 2007 απμήζεθε ζηα 1.021.758,4 πνπ 

ζεκαίλεη αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά θαη άιια 

νθέιε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα ην ελεξγεηηθφ έρεη 

αλνδηθή πνξεία θαη ηα επφκελα ρξφληα 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2006 ζηα 46.332,961θαη ην 2007  ζηα 55.354,656. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Unicredit SPA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2006 ζην 2007. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 38.467,809 ην 2006 θαη ζηα 57.724,102 ην 2007.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2008 ήηαλ 0,046 θαη ην 2007 ήηαλ 0,054 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2006 ήηαλ 20,402 ελψ ην 2007 ήηαλ 16,701 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2008 ήηαλ 0,953 θαη ην 2009 ήηαλ  0,944 

 

 

Lloyds – HBOS 

 

ηηο 18 επηεκβξίνπ 2008, αλαθνηλψζεθαλ νη φξνη ηεο ζπληζηψκελεο πξνζθνξάο γηα ηελ 

HBOS απφ ηελ Lloyds TSB. Ζ ζπκθσλία νινθιεξψζεθε ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2009. Ο φκηινο 

Lloyds Banking Group δήισζε φηη ε HBOS κε έδξα ην Δδηκβνχξγν, ε νπνία απνξξνθήζεθε 

ηνλ Ηαλνπάξην, πξνθάιεζε απψιεηεο πξηλ απφ ηε θνξνινγία χςνπο £ 10,8 δηζ. Σν 2008. Ο 

Andy Hornby, ν πξψελ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο HBOS θαη ν πξψελ πξφεδξνο Lord 

Stevenson ηνπ Coddenham, Commons Treasury Committee απαληήζεη γηα ηελ ζρεδφλ 

θαηάξξεπζε ηεο ηξάπεδαο. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο, ε Lloyds πξνζθέξεη 0,83 απφ ηηο 

κεηνρέο ηεο γηα θάζε κεηνρή ηεο HBOS. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Lloyds ζα 

δηαιπζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο HBOS. Οη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Lloyds TSB θαηέρνπλ 
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πεξίπνπ ην 56 ηνηο εθαηφ ηεο λέαο εηαηξείαο θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο HBOS 

πεξίπνπ 44 ηνηο εθαηφ. (www.lloydsbankinggroup.com) 

 

LLOYDS BANKING GROUP PLC   

 Ζ  LLOYDS BANKING GROUP PLC  ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 353.346 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε 

ζηα 436. 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα 21.733 θαη ην 2008  ζηα 18.915. ηελ πεξίπησζε ηεο 

LLOYDS BANKING GROUP PLC  ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 12.141 ην 2007 θαη ζηα 9.393ην 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  θαη  

ΠΙΝΑΚΑ 16 :                                                                           LLOYDS BANKI+NG GROUP PLC 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 353346 436033 1027255 992438 970546 924552 847030 854896 806688 817793 
Ίδηα 

Κεθάιαηα 12141 9393 43278 43725 45920 43999 38989 48690 46589 48375 

Έζνδα 21733 18915 38855 35727 22696 20094 18489 11845 8815 13354 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ 39091 66514 82452 @CF 39810 38405 13982 11866 17642 16932 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 156555 170938 343629 451110 391521 399111 436459 445013 410548 405171 
ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,034 0,022 0,042 0,044 0,047 0,048 0,046 0,057 0,058 0,059 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  28,104 45,421 22,736 21,697 20,136 20,013 20,725 16,558 16,315 15,905 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,966 0,978 0,958 0,956 0,953 0,952 0,954 0,943 0,942 0,941 

HBOS PLC 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 666947 689917 719183 641752 567999 582107 557695 377874 336002 344278 
Ίδηα 

Κεθάιαηα 21849 12199 24885 25860 23771 24697 21835 23228 15444 13298 

Έζνδα 11546 35152 23916 22362 12086 14066 13471 9773 7862 7310 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 150042 171738 223913 81831 81930 106020 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 491254 370357 311194 345185 212434 214903 205945 202066 189687 174548 
ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,033 0,018 0,035 0,040 0,042 0,042 0,039 0,061 0,046 0,039 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  29,525 55,555 27,900 23,816 22,895 22,570 24,541 15,268 20,756 24,889 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,967 0,982 0,965 0,960 0,958 0,958 0,961 0,939 0,954 0,961 
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 κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,034 θαη ην 2008 0,022 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 28,104 ελψ ην 2008  ήηαλ 45,421 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,966 θαη ην 2008 ήηαλ 0,978 

 

HBOS PLC 

 Ζ HBOS ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 666.947 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 689. 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα 11.546 θαη ην 2008  ζηα 35.152. Όπσο βιέπνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο HBOS ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 21.849 ην 2007 θαη ζηα 12.199 ην 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,032 θαη ην 2008 0,021 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 29,525 ελψ ην 2008 ήηαλ 55,555 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,967 θαη ην 2008 ήηαλ 0,982 

 

 

Σξάπεδα Πεηξαηώο - Geniki Banθ  

 

Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηνπηζησηηθφο  φκηινο ηεο ρψξαο, 

απνθάζηζε ην Μάην ηνπ 2014 ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο GENIKI Bank απφ ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο µε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηνλ φκηιν.H GENIKI Bank 

επαλήιζε ζε θεξδνθνξία γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 10 ρξφληα ζπλερψλ δεκηψλ, αχμεζε 

ζεκαληηθά ηελ θαζαξή ηεο ζέζε θαη βειηίσζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ηεο δείθηεο θεθαιαίσλ, ξεπζηφηεηαο θαη θαηαζέζεσλ, δηαηεξψληαο ηνπο ζηα πςειφηεξα 

επίπεδα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Ζ ζπγρψλεπζή ηεο µε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, κεγηζηνπνηεί ηα 

νθέιε γηα ηνλ Όκηιφ µαο θαη δηακνξθψλεη ηζρπξέο πξνυπνζέζεηο θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπλνιηθή θαη αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ µαο.( Νηθόιανο Καξαµνύδεο , Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο, GΕΝΙΚΙ Bank) 

ΠΙΝΑΚΑΣ   17                                                                  PIRAEUS BANK  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 49352,31 70406,13 92009,56 89289,69 87528,19 81500,5 

Ίδηα Κεθάιαηα -2075,07 -2443,97 8423,906 7210,16 9907,641 9663,621 
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PIRAEUS BANK    

 Ζ PIRAEUS BANK   ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 49.352,31 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 απμήζεθε ζηα 70.406,13  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα -1.091,5θαη ην 2012  ζηα 3.404,425. ηελ  πεξίπησζε ηεο 

PIRAEUS BANK   ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 20011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα -2075,07 ην 20011 θαη ζηα -2443,97 ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,042 θαη ην 2012 0,0334 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ -24,783 ελψ ην 2012 -29,808 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 1,042 θαη ην 2012 1,034  

 

GEN HELLENIC BANK 

 Ζ PIRAEUS BANK   ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 3.264,946 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 κεηψζεθε ζηα 2.650,052 πνπ ζεκαίλεη 

αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά θαη άιια νθέιε απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπο. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα ην ελεξγεηηθφ έρεη αλνδηθή πνξεία θαη 

ηα επφκελα ρξφληα 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα  -96,1 θαη ην 2012  ζηα 140,263. ηελ πεξίπησζε ηεο 

PIRAEUS BANK   ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 161,692 ην 20011 θαη ζηα -354,918 ην 2012.  

Έζνδα -1091,5 3404,425 3944,86 3780,008 3256,243 2945,255 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF 32561,32 26274,95 23690,33 34490,58 27020,94 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 22087,56 4601,445 28164,67 31234,75 4424,773 15393,28 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) -0,04205 -0,03471 0,091555 0,08075 0,113194 0,118571 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  -24,783 -29,808 9,922 11,383 7,834 7,433 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 1,042 1,034 0,908 0,919 0,886 0,881 

GEN HELLENIC BANK 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 3264,946 2650,052 2675,624 @NA @NA @NA 

Ίδηα Κεθάιαηα 161,692 354,918 354,834 @NA @NA @NA 

Έζνδα -96,1 140,263 114,112 @NA @NA @NA 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 1096,893 209,392 122,788 @NA @NA @NA 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 1772,695 2040,137 2167,765 @NA @NA @NA 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,049524 0,133929 0,132617 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  19,192 6,466 6,540 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,950 0,866 0,867 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 
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 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,049 θαη ην 2012 ήηαλ 0,013 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 19,192 ελψ ην 2012 ήηαλ 6,466 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,950 θαη ην 2012 ήηαλ 0,866 

 

Banco Popular 

 

Banco Popular Espanol - SA Banco Pastor SAU 

 

ηηο 30 Μαξηίνπ 2012, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο Banco Popular Espanol, SA θαη Banco 

Pastor, SA, Sociedad Unipersonal, ζπκθψλεζαλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο Banco Pastor, SA, 

Sociedad Unipersonal, απφ ηελ Banco Popular Espanol, SA ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

θνηλήο ρέδην ζπγρψλεπζεο κε εμαγνξά, πιαηζησκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηα δχν. 

Ωο απνηέιεζκα ηεο εμαγνξάο, ε εθθαζάξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Banco Pastor, 

SA, Sociedad Unipersonal κέζσ δηάιπζεο ρσξίο εθθαζάξηζε θαη ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ζα κεηαβηβαζηεί ζε block κνξθή ζηελ Banco Popular Espanol, 

SA, ε νπνία ζα αλαιάβεη Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο κέζσ ηεο 

θαζνιηθήο δηαδνρήο. 

 

Banco Popular Espanol SA -Banco de Andalucia SA 

 

Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε Banco de Andalucia S.A. απνθηήζεθε απφ ηελ Banco 

Popular Espanol S.A. Ζ Banco de Andalucia S.A. ιεηηνπξγεί σο πεξηθεξεηαθή ηξάπεδα ζηελ 

Ηζπαλία. Παξέρεη ιηαληθέο θαη εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Ζ Banco de Andalucia SA ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηή σο Banco de 

Jerez S.A θαη άιιαμε ην φλνκά ηεο ζηελ Banco de Andalucia S.A. ην έηνο 1959. Ζ ηξάπεδα 

ηδξχζεθε ην 1844 θαη εδξεχεη ζηε εβίιιε ηεο Ηζπαλίαο. 
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Ζ Banco Popular θαηέρεη ήδε ην 80,071% ηεο Banco de Andalucía θαη έρεη ήδε 

ελζσκαηψζεη ηελ Banco de Costilla, ηε Banco de Crédito Balear, ηε Banco de Galicia θαη ηελ 

Banco de Vasconia.. 

 

 

Banco Popular Espanol- Banco de Castilla SA, ηεο Banco de Crédito Balear 

SA, ηεο Banco de Galicia, SA θαη ηεο Banco de Vasconia, SA 

 

Απφ ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2008, ε Banco de Credito Balear SA απνθηήζεθε απφ ηελ 

Banco Popular Espanol SA. Ζ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο Banco 

Popular Español, SA, ηεο Banco de Castilla SA, ηεο Banco de Crédito Balear SA, ηεο Banco 

de Galicia, SA θαη ηεο Banco de Vasconia, SA, σο αλαξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ Απνξξφθεζε 

ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ απφ ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ην ρέδην πγρσλεχζεσλ πνπ 

δηαηππψζεθε θαη ππνγξάθεθε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2008 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ 

επεξεαδφκελσλ εηαηξεηψλ.  

Ωο απνηέιεζκα ηεο απνξξφθεζεο, ε Banco de Castilla SA, ε Banco de Crédito 

Balear, ε SA, ε Banco de Galicia, SA θαη ε Banco de Vasconia, SA ζα ζβήζνπλ κε δηάιπζε 

ρσξίο εθθαζάξηζε θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζα κεηαθεξζνχλ ζηε 

Banco Popular Español, SA, ε νπνία απνθηά φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

απνξξνθεκέλσλ εηαηξεηψλ κε παγθφζκηα δηαδνρή. (www.grupobancopopular.com) 

ΠΙΝΑΚΑ 18:                                           BANCO POPULAR ESPANOL 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 107169,313 110376,000 129290,125 130139,813 130925,688 157618,125 147851,688 161456,438 158649,875 147925,688 
Ίδηα 

Κεθάιαηα 6238,305 6765,164 8400,203 8203,266 8282,223 9911,262 11575,422 12650,316 12498,246 11075,621 

Έζνδα 6340,402 6506,855 6257,996 4990,629 5414,176 6428,801 7074,809 5700,457 4406,895 2175,804 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF 0,000 @CF @CF 25330,273 34966,637 21903,402 27707,156 33376,387 30190,707 
Καηαζέζεηο 
πειαηψλ 47650,207 0,000 64272,156 69683,000 57336,668 62791,832 70105,563 65039,543 70495,813 69192,375 

ρέζεηο 0,058 0,061 0,065 0,063 0,063 0,063 0,078 0,078 0,079 0,075 

http://www.grupobancopopular.com/
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Banco Popular Espanol   

 Ζ Banco Popular Espanol ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 48.544,03 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 52.772,09  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα 3.094,636 θαη ην 2008  ζηα 2.918,624 . ηελ 

πεξίπησζε ηεο Banco Popular Espanol ηα έζνδα  κεηψλνληαη  απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 2.968,252 ην 2007 θαη ζηα 2.918,624 ην 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,061  θαη ην 2.008 ήηαλ 0,055 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 15,354 ελψ ην 2008 ήηαλ 17,081 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,939 θαη ην 2008  ήηαλ 0,9453 

 

 

 

BPER Banca - Meliorbanca SpA 

 

Ζ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο Meliorbanca S.p.A. κε ηελ Banca popolare dell'Emilia 

Romagna  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 2012.Ζ  Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

s.c. ελεκεξψλεη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ην ζρέδην ζπγρψλεπζεο γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηεο "Meliorbanca SpA απφ ηελ BPER. Ζ  κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 2012-

2014, κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ Οκίινπ θαη ηελ επίηεπμε επθαηξηψλ 

εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο.  

Ζ ζπγρψλεπζε δελ νδεγεί ζε αλαινγία αληαιιαγήο κεηνρψλ, αιιά κφλν ζηελ 

αθχξσζε ησλ κεηνρψλ ηεο πγρσλεπκέλεο Δηαηξείαο θαηά ην ρξφλν πνπ θαηέρεη ην 100% ηεο 

πγρσλεπφκελεο Δηαηξείαο, ρσξίο αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Οχηε ζα ζπλεπάγεηαη θακία 

αιιαγή ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πγρψλεπζεο. (www.bper.it.com ) 

 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  16,179 15,315 14,391 14,864 14,808 14,903 11,773 11,763 11,694 12,356 
Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,942 0,939 0,935 0,937 0,937 0,937 0,922 0,922 0,921 0,925 

ΠΙΝΑΚΑ 19 :                                                      BPER BANCA 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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BPER Banca   

 Ζ BPER Banca  ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο 48.544,03 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 52.772,09  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα 3.094,636 θαη ην 2008  ζηα 2.918,624 . ηελ 

πεξίπησζε ηεο BPER Banca ηα έζνδα  κεηψλνληαη  απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 2.968,252 ην 2007 θαη ζηα 2.918,624 ην 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,061  θαη ην 2.008 ήηαλ 0,055 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 15,354 ελψ ην 2008 ήηαλ 17,081 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,939 θαη ην 2008  ήηαλ 0,945 

 

 

Nordjyske Bank - Noerresundby Bank 

 

Ζ ζπγρψλεπζε κεηαμχ ηεο Nordjyske Bank θαη ηεο Nørresundby Bank πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηηο 31 Μαξηίνπ 2015, θαζψο ε Nordjyske Bank εμαγφξαζε ηε Nørresundby Bank ζηηο 27 

Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη νη ηξάπεδεο ζπγρσλεχζεθαλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 

Ζ Nordjyske Bank A / S θαη ε A / S Nørresundby Bank ζπγρσλεχζεθαλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 

2015 κε ηε Nordjyske Bank σο ζπλερηδφκελε εηαηξεία. Ζ ζπγρψλεπζε δηεμήρζε κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη ηνπηθήο ηξάπεδαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα καδί απφ φηη δχν ηνπηθέο ηξάπεδεο. (www.nordjyskebank.dk.com) 

 

Δλεξγεηηθφ 48544,031 52772,094 59589,445 58498,414 60487,930 61637,758 61758,051 60652,922 61261,230 64957,027 

Ίδηα Κεθάιαηα 2968,252 2918,624 3022,898 3249,623 3930,715 4062,727 4032,944 4870,137 5024,508 4881,344 

Έζνδα 3094,636 3198,331 2985,611 2595,398 2842,577 3064,382 2904,106 2793,645 2757,563 2352,392 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 5224,660 7282,066 7838,973 6493,016 5535,125 9481,156 

Καηαζέζεηο  
πειαηψλ 23003,637 25639,340 31041,836 29878,977 23103,266 22459,660 23287,719 25096,078 27012,953 26520,695 
ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 
(απηνλνκίαο) 0,061 0,055 0,051 0,056 0,065 0,066 0,065 0,080 0,082 0,075 

ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  15,354 17,081 18,713 17,002 14,389 14,172 14,313 11,454 11,192 12,307 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,939 0,945 0,949 0,944 0,935 0,934 0,935 0,920 0,918 0,925 

http://www.nordjyskebank.dk.com/
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ΠΙΝΑΚΑ 20:                                                                    NORDJYSKE BANK A/S 

  2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 8.915,055 8.881,375 18.660,02 19.443,61 

Ίδηα Κεθάιαηα 1.349,354 1.421,291 2.617,234 2.758,045 

Έζνδα 539,824 573,2969 929,2998 1042,165 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 135,134 141,409 454,1179 302,981 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 7.161,547 7.066,184 1.4521,05 15.535,03 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) 0,151 0,160 0,140 0,142 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  5,607 5,249 6,130 6,050 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,849 0,840 0,860 0,858 

 

NORDJYSKE BANK A/S 

 Ζ NORDJYSKE BANK A/S ην 2013 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 8.915,055 θαη ζην ηέινο ηνπ 2014 κείσζε ζηα 8.881,375  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2013 ζηα 539,824 θαη ην 2014  ζηα 573,2969. ηελ πεξίπησζε 

ηεο NORDJYSKE BANK A/S ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2013 ζην 2014. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 1.349,354 ην 2013 θαη ζηα 1.421,291ην 2014.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2013 ήηαλ 0,15  θαη ην 2014 ήηαλ 0,16 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2013 ήηαλ 5,607 ελψ ην 2014 ήηαλ 5,249 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2013 ήηαλ 0,849 θαη ην 2014  ήηαλ 0,840 

 

 

Banco de Sabadell SA - Caja de Ahorros del Mediterraneo  

 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ηζπαλίαο αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηεο απνηακίεπζεο ηεο Caja Mediterráneo 

(CAM) κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ , αλνίγνληαο ην δξφκν γηα πηζαλή εζληθνπνίεζε. 

Ζ θίλεζε ήξζε φηαλ νη δηεπζπληέο ηεο CAM δήηεζαλ παξέκβαζε ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 .  Ζ 

πξνβιεπφκελε αλαδηάξζξσζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ρσξίο 

ζπλερή θξαηηθή ζηήξημε, απνθεχγνληαο παξάιιεια αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε ηζπαληθή ηξάπεδα Banco Sabadell ζπκθψλεζε λα 

αγνξάζεη ηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Banco CAM κεηά απφ αλνηθηή θαη 

αληαγσληζηηθή πξνζθνξά. Ζ Banco CAM ζα παχζεη λα ππάξρεη σο αλεμάξηεηε νληφηεηα, 

θαζψο ε Banco Sabadell ζθνπεχεη λα ζπγρσλεχζεη ηε Banco CAM κε ηελ Banco Sabadell. 

(www.fincaparcsactiongroup.com) 

 

Banco de Sabadell SA 

 Ζ Banco de Sabadell SA ην 2008 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 80.378,063θαη ζην ηέινο ηνπ 2009 απμήζεθε ζηα 

82.822,875 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2008 ζηα 4898,6563  θαη ην 2009  ζηα 3536,4231. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Banco de Sabadell SA ηα έζνδα  κεηψλνληαη  απφ ην 2008 ζην 2009. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 4434 ην 2008 θαη ζηα 5269,9883 ην 2009.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα   κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2008 ήηαλ 0,055  θαη ην 2009 ήηαλ  0,063 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2012 ήηαλ 17,127 ελψ ην 2013 ήηαλ 14,715 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2012 ήηαλ 0,944  θαη ην 2013 ήηαλ 0,936 

 

 

Fynske Bank AS -Vestfyns Bank 

 

ΠΙΝΑΚΑ 21 :                                         BANCO DE SABADELL SA 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 80378,063 82822,875 97099,188 100437,38 161547,06 163441,44 163345,63 208627,75 212507,69 

Ίδηα Κεθάιαηα 4434 5269,9883 5654,6758 5886,9297 8801,5938 10347,348 11161,156 12730,551 13033,305 

Έζνδα 4898,6563 3536,4231 3182,4719 3763,2471 4570,8398 6539,2969 6218,9492 6164,2695 5866,625 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ @CF @CF @CF 12169,508 33668,598 23084,754 23489,738 26290,785 28494,516 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 43404,977 42974,273 55325,879 50464,707 78825,75 93211,125 98208,313 120308,44 129472,81 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,055 0,063 0,058 0,058 0,054 0,063 0,068 0,061 0,061 

ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  17,127 
 

14.715 16,171 16,061 17,354 14,795 13,635 15,387 15,304 
Γαλεηαθή 
Δπηβάξπλζε 0,944 0,936 0,941 0,941 0,945 0,936 0,931 0,938 0,938 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ε Vestfyns Bank ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Svendborg Sparekasse γηα 

λα ζρεκαηίζεη ηελ Fynske Bank. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Vestfyns Bank A / S αλήιζε 

ην 2012 ζε 1 933,56 εθαη. DKK. Σν 2012 ηα θαζαξά έζνδα ηεο ηξάπεδαο αλήιζαλ ζε 14,97 

εθαη. DKK. Ζ Vestfyns Bank A / S ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο 

Γαλίαο. Σν θαζεζηψο απηφ θαιχπηεη ινγαξηαζκνχο έσο 100.000 επξψ αλά ηξάπεδα αλά 

θαηαζέηε. Ζ Vestfyns Bank A / S είρε ηελ έδξα ηεο ζηελ Assens. (www.markets.ft.com) 

ΠΙΝΑΚΑ 22:                                                                            FYNSKE  BANK 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 3261,224 5388,484 5660,324 5802,227 6289,844 

Ίδηα Κεθάιαηα 580,0908 798,2258 844,2529 867,085 927,5498 

Έζνδα 187,952 163,419 324,3669 311,3789 327,6829 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 57,31099 102,164 75,67 101,221 129,361 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 2472,693 4095,036 4519,867 4622,492 4971,91 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,177 0,148 0,149 0,149 0,147 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  4,621 5,750 5,704 5,691 5,7811 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,822 0,851 0,850 0,850 0,852 

ΠΙΝΑΚΑ 22:                                                                              VESTJYSK BANK AS 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 32765,48 26112,23 21803,56 21114,05 19894,64 

Ίδηα Κεθάιαηα 991,655 887,0188 1287,142 1403,734 1486,872 

Έζνδα 1975,596 1643,982 1378,223 1184,415 1184,999 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 3926,024 5101,852 338,6719 326,71 16,06599 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 14130,82 12775,06 18429,35 17763,13 16955,02 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,030 0,033 0,059 0,066 0,075 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  32,041 28,438 15,939 14,041 12,380 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,969 0,966 0,940 0,933 0,925 

FYNSKE  BANK 

 Ζ FYNSKE  BANK ην 2012 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 3.261,224 θαη ζην ηέινο ηνπ 2013 απμήζεθε ζηα 5.388, 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2012 ζηα 187,952 θαη ην 2013  ζηα 163,419. ηελ πεξίπησζε ηεο 

FYNSKE  BANK ηα έζνδα  κεηψλνληαη  απφ ην 2012 ζην 2013. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 580,0908 ην 2012 θαη ζηα 798,2258ην 2013.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα   κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2012 ήηαλ 0,017  θαη ην 2013 ήηαλ  0,014 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2012 ήηαλ 4,621 ελψ ην 2013 ήηαλ 5,750 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2012 ήηαλ 0,822  θαη ην 2013 ήηαλ 0,851 

 

VESTJYSK BANK AS 

http://www.markets.ft.com/
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 Ζ VESTJYSK BANK AS ην 2012 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 32.765,48θαη ζην ηέινο ηνπ 2013 κεηψζεθε  ζηα 26.112,23.  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2012 ζηα 187,952θαη ην 2013  ζηα 798,2258. ηελ πεξίπησζε 

ηεο VESTJYSK BANK AS ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2012 ζην 2013. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 991,655 ην 2012 θαη ζηα 887,0188 ην 2013.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ηα ρξφληα 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2012 ήηαλ 0,030  θαη ην 2013ήηαλ 0,033 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2012 ήηαλ 32.764,477 ελψ ην 2013 ήηαλ  26.111,234 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2012 ήηαλ 0,969  θαη ην 2013 ήηαλ 0,966 

 

Banco Santander SA -  Banco Espanol de Credito SA 

 

Ζ Banco Santander SA αλαθνηλψλεη φηη ε Δζληθή Δπηηξνπή Αγνξάο Κηλεηψλ Αμηψλ 

απνθάζηζε, ζε ζρέζε κε ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο Banco Español de Crédito, SA 

("Banesto") απφ ηελ Banco Santander.  

Banco Espanol de Credito SA (Banesto) είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο φκηινο κε έδξα ηελ Ηζπαλία, ν νπνίνο είλαη δηαξζξσκέλνο ζε ηξεηο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο: Ληαληθή Σξαπεδηθή, Σξαπεδηθή γηα Δπηρεηξήζεηο θαη Υνλδξηθή 

Σξαπεδηθή. κεηξηθή εηαηξεία ηεο Grupo Banesto, κηαο νκάδαο πνπ απαξηίδεηαη απφ έλαλ 

αξηζκφ νληνηήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, αζθαιηζηηθφ, αθίλεην Ζ 

Σξάπεδα είλαη, βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ν πιεηνςεθηθφο 

κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ε Banco Santander SA κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 89,03%. ηηο 3 

Μαΐνπ 2013, ε Σξάπεδα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Banco Santander SA 

Απφ ηηο 3 Μαΐνπ 2013, ε Banco Español de Crédito, S.A., απνθηήζεθε απφ ηελ Banco 

Santander, S.A. Banco Español de Crédito, S.A., κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, παξέρεη 

εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηελ Ηζπαλία. Πξνζθέξεη δηάθνξα πξντφληα ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο, φπσο ζηεγαζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο θαη ακνηβαία 

θεθάιαηα γηα κεκνλσκέλνπο πειάηεο. Τπεξεζίεο premium γηα Banesto γηα άηνκα κε πςειή 

θαζαξή αμία. (www.bloomberg.com) 

ΠΗΝΑΚΑ 23:                                 BANCO SANTANDER SA 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 1251526 1269628 1115638 1266296 1340260 1339125 
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Ίδηα Κεθάιαηα 76414 74654 70588 80805 88040 90938 

Έζνδα 70587 71650 63874 68303 63109 67221 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 116369 131670 86322 122437 148079 133876 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 625701 531121 519913 667443 698972 695242 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,061 0,058 0,063 0,064 0,065 0,067 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  15,378 16,006 14,804 14,671 14,223 13,725 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,938 0,941 0,936 0,936 0,934 0,932 

 

BANCO SANTANDER SA 

 Ζ BANCO SANTANDER SA ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 1.251.526 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 απμήζεθε ζηα 1.269.628  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα 70.587 θαη ην 2012  ζηα 71.650. Όπσο βιέπνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο BANCO SANTANDER SA ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 76.414 ην 2011 θαη ζηα 74.654 ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη   κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,061  θαη ην 2012 ήηαλ 0,058 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 15,378 ελψ ην 2012 ήηαλ 16,006 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,938 θαη ην 2012  ήηαλ 0,941 

 

 

Vestjysk Bank A/S - Ringkjoebing Bank A/S 

 

Ζ Vestjysk Bank A / S είλαη κηα πεξηθεξεηαθή ηξάπεδα κε έδξα ηε Γαλία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρεξζφλεζν Γηνπηιάλδε. Ζ Σξάπεδα παξέρεη κηα ζεηξά 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο θαη εηαηξηθνχο 

πειάηεο. Σν ραξηνθπιάθην πξντφλησλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, πηζησηηθέο 

θάξηεο, ινγαξηαζκνχο απνηακίεπζεο, ζηεγαζηηθά δάλεηα, δάλεηα , ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία, αζθάιεηεο, ρξεκαηνδφηεζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, θαζψο θαη ζπλαθείο 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα δηαζέηεη κηα 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εγθαηάζηαζε, ε Netbank, ε νπνία πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε 

πιεξσκέο, κεηαθνξέο, ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα, επηζθνπήζεηο πξντφλησλ, θηλεηή 

ηξαπεδηθή θαη δηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ. (www.markets.ft.com) 
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ΠΗΝΑΚΑ 24:                                                                      VESTJYSK BANK AS 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 18513,23 32215,93 32812,52 33576,62 29280,2 32765,48 26112,23 21803,56 21114,055 19894,64 

Ίδηα Κεθάιαηα 1714,041 2200,221 2129,853 2171,026 1733,337 991,655 887,0188 1287,142 1403,7339 1486,872 

Έζνδα 1192,585 1523,736 2002,055 1737,693 1746,504 1975,596 1643,982 1378,223 1184,415 1184,999 
Καηαζέζεηο 
ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 1929,734 3926,024 5101,852 338,6719 326,70996 16,06599 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 9174,441 16643,07 18634,82 15563,72 13099,57 14130,82 12775,06 18429,35 17763,129 16955,02 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,093 0,068 0,065 0,065 0,059 0,030 0,034 0,059 0,066 0,075 
ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  9,801 13,642 14,406 14,466 15,892 32,041 28,438 15,940 14,041 12,380 
Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,907 0,932 0,935 0,935 0,941 0,970 0,966 0,941 0,934 0,925 

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Δλεξγεηηθφ 19633,73 18001,75 17927,95 18247,2 17549,02 17681,55 19582,82 21237,91 22317,43 24258,14 

Ίδηα Κεθάιαηα 1778,561 1784,79 2055,773 2312,344 2483,12 2676,14 2901,1 3098,608 3296,0979 3554,655 

Έζνδα 1249,351 1315,357 1079,212 958,0798 1003,311 1072,518 1013,191 1111,217 1046,01 1099,582 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF @CF 1198,071 1754,884 1911,215 1502,5859 1457,792 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 9161,773 9072,875 11187,47 11661,65 12755,41 11668,68 12358,93 13539,05 15483,957 16856,63 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 
(απηνλνκίαο) 0,091 0,099 0,115 0,127 0,141 0,151 0,148 0,146 0,148 0,147 
ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  10,039 9,086 7,721 6,891 6,067 5,607 5,750 5,854 5,771 5,824 
Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,909 0,901 0,885 0,873 0,859 0,849 0,852 0,854 0,852 0,853 

 

 

VESTJYSK BANK AS 

 Ζ VESTJYSK BANK AS ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 18.513,23 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 32.215,93  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα  1.192,585 θαη ην 2008  ζηα 2.200,221. ηελ 

πεξίπησζε ηεο VESTJYSK BANK AS ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 1.714,041 ην 2007 θαη ζηα 1.523,736 ήηαλ 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,092  θαη ην 2008 ήηαλ  0,068 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 9,801  ελψ ην 2008 ήηαλ 13,642 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,907 θαη ην 2008  ήηαλ 0,932 

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S 
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 Ζ RINGKJOBING LANDBOBANK A/S ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 19.633,73 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 κεηψζεθε 

ζηα 18.001,75  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2007 ζηα  1.249,351 θαη ην 2008  ζηα 1.315,357. ηελ 

πεξίπησζε ηεο VESTJYSK BANK AS ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 1.778,561 ην 2007 θαη ζηα 1.784,79 ήηαλ 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,090  θαη ην 2008 ήηαλ 0,099 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 10,039  ελψ ην 2008 ήηαλ 9,086 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,909 θαη ην 2008  ήηαλ 0,901 

 

 Sydbank A/S 

 

Sydbank A/S - DiBa Bank A/S 

 

Με ηελ εμαγνξά ηεο DiBa Bank, ε Sydbank ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ 

αγνξά ηεο Εειαλδίαο θαη ε Sydbank εθηηκά φηη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

ηεο DiBa Bank θαη ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Sydbank ζηε Εειαλδία. Ζ 

εμαγνξά ηεο DiBa Bank ζα έρεη πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηε θεξεγγπφηεηα ηεο Sydbank κεηά 

ηελ πιήξε έληαμε ηεο DiBa Bank. 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2013, ε δαληθή FSA ελέθξηλε ηελ εμαγνξά απφ ηελ Sydbank ηνπ 

πνζνζηνχ έσο θαη 100% ησλ κεηνρψλ ηεο DiBa Bank A / S, βάζεη ησλ νπνίσλ έρνπλ ηεξεζεί 

νη αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη αδεηψλ απφ ηε δαληθή FSA. 

(www.bloomberg.com)    

 

 

 

Sydbank A/S - bankTrelleborg A/S 
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Απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2008, ε Banktrelleborg A / S απνθηήζεθε απφ ηελ Sydbank A / S. 

Ζ Banktrelleborg A / S ιεηηνπξγεί σο εκπνξηθή ηξάπεδα. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1986 θαη 

εδξεχεη ζην Slagelse ηεο Γαλίαο. 

Ζ Sydbank δήισζε φηη ε ηξάπεδα Trelleborg κεηαθέξζεθε λσξίηεξα ζηε ιίζηα 

παξαηήξεζεο ηνπ OMX ιφγσ «ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ» θαη ε αλαθνίλσζε 

ηεο εηαηξείαο δήισζε επηπιένλ φηη ζην πιαίζην απηφ «ππφ φξνπο ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο κε 

ζεκαληηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο Γαλίαο Δίρε ζπλαθζεί ". 

Ζ Sydbank είλαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αγνξάδεη ην bankTrelleborg.Ζ εμαγνξά 

βαζίδεηαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Sydbank θαη ηεο Fonden γηα ηελ ηξάπεδαTrelleborg, ε 

νπνία έρεη πιεηνςεθηθφ κεξίδην ζηελ ηξάπεδαTrelleborg. 

Με ηελ εμαγνξά ηεο bankTrelleborg, ε παξνπζία ηεο Sydbank ζηε Εειαλδία ζα ζπκπιεξσζεί 

θαη ζην κέιινλ ε πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο ηεο Σξάπεδαο ζα πεξηιακβάλεη κηα λέα πεξηνρή, ηε 

Εειαλδία, κε ηελ πεξηθεξεηαθή έδξα Slagelse. (www.bloomberg.com)    

ΠΗΝΑΚΑ 25:                                            SYDBANK AS 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 132323 155975 157821 150843 153441 152713 147892 152316 142742 146686 

Ίδηα Κεθάιαηα 6697 7088 9118 9554 9595 10033 10237 11311 11427 11757 

Έζνδα 7366 8642 7132 5591 5295 5709 5072 5213 4679 4850 

Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 38767 38592 31019 32051 17785 17556 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 72826 80784 75515 72084 36514 36874 49175 50066 71215 75090 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,051 0,045 0,058 0,063 0,063 0,066 0,069 0,074 0,080 0,080 

ρέζε μέλσλ πξνο 
Ίδηα  18,759 21,006 16,309 14,788 14,992 14,221 13,447 12,466 11,492 11,476 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,949 0,955 0,942 0,937 0,937 0,934 0,931 0,926 0,920 0,920 

 

SYDBANK AS  

 Ζ SYDBANK AS ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκείσζε 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο 132.323θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 155.975 Σα έζνδα 

αλέξρνληαη ην 2007 ζηα 7.366  θαη ην 2008  ζηα 8.642. ηελ πεξίπησζε ηεο SYDBANK 

AS ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2007 ζην 2008. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 6.697 ην 2007 θαη ζηα 7.088 ζηα 2008.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη  κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2007 ήηαλ 0,05  θαη ην 2008 ήηαλ 0,45 
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 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2007 ήηαλ 18,759 ελψ ην 2008 ήηαλ 21,006  

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2007 ήηαλ 0,949 θαη ην 2008  ήηαλ 0,955 

 

Nord Bank A/S -Spar Bank 

 

Ζ Spar Nord Bank A / S θαη ε Sparbank A / S  ζρεδηάδνπλ ζπγρψλεπζε.Σα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ηεο Spar Nord Bank A / S (Spar Nord) θαη ηεο Sparbank A / S ("Sparbank") 

ζπκθψλεζαλ λα επηδηψμνπλ ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ κε ηε Spar Nord σο 

ζπλερηδφκελε ηξάπεδα. ηφρνο ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ηξάπεδα κε 

εζληθή θάιπςε θαη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο, Κεληξηθήο θαη 

Γπηηθήο Γηνπηιάλδεο θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο κεγάιεο πφιεηο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Γαλίαο. 

Λόγνη γηα ηε ζπγρώλεπζε 

ηφρνο ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ηξάπεδα κε εζληθή θάιπςε θαη ηζρπξή 

ζέζε ζηελ αγνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο, Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Γηνπηιάλδεο θαζψο θαη 

ζε νξηζκέλεο κεγάιεο πφιεηο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Γαλίαο. Μηα ηξάπεδα πνπ είλαη ζηαζεξά 

ηνπνζεηεκέλε φζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή δχλακε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε νπνία ζα 

είλαη ζπλεπψο ζε θαιή ζέζε λα είλαη αληαγσληζηηθή ηφζν ζην ιηαληθφ φζν θαη ζην εκπνξηθφ 

Σκήκαηα πειαηψλ. Δπηπιένλ, ε πγρψλεπζε απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο θεξδνθνξίαο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςεη απφ ηελ ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πειαηψλ ζηελ ίδηα 

πιαηθφξκα παξαγσγήο θαη ππνζηήξημεο. 

Σέινο, έλα ζηνηρείν θιεηδί ζηε δηαδηθαζία ήηαλ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπγρψλεπζε δχν ηξαπεδψλ, νη νπνίεο, φζνλ αθνξά ηελ εζηίαζε ζηνπο πειάηεο, ηα πξντφληα, 

ηελ πιαηθφξκα πιεξνθνξηθήο, ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο, έρνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. (www.info.creditriskmonitor.com) 

 
ΠΙΝΑΚΑ 26:                                                            SPAR NORD BANK A/S 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 70081,38 79145,69 74604,88 78825,38 76357,19 78473,5 

Ίδηα Κεθάιαηα 4627,297 5975,297 6532,699 7033 7887 8627,098 

Έζνδα 2806,6 2976,5 3587,5 3680 3485,2 3358,2 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 12090,9 8710,797 8102,797 10337,4 3739,5 2429,8 

http://www.info.creditriskmonitor.com/
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Καηαζέζεηο πειαηψλ 25323,8 40212,4 42780 42752,2 54007,2 58575,9 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,066 0,075 0,088 0,089 0,103 0,110 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  14,145 12,245 10,420 10,208 8,681 8,096 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,934 0,925 0,912 0,911 0,897 0,890 

 

SPAR NORD BANK A/S  

 Ζ SPAR NORD BANK A/S ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 70.081,38 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 απμήζεθε ζηα 79.145,69 

πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά θαη άιια 

νθέιε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα ην ελεξγεηηθφ έρεη 

αλνδηθή πνξεία θαη ηα επφκελα ρξφληα 

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα 2.806,6 θαη ην 2012  ζηα 2.976,5. Όπσο βιέπνπκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο SPAR NORD BANK A/S ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 4.627,297 ην 2011 θαη ζηα 5.975,297 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  θαη κεηψλνληαη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,066  θαη ην 2012 0,075 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 14,145 ελψ ην 2012 ήηαλ 12,245 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,934 θαη ην 2012 ήηαλ  0,925 

 

SpareBank 1 BV-Sandaer Sparebank 

Ζ Sandaer Sparebank απνθηήζεθε απφ ηελ SpareBank 1 BV. Ζ  Sparebank δηαζέηεη θαη 

ιεηηνπξγεί ηξάπεδα ζην Kongsberg ηεο Ννξβεγίαο. Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά, ηε ζχληαμε, ηελ αζθάιηζε θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ησλ δαλείσλ, ησλ απνηακηεχζεσλ, ηεο 

αζθάιηζεο θαη ησλ αθηλήησλ. Ζ Sandsvær Sparebank ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηνρέο Kongsberg, 

Drammen θαη Hvittingfoss ζηε Ννξβεγία. Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζην Kongsberg ηεο Ννξβεγίαο. 

(www.bloomberg.com)    

 

http://www.bloomberg.com/
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SPAREBANK 1 BV 

 Ζ SPAREBANK 1 BV ην 2007 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 10.830,5 θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 απμήζεθε ζηα 21.394,9  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2009 ζηα 641,28  θαη ην 2010  ζηα 953,837. ηελ πεξίπησζε ηεο 

SPAREBANK 1 BV ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2009 ζην 2010. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 685,372 ην 2009 θαη ζηα 1.297,43  ην 2010.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη  κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2009 ήηαλ 0,063  θαη ην 2010 ήηαλ 0,060 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2009 ήηαλ 14.802 ελψ ην 2011 ήηαλ 15,49  

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2009 ήηαλ0,936 θαη ην 2010  ήηαλ 0,939 

 

 

 

 

 

Banco BPM SpA -  Banca Italease SpA 

 

ΠΙΝΑΚΑ 27:                                                                               SPAREBANK 1 BV 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 10830,5 21394,9 21220,9 21155,9 21946,8 22710,9 22133,3 22852,1 23197,2 24412,1 

Ίδηα Κεθάιαηα 685,372 1297,43 1451,84 1627,04 1675,31 1846,19 2052,14 2200,35 2631,08 3177,26 

Έζνδα 641,28 953,837 1203,35 1021,45 933,726 1035,01 1081,55 1096,05 882,664 848,667 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF @CF 1021,23 446,762 240,218 229,696 157,805 163,658 

Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 5383,1 10118,5 10387,7 11552,9 11671,7 13016,9 13608,5 13544,2 13488,5 14796,1 

ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,06328 0,06064 0,06842 0,07691 0,07633 0,08129 0,09272 0,09629 0,11342 0,13015 

ρέζε μέλσλ πξνο 

Ίδηα  14,802 15,490 13,616 12,002 12,100 11,301 9,785 9,385 7,816 6,683 

Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,936 0,939 0,931 0,923 0,923 0,918 0,907 0,903 0,886 0,869 
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H ζπγρψλεπζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ζηηο 16 Μαξηίνπ 2015, κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο 

ζπγρψλεπζεο κε ηα αξκφδηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ. Απφ ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή άπνςε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κεηαηίζεηαη ζηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ ζπγρψλεπζε δελ 

ζπλεπάγεηαη αληαιιαγή κεηνρψλ ή έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Banco Popolare. 

(www.bloomberg.com)    

 

BANCO BPM SPA 

 Ζ BANCO BPM SPA ην 2009 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 135.709 θαη ζην ηέινο ηνπ 2010 κεηψζεθε ζηα 135.156  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2009 ζηα  6.011,3 θαη ην 2010  ζηα  5.640,14. ηελ πεξίπησζε 

ηεο BANCO BPM SPA ηα έζνδα  κεηψλνληαη απφ ην 2009 ζην 2010. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 11.533  ην 2009 θαη ζηα 11.527,5  ην 2010.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2009 ήηαλ 0,066  θαη ην 2010 ήηαλ 0,075 

 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2009 ήηαλ 11,405 ελψ ην 2010 ήηαλ  10,767 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2009 ήηαλ 0,919 θαη ην 2010  ήηαλ 0,915 

 

 

Vestjysk Bank  - Aarhus Lokalbank 

 

ΠΙΝΑΚΑ 28:                                                                     BANCO BPM SPA 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 121375,4 135709,1 135155,6 134126,6 131921,4 126042,6 123081,7 120509,6 117411 
Ίδηα 

Κεθάιαηα 9784,012 11532,84 11527,48 9037,426 8612,387 8173,613 8064,219 8493,563 7575,277 

Έζνδα 8070,785 6011,277 5640,137 5842,578 4905,426 5194,32 4994,625 4930,262 4009,761 
Καηαζέζεηο 

ηξαπεδψλ @CF @CF @CF 14429,8 17573,04 17403,07 17383,32 16334,74 16017,4 
Καηαζέζεηο 

πειαηψλ 43668,26 49216,86 44516,93 28936,61 25177,37 25553,46 30546,48 29687,14 34749,73 
ρέζεηο 

Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,081 0,085 0,085 0,067 0,065 0,065 0,066 0,070 0,065 
ρέζε μέλσλ 

πξνο Ίδηα  11,405 10,767 10,725 13,841 14,318 14,421 14,263 13,188 14,499 
Γαλεηαθή 

Δπηβάξπλζε 0,919 0,915 0,915 0,933 0,935 0,935 0,934 0,930 0,935 

http://www.bloomberg.com/
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Ζ δαληθή αξρή ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο ελέθξηλε ηε ζπγρψλεπζε κεηαμχ ηεο Vestjysk 

Bank A / S θαη ηεο Aarhus Lokalbank Aktieselskab, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο ηαθηηθέο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηηο 28 Μαξηίνπ 2012 θαη ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 

αληηζηνίρσο. 

Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο Vestjysk Bank A / S ("Vestjysk Bank") θαη ηεο Aarhus 

Lokalbank Aktieselskab ("Aarhus Lokalbank") απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε ζρέδην 

ζπγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πξνηείλνπλ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

δχν ηξαπεδψλ κε ην Vestjysk Σξάπεδα σο ζπλερηδφκελε ηξάπεδα. 

Ζ ζπγρψλεπζε εληζρχεη ηε ζέζε ηεο Vestjysk Bank (φλνκα κεηά ηε ζπγρψλεπζε) θαη ε 

ζπλερηδφκελε ηξάπεδα ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηηο «επηρεηξεκαηηθέο θαη ιηαληθέο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο»   ( www.globenewswire.com) 

 

ΠΙΝΑΚΑ 29:                                                 VESTJYSK BANK AS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δλεξγεηηθφ 29.280,2 32.765,48 26.112,23 21.803,56 21.114,05 19.894,64 

Ίδηα Κεθάιαηα 1.733,337 991,655 887,019 1.287,142 1.403,734 1.486,872 

Έζνδα 1.746,504 1.975,596 1.643,982 1.378,223 1.184,415 1.184,999 

Καηαζέζεηο ηξαπεδψλ 1.929,734 3.926,024 5101,852 338,671 326,71 16,065 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 13.099,57 14.130,82 12.775,06 18.429,35 17.763,13 16.955,02 

ρέζεηο Κεθαιαίσλ 

(απηνλνκίαο) 0,059 0,0302 0,0339 0,0590 0,0664 0,0747 

ρέζε μέλσλ πξνο Ίδηα  15,892 32,041 28,438 15,939 14,041 12,380 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,940 0,969 0,966 0,940 0,933 

 

0,925 

 

 

VESTJYSK BANK AS 

 Ζ VESTJYSK BANK AS ην 2011 έλα ρξφλν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

ζεκείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηεο 29.280,20 θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 απμήζεθε ζηα 32.765,48  

 Σα έζνδα αλέξρνληαη ην 2011 ζηα 1.746,337  θαη ην 2012  ζηα  1.975,596. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Vestjysk Bank AS ηα έζνδα  απμάλνληαη απφ ην 2011 ζην 2012. 

 Σα Ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζηα 1.733,337  ην 2011 θαη ζηα 991,655  ην 2012.  

 Οη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ απμάλνληαη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

 Οη ζρέζεηο Κεθαιαίσλ (απηνλνκίαο) ην 2011 ήηαλ 0,059  θαη ην 2012 ήηαλ 0,302 
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 Ζ ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα ην 2011 ήηαλ 15,892 ελψ ην 2012 ήηαλ  32,041 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε ην 2011 ήηαλ 0,940 θαη ην 2012  ήηαλ 0,969 

Γηα θάζε ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά ρξεζηκνπνηήζακε δεδνκέλα έλα ρξφλν πξηλ ηελ 

εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαη γηα φια ηα επφκελα ρξφληα κέρξη θαη ην 2016.Τπνινγίζακε 

ηνπο ηξεηο αξηζκνδείθηεο ρέζεηο Κεθαιαίσλ, Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα θαη Γαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο. Με βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο παξαθάησ πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΧΝ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαθέξνπκε θαη αλαιχνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ην 

t-test κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Έηζη ζα απαληήζνπκε 

ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί παξαπάλσ γηα λα θαηαιήμνπκε ζηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηεο 

εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο .  

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γηα θάζε ζπγρψλεπζε  κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηo t-test (test 

statistic). Σν t- test είλαη έλα πνιχ εππξνζάξκνζην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζεί αλ έλαο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην 0. 

Ωζηφζν, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζεί αλ δχν κέζα νκάδαο είλαη 

δηαθνξεηηθά 

Ζ απινχζηεξε κνξθή ηνπ πεηξάκαηνο πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη εθείλε κε κφλν κία 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ ρεηξίδεηαη κφλν κε δχν ηξφπνπο θαη κεηξάηαη κφλν έλα 

απνηέιεζκα. Πην ζπρλά δελ είλαη ε  αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πεξηιακβάλεη κηα πεηξακαηηθή 

θαηάζηαζε θαη κηα νκάδα ειέγρνπ (Field & Hole, 2003) 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ην  t-test είλαη ηα παξαθάησ (Πίλαθαο 30): 

Αριθμοδείκτεσ 
Μζςοσ 
Προσ Ρριν 

Μζςοσ 
Προσ Μετά t-stat t Critical two -tail 

Σχζςεισ Κεφαλαίων 
(αυτονομίασ) 0,0613 0,0592 1,035 2,0484 

Σχζςη Ξζνων προσ Κδια 15,125 18,82 -1,714 2,0484 

Δανειακή Επιβάρυνςη  0,938 0,94 -1,046 2,0484 

 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο αθνξά ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεηθηψλ. Γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

κέζσλ φξσλ πξηλ ηε ζπγρψλεπζε θαη ησλ κέζσλ φξσλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

καο δείμεη ην κέζν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηε ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο. Απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ είλαη ζαθέο φηη ε θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ δελ δηαθέξεη πνιχ  πξηλ απφ ηε 

ζπγρψλεπζε.  
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Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν κέζνο φξνο φζν αθνξά ηηο ζρέζεηο θεθαιαίωλ 

έλα ρξφλν πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε είλαη 0,0613 θαη έλα ρξφλν κεηά είλαη 0,592. . Ζ t-stat είλαη 

1,035  θαη ε  t Critical two –tail είναι 2,0484 

 

Δπίζεο έλα ρξφλν πξηλ ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 0,06, δηαθχκαλζε 0,00173, ηππηθή  

απφθιηζε 0,0416,ην ηππηθφ ζθάικα 0,0077, ην πξψην ηεηαξηεκφξην 0,04 θαη ην δεχηεξν 

0,076 , ε θχξησζε 2,434. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη -0,042 θαη ην κέγηζην είλαη 1,778. 

Μεηά ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 0,061,δηαθχκαλζε 0,00179,ηππηθή  απφθιηζε 

0,042, ην ηππηθφ ζθάικα 0,0078 , ην πξψην ηεηαξηεκφξην 0,034 θαη ην ηξίην 0,07, ε θχξησζε 

1,046. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη -0,035 θαη ην κέγηζην είλαη 0,16. 

ρέζε μέλωλ πξνο ίδηα ήηαλ έλα ρξφλν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

15,125 θαη έλα ρξφλν κεηά ηε ζπγρψλεπζε ήηαλ 18,8. Ζ t-stat ήηαλ 1,714 θαη ε t Critical 

two –tail ήηαλ 2,0484 

 

Δπίζεο έλα ρξφλν πξηλ ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 15,172, δηαθχκαλζε 136,711 , 

ηππηθή  απφθιηζε  11,692 , ην ηππηθφ ζθάικα 2,171,ην πξψην ηεηαξηεκφξην 10,039 θαη ην 

ηξίην 20,401 , ε θχξησζε 4,264. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη -24,783 θαη ην κέγηζην είλαη 

40,734. 
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Μεηά ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 14,715 , δηαθχκαλζε 0,00174, ηππηθή  απφθιηζε 

438,014 , ην ηππηθφ ζθάικα 3,886 ην πξψην ηεηαξηεκφξην 10,767 θαη ην ηξίην 17,484, ε 

θχξησζε 6,037. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη -29,808 θαη ην κέγηζην είλαη 94,176. 

Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε έλα ρξφλν πξηλ ηε ζπγρψλεπζε ήηαλ 0,938 θαη έλα ρξφλν 

κεηά ηε ζπγρψλεπζε ήηαλ 0,94. Ζ t-stat ήηαλ -1,046 θαη ε t Critical two –tail ήηαλ 2,0484. 

 

Δπίζεο έλα ρξφλν πξηλ ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 0,94, δηαθχκαλζε 0,00174, 

ηππηθή  απφθιηζε 0,0417, ην ηππηθφ ζθάικα 0,0077, ην πξψην ηεηαξηεκφξην 0,923 θαη ην 

δεχηεξν 0,96, ε θχξησζε 2,44. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη 0,822 θαη ην κέγηζην είλαη 1,042. 

Μεηά ηε ζπγρψλεπζε έρνπκε δηάκεζν 0,939, δηαθχκαλζε 0,00180 , ηππηθή  απφθιηζε 

0,042, ην ηππηθφ ζθάικα 0,0078 , ην πξψην ηεηαξηεκφξην 0,929 θαη ην δεχηεξν 966, ε 

θχξησζε 1,031. Σέινο ην ειάρηζην  είλαη 0,84 θαη ην κέγηζην είλαη 1,035. 

 

Απνηειέζκαηα  ππνζέζεσλ  απφ ην  t-test : 

1)Δπεξεάδνληαη νη "ζρέζεηο θεθαιαίσλ" ζπγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο έλα ρξφλν πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε θαη κεηά; 

 Null Hypothesis (Ho): δελ ππάξρεη βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο θεθαιαίσλ έλα ρξφλν πξηλ θαη 

κεηά 

 Alternative Hypothesis (H1): ππάξρεη βειηίσζε  ζηηο ζρέζεηο θεθαιαίσλ έλα ρξφλν πξηλ 

θαη κεηά 

Δπεηδή p-value=0,309347 > (0,05) απνδερόκαζηε ηελ αξρηθή ππόζεζε 

2)Δπεξεάδνληαη νη "ζρέζεηο μέλσλ πξνο ηδία Κεθάιαηα" ζπγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο έλα 

ρξφλν πξηλ ηε ζπγρψλεπζε θαη κεηά; 

 Null Hypothesis (Ho): δελ ππάξρεη βειηίσζε ζηηο "ζρέζεηο μέλσλ πξνο ηδία" αλάκεζα 
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 Alternative Hypothesis (H1): ππάξρεη βειηίσζε  ζηηο ζρέζεηο μέλσλ πξνο ηδία έλα ρξφλν 

πξηλ θαη κεηά 

Δπεηδή p-value=0,0974538 > (0,05) απνδερόκαζηε ηελ αξρηθή ππόζεζε 

 

3)Δπεξεάδεηαη ε "δαλεηαθή επηβάξπλζε" ζπγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο έλα ρξφλν πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε θαη κεηά; 

 Null Hypothesis (Ho): δελ ππάξρεη βειηίσζε ζηε "δαλεηαθή επηβάξπλζε" έλα ρξφλν πξηλ 

θαη κεηά 

 Alternative Hypothesis (H1): ππάξρεη βειηίσζε ζηε "δαλεηαθή επηβάξπλζε" έλα ρξφλν 

πξηλ θαη κεηά 

Δπεηδή p-value=0,158514 > (0,05) απνδερόκαζηε ηελ αξρηθή ππόζεζε 

 

Άξα ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο  δελ 

επεξεάδνπλ αηζζεηά ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ έλα ρξφλν πξηλ θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ήηαλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή πξηλ απφ ηε ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπκθσλία 

ζπγρψλεπζεο δελ βειηηψλεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ηξάπεδαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ-ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
. 

 

 
ε απηή ηελ εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα έξζνπκε ζε κία πην ζηελή επαθή κε ηε 

γεληθφηεξε έλλνηα ηεο θχζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σν 

θαηλφκελν απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ αιιά επεξεάδεη φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. Οη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί είλαη 

θπξίσο ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα ρψξα αιιά ζεκεηψλεηαη κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ κηα αλάπηπμε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπκθσληψλ. 

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη 

ζηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη  ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο φζν αθνξά ην 

θεθάιαην ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο . Σα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο 

νδεγνχλ ζηελ απάληεζε ηνπ αξρηθνχ καο εξσηήκαηνο. Σα νπνία έρνπκε αληιήζεη απφ ην t-

test φπνπ πξηλ έρνπκε ππνινγίζεη ην κέζν φξν ησλ αξηζκνδεηθηψλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

πέκπην θεθάιαην γηα θάζε ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά. 

Σν βαζηθφ καο ζπκπέξαζκα είλαη φηη δελ επεξεάδνληαη νη ηξάπεδεο απφ ηε ζπκκεηνρή  

ηνπο ζε ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο. Γειαδή σο πξνο ηηο ρέζεηο θεθαιαίσλ, σο πξνο ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα πξνο Ξέλα θαη σο πξνο ηελ Γαλεηαθή επηβάξπλζε δελ ππάξρεη θάπνηα βειηίσζε.  

Σα δεδνκέλα καο απνξξίπηνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ησλ ηξαπεδψλ 

βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ. Όπσο είδακε θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα ,απφ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο 

δελ νδεγνχλ πάληνηε ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηξάπεδεο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ κία ζπγρψλεπζε κπνξεί λα κελ νδεγήζεη ζε βάζνο 

ρξφλνπ ζηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη ηα νπνία έρνπκε αλαθέξεη ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. 

Γεληθφηεξα πάλησο νη δηαζπλνξηαθέο εμαγνξέο είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο θαη 

κηθξφηεξεο ζε αμία απφ ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο εληφο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο, ηδηαίηεξα 

κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είηε γηαηί πθίζηαληαη ζεκαληηθνί πνιηηηθνί θαη λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζε κία ηέηνηα απφθαζε", είηε γηαηί νη 

αλακελφκελεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ηελ εμαγνξά κίαο ηξάπεδαο ζε άιιν θξάηνο δελ 
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πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ελψ αληίζεηα απαηηεί 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ηνκείο. Δπηπιένλ νη μέλεο ηξάπεδεο, φηαλ ην φλνκά ηνπο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηελ αγνξά, είλαη δχζθνιν λα θεξδίζνπλ κεξίδην ζηελ αγνξά. Δπίζεο, 

πνιιέο θνξέο νη εμαγνξαδφκελεο ηξάπεδεο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο εμαγνξάδνπζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνθαινχλ θακία νπζηαζηηθή αιιαγή ζηα κεγέζε ηεο δεχηεξεο, νπφηε 

θαη δελ απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ή αδπλακίεο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. Ο 

θχξηνο πεξηνξηζκφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε κε δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξηλ 

απφ ην 2005. Σα ζηνηρεία πξηλ απφ ην 2005 δελ είλαη δηαζέζηκα ζην Γηαδίθηπν θαη ην 

ρξεκαηηζηήξην, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη κηιά κφλν γηα ην απνηέιεζκα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ησλ ηξαπεδψλ, αγλνεί εληειψο ηνπο 

άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Παξφιν πνπ ε κειέηε απηή εμεγεί ηηο 

επηδξάζεηο απφδνζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ησλ ηξαπεδψλ, δελ θαιχπηεη ηα άιια 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φπσο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζπγρσλεχζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

Έηζη παξφιν πνπ θάζε εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε πξνζθέξεη πνιιαπιά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε, φπσο είζνδν ζε λέεο αγνξέο, δεκηνπξγία 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ., εληνχηνηο ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο . 

πρλά, ε επηθέληξσζε κφλν ζε πνζνηηθά κεγέζε απνβαίλεη ιαλζαζκέλε, ελψ ε ζέζπηζε 

πνηνηηθψλ θαη πεξηζζφηεξν δηαρξνληθψλ θξηηεξίσλ εμαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκε επεκεξία. 

ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

Απφ ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία θαηαιήμακε, κε 

βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είρακε ζηελ δηάζεζε θαη ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, 

καο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο δελ επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ φπσο θαη έρνπκε αλαθέξεη πην πάλσ. Θα 

κπνξνχζακε κειινληηθά λα εμεηάζνπκε ην ζέκα απηφ απφ άιιε νπηηθή γσλία ψζηε λα 

κειεηήζνπκε (φπσο έρνπλ θάλεη θαη παιαηφηεξνη κειεηεηέο) κε πνηνλ ηξφπν θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνπ αθξηβψο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο επλννχλ ηηο ηξάπεδεο θαη εάλ 

έηλαη απνηειεζκαηηθφο ν ηξφπνο απηφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο πεξαηηέξσ. 
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21. http://www.bper.it.com  

 

22. www.nordjyskebank.dk.com 

 

23. www.eurobank.gr 

 

http://www.bzwbk.com/
http://www.prensa.bancsabadell.com/
http://www.ine.otoe.gr/
http://www.bloomberg.com/
http://www.group.bnpparibas/
http://www.grupobancopopular.com/
http://www.nerjatoday.com/
http://www.nordjyskebank.dk.com/
http://www.eurobank.gr/
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