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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η τραπεζική βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει 

παγκοσμίως μια αλματώδη ανάπτυξη, η οποία συνοδεύεται από αύξηση και 

βελτίωση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

προσφορά ευρέως φάσματος επενδυτικών και δανειοδοτικών επιλογών, 

ανταγωνιστικές προσφορές και ευέλικτες προτάσεις χρηματοοικονομικής και 

ασφαλιστικής κάλυψης (Hunter & Wall, 2017). Παράλληλα, η ραγδαία αυτή 

ανάπτυξη συνοδεύεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια από ένα πλήθος 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες παρουσιάζουν μια 

εκθετική αύξηση ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, κυρίως στις ΗΠΑ 

αλλά και παγκοσμίως (Benston et al., 2017). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο αμερικανικός τραπεζικός 

κλάδος παρουσίασε μια ισχυρή τάση για συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 

τραπεζικό τομέα, εν μέρει λόγω των κρατικών ρυθμιστικών αλλαγών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1981 και 1994 

πραγματοποιήθηκαν 6.157 συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών στις ΗΠΑ 

(Rhoades, 1996). Η ενοποίηση αυτού του μεγέθους επέφερε σημαντικές αλλαγές 

στον τραπεζικό τομέα που από μόνες τους αξίζει να διερευνηθούν. 

Αποτέλεσμα των εν λόγω εξελίξεων είναι ότι οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές, αποτελούν μια ολοένα και αυξανόμενη τάση στον τραπεζικό τομέα 

παγκοσμίως (Massoudi & Fontanella-Khan, 2016). Μέσω των συγχωνεύσεων 

και των εξαγορών οι τράπεζες επιδιώκουν αύξηση των εισροών κεφαλαίων, 

διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης και παράλληλα μείωση του κόστους 

προσωπικού, σε μια λογική ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

Παράλληλα Μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιδιώκεται η 

αναδιάρθρωση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων της εξαγορασθείσας ή 

συγχωνευθείσας τράπεζας, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σε 
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αυξημένη κερδοφορία στην διατραπεζική αγορά χρήματος και στην απόκτηση 

μεγαλύτερου μεριδίου στον τραπεζικό κλάδο (Beatty et al., 2011). 

Η συγχώνευση τραπεζών βοηθά τα τραπεζικά ιδρύματα να 

αναβαθμιστούν   γρήγορα και να αποκτήσουν σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα έναν μεγάλο αριθμό νέων πελατών. Έτσι μια συγχώνευση ή εξαγορά 

όχι μόνο παρέχει στην  τράπεζα περισσότερα κεφάλαια ώστε να τα 

χρησιμοποιήσει για δανεισμό και επενδύσεις, αλλά της παρέχει επίσης ένα 

ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα για να λειτουργήσει. Με αυτόν τον τρόπο, η 

τράπεζα επιτυγχάνει τους στόχους ανάπτυξης πιο γρήγορα (Boyd & Graham, 

2012). 

Παράλληλα μια τράπεζα επωφελείται από την συγχώνευση ή εξαγορά 

εξαιτίας της αύξησης του ταλέντου στη διάθεση της ηγεσίας. Μια συγχώνευση ή 

εξαγορά, παρέχει συχνά τη δυνατότητα ενίσχυσης της ομάδας πωλήσεων της 

τράπεζας ή ενίσχυσης της ομάδας των κορυφαίων στελεχών και αυτό το 

ανθρώπινο στοιχείο δεν πρέπει να αγνοηθεί ή να υποτιμηθεί. Περαιτέρω, οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών δίνουν τη δυνατότητα σε ένα τραπεζικό 

ίδρυμα να καλύψει τα κενά προϊόντων ή τεχνολογίας.  Κάθε τράπεζα διαθέτει 

μια τεχνολογική υποδομή για τη διαχείριση, τη διαχείριση κινδύνων, τη 

λογιστική, τις λειτουργίες και την πληροφορική (Craig & Santos, 2016). Έτσι 

στην περίπτωση των συγχωνεύσεων οι τράπεζες μπορούν μέσω της ενοποίησης 

των πληροφορικών τους συστημάτων να οδηγηθούν στα επιδιωκόμενα θετικά 

αποτελέσματα καθώς μέσω της ενοποίησης αυτής μπορούν να ενισχύσουν 

περισσότερο την διαχείριση αυτών των λειτουργικών υποδομών, προσφέροντας 

συνεπώς προηγμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους και αποκτώντας συνεπώς 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Fraser & Kolari, 2011). 

Τα περιουσιακά στοιχεία της τεχνολογίας μπορούν συνεπώς να 

αποτελέσουν τις  κινητήριες δυνάμεις μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς και το 

αντιστάθμισμα στους σημαντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από το εγχείρημα 

της συγχώνευσης και εξαγοράς. Η ενσωμάτωση των πληροφορικών 



6 

 

συστημάτων μετά τη συγχώνευση ή την εξαγορά αποτελεί συχνά τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για την επίτευξη της αξίας μιας συμφωνίας. Για να φέρουν λοιπόν οι 

τράπεζες σήμερα σε πέρας με επιτυχία εγχειρήματα συγχωνεύσεων ή εξαγορών, 

ενδιαφέρονται περισσότερο παρά ποτέ σήμερα στο να καταρτίσουν το βέλτιστο 

δυνατό σχέδιο συγχώνευσης των πληροφοριακών τους συστημάτων, θεωρώντας 

το ως κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος σε κάθε περίπτωση 

(Rose, 2014). 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί το ζήτημα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στον διεθνή αλλά και εγχώριο τραπεζικό τομέα. 

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές, τα 

οφέλη αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τέτοιου είδους 

στρατηγικές. Τέλος θα αναλυθεί το πως η ορθολογική και επιτυχής ενοποίηση 

των πληροφοριακών συστημάτων των τραπεζών μετά από μια συγχώνευση ή 

εξαγορά μπορεί να συμβάλλει ουσιωδώς στην επιτυχία του εν λόγω 

εγχειρήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΩΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ    
 

1.1.Συγχωνεύσεις (Mergers)  

  

Οι συγχωνεύσεις (mergers), όπως και οι συγχωνεύσεις (acquisition), 

αποτελούν μορφές επιχειρησιακής στρατηγικής οι οποίες σχετίζονται με φάσεις 

ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και επέκτασης δραστηριοτήτων και παρόλο που 

συχνά συγχέονται έχουν σημαντικές διαφορές. Η συγχώνευση, αναφέρεται στη 

συνένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων η οργανισμών σε μία οικονομική 

μονάδα, σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή και σε ένα νέο νομικό πρόσωπο. 

Ειδικότερα, η συγχώνευση υλοποιείται μέσω της εξαγοράς της μιας επιχείρησης 

από την άλλη και την απορρόφησή της σε μία ενιαία επιχειρησιακή δομή.  

Η συγχώνευση πραγματοποιείται μέσω της λύσης των επιχειρήσεων που 

συγχωνεύονται (αλλά όχι της εκκαθάρισής τους) και της μεταβίβασης του 

ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας της απορροφημένης εταιρείας, 

μεταβιβάζονται στην απορροφώσα, με την τελευταία να εκδίδει μετοχές οι 

οποίες μεταφέρονται στους μετόχους της απορροφημένης, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της αξίας της νέα επιχείρησης. Συνήθως η επιχείρηση που 

εξαγοράζει την άλλη επιχείρηση, δηλαδή η  εξαγοράζουσα επιχείρηση, διατηρεί 

την αρχική της εταιρική ταυτότητα, ενώ η εξαγοραζόμενη, μεταβιβάζει στην 

εξαγοράζουσα το σύνολο της περιουσία της και πλέον παύει υφίσταται ως 

υποκείμενο δικαίου. 

Όπως επισημαίνει ο Rotting (2013), οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 

είναι σε συγκριτικό επίπεδο, ανάλογου μεγέθους και επιρροής, ενώ σύμφωνα με 

τους Trompenaars  &  Asser (2010), βάση της συγχώνευσης είναι η επίτευξη 

μιας  νέας επιχειρηματικής δομής, στην οποία και τα δύο μέρη έχουν τα ίδια 
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δικαιώματα προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες κατά περίπτωση 

διαπραγματεύσεις, αναφορικά με την συγχώνευσή τους.     

Ειδικότερα, οι συγχωνεύσεις, υλοποιούνται κατά βάση με έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους:  

 

Συγχώνευση μέσω απορρόφησης (Μerger by Αbsorption) 

 

Στην εν λόγω μορφή συγχώνευσης, μια ή και περισσότερες  εταιρείες   

μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους δηλαδή το ενεργητικό και το 

παθητικό στην προϋπάρχουσα απορροφούσα επιχείρηση, έναντι καταβολής 

αντιτίμου. Eιδικότερα, η εταιρία αγοραστής (bidding firm) απορροφά το 

ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της εταιρίας στόχου (target firm). Το αντίτιμο 

που καταβάλλεται, ορίζεται με βάση την κατά περίπτωση συμφωνία, αφενός ως 

μετοχές οι οποίες εκδίδονται από την νέα προκύπτουσα επιχειρηματική μορφή, 

αφετέρου δε ως καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό 

μετοχών.  

Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της   απορροφούσας 

επιχείρησης, αυξάνεται κατά το λόγο του μεγέθους και της καθαρής θέσης της 

απορροφούμενης εταιρείας. Έτσι, η απορροφούσα εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, 

τις οποίες  μεταβιβάζει στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, με βάση 

την ισχύουσα κατά περίπτωση Σύμβαση Συγχώνευσης.  Οι απορροφούμενη 

επιχείρηση λύεται δίχως εκκαθάριση και παύει πλέον να υφίσταται ως νομικό 

πρόσωπο. 
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 Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας (Merger by Consolidation) 

  

Στην περίπτωση αυτή δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις, συνενώνονται σε 

μια νέα κοινή επιχειρηματική δομή, χωρίς εκκαθάριση, η οποία αποτελει πλέον 

το νέο νομικό πρόσωπο της επιχείρησης, ενώ παύουν αυτοδίκαια να υφίστανται 

οι νομικές μορφές τόσο της αποκτούσας όσο και της εξαγοραζόμενης εταιρίας. 

Τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων, μεταβιβάζονται 

την νέα εταιρεία η οποία συνίσταται ακριβώς για το λόγο αυτό.    

 

Συγχώνευση μέσω απορρόφησης ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% 

των μετοχών της 

 

Αποτελεί την πιο απλουστευμένη μορφή  Συγχώνευσης με απορρόφηση. 

Στην εν λόγω μορφή συγχώνευσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού και του 

Παθητικού της   απορροφούμενης εταιρείας μεταφέρονται στην απορροφούσα. 

Στην παραπάνω περίπτωση όπου η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 100% των 

μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας δεν υπάρχει αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της απορροφώσας, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται νέες μετοχές.   

 

1.2. Eξαγορές (Acquisitions) 

  

Εξαγορά, σε αντίθεση με την συγχώνευση στην οποία πραγματοποιείται 

ενοποίηση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά 

στοιχεία (Ενεργητικό & Παθητικό) της απορροφώμενης εταιρίας 

μεταβιβάζονται στην απορροφώσα επιχείρηση, έναντι μετοχών βάσει μιας 
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καθορισθείσης σχέσεως ανταλλαγής, είναι η διαδικασία απόκτησης ενός 

τμήματος ή και ολόκληρης της επιχείρησης έναντι μετρητών, κατά την οποία η 

αγοράστρια εταιρεία αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, η 

οποία μπορεί και να εξακολουθεί να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου. Με 

αυτόν τον τρόπο η εξαγοραζόμενη επιχείρηση γίνεται θυγατρική εταιρεία της 

εξαγοράζουσας.  

 Η εξαγορά αποτελεί δηλαδή μια εταιρική πράξη όπου μια εταιρία 

αγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία /μετοχές μιας εταιρίας-στόχου προκειμένου 

να αναλάβει τον έλεγχο της. Οι εξαγορές αποτελούν συχνά μέρος της 

στρατηγικής ανάπτυξης μιας εταιρείας όταν θεωρείται πιο συμφέρον να 

αναλάβει τη λειτουργία μιας υπάρχουσας επιχείρησης αντί να ιδρύσει μία από 

την αρχή. Συνήθως η εταιρία-αγοραστής προσφέρει ένα premium επί της τιμής 

της αγοραίας αξίας(τιμή μετοχής) της εταιρίας-στόχου, προκειμένου να 

δελεάσει τους μετόχους να πωλήσουν τις μετοχές τους. 

Στην απλή μορφή της εξαγοράς, η απορροφούσα εταιρεία αποκτά το 

πλειοψηφικό μερίδιο στην εξαγοραζόμενη εταιρεία, η οποία δεν αλλάζει το 

όνομά της ούτε μεταβάλλει τη νομική της μορφή, και συχνά διατηρεί το 

υπάρχον πακέτο μετοχών. Ένα παράδειγμα αυτής της συναλλαγής είναι η 

εξαγορά της John Hancock Financial Services από την Manulife Financial 

Corporation το 2004, όπου και οι δύο εταιρείες διατηρούσαν τα ονόματά τους 

και τις οργανωτικές τους δομές. Οι εξαγορές μπορούν να γίνουν με ανταλλαγή 
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μετοχών μιας εταιρείας με τις μετοχές της άλλης ή με μετρητά για την αγορά 

των μετοχών της εταιρείας-στόχου. 

Η αγορά άνω του 50% των μετοχών μιας εταιρείας-στόχου και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων της επιτρέπει στον αγοραστή να λαμβάνει αποφάσεις 

σχετικά με τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την έγκριση των 

μετόχων της εταιρείας.   

Οι εταιρείες προχωρούν σε εξαγορές άλλων εταιριών για διάφορους 

λόγους. Καταρχάς διότι μέσω των εξαγορών μπορούν να αναζητήσουν 

οικονομίες κλίμακας, διαφοροποίηση, μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αυξημένη 

συνέργεια, μειώσεις κόστους ή νέες εξειδικευμένες προσφορές. Άλλοι λόγοι για 

τις εξαγορές περιλαμβάνουν αυτούς που αναφέρονται παρακάτω. 

1.2.1. Η εξαγορά ως τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά 

 

 

Εάν μια εταιρεία θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλη 

χώρα, η αγορά μιας υπάρχουσας εταιρείας σε αυτήν τη χώρα θα μπορούσε να 

είναι ο ευκολότερος τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά. Η εξαγορασθείσα 

επιχείρηση στις πλείστες των περιπτώσεων έχει ήδη το δικό της προσωπικό, ένα 

εμπορικό σήμα καθώς και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι η απορροφούσα εταιρεία θα 

ξεκινήσει σε μια νέα αγορά με σταθερή βάση. 
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1.2.2. Η εξαγορά ως στρατηγική ανάπτυξης 

 

Είναι ενδεχόμενο μια εταιρεία να αντιμετωπίζει φυσικούς ή 

υλικοτεχνικούς περιορισμούς ή να έχει εξαντλήσει τους πόρους της. Εάν μια 

εταιρεία επιβαρύνεται συνεπώς με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι πιο λογικό να 

αποκτήσει μέσω εξαγοράς μια άλλη εταιρεία παρά να επεκτείνει την ήδη 

υπάρχουσα εταιρική της μορφή. Μια τέτοια εταιρεία μπορεί συνεπώς να 

αναζητήσει και να εξαγοράσει πολλά υποσχόμενες νέες εταιρείες και να τις 

ενσωματώσει στη ροή εσόδων της ως έναν νέο τρόπο κέρδους. 

 

1.2.3. Η εξαγορά ως τρόπος μείωση της πλεονάζουσας προσφοράς και 

μείωση του ανταγωνισμού 

 

 

Εάν υπάρχει υπερβολικός ανταγωνισμός ή πλεονάζουσα προσφορά, οι 

εταιρείες ενδέχεται να αναζητήσουν εξαγορές για να μειώσουν την πλεονάζουσα 

παραγωγική ικανότητα, να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό και να επικεντρωθούν 

στους πιο παραγωγικούς πόρους τους. 
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1.2.4. Η εξαγορά ως μέσο απόκτησης νέας τεχνολογίας   

 

 

Μερικές φορές μπορεί να είναι πιο οικονομικό για μια εταιρεία να 

αγοράσει μια άλλη εταιρεία που έχει ήδη εφαρμόσει μια νέα τεχνολογία με 

επιτυχία από το να ξοδεύει το χρόνο και τα χρήματα για την ανάπτυξη της ίδιας 

της νέας τεχνολογίας. Πολλοί ερευνητές έχουν  εξετάσει τη σχέση μεταξύ 

εξαγορών εξαγορές και παραγωγής καινοτομίας (Hitt et al., 2000, 2012; 

Hoskisson, Hitt & Ireland, 2014). Oι σχετικές μελέτες έχουν ανακαλύψει γενικά 

ότι οι εξαγορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην μετα την εξαγορά παραγωγή 

καινοτομίας των αποκτώντων επιχειρήσεων.   

  

1.3. Κατηγοριοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών με κριτήριο της  

διαφορετικές μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης  

 

 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αντιστοιχούν σε διαφορετικές μορφές 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης. Eιδικότερα η κατηγοριοποίηση, γίνεται με βάση  

το βαθμό ολοκλήρωσης ή συσχέτισης (συναφούς δραστηριότητας). Σύμφωνα με 

τους  Borghese & Borgese (2002:187) η εν λόγω κατηγοριοποίηση μπορεί να 

διακρίνεται σε οριζόντια , κάθετη, ή να αποτελεί συνδυασμό ετερόκλητων 

μορφών.  

 

1.3.1.Οριζόντιες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Ηorizontal M & A) 

 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αυτής της κατηγορίας, λαμβάνουν χώρα  

μεταξύ εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο,  παράγουν δηλαδή 

και πωλούν ομοειδή αγαθά δηλαδή έχουν το ίδιο επίπεδο παραγωγής προϊόντων 
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ή υπηρεσιών και απευθύνονται στις ίδιες αγορές (πχ η εξαγορά μιας τράπεζας 

από μια άλλη). Βασικός σκοπός εν προκειμένω είναι η ενίσχυση της θέσης της 

επιχείρησης στην αγορά και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας (Weston, Mitchell, 

& Mulherin, 2004). Σύμφωνα με τον Τricker (2017) οι αιτίες για την επιλογή 

από τις επιχειρήσεις των οριζόντιων συγχωνεύσεων μπορούν να αναζητηθούν, 

στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην παραγωγή και 

που επιτρέπουν την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής, η  μείωση της 

ζήτησης, οι θεσμικές αλλαγές, τα    λιγότερα εμπόδια εισόδου στην αγορά 

εργασίας καθώς και οι συνεχώς αυανόμενοι ρυθμοί παγκοσμιοποίησης. 

Καθώς οι εταιρείες που συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται, καλύπτουν την 

ίδια ή συναφή φάση της παραγωγικής αλυσίδας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

ποικιλία της παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών τους να μην μεταβάλλεται 

ουσιωδώς μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Ωστόσο το 

βασικότερο πλεονέκτημα της μορφής αυτής συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι 

η  βελτιστοποιημένη διαφοροποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων, ο 

μειωμένος ανταγωνισμός κι επίσης  η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγαθών 

και υπηρεσιών που συμβάλλει στην επέκταση και βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων.  

 Αποτελεί δηλαδή η μορφή αυτή συγχωνεύσεων και εξαγορών, την 

προσπάθεια μιας επιχείρησης   να αναπτυχθεί συνήθως μέσω στρατηγικών 

συμμαχιών, κυρίως με τους ανταγωνιστές της οι οποίοι παράγουν και 

προσφέρουν ίδια ή συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Μέσω της 

οριζόντιας ολοκλήρωσης, οι   εταιρείες ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους 

προκειμένου να ενισχύσουν τη θέληση τους στην αγορά, δηλαδή να  

αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών τους.  

Άλλοι σημαντικοί επίσης λόγοι για την μορφή αυτή συγχωνεύσεων και 

εξαγορών είναι εκτός από την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, η μείωση του 

κόστους του εργατικού δυναμικού, η βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των 
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διαθέσιμων πόρων καθώς και η μείωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της  

πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (Sudarsanam, 2003).  

 

Παράλληλα, καθώς εταιρείες συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται, 

χρησιμοποιούν από κοινού τις ήδη διαθέσιμες μονάδες παραγωγής τους με 

αποτέλεσμα  να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους δυναμικότητα. Επίσης 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεδομένου οι επιχειρήσεις, δημιουργούν 

μια ενιαία διοικητική μορφή, μειώνεται το λειτουργικό κόστος και μπορεί 

ειδικότερα να μειωθεί το  εργατικό δυναμικό που αποτελεί έναν κρίσιμο 

παράγοντα μείωσης του λειτουργικού κόστους (Chui, 2011) 

Τέλος καθώς το μέγεθος των συγχωνευθέντων ή εξαγορασθέντων 

επιχειρήσεων διευρύνεται, διευρύνεται παράλληλα και το πελατολόγιο των 

επιχειρήσεων και συνακόλουθα και ο όγκος των πωλήσεων, συνεπώς  όπως 

προαναφέρθηκε αυτό συμβάλλει στην μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής 

δυναμικότητας.  

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι κάποιοι συγγραφείς και αναλυτές 

αναφέρονται στον κίνδυνο που μπορεί εμφιλοχωρήσει σε μια τέτοια 

συγχώνευση καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην δημιουργία μονοπωλίου,  στην 

περίπτωση που η εξαγοράζουσα επιχείρηση καταφέρει να εκτοπίσει ή να 

απορροφήσει όλες τις ανταγωνιστικές της (Teece & Pisano, 2013).  

  

1.3.2 Κάθετες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Vertical M & A) 

 

Η τυπολογία αυτή συγχωνεύσεων και εξαγορών αφορά επιχειρήσεις που 

καλύπτουν διαφορετικά μεν αλλά συμπληρωματικά στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας (πχ παραγωγή και διανομή προϊόντος). Διακρίνεται δε, σε δυο 

επιμέρους κατηγορίες (α) στην κάθετη συγχώνευση ή εξαγορά προς τα εμπρός, 
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δηλαδή τις εκροές,  μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η  διατήρηση των κερδών 

εντός της επιχείρησης, και παράλληλα η  μείωση της εκροής κερδών προς 

εμπορικούς συνεργάτες της παραγωγικής διαδικασίας και (β)  στην κάθετη 

συγχώνευση προς τα πίσω, δηλαδή τις εισροές, μέσω της οποίας παρέχεται η  

δυνατότητα στην επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί σε τομείς οι οποίες πριν την 

υλοποίηση της   συγχώνευσης ή εξαγοράς, συνιστούσαν προστάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας.   

 Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν ουσιαστικά,  την 

στρατηγική μιας επιχείρησης   συμμαχήσει ή με τους προμηθευτές της ή με τους 

διανομείς των προϊόντων και υπηρεσιών της ή και με τους δυο.     Ο 

στρατηγικός αυτός σχεδιασμός υλοποιείται μέσω της   συγχώνευσης ή εξαγοράς 

μιας επιχείρησης, με άλλη που βρίσκεται σε πιο υψηλό  (upstream) ή πιο χαμηλό 

επίπεδο (downstream) της αλυσίδας αξίας, την οποία και οι δυο επιχειρήσεις 

μοιράζονται από κοινού.    

Οι   συγχωνεύσεις και εξαγορές προς τα εμπρός, δεν είναι τόσο συχνές 

όσο οι αντίστοιχες προς τα πίσω, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται 

σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας αξίας θα πρέπει να διαθέτουν πολύ ισχυρή 

διαπραγματευτική θέση. Παρ΄όλα αυτά, αν οι προμηθευτές, ή οι διανομείς των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, έχουν αποκτήσει σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης σε 

συγκεκριμένα   προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία από τη φύση τους, απαιτούν την 

ύπαρξη μιας προωθημένης εμπειρίας, οι προμηθευτές αυτοί ή διανομείς είναι σε 

θέση να  αποκτήσουν ισχυρή θέση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.  

Σκοπός των κάθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι η απόκτηση 

ελέγχου, και παράλληλα η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους σε όλες 

τις επιμέρους αλληλένδετες διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκονται τα μέρη 

εκατέρωθεν. Επίσης ένας ακόμη λόγος είναι η άμεση πρόσβαση στους 

διαθέσιμους πόρους καθώς και η ορθολογική κατανομή και χρήση τους, η 

μείωση του   κόστους των συναλλαγών, καθώς και η αποφυγή του κόστους που 

προκύπτει από την ύπαρξη   ασύμμετρης πληροφόρησης.  
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1.3.3.  Κυκλικές ή Ομόκεντρες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Circular M & 

A)  

 

Κυκλικές ή ομόκεντρες συγχωνεύσεις και εξαγορών, αποτελούν οι 

ενώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν μεν διαφορετικό εύρος και κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά που ωστόσο διαθέτουν κοινά ή παρόμοια 

κανάλια διανομής και λειτουργούν στην ίδια ή σε παρεμφερείς αγορές.  Σκοπός 

της μορφής αυτής συγχωνεύσεων και εξαγορών,  είναι η αύξηση του εύρους των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες τους που 

είναι οι καταναλωτές και η σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς.  

Το είδος αυτό συγχωνεύσεων και εξαγορών, επιχειρείται κατά κύριο 

λόγο στις περιπτώσεις εκείνες όπου μια επιχείρηση υλοποιεί το στρατηγικό της 

σχέδιο, για επέκτασή της σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου αγοράς στον 

οποίο δραστηριοποιείται.  Μια σημαντική διαφορά της συγκεκριμένης μορφής 

συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ότι, οι επιχειρήσεις που εξαγοράζονται, 

παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα σε σχέση με το προϊόν η τις υπηρεσίες 

που παράγει η εταιρεία που τις εξαγοράζει, με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα 

που παράγονται μετά την συγχώνευση ή εξαγορά να είναι διαφοροποιημένα 

καθώς προέκυψαν μέσω μιας διαφοροποιημένης κατά βάση τεχνικής 

διαδικασίας παραγωγής. Στην συγκεκριμένη τυπολογία η συγχώνευση ή 

εξαγορά μπορεί στην πράξη, να λάβει ποικίλες μορφές. Ειδικότερα μπορεί είναι 

άμεση ή σταδιακή, ολική ή μερική, με αποτέλεσμα να οδηγεί αντίστοιχα σε 

άμεση ή σταδιακή, ολική ή μερική συγχώνευση ή εξαγορά,  καταστημάτων, 

υπηρεσιών και μονάδων.    
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1.3.4.  Ασύνδετη ή Ασυσχέτιστη Ολοκλήρωση (Unrelated 

Diversification/Conglomerates) 

 

Η συγκεκριμένη τυπολογία ολοκλήρωση η οποία συνδέεται με 

αντίστοιχη μορφή συγχώνευσης ή εξαγοράς, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε τομείς της αγοράς οι οποίοι είναι ασύνδετοι μεταξύ 

τους.  Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τη συγκεκριμένη στρατηγική, είναι όμιλοι 

ετερογενών δραστηριοτήτων, δηλαδή  συμμετέχουν σε διάφορες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και θεωρούν, ότι οι βέλτιστες επενδυτικές 

ευκαιρίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω της   απόκτησης ασυσχέτιστων 

δραστηριοτήτων. Συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται και στα πλαίσια 

ενός κοινού ομίλου, στον οποίο βασικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη μιας 

μητρική εταιρεία με διάφορες θυγατρικές (Feinberg, 2012).  

Έτσι, μέσω της συγχώνευσης ή εξαγοράς ασυσχέτιστων 

δραστηριοτήτων, δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις ενώνονται, οι οποίες έχουν 

μικρές ή και καμία ομοιότητα τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο 

και σε παραμέτρους όπως η παραγωγή, το είδος των προϊόντων, οι γεωγραφικές 

περιοχές δραστηριοποίησης (Goldberg, 2013). Στρατηγικός στόχος των 

επιχειρήσεων εν προκειμένω είναι η εκμετάλλευση των οικονομιών   κλίμακας 

οι οποίες θα προκύψουν, αλλά και οι  σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling) που 

θα επιτευχθούν, παράμετροι που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες πιθανότητες 

επίτευξης κέρδους (profit potential). (Mueller, 2002) 

    Στην τυπολογία αυτή συγχωνεύσεων περιλαμβάνονται ένα είδος 

υποκατηγοριών όπως οι συγχωνεύσεις επέκτασης αγοράς (market extension 

merger), και οι συγχωνεύσεις επέκτασης προϊόντων (product extension merger). 

Στην πρώτη κατηγορία, συμμετέχουν επιχειρήσεις που πωλούν παρόμοια 

προϊόντα σε διαφορετικές αγορές, ενώ στην δεύτερη, επιχειρήσεις οι οποίες 

πωλούν διαφορετικά αλλά ομοειδή προϊόντα στην ίδια αγορά (Matsusaka, 

2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

 

Ο τραπεζικός τομέας περιλαμβάνει πολλούς βασικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των λιανικών και εμπορικών τραπεζών, τους φορείς 

εκμετάλλευσης των κινητών (τηλεπικοινωνιών) δικτύων και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Ryu et al.,2014). H τεχνολογία πληροφοριών 

(Ιnformation Technology) έχει αλλάξει άρδην τον τρόπο διεξαγωγής του 

επιχειρείν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ζουν, εργάζονται και 

σκέφτονται (Gu et al. 2017). Σήμερα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 

των τραπεζών και έχει επίσης ανοίξει ο δρόμος για πολλά νέα και συναρπαστικά 

τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα για τους πελάτες 

των τραπεζών διεθνώς (Luarn, 2005).  

Ο τραπεζικός τομέας έχει ανοίξει δρόμο για τη χρήση της πληροφορικής 

με διαφορετικούς τρόπους, και ειδικότερα μέσω, PC, προσωπικών ψηφιακών 

συσκευών (PDA), tablet,   smartphone και αυτόματων ταμειακών μηχανών 

(ATM). (Gu et al., 2017). Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες βοηθούν τον πελάτη 

και τους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο πληροφοριών του 

τραπεζικού λογαριασμού και την διενέργεια ενός συνόλου διαδικασιών.   Έτσι 

το Mobile Banking χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του '90 και σταδιακά 

ένα σύνολο τεχνολογιών πληροφορικής ειδικά σχεδιασμένων για τις τράπεζες 

που περιλαμβάνουν, κινητές τραπεζικές εφαρμογές, ανέπαφες πληρωμές, SMS 

banking, USSD, ATM, χρεωστική και πιστωτική κάρτα, ασύρματο σημείο 

πώλησης (POS) κλπ.   
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Ειδικότερα, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν 

σήμερα πολλές υπηρεσίες στο πλαίσιο των τεχνολογιών πληροφορικής που 

ωφελούν τις δυνατότητές τους και τους πελάτες τους με πολλούς τρόπους 

αποτελώντας αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι διοικήσεις των 

τραπεζών σήμερα διεθνώς γνωρίζουν ότι πρέπει να διατηρούν προηγμένα 

πληροφοριακά συστήματα ώστε να  διατηρήσουν τους πελάτες ευχαριστημένους 

και ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα τους (Lin, 2011).   

Οι λειτουργίες και οι τραπεζικές διαδικασίες είναι πλέον 

αυτοματοποιημένες καθιστώντας τες πιο απλές και εύκολες καθώς και πιο 

αξιόπιστες.  Κινητές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου 

(ISP), κατασκευαστές υλικών υπολογιστών, προγραμματιστές λογισμικού, 

κατασκευαστές κινητών συσκευών και κατασκευαστές λειτουργικού λογισμικού 

βοηθήσει στην παροχή στον τραπεζικό τομέα της απαραίτητης ώθησης.   

 

2.2. Οφέλη των πληροφοριακών συστημάτων στον τραπεζικό τομέα 

 

 

Τα γενικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία πληροφοριών στον 

τραπεζικό τομέα είναι πολλά και σημαντικά (Railieno 2014):    

• Παγκοσμιοποίηση: Η Πληροφορική έχει φέρει τον κόσμο πιο κοντά και 

επιτρέπεται στις πληροφορίες να διακινούνται και να διαμοιράζονται 

εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, επιτρέπουν την 

πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών οι οποίες σήμερα εκτελούνται 

διεθνώς ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ένα άτομο ή μια επιχείρηση. 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών έχουν σήμερα καταργήσει τα γεωγραφικά 

όρια κάνοντας το ίντερνετ ένα «παγκόσμιο χωριό» 

• Επικοινωνία: Η Πληροφορική έχει κάνει την επικοινωνία πιο εύκολη, πιο 

γρήγορη, φθηνότερη και αποδοτικότερη. Οι άνθρωποι είναι πλέον σε 

θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους από οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο. 
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Για παράδειγμα μέσω τηλεδιάσκεψης, email, γραπτών μηνυμάτων, 

άμεσων μηνυμάτων, κοινωνικής δικτύωσης, φωνητικών κλήσεων και 

Voice over IP (VoIP) ή τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου 

• Αποτελεσματικότητα κόστους και λειτουργική αριστεία: Η αυτοματοποίηση 

των διαδικασιών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις σημαίνει ότι η 

καθημερινή μας ζωή έχει μεταμορφωθεί. Ειδικότερα όλες οι συναλλαγές 

έγιναν μέσω της τεχνολογίας πληροφοριών πολύ πιο εύκολος και 

αποτελεσματικές οικονομικά. Η αποτελεσματικότητα κόστους οδηγεί 

στην πραγματοποίηση κερδών και καλύτερη αμοιβή για τους 

εργαζομένους. Οι συναλλαγές επιτυγχάνονται στο μικρότερο χρονικό 

διάστημα σε σύγκριση με το παρελθόν πριν από τον αυτοματισμό ενώ με 

τη χρήση πληροφορικής γίνονται λιγότερα σφάλματα. 

• Γέφυρα του πολιτιστικού χάσματος: Τα άτομα από διαφορετικές εθνικότητες 

και πολιτισμούς είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους και αυτό 

επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη 

ζωή τους, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να μειώσουν τις 

προκαταλήψεις. 

• Περισσότερες ώρες εργασίας: Οι εργάσιμες ώρες μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων παρατείνονται από το παραδοσιακό παλαιό μοντέλο 

Δευτέρα έως Παρασκευή και σε συγκεκριμένες εργάσιμες ώρες. Σήμερα 

οι τράπεζες όπως όλες οι επιχειρήσεις διεθνώς   ουσιαστικά ανοιχτές 24 

ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις 

σε όλο τον κόσμο. Οι παρατεταμένες ώρες επιτρέπουν την 

πραγματοποίηση των επιχειρησιακών συναλλαγών από οπουδήποτε και 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.   

• Δημιουργία νέων και συναρπαστικών θέσεων εργασίας στον τομέα της 

πληροφορικής: Δημιουργία νέων και ενδιαφερόντων θέσεων εργασίας 

στον τομέα της Πληροφορικής. Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση που 

χρησιμοποιεί προηγμένα πληροφοριακά συστήματα απαιτείται η κάλυψη 
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θέσεων εργασίας για  προγραμματιστές, διαχειριστές συστήματος, 

αναλυτές συστήματος, ειδικούς τεχνικούς υλικού και λογισμικού, 

ειδικούς για ανάπτυξη ιστού, ειδικούς για μηχανική υπολογιστών και 

διαχείρισης δικτύου κλπ. 

• Επιχειρηματική ευφυΐα: Η πληροφορική στον τραπεζικό τομέα παρέχει 

ανταγωνιστικό προβάδισμα μεταξύ άλλων ανταγωνιστών. Επίσης 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παροχή βασικών πληροφοριών που 

λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται για τη λήψη στρατηγικών 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικές είναι επίσης οι πληροφορίες 

που λαμβάνονται από ανταγωνιστές, άτομα, επιχειρηματικό περιβάλλον 

και επιχειρηματικούς εταίρους. 

 

 

2.3. Τεχνολογίες πληροφοριών και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στον 

τραπεζικό τομέα 

 

Σήμερα χρησιμοποιούνται διεθνώς στον τραπεζικό κλάδο ένα ευρύ 

φάσμα τεχνολογιών πληροφορικής ενώ συνεχώς εισάγονται   περισσότερες 

καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα στον 

αναπτυσσόμενο και ανεπτυγμένο κόσμο.   Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένες 

παραδοσιακές και νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις τραπεζικές 

εργασίες σήμερα. 

• Automated Teller Machine (ATM): Το ATM είναι μια τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Το ΑΤΜ βοηθά τους πελάτες να μπορούν να 

κάνουν αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 

οποιαδήποτε στιγμή όταν χρειάζονται μετρητά, αντικαθιστώντας έτσι το 

παραδοσιακό ταμείο της τράπεζας με τους τραπεζικούς υπαλλήλους (Acholiya 

& Keshari, 2013). Ένας μοναδικός αριθμός PIN χρησιμοποιείται για την 

αναγνώριση του πελάτη που παρέχεται από την τράπεζα, ενώ ο πελάτης πρέπει 
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να αλλάξει αυτόν τον αριθμό με δικό του προτιμώμενο αριθμό για λόγους 

ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία ο πελάτης πρέπει να έχει 

τραπεζικό λογαριασμό, χρεωστική ή πιστωτική και αριθμό PIN. Τα χρήματα 

μπορούν να αναληφθούν από οπουδήποτε στον κόσμο. Σε περίπτωση 

απόσυρσης από άλλη χώρα ή ΑΤΜ, ο πελάτης θα χρεωθεί με χρέωση υπηρεσίας 

ανάλογα με την τράπεζα. Επιπλέον είναι διαθέσιμες ένα σύνολο υπηρεσιών στον 

πελάτη στο ATM όπως · έλεγχος του υπολοίπου του λογαριασμού, αλλαγή PIN, 

μεταφορά χρημάτων με συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμή 

πιστωτικής κάρτας κλπ 

• Mobile Banking: Η εφαρμογή Mobile Banking είναι μια από τις 

τελευταίες τεχνολογίες που χρησιμοποιείται στον τραπεζικό τομέα και που 

προσφέρεται στους πελάτες. Ένας πελάτης πρέπει να έχει ένα smartphone, tablet 

ή προσωπική ψηφιακή συσκευή (PDA). Αναπτύσσεται μια εφαρμογή που 

πρέπει να είναι συμβατή με Windows, Android, iOS και άλλο λογισμικό 

λειτουργίας κινητού τηλεφώνου ενώ η εφαρμογή για κινητά μεταφορτώνεται 

απευθείας στην κινητή συσκευή. Ο πελάτης πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση 

στο Διαδίκτυο, είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω Wi-Fi για 

να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κινητής τραπεζικής. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται είναι μεταξύ άλλων έρευνα υπολοίπου, προβολή μίας 

κατάστασης μίνι τράπεζας, μεταφορά χρημάτων, έλεγχος πρόσφατων 

δραστηριοτήτων λογαριασμού, δημιουργία και ενημέρωση πάγιας εντολής και 

πληρωμών πάγιας εντολής, εύρεση πλησιέστερου υποκαταστήματος τράπεζας 

και ATM και πραγματοποίηση πληρωμών. Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία 

του mobile banking ο πελάτης πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία διαδικτυακής 

τραπεζικής και στη συνέχεια του δίνεται η επιλογή να δημιουργήσει τον δικό 

του κωδικό πρόσβασης. Το Mobile banking είναι μια υπηρεσία που 

προσφέρεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δωρεάν ενώ ο πελάτης πρέπει 

να εγγραφεί χρησιμοποιώντας μια ενεργή γραμμή κινητής τηλεφωνίας.   
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• Internet Banking: Το E-Banking, επίσης γνωστό ως Internet Banking ή 

Online Banking, είναι ένας τρόπος πληρωμής μέσω του διαδικτύου με σκοπό να 

δώσει στους ανθρώπους την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες 

τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους. Ο πελάτης αποκτά 

πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας 

μια ενεργό σύνδεση στο Διαδίκτυο ώστε να έχει με τον τρόπο αυτό πρόσβαση 

σε μια σειρά υπηρεσιών όπως   να: Ελέγξει το υπόλοιπό του, να 

πραγματοποιήσει πληρωμές, να κάνει μεταφορές χρημάτων, να δει τις 

πρόσφατες συναλλαγές του, να δει εικόνες πληρωμένων επιταγών, να ατεβάσει 

περιοδικές δηλώσεις λογαριασμών, να κάνει μεταφορά χρημάτων, να 

δημιουργήσει πάγιες εντολές και πληρωμές με πάγια εντολή κλπ. Ο πελάτης έχει 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην οποία διατηρεί λογαριασμό 

μέσω προσωπικού υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή ενώ μπορεί να έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του από οπουδήποτε στον κόσμο.   

• Video Teller Machine (VTM): Το Video Teller Machine (VTM) είναι 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τραπεζικών συναλλαγών που επιτρέπει στους 

πελάτες να ολοκληρώσουν βασικές συναλλαγές, να ζητήσουν τραπεζικές 

υπηρεσίες ή να λάβουν άμεση βοήθεια με τη βοήθεια ζωντανής διαβούλευσης 

με τηλεδιάσκεψη με απομακρυσμένη τράπεζα. Ο πελάτης συνδέεται εξ 

αποστάσεως με τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας μέσω 

του VTM για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές. Το VTM προσφέρει όλες τις 

υπηρεσίες των τραπεζικών καταστημάτων στους πελάτες. 

• Υπηρεσία ασφαλών σύντομων μηνυμάτων (SSMS): Το SSMS banking 

χρησιμοποιείται ώστε οι πελάτες των τραπεζών να αποστέλλουν και να 

λαμβάνουν μηνύματα κειμένου στα κινητά τους τηλέφωνα. Οι τράπεζες τηρούν 

αρχεία αριθμών κινητών τηλεφώνων των πελατών, ενώ κάθε πελάτης πρέπει να 

δηλώσει τον αριθμό του κινητού του για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία SSMS 

Banking μέσω της τράπεζας. Η τράπεζα μέσω του SSMS στέλνει μηνύματα 

στους πελάτες ενημερώνοντάς τους για κάθε συναλλαγή που έχει συμβεί στον 
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λογαριασμό τους. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες πληροφορούνται  για τις τυχόν 

συναλλαγές που δεν πραγματοποίησαν.   

 • SIM Application-toolkit: Το SIM Application Toolkit αναφέρεται ως 

μια τυπική κάρτα SIM με ένα διαδραστικό μενού προγραμματισμένο σε αυτή, 

επιτρέποντας στον πελάτη να αλληλεπιδράσει με την τράπεζα. Η  

αλληλεπίδραση είναι μεταξύ του πελάτη και του δικτύου, η συναλλαγή γίνεται 

από τον πελάτη και εμφανίζεται σε ένα διαδραστικό μενού το οποίο επιτρέπει 

την εισαγωγή πληροφοριών  

• Near Sound Data Transfer (NSDT): Είναι μια γρήγορη, ασφαλής και 

άνετη επαφή τεχνολογίας πληρωμών που χρησιμοποιείται στην κινητή 

τραπεζική που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο. Το NSDT 

χρησιμοποιεί έναν κωδικό πρόσβασης ήχου που εκδίδεται κάθε φορά που ένας 

πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει πληρωμές για να επαληθευτεί μια 

συναλλαγή αντί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες Secure SMS ή USSD. Η 

τεχνολογία NSDT επιτρέπει ασφαλείς συναλλαγές  NSDT οι οποίες εκτελούνται 

μέσω ενός κινητού του πελάτη και μιας συσκευής αποδοχής του τραπεζικού 

αντιπροσώπου. Το NSDT στοχεύει έτσι όλες οι συναλλαγές να διενεργούνται σε 

ένα πλαίσιο με ταχύτητα επικοινωνίας και δεδομένων, ασφάλεια και 

κρυπτογραφία, ανίχνευση σφαλμάτων, βελτιστοποίηση και απόδοση.   

• Τεχνολογία RFID: Η τεχνολογία ‘RFID’ ή αλλιώς ‘ταυτοποίηση µέσω 

ραδιοκυµάτων’, είναι μια τεχνολογία µε σκοπό αυτόµατα να αναγνωρίζει 

(identify), να εντοπίζει (track), να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες 

(data capture). Μια τραπεζική κάρτα είναι ενσωματωμένη στην εφαρµογή RFID 

και παρέχει την δυνατότητα πληρωμών  απλά τοποθετώντας την κάρτα μπροστά 

από έναν αναγνώστη RFID.  

• Τηλεφωνική τραπεζική ή διαδραστική φωνητική απόκριση (Telephone 

Banking or Interactive Voice Response (IVR)): Ο πελάτης πρέπει να εγγραφεί 

στην τηλεφωνική τραπεζική υπηρεσία μέσω της τράπεζας. Το Phone Banking 

είναι μια Τεχνολογία πληροφοριών (IT) που επιτρέπει στον πελάτη να 
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αλληλεπιδρά με το σύστημα μόλις πραγματοποιήσει μια κλήση σε έναν 

αποκλειστικό αριθμό που παρέχεται από την τράπεζα. Ένας πελάτης 

αλληλεπιδρά επιλέγοντας διάφορες επιλογές από ένα σύστημα φωνητικής 

προτροπής ή μπορεί επίσης να μιλήσει για να ορίσει επιλογές.   Το σύστημα 

χρησιμοποιεί αναγνώριση ομιλίας που ερμηνεύει τη φωνή του πελάτη. Ο 

πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί απλές λέξεις όπως "ναι", "όχι" ή έναν αριθμό 

για να ορίσει μια επιλογή και να ταυτοποιηθεί στο σύστημα ώστε στη συνέχεια 

να πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές. 

• Το Ίντερντ των Πραγμάτων (Internet of Things IoT): Το Διαδίκτυο των 

πραγμάτων ή Ίντερνετ των πραγμάτων (αγγλικά: Internet of Things- IoT) 

αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών, 

αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, 

λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η 

σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων. Απλούστερα, η φιλοσοφία του IoT είναι η 

σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή με 

δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (παγκόσμιο ιστό).   

Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 

ως ένα δίκτυο συσκευών συνδεδεμένων μέσω του Διαδικτύου που λαμβάνουν 

και μεταδίδουν δεδομένα θεωρείται σήμερα η μεγάλη πρόκληση.   Το Internet of 

Things είναι η ανεξάρτητη επικοινωνία που πραγματοποιείται μεταξύ 

αντικειμένων που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, τη μείωση 

του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας. 

Το IoT έχει σήμερα αναμφισβήτητα μεταμορφώσει την εμπειρία των πελατών 

στο τραπεζικό περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε μια ραγδαία 

εξέλιξη του Διαδικτύου από ένα σύνολο εγγράφων ή υπερσυνδεδεμένων 

υπερκειμένων σε ένα δίκτυο αντικειμένων, ατόμων, εφαρμογών καθώς και 

συσκευών. 

Σε λίγα μόλις χρόνια, σημειώθηκε τεράστια αύξηση στις συσκευές από 

μόλις εκατομμύρια σε δισεκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε ο χρόνος που 
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αφιερώνουν οι χρήστες στις συσκευές. Το 2016, εκτιμήθηκε ότι το 75 τοις εκατό 

του πληθυσμού στον κόσμο είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο που συνδέεται συχνά 

με πάνω από 6 εκατομμύρια συσκευές. Με 4,5 δισεκατομμύρια άτομα να έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο το 2019 και τον αριθμό των gadget που συνδέονται 

μέσω του Διαδικτύου να αυξάνεται, είναι προφανές ότι Διαδίκτυο των 

πραγμάτων γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον και στον τραπεζικό τομέα. 

Οι ομάδες προγραμματιστών IoT βοηθούν τα τραπεζικά ιδρύματα να 

αναπτύξουν εφαρμογές που βοηθούν στη μετατροπή της εμπειρίας των πελατών 

που χρησιμοποιούν δεδομένα IoT. Σήμερα υπάρχουν δισεκατομμύρια συσκευές 

στον τραπεζικό τομέα διεθνώς που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του ΙοΤ. Αυτά 

τα συστήματα και οι έξυπνες συσκευές μοιράζονται δεδομένα μέσω του cloud, 

τα οποία αναλύονται για να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις, τη ζωή ανθρώπων και 

τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Οι τράπεζες μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα 

των οικονομικών των πελατών τους σε πραγματικό χρόνο, επειδή οι πελάτες 

χρησιμοποίησαν έξυπνες συσκευές κατά την πρόσβαση σε δεδομένα. Τα 

δεδομένα κοινοποιούνται εύκολα σε εκατομμύρια συσκευές από την τελική 

πλευρά του πελάτη έως την τελική πλευρά της τράπεζας.  

Μέσω των δεδομένων που συλλέγουν οι τράπεζες, μπορούν να 

προβλέψουν τις ανάγκες των πελατών και να παρέχουν λύσεις καθώς και 

συμβουλές που βοηθούν τους πελάτες να λάβουν ορθές και έξυπνες αποφάσεις 

σχετικά με τα οικονομικά τους. Επομένως, η «Τράπεζα των πραγμάτων» γίνεται 

ένα ισχυρό μέσο για τη διευκόλυνση της αύξησης της αφοσίωσης των πελατών 

στις τράπεζες, η οποία με τη σειρά της φέρνει περισσότερες επιχειρήσεις στις 

τράπεζες. Επιπλέον, οι τράπεζες αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν με τον 

πελάτη, παρέχοντας συχνά συμβουλές μέσω κινητών τηλεφώνων. Για 

παράδειγμα μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί όσον αφορά τις 

συνήθειες δαπανών του πελάτη. Οι τράπεζες μπορούν να συνδεθούν με τους 

πελάτες τους με διάφορους τρόπους - για παράδειγμα, προσφέροντας συμβουλές 

και επιβραβεύοντας τους πελάτες σε άλλους τομείς της ζωής, όχι απαραίτητα 
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στα οικονομικά. Όταν συμβεί αυτό, οι τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν 

αφοσίωση πελατών. 

Όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές, το IoT προσφέρει πολλά οφέλη. 

Παρέχει   εύχρηστες υπηρεσίες όχι μόνο στους πελάτες χρεωστικών  αλλά και 

στους πελάτες πιστωτικών καρτών. Οι τράπεζες είναι σε θέση να αναλύσουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν   ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές και 

να μειώσουν ή να αυξήσουν την εγκατάσταση ΑΤΜ σε αυτές τις περιοχές 

ανάλογα με τον όγκο της χρήσης τους. Εκτός αυτού, οι τράπεζες μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιήσουν το IoT για να φέρουν τις υπηρεσίες κατά 

παραγγελία πλησιέστερα στους πελάτες, εγκαθιστώντας νέες υπηρεσίες και 

αυξάνοντας την προσβασιμότητα των τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες. Το 

IoT προσφέρει δεδομένα πελατών που βοηθούν τις τράπεζες να προσδιορίσουν 

τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών τους, την αλυσίδα αξίας τους, για 

παράδειγμα λιανοπωλητές, προμηθευτές και διανομείς. Τα δεδομένα βοηθούν 

επίσης τις τράπεζες να αποκτήσουν πληροφορίες για τους πελάτες. Οι 

πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες που διατίθενται μέσω του IoT βοηθούν τις 

τράπεζες να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, εξατομικευμένες 

τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει μια win-

win κατάσταση για τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τον πελάτη και την τράπεζα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΟΙ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

 

3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

 Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, υπήρξε μια αυξανόμενη ένταση στις 

δραστηριότητες των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον διεθνή, στον ευρωπαϊκό 

χώρο αλλά και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο αριθμός των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών έχει αυξηθεί σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να αυξάνονται 

κάθε χρόνο. Είναι βέβαια σημαντικό να επισημανθεί ότι παρατηρήθηκε ραγδαία 

αύξηση του αριθμού των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε όλο τον κόσμο μετά 

το 1990. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών, οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο καθώς και η παγκοσμιοποίηση 

είναι μερικοί από τους λόγους για αυτή την εξέλιξη. Οι δραστηριότητες 

συγχωνεύσεων και εξαγορών έχουν σήμερα διασυνοριακό χαρακτήρα.   

Μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες όσον αφορά συγχωνεύσεις και 

εξαγορές είναι ο τραπεζικός τομέας. Σύμφωνα με τους Focarelli, Panetta και 

Salleo (2003), πολλές αλλαγές έχουν λάβει χώρα στον τραπεζικό τομέα τα 

τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Ειδικότερα τονίζουν ότι οι τραπεζικές 

συγχωνεύσεις ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στη δεκαετία του 1980 

και έφτασαν στην Ευρώπη περίπου τη δεκαετία του 1990. 

Όπως δείχνει ο μειωμένος αριθμός ευρωπαϊκών τραπεζών μεταξύ 2007 

και 2019 από 6.127 σε 4.600 (-2,6% ετησίως), οι στρατηγικές συγχωνεύσεις 

είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη επιλογή για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης 

του περιβάλλοντος της αγοράς. Ωστόσο, η ενοποίηση αφορά κυρίως μικρότερα 

τραπεζικά ιδρύματα. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζών αποτελούν την 

εξαίρεση, αν και ο αριθμός των συγχωνεύσεων αναμένεται να αυξηθεί. 
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Οι τράπεζες προτιμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες συγχώνευσης 

και εξαγοράς από τότε που αντιλήφθηκαν πως οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν 

τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τους κινδύνους τους, να μειώσουν το κόστος 

τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Εκτός αυτού, υπάρχουν και 

άλλοι λόγοι για τους οποίους οι τράπεζες προτιμούν τη συγχώνευση. Αυτοί οι 

λόγοι αφορούν κυρίως τον έντονο ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, την 

καινοτομία στην τεχνολογία και τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όταν ο 

ανταγωνισμός δεν είναι ιδιαίτερα έντονος, οι τράπεζες είναι σε θέση να 

επιβιώσουν. Ωστόσο, όταν ο ανταγωνισμός φτάσει σε υψηλά επίπεδα, τότε, η 

μείωση των περιθωρίων κέρδους καθιστά αδύνατη την επιβίωση για τις 

αναποτελεσματικές τράπεζες (Berger et al., 2015 · Demsetz et al., 2018). Κατά 

συνέπεια, οι τράπεζες τείνουν να εμπλέκονται σε περισσότερες συγχωνεύσεις 

και εξαγορές με παρόμοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να 

ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά 

Ως αποτέλεσμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, τράπεζες από διαφορετικά 

γεωγραφικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα συγχωνεύονται χρησιμοποιώντας 

ορισμένα βασικά στοιχεία. Μερικά από αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι οι 

στρατηγικές αποφάσεις και οι αξίες τους. Επίσης, οι συγχωνεύσεις βοηθούν τις 

τράπεζες να κλιμακώσουν γρήγορα την επιχειρηματική τους δράση και να 

κερδίσουν σημαντικό αριθμό νέων πελατών. 

Σύμφωνα με τους Hernando και Nieto (2008), η οικονομική 

ολοκλήρωση βοηθά την οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στην επίτευξη των 

οφελών της νομισματικής ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές προωθούν τον έντονο ανταγωνισμό και την καλύτερη οικονομική 

ανάπτυξη, και επιφέρουν καλύτερη και πληρέστερη οικονομική διαμεσολάβηση 

στο χαμηλότερο κόστος. Με τη σειρά της, η καλύτερη χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, και ως 

αποτέλεσμα, και αύξηση της παραγωγικότητας. 
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Το βασικό επιχείρημα πίσω από τις τραπεζικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις είναι οι οικονομίες κλίμακος Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες 

προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις προκειμένου να επιτύχουν τη μείωση 

του λειτουργικού κόστους με τον περιορισμό των δικτύων καταστημάτων και 

των εξόδων μισθοδοσίας του προσωπικού, αλλά και με την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας, των πληροφοριών και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. 

Παράλληλα ο αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα, έχει 

δημιουργήσει προϊόντος του χρόνου, ένα κίνητρο για τις τράπεζες ώστε μέσω 

του κατάλληλου μεγέθους να μπορέσουν να επωφεληθούν στην αγορά λόγω της 

ισχύς τους και της διευρυμένης κεφαλαιακής τους βάσης. Επίσης, το μέγεθος 

μπορεί να λειτουργήσει ως αμυντικός μηχανισμός για τις τράπεζες που 

επιθυμούν να αντέξουν σε εξωτερικές πιέσεις που προκύπτουν από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες που θέλουν να επεκταθούν μέσω εξαγορών (Ρομποτής, 

2003). 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχουν αποτελέσει επί μακρόν εργαλείο 

στρατηγικής ανάπτυξης στον επιχειρηματικό  κλάδο γενικότερα και στον 

τραπεζικό κλάδο ειδικότερα.  Έτσι το μεγάλο κύμα των συγχωνεύσεων που 

έλαβε χώρα στις ΗΠΑ καθώς και στην Ευρώπη στις δεκαετίες του 1980 και 

1990, σταδιακά μεταφέρθηκε από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και στον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο αλλά και στις ΗΠΑ, ήταν σε τέτοιο βαθμό διαδεδομένες ώστε 

σε εκείνη την περίοδο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150 συγχωνεύσεις και 

εξαγορές τραπεζών.   Ένας λόγος για την εξέλιξη αυτή ήταν ότι οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές, άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε εκείνη την περίοδο ως 

στρατηγικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στον τραπεζικό 

τομέα. Στην συνέχεια θα αναλυθεί το πλαίσιο και το ιστορικό των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στο τραπεζικό σύστημα, στον διεθνή κι ευρωπαϊκό 

χώρο καθώς και στην Ελλάδα. 
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3.2. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές διεθνώς και στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστημα 

  

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (Lehman Brothers 2008) είχε 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έκτοτε 

βιώνει τα επακόλουθα της κρίσης, με χώρες κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, να 

έχουν πληγεί σε τεράστιο βαθμό οι Τράπεζές τους.   

 Το γράφημα 1, παρουσιάζει την αξία συμφωνιών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών (M&A) στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2019 

(σε δισεκατομμύρια ευρώ) 

 

  

Γράφημα 1 Αξία συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στον τραπεζικό τομέα 

στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2019 (σε δισεκατομμύρια ευρώ) 

Πηγή: Fitch Solutions Key Projects Database, Εuropean Banks 

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το 2019 σημειώθηκε μείωση 

του συνολικού αριθμού και της αξίας των συναλλαγών συγχωνεύσεων και 
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εξαγορών (M&A) στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη σε σύγκριση με το 2018. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από το Ινστιτούτο Συγχωνεύσεων, 

Εξαγορών και Συμμαχιών ( Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances - 

IMAA), το ύψος των ευρωπαϊκών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό 

τομέα παρατηρήθηκε το 2007 όταν πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 18,9 

χιλιάδες προσφορές.   

Όπως δείχνει ο μειωμένος αριθμός ευρωπαϊκών τραπεζών μεταξύ 2007 

και 2018  από 6.127 σε 4.600 (-2,6% ετησίως), οι στρατηγικές συγχωνεύσεων 

και εξαγωγών, αποτελούν μια συχνά χρησιμοποιούμενη επιλογή για την 

αντιμετώπιση της ανάπτυξης του περιβάλλοντος της αγοράς . Ωστόσο, οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επηρεάζουν κυρίως μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα. 

Οι συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζών αποτελούν την εξαίρεση, αν και ο 

αριθμός των συγχωνεύσεων αναμένεται να αυξηθεί. 

 

Γνωστά παραδείγματα τραπεζικών συγχωνεύσεων μεγάλης κλίμακας τα 

τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ακόλουθα: 

 

Οι Banca Intesa και Sanpaolo IMI συγχωνεύονται το 2007 για να 

σχηματίσουν την Intesa Sanpaolo την δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα, 

σήμερα. 

Εξαγορά της Dresdner Bank από την Commerzbank (2009) τέταρτη 

μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα) 

Συγχώνευση το 2016 μεταξύ DZ Bank και WGZ Bank με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα. 

Με τη βελτιστοποίηση από κοινού καθιερωμένων επιχειρηματικών 

μοντέλων, οι συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζών συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ικανοποίησης των πελατών, αλλά μπορούν επίσης να προκληθούν από πολιτικές 
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συμφωνίες διάσωσης ή από την ελεγχόμενη δημιουργία ισχυρών οικονομικών 

παραγόντων. Η σημασία του προαναφερθέντος οικονομικού παράγοντα 

συσχετίζεται ιδιαίτερα με το μέγεθος των τραπεζών σε μια αγορά. 

Η ευρωπαϊκή οικονομία με σαφή εστίαση στις εξαγωγές χρειάζεται 

τράπεζες με διεθνές δίκτυο, πρόσβαση σε παγκόσμιες δομές αγοράς κεφαλαίων 

και εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες . Για τη 

χρηματοδότηση της συνεχούς ανάπτυξης,  υπάρχει συνεπώς ανάγκη για 

τράπεζες των οποίων ο ισολογισμός, η κεφαλαιοποίηση και η οργάνωση 

επιτρέπουν μια διαφορετική προσφορά και μεγάλους όγκους για παράγωγα, 

δάνεια ή άλλες συναλλαγές με ανταγωνιστική προοπτική. 

Παρά το εύρος των συγχωνεύσεων και εξαγορών πάντως οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες σε  ένα πλαίσιο διεθνούς σύγκρισης δεν είναι μεγάλες. Όσον αφορά το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, οι κινεζικές τράπεζες είναι μακράν οι 

κορυφαίες τράπεζες στον κόσμο - τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες 

εδρεύουν στην Κίνα. Μόνο επτά ευρωπαϊκές τράπεζες συγκαταλέγονται στις 20 

κορυφαίες τράπεζες, εκ των οποίων μόνο δύο κατατάσσονται στην πρώτη 

δεκάδα. Όπως φαίνεται από το γράφημα 2,η Deutsche Bank είναι η μόνη 

γερμανική αντιπροσωπευτική κατάταξη στην 18η θέση. 
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Γράφημα 2 Επισκόπηση των 20 μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως το 2018 (κατά σύνολο 

ισολογισμού σε δισεκατομμύρια ευρώ) 

Πηγή: Fitch Solutions Key Projects Database, Εuropean Banks 

 

Σε αυτό το πλαίσιο σύγκρισης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι συνήθως 

όχι μόνο μικρότερες αλλά και λιγότερο κερδοφόρες. Οι κινεζικές τράπεζες και 

τα μεγάλα αμερικανικά τραπεζικά ιδρύματα αποφέρουν ιδιαίτερα κέρδη άνω του 

10%, ενώ τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα βρίσκονται ακόμη σε πολύ 

χαμηλότερο επίπεδο. Δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση, οι ευρωπαϊκές 

Τράπεζες απέφεραν κέρδη κατά μέσο όρο 7,2% το 2018 (Cf. zeb European 

Banking Study, 2018).  (Γράφημα 3)  
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Γράφημα 3 Κερδοφορία επιλεγμένων μεγάλων τραπεζών με συνολικό ενεργητικό άνω των 

400 εκατ. Ευρώ το 2018 

Πηγή: Fitch Solutions Key Projects Database, Εuropean Banks 

 

 

3.3. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό τομέα 

 

3.3.1. Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

αξιοποιεί πλήρως τα νέα δεδομένα που προκύπτουν αφενός από την 

απελευθέρωση των εθνικών αγορών, αφετέρου από τη δημιουργία της ενιαίας 

αγοράς στο πλαίσιο της ΟΝΕ και τη διεθνοποίηση του ανταγωνισμού. 

Μετά από την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση και την ενσωμάτωση στον ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα γνώρισε σημαντική οικονομική άνθηση και 

ανάπτυξη η οποία σημείωσε υψηλής τάξης μεγέθη. Ωστόσο, σε όλη αυτή την 

περίοδο, κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας ήταν η συστηματική 

υπέρβαση των δαπανών, η φοροδιαφυγή και προβλέψεις οι οποίες 
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χαρακτηρίζονταν από αισιοδοξία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την 

επέλευση σημαντικών δημοσιονομικών ανισορροπιών που οδήγησαν σύντομα, 

σε υπέρογκη αύξηση του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους της χώρας. Στη 

συνέχεια, η  ενδημική παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-

2009 έφερε αναπότρεπτα στο προσκήνιο, τα τρωτά σημεία της ελληνικής 

οικονομίας, με αποτέλεσμα η χώρα να αναγκαστεί να προσφύγει σε   τρία 

συνολικά μεγάλα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής από την απαρχή 

της δημοσιονομικής κρίσης έως και σήμερα. Ο τομέας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων στην Ελλάδα,   αν και δεν αποτελούσε την αιτία της δημοσιονομικής 

δυσχέρειας, επηρεάστηκε ωστόσο σε πολύ σημαντικό βαθμό από την σοβούσα 

οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ιδιαιτέρως 

μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και παράλληλα, η  ραγδαία 

μείωση της συνολικής ρευστότητας, παρά τις συνεχείς κεφαλαιακές ενισχύσεις. 

Οι ελληνικές Τράπεζες, σε ολόκληρο το πεδίο του   ελληνικού τραπεζικού 

κλάδου υπέστησαν σημαντικές πιέσεις λόγω της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ελληνικής κρίσης χρέους.   

 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2009), που ξεκίνησε από το 

τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και έπληξε τα τραπεζικά συστήματα πολλών 

κρατών μέσω μιας διαδικασίας διάχυσης (spillover), επηρέασε και το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια το 2010, έχουμε την αρχή της 

δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη, η οποία προέκυψε από την διαπίστωση 

των υπερβολικά δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας μας και επηρέασε και 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια μιας δημοσιονομικής κρίσης, 

υποβαθμίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του κράτους, γεγονός που 

ακολούθως επηρεάζει και την πιστοληπτική αξιολόγηση των τραπεζών. 

Παράλληλα μειώθηκε, η ρευστότητα της οικονομίας, τα μη-εξυπηρετούμενα 

δάνεια αυξάνονται λόγω της ύφεσης,  οι καταθέσεις νοικοκυριών και 
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επιχειρήσεων μειώνονται και το κράτος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στο 

να ανταπεξέρχεται στις εγγυήσεις που έχει χορηγήσει.  

 

 

 

 

 

 

Το πιο σημαντικό είναι αυτό που συνέβη με την απομείωση του 

δημοσίου χρέους λόγω του PSI και της επαναγοράς ομολόγων το 2012, αυτό 

που επικράτησε να ονομάζουμε «κούρεμα» του χρέους, καθώς οι ελληνικές που 

κατείχαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιό τους, υπέστησαν 

ζημίες. Η δημοσιονομική κρίση επηρέασε ιδιαίτερα τη ρευστότητα, τους 

ισολογισμούς, αλλά και τα αποτελέσματα των τραπεζών. Καταρχάς 

επηρεάστηκε το ενεργητικό τους, λόγω των ζημιών που υπέστησαν από τα 

ομόλογα του Ελληνικού ∆ημοσίου, αλλά και από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

λόγω της μεγάλης ύφεσης που διαρκεί από τα τέλη του 2008 μέχρι σήμερα. 

Ταυτόχρονα, εκδηλώθηκε σοβαρή μείωση των καταθέσεων οι καταθέσεις των 

εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων μειώθηκαν από 228 δισ. ευρώ το 2008, 

σε 151 δισ. ευρώ το 2012, για να φτάσουν τον Σεπτέμβρη του 2015 στο ποσό 

των 120,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η διατραπεζική αγορά, καθώς και η αγορά για 

την άντληση κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων παρέμειναν "κλειστές" για τις 

ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της ρευστότητάς 

τους.  

 

Στις συνθήκες αυτές, οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή η Τράπεζα της 

Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών (υπό την επίβλεψη της Τρόικας), 
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εκλήθησαν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είχαν λοιπόν να επιλέξουν μεταξύ τριών 

επιλογών: (α) Η πρώτη επιλογή ήταν να ανασταλεί πλήρως η λειτουργία 

ορισμένων μη βιώσιμων τραπεζών, με ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων, η οποία δεν επελέγη διότι υπήρχε ο κίνδυνος πανικού από τους 

καταθέτες. (β) Η δεύτερη επιλογή ήταν η εξυγίανση (ή διευθέτηση) των 

τραπεζών που κρίθηκαν ως μη βιώσιμες. Στην Ελλάδα υιοθετήθηκαν νομικά δύο 

εργαλεία διευθέτησης.  Το ένα αφορούσε τη δημιουργία ενός νέου μεταβατικού 

πιστωτικού ιδρύματος, τη μεταφορά σε αυτό όλων των καταθέσεων της μη 

βιώσιμης τράπεζας, καθώς και την ανάκληση της άδειας της μη βιώσιμης 

τράπεζας και τη θέση της σε εκκαθάριση.  Το δεύτερο εργαλείο διευθέτησης 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, 

περιλαμβανομένων όλων των καταθέσεων, της μη βιώσιμης τράπεζας σε μία 

άλλη – υφιστάμενη τράπεζα. Ακολουθούσε η ανάκληση της άδειας της μη 

βιώσιμης τράπεζας και η θέση της σε εκκαθάριση. Αυτή η επιλογή υιοθετήθηκε 

σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη αλλαγή της εικόνας του 

τραπεζικού συστήματος. Οι περιπτώσεις της Proton Bank, της TBANK, της 

Αγροτικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της FBB, της 

PROBANK  και έξι συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες έπαψαν να 

υφίστανται, βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και έχουν μεταφερθεί, 

πλέον, στις τέσσερις βασικές (συστημικές) τράπεζες, δηλαδή την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την 

Eurobank. (γ) Η τρίτη επιλογή ήταν να γίνει ανακεφαλαιοποίηση, μέσω 

δημοσίων πόρων, των τραπεζών που θα εκρίνοντο ως "συστημικά σημαντικές", 

και συνεπώς βιώσιμες σύμφωνα με το παράδειγμα πολλών τραπεζών ανά τον 

κόσμο. Ως "συστημικά σημαντικές" τράπεζες στην Ελλάδα αξιολογήθηκαν η 

Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank και η 

Eurobank. 
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3.3.2. Οι βασικές ανακεφαλαιοποιήσεις των τεσσάρων «συστημικά 

σημαντικών» ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

Από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Μάιο του 2018 έλαβαν χώρα  τρεις 

ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων συνολικού ποσού 

64 δισ. ευρώ εκ των οποίων 50,6 δισ. ευρώ αφορούσαν τις 4 συστημικά 

σημαντικές ελληνικές τράπεζες. Μέρος της ανακεφαλαιοποίησης (27,9δισ.) 

καλύφθηκε από δημόσιους πόρους μέσω του ΤΧΣ, στο πλαίσιο του οποίου 

τέθηκαν επιπλέον περιορισμοί στη λειτουργία των Τραπεζών (σύνθεση 

διοικητικών συμβουλίων, διανομή κερδών, αμοιβών, εσωτερικών δομών).  

Η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (2012 - 2013) 

έγινε μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στοίχισε 

περίπου 25,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι τέσσερις συστημικά 

σημαντικές τράπεζες θα   "αποκρατικοποιηθούν" κατά τη διάρκεια των 

επομένων ετών, ενώ εν τω μεταξύ θα έχουν υπαχθεί, από το Νοέμβριο του 2014 

στην άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.   

 Η εξέλιξη όμως δεν ήταν η αναμενόμενη και τα γεγονότα οδήγησαν σε 

2 ακόμη ανακεφαλαιοποιήσεις τον Μάϊο του 2014 και τον Νοέμβριο του 2015. 

Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση το 2014, καλύφθηκε στο σύνολό της από 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ύψους 8,3 δισ. ευρώ, προκαλώντας μεγάλη 

απαξίωση της περιουσίας του ΤΧΣ, το οποίο μείωσε αναγκαστικά τα ποσοστά 

συμμετοχής του στις τράπεζες. 

 Στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του 2015, ιδιώτες επενδυτές κάλυψαν 

με περίπου 5,3 δισ. ευρώ τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών 

(απαιτήθηκε ποσό πολύ μικρότερο από τα 25 δισ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί 

για τη στήριξη των τραπεζών από τον ESM). Βάσει των δεσμεύσεων που έχουν 

αναληφθεί από το πρόγραμμα προσαρμογής, το ΤΧΣ θα καταρτίσει στρατηγική 

για την πλήρη έξοδό του από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών μέχρι το 
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2022. Η ολοκλήρωση της 3ης ανακεφαλαιοποίησης τον Νοέμβριο του 2015 

οδήγησε στον αφανισμό των παλαιών μετόχων και μεταξύ αυτών του ΤΧΣ που 

κατείχε μεγάλα πακέτα μετοχών των τραπεζών.   Έτσι σε όλες τις τράπεζες η 

πλειοψηφία των μετοχών περνάει σε ιδιωτικά χέρια. 

Σήμερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες   μέλη της ΕΕΤ είναι: 

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

 2) ALPHA BANK, 

 3) EUROBANK 

4) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 

και η Attica Bank και οι οποίες καλύπτουν το 97% του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος (σε όρους ενεργητικού) από 67,7% που ήταν το μερίδιο 

των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στο τέλος του 2007. Παρουσία έχουν, επίσης, 

η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η Aegean Baltic Bank, η Praxia Bank, εννέα 

(9) συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και τα υποκαταστήματα (21) αλλοδαπών 

τραπεζών (ενδεικτικά, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, Unicredit, Bank of 

America, Procredit Bank, BNP Paribas Securities Services, ABN AMRO Bank, 

κ.λπ). Στο γράφημα 4 απεικονίζονται τα στοιχεία ισολογισμού & 

αποτελεσμάτων εμπορικών τραπεζών Α Εξαμήνου 2020.  

 

 

Γράφημα 4 Στοιχεία ισολογισμού & αποτελεσμάτων εμπορικών τραπεζών Α Εξαμήνου 

2020 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
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KEΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

 

4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Oι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα, αποτελούν πλέον 

μια ιδιαιτέρως συνήθη πρακτική παγκοσμίως. Προκειμένου να ανταγωνιστούν 

πιο αποτελεσματικά και να αντισταθμίσουν τις αυξανόμενες κανονιστικές 

πιέσεις, οι μικρές και μεσαίες τράπεζες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν την 

πρακτική των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς ο κύριος στόχος τους είναι 

να αποκομίσουν οφέλη από οικονομίες κλίμακας. 

Ιδίως την τελευταία δεκαετία έχουμε δει πολλές τράπεζες παγκοσμίως να 

προβαίνουν σε στρατηγικές επιλογές σχετικά με τους τομείς της 

επιχειρηματικότητάς τους που είναι «πυρηνικοί» και απλοποιούν ανάλογα την 

επιχειρησιακή τους υποδομή. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων 

και εξαγορών των τραπεζικών ιδρυμάτων πιθανότατα να αυξηθούν στο εγγύς 

μέλος,  - αναγκάζοντας τις τράπεζες να σχεδιάσουν νέες στρατηγικές 

εστιάζοντας σε τομείς που προσφέρουν καλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν το 

κεφάλαιό τους. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει στο 

αποτέλεσμα της συγχώνευσης ή εξαγοράς  στον τραπεζικό τομέα και θα 

συζητήσουμε κυρίως  το ρόλο που διαδραματίζει ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, στην επίτευξη ενός επιτυχούς αποτελέσματος.   

Πριν από αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η έρευνα για συγχωνεύσεις 

και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα και γενικότερα στον εταιρικό τομέα διεθνώς 

έχει αναπτυχθεί μέσω τριών προσεγγίσεων (Henningsson, 2018), οι οποίες είναι: 

α) ως εργαλείο οργανωτικής στρατηγικής. β) αξιολόγηση και ανάπτυξη της 
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οργανωτικής ένωσης μεταξύ δύο εταιρειών και γ) μελέτη γεγονότων και 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Μεταξύ των διαφόρων δηλωθέντων στόχων, η εστίαση στις 

χρηματοοικονομικές πτυχές φαίνεται να είναι ο πρωταρχικός, αν και τα πιθανά 

κέρδη προέρχονται από επιμέρους τομείς, επεκτείνοντας την ανταγωνιστική 

κλίμακα των συγχωνευθέντων εταιρειών και αυξάνοντας συχνά την 

διαπραγματευτική τους δύναμη. 

Η ταχεία διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών που συμβαίνει στην 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά έχει οδηγήσει σε αύξηση της 

ανταγωνιστικής πίεσης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας στην προσαρμογή των αντίστοιχων 

οργανωτικών δομών και διαδικασιών τους, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την 

Πληροφορική (IT) , οι οποίες δομές και διαδικασίες είναι απαραίτητες για την 

παροχή υπηρεσιών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους (Porter & Millar, 

2018). Για παράδειγμα, στη Βραζιλία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κατέλαβε 

την τρίτη θέση στην κατάταξη των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2018, με 78 

συναλλαγές που αφορούσαν τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια 

(PriceWaterHouseCoopers, 2019). 

Παρά αυτό το ευρύ πεδίο, υπάρχουν λίγες ακαδημαϊκές μελέτες σχετικά 

με την ολοκλήρωση των Συστημάτων και της Πληροφορικής (SIT), οι οποίες 

αποτελούν σημαντικό μέρος της επένδυσης στην περίπτωση 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε εμπορικές τράπεζες, καθώς και 

σχετικά με τα οργανωτικά αποτελέσματα και τη διαχείριση αυτής της 

διαδικασίας στο πλαίσιο των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Henningsson, 2018). 

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές έδειξε τη 

δυσκολία αξιολόγησης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των πληροφοριακών 

συστημάτων μετά από αυτές τις διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων 

μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Carlyle, 2018).   
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Στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το αποτέλεσμα της ενοποίησης των 

πληροφοριακών συστημάτων παρέχει σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Η 

αυξημένη χρήση της πληροφορικής στον εταιρικό κόσμο εν γένει και ειδικότερα 

στον τραπεζικό τομέα παγκοσμίως έχει καταστήσει πιο σημαντικό τον ρόλο των 

πληροφοριακών συστημάτων στην λήψη αποφάσεων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ζητήματα πληροφοριακών 

συστημάτων/τεχνολογιών πληροφοριών (IS / IT) μπορούν να επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και ενοποίησης μετά τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

 Όπως προαναφέρθηκε οι συγχωνεύσεις και εξαγορών στον τραπεζικό 

τομέα, γενικά θεωρείται ότι συμβάλλουν στην διεύρυνση της πελατειακής τους 

βάσης, στη βελτίωση μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας και στην ενίσχυση των 

δυνατοτήτων μάρκετινγκ προκειμένου να αποκρούσουν και να ξεπεράσουν τον 

ανταγωνισμό. Παρόλο που αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να είναι οι βασικοί 

λόγοι για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα αλλά και 

γενικότερα στον εταιρικό τομέα,  τα συστήματα πληροφοριών έχουν αποκτήσει 

καθυστερημένα εξέχουσα θέση ως ένας άλλος βασικός παράγοντας υπό 

εξέταση. Εν ολίγοις, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν θεωρηθεί σημαντικό 

στοιχείο από την άποψη της απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος (Porter, 

1980; Brown και Eisenhardt, 1998). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις 

τράπεζες να σκεφτούν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων κατά τη λήψη 

αποφάσεων για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Μια σημαντική παράμετρος είναι ο ρόλος των συστημάτων 

πληροφοριών στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό 

τομέα. Υπάρχει ανάγκη για καλά σχεδιασμένη ενοποίηση μεταξύ των 

τραπεζικών ιδρυμάτων από την άποψη των πληροφοριακών συστημάτων καθώς 

υπάρχει κίνδυνος που συνδέεται με την ενοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών 

πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διεξαχθεί αναλυτική μελέτη 

νωρίς στον κύκλο ζωής της δραστηριότητας συγχώνευσης ή εξαγοράς που θα 
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θέτει τον παράγοντα των υπό ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (Bailey, 

2001). Στην πραγματικότητα, τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούνται συχνά 

ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή και ενσωμάτωση 

όταν εμπλέκονται σε μια διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς. Συχνά η χρήση 

τυποποιημένων διεπαφών, καθώς και μεθόδων και οδηγιών βοηθά στην αύξηση 

της πιθανότητας επιτυχούς ολοκλήρωσης (Popovich, 2001).  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ολοκλήρωσης των 

πληροφοριακών συστημάτων μετά τη συγχώνευση είναι η αδυναμία ενοποίησης 

των πληροφοριακών συστημάτων των δυο τραπεζών για να λειτουργούν ως ένα 

ενιαίο συνεκτικό σύστημα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη συμμετοχής 

του τμήματος πληροφοριακών συστημάτων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την συγχώνευση ή την εξαγορά. Οι επαγγελματίες του τομέα πληροφοριακών 

συστημάτων πρέπει να συμμετέχουν ήδη από το αρχικό στάδιο των μελετών 

σκοπιμότητας πριν από τη συγκέντρωση, έως τα σχέδια ολοκλήρωσης και 

εφαρμογής. Η ανάγκη και το κόστος της ολοκλήρωσης του συστήματος πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κόστους της δραστηριότητας 

μετά τη συγχώνευση.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τράπεζες ενοποιούνται σήμερα 

παγκοσμίως όλο και περισσότερο μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι λόγοι 

πίσω από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν - από τη διαχείριση 

παγκόσμιων επιχειρηματικών κινδύνων, η αναγκαιότητα ικανοποίησης 

κανονιστικών απαιτήσεων, η ανάγκη επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

κλπ.   

Καθώς λοιπόν οι τράπεζες προχωρούν όλο και πιο συχνά σε  

συγχωνεύσεις και εξαγορές, καλούνται παράλληλα να διαχειριστούν επιτυχώς 

μεταξύ άλλων και   την ενσωμάτωση τεχνολογιών από διάφορους τομείς εντός 

και εκτός της βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τυχόν δυσλειτουργίες ή 

διακοπές κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι ένας παράγοντας που 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη μιας τράπεζας. Παράλληλα, μια 
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επιτυχής διαχείριση της ενσωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων των 

τραπεζών που συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται μπορεί να αποτελέσει 

αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή πορεία του τραπεζικού 

οργανισμού μετά την συγχώνευση ή την ενσωμάτωση.  Είναι επομένως 

απαραίτητο οι τράπεζες που συγχωνεύονται να εργάζονται συστηματικά σε 

τομείς που σχετίζονται με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 

τους, παράλληλα με την  συμμόρφωση με τους κανονισμούς, την  καινοτομία 

και την ρευστότητα. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν μέσω του εκ 

των προτέρων προγραμματισμού και της δέουσας επιμέλειας στην εξασφάλιση 

μιας ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων.  

 

4.2.Λόγοι αποτυχίας συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών και ο ρόλος 

των  πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανεπιτυχών συγχωνεύσεων τραπεζών. 

Ένα από τα πιο εξέχοντα είναι η περίπτωση της εξαγοράς της Merrill Lynch από 

την Bank of America  το 2008, που κόστισε στην τράπεζα περισσότερο από 40 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ειδικότερα, το 2008, η μεγαλύτερη αμερικανική 

εμπορική τράπεζα Bank of America προχώρησε στην εξαγορά της επενδυτικής 

Merrill Lynch, έναντι 50 δισ. δολαρίων, καθώς η τελευταία είχε καταγράψει 

συνολικές ζημίες ύψους 52,2 δισ. δολαρίων από την πιστωτική κρίση (Pike & 

Neale, 2017). Η συγχώνευση μετέτρεψε την Bank of America  σε έναν μεγάλο 

παίκτη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων ακριβώς πριν ξεσπάσει η φούσκα στον 

τομέα των ακινήτων. Από τότε, η τράπεζα υπέστη τεράστιες απώλειες ακινήτων 

και αναγκάστηκε να καταβάλλει τεράστια ποσά σε νομικές αμοιβές και 

διακανονισμούς με κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες (Luypaert, 2018). 
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Μερικοί από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι τραπεζικές 

συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν είναι (Saple, 2000): 

• Μη επιτυχής πολιτιστική συνάφεια. Εάν οι συγχωνευόμενες τράπεζες 

δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές στη επιχειρηματική τους κουλτούρα, η 

συγχωνευμένη μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά ως μία οντότητα. 

• Κακή διαχείριση ενοποίησης. Η ολοκλήρωση των συστημάτων είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη 

προσοχή. Μια αποτυχημένη προσπάθεια μπορεί να έχει επίδραση στους 

πελάτες, καθώς και να οδηγήσει σε σύγχυση και δυνητικά σε ανεπανόρθωτη 

ζημία στη φήμη μιας τράπεζας. 

• Αποτυχία ρύθμισης του ρυθμού ολοκλήρωσης. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης 

των αναγκών των συγχωνευόμενων τραπεζών, είναι ανάγκη να προγραμματιστεί 

σχολαστικά και να πραγματοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για να 

αποφευχθεί η πιθανότητα της απώλειας εστίασης με την πάροδο του χρόνου. 

• Ατελής και ανεπαρκής δέουσα επιμέλεια. Λόγω της επιμέλειας και των 

δύο τραπεζικών επιχειρήσεων είναι κρίσιμο να προσδιορισθεί εάν η 

συγχώνευση θα αποφέρει πραγματικά ευεργετικά αποτελέσματα. 

• Αποτυχία συμμετοχής ομάδων πληροφορικής. Πολλές συγχωνεύσεις 

και εξαγορές τραπεζών παγκοσμίως τράπεζες έχουν αποτύχει επειδή οι ομάδες 

των πληροφοριακών συστημάτων, δεν διαχειρίστηκαν με τον δέοντα τρόπο τις 

δραστηριότητες συγχώνευσης  υπονομεύοντας τη συνέχεια των 

συγχωνευθέντων ή εξαγορασθέντων επιχειρήσεων. 

 

4.3. Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στις συγχωνεύσεις-

εξαγορές τραπεζών και παράγοντες επιτυχίας 

 

Τυχόν δυσλειτουργίες ή διαταραχές στις επιχειρηματικές διαδικασίες 

κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς μπορεί να έχει δυσμενείς - 
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μερικές φορές μάλιστα και καταστροφικές - επιπτώσεις στη φήμη μιας 

τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της εμπιστοσύνης των πελατών 

και, ως εκ τούτου, την πρόκληση ζημιών (Romer, 2016). Ο ρόλος που τα 

πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν είναι κρίσιμης σημασίας στην 

διαδικασία συγχώνευσης και εξαγοράς καθώς συμβάλλουν στη διασφάλιση της 

συνέχειας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια και μετά τις συγχωνεύσεις. Ο 

ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις εν λόγω διαδικασίες, περιλαμβάνει 

την ολοκλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων υποδομής όπως κέντρα 

δεδομένων, λειτουργικές πλατφόρμες και διάφορες εφαρμογές καθώς και 

ευθυγράμμιση των πληροφοριακών και των επιχειρησιακών στρατηγικών των  

συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Αν και αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης διαρκεί 

συνήθως δύο τρία χρόνια μετά τη συγχώνευση/εξαγορά ο αντίκτυπος των 

προβλημάτων - απώλεια κερδοφορίας και αποδοτικότητας κόστους, για 

παράδειγμα - μπορεί να διαρκέσει αρκετά πιο πέρα από αυτήν την περίοδο 

(Maire & Collerette, 2011). 

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις τραπεζών, ο πιο σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας είναι η διασφάλιση της λειτουργικότητας της υποδομής 

πληροφορικής, η οποία επηρεάζει άμεσα την εμπειρία των πελατών. Ως εκ 

τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη τα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής (CTO 

chief technology (or technical) των τραπεζών να συμμετάσχουν από κοινού  στις 

δραστηριότητες σχεδιασμού της συγχώνευσης και των δύο οντοτήτων (Sharma, 

2012). 

Υπάρχουν διάφορα σενάρια που σχετίζονται με την συγχώνευση 

υποδομών πληροφορικής (Straub, 2007): 

• Το σύστημα πληροφορικής της κύριας οντότητας είναι ισχυρό και 

μπορεί να υποστηρίξει την απορρόφηση του συστήματος πληροφορικής της 

συγχωνευόμενης τράπεζας 
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• Το σύστημα πληροφορικής της συγχωνευόμενης οντότητας είναι 

ισχυρό και μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρηση την επιχειρηματική 

δραστηριότητα της κύριας τράπεζας. 

• Η υποδομή πληροφορικής της συγχωνευμένης οντότητας είναι ένας 

συνδυασμός του περιβάλλοντος συστημάτων και των δύο ιδρυμάτων - ο στόχος 

είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού πλεονεκτήματος και των δυο οντοτήτων. 

Αυτό είναι χρήσιμο όταν οι επιχειρηματικοί τομείς και των δύο τραπεζών είναι 

διαφορετικοί και τα προϊόντα πληροφορικής είναι προσαρμοσμένα ώστε να 

ταιριάζουν στις απαιτήσεις της κάθε μίας. 

• Μια νέα υποδομή συστημάτων προσφέρει όλες τις απαραίτητες 

υπηρεσίες στους πελάτες της συγχωνευμένης οντότητας. Για να διασφαλιστεί 

μια επιτυχημένη συγχώνευση δυο τραπεζικών ιδρυμάτων από ένα προοπτική 

των πληροφορικών συστημάτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 

σημεία: 

• Είναι καλύτερο οι δυο οντότητες που συγχωνεύονται σε μια, να 

επιλέξουν ένα από τα υφιστάμενα περιβάλλοντα πληροφορικών συστημάτων 

που οι δυο τράπεζες χρησιμοποιούσαν ως τότε, ή  να επιλέξουν ένα εντελώς νέο 

περιβάλλον πληροφορικής. Η πρώτη προσέγγιση θα απαιτήσει λιγότερο χρόνο 

και προσπάθεια, αφού τουλάχιστον ορισμένοι χρήστες θα είναι ήδη 

εξοικειωμένοι με τα εν λόγω συστήματα. Επίσης, η εμπειρία είναι επίσης 

υφιστάμενη και μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διαδικασία συγχώνευσης για 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. 

• Είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν σε όλες τις συγχωνευόμενες 

τραπεζικές οντότητες, εκείνες οι εφαρμογές πληροφορικής που μαζί αποτελούν 

μια σχετικά ολοκληρωμένη ομάδα. 

• Η διαδικασία επιλογής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ομάδα 

εφαρμογών που εξυπηρετεί καλύτερα τις απαιτούμενες λειτουργίες, το κόστος, 

τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, εάν τα δεδομένα από άλλες εφαρμογές που θα 
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καταργηθούν σταδιακά μπορούν επιτυχώς να συγχωνευθούν σε αυτά τα 

συστήματα · και, τέλος, το βαθμό ευελιξία που προσφέρει το σύνολο 

εφαρμογών για μελλοντικές απαιτήσεις της νέας τραπεζικής οντότητας η οποία 

προέκυψε μετά την συγχώνευση ή εξαγορά. 

• Η συγχωνευμένη τράπεζα μπορεί να έχει ορισμένες εφαρμογές που 

είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μια 

στιβαρή αρχιτεκτονική πληροφορικής πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να 

ενσωματώνει επιτυχώς αυτά τα συστήματα. 

• Η διάρκεια κάθε προσπάθειας ολοκλήρωσης των συστημάτων 

πληροφορικής των υπό συγχώνευση τραπεζών, αποτελεί επίσης έναν κρίσιμο 

παράγοντα που θα πρέπει να εκτιμηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, τόσο 

περισσότερο η νέα οντότητα που θα προκύψει θα πρέπει να αναλάβει το κόστος 

διαχείρισης δύο ξεχωριστών υποδομών συστημάτων πληροφορικής. Την ίδια 

στιγμή, η βιασύνη υλοποίησης μιας τέτοιας επιχείρησης μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγική. Συνεπώς πρέπει να δοθεί μεν επαρκής χρόνος για την επίτευξη 

των στόχων της συγχώνευσης των πληροφορικών συστημάτων των τραπεζικών 

οντοτήτων αλλά όχι ιδιαιτέρως μεγάλος χρόνος προκειμένου να αποφευχθούν 

περαιτέρω έξοδα διαχείρισης και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων 

πληροφορικής (Sudarsanam, 2013). 

Στα σενάρια που περιγράφονται παραπάνω, πρωτεύων στόχος είναι η 

επίτευξη ενός ενιαίου περιβάλλοντος πληροφορικής που θα χρησιμοποιείται από 

όλους τους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών, δεδομένου ότι η χρήση ενός 

μοναδικού τοπίου πληροφορικής ενισχύει περαιτέρω την ολοκλήρωση των 

συγχωνευμένων ιδρυμάτων. Μια τέτοια υποδομή μπορεί να είναι ένας 

συνδυασμός των εφαρμογών και των δύο συγχωνευμένων τραπεζών. Σε κάθε 

περίπτωση ο κύριος στόχος ενός προγράμματος ολοκλήρωσης πληροφορικής 

είναι να υλοποιηθεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται, ώστε οι πελάτες να μην 

νιώσουν άβολα ή να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τις διαδικτυακές και 
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άλλες συναλλαγές τους με την τράπεζα. Ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση του 

σχεδίου συγχώνευσης των πληροφορικών συστημάτων των τραπεζών που 

συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται οι CTO πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι 

διεπαφές και τα κανάλια έχουν διεξοδικά αξιολογηθεί και έχουν σχεδιαστεί 

προσεκτικά σενάρια αντιμετώπισης των όποιων ενδεχόμενων προβλημάτων 

μπορεί να προκύψουν κυρίως στα πρώτα στάδια της διαδικασίας συγχώνευσης 

όσον αφορά την λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων. 

Τέλος, η απόφαση να επιλεγεί ένας συγκεκριμένος τρόπος για την 

επιτυχή συγχώνευση των συστημάτων πληροφορικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τα ακόλουθα (Suresh,2013): 

• Τα τέλη άδειας και το κόστος της απαιτούμενης υποδομής. 

• Την ποιότητα των δεδομένων στα υπάρχοντα συστήματα και τη 

δυνατότητα μετεγκατάστασης αυτών των δεδομένων στο νέο πληροφορικό 

περιβάλλον που θα εξυπηρετήσει τη συγχωνευθείσα οντότητα. 

• Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετεγκατάσταση δεδομένων από το ένα 

σύστημα σε άλλο, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα 

• Η εκπαίδευση που απαιτείται για τους χρήστες. 

• Ο βαθμός στον οποίο η εμπειρία του πελάτη της τράπεζας θα 

επηρεαστεί μετά τη συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

 4.4. Μελέτες περίπτωσης για το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων 

στις συγχωνεύσεις/εξαγορές στον τραπεζικό τομέα 

 

 

Υπάρχουν διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν αναλύσει τη σημασία των 

πληροφοριακών συστημάτων στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό 

τομέα. Για παράδειγμα στην σχετική έρευνά του ο Henningsson εξέτασε πώς οι 

εμπειρίες ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων στην περίπτωση 
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συγχώνευσης τραπεζικών οργανισμών είναι κρίσιμες για τη μελλοντική επιτυχία 

του τραπεζικού ιδρύματος. Η μελέτη του Henningsson βασίζεται στην έρευνα 

της Trelleborg - μιας σουηδικής τραπεζικής εταιρείας η οποία εξαγόρασε άλλη 

τράπεζα και τα έργα ολοκλήρωσης των πληροφοριακών συστημάτων. Η έρευνα 

αναπτύσσει ένα μοντέλο βασισμένο στη γνώση που εξηγεί την οικοδόμηση της 

οργανωτικής γνώσης για την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων. Το 

μοντέλο που ο Henningsson προτείνει περιλαμβάνει, πέντε προτάσεις που 

βασίζονται στους ακόλουθους μηχανισμούς: βελτίωση ρουτινών, προληπτική 

μάθηση, ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης, βελτίωση δευτερευουσών 

δραστηριοτήτων και σχετική ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης. Οι δύο τελευταίοι 

μηχανισμοί είναι νέοι στη βιβλιογραφία και υποδηλώνουν ότι οι γνώσεις που 

σχετίζονται με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ενδέχεται να 

προέρχονται από τις εμπειρίες άλλων έργων ενοποίησης πληροφοριακών 

συστημάτων ή σχετικών δραστηριοτήτων.   

Σε μια ακόμη σχετική έρευνα οι Tanriverdi & Uysal (2011) 

υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων δεν οδηγεί 

πάντα σε επίτευξη αξίας μετά την συγχώνευση. Το σημείο εκκίνησής τους είναι 

ότι η προηγούμενη έρευνα σχετικά με την κάθετη ολοκλήρωση έχει δείξει ότι οι 

πόροι των πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι ελεύθεροι, δηλαδή, αυτοί οι 

πόροι δεν μεταφέρονται εύκολα από μια εταιρεία σε άλλη εταιρεία, ή αν 

υποθετικά αυτό μπορεί να γίνει, το κόστος πραγματοποίησης της ενοποίησης 

είναι ιδιαιτέρως υψηλό και ως εκ τούτου απαγορευτικό. Αυτή είναι επίσης μία 

από τις εξηγήσεις για το γιατί η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων 

τείνει να αποτύχει στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον 

τραπεζικό τομέα και όχι μόνο.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι πόροι ή οι δυνατότητες των 

πληροφοριακών συστημάτων δεν μεταφέρονται εύκολα, γιατί υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στους στόχους. Η ενοποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων δημιουργεί ειδικότερα σύμφωνα με την άποψη των συγγραφέων, 
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ζητήματα διαχείρισης πόρων με αποτέλεσμα η ενσωμάτωση των 

πληροφοριακών συστημάτων στην περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών 

τραπεζών, να μην δημιουργεί σε κάθε περίπτωση αξία για τους μετόχους. Οι 

συγγραφείς βασίζονται στη θεωρία εταιρικού ελέγχου και εξετάζουν τους 

παράγοντες που εξηγούν το ρόλο των πόρων πληροφοριακών συστημάτων στις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές.  

Ειδικότερα δοκιμάζουν τις υποθέσεις τους σε ένα δείγμα 549 

περιπτώσεων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα 1998 και 2007 

και διαπιστώνουν ότι, κατά μέσο όρο, οι κεφαλαιαγορές αντιδρούν αρνητικά 

στις ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων των οποίων οι πόροι των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι ανώτεροι σε σχέση με αυτούς των στόχων. 

Αυτό υποδηλώνει ότι εάν οι πόροι των πληροφοριακών συστημάτων του στόχου 

θεωρηθούν κατώτεροι, τότε ο αποκτών θα εφαρμόσει μια στρατηγική 

αντιγραφής και αντικατάστασης στην ολοκλήρωση του πληροφοριακού 

συστήματος και θα διαταράξει με τον τρόπο αυτό τις δραστηριότητες και την 

αύξηση των εσόδων του στόχου. Οι συγγραφείς επισημαίνει επίσης την ύπαρξη 

αντιφατικών στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

συμβαίνουν στον ίδιο κλάδο, τότε η στρατηγική αντιγραφής και αντικατάστασης 

θεωρείται θετική από την άποψη της αγοραίας αξίας, καθώς και οι δύο εταιρείες 

έχουν παρόμοιες πρακτικές λειτουργίας. Τα ευρήματα δείχνουν πάντως ότι η 

επιτυχία της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος εξαρτάται από ένα 

σύνολο παραγόντων που κατά περίπτωση διαφοροποιούνται. 

Η έρευνα από τους Toppenberg & Henningsson (2013), επισημαίνει 

ορισμένα ζητήματα κατά την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μετά τη 

συγχώνευση δύο τραπεζικών εταιρειών. Δεδομένης της διαφοράς στον τύπο των 

προϊόντων που μπορεί να παράγουν οι δύο οργανισμοί, ορισμένες από τις 

διαδικασίες τους, όπως οι προμήθειες, είναι διαφορετικές. Η επιχειρηματική 

πρόκληση εν προκειμένω είναι να αναπτυχθεί μια κοινή πλατφόρμα που να 

υποστηρίζει και τις δύο επιχειρηματικές μονάδες. Οι συγγραφείς αναπτύσσουν 
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ένα πλαίσιο, το οποίο δείχνει πώς περιβαλλοντικοί και οργανωτικοί παράγοντες 

διαμορφώνουν τη διαδικασία της κοινής ανάπτυξης πλατφόρμας στις 

συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα και όχι μόνο. Ένα κεντρικό εύρημα είναι ο 

ρόλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των επιχειρηματικών 

μονάδων και η σημασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μονάδων. 

Μια ακόμα σχετική έρευνα των Maire  & Collerette, (2011). είναι μια εις 

βάθος μελέτη περίπτωσης της ισπανικής τράπεζας Santander Group και της 

εξαγοράς της από την Abbey - μια βρετανική τράπεζα. Οι μέθοδοι ενοποίησης 

των πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε εξελικτικές θεωρίες, είναι 

η βασική ιδέα σε αυτό το άρθρο. Οι εξελικτικές θεωρίες προτείνουν ένα σύνολο 

μετασχηματισμών που επιλύουν προβλήματα και την ικανότητα αναβάθμισής 

τους. Σε αυτήν την μελέτη περίπτωσης οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη ο 

τραπεζικός οργανισμός που προέκυψε μετά από την συγχώνευση να γίνει πιο 

επικεντρωμένος στον πελάτη μεταφέροντας την πλατφόρμα πληροφοριακών 

συστημάτων στον νέο οργανισμό, το Partenon.  

Στην αρχή, ο Όμιλος Santander πέτυχε συνέργειες βασισμένες σε 

οικονομίες κλίμακας και εμβέλειας βραχυπρόθεσμα (2004-2006). Με την 

πάροδο του χρόνου, η πορεία οδήγησε σε αναδυόμενες συνέργειες βασισμένες 

σε νέες επιχειρήσεις και νέα οργανωτική δομή. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και 

η διανομή των πληροφοριακών συστημάτων στην τράπεζα, άλλαξαν μετά την 

εφαρμογή του Partenon. Αυτές οι αλλαγές επέτρεψαν στο Santander Group να 

γεφυρώσει το χάσμα, όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα των δυο 

τραπεζών δημιουργώντας έτσι μια πιο ευέλικτη πλατφόρμα. 

 Τέλος άλλες σχετικά πρόσφατες μελέτες σε εταιρείες που εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών δείχνουν ότι ένα από τα πιο 

κρίσιμα ζητήματα είναι η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων. Μια 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2000 από την PricewaterhouseCoopers δείχνει 

ότι στο 47% των τραπεζικών συγχωνεύσεων διαπιστώθηκε ότι η απόκτηση 

τεχνικών πλεονεκτημάτων από την συγχώνευση των πληροφοριακών 
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συστημάτων ήταν ένα από τα κίνητρα για συγχώνευση, η οποία αποτελεί μια 

σημαντική αύξηση από τις εταιρείες που έπραξαν για τον ίδιο λόγο (15%) το 

1997. Η έρευνα ρίχνει επίσης φως στη σημασία των πληροφοριακών 

συστημάτων στις συγχωνεύσεις κα εξαγορές στο 75% των εταιρειών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων 

λόγω καθυστερήσεων, χαμένων ευκαιριών και μειωμένων εσόδων (Harrell & 

Higgins, 2002). 

Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων είναι καθοριστικός για την 

επιτυχία ή την αποτυχία μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Συγκεκριμένα, ο  

αντίκτυπος μιας κακής διεξαγωγής ενοποίησης των πληροφοριακών 

συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία εξαγοράς (Pablo, 1994; Kitching, 

1973). Σε πολλές περιπτώσεις, η δυσκολία προκύπτει όταν η εξαγοράζουσα 

τράπεζα δεν μπορεί να ενσωματώσει την άλλη τράπεζα σωστά, με αποτέλεσμα 

τη μείωση της κερδοφορία και της οικονομικής βιωσιμότητας μετά την εξαγορά 

(Ηοbson et al., 2013; Ravenscraft and Scherer, 1987). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

  

 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών αποτελούν σήμερα συνήθεις 

πρακτικές που υιοθετούνται όλο και περισσότερο στην τραπεζική βιομηχανία 

διεθνώς. Οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία, 

χρησιμεύοντας ως πηγές δανεισμού και παρέχοντας στους καταναλωτές την 

δυνατότητα να καταθέσουν τις αποταμιεύσεις τους. Οι συγχωνευμένες τράπεζες 

μπορούν να αποκτήσουν κέρδη απόδοσης μέσω των συγχωνεύσεων και να 

μεταβιβάσουν αυτά τα οφέλη στους πελάτες τους με τη μορφή χαμηλότερων 

επιτοκίων δανεισμού και περιθωρίων επιτοκίου. Αν και οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές είναι συχνό φαινόμενο, πρέπει να  επισημανθεί ότι αποτελούν 

παράλληλα ιδιαιτέρως σύνθετες διαδικασίες στις οποίες ελλοχεύει το 

ενδεχόμενο πρόκλησης έκτακτου επιχειρηματικού κινδύνου. Συνεπώς οι 

τράπεζες χειρίζονται προσεκτικά κάθε σχεδιαζόμενη προοπτική συγχώνευσης ή 

εξαγοράς, χρησιμοποιώντας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο κάθε διαθέσιμο πόρο 

και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποτυχίας. Η χρήση των πληροφορικών 

συστημάτων αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο το οποίο τίθεται στη διάθεση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς λαμβάνουν   υπόψη τα οφέλη και τους κινδύνους 

και καθώς συνδυάζουν τις επιμέρους διαδικασίες προχωρώντας σε μια 

επιτυχημένη συγχώνευση ή εξαγορά. 

Πολλές μελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών εξετάζουν 

μόνο τα αμιγώς οικονομικά στοιχεία των υπό συγχώνευση ή εξαγορά τραπεζών 

σε μια διαδικασία «άσκησης επί χάρτου» χωρίς να λαμβάνουν υπόψη άλλους 

παράγοντες όπως την συνάρθρωση των πληροφοριακών συστημάτων, την 

συμβατότητά τους κλπ. Η αποτυχία αξιολόγησης της πληροφοριακής 

καταλληλότητας (όχι μόνο της οικονομικής καταλληλότητας) είναι ένας λόγος 



57 

 

για τον οποίο πολλές συγχωνεύσεις τραπεζών αποτυγχάνουν τελικά.  Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα τραπεζικά στελέχη δεν δεσμεύουν αρκετό χρόνο και 

πόρους για να ενώσουν τις δύο τραπεζικές πλατφόρμες σε επίπεδο 

πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει επακόλουθη επίδραση 

στις προσφερόμενες προς τους πελάτες αποτυχία και τελικά να προκληθεί   

αποτυχία της νέας συγχωνευθείσας τράπεζας. Τα τραπεζικά στελέχη όλο και πιο 

συχνά σήμερα αποφεύγουν αυτό το λάθος αφιερώνοντας σημαντικό μέρος του 

προγραμματισμού τους αναφορικά με το πλάνο συγχώνευσης ή εξαγοράς, στην 

παροχή των κατάλληλων πόρων για την πλήρη ολοκλήρωση των  δύο 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο τεχνολογίας και πληροφοριακών 

συστημάτων. Έχει καταστεί πλέον σαφές πως οποιαδήποτε αλλαγή σε επίπεδο 

τεχνολογικών πλατφορμών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά τους πελάτες της τράπεζας.  

Με βάση τα παραπάνω αναλυθέντα, είναι σαφές ότι οι εκτιμήσεις 

κινδύνου   παίζουν σημαντικό ρόλο στις τραπεζικές πολιτικές συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. Μεταξύ των στοιχείων εκείνων που μπορούν να συμβάλλουν 

στην μείωση του κινδύνου είναι σαφώς και ο ρόλος των πληροφοριακών 

συστημάτων των τραπεζών. Έτσι όλο και περισσότερο με την  ορθολογική και 

κατάλληλη κατά περίπτωση ολοκλήρωση της ενοποίησης των πληροφοριακών 

συστημάτων, επιδιώκονται στόχοι που επιτρέπουν σημαντική μείωση της 

έκθεσής τους σε κίνδυνο, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης που 

παρέχει μεν νέες ευκαιρίες αλλά και σημαντικούς κινδύνους για τέτοιας 

κλίμακας εγχειρήματα στον τραπεζικό τομέα. Παρά τη σημασία αυτής της 

συζήτησης, μεγάλο εύρος ερευνών επικεντρώνονται ακόμη κατά κύριο λόγο 

στην απόδοση (κέρδη και κόστος) και στις αλλαγές στη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων (σύνθεση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας και των 

περιουσιακών της στοιχείων) που προκύπτουν από τη συγχώνευση ή την 

εξαγορά και λιγότερο για επιμέρους παράγοντες όπως για τον ρόλο των 

πληροφοριακών συστημάτων. Συνεπώς το σχετικό ερευνητικό πεδίο είναι 

προφανές ότι προσφέρεται για μελλοντική περαιτέρω σε βάθος έρευνα.  
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