
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

∆.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

 
 
 
 
 

∆έσποινα Μ. Στρατηγάκη 

Φεβρουάριος 2008 
 
 
 
 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής : Αθανάσιος Νούλας 

Καθηγητής  Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 



Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό Κλάδο                                                                      ∆έσποινα Στρατηγάκη 

 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Εισαγωγή…………………………………………………………………...................…..4 

 

1. Κεφάλαιο 1ο                                                                                                                 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές……………………………………………......................5-30 

1.1 Ορισµοί………………………………………………………………………….……....5 

1.2 Είδη……………………………………………………………………………………………..6 

1.3 Κίνητρα – Ωφέλειες…………………………….......................................................8 

1.3.1 Χρηµατοοικονοµικά Κίνητρα….....................................................................9 

1.3.2 Στρατηγικά  Κίνητρα………………………………………….……………..….14 

1.3.3 Άλλοι Λόγοι Πραγµατοποίησης Συγχωνεύσεων..………………..……….....17 

1.4 ∆υσµενείς Παράγοντες……………………….…………………...…………….…....18 

1.5 ∆ιαδικασία Υλοποίησης……………………….……………………………...…..….22 

1.6 Αξιολόγηση – Αποτίµηση………………………………………….......…….....…...25 

1.7 Στρατηγικές Προσφοράς – Άµυνας…………………………………........………...28 

 

2. Κεφάλαιο 2ο                                                                                                                  

Τραπεζικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές …………………………………..............31-50 

2.1 Ιστορική Ανασκόπηση του Τραπεζικού Συστήµατος……….........………………31 

2.2 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα……………………………………....……….….33 

2.3 Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας…………………………………....……...…..……...35 

2.3.1 ∆ιεθνές Θεσµικό Πλαίσιο ………………………...……………….….……….35 

2.3.2 Ελληνικό Θεσµικό Πλαίσιο ………....………………….…………….……….38 

2.3.3 Φορείς Εποπτείας……….................................…..……..….......….…..…...39 

2.3.3.1 Τράπεζα Ελλάδος……………………………..…………..….………..39 

2.3.3.2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς……………………..……………..…...…..46 

2.3.3.3 Επιτροπή Ανταγωνισµού…………………….………………..………48 

 

3. Κεφάλαιο 3ο                                                                                                                  

Σύγχρονο κλίµα και τάσεις…………………………………………………………...51-59 

3.1 Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα…........51 

3.2 Η διεθνής τραπεζική αγορά. Οι συνέπειες της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ στον τραπεζικό 

χώρο ……………………………………………………………........……....…..…....…...53 

3.3 Εξελίξεις και τάσεις στον τραπεζικό τοµέα: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις τραπεζικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα…......................................................................54 

 



Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό Κλάδο                                                                      ∆έσποινα Στρατηγάκη 

 3

4. Κεφάλαιο 4ο                                                                                                                 

Ειδικά Θέµατα……………..……………………...……………………….…………60-68 

4.1 Συγχωνεύσεις, Κερδοφορία και Συγκέντρωση…………………….……………60 

4.1.1 Κερδοφορία..........................................................................................60 

4.1.2 Συγκέντρωση.....................................................................................62 

4.1.3 Σχέση Συγκέντρωσης – Κερδοφορίας...............................................64 

4.2 Συγχωνεύσεις,  Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις…….…..….....….…….66 

 

Συµπεράσµατα………………………………………………………………….............…69-70 

 

Βιβλιογραφία….……………………………………………………………………………….71-75 

 

Παράρτηµα……………………………………………………………………………………..1-25 

 

 



Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό Κλάδο                                                                      ∆έσποινα Στρατηγάκη 

 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην εποχή των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, οι 

επιχειρήσεις αγωνίζονται να παγιώσουν την παρουσία τους διαχρονικά, σε εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Η επιβίωση σε ένα, διεθνώς διαµορφούµενο, 

σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον επιτάσσει τη  διεύρυνση του µεριδίου αγοράς, τη µείωση του 

κόστους σε κάθε επίπεδο, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση-επέκταση των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, µε απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη 

διασφάλιση της βιωσιµότητας. Στην προσπάθεια υπερίσχυσης έναντι των ανταγωνιστών τους, 

οι επιχειρήσεις υιοθετούν, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, στρατηγικές διείσδυσης, ανάπτυξης 

προϊόντος, ανάπτυξης αγοράς, διαφοροποίησης, άλλοτε µε εσωστρέφεια, αξιοποιώντας 

εσωτερικές δυνάµεις, και άλλοτε µε εξωστρέφεια, συµπράττοντας µε άλλες επιχειρήσεις. Στα 

πλαίσια της εξωστρέφειας αυτής, πραγµατοποιούνται Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, οι οποίες 

αποτελούν αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η 

απελευθέρωση των αγορών, η τεχνολογική επανάσταση, η επέκταση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και του εµπορίου έχουν συµβάλει δραστικά στην ανάπτυξη του φαινοµένου. 

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών που στέφθηκαν µε επιτυχία, ούτε 

όµως και λίγες εκείνες που απέτυχαν. Η λύση της συγχώνευσης ή της εξαγοράς, µπορεί να είναι 

αναγκαίο κακό,  κλειδί για την επιτυχία, ή και µοιραίο λάθος, γεγονός που αναδεικνύει τη 

σηµασία και τη δυναµική που ενέχονται στη συγκεκριµένη στρατηγική.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάζονται τα είδη συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα 

κίνητρα, οι ωφέλειες και τα προβλήµατα που ανακύπτουν από αυτές. Παρουσιάζονται τα στάδια 

υλοποίησης, µέθοδοι αποτίµησης και στρατηγικές προσφοράς και άµυνας. Γίνεται ιστορική 

ανασκόπηση της δοµής του τραπεζικού συστήµατος και της πορείας εξέλιξης του υπό εξέταση 

φαινοµένου, καθώς και αναφορά στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο και στο ρόλο της εποπτείας στην 

Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι τάσεις της εποχής σε συνδυασµό µε τις 

τρέχουσες εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Τέλος, µελετάται η επίδραση των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών στη συγκέντρωση και στην κερδοφορία του κλάδου, καθώς 

και στις εργασιακές σχέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή στις Συγχωνεύσεις και στις Εξαγορές 

1.1   Ορισµοί  
Το θέµα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στη σύγχρονη τραπεζική πρακτική,  

εντάσσεται στο γενικότερο ζήτηµα της απόκτησης δύναµης επιρροής και ελέγχου µιας 

επιχείρησης. Οι τρόποι απόκτησης αυτού του ελέγχου είναι: 

α)  η εξαγορά (ολική ή µερική) των µετοχών της, 

β) η δηµιουργία σκληρού πυρήνα από οµάδα µετόχων που µπορούν να επηρεάζουν 

καταλυτικά τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, 

γ) η απόσυρση της εταιρείας από τη χρηµατιστηριακή αγορά, ύστερα από συγκέντρωση 

όλων των εταιρικών µεριδίων  σε µια µικρή οµάδα µετόχων. 

 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της εξαγοράς, η απόκτηση ελέγχου µιας επιχείρησης 

επιτυγχάνεται µε µία από τις παρακάτω µορφές: 

1. συγχώνευση 

2. εξαγορά µετοχών της επιχείρησης 

3. εξαγορά της περιουσίας της επιχείρησης  

    

Ως Εξαγορά (Ε) ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία µια επιχείρηση αποκτά ένα µέρος ή 

το σύνολο της συµµετοχής (µετοχές ή εταιρικά µερίδια) σε µία άλλη έναντι χρηµατικού 

ανταλλάγµατος. Συντελείται ουσιαστικά µε απορρόφηση της  

εταιρείας-στόχου από την εξαγοράζουσα, και συναντάται συνήθως µεταξύ επιχειρήσεων 

διαφορετικού µεγέθους, όπου η µεγαλύτερη είναι εκείνη που ενσωµατώνει τη µικρότερη στον 

οργανισµό της. 

Ως  Συγχώνευση ορίζεται η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται 

χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της 

περιουσίας τους έναντι ανταλλάγµατος σε κάποια άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε 

δηµιουργείται για το σκοπό αυτό. Το αντάλλαγµα αποτελείται από µερίδια συµµετοχής της 

επιχείρησης, στην οποία µεταβιβάστηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται 

σε όσους συµµετείχαν προηγουµένως στις επιχειρήσεις που έπαψαν να υπάρχουν νοµικά. 

Όµοια µε την περίπτωση της εξαγοράς, στη συγχώνευση, επέρχεται ενοποίηση όλων των 

στοιχείων των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων (υλικά, άυλα, ενεργητικού και παθητικού). Η 

διαφορά έγκειται στο ότι, σύµφωνα µε στατιστικά δεδοµένα, συγχωνεύσεις παρατηρούνται 

συνήθως µεταξύ επιχειρήσεων παρόµοιου µεγέθους και δυναµικής. Η ενοποιηµένη οντότητα 

που προκύπτει ύστερα από µία συγχώνευση έχει την ευχέρεια να διατηρήσει το όνοµα και την 

ταυτότητα κάποιας εκ των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων, ή να καταργήσει όλες τις 

προϋφιστάµενες και να δηµιουργήσει µία νέα υπόσταση. 
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Από τους ορισµούς που δόθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι ουσιαστικές διαφορές 

µεταξύ των συγχωνεύσεων και των εξαγορών αφορούν: 

α) στο είδος του προσφερόµενου ανταλλάγµατος, το οποίο είναι συνήθως χρηµατικό στις 

εξαγορές, ενώ αφορά σε µετοχές/εταιρικά µερίδια στις συγχωνεύσεις 

β) στο βαθµό συµµετοχής των µετόχων της εταιρείας "στόχου" στη διοίκηση της νέας 

επιχείρησης που προκύπτει, ο οποίος είναι συνήθως υπαρκτός  στις συγχωνεύσεις σε 

αντίθεση µε τις εξαγορές, και ο οποίος βαθµός  βέβαια διαφοροποιείται κατά περίπτωση, 

ανάλογα µε την επιθετικότητα και τις προθέσεις του "ισχυρού" µέλους της συµφωνίας. 

 

Στην εξαγορά µετοχών,  η εξαγοράζουσα εταιρεία προσφέρει µετρητά ή µετοχές της ίδιας 

ή άλλης επιχείρησης, ως αντάλλαγµα για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της 

εταιρείας στόχου. Η προσφορά αυτή µπορεί να τεθεί είτε "ιδιωτικά" προς τη διοίκηση, είτε 

δηµόσια προς τους µετόχους.  

Εναλλακτικά, η απόκτηση µιας εταιρείας από άλλη επιτυγχάνεται µε την αγορά όλων των 

περιουσιακών στοιχείων της πρώτης από τη δεύτερη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αγοραπωλησία αυτή είναι η οµόφωνη συναίνεση των µετόχων. 

Η απόκτηση του συνόλου της περιουσίας µιας επιχείρησης φαίνεται να είναι περισσότερο 

γραφειοκρατική, δύσκαµπτη, χρονοβόρα και δαπανηρή ως διαδικασία. Αντίθετα, η εξαγορά 

µετοχών είναι πιο άµεση, καθώς δίνει την επιλογή να παρακαµφθεί η διοίκηση και η διαδικασία 

της λήψης της σχετικής αποφάσεως - ψηφοφορίας των µετόχων, ενώ είναι συνήθως πιο 

επιθετική. Το µειονέκτηµα στην περίπτωση αυτή, είναι η ύπαρξη του κινδύνου της µη πλήρους 

απορρόφησης, εάν µερίδα των µετόχων αντιδράσει αρνητικά στην πώληση των µετοχών τους.  

 

1.2   Είδη      

 Μπορούµε να κατατάξουµε τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές σε κατηγορίες µε βάση τα 

εξής κριτήρια: 

1) το είδος ολοκλήρωσης και  τη διαφοροποίηση  

2) το κίνητρο και τις προσδοκώµενες συνέργειες 

3) τον γεωγραφικό παράγοντα 

4) την επιθετικότητα 

5) τη φορολογία 

 

1) Με βάση την ολοκλήρωση, διακρίνουµε τις παρακάτω τρεις υποκατηγορίες συγχωνεύσεων: 

1.1 οριζόντιες, όταν οι συγχωνευόµενες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και 

ανταγωνίζονται για τα ίδια προϊόντα  

1.2 κάθετες, όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στην κάθετη αλυσίδα 

παραγωγής, έχουν για παράδειγµα σχέση πελάτη-προµηθευτή 
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1.3 διαφοροποίησης, όταν δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δραστηριοτήτων των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. 

 

2)  Με βάση το κίνητρο και τις προσδοκώµενες συνέργειες, διακρίνουµε τις εξαγορές σε: 

 2.1 στρατηγικές  

 2.2 χρηµατοοικονοµικές 

 2.3 διαφοροποίησης 

 

Στρατηγική είναι η εξαγορά που στοχεύει κυρίως στην αύξηση της κερδοφορίας µέσω της 

αξιοποίησης λειτουργικών συνεργειών, που αναµένεται να υπάρξουν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα στρατηγικής εξαγοράς/συγχώνευσης, είναι η ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι 

ανταγωνίστριες ή των οποίων τα προϊόντα µπορούν να συνδυαστούν κάθετα ή οριζόντια. Από 

τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 οι εξαγορές αυτού του τύπου σηµειώνουν έντονη αύξηση και 

τείνουν να λάβουν κυρίαρχη θέση ως µορφή εξαγορών.  

Χρηµατοοικονοµική εξαγορά πραγµατοποιείται όταν η εξαγοράζουσα επιχείρηση θεωρεί 

ότι η αξία που αποδίδεται από την αγορά, µέσω της µετοχής,  στην επιχείρηση-στόχο είναι 

µικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί στα περιουσιακά της στοιχεία, ή για λόγους φορολογικής 

ελάφρυνσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η µοχλευµένη εξαγορά (leveraged buyout LBO), η 

οποία είναι συνήθως επιθετική και χρηµατοδοτείται κυρίως µε ξένα κεφάλαια, καθώς και η 

εξαγορά διοίκησης (management buyout MBO) η οποία έχει περισσότερο φιλικό χαρακτήρα. Οι 

εξαγορές αυτού του τύπου οδηγούν κατά κανόνα την επιχείρηση-στόχο εκτός δηµόσιας 

διαπραγµάτευσης και πραγµατοποιούνται λόγω της αναποτελεσµατικότητας της υφιστάµενης 

διοίκησης.   

Τέλος, εξαγορά διαφοροποίησης συναντάται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

προσδοκούν να κερδοφορήσουν µέσω δραστηριοποίησης και ανάπτυξης σε διαφορετικούς 

τοµείς σε σχέση µε την εως τότε δραστηριότητά τους. Το είδος αυτό προσοµοιάζει αρκετά µε τη 

χρηµατοοικονοµική εξαγορά και βασίζεται στην ανάπτυξη όχι λειτουργικών αλλά 

χρηµατοοικονοµικών συνεργειών, όπως η µείωση του κόστους κεφαλαίου, δηµιουργία κέρδους 

χάριν αποτελεσµατικής διοίκησης, ή και φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό το είδος υπήρξε 

αρκετά δηµοφιλές τις δεκαετίες ΄50, ΄60 και ΄70, στις ΗΠΑ κυρίως λόγω της νοµοθεσίας που 

περιόριζε σηµαντικά τη δηµιουργία µεγάλων trust, ενώ δεν ευδοκίµησε σε χώρες µε 

ελαστικότερη νοµοθεσία λόγω της χαµηλής αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 

 

3)Ως προς το γεωγραφικό παράγοντα, εξαγορές και συγχωνεύσεις µπορούν να 

πραγµατοποιούνται µεταξύ επιχειρήσεων εντός ή εκτός εθνικών ορίων, οπότε διακρίνονται σε : 

3.1  εγχώριες 

3.2  διεθνείς 
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4) Μία ακόµα διάκριση που συναντούµε, αφορά τη φιλικότητα ή µη, µε την οποία γίνεται µία 

προσφορά και πραγµατοποιείται τελικά η συγχώνευση ή η εξαγορά. Γίνεται λοιπόν διάκριση σε : 

 4.1  φιλική 

 4.2  επιθετική 

 

Σε µία επιθετική προσφορά, η διοίκηση της εταιρείας-στόχου αντιδρά και υιοθετεί 

στρατηγικές άµυνας ώστε να αποκρούσει την απειλή. Οι όροι διαπραγµάτευσης, η χρονική 

συγκυρία, το κίνητρο, η επιχείρηση-στόχος, είναι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το 

προφίλ της πρότασης. Για παράδειγµα, µία πρόταση που απευθύνεται στη διοίκηση της 

εταιρείας-στόχου δείχνει φιλικότητα  και διάθεση για διαπραγµάτευση από την εξαγοράζουσα 

εταιρεία. Αντιθέτως, όταν η διοίκηση παρακάµπτεται και η εξαγοράζουσα απευθύνεται 

µονοµερώς στους µετόχους της εταιρείας-στόχου, η τακτική θεωρείται επιθετική. Σε γενικές 

γραµµές, οι στρατηγικές εξαγορές είναι συνήθως φιλικές, οι χρηµατοοικονοµικές όχι, ενώ οι 

εξαγορές διαφοροποίησης διακυµαίνονται ως προς το χαρακτηριστικό αυτό. 

  

5) Αναφέρουµε τέλος µία τελευταία διάκριση των συγχωνεύσεων/εξαγορών, η οποία σχετίζεται 

µε τη φορολογία, και διαµορφώνεται ανάλογα µε το αντάλλαγµα που δίνεται κατά τη συναλλαγή 

και τη µέθοδο λογιστικής παρουσίασης που χρησιµοποιείται. Μία εξαγορά µπορεί λοιπόν να 

είναι από λογιστικής απόψεως: 

5.1  φορολογήσιµη 

5.2  µη φορολογήσιµη   

 

Στην περίπτωση της φορολογήσιµης εξαγοράς, εάν οι µέτοχοι αποκοµίσουν κέρδη από 

την πώληση των µετοχών τους, τότε επιβάλλεται φορολογία επί των κερδών αυτών. Αντίθετα, 

εάν η συναλλαγή πραγµατοποιηθεί µε ανταλλαγή µετοχών ίσης αξίας, τότε θεωρείται ότι δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση στα κεφαλαιακά κέρδη και άρα δε συντρέχει λόγος φορολόγησης. 

 
1.3   Κίνητρα - Ωφέλειες 

Αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις υιοθετούν τη στρατηγική των 

συγχωνεύσεων, αναδεικνύεται πλήθος σηµαντικών παραγόντων. Βιβλιογραφικές αναφορές 

σηµειώνουν ότι, κατά κανόνα, είναι περισσότεροι του ενός οι παράγοντες που λειτουργούν 

ταυτόχρονα και οδηγούν τελικά τις επιχειρήσεις στην απόφαση της συγχώνευσης (Molyneux[41], 

Schenk [50]). 

Η υλοποίηση µιας συγχώνευσης µπορεί είτε να προκύπτει από ενδογενείς επιδιώξεις της 

επιχείρησης (στρατηγικές, χρηµατοοικονοµικές ή άλλου είδους), είτε να επιβάλλεται εξωγενώς 

από το περιβάλλον και τις αλλαγές που αυτό υφίσταται.  
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1.3.1 Χρηµατοοικονοµικά Κίνητρα 

Ανάµεσα στους βασικούς στόχους πραγµατοποίησης της συγχώνευσης είναι η 

εκµετάλλευση και αξιοποίηση των συνεργειών που αναµένεται να προκύψουν από αυτήν.  

Ως συνέργεια ορίζεται η διαφορά µεταξύ της αξίας της επιχείρησης που δηµιουργείται 

ύστερα από την συγχώνευση/εξαγορά και του αθροίσµατος των αξιών των µεµονωµένων 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη συγχώνευση της επιχείρησης Α µε τη Β, η 

αναµενόµενη συνέργεια εκφράζεται ως εξής: 

Συνέργεια = VAB  - (VA +VB),  

όπου VAB  είναι η αξία της συγχωνευµένης επιχείρησης, ενώ  VA  και VB η αξία των επιχειρήσεων 

Α και Β αντίστοιχα. 

 

Η παραπάνω συνέργεια µπορεί να υπολογιστεί µε τη µέθοδο προεξόφλησης 

χρηµατορροών, οπότε θα είναι :  

    Συνέργεια =∑
= +

∆T

t
t
t

r
CF

1 )1(
  , όπου 

∆CFt  είναι η διαφορά µεταξύ των χρηµατορροών της ενοποιηµένης επιχείρησης και του 

αθροίσµατος των χρηµατορροών των επιχειρήσεων τη χρονική στιγµή t και r ο συντελεστής 

προεξόφλησης των µελλοντικών ροών. Ο όρος ∆CFt  µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τον 

τύπο: 

∆CFt = ∆έσοδαt – ∆κόστηt – ∆φορολογίαςt – ∆κεφαλαιακές απαιτήσειςt , όπου ∆κέρδηt  

είναι τα επιπλέον έσοδα, ∆κόστηt το επιπλέον κόστος,  ∆φορολογίαςt το επιπλέον φορολογικό 

βάρος (ή ελάφρυνση), ∆κεφαλαιακές απαιτήσειςt οι ανάγκες σε κεφάλαιο για επιπλέον 

επενδύσεις, που προκύπτουν από την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. 

Οι συνέργειες που προκύπτουν ύστερα από συγχώνευση µπορεί να έχουν στατικό ή 

δυναµικό χαρακτήρα, ανάλογα µε το αν γίνεται απλώς αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

υπαρχόντων στοιχείων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, ή αν από το συνδυασµό τους 

επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η παραγωγή καινοτοµίας. Κατά κανόνα, οι στατικές συνέργειες 

αποτελούν στόχο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους µε έντονο 

ανταγωνισµό, υπερβάλλουσα δυναµικότητα και πιεστική τάση τιµών, όπως οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες. Αντίθετα, για κλάδους που υπόκεινται σε ταχεία τεχνολογική και 

επιστηµονική εξέλιξη, όπως η πληροφορική και οι φαρµακοβιοµηχανίες, η δηµιουργία 

δυναµικών συνεργειών αποτελεί βασικότατη επιδίωξη, και κλειδί βιωσιµότητας.  

Οι πηγές στατικών συνεργειών µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ως 

εξής: 

Α) Αύξηση εσόδων 

Β) Μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους 
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Γ) Μείωση κόστους κεφαλαίου (χρηµατοοικονοµικό κόστος) 

∆) Φορολογική ελάφρυνση 

 

Στο σηµείο αυτό κάνουµε την παρατήρηση ότι πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι 

συνέργειες που δηµιουργούνται επιδιώκεται να είναι πολλαπλές, οπότε επιτυγχάνονται θετικά 

αποτελέσµατα σε θέµατα κέρδους και κόστους ταυτόχρονα.      

 

1.3.1.1 ∆ηµιουργία Οικονοµιών Κλίµακας 

Οικονοµία κλίµακας δηµιουργείται όταν επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής µε 

ταυτόχρονη µείωση του κόστους. Τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε µακροχρόνια περίοδο, αν 

και για διαφορετικούς λόγους, το κόστος απεικονίζεται µε καµπύλη µορφής του λατινικού 

γράµµατος U (βλ. Σχ.1). Σύµφωνα µε αυτήν, παρατηρούµε ότι  το µέσο κόστος παρουσιάζει 

µείωση µέχρι ένα σηµείο, ενώ πέραν αυτού αρχίζει να αυξάνει. Στο σηµείο αυτό, το µέσο κόστος 

εξισώνεται µε το οριακό, και η επιχείρηση έχει άριστο µέγεθος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Σχήµα 1: Οικονοµίες Κλίµακας και Βέλτιστο Μέγεθος Επιχείρησης  

(πηγή: SA Ross, RW Westerfield, J.F. Jaffe, Corporate Finance, 5th edition, 1993) 

 

Ο συνδυασµός των παραγωγικών συντελεστών συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, όπως 

για παράδειγµα η συγχώνευση παραρτηµάτων/ καταστηµάτων, η χρήση ενιαίων 

πληροφοριακών συστηµάτων, κεντρικών εγκαταστάσεων, διευρυµένων δικτύων διανοµής, η 

αξιοποίηση του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης σε µεγαλύτερο εύρος,  απαλλάσσει ή µερίζει 

αποτελεσµατικότερα µεγάλο µέρος από τα σταθερά -κυρίως- έξοδα, επιτυγχάνοντας οικονοµία 

κλίµακας.  

Τέτοιου είδους οικονοµίες συναντώνται συχνά σε οριζόντιες συγχωνεύσεις και σχετίζονται 

άµεσα µε τη βελτιστοποίηση της σχέσης µεγέθους και κέρδους της επιχείρησης. 

Βέλτιστο 

Μέγεθος 

                 Μέγεθος 

Μέσο 
Κόστος 

Οικονοµίες 
κλίµακας 

Αντιοικονοµίες 
κλίµακας

Ελάχιστο 
Κόστος 
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1.3.1.2 ∆ηµιουργία Οικονοµιών Φάσµατος 

 Η αξιοποίηση των δυνάµεων των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων σε νέες εξειδικευµένες 

και διαφοροποιηµένες δραστηριότητες, δηµιουργεί οικονοµίες φάσµατος και επιδιώκεται 

µεγιστοποίηση του κέρδους µέσω σταυροειδών πωλήσεων. Η µείωση ή και εξάλειψη της 

εξάρτησης από µεσάζοντες, όπως προµηθευτές και διανοµείς, επέρχεται ως συνέπεια της 

καθετοποίησης της παραγωγής, και συνεισφέρει σηµαντικά στον περιορισµό του κόστους της 

επιχείρησης. Τέτοιου είδους συνέργειες, επιτυγχάνονται συνήθως σε συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων που βρίσκονται κάθετα στην ίδια αλυσίδα παραγωγής ή δραστηριοποιούνται σε 

συναφή ή άµεσα συσχετιζόµενα αντικείµενα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα αεροπορικών 

εταιρειών που διαθέτουν το δικό τους στόλο, καθώς επίσης και εταιρειών του ίδιου κλάδου που 

έχουν διεισδύσει παράλληλα στον ξενοδοχειακό ή στον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων.  

 

1.3.1.3 Μείωση Υπερβάλλουσας Ρευστότητας 

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα σηµατοδοτεί την ανάγκη αξιοποίησης των ενεργητικών 

στοιχείων της επιχείρησης, µε –ενδεχοµένως- διαφορετικό και οπωσδήποτε πιο αποτελεσµατικό 

τρόπο. Η διατήρηση υψηλών αποθεµατικών οδηγεί σε µειωµένη αποδοτικότητα κεφαλαίων, 

αυξάνει το κόστος ευκαιρίας χρήσης τους, επιφέρει πρόσθετο φορολογικό βάρος, µε 

αποτέλεσµα να επιβαρύνει τελικά αφενός τη συνολική επίδοση της επιχείρησης και αφετέρου 

την εικόνα της προς τα έξω. Με τη µορφή της επένδυσης, έρχεται στο σηµείο αυτό, η 

δηµιουργία συγχωνεύσεων και εξαγορών, να δώσει διέξοδο στην υπερβάλλουσα ρευστότητα, 

απαλλάσσοντας την επιχείρηση από επιπλέον κόστη και δηµιουργώντας ταυτόχρονα 

σηµαντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

1.3.1.4 Ελαχιστοποίηση Αργούντος ∆υναµικού 

Κατ΄αναλογία µε την υπερβάλλουσα ρευστότητα, πολλοί µπορεί να είναι οι πόροι µιας 

επιχείρησης που υποαπασχολούνται, όπως για παράδειγµα τα πάγια της ( εγκαταστάσεις, 

εξοπλισµός, µηχανήµατα), υψηλά αποθέµατα, υπερβάλλον ανθρώπινο δυναµικό. Μια 

στρατηγική κίνηση όπως η εξαγορά ή η συγχώνευση, είναι ικανή να αναπτύξει ποιοτικά και 

ποσοτικά µια επιχείρηση, να την καταστήσει αποτελεσµατικότερη αξιοποιώντας στο µέγιστο 

όλες τις δυνάµεις της. 

 

1.3.1.5 Μείωση Κόστους Χρόνου και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 

Στο σηµείο αυτό κάνουµε ειδική αναφορά στο θέµα καινοτοµιών και ανάπτυξης νέων 

προϊόντων, καθώς αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στην εποχή της παγκοσµιοποίησης 

και του υψηλού ανταγωνισµού. Είναι γνωστό ότι, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικές σε πόρους, κόστος και χρόνο, ενώ ενέχει µεγάλη αβεβαιότητα και 

καθυστερεί στην απόδοση θετικού - αν υπάρξει – αποτελέσµατος. Οι επιχειρήσεις έχοντας 
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αντιληφθεί τις παραµέτρους αυτές, συχνά επιλέγουν τη λύση της συγχώνευσης ή εξαγοράς 

άλλων, οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη, µε αποδεδειγµένα θετικά αποτελέσµατα ή έστω 

καλές προοπτικές, στο χώρο που οι πρώτες στοχεύουν να διεισδύσουν. Με τον τρόπο αυτό, 

απολαµβάνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα οφέλη από την ήδη ανεπτυγµένη τεχνολογία 

και τεχνογνωσία, καθώς και την υπάρχουσα υποδοµή (κανάλια διανοµής, σχέσεις µε πελάτες 

και προµηθευτές), ενώ ταυτόχρονα µειώνουν σηµαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας, ο οποίος στην 

περίπτωση των καινοτοµιών είναι πάντα άξιος λόγου.   

 

1.3.1.6 Εξάλειψη Μειωµένης Αποδοτικότητας Επιχείρησης - Στόχου 

Οι αλλαγές στο διεθνές οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον απαιτούν  από τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων υψηλή προσαρµοστικότητα. Οι Jensen και Ruback[35] 

διαπιστώνουν σε µελέτη τους ότι πολύ συχνά οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις συνθήκες 

γενικότερα της αγοράς επιβάλλουν αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων. Όταν οι διοικήσεις είτε 

αντιστέκονται, είτε αδυνατούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα το αποτέλεσµα 

αποτυπώνεται κατευθείαν στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Κρίνεται σκόπιµο εποµένως σε 

πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις των επιχειρήσεων – στόχων να φανούν γενναίες και να 

δεχθούν να συµετάσχουν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για πιθανή συγχώνευση ή εξαγορά, 

όσο ακόµα δεν έχει χαθεί πολύτιµο έδαφος και η επιχείρηση δεν έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, 

γεγονός που θα περιορίσει σηµαντικά τη διαπραγµατευτική της δύναµη. Αντίστοιχα οι διοικήσεις 

των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων πρέπει να είναι διαρκώς άγρυπνες στην αναζήτηση και τον 

εντοπισµό πιθανών στόχων ώστε να καταλήγουν σε συµφωνίες υψηλής στρατηγικής σηµασίας. 

 

1.3.1.7 Φορολογικά Οφέλη 

Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από µία συγχώνευση αποτελούν πολύ συχνά 

ισχυρότατο κίνητρο για τις επιχειρήσεις και ποικίλουν ανάλογα µε την αιτία που απορρέουν. Για 

παράδειγµα µια επιχείρηση µε υψηλή κερδοφορία εντοπίζει κάποια άλλη µε υψηλό δανεισµό και 

χαµηλά κέρδη ή ακόµα και ζηµίες. Αν η δυσµενής εικόνα της δεύτερης οφείλεται σε 

αναποτελεσµατική διοίκηση ή αδικαιολόγητα χαµηλή αξία που της αποδίδει η αγορά, τότε η 

συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων κρίνεται φορολογικά σκόπιµη καθώς το οικονοµικό 

αποτέλεσµα του συνδυασµού τους θα είναι µετριασµένο (λόγω της ζηµίας ή των χαµηλών 

κερδών) και άρα θα επιφέρει µικρότερο φορολογικό βάρος. Στην περίπτωση της 

υπερβάλλουσας ρευστότητας που προαναφέρθηκε τα κεφάλαια µπορούν να διατεθούν ως 

επιπλέον µέρισµα ή για αγορά µετοχών της ιδίας ή άλλης επιχείρησης. Η απόδοση επιπλέον 

µερίσµατος επιφέρει πρόσθετο φορολογικό βάρος για τους µετόχους – επενδυτές της 

επιχείρησης και άρα δεν είναι ιδιαίτερα σκόπιµη. Αντίστοιχα η αγορά µετοχών της εταιρείας µε 

τα υπερβάλλοντα αποθεµατικά επιφέρει επίσης φορολογικό βάρος και µάλιστα µεγαλύτερο από 

αυτό που θα προέκυπτε από της αγορά µετοχών άλλης εταιρείας. Εποµένως είναι πιο 
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συµφέρον για µία επιχείρηση να τοποθετεί τα κεφάλαιά της σε κάποια άλλη, εφόσον βέβαια η 

δεύτερη πληροί βασικές προϋποθέσεις, ώστε να απολαύσει µεγαλύτερη φορολογική 

ελάφρυνση.  

Η κεφαλαιακή δοµή είναι ένα ακόµα στοιχείο που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό  το 

φορολογικό βάρος της επιχείρησης. Η άριστη αναλογία δανεισµού ως προς την καθαρά θέση 

(debt to equity ratio) βρίσκεται στο σηµείο όπου το οριακό φορολογικό όφελος εξισώνεται µε το 

οριακό κόστος δανεισµού (Revell [48]). Eάν ο δείκτης αυτός έχει περιθώρια να αυξηθεί ώστε να 

ικανοποιηθεί η παραπάνω συνθήκη, τότε η εξαγορά µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε ξένα 

κεφάλαια, τα οποία θα αυξήσουν την µόχλευση. Η αύξηση της µόχλευσης θα οδηγήσει σε 

φορολογικές ελαφρύνσεις (έκπτωση τόκων δανείων) ενώ θα δώσει κίνητρα στην επιχείρηση να 

αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της ώστε να ανταποκριθεί στις αυξηµένες υποχρεώσεις (Holl, 

Kyriazis [34]). Πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση µπορεί να προκύψει από την αύξηση των 

φορολογικών ασπίδων λόγω της απόκτησης από την συγχώνευση / εξαγορά των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης στόχου τα οποία υπόκεινται σε αποσβέσεις.    

 

1.3.1.8 Αύξηση του λόγου Αγοραίας Αξίας Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη  

Οι επενδυτές (ιδιώτες, επιχειρήσεις), προκειµένου να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα 

µιας επιχείρησης χρησιµοποιούν πληθώρα δεικτών, µεταξύ των οποίων και τον δείκτη Αγοραίας 

Αξίας Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη. Η τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζει την εικόνα της αγοράς 

για την επιχείρηση και ιδανικά την πραγµατική της αξία. Το γεγονός αυτό ωθεί κάθε επιχείρηση 

να αυξάνει και να διατηρεί διαχρονικά την µετοχή της σε υψηλά επίπεδα. Εάν η αγορά εκτιµά ότι 

η πραγµατοποίηση συγχώνευσης θα προσδώσει επιπλέον αξία στην ενοποιούµενη επιχείρηση, 

τότε η τιµή της µετοχής διαµορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα, βελτιώνοντας έτσι το δείκτη 

αποτίµησης που εξετάζουµε, οπότε ο επιδιωκόµενος στόχος επιτυγχάνεται. Στην περίπτωση 

όµως που η αγορά δεν αντιδράσει  στην πληροφορία µιας συγχώνευσης και δεν 

αναπροσαρµόσει την τιµή της µετοχής, τότε ο δείκτης τιµής µετοχής προς κέρδη µειώνεται, 

επιδεινώνοντας την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά.  

Η αύξηση λοιπόν του, υπό εξέταση, δείκτη αποτελεί σε κάθε περίπτωση ασφαλές 

επιχείρηµα / κίνητρο για την πραγµατοποίηση συγχώνευσης µόνο στην περίπτωση που το 

αποτέλεσµα θα έχει πραγµατικά µεγαλύτερη αξία από το άθροισµα των επιµέρους αξιών. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή δεν προστίθεται επιπλέον αξία, η αγορά αργά ή γρήγορα θα 

αντιληφθεί ότι η σχεδιασµένη προσδοκία δεν πραγµατοποιείται και άρα επαναφέρει την 

ενδεχοµένως υπερτιµηµένη αξία της επιχείρησης στο επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται 

ρεαλιστικά.   
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1.3.2 Στρατηγικά  Κίνητρα 

 

1.3.2.1 Απόκτηση Στρατηγικού Πλεονεκτήµατος  

Η εξασφάλιση βιωσιµότητας επιβάλει στην επιχείρηση ανάπτυξη και δηµιουργία 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων έναντι του ανταγωνισµού. Τα πλεονεκτήµατα αυτά µπορούν να 

επιτευχθούν είτε µε οργανική ανάπτυξη της επιχείρησης είτε από αγορά ή απόκτηση των έπειτα 

από συγχώνευση µε άλλη επιχείρηση. Το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, η τεχνογνωσία, η 

ευρεσιτεχνίες, τα δίκτυα προµηθευτών και διανοµής, οι κατοχυρωµένες ονοµασίες, οι 

προσβασιµότητα σε πληροφορίες, η φήµη και η πελατεία αποτελούν στοιχεία που είναι 

δύσκολο, χρονοβόρο και δαπανηρό ή και αδύνατο να αναπτυχθούν εκ του µηδενός από 

εταιρείες που επιχειρούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές. Η απόκτηση τέτοιου είδους στοιχείων 

επιδρά είτε µε στατικό, είτε µε δυναµικό τρόπο στην απόδοση και εξέλιξη µίας επιχείρησης. Για 

παράδειγµα µία συγχώνευση µπορεί να φέρει καινοτοµία στο εύρος των προϊόντων µίας 

επιχείρησης και να αποτελέσει νέα πηγή εισροών ή να εξασφαλίσει πρόσβαση στο τµήµα 

έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο έχει την δυναµική να δηµιουργεί συνεχώς νέα προϊόντα και 

άρα νέες εισροές.  

 

1.3.2.2 Αύξηση Μεριδίου Αγοράς  

Η αύξηση του µεριδίου αγοράς έναντι του ανταγωνισµού αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε 

επιχείρησης. Πολύ σηµαντικό και αποτελεσµατικό ποιοτικά και χρονικά µέσο για την επίτευξη 

αυτού του στόχου είναι η δηµιουργία συγχωνεύσεων και εξαγορών. Με τη στρατηγική αυτή οι 

επιχειρήσεις συνενώνουν, συνδυάζουν και αξιοποιούν τις, από κοινού, δυνάµεις τους 

ενισχύοντας τη παρουσία τους στο κλάδο, την διαπραγµατευτική τους ικανότητα, την 

κερδοφορία τους και εν τέλει τη βιωσιµότητά τους. 

 

1.3.2.3 ∆ιείσδυση σε Νέες Αγορές – Υπέρβαση Εµποδίων Εισόδου  

Η ανάγκη για υπερίσχυση στην υπάρχουσα αγορά συνδυάζεται συχνά µε την ανάγκη 

διείσδυσης σε νέες αγορές. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να µπουν σε νέες αγορές που 

διαφοροποιούνται είτε ως προς το γεωγραφικό παράγοντα, είτε ως προς το αντικείµενο 

δραστηριότητας επιλέγοντας συχνά τη λύση της συγχώνευσης ή εξαγοράς. Αυτό µπορεί να 

συµβαίνει είτε γιατί η επιχείρηση επιδιώκει την επέκτασή της σε νέες αγορές, είτε γιατί επιθυµεί 

να αποφύγει τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει σε µία συγκεκριµένη αγορά σε 

δεδοµένη στιγµή. Όπως είναι φυσικό η ανάπτυξη και εγκατάσταση από την αρχή µίας νέας 

επιχειρηµατικής οντότητας απαιτεί έρευνα, χρόνο και πόρους. Αντίθετα η εξαγορά είναι λιγότερο 

απαιτητική σε όλα τα παραπάνω καθώς αξιοποιεί έτοιµες και δοκιµασµένες στο χρόνο 

υποδοµές. 

Τα υψηλά κόστη µεταφοράς οδηγούν στο ίδιο συµπέρασµα καθιστώντας εποµένως και τη 
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γεωγραφική επέκταση πιο συµφέρουσα, όταν υλοποιείται µέσω συγχώνευσης ή εξαγοράς. 

Σηµειώνουµε στο σηµείο αυτό ότι η απόκτηση πρόσβασης σε υπάρχον δίκτυο προµηθευτών, 

πελατών και σε πληροφορίες που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητας της νέας αγοράς – στόχου 

έχει κρίσιµη σηµασία στις διεθνείς συγχωνεύσεις.  

Μια σηµαντική παράµετρος σε όλα τα παραπάνω είναι ότι µε την στρατηγική της 

συγχώνευσης η επιχείρηση που εισέρχεται στην αγορά δεν δηµιουργεί επιπλέον προσφορά, η 

οποία πιθανώς να ήταν υπερβάλλουσα σε σχέση µε την ζήτηση. Επιπλέον, µία συγχώνευση 

είναι ικανή να βοηθήσει την επιχείρηση να ξεπεράσει εµπόδια εισόδου που πιθανώς να 

συναντήσει σε µία νέα αγορά. Η καταβολή µεγάλου αρχικού κεφαλαίου, το υψηλό κόστος 

ίδρυσης και εγκατάστασης, διαφήµισης και προώθησης, η ύπαρξη ρυθµιστικών περιορισµών 

κάνουν πολύ συχνά απαγορευτική την είσοδο µίας επιχείρησης σε ένα κλειστό κλάδο. Τα 

εµπόδια αυτά µπορούν να παρακαµφτούν ύστερα από µία συµφωνία συγχώνευσης / εξαγοράς 

κάνοντας εφικτή την είσοδο µίας επιχείρησης σε µία νέα αγορά. 

 

1.3.2.4 Αύξηση Μεγέθους Επιχείρησης  

Παρά τις αντιφατικές απόψεις, υπάρχουν ενδείξεις στην νέα παγκοσµιοποιηµένη 

πραγµατικότητα ότι το µέγεθος µίας επιχείρησης µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την 

αποδοτικότητα και την κερδοφορία της. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου 

απαιτούνται  οικονοµίες κλίµακας και υπάρχουν υψηλά κόστη για έρευνα και εγκατάσταση 

δικτύων διανοµής. Η αύξηση του µεγέθους µπορεί να δηµιουργήσει λειτουργικές 

χρηµατοοικονοµικές, καθώς και διοικητικές ενέργειες, οι οποίες καθιστούν την επιχείρηση 

λιγότερο ευάλωτη αφού µειώνουν τους λειτουργικούς και µη κινδύνους. Επιπλέον όσο 

µεγαλύτερη είναι µία επιχείρηση τόσο αυξάνεται η δυνατότητά της να αντλεί εσωτερικά της 

κεφάλαια από τα κερδοφόρα της τµήµατα και να επενδύει σε εκείνα που έχουν χαµηλές 

αποδόσεις, αλλά καλές προοπτικές κερδοφορίας. Η εσωτερική χρηµατοδότηση αυτού του 

τύπου είναι σαφώς πιο ευέλικτη, έχει πιθανότατα µικρότερο κόστος και µηδενική εξάρτηση από 

εξωεπιχειρηµατικούς φορείς σε σχέση  µε τον εξωτερικό δανεισµό. Παράλληλα µε τον εσωτερικό 

δανεισµό, αυξάνεται και η δυνατότητα δανεισµού από πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς η αύξηση του 

µεγέθους ενισχύει τη φερεγγυότητα και τη διαπραγµατευτική δύναµη της επιχείρησης.   

Η αύξηση του µεγέθους, η επέκταση σε νέες αγορές (νέα προϊόντα, γεωγραφική 

εξάπλωση) δίνουν πρόσβαση σε µεγαλύτερη πληροφόρηση, η οποία είναι κρίσιµη και πολύτιµη 

ιδιαίτερα για τους κλάδους µε υψηλό ανταγωνισµό και ταχείς ρυθµούς εξέλιξης.  

Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν µέσα από συγχωνεύσεις / εξαγορές την αύξηση του µεγέθους 

τους για έναν επιπλέον πολύ βασικό λόγο, τη δηµιουργία µίας ασπίδας προστασίας έναντι στις 

επιθετικές τάσεις των ανταγωνιστών. Η άµυνα που προσδίδει το µέγεθος σε µία επιχείρηση 

µπορεί να είναι έναντι µίας επιθετικής πρόθεσης εξαγοράς ή έναντι ανταγωνιστικών πιέσεων 

που δηµιουργούνται από τις δυνάµεις της αγοράς (πιέσεις για µείωση τιµών, συµφωνίες µε 



Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό Κλάδο                                                                      ∆έσποινα Στρατηγάκη 

 16

καλύτερους όρους µε προµηθευτές, συµφωνίες µε µεγάλους πελάτες). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

λοιπόν η αύξηση του µεγέθους σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο αποτελεί κίνητρο για 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές. 

 

1.3.2.5 Μείωση Κινδύνου - ∆ιαφοροποιήσεις 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές µπορούν να δηµιουργήσουν µία ασπίδα προστασίας έναντι 

των διαφόρων κινδύνων που αντιµετωπίζουν  οι επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

συγχωνεύσεις – εξαγορές που εισάγουν µία επιχείρηση σε αγορές νέες είτε ως προς το προϊόν, 

είτε ως προς την γεωγραφική τοποθέτηση, δηλαδή δηµιουργούν κάποιου είδους 

διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα η απόκτηση επιπλέον δικτύου διανοµής, µονάδων 

παραγωγής µπορούν να λειτουργούν συµπληρωµατικά και εναλλακτικά µειώνοντας έτσι το 

λειτουργικό κίνδυνο στον οποίο υπόκειται η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Η 

γεωγραφική εξάπλωση σε περισσότερα του ενός κράτη µπορεί να µειώσει τον συναλλαγµατικό 

κίνδυνο που θα είχε η συναλλαγή µε ένα µόνο κράτος ή και να τον ελαχιστοποιήσει αφού οι 

συναλλαγές αν και διακρατικές εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ιδίας εταιρείας, και άρα δεν 

ενέχεται η έννοια της κερδοσκοπίας λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. 

Επιπλέον, η διαπίστωση ότι η εξέλιξη της κερδοφορίας των κλάδων δε συσχετίζεται 

µεταξύ κρατών[58], καθιστά την προοπτική συγχώνευσης / εξαγοράς σε µία νέα γεωγραφική 

αγορά ελκυστική υπό το πρίσµα της µείωσης κινδύνου. Στο ίδιο αποτέλεσµα οδηγείται µία 

επιχείρηση, όταν η  νοµοθεσία είναι ελαστική ως προς τη δυνατότητα εισόδου και η αγορά 

παρουσιάζει χαµηλή αποτελεσµατικότητα. 

Οι συγχωνεύσεις που πραγµατοποιούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γι’ αυτούς τους 

λόγους διαφοροποιούν τη δράση µιας επιχείρησης περισσότερο ως προς το γεωγραφικό 

παράγοντα και λιγότερο ως προς τα προϊόντα, γεγονός που εξηγείται από την τάση για 

εξειδίκευση που απαιτείται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις.  

Καταλήγοντας, κάνουµε την παρατήρηση ότι ο βαθµός διαφοροποίησης που 

επιτυγχάνεται µέσω µίας συγχώνευσης ή εξαγοράς επηρεάζεται από το µέγεθος και τη θέση 

στην αγορά των συµβαλλόµενων µερών, που σηµαίνει ότι αν το εν εκ των µελών είναι 

σηµαντικά µικρότερο σε µέγεθος και ισχύ σε σχέση µε τα υπόλοιπα, τότε θα επιφέρει σχετικά 

µικρή διαφοροποίηση και εποµένως µικρή επίδραση στο τελικό αποτέλεσµα. Στην ίδια τακτική 

µπορεί να οδηγήσει και η αντίθετη ακριβώς κατάσταση, όπου δηλ. εάν µία επιχείρηση 

δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που διανύει περίοδο ύφεσης, τότε µπαίνει στη διαδικασία 

αξιολόγησης του ενδεχόµενου να διεισδύσει σε άλλο κλάδο που παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα η συγχώνευση ενός τραπεζικού ιδρύµατος µε µία 

ασφαλιστική εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διαφοροποίηση του κινδύνου µέσω του 

περιορισµού της ευαισθησίας στους οικονοµικούς κύκλους. Σηµειώνουµε ότι εφόσον η 

διαφοροποίηση µειώνει τον κίνδυνο µίας επιχείρησης για οποιοδήποτε επίπεδο χρέους, 
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επιτρέπει σαν συνέπεια την αύξηση του χρέους αυτού µε στόχο την βελτιστοποίηση της 

κεφαλαιακής  δοµής, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη µείωση του κεφαλαίου. Καταλήγοντας, 

οφείλουµε να κάνουµε τη γενική παρατήρηση, ότι η διαφοροποίηση δεν επιφέρει εξ’ ορισµού τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Αυτό οφείλεται στη διάκριση του κινδύνου σε  συστηµικού και 

µη-συστηµικού, δηλαδή αυτού που αφορά τον κλάδο και άρα όλες τις επιχειρήσεις σε αυτόν και 

αυτού που αφορά µεµονωµένα την επιχείρηση. Η διαφοροποίηση λοιπόν κρίνεται σκόπιµη όταν 

µπορεί είτε να µειώσει το µη συστηµικό κίνδυνο, είτε να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση της 

κεφαλαιακής δοµής[48].  

 

1.3.3 Άλλοι Λόγοι Πραγµατοποίησης Συγχωνεύσεων 

 

1.3.3.1 Υποτιµηµένη Αξία Επιχείρησης-Στόχου στην Αγορά  

Συχνά η αγορά αποδίδει αξία σε µία επιχείρηση µικρότερη από την πραγµατική της. 

Υπεύθυνοι γι’ αυτό µπορεί να είναι διάφοροι παράγοντες όπως η αναποτελεσµατική διοίκηση, η 

ελλιπής ή λανθασµένη πληροφόρηση, δυσµενείς συνθήκες αγοράς. Σαν αποτέλεσµα 

δηµιουργείται µία ευκαιρία βραχυπρόθεσµου κέρδους για την επιχείρηση που θα διαγνώσει 

έγκαιρα την κατάσταση και θα την εκµεταλλευτεί κατάλληλα εξαγοράζοντας δηλαδή µε 

ευνοϊκούς όρους (χαµηλή τιµή µετοχής) την εταιρεία στόχο. Αυτή η τακτική χρησιµοποιείται 

περισσότερο από τις επιχειρήσεις µε υψηλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο και συναντάται σε 

µη ανεπτυγµένες αγορές ή σε περιόδους έντονης ύφεσης. 

 

1.3.3.2 Στόχοι Στελεχών ∆ιοίκησης  

Οι στόχοι των στελεχών της διοίκησης οδηγούν πολύ συχνά στην υιοθέτησης και 

υλοποίηση «επεκτατικής» πολιτικής, και προσδιορίζονται άλλοτε από επιχειρησιακές ανάγκες ή 

ευκαιρίες της αγοράς, και άλλοτε από προσωπικά οφέλη. Το όραµα µιας «αυτοκρατορίας», η 

απόκτηση ισχύος και κύρους, η εξασφάλιση εργασιακής σταθερότητας συχνά οδηγούν σε 

αποφάσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι οποίες µπορεί να είναι ορθολογικές ή µη, χωρίς να 

είναι πάντα συνυφασµένες µε ωφέλειες για τους µετόχους. 

Επιπλέον η ανάγκη απόδειξης της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης και της 

παρουσίασης υψηλών δεικτών ανάπτυξης ωθούν τις διοικήσεις σε τέτοιου είδους κινήσεις. 

Σύµφωνα µε έρευνα των Lang, Stulz και Walkling του 1991[38], οι επιχειρήσεις που 

πραγµατοποιούν εξαγορές για λόγους που δεν αυξάνουν την αξία, παρουσιάζουν χαµηλή τιµή 

µετοχής σε σχέση µε την λογιστική της αξία, είναι κερδοφόρες µεν, χωρίς προοπτική ανάπτυξης 

δε. Στην περίπτωση αυτή, η πραγµατοποίηση συγχώνευσης ή εξαγοράς φέρνει τα αντίθετα από 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα, δηλαδή πτώση της τιµής της µετοχής, καθώς η αγορά 

αποδοκιµάζει την επιλογή της διοίκησης. 
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1.3.3.3 Ταχύτητα-Ανταγωνισµός-Φαινόµενο "ντόµινο"  

Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, η τεχνολογική έκρηξη, οι διαρκώς αυξανόµενες ποιοτικά και 

ποσοτικά ανάγκες της αγοράς και η ένταση του ανταγωνισµού επιβάλλουν πλέον στις 

επιχειρήσεις να λειτουργούν όχι µόνο αποτελεσµατικά αλλά και ταχύτατα. Όταν το κρίσιµο 

σηµείο για την επιτυχία ή όχι ενός εγχειρήµατος είναι ο χρόνος, τότε συχνά η λύση της 

συγχώνευσης είναι προτιµότερη από τη λύση της οργανικής ανάπτυξης. Μπορεί να πει κανείς, 

ότι διαφορά κάνουν, όχι οι επιχειρήσεις που αντιδρούν απλώς εγκαίρως στις επιταγές του 

περιβάλλοντος, αλλά αυτές που καταφέρνουν να προηγηθούν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. 

Παράλληλα, η πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών µεγάλης στρατηγικής και 

οικονοµικής σηµασίας,  αυξάνει τη συγκέντρωση, και οδηγεί  αλυσιδωτά τις επιχειρήσεις του 

κλάδου -ιδιαίτερα εκείνες µε µεγάλα µερίδια αγοράς-  στην επιδίωξη σύναψης αντίστοιχα 

µεγάλων συµφωνιών, µε στόχο τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της παραµονής στον 

κλάδο. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, η συγχώνευση δεν πραγµατοποιείται χάριν της αύξησης 

της αξίας των µετόχων, αλλά για αντιστάθµιση του κινδύνου που προέρχεται από κινήσεις των 

ανταγωνιστών[49]. Υπό την έννοια αυτή, οι διαδοχικές πράξεις συγχώνευσης µεταξύ 

επιχειρήσεων ενός κλάδου, ή αντίστοιχα η "µετάδοση" της τάσης συγκεντρωτισµού από κλάδο 

σε κλάδο, προσοµοιάζει στο φαινόµενο του ντόµινο.  

 

1.3.3.4 Ρυθµιστικό Πλαίσιο 

Κάθε χώρα προσδιορίζει κανονισµούς και πλαίσια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ανά 

κλάδο. Είναι αυτονόητο ότι, όσο αυστηρότερο είναι αυτό το πλαίσιο, τόσο πιο περιορισµένες 

είναι οι επιλογές της επιχείρησης. Αντίθετα, όταν καταργούνται ή γίνονται ελαστικότεροι οι 

περιορισµοί του συστήµατος, δηµιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.   

 
1.4   ∆υσµενείς Παράγοντες 

Η µακροχρόνια πλέον εµπειρία συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει κατακτήσει σηµαντική 

θέση ως στρατηγική στην παγκόσµια οικονοµία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επιχειρήσεων, 

επενδυτών αλλά και αναλυτών. Η διεθνής αυτή εµπειρία έχει αποδώσει τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά αποτελέσµατα, καθιστώντας τους ήδη αλλά και τους εν δυνάµει εµπλεκοµένους φορείς 

περισσότερο προσεκτικούς και λιγότερο πρόθυµους ως προς την ανάληψη µεγάλων κινδύνων. 

Τα προβλήµατα που ενδέχεται να ανακύψουν ύστερα από µία συγχώνευση – εξαγορά µπορεί 

να συσχετίζονται µε ποιοτικούς ή και ποσοτικούς παράγοντες που αφορούν τις ενοποιούµενες 

επιχειρήσεις. 

   

1.4.1 Άστοχη Επιλογή Επιχείρησης Στόχου – Υπερτίµηση Αναµενόµενων Ωφελειών 

Ο εντοπισµός, αρχικά, επιχειρήσεων και η αξιολόγηση τους, στη συνέχεια, ως πιθανών 

στόχων προς εξαγορά ή συγχώνευση αποτελούν στάδια κρίσιµης σηµασίας και έχουν µεγάλη 
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συµµετοχή στο τελικό αποτέλεσµα. Η διοίκηση φέρει το βάρος και την ευθύνη, ταυτόχρονα, να 

αποτιµήσει την αξία της επιχείρησης στόχου, να εκτιµήσει µε ρεαλισµό και αντικειµενικότητα τις 

ωφέλειες και τα κόστη που αναµένεται να προκύψουν από την ενοποίηση, και τελικά να 

αποφασίσει για τη σκοπιµότητα ή µη του εγχειρήµατος.  

Σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις αποτυγχάνουν στις προβλέψεις τους, καθώς οι 

αναµενόµενες συνέργειες δεν πραγµατοποιούνται[55]. Η αδυναµία αυτή ενισχύεται παράλληλα 

από το κλίµα έντασης και ανταγωνισµού που επικρατεί στην αγορά, και το οποίο οδηγεί συχνά 

σε βεβιασµένες κινήσεις. Εξαιτίας αυτού του ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

αναπτύξουν και να επεκτείνουν τη δράση τους ώστε να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ηγετική 

θέση. Η ανεξέλεγκτη όµως ανάπτυξη  έχει αποδειχθεί ότι στρέφεται τελικά εναντίον της 

επιχείρησης, καθώς αναπτύσσονται αντιοικονοµίες κλίµακας και παρουσιάζονται έντονα 

προβλήµατα ευελιξίας, συντονισµού, επικοινωνίας και πληροφόρησης.  

Συνοψίζοντας, είτε η άστοχη αξιολόγηση, είτε η υπερτίµηση των συνεργειών που 

αναµένεται να προκύψουν, είναι ικανές να οδηγήσουν µία συγχώνευση ή εξαγορά σε αποτυχία. 

 

1.4.2 Υπερβολικό Χρέος  

Η είσοδος σε νέες διαφοροποιηµένες αγορές κάνει πολλές φορές τις ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις πρόθυµες να καταβάλλουν υψηλό τίµηµα προκειµένου να επιτύχουν το στόχο 

τους. Έχει παρατηρηθεί ότι στο διάστηµα ακριβώς πριν από την ανακοίνωση και 

πραγµατοποίηση συγχώνευσης ή εξαγοράς, η τιµή της µετοχής της επιχείρησης-στόχου 

παρουσιάζει αύξηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε πιθανή ύπαρξη και άλλων 

ενδιαφερόµενων αγοραστών της επιχείρησης, µπορεί να δηµιουργήσει µία αδικαιολόγητα 

υψηλή υπεραξία, την οποία η εξαγοράζουσα επιχείρηση  καλείται να καταβάλλει. ∆υστυχώς, σε 

πολλές περιπτώσεις η «γενναιοδωρία» της επιχείρησης – αγοραστή δεν ανταµείβεται, καθώς τα 

κέρδη νέας οντότητας δεν καταφέρνουν να ανέλθουν στα προσδοκώµενα επίπεδα. Σύµφωνα µε 

µελέτη του Sirower[55], το χάσµα αυτό γίνεται ακόµα πιο έντονο στις ευκαιριακές εξαγορές, όπου 

εάν η εξαγοράζουσα καταβάλει υπεραξία µεγαλύτερη του 25%, θεωρείται ότι αναλαµβάνει 

υψηλό κίνδυνο. Ειδικότερα, στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι για την απόσβεση υπεραξίας της 

τάξης του 50% απαιτείται αύξηση απόδοσης καθαρής θέσης κατά 12% δύο έτη µετά την 

συγχώνευση και διατήρηση της θέσης αυτής για  τα επόµενα εννέα έτη. Εποµένως, είναι σαφές 

ότι η συγχώνευση / εξαγορά δεν πρέπει να αποτελεί για τις διοικήσεις µονόδροµο ή αυτοσκοπό, 

και να πραγµατοποιείται έναντι οποιουδήποτε τιµήµατος, καθώς ο υπερδανεισµός σε σχέση µε 

τις ωφέλειες έχει σηµαντική πιθανότητα να αποδειχθεί µακροπρόθεσµα επικρατέστερος και να 

οδηγήσει στην αποτυχία. 

 

1.4.3 Ανάληψη ∆ιαχείρισης Ζηµιογόνων Τµηµάτων   

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, µία συγχώνευση µπορεί να εξασφαλίσει µεταξύ άλλων, 
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είσοδο σε νέες αγορές, πρόσβαση σε πόρους, στρατηγικά πλεονεκτήµατα, ανάπτυξη 

χρηµατοοικονοµικών συνεργειών. Ταυτόχρονα όµως,  µπορεί να µεταφέρει "βάρη" της 

επιχείρησης-στόχου στην νέα οντότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα όπου, χάρη στην 

ευελιξία που εξασφαλίζει η συγχώνευση, κεφάλαια και άλλου είδους πόροι κερδοφόρων 

τµηµάτων µπορούν µε ευκολία να µετακινηθούν ώστε να χρηµατοδοτήσουν ζηµιογόνα τµήµατα, 

µε αποτέλεσµα τη µείωση της αποδοτικότητας και του αποτελέσµατος της επιχείρησης 

συνολικά. Συνοψίζοντας, οι διοικήσεις, είτε γιατί αρνούνται να παραδεχθούν τα λάθη τους και 

προσπαθούν να τα συγκαλύψουν, είτε γιατί δεσµεύονται από όρους της συµφωνίας, είτε και για 

άλλους λόγους, όπως για παράδειγµα µη επιθυµία µείωσης προσωπικού, αναγκάζονται συχνά 

να διατηρήσουν ζηµιογόνα τµήµατα  εις βάρος βέβαια της λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

1.4.4 Προβλήµατα Ενσωµάτωσης (Ενοποίησης)   

Συχνά, είτε κατά τη διάρκεια, είτε µετά την ολοκλήρωση µίας συγχώνευσης / εξαγοράς 

παρατηρείται σύγκρουση εταιρικών κουλτούρων. Η διάσταση σε θέµατα ιδεολογίας, αξιών, 

συµβόλων, νοοτροπίας στελεχών και εργαζοµένων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων είναι 

ικανή να υψώσει σηµαντικά εµπόδια, να αυξήσει το χρόνο και το κόστος υλοποίησης ή ακόµα 

και να οδηγήσει σε αποτυχία. Η αβεβαιότητα, ο φόβος απόλυσης ή απώλειας κεκτηµένων 

(δικαιωµάτων) υπαλλήλων και στελεχών της επιχείρησης – στόχου καλλιεργούν κλίµα έντασης, 

το οποίο οδηγεί σε µείωση παραγωγικότητας και δηµιουργία δυσπιστίας έναντι της νέας 

διοίκησης και των στόχων που εκείνη θέτει. Παράλληλα µε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

εταιρική κουλτούρα εν γένει, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήµατα ασυµβατότητας µεταξύ 

των συστηµάτων λειτουργίας και στήριξης των υπό συγχώνευση οργανισµών. 

Άµεσες συνέπειες των παραπάνω, είναι η εµφάνιση προβληµάτων στην εσωτερική 

πληροφόρηση και επικοινωνία, τα οποία µε τη σειρά τους αυξάνουν το διοικητικό και 

διαχειριστικό κόστος.   

 

1.4.5 Κοινωνικό Κόστος – Προβλήµατα Ανταµοιβών  

Η πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει αποδειχθεί ότι επιδρά καταλυτικά 

στο εργασιακό περιβάλλον µιας επιχείρησης. Πρωταρχική αγωνία για µια επιχείρηση-στόχο 

είναι ο κίνδυνος της απόλυσης. Η δηµιουργία οικονοµιών φάσµατος, η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας και η ανάγκη διασφάλισης βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας, µπορεί να 

οδηγήσουν την εξαγοράζουσα επιχείρηση στην απόφαση για δραστική µείωση κόστους µέσω 

µαζικών απολύσεων. Η απόφαση αυτή έχει οπωσδήποτε τεράστιο κόστος για τους 

εργαζοµένους, τις οικογένειές τους, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Εκτός όµως από την 

ακραία περίπτωση της απόλυσης, οι συνθήκες και οι όροι εργασίας, το ωράριο, η διατήρηση της 

θέσης στην ιεραρχία, είναι, µεταξύ άλλων, θέµατα που ενδέχεται να θιγούν άµεσα και σε µεγάλο 

βαθµό, εις βάρος στελεχών και εργαζοµένων, της επιχείρησης-στόχου ύστερα από µια 
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συγχώνευση ή εξαγορά.  

Στα πλαίσια των ανακατατάξεων που προκύπτουν στους κόλπους της νέας 

επιχειρηµατικής οντότητας, ανακύπτει παράλληλα και το θέµα των αµοιβών. Εξαιτίας της 

αυξηµένης πολυπλοκότητας, το έργο της δίκαιης ανταµοιβής στελεχών και εργαζοµένων γίνεται 

σαφώς δυσκολότερο για τη διοίκηση, δεδοµένου µάλιστα ότι το κόστος µιας αποτυχηµένης 

πολιτικής θα είναι αναλογικά µεγαλύτερο σε σχέση µε εκείνο προ της συγχώνευσης. 

 

1.4.6 Επιδιώξεις Στελεχών 

Στην περίπτωση που η απόφαση για συγχώνευση ή εξαγορά υποκινείται από προσωπικές 

επιδιώξεις στελεχών της διοίκησης, χωρίς το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον να συνάδει προς 

την ίδια κατεύθυνση, ο κίνδυνος της αποτυχίας αυξάνει σηµαντικά. Η συµπεριφορά και η στάση 

των στελεχών στη φάση της διαπραγµάτευσης είναι καθοριστικής σηµασίας και µπορεί να 

αποβεί µοιραία ως προς το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος. Συχνά τα στελέχη της 

εξαγοράζουσας, συµπεριφέρονται µε αλαζονεία και οδηγούν την επιχείρηση σε εξαγορές, 

φιλοδοξώντας να δηµιουργήσουν αυτοκρατορίες. Η πίεση του χρόνου και του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, επισπεύδουν τις αποφάσεις αυτές, µε αποτέλεσµα να γίνεται ελλιπής 

αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, και η διαπραγµάτευση να οδηγεί σε συµφωνία µε 

δυσµενείς όρους για την εξαγοράζουσα (π.χ αδικαιολόγητα υψηλό απαιτούµενο ασφάλιστρο) 

και κακό σχεδιασµό για τη νέα επιχείρηση. Εποµένως, ο ρόλος των στελεχών µπορεί να 

απειλήσει την οµαλή λειτουργία µιας επιχείρησης και να αποτελέσει απρόσµενο, και µάλιστα εκ 

των έσω, παράγοντα αποσταθεροποίησης.   

 

1.4.7 Κίνδυνοι ∆ιεθνών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

Στην περίπτωση των διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων, καταγράφεται µια σειρά 

πρόσθετων κινδύνων, που περιλαµβάνει τον κίνδυνο χώρας, το συναλλαγµατικό και τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας ή απροθυµίας ενός κράτους-

οφειλέτη ή στην αδυναµία άλλου οφειλέτη να εκπληρώσει τις εξωτερικές του υποχρεώσεις για 

λόγους που δεν εµπίπτουν στους συνήθεις επιχειρηµατικούς κινδύνους. Στις υποκατηγορίες του 

κινδύνου χώρας περιλαµβάνεται ο κρατικός κίνδυνος ή κίνδυνος πτώχευσης (sovereign risk), 

και ο έµµεσος κίνδυνος (transfer risk).  

Ο κίνδυνος πτώχευσης αφορά στους πολιτικούς και οικονοµικούς κινδύνους που οι 

πιστωτές διατρέχουν και οι οποίοι πηγάζουν από απρόβλεπτες εξελίξεις στο πολιτικό και 

οικονοµικό περιβάλλον της χώρας. Στους παραπάνω κινδύνους είναι περισσότερο εκτεθειµένες 

χώρες µε χαµηλή ανάπτυξη ή και αναπτυσσόµενες, δεδοµένης της σχετικής αστάθειας που 

πιθανότατα επικρατεί. Ο έµµεσος κίνδυνος αφορά την πιθανότητα να καταστεί κάποια φερέγγυα, 

κατά τα άλλα, οικονοµική µονάδα, ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το 
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εξωτερικό, λόγω τοπικών συναλλαγµατικών περιορισµών[8].  

Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι κίνδυνοι πριν από την αναγγελία τους 

είναι της ίδιας φύσεως όπως και στις εγχώριες, αλλά µπορούν να θεωρηθούν υψηλότεροι λόγω 

της ενδεχόµενης οργανωτικής και εργασιακής ετερογένειας των συγχωνευόµενων οργανισµών, 

καθώς και των δυσκολιών που ενέχει η διαχείριση και ο έλεγχος ενός διεθνούς δικτύου. Οι 

στρατηγικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι είναι συνήθως υψηλότεροι, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης 

και εξοικείωσης της διοίκησης περί των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, του εποπτικού πλαισίου και 

της γενικότερης πρακτικής στη χώρα υποδοχής. 

 

1.4.8 Ρυθµιστικό Πλαίσιο 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το ρυθµιστικό πλαίσιο είναι ένας από τους παράγοντες που 

µπορεί να επηρεάσει καθοριστικά (άλλοτε θετικά και άλλοτε όχι) την πραγµατοποίηση 

συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Ιδιαίτερα στις διεθνείς συµφωνίες, είναι πιθανό, περιορισµοί που 

αφορούν σε θέµατα όπως ο επαναπατρισµός κερδών ή η µερισµατική πολιτική, να 

αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες στην ευόδωση  στρατηγικών συµµαχιών. Σύµφωνα µε 

µελέτη των Scholes and Wolfson (1990), περίοδοι ύφεσης των συγχωνεύσεων που 

σηµειώθηκαν στις Η.Π.Α, εξηγούνται από την εισαγωγή ρυθµίσεων που αποθάρρυναν τέτοιου 

είδους στρατηγικών[52]. Για παράδειγµα, γίνεται αναφορά στις τροποποιήσεις του William 

(William’s Amendments) και στην πράξη φορολογικής αναµόρφωσης του 1969 (Tax Reform Act 

1969), οι οποίες συνέβαλαν στη µείωση της συγχωνευτικής δραστηριότητας τη δεκαετία του 

1960, καθώς επίσης και στις φορολογικές µεταρρυθµίσεις τη δεκαετίας του ΄80, οι οποίες 

επέφεραν αυξήσεις στα κόστη µεταβίβασης για τους ξένους επενδυτές. 

Η πολλαπλότητα των παραγόντων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την 

πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθιστούν, για τις διοικήσεις, δύσκολο και 

πολύπλοκο το έργο της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει µια σειρά κριτηρίων που 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όπως οι µελλοντικές χρηµατορροές, το κόστος χρηµατοδότησης, 

τα επιτόκια επένδυσης και δανεισµού, την επίπτωση στην κεφαλαιακή δοµή, την 

αποτελεσµατικότητα, τη µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης..      

 
1.5   ∆ιαδικασία Υλοποίησης 

Όσον αφορά τα στάδια των συγχωνεύσεων και εξαγορών συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1.5.1  Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής  

Η εταιρική στρατηγική πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε τις στρατηγικές (business 

strategies) των επιµέρους µονάδων της επιχείρησης. Η στρατηγική επιλογή γίνεται µε ανάλυση 

Pest, Πέντε ∆υνάµεων του Porter, Swot και Πόρων και Ικανοτήτων. 

Η επιχείρηση προσδιορίζει αρχικά τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα που καθιστούν 

σκόπιµη µια συγχώνευση, και στη συνέχεια προβαίνει σε ανάλυση του περιβάλλοντος σε 
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πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, και νοµικό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή αποκτά βαρύνουσα 

σηµασία στις διεθνείς συγχωνεύσεις ή εξαγορές, όπου οι κίνδυνοι είναι αυξηµένοι λόγω της 

διαφορετικότητας του ευρύτερου πλαισίου και της έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης και 

εµπειρίας επ΄ αυτού. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι και τα προσφερόµενα κίνητρα διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε την περίπτωση. Αφορούν µεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

κερδοφορίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού, την εισαγωγή τεχνολογίας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στις 

αναπτυσσόµενες χώρες τα κίνητρα που δίνονται είναι κυρίως φορολογικά, και αφορούν κυρίως 

στα κέρδη της εταιρείας, στον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, στις πωλήσεις, στο εργατικό δυναµικό, 

ενώ στις ανεπτυγµένες χώρες, τα κίνητρα είναι χρηµατοδοτικά, όπως κρατικές επιχορηγήσεις, 

δάνεια, εγγυήσεις. 

Η πολιτική σταθερότητα είναι ένα ουσιώδες µέτρο αξιολόγησης µιας διεθνούς επένδυσης. 

Ο πολιτικός κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα, όχι µόνο µε τη χώρα προορισµού, αλλά και µε 

το είδος και το µέγεθος της επένδυσης. Η ύπαρξη σταθερότητας αντικατοπτρίζεται µεταξύ 

άλλων και στη στάση των ξένων επενδυτών έναντι της χώρας, και στους υπόλοιπους 

επιχειρηµατικούς κλάδους. Το νοµικό πλαίσιο παράλληλα µε τη ρυθµιστική του ιδιότητα, µπορεί 

να αποτελέσει και άξονα ενίσχυσης της πολιτικής σταθερότητας, καθώς οργανώνει τον τρόπο 

λειτουργίας της οικονοµίας. Εποµένως η νοµοθεσία, µε τη διπλή αυτή ιδιότητα, µπορεί να 

αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Η πραγµατοποίηση µιας επένδυσης πρέπει να εξετάζει ταυτόχρονα µε τα παραπάνω, 

σηµαντικούς δείκτες της οικονοµίας, όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός και οι τάσεις του, ο ρυθµός 

ανάπτυξης, η οικονοµική και νοµισµατική σταθερότητα, τα επιτόκια, το επίπεδο ανεργίας, η 

διαθεσιµότητα πόρων ενέργειας, το κόστος ενέργειας και εργατικού δυναµικού. Η διεθνής 

πρακτική αποδεικνύει ότι, οι αναπτυσσόµενες χώρες προσελκύουν έντονο επενδυτικό 

ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει ανεκµετάλλευτη δυναµικότητα, υποαπασχόληση πόρων, ενώ το 

κόστος κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες.  

Εξετάζοντας τους προαναφερθέντες ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, µια επιχείρηση  

µπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες της και τις εναλλακτικές που µπορούν να εξασφαλίσουν την 

ικανοποίησή των πρώτων.      

 

1.5.2  Επιλογή στρατηγικής Εξαγοράς  

Καθορίζονται οι τρόποι µε τους οποίους θα υλοποιηθεί η επιλεγµένη στρατηγική. Για την 

επιτυχή ολοκλήρωση πρέπει να εξετασθεί η καταλληλότητα της επιχείρησης-στόχου από 

πλευράς πόρων και ικανοτήτων, ώστε να εξακριβωθεί η δυνατότητα δηµιουργίας στρατηγικού 

πλεονεκτήµατος. Ακόµη εξετάζεται κατά πόσο µπορεί να δηµιουργηθεί αξία από τη 

συγχώνευση, δηλαδή, εαν και κατά πόσο τα κέρδη θα καταφέρουν να υπερβούν το κόστος 

πραγµατοποίησης της επένδυσης. 
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1.5.3  Οικοδόµηση της συµφωνίας εξαγοράς και διαπραγµάτευση  

Στο στάδιο αυτό γίνεται επιλογή των συµβούλων (επενδυτικών τραπεζών, ορκωτών 

ελεγκτών, φοροτεχνικών, νοµικών συµβούλων) και έλεγχος της εταιρείας στόχου από τους 

συµβούλους αυτούς σε χρηµατοοικονοµικά, φορολογικά και νοµικά θέµατα, καθώς και 

αξιολόγηση MIS, συστηµάτων οργάνωσης-διοίκησης και εταιρικής κουλτούρας. Με βάση τις 

πληροφορίες που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό, γίνεται αποτίµηση της επιχείρησης στόχου 

και καθορίζεται το ασφάλιστρο, µε ένα εύρος, το οποίο η εξαγοράζουσα εταιρία διατίθεται να 

προσφέρει, ώστε να υλοποιήσει µια δίκαιη ανταλλαγή. Στη συνέχεια, εφόσον ο έλεγχος και η 

αποτίµηση αποφανθούν θετικά για τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος, η διοίκηση διαµορφώνει 

ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο, όπου προσδιορίζονται η νοµική µορφή (συγχώνευση, 

εξαγορά), ο τρόπος και το ύψος χρηµατοδότησης, η στρατηγική και το ύφος της προσφοράς, η 

µορφή και η λειτουργία της νέας οντότητας, και φυσικά τα στελέχη, και οι ρόλοι τους σε αυτήν. 

Στην περίπτωση φιλικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, η εξαγοράζουσα γνωστοποιεί εκ των 

προτέρων στην επιχείρηση-στόχο τις προθέσεις της, ώστε τα δύο µέρη να προσέλθουν σε 

διαπραγµάτευση. Αντίθετα, οι επιθετικές στρατηγικές, δεν αφήνουν περιθώρια 

διαπραγµάτευσης καθώς υλοποιούνται µε µεγάλη ταχύτητα και µυστικότητα. Σε αυτή την 

περίπτωση, εαν οι συνθήκες και ο χρόνος το επιτρέψουν, η επιχείρηση-στόχος υιοθετεί 

στρατηγική άµυνας ώστε να αποκρούσει την ανεπιθύµητη και, ενδεχοµένως, αναπάντεχη, 

επίθεση, άλλοτε µε επιτυχία και άλλοτε όχι.    

 

1.5.4 Ενσωµάτωση της εξαγορασθείσας εταιρείας  

Σε αυτό το στάδιο ενοποιούνται και αναδιοργανώνονται τα συστήµατα παραγωγής, 

οργάνωσης, πληροφόρησης και αξιοποιούνται οι νεοαποκτηθέντες πόροι. Ταυτόχρονα 

καταβάλλεται προσπάθεια συγκερασµού των διαφορών κουλτούρας των συγχωνευόµενων 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζονται  προβλήµατα, που προκύπτουν από τη 

συγχώνευση. 

 

1.5.5  Αξιολόγηση της συγχώνευσης και ανατροφοδότηση 

Το στάδιο αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας, καθώς γίνεται απολογισµός των 

πραγµατοποιηθέντων και εκτίµηση των αποκλίσεών τους από τα προϋπολογισθέντα. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασµό και προσανατολισµό δίνουν 

ιδιαίτερη σηµασία στα εξαγόµενα συµπεράσµατα, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

χάραξη των επόµενων κινήσεων και της περαιτέρω πορείας τους. 
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1.6  Αξιολόγηση - Αποτίµηση 
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αντιµετωπίζονται στη σηµερινή εποχή ως κάτι το 

αναπόφευκτο µπροστά στις ευκαιρίες και προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. Εµπειρικές 

µελέτες έχουν δείξει ότι οι διασυνοριακές και συσχετιζόµενες εξαγορές δηµιουργούν µεγαλύτερη 

αξία για τους µετόχους. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την περίοδο των διαπραγµατεύσεων και 

αµέσως µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, οι αποδόσεις των µετοχών της 

εξαγοράζουσας παρουσιάζουν αύξηση. Επιπλέον, ιδιαίτερα στις εχθρικές εξαγορές, οι 

αποδόσεις της εταιρείας στόχου είναι σηµαντικά υψηλότερες από την πραγµατική αξία των 

µετοχών της[12]. Ωστόσο, καταγράφεται και η αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, η αξία της εταιρείας 

που προκύπτει ύστερα από συγχώνευση, είναι κατά µέσο όρο µικρότερη από το άθροισµα των 

επιµέρους αξιών.  

Η αποδοτικότητα µιας συγχώνευσης ή εξαγοράς µπορεί να µετρηθεί µε τη βοήθεια των 

τιµών των µετοχών ή µε συγκριτική ανάλυση των λογιστικών µεγεθών πριν και µετά τη 

συγχώνευση. Με την πρώτη µέθοδο, οι αποδόσεις για την εξαγορασθείσα εταιρεία ανέρχονται 

έως και 20%-30%, ενώ της εξαγοράζουσας φθίνουν κατά 0%-2%. Με τη δεύτερη µέθοδο, οι 

µελέτες έχουν αναδείξει ανάµεικτα αποτελέσµατα, καθώς ενδέχεται να υπάρξει µικρή ή και 

µηδενική βελτίωση των λογιστικών µεγεθών έπειτα από τη συγχώνευση, ενώ αν στην 

αξιολόγηση συµπεριληφθούν και µη λογιστικά µεγέθη (όπως οι ταµειακές ροές), το αποτέλεσµα 

βαίνει θετικό υπέρ της ενοποιηµένης οντότητας.   

Η µέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, είναι µια ευρέως γνωστή µέθοδος, που 

χρησιµοποιείται από τους αναλυτές προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα µιας 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, πριν αυτή πραγµατοποιηθεί. Με την Καθαρά Παρούσα Αξία µπορεί 

να γίνει εκτίµηση της πιθανότητας δηµιουργίας οικονοµικού οφέλους από συγχώνευση ή 

εξαγορά, χρησιµοποιώντας τις µελλοντικές χρηµατορροές. Οι εκδοχές της µεθόδου είναι βασικά 

δύο. Στην  πρώτη, η οποία είναι και η απλούστερη, η συγχώνευση ή η εξαγορά 

πραγµατοποιείται µε µετρητά, ενώ στη δεύτερη µε ανταλλαγή µετοχών[42].  

Το µαθηµατικό µοντέλο περιλαµβάνει έξι βασικές εξισώσεις. Η πρώτη εξετάζει την 

παρούσα αξία της εξαγοράζουσας µετά τη συγχώνευση ( BFPPV ) , η οποία προκύπτει ως 

διαφορά του ασφάλιστρου (C) από την παρούσα αξία της ενοποιηµένης οντότητας ( CFPV ), και 

εκφράζεται αλγεβρικά από την εξίσωση CPVPPV CFBF −=  (1). Η παρούσα αξία της 

ενοποιηµένης επιχείρησης προκύπτει από την εξίσωση  SPVPVPV TFBFCF ++= ,  όπου  

TFPV  είναι η παρούσα αξία της επιχείρησης στόχου και S οι πιθανές συνέργειες που 

προκύπτουν από τη συγχώνευση. Η Καθαρά Παρούσα Αξία της Συγχώνευσης είναι ουσιαστικά 

η διαφορά της παρούσας αξίας της εξαγοράζουσας πριν και µετά τη συγχώνευση, δηλαδή, 

BFBF PVPPVNPV −=  (2). Η τρίτη εξίσωση προσδιορίζει την αξία της µετοχής της 
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εξαγοράζουσας, ως πηλίκο του λόγου της παρούσας αξίας της προς τον αριθµό των µετοχών 

της, δηλαδή:  
BF

BF
BF NS

PVVS =  (3).  

Οι εξισώσεις (4)-(6) αφορούν στην περίπτωση όπου η συγχώνευση γίνεται µε ανταλλαγή 

µετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η αναλογία των µετοχών, µε 

τις οποίες οι επιχειρήσεις θα συµµετάσχουν στην ανταλλαγή, και σύµφωνα µε την οποία θα γίνει 

η απόδοση µεριδίων στους µετόχους της επιχείρησης στόχου. Η αναλογία αυτή συµβολίζεται µε 

το ελληνικό γράµµα (ω) και εκφράζεται από το λόγο της παρούσας αξίας της επιχείρησης 

στόχου µετά τη συγχώνευση προς την παρούσα αξία της ενοποιηµένης επιχείρησης, ήτοι: 

CF

TF

PV
PPV

=ω  (4).  

Ύστερα από τον προσδιορισµό του (ω), χρειάζεται να υπολογιστεί το πλήθος των νέων 

µετοχών που θα εκδοθούν. Ο αριθµός αυτός προκύπτει από την εξίσωση 

)(* NNSNSNNS BF += ω  (5),  όπου NNS  είναι το πλήθος των νέων µετοχών και BFNS  το 

πλήθος των προϋφιστάµενων µετοχών της εξαγοράζουσας.  

Τέλος, η αναλογία, βάσει της οποίας οι µέτοχοι της επιχείρησης στόχου δικαιούνται να 

αποκτήσουν µερίδιο στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης ύστερα από τη συγχώνευση, 

δίνεται από τον τύπο 
TF

BF

NS
NSNNS

ER
+

=  (6).  

Στη συνέχεια παραθέτουµε δύο αριθµητικά παραδείγµατα αξιολόγησης συγχώνευσης µε 

τη µέθοδο καθαράς παρούσας αξίας, για την περίπτωση της πληρωµής του ασφάλιστρου µε 

µετρητά και µε ανταλλαγή µετοχών. 

 
Περίπτωση Α: Μετρητά   

Έστω δύο εταιρείες, Α και Β, µε παρούσες αξίες 1.200.000€ και 400.000€ αντίστοιχα, 

όπου η Α σχεδιάζει να εξαγοράσει τη Β, καθώς εκτιµά ότι η εξαγορά αυτή θα δηµιουργήσει 

συνέργειες 200.000€, ανεβάζοντας την παρούσα αξία της ενοποιηµένης οντότητας στο 

1.800.000€. Εαν η εταιρεία Β είναι διατεθειµένη να συναινέσει στην πώλησή της µε χρηµατικό 

αντίτιµο ύψους 500.000€, τίθεται το ερώτηµα για την εταιρεία Α αν είναι σκόπιµο να 

πραγµατοποιήσει την εξαγορά. Χάριν απλότητας, υποθέτουµε ότι η επιχείρηση Α θα 

χρηµατοδοτήσει την εξαγορά της Β µε ίδια κεφάλαια.  

Η παρούσα αξία της Α µετά τη συγχώνευση θα είναι σύµφωνα µε την εξίσωση (1):  

1.800.000€ - 500.000€ = 1.300.000€. Η παρούσα αξία της Α πριν τη συγχώνευση είναι 

1.200.000€, άρα η καθαρά παρούσα αξία της Α µετά τη συγχώνευση, σύµφωνα µε την εξίσωση 

(2) θα είναι: 1.300.000 – 1.200.000 = 100.000€>0. Υποθέτουµε επιπλέον ότι η εταιρεία Α έχει 

εκδώσει 50.000 µετοχές, οπότε από την εξίσωση (3) προκύπτει ότι η αξία της µετοχής πριν τη 
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συγχώνευση είναι 24€(1.200.000/50.000), ενώ 26€(1.300.000/50.000) µετά τη συγχώνευση. 

Συµπερασµατικά, µε βάση την αύξηση της αξίας της µετοχής της εταιρείας Α, η εξαγορά της 

εταιρείας Β από την Α κρίνεται σκόπιµη.  

Η ανάλυση αυτή ενδεχοµένως να αποκλίνει στην πραγµατικότητα, καθώς δεν έχει γίνει 

διάκριση µεταξύ της πραγµατικής και της αγοραίας αξίας της επιχείρησης. Γενικά, όταν υπάρχει 

στο προσκήνιο το ενδεχόµενο µελλοντικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, η αγορά αποδίδει αξία 

στην επιχείρηση υψηλότερη σε σχέση µε την πραγµατική της αξία. Για παράδειγµα, αν το 

ενδεχόµενο πραγµατοποίησης της συγχώνευσης είναι 60% και η πραγµατική αξία της 

επιχείρησης πριν και µετά τη συγχώνευση είναι 1.200.000 και 1.800.000 αντίστοιχα, τότε η 

αγοραία αξία της επιχείρησης πριν τη συγχώνευση πιθανότατα θα είναι  (1.800.000 x 0.60) + 

(1.200.000 x 0.40) = 1.560.000 και όχι 1.200.000. Με αυτή την υπόθεση, η καθαρά παρούσα 

αξία της επιχείρησης µετά τη συγχώνευση θα είναι µικρότερη, κάνοντας την απόφαση της 

διοίκησης πιο δύσκολη στη λήψη της.     

 

Περίπτωση Β: Ανταλλαγή Μετοχών 

Στην περίπτωση αυτή, υποθέτουµε και πάλι ότι η εταιρεία Α σκοπεύει να διαθέσει 

500.000€ για την εξαγορά της Β αλλά µε τη µορφή κοινών µετοχών. Για την παρουσίαση 

αριθµητικού παραδείγµατος, υποθέτουµε ότι η εταιρεία Β έχει 25.000 µετοχές.  

Η Α διαθέτει  για την εξαγορά 500.000€ σε µετοχές, που κοστίζουν 24€ έκαστη, εποµένως 

θα χρειαστεί να δώσει 500.000/24 = 20833,33 µετοχές στους µετόχους της Β. Εαν η Α 

πραγµατοποιήσει αυτή τη συναλλαγή, θα έχει επιβαρυνθεί στην πραγµατικότητα µε κόστος 

µεγαλύτερο από 500.000€ που υποθέσαµε αρχικά. 

 Η εξήγηση του φαινοµένου έχει ως εξής:  οι µέτοχοι της εταιρείας Β µετά την ανταλλαγή, 

θα έχουν 20.833,33 µετοχές σε σύνολο 70.833,33, άρα ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό 

κεφάλαιο 29,41% ( = 20.833,33 / 70.833,33 ), το οποίο θα έχει αξία 529.411€ 

(=29,41%x1.800.000€). Εποµένως, µε βάση την παραπάνω συλλογιστική, η ανταλλαγή θα 

κοστίσει τελικά στην επιχείρηση Α 529.411€ και επιπλέον η αξία της µετοχής µετά τη 

συγχώνευση θα είναι 25,41€ ( = 1.800.000 / 70.833,33 )  και όχι 26€ όπως στην περίπτωση της 

πληρωµής µε µετρητά. Ο λόγος που οδηγούµαστε σε αυτό το παράδοξο είναι ότι η αναλογία της 

ανταλλαγής των µετοχών βασίστηκε σε τιµές προ συγχώνευσης.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην εισαγωγή της παραµέτρου ω και των εξισώσεων 

(4)-(6) που προαναφέρθηκαν, σύµφωνα µε τις οποίες, η αναλογία  ανταλλαγής µετοχών δεν 

προκύπτει µε βάση την αξία της µετοχής πριν τη συγχώνευση αλλά µε βάση την αξία της 

επιχείρησης µετά από αυτή.  

Οπωσδήποτε, η επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης µιας εξαγοράς αποτελεί σηµαντική 

απόφαση για τη διοίκηση. Η περίπτωση της ανταλλαγής µετοχών είναι γενικά πιο πολύπλοκη 

και ενέχει πιθανώς µεγαλύτερο κίνδυνο λάθους. Εντούτοις, ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου η 
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µετοχή της εξαγοράζουσας είναι υπερτιµηµένη, και είναι προτιµότερη σε σχέση µε την πληρωµή 

µε µετρητά καθώς η εγχρήµατη συναλλαγή γεννά φορολογικό βάρος. 
       

1.7  Στρατηγικές Προσφοράς- Άµυνας 
Σε µια εξαγορά, η εξαγοράζουσα επιλέγει την τακτική, που δίνει τις περισσότερες 

εγγυήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας στο συντοµότερο χρόνο και µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος. Καθορίζει σε πρώτη φάση τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η υπό 

εξαγορά επιχείρηση, και εντοπίζει στη συνέχεια πιθανούς στόχους. Αναλύει εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες που συνηγορούν ή αποτελούν εµπόδια στην πραγµατοποίηση του 

εγχειρήµατος, και τέλος µε τη βοήθεια ποσοτικών µεθόδων, καθορίζει την εταιρεία-στόχο και το 

ύψος της προσφοράς. Σηµαντικό µερίδιο στην επιτυχία µιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, έχει ο 

σχεδιασµός κατάλληλης τακτικής και ο αποτελεσµατικός χειρισµός των διαπραγµατεύσεων.  

Η σταδιακή απόκτηση µετοχών της επιχείρησης, η διενέργεια επαφών µεταξύ των 

διοικήσεων από τα πρώιµα ακόµα στάδια, η δηµιουργία προσφοράς µε φιλικούς όρους, 

αποτελούν ήπιες µεθόδους προσέγγισης της εταιρείας-στόχου, δηµιουργούν κλίµα συνεργασίας 

και καλής πίστης, ελαχιστοποιούν το κόστος της διαδικασίας, και αυξάνουν την πιθανότητα 

επίτευξης αµοιβαία ικανοποιητικής συµφωνίας.  

Αντίθετα, οι επιθετικές τακτικές απαιτούν µυστικότητα, ταχύτητα δράσης, καλή 

πληροφόρηση, επιλογή στρατηγικά κατάλληλης χρονικής συγκυρίας, ισχυρή παρουσία στον 

κλάδο, ύπαρξη συµµάχων πρόθυµων να στηρίξουν το εγχείρηµα, και φυσικά ύπαρξη και 

διαθεσιµότητα κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της αγοράς. 

Η εταιρεία-στόχος από την πλευρά της, καλείται να ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά στην 

προσφορά, ανάλογα πάντα µε τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν και την επιθετικότητα της 

προσφοράς. Αν η εξαγορά θίγει τα συµφέροντα των µετόχων ή της διοίκησης, κρίνεται 

ανεπιθύµητη και χρησιµοποιούνται τακτικές άµυνας, µε στόχο τη µαταίωση ή την αναστολή της, 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία-στόχος ενθαρρύνει την εξαγορά, επιδιώκοντας 

παράλληλα τη µεγιστοποίηση του κέρδους από την πώληση των µετοχών και τη µεταβίβαση της 

περιουσίας της.  

Στα πλαίσια προστασίας από πιθανές απειλές εξαγορών, οι επιχειρήσεις προβλέπουν 

και θεσµοθετούν στα καταστατικά τους αυστηρές προϋποθέσεις, που δυσχεραίνουν την 

πραγµατοποίηση εξαγορών. Για παράδειγµα, ενώ για τη λήψη αποφάσεων µπορεί να απαιτείται 

εν γένει πλειοψηφία δύο τρίτων των µετόχων, στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς 

απαιτείται ισχυρότερη πλειοψηφία. Παράλληλα, µπορεί  να υπάρχουν στο καταστατικό ειδικοί 

όροι και διαδικασίες σχετικά µε τον τρόπο εκλογής και αντικατάστασης του διοικητικού 

συµβουλίου, ώστε να αποφεύγονται απρόβλεπτες και ταχείες ανατροπές του, οι οποίες µπορεί 

να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση. 

Εναλλακτικά, η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου µπορεί να διαπραγµατευτεί την 
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επαναγορά των µετοχών της από την εξαγοράζουσα έναντι, συνήθως υψηλού, τιµήµατος. 

Συχνά, η συναλλαγή αυτή συνοδεύεται από υπογραφή συµφωνίας, µε την οποία η υποψήφια 

εξαγοράζουσα δεσµεύεται έναντι της εταιρείας-στόχου για περιορισµό των συµµετοχών της στη 

δεύτερη. Ύστερα από τέτοιου είδους συµφωνίες, η εξαγορά µαταιώνεται, ενώ η ανακοίνωση της 

εξέλιξης αυτής συχνά επιφέρει πτώση στην τιµή της µετοχής (Revell [48]). Παρόµοια είναι η 

περίπτωση, όπου η πρόταση επαναγοράς απευθύνεται, όχι στην υποψήφια εξαγοράζουσα, 

αλλά σε άλλους κατόχους µετοχών της εταιρείας-στόχου, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα 

απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου µετοχών από την εταιρεία που επιχειρεί την εξαγορά. 

Ο καθορισµός ενός αδικαιολόγητα υψηλού τιµήµατος αγοραπωλησίας, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί επίσης, ως µέσο αντιµετώπισης της ανεπιθύµητης εξαγοράς. Εάν όµως, η 

εξαγοράζουσα αποδεχθεί τους όρους της διαπραγµάτευσης, τότε είναι πολύ πιθανό οι µέτοχοι, 

παρά την αντίθετη βούληση της διοίκησης, να συναινέσουν και να οδηγήσουν την εταιρεία σε 

πώληση. 

Επίσης, η εταιρία-στόχος µπορεί να προσπαθήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και 

άλλων εταιριών για την εξαγορά της, ώστε είτε να ανακόψει την προθέσεις του υποψήφιου 

αγοραστή, είτε να επιτύχει ευνοϊκότερους όρους λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού. 

Παράλληλα µε τις παραπάνω ενέργειες και εφόσον  µπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση, 

υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Ανταγωνισµού ή σε άλλες αρµόδιες 

εποπτικές αρχές, µε στόχο την απόκρουση της απειλής.  

Σε απάντηση µιας ανεπιθύµητης πρότασης εξαγοράς, η επιχείρηση-στόχος µπορεί να  

αντιστρέψει τους ρόλους, καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς της εξαγοράζουσας. Η επιθετική 

αυτή µορφή αντίδρασης στοχεύει, µε την αγορά µεγάλου µέρους µετοχών, να απειλήσει τις 

εσωτερικές ισορροπίες της εξαγοράζουσας και να την οδηγήσει τελικά σε απόσυρση της 

πρότασής της.  

Η παροχή κινήτρων στους ήδη κατόχους µετοχών της εταιρείας-στόχου για αγορά 

µετοχών (π.χ προσφορά µετοχών σε τιµή ευκαιρίας), ή ακόµα, η πώληση στοιχείων ενεργητικού 

στην απόκτηση και αξιοποίηση των οποίων προσβλέπει η εξαγοράζουσα, µπορούν να 

αποτελέσουν µεθόδους άµυνας έναντι επιθετικών και ανεπιθύµητων εξαγορών.   

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε, το γνωστό πρόβληµα του ελεύθερου αναβάτη (free-rider 

problem), το οποίο ως εµπόδιο για την εξαγοράζουσα, συνιστά άλλη µία µέθοδο άµυνας της 

επιχείρησης-στόχου. Σύµφωνα µε το πρόβληµα αυτό, µεµονωµένοι µέτοχοι της εταιρείας-

στόχου, αρνούνται να πουλήσουν τις µετοχές τους, δυσχεραίνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

πραγµατοποίηση της συµφωνίας. Εκ πρώτης, η συγκεκριµένη τακτική φαίνεται να βλάπτει τους 

λοιπούς µετόχους της εξαγοραζόµενης εταιρίας, όπως και αυτούς της εξαγοράζουσας, ωστόσο, 

υπάρχουν µελέτες που αποδεικνύουν πως µια τέτοια κίνηση έχει θετικές επιπτώσεις στην ενιαία 

εταιρεία[57].  

Σε κάθε περίπτωση, ο ανθρώπινος παράγοντας, από την πλευρά των διοικήσεων, των 
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µετόχων ή ακόµα και των εργαζοµένων της εξαγοράζουσας ή της εξαγοραζόµενης, παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη κάθε επιχειρηµατικής δράσης, από το στάδιο του σχεδιασµού έως 

και την υλοποίησή της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Τραπεζικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

2.1   Ιστορική Ανασκόπηση του  Τραπεζικού Συστήµατος 
Το φαινόµενο της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου διεθνώς, έκανε την εµφάνισή του 

πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο Χρυσός Κανόνας, ως διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, 

προσέφερε ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων και στη διενέργεια διακρατικών εµπορικών 

συναλλαγών µε την µετατροπή των εθνικών νοµισµάτων σε χρυσό, ενώ παράλληλα, εξασφάλιζε 

ελαχιστοποίηση των κρατικών παρεµβάσεων νοµισµατικής πολιτικής. Η µείωση των διεθνών 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων ενίσχυσε την τάση για άµεσες ξένες επενδύσεις, καθιστώντας 

εφικτή την επένδυση των πλεοναζόντων ευρωπαϊκών κυρίως κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές 

της τότε αναπτυσσόµενης οικονοµίας των Η.Π.Α.  

Οι τάσεις διεθνοποίησης των αγορών κεφαλαίου αντιστράφηκαν µετά τον Πρώτο 

Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ’60. Ο Χρυσός Κανόνας του 

Μεσοπολέµου δεν αποτελούσε τότε τόσο αξιόπιστο νοµισµατικό σύστηµα όσο  προπολεµικά, 

ενώ η πολιτική και εµπορική καχυποψία, που επικράτησε µεταξύ των χωρών, οδήγησε στην 

ύψωση σηµαντικών εµποδίων και στην επιβολή ελέγχων στα διακινούµενα κεφάλαια. 

Στη συνέχεια, τα δεδοµένα αλλάζουν και πάλι, καθώς η χρηµατοδότηση των ολοένα 

αυξανόµενων εµπορικών συναλλαγών, δηµιουργούσε την ανάγκη διεθνοποίησης των αγορών.  

Ειδικότερα, στις Η.Π.Α, το πρώτο µεγάλο κύµα οριζόντιων συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

καταγράφεται την περίοδο µεταξύ 1893 και 1904, το οποίο µείωσε το µεγάλο αριθµό 

επιχειρήσεων κατά κλάδο, οδηγώντας στη δηµιουργία µεγαλύτερων σχηµάτων ή και 

µονοπωλίων, µε πρωταγωνιστές τις βιοµηχανίες εξόρυξης ορυκτών πόρων (πετρέλαιο, 

άνθρακας), και τους κλάδους χαλυβουργίας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Το κύµα 

ανακόπηκε από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου (Clayton 

Act, 1914) και την ίδρυση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου, που είχαν στόχο την 

αποφυγή της υψηλής συγκέντρωσης ανά κλάδο.  

Έτσι, η τάση για συγχωνεύσεις κάνει την επανεµφάνισή της στα τέλη της πρώτης 

δεκαετίας του εικοστού αιώνα και διαρκεί έως την οικονοµική ύφεση του 1929. Κατά την περίοδο 

αυτή, σηµειώνονται συγχωνεύσεις, οριζόντιες, όπως εκείνες του πρώτου κύµατος, αλλά και 

κάθετες, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση του µεριδίου αγοράς και τη διείσδυση σε νέες 

αγορές. Παρατηρείται, λοιπόν, ανάπτυξη ολιγοπωλιακών τάσεων, σε αντίθεση µε το πρώτο 

κύµα όπου οι τάσεις ήταν περισσότερο µονοπωλιακές,. Στο κύµα αυτό, µεγάλη συµµετοχή είχαν 

οι αυτοκινητοβιοµηχανίες.   

Το τρίτο µεγάλο κύµα σηµειώνεται στα µέσα της δεκαετίας του ΄50 και διαρκεί µε κάποιες 

διακοπές έως τα τέλη της επόµενης δεκαετίας. Την περίοδο αυτή πραγµατοποιούνται, κατά 

κύριο λόγο, συγχωνεύσεις διαφοροποίησης, εξαιτίας νοµοθετικών ρυθµίσεων που 

προστατεύουν τους κλάδους από υψηλή συγκέντρωση. Η διαφοροποίηση, ως διέξοδος στην 
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ανάγκη επέκτασης, αποδείχθηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αναποτελεσµατική, καθώς 

οι επιχειρήσεις προέβησαν στην πώληση των εξαγορασθεισθών εταιρειών µερικά χρόνια 

αργότερα. 

Το επόµενο κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών, σηµατοδοτήθηκε το 1974, µε την Inco 

που επιδίωξε την εξαγορά της ESB, µε τη Morgan Stanley σε ρόλο διαµεσολαβητή, γεγονός 

µάλιστα που πρόσθεσε µια νέα ιδιότητα στις τράπεζες. Η τάση κορυφώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του ΄80, και χαρακτηρίστηκε από επιθετικές εξαγορές µεγάλου µεγέθους και υψηλής 

µόχλευσης. Η χρηµατοδότηση των εξαγορών αυτών βασίστηκε σε µεγάλο ποσοστό στην αγορά 

υπερτιµηµένων οµολόγων, η κατάρρευση της οποίας λίγο πριν την τελευταία δεκαετία του 

αιώνα, σήµανε και το τέλος στο κύµα των συγχωνεύσεων.   

Η επικράτηση της θεωρίας ότι το µέγεθος της επιχείρησης συσχετίζεται θετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα και την κερδοφορία οδήγησε, εκ νέου, τις επιχειρήσεις, στα µέσα της 

δεκαετίας του ΄90, στη σύναψη µεγάλων συµφωνιών. Ο κλάδος τροφίµων, µεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών, θεάµατος, χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και 

οι επιχειρήσεις ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας  έδειξαν έντονη κινητικότητα, οδηγώντας στη 

σύναψη κολοσσιαίων συνεργασιών. Η τάση αυτή κατέγραψε ανοδική πορεία έως τα τέλη της 

δεκαετίας, όπου αποδυναµώνεται σταδιακά καθώς οι συµφωνίες γινόταν ολοένα ακριβότερες, 

και η ανεύρεση πιστωτών πρόθυµων να χρηµατοδοτήσουν εγχειρήµατα αυτού του τύπου όλο 

και πιο δύσκολη. 

Ανατρέχοντας διαχρονικά στην πορεία των συγχωνεύσεων, είναι άξιο προσοχής το 

γεγονός  ότι, τα κύµατα συγχωνεύσεων εµφανίστηκαν σε περιόδους όπου οι αγορές κεφαλαίων 

βρίσκονταν σε θετική  πορεία. Το ενδιαφέρον στην παρατήρηση αυτή, είναι ότι έρχεται σε 

αντίθεση µε το επίσης υπαρκτό γεγονός ότι µια επιχείρηση προσελκύει, ως πιθανός στόχος 

εξαγοράς, την προσοχή άλλων επιχειρήσεων, στη φάση που η µετοχή της -η αξία δηλαδή που 

της αποδίδει η αγορά- είναι χαµηλότερη από την πραγµατική. 

Την τελευταία εικοσαετία του εικοστού αιώνα, ο όγκος του εµπορίου αυξήθηκε ταχύτερα 

από τη συνολική παραγωγή, ενισχύοντας έτσι την αλληλεξάρτηση και άρα την ανάγκη 

συνεργασίας µεταξύ των χωρών. Σε αυτή την περίοδο οι τράπεζες αναπτύσσουν τις 

δραστηριότητές τους προκειµένου να ακολουθήσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στις 

εξορµήσεις τους προς  αναπτυσσόµενες χώρες. Η νέα αυτή πρόκληση σήµαινε ουσιαστικά είτε 

την ίδρυση θυγατρικών, είτε την εξαγορά υφιστάµενων επιχειρήσεων, στο εξωτερικό. Ο φόβος 

για αδυναµία προσαρµογής, η έλλειψη εµπειρίας και η ύπαρξη διαφορών αφενός στην 

κουλτούρα, και αφετέρου στο πλαίσιο λειτουργίας, ανέδειξαν σε πολλές περιπτώσεις τη λύση 

της συγχώνευσης ως καταλληλότερη.   

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτέλεσαν παράλληλα, καθοριστικό παράγοντα στη 

διεθνοποίηση των εργασιών, τραπεζικών και µη. Οι εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, 

της πληροφορικής και του αυτοµατισµού, οδήγησαν στην εξάλειψη σηµαντικών εµποδίων στη 
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διακίνηση των κεφαλαίων, µείωσαν σηµαντικά το χρόνο και το κόστος διενέργειας των 

συναλλαγών και έδωσαν πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφορίας. Ταυτόχρονα µε την 

τεχνολογία, η επιστηµονική κατάρτιση και εξειδίκευση, έδωσε στην τραπεζική νέα δυναµική, µε 

την ανάπτυξη νέων, προηγµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η είσοδος των επιχειρήσεων σε αγορές εκτός τραπεζικού συστήµατος, ήταν όµως το 

γεγονός που αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πρόκληση για το σύγχρονο τραπεζικό σύστηµα, καθώς 

έδωσε τη δυνατότητα άντλησης αλλά και επένδυσης κεφαλαίων σε εξωτραπεζικές αγορές. 

∆όθηκε, πιο συγκεκριµένα, η εναλλακτική, αφενός στις µεγάλες επιχειρήσεις και στο δηµόσιο και 

αφετέρου στους αποταµιευτές και επενδυτές ιδιώτες, να στραφούν σε δευτερογενείς αγορές 

τίτλων και οµολόγων, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες τους για χρηµατοδότηση ή υψηλές 

αποδόσεις, παρακάµπτοντας τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια και τους κινδύνους των 

επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή µετέβαλε δραµατικά την εικόνα του σύγχρονου τραπεζικού ιδρύµατος 

και οδήγησε τα πιστωτικά ιδρύµατα στην αναζήτηση νέων πόλων έλξης πελατείας.  

Στο κλίµα των αλλαγών δεν πρέπει να παραλείψουµε και την επίδραση της νοµισµατικής 

ενοποίησης στο τραπεζικό σύστηµα. Με την ολοκλήρωση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης και τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς, δηµιουργήθηκε και ένας ενιαίος 

χρηµατοπιστωτικός χώρος. Ο αριθµός των πιστωτικών ιδρυµάτων αρχίζει να µειώνεται, καθώς 

αυξάνεται ο αριθµός των πραγµατοποιούµενων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η ανάγκη για 

µεγάλες και ισχυρές τράπεζες, ικανές να αντεπεξέλθουν στον εντεινόµενο ανταγωνισµό σε 

παγκόσµιο επίπεδο, οδηγεί σε ολοένα µεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου και συγκέντρωση 

των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

2.2   Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα   
Η τραπεζική δραστηριότητα ξεκίνησε στην Ελλάδα στα µέσα του 19ου αιώνα µε την 

ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 1841.  Οι βασικές δοµές του σύγχρονου 

τραπεζικού συστήµατος τέθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1920 και συγκεκριµένα το 1927, 

όταν αποφασίστηκε η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την ιδιότητα της κεντρικής 

τράπεζας της χώρας, σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Την ίδια περίοδο 

δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι πιστωτικοί οργανισµοί για την χρηµατοδότηση της αγροτικής και της 

κτηµατικής πίστης κυρίως, διαµορφώνοντας ένα θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία των 

εµπορικών τραπεζών. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, από τα πρώτα βήµατά του έως και τη δεκαετία του ’80, 

χαρακτηρίζεται έντονα από χαµηλή ανάπτυξη και έντονο κρατικό παρεµβατισµό. Το αυστηρό και 

δύσκαµπτο νοµοθετικό πλαίσιο σε συνδυασµό µε την ύπαρξη γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

περιόριζαν σηµαντικά την  ελευθερία ανάπτυξης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και δράσης, 

καθώς και την εισαγωγή καινοτοµίας τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και προϊόντων-

υπηρεσιών.  
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Το κράτος κατείχε, έµµεσα και άµεσα, κυρίαρχη θέση στο χρηµατοπιστωτικό χώρο, µε 

τον έλεγχο σηµαντικού αριθµού τραπεζών (έως το 1990 οι κρατικές τράπεζες και τα ειδικά 

πιστωτικά ιδρύµατα κατείχαν το 90% των συνολικών πιστώσεων). Οι κρατικές τράπεζες, 

διέθεταν τις προνοµιακές πηγές χρηµατοδότησης από το κράτος και λόγω της κρατικής 

εγγύησης φερεγγυότητας, είχαν τη δυνατότητα εξεύρεσης πηγών δανεισµού, µε σχετικά χαµηλό 

κόστος, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό. Μέσω των πολιτικών που επέβαλλε 

στα πιστωτικά ιδρύµατα, διαµόρφωνε σε µεγάλο βαθµό τη σύνθεση του ενεργητικού τους, 

οριοθετώντας κατά συνέπεια τα περιθώρια κερδοφορίας, και προσπαθούσε να εξασφαλίσει µε 

προνοµιακούς όρους χρηµατοδότηση των µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.  

Ολόκληρη η λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, βρισκόταν κάτω από διοικητικούς 

περιορισµούς, διοικητική ρύθµιση επιτοκίων και χρηµατοδοτικών πόρων. Παράλληλα, οι 

αυστηροί περιορισµοί και έλεγχοι που αφορούσαν την κίνηση κεφαλαίων από και προς την 

Ελλάδα και ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης της αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου, περιόριζαν τον 

ανταγωνισµό, την αποτελεσµατικότητα αλλά και την ελκυστικότητα των εγχώριων αγορών στους 

ξένους επενδυτές[11].  

Από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και µε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σηµειώθηκαν ραγδαίες και σηµαντικές αλλαγές. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η 

επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, οι 

αποκρατικοποιήσεις διεθνώς, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η 

φιλελευθεροποίηση του διεθνούς πλαισίου λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυµάτων, επηρέασαν 

σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και το ελληνικό, 

καθιστώντας το τελευταίο περισσότερο ανταγωνιστικό, σύγχρονο και εξωστρεφές. 

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης αυτής, εγκαταστάθηκαν τράπεζες του εξωτερικού στην 

Ελλάδα, ιδρύθηκαν νέες εγχώριες -κυρίως συνεταιριστικές- και πραγµατοποιήθηκαν 

συγχωνεύσεις µεταξύ ήδη υφιστάµενων στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι 

τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τοµείς, αναπτύχθηκαν νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

και υπηρεσίες, εκσυγχρονίσθηκαν οι υποδοµές, οι διαδικασίες, η διαχείριση κινδύνων, 

εξυγιάνθηκαν τα χαρτοφυλάκια τραπεζών υπό κρατικό έλεγχο και αναπροσαρµόστηκε το 

θεσµικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα.  

Η διαµόρφωση ευνοϊκών µακροοικονοµικών συνθηκών µε τα προγράµµατα 

σταθεροποίησης και την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η µείωση των επιτοκίων, η 

συναλλαγµατική σταθερότητα, ο περιορισµός των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, οι υψηλοί 

ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας και ο θεσµικός εκσυγχρονισµός των αγορών οδήγησαν στην 

ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών µε εντυπωσιακούς ρυθµούς ( π.χ. καταναλωτική και 

στεγαστική πίστη 30% - 40% ετησίως). 

∆εδοµένων των θετικών συνθηκών εντός και εκτός συνόρων, αλλά και της ανάγκης για 

περαιτέρω ανάπτυξη, οι ελληνικές τράπεζες  έχουν στρέψει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον 
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τους προς διεθνείς αγορές (Βαλκάνια, Τουρκία και ευρύτερα) δηµιουργώντας στρατηγικές 

συνεργασίες µε µεγάλους ξένους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους. 

 
2.3   Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας  

Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, αλλά και των χρηµατοοικονοµικών συγκροτηµάτων εξαρτάται από το υποκείµενο 

του δικαίου και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η επιλογή νοµικής µορφής επηρεάζει την 

επιχείρηση, όχι µόνο από λογιστική και φορολογική άποψη, αλλά και από νοµική, καθώς, 

διαµορφώνεται αντίστοιχο πλαίσιο ρυθµίσεων και κανόνων λειτουργίας και δράσης. 

Συγκεκριµένα, µια από τις µορφές που υιοθετούνται ολοένα  περισσότερο τελευταία, είναι η 

εταιρεία συµµετοχών (holding company). Το πιστωτικό ίδρυµα είναι συνήθως η κύρια εταιρεία 

του χρηµατοπιστωτικού συγκροτήµατος, και το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών, 

χωρίς όµως το γεγονός αυτό να αποκλείει τη συµµετοχή και των λοιπών εταιρειών στη διοίκηση 

του οµίλου.  

Η πρακτική έχει δείξει ότι σε ένα αριθµό περιπτώσεων, µια αρχική εξαγορά, στην οποία 

ενέχονται πιστωτικά ιδρύµατα, µπορεί να καταλήξει σε συγχώνευση σε δεύτερο στάδιο. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως όταν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη είτε γεωγραφική είτε στο αντικείµενο της 

επιχειρηµατικής δράσης. Έτσι, τις εξαγορές χρηµατοπιστωτικών οµίλων, ακολουθούν συχνά 

συγχωνεύσεις µεταξύ των θυγατρικών που έχουν κοινό αντικείµενο –π.χ µεταξύ θυγατρικών 

ασφαλιστικών ή εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Αντίθετα, αν στόχος της εξαγοράς είναι η 

διαφοροποίηση στο αντικείµενο (πχ εξαγορά πιστωτικού ιδρύµατος λιανικής τραπεζικής από 

τράπεζα επενδύσεων), ή στην περιοχή δραστηριοποίησης, τότε δεν πραγµατοποιείται 

απαραίτητα συγχώνευση ύστερα από την εξαγορά.  

Ειδικά στις ασφάλειες, για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, το θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει στις τράπεζες την πώληση 

προϊόντων µέσω συµφωνιών συνεργασίας µε ασφαλιστικές, την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών 

ασφαλειών, αλλά και τη συγχώνευση µε ασφαλιστικές κάτω από µία εταιρεία συµµετοχών όπου 

διατηρείται λειτουργική ανεξαρτησία των εταιρειών, ενώ απαγορεύει την παροχή τραπεζικών και 

ασφαλιστικών προϊόντων από την ίδια εταιρεία.  

 

2.3.1   ∆ιεθνές Θεσµικό Πλαίσιο 
∆εδοµένων των ποικίλων νοµοθετικών διαφορών µεταξύ των χωρών, θα περιορίσουµε, 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, τη διερεύνηση της νοµοθεσίας στον Ελληνικό και 

Ευρωπαϊκό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, γενικός κανόνας διεθνώς, αποτελεί η συµµόρφωση των 

ενεχόµενων εταιρειών και η κατάρτιση του σχεδίου συγχώνευσης ή εξαγοράς, σύµφωνα µε την 

εθνική και διεθνή νοµοθεσία των εµπλεκόµενων χωρών, καθώς και µε το κανονιστικό πλαίσιο 

των αρµόδιων εποπτικών αρχών.  
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Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφέρουµε τον καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του διεθνούς θεσµικού πλαισίου για το χρηµατοπιστωτικό χώρο, που έχει διαδραµατίσει και 

εξακολουθεί, η Επιτροπή της  Βασιλείας, η οποία ιδρύθηκε το 1975, από τους διοικητές των 

κεντρικών τραπεζών δέκα χωρών, µε σκοπό τη δηµιουργία ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας 

και εποπτείας των τραπεζών µε διεθνή δραστηριότητα. Η Επιτροπή συνέρχεται στην Τράπεζα 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank for International Settlements), που εδρεύει στη Βασιλεία της 

Ελβετίας και σχηµατίζεται πλέον µε τη συµµετοχή ανώτερων στελεχών εποπτικών αρχών και 

κεντρικών τραπεζών 13 χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ). ∆ιατυπώνει 

προτάσεις σχετικά µε εποπτικά πρότυπα και πρακτικές, η υιοθέτηση και εφαρµογή των οποίων 

εναπόκειται στην ευχέρεια των, κατά περίπτωση, αρµόδιων εποπτικών αρχών.  

Η Επιτροπή δεν έχει τη µορφή υπερεθνικής εποπτικής αρχής και τα συµπεράσµατά της 

δεν έχουν δεσµευτική νοµική ισχύ. Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας  σχετικά µε την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έθεσε τις βάσεις του τον Ιούλιο του 1988, µε τη δηµοσίευση 

του Συµφώνου της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια µε τίτλο «∆ιεθνής Σύγκλιση της 

Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων» (International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards). Το κείµενο αυτό, το οποίο αφορούσε τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, µε 

σηµαντικότερη τροποποίηση εκείνη του 1996 προκειµένου να συµπεριληφθούν και οι κίνδυνοι 

αγοράς. Το Σύµφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις 

εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε  στις 26 Ιουνίου 

2004, το νέο Σύµφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια (Basel II: International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework).  Το νέο πλαίσιο 

προβλέπει µία προσέγγιση αρτιότερη και περισσότερο προσαρµοσµένη στη φύση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων, και µέσω της πρότασης για ενισχυµένη διαχείριση του κινδύνου 

από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,  αποσκοπεί στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και στην προστασία του καταναλωτή. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιεθνείς Συνθήκες-Προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα, 

µεµονωµένα ως κράτος, σε συνεργασία πάντα µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, διαµορφώνουν 

το Κοινοτικό και το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο αντίστοιχα, για τη λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

Το σύστηµα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν σε µεγάλο βαθµό, µέχρι και τις αρχές 

της τρέχουσας δεκαετίας, αυτοελεχόµενο, χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερων ρυθµίσεων, από το 

Κοινοτικό ή το Ελληνικό ∆ίκαιο. Βασιζόταν περισσότερο σε πρακτικούς κανόνες για µεγαλύτερη 

ευελιξία, χωρίς αυτοί να είναι πάντοτε θεσµοθετηµένοι, και σε περιπτώσεις όπου ήταν 



Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό Κλάδο                                                                      ∆έσποινα Στρατηγάκη 

 37

ανεπαρκές, υπήρχε κρατική παρέµβαση.  

Σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχική πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά µε τις προσφορές εξαγοράς, υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 

του 1989 και ακολούθησε έκτοτε σειρά τροποποιήσεων. Μέληµα των αποφάσεων της Ε.Ε, είναι 

η προστασία της µειοψηφίας των µετόχων και των εργαζοµένων της υπό εξαγορά εταιρείας. 

Σύµφωνα µε τις Γενικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση προσφοράς πρέπει 

να απευθύνεται προς όλους τους κατόχους µετοχών της εταιρείας-στόχου και όχι µόνο στο 

ποσοστό που εξασφαλίζει τον έλεγχό της, προβλέποντας ταυτόχρονα την εξαγορά του συνόλου 

των µετοχών σε «δίκαιη τιµή». Η πρόταση του Συµβουλίου δίνει δυνατότητα στα κράτη-µέλη της 

Ε.Ε. να θεσπίσουν επιπρόσθετους όρους και διατάξεις από αυτές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 

όπως η θέσπιση µεταβατικής περιόδου για την αλλαγή καθεστώτος στην υπό εξαγορά 

επιχείρηση, καθώς και κάποια επιπρόσθετα µέτρα για την προστασία των µειοψηφούντων 

µετόχων της εξαγοραζόµενης εταιρείας, όπως ειδικά οικονοµικά αντισταθµίσµατα. 

Η διαδικασία προσφορών ανατίθεται σε αρµόδια εποπτική αρχή, η οποία προσδιορίζεται 

από την αγορά όπου διαπραγµατεύονται οι µετοχές της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Στην 

περίπτωση όπου οι τίτλοι της εξαγοραζόµενης διαπραγµατεύονται σε περισσότερες από µία 

αγορές, καθορίζεται µία από όλες να αποτελέσει την εποπτική αρχή και να αναλάβει τις σχετικές 

διαδικασίες. Το διοικητικό αυτό όργανο, ενώ παλαιότερα όφειλε να είναι ουδέτερο καθ’ όλη την 

διάρκεια της διαδικασίας εξαγοράς, µε εξαίρεση τη δυνατότητα αναζήτησης εναλλακτικών 

προσφορών εις όφελος της εταιρείας-στόχου, σήµερα, υποχρεούται να αποφαίνεται για το αν 

και κατά πόσο εξυπηρετούνται ή θίγονται τα συµφέροντα της εταιρείας και των εργαζοµένων 

από την εξεταζόµενη συγχώνευση. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει αναφορικά µε το έγγραφο προσφοράς, ότι η 

πρόθεση της αγοράστριας εταιρείας να υποβάλει προσφορά πρέπει να γνωστοποιείται το 

συντοµότερο δυνατό έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διαρροής απόρρητων πληροφοριών. 

Στο έγγραφο πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πληροφορίες αναφορικά µε τους όρους και το 

ύψος της προσφοράς, τη µέθοδο αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε, καθώς επίσης και 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο καταβολής του τιµήµατος. Το χρονικό διάστηµα για την τελική 

απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς ελαττώνεται από τέσσερις σε δύο 

εβδοµάδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα το κράτος-µέλος να ορίσει παράταση 

της προθεσµίας, ώστε να συγκληθεί γενική συνέλευση της εξαγοραζόµενης. Περισσότερες και 

ειδικότερες αναφορές γύρω από την Κοινοτική νοµοθεσία και την ενσωµάτωση σε αυτήν των 

προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας, είναι διαθέσιµες στο παράρτηµα της παρούσας 

εργασίας. 

Είναι σαφές ότι το θεσµικό πλαίσιο, δεν αφορά µόνο τα υφιστάµενα, αλλά και τα εν 

δυνάµει πιστωτικά ιδρύµατα, εποµένως κατά το σχεδιασµό συγχωνεύσεων ή εξαγορών, οι 

διοικήσεις οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. ∆εδοµένης της 
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καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που κατέχουν οι 

Συνθήκες της Επιτροπής της Βασιλείας και οι Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γίνεται 

ειδική αναφορά σχετικά µε αυτές στο Παράρτηµα  της παρούσας εργασίας. 

 

2.3.2   Ελληνικό Θεσµικό Πλαίσιο 
Παλαιότερα στην Ελλάδα, ο νόµος απαιτούσε να γίνεται αποτίµηση των υπό εξαγορά 

εταιρειών σε πραγµατικές τιµές από τη ∆ιεύθυνση Εµπορίου. Πλέον, οι επιχειρήσεις είναι 

υπεύθυνες για την ορθή αποτύπωση της εικόνας τους, και οι ορκωτοί ελεγκτές για τον έλεγχο 

ορθότητας. Η εξαγοραζόµενη εταιρεία οφείλει να συντάσσει ισολογισµό για την τελευταία 

λογιστική περίοδο πριν τη συγχώνευση ή εξαγορά, ενώ όλες οι µετέπειτα συναλλαγές της 

καταχωρούνται στον ισολογισµό της ενοποιηµένης εταιρείας.  

Η συµφωνία µεταξύ των διοικήσεων των εταιρειών τίθεται σε εφαρµογή έπειτα από 

έγκριση του ισολογισµού και του λόγου ανταλλαγής µετοχών από τη γενική συνέλευση, και τους 

αρµόδιους εποπτικούς φορείς. Οι πιστωτές διαθέτουν χρονικό περιθώριο τριάντα ηµερών για να 

εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους. Εάν ωστόσο, η συγχώνευση προχωρήσει χωρίς οι πιστωτές 

να έχουν ικανοποιηθεί, τότε έχουν το δικαίωµα άσκησης αγωγής. 

Στην Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις προτιµώνται έναντι των εξαγορών, καθώς θεωρούνται 

"επιδοτούµενες" από το κράτος λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που προσφέρονται. 

Σύµφωνα µε το Ν∆1297/1972 και του Ν2166/1993, η υπεραξία που προκύπτει από τη 

συγχώνευση εταιρειών ή την απορρόφηση εταιρείας από άλλη -και η οποία αποτιµάται 

σύµφωνα µε το Ν2190/1920 περί Α.Ε-, δεν υπόκειται σε φορολόγηση κατά το χρόνο της 

συγχώνευσης. Εµφανίζεται σε ειδικούς λογαριασµούς τάξεως στα βιβλία της νέας (ή 

ενοποιηµένης) εταιρείας µέχρι τη διάλυσή της, κατά την οποία και θα φορολογηθεί. Πρόκειται 

ουσιαστικά για µια αναβολή φορολόγησης, η οποία αποτελεί πραγµατικό κίνητρο για 

πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων.   

Ένα ακόµα πολύ ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, αποτελεί η απαλλαγή από κάθε φόρο 

ή τέλος χαρτοσήµου, της εισφοράς και µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των 

συγχωνευόµενων, της µεταγραφής των σχετικών πράξεων, της σύµβασης συγχώνευσης, της 

δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλης πράξης που 

απαιτείται για τη συγχώνευση. Η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ή εισφοράς ακινήτων, 

ισχύει µε την προϋπόθεση ότι τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες 

της νέας εταιρείας για τουλάχιστον µια πενταετία από τη συγχώνευση. Σε περίπτωση πώλησης 

ακινήτου, που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της εταιρείας ύστερα από συγχώνευση, πριν την 

παρέλευση της πενταετίας, η επιχείρηση επιβαρύνεται µε το φόρο µεταβίβασης του 

συγκεκριµένου ακινήτου.  

Οι φοροαπαλλαγές που προβλέπονται λόγω συγχώνευσης σύµφωνα µε τους νόµους 

που προαναφέρθηκαν, ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι: 
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α) στην περίπτωση όπου η τελική µορφή είναι Α.Ε, το µετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 300.000€  και θα καταβληθεί ολοσχερώς, 

β) στην περίπτωση όπου η τελική µορφή είναι ΕΠΕ, το εταιρικό κεφάλαιο θα είναι τουλάχιστον 

146.735€, επίσης ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

 Στόχος της νοµοθεσίας και των παρεχόµενων κινήτρων είναι ο µετασχηµατισµός µικρών 

ατοµικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ), σε µικτές (ΕΠΕ) ή κεφαλαιουχικές 

(ΑΕ), καθώς αυτές εγγυώνται, λόγω µεγέθους, υψηλότερη αποτελεσµατικότητα και βιωσιµότητα. 

Επιπλέον, µε το Ν2166/1993, καταργείται η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων  

των απορροφούµενων εταιρειών, ενώ προστίθεται ρύθµιση που επιτρέπει δηµιουργία 

αφορολόγητων αποθεµατικών ισοδύναµων µε το 10% των πραγµατοποιηθέντων κερδών για τα 

πέντε πρώτα έτη λειτουργίας, µε τη προϋπόθεση διπλασιασµού του ενεργητικού λόγω της 

συγχώνευσης.   

Μεταξύ των φορολογικών κινήτρων, που παρέχει το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο, 

συγκαταλέγονται και οι φορολογικές απαλλαγές ύψους 1%, 2% και 3%  για τις εταιρείες που 

αυξάνουν κατά 5%, 10% και 12.5% αντίστοιχα το εργατικό δυναµικό τους, µε την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν προηγηθεί απολύσεις. Για την αποφυγή πραγµατοποίησης συγχωνεύσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων µε µεγάλες διαφορές ως προς το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης, το 

ελληνικό πλαίσιο ορίζει ότι το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το δεκαπλάσιο του κεφαλαίου της απορροφώµενης, αν η πρώτη είναι εισηγµένη στο 

χρηµατιστήριο, ενώ για τις µη εισηγµένες αγοράστριες εταιρείες, δεν πρέπει να ξεπερνά το 

πενταπλάσιο. Τα φορολογικά αυτά κίνητρα δεν ισχύουν όταν συγχωνευόµενες επιχειρήσεις 

είναι θυγατρικές του ίδιου οµίλου. 

 
2.3.3. Φορείς Εποπτείας  

Παράλληλα µε τη νοµοθεσία, σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίηση µιας συγχώνευσης 

ή εξαγοράς κατέχουν οι αρµόδιοι εποπτικοί φορείς. Παραθέτουµε στη συνέχεια τους εποπτικούς 

φορείς που σχετίζονται µε συγχωνεύσεις και εξαγορές στο χρηµατοπιστωτικό χώρο, καθώς και 

σύντοµη περιγραφή των αρµοδιοτήτων τους. 

 

2.3.3.1 Τράπεζα Ελλάδος 
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι, µεταξύ άλλων, αρµόδια για την παροχή αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και για την εποπτεία αυτών. Η ανάληψη και 

άσκηση δραστηριότητας, βασικοί κανόνες εποπτείας, ο καθορισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

τα κριτήρια οργάνωσης, εφαρµογής και αξιολόγησης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

µονάδων διαχείρισης κινδύνων για τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθορίζονται από την ελληνική 

τραπεζική νοµοθεσία, σε συνδυασµό µε τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
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Ίδρυση και λειτουργία Πιστωτικών Ιδρυµάτων στην Ελλάδα 

Ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται να συσταθούν και να λειτουργούν µόνο µε τη 

µορφή της ανώνυµης εταιρείας και κατ' εξαίρεση µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού 

συνεταιρισµού του Ν. 1667/86 (άρθρο 5, παρ. 1 Ν. 2076/92). 

Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος καθορίζεται στο Ν. 

2076/92. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες : 

1. Υποβολή αίτησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνοδευόµενη από πρόγραµµα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

2. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 

ισόποσης µε το µετοχικό κεφάλαιο του, υπό ίδρυση, πιστωτικού ιδρύµατος. 

3. Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος της ταυτότητας των µετόχων, φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, που θα κατέχουν ειδική συµµετοχή(1) στο πιστωτικό ίδρυµα καθώς και το ποσοστό 

της συµµετοχής.  

4. Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος της ταυτότητας δύο τουλάχιστον προσώπων 

κατοίκων Ελλάδος, που θα είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό του προσανατολισµού της 

δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος.  

5. Υποβολή δήλωσης για την προέλευση των χρηµατικών µέσων των µετόχων, όπως ορίζει ο 

νόµος (Ν. 1868/ άρθρο 27). 

6. Πριν τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το αρχικό 

κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ευρώ €18.000.000 (ή δρχ.6.133,5 

εκατ.) προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Π∆/ΤΕ 

2471/10.4.2001). 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή 

σε χώρα που έχει κυρώσει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µπορούν να 

εγκαθίστανται µέσω υποκαταστηµάτων ή να παρέχουν χωρίς εγκατάσταση, διασυνοριακές 

υπηρεσίες στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον οι 

δραστηριότητες που προτίθενται να ασκήσουν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που 

έχουν λάβει από τις αρµόδιες αρχές της χώρας καταγωγής και εποπτεύονται από αυτές µε βάση 

τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ. Η εγκατάσταση υλοποιείται µε γνωστοποίηση της αρµόδιας 

εποπτικής αρχής της χώρας καταγωγής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
 
 
 

(1)Ως ειδική συµµετοχή νοείται η άµεση ή έµµεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου ή 

των δικαιωµάτων ψήφου του πιστωτικού ιδρύµατος (άρθρο 2, εδ. 10 Ν. 2076/92). 
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Η ίδρυση υποκαταστήµατος στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε χώρα 

εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε χώρα που δεν έχει κυρώσει τη Συµφωνία για τον ΕΟΧ, 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2076/92 (άρθρο 12) και της Π∆/ΤΕ 2461/5.4.2000 και γίνεται 

µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας ως προς την ίδρυση, υπό όρους και προϋποθέσεις που 

έχει θέσει η ελληνική νοµοθεσία και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

Η συγχώνευση των πιστωτικών ιδρυµάτων διέπεται από τους Ν. 2515/1997, 2744/1999, 

2190/1920 και 2515/97. Πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση (µε την οποία εξοµοιώνεται και η 

εξαγορά) είτε µε σύσταση νέας εταιρείας κατά τους ορισµούς του άρθρου 68 του κ.ν. 2190/1920. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιρειών, αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της 

συγχώνευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που συγχωνεύονται 

γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, τις, περί συγχωνεύσεως, αποφάσεις των 

διοικητικών συµβουλίων τους, συνοδευόµενες:  

ι) από το σχέδιο σύµβασης συγχωνεύσεως και τις κατά περίπτωση προβλεπόµενες επ' αυτού 

εκθέσεις και  

ιι) από το πρόγραµµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το είδος και την έκταση των 

εργασιών, καθώς και για τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τις διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου του πιστωτικού ιδρύµατος που προέρχεται από τη συγχώνευση.  

 

H Tράπεζα της Ελλάδος, εντός δύο µηνών από την υποβολή όλων των ανωτέρω 

στοιχείων ή εντός έξι µηνών επί συγχώνευσης µέσω σύστασης νέου πιστωτικού ιδρύµατος, 

εγκρίνει ή απορρίπτει µε αιτιολογηµένη απόφασή της. 

Λόγοι απορριπτικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για συγχώνευση, αποτελούν: 

ι) η ανεπαρκής οργάνωση από άποψη διοικητική, λογιστική ή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

του πιστωτικού ιδρύµατος που προκύπτει από τη συγχώνευση, είτε  

ιι) η µη τήρηση εκ µέρους του πιστωτικού ιδρύµατος, αρχών και κανόνων σχετικά µε την 

εποπτεία, τη συγκέντρωση κινδύνων ή την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Οµοίως απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την έγκυρη 

απόκτηση από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα κλάδου, µέρους ή τµήµατος της επιχείρησης ή 

υποκαταστηµάτων άλλου λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον επέρχεται αύξηση του 

ενεργητικού του επωφελούµενου ή του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύµατος κατά ποσοστό 10% 

και άνω, ή αύξηση του συνολικού αριθµού των υποκαταστηµάτων και θυρίδων του. Οι 

παραπάνω διατάξεις αφορούν επιχειρήσεις, όπου: 

ι) το απορροφών ή το εξαγοράζον ή το συνιστώµενο νέο νοµικό πρόσωπο,  

ιι) το επωφελούµενο ή το αποκτών νοµικό πρόσωπο  
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είναι πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο χρηµατοδοτικό ίδρυµα εποπτευόµενο από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 
Ειδικές συµµετοχές 

Λόγω του ρόλου των πιστωτικών ιδρυµάτων στην οικονοµία η νοµοθεσία προβλέπει 

ειδική διαδικασία έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος για την απόκτηση ειδικής συµµετοχής 

σε πιστωτικά ιδρύµατα από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και για την απόκτηση ειδικών 

συµµετοχών από ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα σε άλλες επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα της οικονοµίας.  

Για την απόκτηση ειδικής συµµετοχής σε υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυµα ισχύουν τα 

προαναφερθέντα, ενώ µετά την έναρξη της λειτουργίας του, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

που σκοπεύει να αποκτήσει ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να ενηµερώνει 

προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος και να της γνωστοποιεί το ποσό της συµµετοχής 

αυτής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται υφιστάµενη ειδική συµµετοχή, ούτως ώστε η 

αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ένα πρόσωπο να φτάνει ή να υπερβαίνει τα 

κατώτατα όρια του 20%, του 33% ή του 50% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή το 

πιστωτικό ίδρυµα να καθίσταται θυγατρική του συµµετέχοντος προσώπου. Ανάλογη 

υποχρέωση υφίσταται και σε περίπτωση αύξησης ειδικής συµµετοχής που υπερβαίνει κατά 

ποσό που αντιστοιχεί σε δύο ποσοστιαίες µονάδες του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού 

ιδρύµατος και µέχρι η συνολική συµµετοχή να φτάσει το όριο του 33%. 

Εντός τριών µηνών από τη γνωστοποίηση, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται είτε να 

εγκρίνει τη συµµετοχή είτε να αντιταχθεί σ' αυτή µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον κρίνει 

ότι τα πρόσωπα που πραγµατοποιούν τη συµµετοχή, περιλαµβανοµένων και των φυσικών 

προσώπων που ελέγχουν τα συµµετέχοντα νοµικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να 

εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος. Στην έννοια της 

καταλληλότητας περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση της φερεγγυότητας.  

 

Ειδικές συµµετοχές Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε άλλες επιχειρήσεις 

Α. Ειδικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

Οι ειδικές συµµετοχές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε επιχειρήσεις του µη 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα υπόκεινται στα κατά το άρθρο 16 του Ν. 2076/92 όρια, τα οποία 

ορίζονται κατά επιχείρηση, και συνολικά, ως ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού 

ιδρύµατος σε 15% και 60%, αντίστοιχα. 

 

Β. Ειδικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

1. Οι ειδικές συµµετοχές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και των 

υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
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Οικονοµικού Χώρου σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα δεν υπόκεινται στα ανωτέρω 

όρια, για την απόκτηση ή την επαύξησή τους όµως, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της 

Τράπεζας της Ελλάδος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) για την αρχική απόκτηση "ειδικής συµµετοχής": 

ι) όταν η αξία της συµµετοχής που πραγµατοποιείται από εµπορικές ή επενδυτικές τράπεζες 

υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ, 

ιι) όταν η αξία της συµµετοχής που πραγµατοποιείται από τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 

υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. 

β) για την επαύξηση "ειδικής συµµετοχής", πέραν του ποσού που έχει εγκριθεί µε την τελευταία 

σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά ποσό που υπερβαίνει εντός κάθε 

ηµερολογιακού έτους (εφάπαξ ή τµηµατικά) το χαµηλότερο από τα πιο κάτω όρια: 

ι) το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το 2% των, κατά το τέλος του αµέσως 

προηγούµενου ηµερολογιακού εξαµήνου, ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος ή 

ιι) το ποσό των 6.000.000 ευρώ  

2. ∆εν απαιτείται η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος: 

α) Για την επαύξηση της αξίας συµµετοχής πέραν των πιο πάνω απαλλακτικών ορίων, όταν 

αφορά: 

ι) συµµετοχή σε εταιρεία στην οποία το πιστωτικό ίδρυµα συµµετέχει ήδη µε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50%, εφόσον ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύµατος είναι 

ανώτερος του 11% και η επ' αυτού επίπτωση από την επαύξηση της συµµετοχής δεν 

υπερβαίνει τη µία ποσοστιαία µονάδα 

ιι) διανοµή δωρεάν µετοχών ή επαναγορές πωληθεισών µετοχών µέσω του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Αθηνών εντός τριών ηµερών από την ηµεροµηνία πώλησης των αντίστοιχων τίτλων 

β) Για την απόκτηση ή επαύξηση των ειδικών συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα µέσω εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/91. 

 

 Κατά την αξιολόγηση των αιτηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων για απόκτηση ειδικής 

συµµετοχής λαµβάνονται κυρίως υπόψη: 

i) η επίπτωση της συµµετοχής στην κεφαλαιακή επάρκεια του συµµετέχοντος πιστωτικού 

ιδρύµατος και 

ii) η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και των σχετικών 

εσωτερικών διαδικασιών του πιστωτικού ιδρύµατος σε σχέση µε τις αυξηµένες απαιτήσεις που 

δηµιουργούνται από τη διεύρυνση του οµίλου. 

 

Ειδικότερα ως προς την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας επισηµαίνεται ότι: 

α) Τα ίδια κεφάλαια που λαµβάνονται υπόψη για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν 

συµπίπτουν κατ' ανάγκη µε τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στις 
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δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις και στον ισολογισµό, καθόσον η Τράπεζα της Ελλάδος 

προβαίνει για τους σκοπούς εποπτείας στις προβλεπόµενες, από τις ισχύουσες διατάξεις, 

προσαρµογές τους  

(i) για την αποτροπή του διπλού υπολογισµού των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο 

του πιστωτικού ιδρύµατος που αποκτά τη συµµετοχή και αυτού στο οποίο αποκτάται η 

συµµετοχή και  

(ii) στην περίπτωση ανεπάρκειας των προβλέψεων. 

β) Το κριτήριο της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να ικανοποιείται ανά πάσα στιγµή τόσο σε 

επίπεδο µεµονωµένου πιστωτικού ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο οµίλου. 

γ) Στις περιπτώσεις που η απόκτηση της ειδικής συµµετοχής πραγµατοποιείται από πιστωτικό 

ίδρυµα που εδρεύει σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα η Τράπεζα της Ελλάδος 

συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία του εν λόγω 

πιστωτικού ιδρύµατος σε ενοποιηµένη βάση. 

 

Εποπτεία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα την ελληνική νοµοθεσία και την αµοιβαία αναγνώριση 

του καθεστώτος εποπτείας των τραπεζών µε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί την εποπτεία 

επί των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα περιλαµβανοµένων των 

υποκαταστηµάτων τους στην αλλοδαπή, καθώς και επί των υποκαταστηµάτων πιστωτικών 

ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες. Στόχοι της εποπτείας, είναι η σταθερότητα 

και αποτελεσµατικότητα του πιστωτικού συστήµατος και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα της οικονοµίας. Επίσης, η εποπτεία αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των 

όρων των συναλλαγών των υποκειµένων σ' αυτή. 

Στην έννοια της εποπτείας περιλαµβάνονται ειδικότερα ο ορισµός των ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και ο έλεγχος φερεγγυότητας,  ρευστότητας (υποβολή στοιχείων 

ρευστότητας), κεφαλαιακής επάρκειας, συγκέντρωσης κινδύνων, και του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων 

Σηµειώνεται ότι τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων 

που εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ δεν υπάγονται στους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες που 

αφορούν το δείκτη φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας ως προς τους κινδύνους αγοράς, 

εφόσον καλύπτονται οι προκύπτουσες µε βάση τις διατάξεις της Σύµβασης της Βασιλείας 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι δε περιορισµοί ως προς τη συγκέντρωση κινδύνων είναι ισοδύναµοι 

µε τους προβλεπόµενους στη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, που εδρεύουν σε 

άλλα κράτη - µέλη της ΕΕ, υπάγονται στην εποπτεία των αρµόδιων αρχών του κράτους 

καταγωγής µε εξαίρεση τον έλεγχο ρευστότητας, ο οποίος ασκείται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής (άρθρο 19 Ν. 2076/92). 
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Ειδικά µέτρα εποπτείας - Ανάκληση άδειας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύµατος 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, στα πλαίσια της ασκούµενης προληπτικής εποπτείας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, να λαµβάνει τα εξής µέτρα: 

α) Να διορίζει Επίτροπο, όταν το πιστωτικό ίδρυµα: 

(i) δεν µπορεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του,  

(ii) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ή  

(iii) παραβαίνει διατάξεις νόµων, αποφάσεων ή κανονισµών των νοµισµατικών αρχών. 

β) Να παρατείνει το χρόνο εκπλήρωσης ορισµένων ή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων 

υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυτό παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη 

ρευστότητα µε πιθανολογούµενη ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων. Η παράταση ορίζεται µε Πράξη 

του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µηνών, που µπορεί να 

ανανεωθεί για ένα ακόµη µήνα. Με την ίδια Πράξη και για το αυτό χρονικό διάστηµα διορίζεται, 

εφόσον δεν έχει ήδη διοριστεί, Επίτροπος. 

 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος  έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί (άρθρο 8 Ν. 2076/92) την άδεια 

λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. όταν το πιστωτικό ίδρυµα : 

(i) δεν κάνει χρήση της άδειας µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από τη χορήγησή της, εκτός αν 

η άδεια παρέχει µεγαλύτερη προθεσµία, 

(ii) παραιτείται ρητά από αυτήν, ή 

(iii) έχει πάψει να ασκεί την δραστηριότητά του για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών. 

β. όταν η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί µε βάση ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές 

δηλώσεις 

γ. όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και δεν προσφέρει πλέον την 

εγγύηση ότι µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και ιδιαίτερα 

δεν διασφαλίζει πλέον τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του εµπιστεύτηκαν 

δ. όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους, σύµφωνα µε τους οποίους 

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας 

ε. όταν το πιστωτικό ίδρυµα : 

(i) δεν µπορεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του 

(ii) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο, και 

(iii) παραβαίνει διατάξεις νόµων, αποφάσεων ή κανονισµών των νοµισµατικών αρχών. 

 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

α) έχει τη δικαιοδοσία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας υποκαταστήµατος πιστωτικού 

ιδρύµατος χώρας εκτός της ΕΕ (άρθρο 12 παρ. 3 Ν. 2076/92), όταν το εν λόγω υποκατάστηµα 

δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή 
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όταν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους όρους που προαναφέρθηκαν και ιδιαίτερα, όταν έχει 

ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος από τις αρχές της χώρας έδρας του 

β) εφόσον διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα σε χώρα της Ε.Ε. που διαθέτει 

υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός της δεν τηρεί τις διατάξεις του Ν. 

2076/92, απαιτεί την εκ µέρους του συµµόρφωση σε αυτές. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης, 

λαµβάνονται αποτρεπτικά µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του 

Ν. 2076/92 η οποία περιλαµβάνει την ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής της χώρας καταγωγής 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη λήψη µέτρων πριν την ενηµέρωση της εν λόγω αρχής. 

 
2.3.3.2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε λειτουργική 

και διοικητική αυτοτέλεια. Στόχος της είναι η εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, µέσω της 

διασφάλισης της ακεραιότητας της αγοράς, του περιορισµού του συστηµικού κινδύνου, και της 

προστασίας του επενδυτικού κοινού µε την προώθηση της διαφάνειας. Είναι αρµόδια για την 

εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, για την έγκριση 

ενηµερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη 

διενέργεια δηµοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά. 

Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 

(επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόµενα 

νοµικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νοµοθεσία για την κεφαλαιαγορά. 

Με το Ν.3461/2006 ενσωµατώνεται στο Εθνικό ∆ίκαιο, η Οδηγία 2004/25/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών. 

«∆ηµόσια πρόταση» είναι η πρόταση, που απευθύνεται στους κατόχους κινητών αξιών µιας 

εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου ή µέρους των αξιών αυτών. Η δηµόσια πρόταση 

µπορεί είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. 

Αρµόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διατάξεων του Ν. 3461 και της εν γένει 

διαδικασίας της δηµόσιας πρότασης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Οι κανόνες που διέπουν τη δηµόσια πρόταση έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν : 

α) ισότιµη µεταχείριση και προστασία των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά 

εταιρείας  

β) επαρκή χρόνο και προσήκουσα ενηµέρωση στους κατόχους των κινητών αξιών, για τη λήψη 

απόφασης σχετικά µε τη δηµόσια πρόταση 

γ) ότι το διοικητικό συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, θα δώσει πραγµατικά τα περιθώρια 

και τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η δηµόσια πρόταση 

δ) την αποτροπή επηρεασµού της αγοράς που θα οδηγήσει σε τεχνητή διαµόρφωση του όγκου 

ή της τιµής αυτών των κινητών αξιών και σε στρέβλωση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς 

ε) τη δηµοσιοποίηση της δηµόσιας πρότασης, µε προϋπόθεση την απόδειξη ύπαρξης µετρητών 
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ή άλλου είδους ανταλλάγµατος για την εξόφληση του τιµήµατος  

στ) Η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να παρακωλύεται, 

λόγω της δηµόσιας πρότασης, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

Προαιρετική δηµόσια πρόταση 

Όποιος προβαίνει σε προαιρετική δηµόσια πρόταση για την απόκτηση κινητών αξιών 

υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις κινητές αξίες οι οποίες θα του προσφερθούν, εκτός εάν έχει 

ορίσει µέγιστο αριθµό κινητών αξιών που δεσµεύεται να αποδεχθεί. Ο προτείνων µπορεί να 

ορίσει ελάχιστο αριθµό κινητών αξιών που θα πρέπει να του προσφερθούν προκειµένου να 

ισχύσει η δηµόσια πρόταση. 

 

Υποχρεωτική δηµόσια πρόταση 

Κάθε πρόσωπο, που αποκτά κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των 

δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 

απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών 

της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγµα. Την ίδια υποχρέωση 

έχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το 

ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο 

αποκτά µέσα σε δώδεκα µήνες, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.  

Ο προτείνων µπορεί να προσφέρει ως αντάλλαγµα τίτλους, που αντιπροσωπεύουν κινητές 

αξίες, εισηγµένες ή µη σε οργανωµένη αγορά, ή µετρητά, ή συνδυασµό αυτών. Σε περίπτωση 

υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια στους αποδέκτες της να 

επιλέξουν την καταβολή του ανταλλάγµατος σε µετρητά. 

Σε περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο 

αντάλλαγµα, θεωρείται τίµηµα σε µετρητά ανά µετοχή το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο: 

α) από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή, κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων αποκτά την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας 

πρότασης, ούτε 

β) από την υψηλότερη τιµή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο απέκτησε, κατά τους δώδεκα 

µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να 

υποβάλει δηµόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας πρότασης. 

 

∆ηµοσιοποίηση της πρότασης και ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Πρόσωπο που υποβάλλει προαιρετική ή υποχρεωτική δηµόσια πρόταση, οφείλει πριν 
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προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, να ενηµερώσει εγγράφως την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας. Ταυτόχρονα 

µε την ενηµέρωση αυτή, ο προτείνων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο 

διοικητικό συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου. 

Το πληροφοριακό δελτίο και η ανακοίνωση περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες 

σχετικά µε   

- τον µέγιστο αριθµό των κινητών αξιών που δεσµεύεται ή υποχρεούται να αποκτήσει ο 

προτείνων, 

- το ποσοστό τους επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς 

και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας,  

- το προσφερόµενο για κάθε κινητή αξία αντάλλαγµα,  

- τον ελάχιστο αριθµό κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δηµόσιας 

πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειµένου να ισχύσει η δηµόσια πρόταση,  

- τον αριθµό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που ήδη κατέχει άµεσα ή έµµεσα ο 

προτείνων,  

- τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστηµα από τη δηµοσιοποίηση 

της πρότασης µέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της, πρόσθετων κινητών αξιών της 

υπό εξαγορά εταιρείας, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δηµόσιας 

πρότασης. 

Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το 

περιεχόµενο του είναι σύµφωνο µε το νόµο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 

υποβολή σε αυτήν πλήρους σχεδίου από τον προτείνοντα, ή εντός είκοσι (20) εργάσιµων 

ηµερών σε ειδικά προβλεπόµενες περιπτώσεις. Ο προτείνων υποβάλλει το πληροφοριακό 

δελτίο στην υπό εξαγορά εταιρεία ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση του. Μετά τη δηµοσίευση του 

πληροφοριακού δελτίου, τα διοικητικά συµβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του 

προτείνοντος το διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή, εάν αυτοί 

δεν υπάρχουν, στους εργαζόµενους απευθείας. Το διοικητικό συµβούλιο της υπό εξαγορά 

εταιρείας καταρτίζει έγγραφο που περιλαµβάνει την αιτιολογηµένη γνώµη του σχετικά µε τη 

δηµόσια πρόταση, το δηµοσιοποιεί και το υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον 

προτείνοντα εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα δηµοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου. 

 
2.3.3.3 Επιτροπή Ανταγωνισµού 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι το όργανο, στο οποίο ο νοµοθέτης έχει αναθέσει την 

αποκλειστική αρµοδιότητα εφαρµογής του Ν.703/77 "περί ελέγχου των µονοπωλίων και 

ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού", όπως ισχύει.  

Η Επιτροπή, λειτούργησε αρχικά ως όργανο του Υπουργείου Εµπορίου, και στη συνέχεια 

απέκτησε µορφή ανεξάρτητης αρχής µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια µε τη θέσπιση των 
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νόµων 2996/95 και 2837/00 αντίστοιχα. Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα µέλη, διορίζεται από 

τον Υπουργό Ανάπτυξης για τριετή θητεία και απαρτίζεται από άτοµα που έχουν γνώση και 

εµπειρία σε θέµατα ανταγωνισµού, ανώτατο ∆ικαστή ή σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους καθώς και εκπροσώπους φορέων (Ο.Κ.Ε., ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ). Η Επιτροπή είναι 

αρµόδια κυρίως για: 

- να διαπιστώνει την ύπαρξη συµπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο ή 

αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, 

- να αποφασίζει την απαλλαγή συµπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, αλλά έχουν 

θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, ωφελούν τον καταναλωτή, δε δηµιουργούν προϋποθέσεις 

κατάργησης του ανταγωνισµού και δε δεσµεύουν υπέρµετρα τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, 

- να διαπιστώνει την καταχρηστική συµπεριφορά επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά, 

- να ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισµό συγκεντρώσεων (συγχωνεύσεων 

και εξαγορών) επιχειρήσεων, 

- να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης της νοµοθεσίας, 

- να λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα, όταν πιθανολογείται παράβαση της νοµοθεσίας, 

- να γνωµοδοτεί επί θεµάτων ανταγωνισµού είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε όταν της 

ζητηθεί προς τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ενώσεις επιµελητηρίων, 

βιοµηχανικών και εµπορικών συλλόγων. 

Η Επιτροπή, ως εθνική αρχή ανταγωνισµού, συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, µε διεθνείς οργανισµούς και µε άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισµού και 

συµµετέχει ενεργά σε επιτροπές και οµάδες εργασίας για την προετοιµασία νέων κανονισµών ή 

την αναθεώρηση των υφιστάµενων. 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν.3373/2005), κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πρέπει να γνωστοποιείται µέσα σε ένα µήνα από την πραγµατοποίησή της στην Επιτροπή 

Ανταγωνισµού όταν:  

α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, αντιπροσωπεύει 

στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό τµήµα αυτής, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου 

εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από 

τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής και της χρήσης για την οποία προορίζονται, ή 

όταν 

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, 

ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ. 

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση 

επιχειρήσεων, που µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε 

ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της 
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και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Για την εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον 

ανταγωνισµό, λαµβάνονται υπόψη η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός ή 

δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εγκατεστηµένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η 

ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερόµενων 

επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµή τους, οι δυνατότητες 

επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες 

ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές 

εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης 

των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των ενδιάµεσων και τελικών καταναλωτών 

και η συµβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη 

αυτή είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό. 

Συγκέντρωση που απαγορεύτηκε από την Επιτροπή, µπορεί να εγκριθεί µε ειδικά 

αιτιολογηµένη απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, όταν 

παρουσιάζει γενικότερα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που αντισταθµίζουν τον περιορισµό του 

ανταγωνισµού ή κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δηµόσιου και γενικότερου 

κοινωνικού συµφέροντος, συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και την εκλογίκευση της παραγωγής 

και της οικονοµίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην 

ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Σύγχρονο κλίµα και τάσεις 

 
Οι τεχνολογικές, πολιτικές, οικονοµικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τις τελευταίες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουν διαµορφώσει ένα νέο, πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στα 

πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµίας. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για µια σύγχρονη 

επανάσταση παγκόσµιου βεληνεκούς, που µεταµόρφωσε τη διεθνή οικονοµία, µε τα νέα 

τεχνολογικά επιτεύγµατα και την αναµόρφωση των επιχειρηµατικών µοντέλων να οδηγούν σε 

θεαµατική µείωση του κόστους παραγωγής. Η µέση παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται 

σταθερά. Εµφανίζονται τάσεις συγκέντρωσης κεφαλαίου µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε 

διεθνές και  εγχώριο επίπεδο, εισόδου σε νέες αγορές µέσω καινοτόµων επιχειρηµατικών 

δράσεων, και  εξόδου από την αγορά παραδοσιακών επιχειρηµατικών συγκροτηµάτων που δεν 

αποδείχθηκαν αποδοτικά και κερδοφόρα.  

Τα τελευταία χρόνια, σηµειώθηκαν σηµαντικές µεταβολές, σε σχέση µε το ανταγωνιστικό 

κλίµα, που περιβάλλει τις τραπεζικές δραστηριότητες. Οι µεταβολές στην τεχνολογία, στη 

διάρθρωση της αγοράς, στο marketing, στη διαθεσιµότητα κεφαλαίων και την εποπτεία, 

αποτελούν µερικούς από τους παράγοντες που επέδρασαν στην αλλαγή αυτή. Η διεθνοποίηση 

της χρηµατοδοτικής δραστηριότητας, η δηµιουργία νέων χρηµατοδοτικών µέσων, µε 

συνακόλουθους νέους κινδύνους, αλλά και η γενικότερη επανατοποθέτηση των τραπεζών σε 

θέµατα στρατηγικής διοίκησης και οικονοµικής, έχουν µεταβάλει ριζικά την εικόνα του κλάδου.  

Τα σηµερινά τραπεζικά ιδρύµατα, ως επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα, βασίζουν την 

αποτελεσµατικότητά τους, στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και 

ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ καλούνται σε παγκόσµιο πλέον επίπεδο, να 

αντιµετωπίσουν ένα σκληρό οικονοµικό περιβάλλον, να συγχρονιστούν µε ιδιαίτερα υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, και να αναπτύξουν υψηλή προσαρµοστικότητα στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες.  

 

3.1 Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 
Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός, η απελευθέρωση του πλαισίου λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, η ολοένα µεγαλύτερη συµµετοχή της τεχνολογίας στο σχεδιασµό των 

λειτουργιών, η απελευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου µε την ολοκλήρωση του γύρου της 

Ουρουγουάης, οδήγησαν σε µεγάλες αλλαγές. Οι τράπεζες ακολούθησαν τους µεγάλους 

πελάτες τους στις διεθνείς τους δραστηριότητες, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές χρήµατος 

αναπτύχθηκαν µε αξιοσηµείωτο ρυθµό, ανταποκρινόµενες στην ανάγκη για λιγότερο 

κανονισµένες χρηµαταγορές. Οι κυριότερες αιτίες, που οδήγησαν στην ριζική αναδιάρθρωση 

της δοµής του τραπεζικού συστήµατος, είναι οι εξής : 

 η αλµατώδης µεγέθυνση του όγκου του διεθνούς εµπορίου, 
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 η δηµιουργία µεγάλων ελλειµµάτων στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωµών 

 οι διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις 

 η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των εφαρµογών της πληροφορικής 

 το καθεστώς ελέγχου των εθνικών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. 

 

Οι κυριότερες επιπτώσεις και συνέπειες των παραπάνω παραγόντων, για το τραπεζικό 

σύστηµα, ήταν οι ακόλουθες : 

 η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισµού, µεταξύ των εµπορικών τραπεζών,  

 η αυξανόµενη τάση διεθνοποίησης της εµπορικής τραπεζικής, µε την παροχή 

υπηρεσιών εκτός συνόρων, µέσω οργανικής ανάπτυξης (ίδρυση καταστηµάτων στο 

εξωτερικό) ή στρατηγικών συνεργασιών (συγχωνεύσεις/εξαγορές)    

 η δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

 η σταδιακή µετατροπή των τραπεζικών οργανισµών σε χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ευρύτερης δράσης 

 η ανάγκη των τραπεζών για αυξηµένη ελευθερία δράσης   

 

Οι ουσιαστικές αυτές αλλαγές, επέφεραν µε τη σειρά τους κατάργηση περιοριστικών 

κανόνων σχετικά µε την είσοδο σε νέες διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, άρση περιορισµών 

διάρθρωσης του ενεργητικού των τραπεζών, εξασφάλιση δυνατότητας δραστηριοποίησης σε 

χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές άλλων χωρών,  ιδιωτικοποιήσεις (ανάθεση της διοίκησης σε  

ιδιώτες-µετόχους). 

Όπως ήταν αναµενόµενο, τα τραπεζικά συστήµατα των χωρών µελών της Ε.Ε. δεν έµειναν 

ανεπηρέαστα, καθώς έπρεπε να ανταποκριθούν τόσο στις αλλαγές αυτές, όσο και στο µεγάλο 

στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μεταξύ άλλων, βασική συνέπεια της ελεύθερης 

διακίνησης αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στον τραπεζικό χώρο, ήταν και το 

δικαίωµα απόκτησης άδειας και λειτουργίας στις υπόλοιπες χώρες-µέλη, το οποίο 

µεταφραζόµενο στον τραπεζικό κλάδο ήταν η είσοδος νέων µελών στο χρηµατοπιστωτικό χώρο 

(ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής δανείων).  

Ένας πολύ βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

χώρου, είναι η πρόοδος στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες, µε τη βοήθεια των οποίων 

οι τράπεζες έγιναν αποτελεσµατικότερες και ταχύτερες στην παροχή των υπηρεσιών τους. 

Αρκετά µεγάλος όγκος των τραπεζικών εργασιών, γίνεται σήµερα µέσω διαδικτύου και 

τηλεφώνου (Internet και Phone Banking, αντίστοιχα). Η «ηλεκτρονική οικονοµία», παρέχει 

ολοένα περισσότερες δυνατότητες "δράσης εξ΄αποστάσεως", απαλλάσσοντας τους 

καταναλωτές από τη µετάβαση στα τραπεζικά καταστήµατα, για µεγάλο πλήθος συναλλαγών 

τους (λήψη πληροφοριών για κίνηση, υπόλοιπα λογαριασµών, επιταγές σε κυκλοφορία, 

µεταφορές κεφαλαίων, έκδοση εντολών αγοραπωλησίας χρεογράφων, συναλλάγµατος, κα). 
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Ιδρύεται πλέον µία ουσιαστική διαδρασττική επαφή ανάµεσα σε άτοµα, επιχειρήσεις και 

οργανισµούς, η οποία, διευκολύνει συναλλαγές κάθε είδους (εµπορικές, ιδιωτικές), δίνει 

πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικά-τραπεζικά προϊόντα και εξασφαλίζει δυνατότητα 

πληροφόρησης. Οι κυριότεροι λόγοι, που έχουν καθιερώσει το διαδίκτυο ως συµπληρωµατικό 

δίκτυο marketing και πωλήσεων είναι: 

α)  Η αµφίδροµη επικοινωνία, που εξασφαλίζει µε τον πελάτη 

β)  Η δυνατότητα µεταφοράς πληροφορίας, µε ποικίλες µορφές 

γ)  Η ευελιξία ανάλογα µε τις ανάγκες µε τον πελάτη και τις συνθήκες 

δ)  Το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος των συναλλαγών 

ε)  Η υψηλή ταχύτητα διενέργειας συναλλαγών 

 

3.2. Η διεθνής τραπεζική αγορά. Οι συνέπειες της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ στον τραπεζικό 
χώρο 

Οι βασικότερες εξελίξεις, που επηρέασαν τη διαµόρφωση της σηµερινής, διεθνούς τραπεζικής 

αγοράς, είναι οι εξής: 

α) Η ένταση της διεθνοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος: Η µεγάλη εξάπλωση του 

διεθνούς εµπορίου και των διεθνών συναλλαγών, οδήγησε µε ταχύτερους ρυθµούς στην 

ανάπτυξη του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

επωφελούνται, πλέον, από την ύπαρξη των θεσµικών επενδυτών, ενώ στην έκδοση των 

µετοχών, µεσολαβούν όµιλοι τραπεζών ως ανάδοχοι εκδόσεως, οι οποίοι αναλαµβάνουν και τη 

διανοµή τους στο διεθνή χώρο, µέσω του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

β) Η επέκταση της πολυεθνικοποίησης των τραπεζών, που προχωρούν στην ίδρυση και 

λειτουργία υποκαταστηµάτων στο εξωτερικό. Η πολυεθνικοποίηση των τραπεζικών 

επιχειρήσεων, είναι απόρροια της διεθνοποίησης της παραγωγής και της ανάπτυξης της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Οι τράπεζες, άρχισαν να ακολουθούν τους πελάτες τους στο εξωτερικό. 

γ) Η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, που εξαπλώθηκε σταδιακά σε παγκόσµια 

κλίµακα. Η απελευθέρωση αυτή, αναφέρεται στην εξάλειψη των ρυθµίσεων και των εµποδίων, 

που περιορίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισµού, στις εγχώριες µόνο αγορές. 

δ) Η µείωση των µεριδίων αγοράς των εµπορικών τραπεζών, που οφείλεται στην ένταση του 

µεταξύ τους ανταγωνισµού. 

ε) Η επέκταση των προσφεροµένων υπηρεσιών από τις τράπεζες. 

 

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, µε την καθιέρωση του ευρώ, ως κοινού 

ευρωπαϊκού νοµίσµατος, επέφερε αναµφίβολα κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές. 

Μεταξύ των σηµαντικότερων επιδράσεων, ήταν η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, µε επακόλουθη άσκηση πιέσεων σε επιτόκια και περιθώρια κέρδους. 

∆ηµιουργήθηκε µία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου και χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, η 
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οποία αποτέλεσε ταυτόχρονα πρόκληση και απειλή για το τραπεζικό σύστηµα, ως εναλλακτική 

πηγή χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις και εναλλακτική λύση τοποθέτησης κεφαλαίων για 

τους επενδυτές.   

 

3.3. Εξελίξεις και τάσεις στον τραπεζικό τοµέα: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις    τραπεζικών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, µε την είσοδο του εικοστού πρώτου αιώνα, 

σηµειώθηκε σηµαντική αναδιάρθρωση, µε κυριότερα χαρακτηριστικά : 

α) την αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης της αγοράς, λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών 

β)  τη διεύρυνση των εργασιών σε νέους τοµείς και την ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών και 

τραπεζικών προϊόντων   

γ) τη σηµαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη βελτίωση των αποτελεσµάτων 

δ) την επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, µε ενδιαφέρον κυρίως προς τις 

Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας, Ρουµανία) και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευρύτερα (Τουρκία, Κύπρος, 

Αίγυπτος).  

Με την ένταξη της Ελλάδας στη ευρωζώνη και την επιδίωξη οµότιµης συµµετοχής των 

ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων στα ευρωπαϊκά οικονοµικά γεγονότα, µειώθηκε ο κρατικός 

παρεµβατισµός, δόθηκαν νέα κίνητρα δραστηριοποίησης και προωθήθηκαν σχέδια 

αναδιοργάνωσης, µε στόχο τη µείωση κόστους, την αύξηση κεφαλαιοποίησης και 

ανταγωνιστικότητας.   

Είναι σαφές ότι, ως προς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών, υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. Από τη σύγκριση των ελληνικών τραπεζικών οργανισµών, µε τις 

αντίστοιχες εµπορικές τράπεζες της Ε.Ε., προκύπτει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κατά µέσο 

όρο χαµηλότερες καταθέσεις, χορηγήσεις και απασχολούµενα κεφάλαια, τόσο ανά τράπεζα, 

όσο και ανά υποκατάστηµα.  

∆εδοµένου ότι η χρηµατοδότηση µεγάλων επιχειρήσεων προϋποθέτει την ύπαρξη ικανού 

µεγέθους, το οποίο εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας και επιτυγχάνει διασπορά κινδύνου, οι 

ελληνικές τράπεζες καλούνται να κάνουν  αποφασιστικά βήµατα προόδου, για την εισαγωγή 

νέων µέσων και µεθόδων, µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας τους. Μέσα στις 

νέες συνθήκες, που δηµιουργεί ο αυξανόµενος ανταγωνισµός, οι τράπεζες καλούνται αφενός να 

περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, και αφετέρου να αυξήσουν τα έσοδα τους, µε την 

προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την είσοδο σε νέες αγορές. Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται χάραξη στρατηγικής, που θα αποβλέπει στη δηµιουργία ενός ισχυρού, ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού κέντρου, µε µεγάλη περιφερειακή εµβέλεια. Η δηµιουργία ενός τέτοιου 

κέντρου, προϋποθέτει την συνύπαρξη σειράς παραγόντων όπως, η θέσπιση σύγχρονου 

πλαισίου λειτουργίας, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη σταθερότητα του συστήµατος, η 
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κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εφαρµογή εκσυγχρονισµένου συστήµατος  

πληρωµών. 

Η κυριότερη αιτία εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι η µεγιστοποίηση της µετοχικής 

αξίας του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος[20], µέσω της αύξησης είτε της ολιγοπωλιακής δύναµης 

του στην αγορά -που αφορά κυρίως τις εγχώριες συγχωνεύσεις-, είτε της αποτελεσµατικότητάς 

του. Έτσι, οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο χορηγήσεων - καταθέσεων (spread ή ecart) στην 

αγορά λιανικής, ενώ συνήθως αδυνατούν να κάνουν το ίδιο στην αγορά χονδρικής, όπου οι 

πελάτες διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις. 

Στην προσπάθεια αύξησης της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, εντάσσεται 

και η στρατηγική επέκταση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες των 

Βαλκανίων. Τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα αυτής της επιλογής, είναι η συνοριακή 

γειτνίαση, η µεγαλύτερη εξοικείωση µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα σε σχέση µε άλλες 

χώρες, η παράλληλη µε τις τράπεζες επέκταση των  ελληνικών επιχειρήσεων στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο, καθώς και η ύπαρξη παραδοσιακών οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων µε 

τις χώρες αυτές. Η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

αποτελεί χωρίς αµφιβολία γεωγραφικό και οικονοµικό κόµβο µε στρατηγική σηµασία για την 

ανάπτυξη και επέκταση των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εκτός των εθνικών 

συνόρων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 

σήµερα περισσότερα από 1.000 καταστήµατα εκτός ελληνικών συνόρων, ενώ το µερίδιο των 

κερδών που επιτυγχάνουν από την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό πλησιάζει το 10% της 

συνολικής κερδοφορίας τους. Συνολικά, οι 5 µεγαλύτερες ελληνικές εµπορικές τράπεζες έχουν 

επενδύσει στις αγορές των βαλκανικών χωρών και στην Κύπρο κεφάλαια που ξεπερνούν τα 

€1,9 δις, απασχολούν 14.000 περίπου υπαλλήλους, και κατέχουν µερίδιο µεγαλύτερο του 13% 

επί του συνόλου του ενεργητικού όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις χώρες 

αυτές. Tα κέρδη των ελληνικών τραπεζών από τις εργασίες τους στη Βαλκανική ανήλθαν κατά 

το 2006 σε €150 εκατ (αύξηση 86%).  

Σηµαντική πρόκληση για τις ελληνικές τραπεζικές επιχειρήσεις, αποτελεί η απόκτηση 

ικανού µεγέθους, το οποίο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο τη διαχείριση κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό αποτελεί εξήγηση για το 

αυξηµένο εξαγοραστικό ενδιαφέρον που παρατηρείται σταθερά τα τελευταία χρόνια στον 

ελληνικό τραπεζικό χώρο, και το οποίο αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον, µε απώτερο 

σκοπό τη δηµιουργία ισχυρών χρηµατοοικονοµικών οµίλων. Στα επιχειρησιακά σχέδια των 

µεγάλων ελληνικών τραπεζών, προβλέπεται ακόµη µεγαλύτερη επέκταση κατά τα επόµενα έτη, 

µε στόχο τα κέρδη από τις εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να 

φθάσουν φέτος µέχρι και στο 20% των συνολικών τους κερδών. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφέρουµε, ότι το ενδιαφέρον για τις αγορές των βαλκανικών χωρών δεν εκδηλώνεται µόνο 
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από ελληνικές, αλλά και από τράπεζες άλλων χωρών της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης 

κυρίως, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισµό και αυξάνει το τίµηµα της διαπραγµάτευσης. 

Έως και το τέλος της δεκαετίας του ΄90, το 80% των συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν 

εγχώριες, εντός δηλαδή της εθνικής τραπεζικής βιοµηχανίας. Συνήθως πραγµατοποιούνταν 

µεταξύ µικρών πιστωτικών ιδρυµάτων, µε συνέπεια τη σάρωση του τραπεζικού 

υπερπληθωρισµού. Εντούτοις, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 

τελευταία χρόνια της προηγούµενης δεκαετίας, παρατηρήθηκε αύξηση 

συγχωνεύσεων/εξαγορών µεταξύ µεγάλων τραπεζών, η οποία αναµφίβολα επηρέασε 

σηµαντικά τις δοµές των εθνικών αγορών. Ειδικότερα, το 1999 ήταν το έτος που καταγράφηκε ο 

µεγαλύτερος αριθµός έως τότε -497 το πλήθος- συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Ως προς τις αξίες, ανοδική τάση παρατηρήθηκε στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη 

Γαλλία, την Ιταλία και το Λουξεµβούργο, αλλά µε στοιχεία ενεργητικού που κυµάνθηκαν µεταξύ 

5% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στη Γερµανία και πάνω του 50% στη 

Γαλλία το 1999. Περίπου 30% των ανωτέρω στοιχείων καταγράφηκε το 1998 στην Ελλάδα και 

τη Φινλανδία ενώ 20% κάλυψε στην Ισπανία το 1999. Στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

µεταξύ 20% και 60% την περίοδο 1996-1999, στη Σουηδία 40% το 1997 ενώ καθοδική τάση σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές σε αριθµό και σε αξία, παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία και στη 

Σουηδία µετά το 1997.  

Για την περίοδο 1995-1998, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές ήταν πολύ 

µικρότερες από τις εγχώριες και συνέβησαν κυρίως εκτός ευρωζώνης. Τα τελευταία χρόνια, 

αντίθετα, παρατηρείται αύξηση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στη ζώνη του 

ευρώ και στην ευρύτερη περιοχή του Ευρωπαϊκού Oικονοµικού Χώρου (ΕOΧ). Oι Ευρωπαϊκές 

τράπεζες στρέφουν το ενδιαφέρον περισσότερο προς τις αναδυόµενες αγορές, που 

προσφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, στη Λατινική Αµερική (πχ τράπεζες των Κάτω 

Χωρών, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας), στη Νοτιοανατολική Ασία (πχ τράπεζες των Κάτω 

Χωρών) και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Σε µερικές περιπτώσεις είχαµε επεκτάσεις και σε ανεπτυγµένες αγορές, όπως των 

γερµανικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Τα κεφάλαια που διατέθηκαν ανήλθαν σε: α) 29% των 

συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων των γερµανικών τραπεζών για συγχωνεύσεις 

και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό Oικονοµικό Χώρο και µεταξύ 13% έως 35% σε τρίτες χώρες β) 

10% για τις Ιρλανδικές τράπεζες για εξαγορές σε τρίτες χώρες γ) 10% για τις Ισπανικές τράπεζες 

το 1996 και 17% έως 26% την περίοδο 1995-2000 δ) µεταξύ 24% και 44% των τραπεζικών 

στοιχείων του ενεργητικού των Κάτω Χωρών. Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η 

εικόνα συγχωνεύσεων και εξαγορών µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την περίοδο 1995-2000, σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
(εγχώριων και διεθνών) 

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 122 134 118 202 269 101 946

2. ΙΤΑΛΙΑ 73 59 45 55 66 30 328

3.ΓΑΛΛΙΑ 61 61 47 53 55 25 302

4. ΑΥΣΤΡΙΑ 14 24 29 37 24 8 136

5. ΙΣΠΑΝΙΑ 13 11 19 15 17 29 104

6. ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6 11 21 24 19 6 87

7. ΒΕΛΓΙΟ 6 9 9 7 11 3 45

8. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3 2 3 12 10 8 38

9. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 7 11 8 3 3 5 37

10. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 9 6 5 7 2 5 34

11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6 6 2 5 2 9 30

12. ΕΛΛΑ∆Α 0 1 3 9 8 1 22

13. ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1 2 5 1 7 2 18

14. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 3 4 3 3 2 0 15

15. ∆ΑΝΙΑ 2 2 2 1 2 2 11

ΣΥΝΟΛΟ 326 343 319 434 497 234 2.153

 
Πηγή:Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry-Facts and  
          Implications, ECB 
 

O αριθµός των πιστωτικών ιδρυµάτων µειώθηκε την περίοδο 1995-1999 σε όλα σχεδόν τα 

κράτη µέλη εκτός από την Ιρλανδία στην οποία εγκαταστάθηκε ένας µεγάλος αριθµός 

πολυεθνικών τραπεζών και την Ελλάδα όπου σηµειώθηκε ταχεία ανάπτυξη των συνεταιριστικών 

τραπεζών. Η µείωση του πλήθους των τραπεζών που καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς οι 

περιπτώσεις πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων ήταν ελάχιστες. Όσον αφορά τον αριθµό των 

υποκαταστηµάτων, παρατηρήθηκε αύξηση στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την 

Ελλάδα ενώ στις άλλες χώρες της ΕΕ µείωση. Επίσης, µεγάλη µείωση των τραπεζικών 

ιδρυµάτων,  παρατηρήθηκε σε χώρες υψηλής συγκεντροποίησης, όπως το Βέλγιο, τη ∆ανία, τη 

Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Στις βόρειες χώρες η µείωση των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και των υποκαταστηµάτων τους ανατρέχει στην αρχή της δεκαετίας του '90 και 

οφείλεται στην τραπεζική κρίση. 

Αν και η έξαρση για εξαγορές και συγχωνεύσεις που παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1990 
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έχει ανακοπεί, η τάση για συγκέντρωση και επέκταση εξακολουθεί να υπάρχει, µε 

διαφοροποιηµένα όµως χαρακτηριστικά. Περιορίζονται οι κινήσεις στην εγχώρια αγορά και 

αυξάνονται ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Από 

την άποψη αυτή, είναι ενδιαφέρουσες οι επισηµάνσεις του Νικολάου Νανόπουλου[13] : 

- Την περίοδο 2000 – 2004, επενδύθηκαν από µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες πάνω από 300 

δισεκατοµµύρια ευρώ για εξαγορές τραπεζών. Η αύξηση των οργανικών τους εσόδων από 

εξαγορές και συγχωνεύσεις κυµάνθηκε γύρω στο 7% ετησίως. Αναλυτικότερα, η απόδοση των 

κεφαλαίων για επενδύσεις στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των αναδυοµένων 

αγορών ανέρχεται περίπου στο 10% και στην επενδυτική τραπεζική στο 3%. Οι εγχώριες 

εξαγορές φαίνεται να είχαν µεγαλύτερη απόδοση από τις διασυνοριακές. 

- Οι τράπεζες δεν φαίνεται να έχουν σηµειώσει πρόοδο στον τοµέα του διασυνοριακού 

δανεισµού σε κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Το γεγονός αυτό ευνοεί τις διασυνοριακές 

εξαγορές. Ήδη, οι 25 µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ήδη επεκταθεί πέραν των 

εθνικών συνόρων, και εκτιµάται ότι τα επόµενα χρόνια θα υπάρξει µια σαφής στροφή υπέρ 

των διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

- Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εποπτικές αρχές αντιτάχθηκαν σε εγχώριες συµφωνίες µεγάλου 

µεγέθους. Για το λόγο αυτό η περαιτέρω υπερσυγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο δεν θεωρείται 

πιθανή. Μάλλον, στο επίπεδο αυτό θα συνεχισθούν µόνο οι εξαγορές µικρού ή µεσαίου 

µεγέθους τραπεζών από µεγαλύτερες τράπεζες. 

- Οι διασυνοριακές εξαγορές αντιµετώπιζαν µέχρι τώρα τη δυσκολία ότι έπρεπε να αντιστοιχούν 

σε 5% µε 10% του κόστους της εξαγοραζόµενης τράπεζας. Όµως, η εµπειρία έδειξε ότι είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν περικοπές κόστους µέχρι 20%. 

- Σε ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε, οι εθνικές αρχές ευνοούσαν τη δηµιουργία πανίσχυρων 

εθνικών τραπεζικών συγκροτηµάτων. Όµως, η τάση αυτή αρχίζει και εξασθενεί µε την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Ε.Ε. Οι διαφορές στην 

εταιρική κουλτούρα, σαν το κυριότερο εµπόδιο των εξαγορών και απορροφήσεων, 

υποχωρούν µετά τη σταδιακή ενοποίηση του χρηµατοπιστωτικού χώρου. 

- Στην Ε.Ε οι µεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισµοί έχουν πλεόνασµα ρευστότητας που 

υπολογίζεται σε 150 µε 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η διαπίστωση αυτή ευνοεί τη διοχέτευση 

αυτού του πλεονάσµατος σε διασυνοριακές επεκτάσεις. Οι δυσκολίες που υπήρχαν άρχισαν 

να περιορίζονται αφού παρατηρείται µια βιοµηχανοποίηση της βάσης παραγωγής και των 

συστηµάτων πληροφορικής. 

- Μεγάλο ενδιαφέρον αποκτούν οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη:  

α) οι εκτός Ε.Ε τράπεζες, µε εξαίρεση τη Citibank, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται να επεκταθούν 

στην περιοχή. Περιορίζονται σε εγχώριες επεκτάσεις ή σε άλλες περιοχές όπως στη Λατινική 

Αµερική  

β) στην περιοχή πρωταγωνιστούν οι µεγάλες ελληνικές τράπεζες και αναµένεται µία περαιτέρω 
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επέκταση αυτών στο άµεσο µέλλον. Όµως, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των χωρών της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης µαζί µε την προϊούσα σύγκλιση και τον εκσυγχρονισµό των 

οικονοµιών τους οδηγούν στην εκτίµηση ότι το τίµηµα των εξαγορών θα γίνεται ολοένα 

υψηλότερο στο µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Ειδικά Θέµατα 

 
4.1 Συγχωνεύσεις, Κερδοφορία και Συγκέντρωση 

Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των τραπεζικών ιδρυµάτων ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην αποτελεσµατική συγκράτηση 

του κόστους και στο θεσµικό εκσυγχρονισµό των αγορών. Τα κέρδη των τραπεζών ανέρχονται 

σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα σε σχέση µε εκείνα άλλων κλάδων, καθιστώντας έτσι τον 

τραπεζικό κλάδο, µεταξύ των κυρίαρχων στην εγχώρια και διεθνή οικονοµία.  

Η αναζήτηση σκοπιµότητας στην πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

προϋποθέτει τη διερεύνηση της επίδρασης της συγκέντρωσης του κλάδου στην κερδοφορία της 

επιχείρησης. Πολλές είναι οι µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, που αναφέρονται στην σχέση 

κερδοφορίας και συγκέντρωσης, καθώς και στη σχέση κερδοφορίας και µεριδίου αγοράς, µε 

ποικίλα συµπεράσµατα. 

 

4.1.1 Κερδοφορία 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων, 

διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς. Οι ενδογενείς, είναι εκείνοι που σχετίζονται µε 

αποφάσεις της διοίκησης ενός τραπεζικού ιδρύµατος σχετικά µε µείζονα θέµατα διοίκησης και 

στρατηγικής (π.χ ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, επίπεδα ρευστότητας, κα) ενώ οι εξωγενείς, 

σχετίζονται µε το επίπεδο και τη µεταβλητότητα παραµέτρων του ευρύτερου οικονοµικού 

περιβάλλοντος (επιτόκια, πληθωρισµός, ανεργία, κατά κεφαλήν εισόδηµα, ρυθµός ανάπτυξης, 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κλπ.).  

Ως προς τους ενδογενείς παράγοντες, το µέγεθος φαίνεται να επηρεάζει την κερδοφορία και 

την αποδοτικότητα της τράπεζας. Παλαιότερες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν κυρίως στις 

ΗΠΑ, δείχνουν ότι δεν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας στις µεγαλύτερες σε µέγεθος τράπεζες, 

αλλά µόνο στις µικρότερες (Clark[26],, Short [56]). Εντούτοις, νεότερες µελέτες, αναφέρουν ότι τα 

επίπεδα µεγέθους για την ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας είναι υψηλότερα, κυρίως λόγω της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και της απελευθέρωσης των αγορών. Ο Scholtens[55], διαπιστώνει 

ότι τα κέρδη αυξάνονται µε φθίνοντα ρυθµό, καθώς το µέγεθος µιας τράπεζας µεγαλώνει. 

Αρκετές είναι οι µελέτες που θέλουν τις τράπεζες µικρού και µεσαίου µεγέθους να έχουν ένα 

πλεονέκτηµα στην κερδοφορία (Hardy και Συµιγιάννης [35]).  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών µπορεί, επίσης, να επιδρά στην κερδοφορία των 

τραπεζών. Υπάρχουν µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες, οι κρατικές τράπεζες είναι λιγότερο 

κερδοφόρες από τις ιδιωτικές (Σταϊκούρας και Στέλιαρος[20], Bourke [25], Short [56]), για τον λόγο 

ότι οι πρώτες είναι δυνατόν να δίνουν βαρύτητα σε στρατηγικές διαφορετικές από την 

µεγιστοποίηση των κερδών. Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη (Molyneux και Thornton[43]), η 
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οποία στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι κρατικές τράπεζες µπορούν να έχουν µικρότερη 

κεφαλαιακή βάση σε σχέση µε τις ιδιωτικές, αφού η κυβέρνηση διασφαλίζει τη λειτουργικότητα 

και τη φερεγγυότητά τους. Παρά την αντιφατικότητα των αποτελεσµάτων από τη σύγκριση της 

κερδοφορίας κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών, παρατηρείται αύξηση της παραγωγικότητας σε 

αµφότερες. Μάλιστα, σε µελέτη µε δείγµα ελληνικές τράπεζες, η εν λόγω αύξηση της 

παραγωγικότητας, φαίνεται να οφείλεται για τις µεν κρατικές τράπεζες στην τεχνολογική 

αναβάθµιση, για τις δε ιδιωτικές στη βελτίωση της αποδοτικότητας (Noulas[47]).  

Η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ένας ακόµα παράγοντας, που σχετίζεται µε την κερδοφορία 

των τραπεζών. Ο δείκτης κεφαλαίων, αποτελεί µέτρο της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

και κατ΄ επέκταση της ικανότητας άντλησης κεφαλαίων και µάλιστα µε ευνοϊκούς όρους. Στην 

πλειοψηφία των µελετών περί κεφαλαιακής επάρκειας, εντοπίζεται θετική σχέση του δείκτη 

κεφαλαίων µε την κερδοφορία (Αbreu και Mendes[23], Bourke [25], Demirguc-Kunt και Huizinga[27], 

Eichengreen και Gibson[30]).  

Η ρευστότητα επίσης, φαίνεται να σχετίζεται µε την κερδοφορία. Συγκεκριµένα, οι Bourke[25], 

Eichengreen και Gibson[31], εντοπίζουν θετική σχέση ρευστότητας και κερδοφορίας, ενώ 

Molyneux και Thornton[43] αρνητική. 

Ως προς τους εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται µε την κερδοφορία, ο Flannery[31] 

επισηµαίνει ότι τα κέρδη των µεγάλων τραπεζών δεν κινδυνεύουν από τις µεταβολές των 

επιτοκίων, ενώ σε µεταγενέστερη µελέτη (1983) έκανε αναφορά για αρνητική επίδραση µόνο 

πάνω στα βραχυχρόνια κέρδη. Νεότερες µελέτες διαπιστώνουν συσχέτιση κερδοφορίας και 

τραπεζικών επιτοκίων, ορισµένες µε πρόσηµο θετικό (Short[56], Bourke[25], Molyneux και 

Thornton[43], Demirguc-Kunt και Huizinga[27],και άλλες µε αρνητικό (Καπόπουλος και Σιώκη[11]). 

Ο πληθωρισµός, δηλαδή η αύξηση στα επίπεδα των τιµών, επιδρά στη κερδοφορία των 

τραπεζών µέσω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, της ανάγκης για αύξηση των 

προβλέψεων και της µεταβλητότητας επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Αρκετοί 

µελετητές τον θεωρούν καθοριστικό παράγοντα για την ερµηνεία των µεταβολών της 

κερδοφορίας (Revell[49]). Πολλές είναι οι απόψεις που θέλουν τον πληθωρισµό να επιφέρει 

απώλεια πλούτου στις τράπεζες, υποστηρίζοντας έτσι την ύπαρξη αρνητικής σχέσης (Σταϊκούρα 

και Στέλιαρου[20], Καπόπουλος[11]). Ο πληθωρισµός επιφέρει απώλειες πλούτου στις τράπεζες 

από τη στιγµή που κάθε τραπεζικός οργανισµός είναι καθαρός νοµισµατικός πιστωτής, δηλαδή 

τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού υπερέχουν των νοµισµατικών υποχρεώσεων. Ο 

πληθωρισµός µεταβιβάζει πλούτο από τους νοµισµατικούς πιστωτές στους νοµισµατικούς 

χρεώστες, µέσω του µηχανισµού διαµόρφωσης των ονοµαστικών επιτοκίων. Η µείωση της 

πραγµατικής αξίας των νοµισµατικών υποχρεώσεων αποτελεί πραγµατική απώλεια για τους 

πιστωτές. Σε περίπτωση αύξησης του πληθωρισµού οι τράπεζες απολαµβάνουν υψηλότερα 

κέρδη από τις καταθέσεις των πελατών (καθώς η πραγµατική τους αξία µειώνεται), αλλά χάνουν 

περισσότερα προς τα πρόσωπα που είναι υποχρεωµένα στην τράπεζα. Η αύξηση των τιµών, 
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συνεπώς, οδηγεί σε µείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού σε µεγαλύτερο βαθµό από 

τη µείωση της αξίας των στοιχείων του παθητικού.  

Το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και η επίδρασή του στη κερδοφορία έχει 

απασχολήσει πολλές έρευνες, οι οποίες καταλήγουν σε αντιφατικά συµπεράσµατα για άλλη µια 

φορά. Σύµφωνα µε τους Demirguc-Kunt και Huizinga[27], και Καπόπουλο[11], το ύψος του κατά 

κεφαλήν εισοδήµατος εµφανίζεται µε θετικό πρόσηµο ως προς την κερδοφορία. Αντίθετη γνώµη 

φαίνεται να έχουν οι Abreu και Mendes[23], που υποστηρίζουν ότι η άυξηση της εν λόγω 

παραµέτρου, µειώνει την κερδοφορία. 

Αρνητική επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών έχει σύµφωνα µε τους Abreu και 

Mendes[23], και το ποσοστό της ανεργίας. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο η κερδοφορία 

µειώνεται.  

Τέλος, σε έρευνα των Σταϊκούρα και Στέλιαρου[20] βρέθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ 

κερδοφορίας και συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

 

4.1.2 Συγκέντρωση 

Η µέτρηση του βαθµού συγκέντρωσης, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια δεικτών, που 

χρησιµοποιούν δύο βασικές παραµέτρους, τον αριθµό και το µέγεθος των επιχειρήσεων. Οι 

δείκτες συγκέντρωσης χωρίζονται σε δύο οµάδες, σε δείκτες περιγραφής και σε δείκτες 

επίδοσης. Παραθέτουµε στη συνέχεια ενδεικτικά, τους βασικότερους δείκτες ανά οµάδα.  

 

∆είκτες Περιγραφής 

α) ∆είκτης Ποσοστού Συγκέντρωσης : CRn = ∑
=

n

i 1
Si  

Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό συγκέντρωσης των n µεγαλυτέρων επιχειρήσεων, το οποίο 

ισούται µε το άθροισµα των µεριδίων της αγοράς των n επιχειρήσεων, όπου ως µερίδιο αγοράς 

θεωρείται το ποσοστό του όγκου πωλήσεων της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνολικές 

πωλήσεις του κλάδου. 

 

β) ∆είκτης Herfindahl-Hirschman : H = ∑
=

n

i 1

2Si)(  

Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman είναι, ευρέως χρησιµοποιούµενος και αναγνωρισµένος για τη 

σπουδαιότητά του, δείκτης µέτρησης της συγκέντρωσης. Προσδιορίζει τη συγκέντρωση στον 

κλάδο από το  άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων του κλάδου, 

µε αποτέλεσµα να δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στις µεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης λαµβάνει 

τιµές από 1/n (περίπτωση πλήρους ισοκατανοµής µεριδίων αγοράς µεταξύ των  n 

επιχειρήσεων), έως και 1 (περίπτωση µονοπωλίου).  
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γ) ∆είκτης Εντροπίας Πρώτου Βαθµού : Ε = ∑
=

−
n

i 1
logSi Si  

 

Ο δείκτης Εντροπίας Πρώτου Βαθµού συνδέεται και µε την θεωρία της πληροφόρησης, καθώς  

-log(Si) = log
Si
1

, το οποίο αποτελεί µέτρο πληροφορίας σχετικά µε την πιθανότητα αγοράς ενός 

προϊόντος. Στην ουσία ο δείκτης προσπαθεί να περιορίσει την υπερβολική βαρύτητα που δίνει 

στις µεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης Herfindahl-Hirschman. 

 

δ) ∆είκτης Top 5 

Απλούστερη µέθοδο µέτρησης της συγκέντρωσης, αποτελεί ο δείκτης Top 5, ο οποίος µετρά το 

άθροισµα των µεριδίων αγοράς των 5 µεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυµάτων του κλάδου, βάσει 

είτε των καταθέσεων, είτε των χορηγήσεων. Το µειονέκτηµα του συγκεκριµένου δείκτη, είναι ότι 

αγνοεί τη δοµή άλλων σηµαντικών µεγεθών του τραπεζικού συστήµατος. 

 

∆είκτες Επίδοσης 

α) ∆είκτης Lerner : L = 
P
MC-P

 

Ο δείκτης Lerner, δείχνει το ποσοστό κέρδους επί του οριακού κόστους. Στην περίπτωση, όπου 

δεν υπάρχει σταθερό κόστος, το L είναι το ποσοστό κέρδους. Λόγω των διαφοροποιήσεων της 

τιµής και του οριακού κόστους από επιχείρηση σε επιχείρηση, τα παραπάνω µεγέθη, αποτελούν 

τους σταθµισµένους µέσους όρους όλων των επιχειρήσεων της αγοράς. Ουσιαστικά, ο δείκτης 

Lerner εκτιµά την επίδραση της συγκέντρωσης στην κοινωνική ευηµερία. Όσο µεγαλύτερος είναι 

ο δείκτης Lerner, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό κέρδους και τόσο πιθανότερη η 

συγκέντρωση.  

 

β) ∆είκτης Bain : Πe = R – C – D - iV 

 

Όπου Πe = οικονοµικά κέρδη 

R = συνολική πρόοδος 

C = συνολικό κόστος 

I = εναλλακτική απόδοση επένδυσης 

V = αξία της επένδυσης 

 

Ο δείκτης Bain ορίζει τα οικονοµικά κέρδη ενός κλάδου, οπότε, όταν λαµβάνει µεγάλες τιµές, 

θεωρείται ότι υπάρχει έντονη απώλεια κοινωνικής ευηµερίας. 
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4.1.3 Σχέση Συγκέντρωσης - Κερδοφορίας 

Η µελέτη κερδοφορίας, συγκέντρωσης, και της σχέσης αυτών, έχει αποτελέσει αντικείµενο 

έρευνας διαχρονικά µε ποικίλα δείγµατα τραπεζικών αγορών. Πριν γίνει αναφορά στις µελέτες 

αυτές, είναι χρήσιµο να γίνουν ορισµένες επισηµάνσεις σχετικά µε το µερίδιο αγοράς και τη 

σχέση του µε την συγκέντρωση και την κερδοφορία. 

Το µερίδιο αγοράς ενός πιστωτικού ιδρύµατος, θεωρείται ο βασικός δείκτης µονοπωλιακής 

δύναµης, ενώ η συγκέντρωση αποτυπώνει το βαθµό ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του κλάδου. Η 

κερδοφορία προσδιορίζεται τόσο από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, όσο και από το 

µερίδιο της αγοράς. Ο Smirlock[58], χρησιµοποιώντας στοιχεία αποτελεσµάτων χρήσεως 

µεγάλου δείγµατος τραπεζών, κατά τα έτη 1973-1978, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το µερίδιο 

αγοράς σχετίζεται θετικά µε την κερδοφορία. Υποστήριξε, µάλιστα, πως αν ληφθεί υπόψη το 

µερίδιο αγοράς, ο βαθµός συγκέντρωσης δε βοηθά στην ερµηνεία της κερδοφορίας. Με τη 

σχέση κερδοφορίας και µεριδίου αγοράς ασχολήθηκαν επίσης, οι Abreu, Mendes[23], 

ερευνώντας τα στοιχεία ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσεως τραπεζών από τη Γερµανία, 

τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, τα έτη 1986-1999. Με βάση τα αποτελέσµατά τους, 

το µερίδιο αγοράς φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε την κερδοφορία καθώς δείχνει να την 

µειώνει όσο αυτό αυξάνεται. Αρκετές είναι οι µελέτες που έχουν γίνει και πάνω στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα. Οι Hardy και Συµιγιάννης[34], χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία σχετικά µε 

τις καταθέσεις, το κεφάλαιο, τα µετά φόρων κέρδη, το σύνολο του ενεργητικού και τα δάνεια, 

δεκαέξι ελληνικών τραπεζών, για τα έτη 1958 και 1990-1995,  διερεύνησαν την απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων και τη σχέση τους µε τα µερίδια ενεργητικού. ∆ιαπίστωσαν λοιπόν, ότι 

τράπεζες µετρίου µεγέθους µπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους, ενώ τόσο οι µικρότερες 

τράπεζες, όσο και οι µεγαλύτερες έχουν σχετικά χαµηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Με την 

ανάλυση των σχέσεων κερδοφορίας συγκέντρωσης και µεριδίου αγοράς ασχολήθηκε και ο 

Καπόπουλος[11], µε την βοήθεια χρονολογικών σειρών διαστρωµατικών στοιχείων δεκαεννέα 

εµπορικών τραπεζών για τα έτη 1992-1999. Σύµφωνα µε την έρευνα, δεν υπάρχει σχέση µεταξύ 

µεριδίου αγοράς και κερδοφορίας καθώς ο συντελεστής του µεριδίου αγοράς δεν βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντικός. Τέλος, ο Ravenscraft[48], υποστηρίζει, πως µία ενδεχόµενη αιτία υψηλής 

συσχέτισης ανάµεσα στο µερίδιο της αγοράς και στη κερδοφορία έχει να κάνει µε την 

διαφοροποίηση του προϊόντος. Η υπόθεση της διαφοροποίησης του προϊόντος, ουσιαστικά 

προτείνει ότι οι τράπεζες µε µεγάλο µερίδιο αγοράς µπορεί να διαθέτουν υψηλότερη ποιότητα 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία δίνει τη δυνατότητα επιβολής µεγαλύτερων 

προµηθειών και αµοιβών. 

Ο Smirlock[58], εκτός από τη σχέση κερδοφορίας και µεριδίου αγοράς, ασχολήθηκε και µε τη 

σχέση της κερδοφορίας και συγκέντρωσης, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός 

συγκέντρωσης δεν σχετίζεται µε τα κέρδη των τραπεζών, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το µερίδιο 

αγοράς. Αντίθετα, ο Bourke[25], βασιζόµενος σε στοιχεία τραπεζών για την περίοδο1972-1981, 
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υποστήριξε την ύπαρξη θετικής σχέσης µεταξύ κερδοφορίας και βαθµού συγκέντρωσης, 

διαφοροποιώντας λίγο την ιδέα που είχε επικρατήσει µε βάση την έρευνα του Smirlock. Τα ως 

άνω συµπεράσµατα ανέτρεψε µελέτη των Goldberg και Rai[34], οι οποίοι χρησιµοποίησαν 

στοιχεία από τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες για τα έτη 1988-1991, αφού πρώτα χώρισαν 

το δείγµα τους σε χώρες µε χαµηλό και µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης των τραπεζών και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι για το συγκεκριµένο δείγµα, δε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ 

κερδοφορίας και συγκέντρωσης. Οι Demirguc-Kunt και Huizinga[27], µε την βοήθεια των 

ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως εµπορικών τραπεζών ογδόντα χωρών, 

ερεύνησαν µε την σειρά τους τη σχέση κερδοφορίας και συγκέντρωσης. Στα αποτελέσµατα της 

παλινδρόµησης που πραγµατοποίησαν, η ερµηνευτική µεταβλητή του βαθµού συγκέντρωσης 

εµφανίστηκε µε θετικό πρόσηµο, καταδεικνύοντας την ύπαρξη θετικής σχέσης. Ο Scholtens[55] 

προσπάθησε να αναλύσει τον ανταγωνισµό, το ρυθµό ανάπτυξης και τις αποδόσεις του 

τραπεζικού τοµέα. Τα στοιχεία που χρησιµοποίησε προέρχονταν από τις χίλιες µεγαλύτερες 

τράπεζες, µε βάση το µετοχικό τους κεφάλαιο, για τα έτη 1987-1997. Η ανάλυσή του, έδειξε την 

ύπαρξη ασθενούς σχέσης µεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει, 

κατά κάποιο τρόπο, την αρχική µελέτη του Smirlock[58]. Με τις ελληνικές τράπεζες ασχολήθηκαν 

οι Eichengrenn και Gibson[31], οι οποίοι, χρησιµοποιώντας στοιχεία από τις οικονοµικές εκθέσεις 

είκοσι έξι εµπορικών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων για την περίοδο 1980-1989, 

διαπίστωσαν µικρή συσχέτιση του βαθµού συγκέντρωσης µε την κερδοφορία, ενισχύοντας έτσι 

τα αποτελέσµατα του Scholtens[55]. Με την επίδραση της συγκέντρωσης στην κερδοφορία των 

τραπεζών ασχολήθηκε και ο Καπόπουλος[11], στην ίδια έρευνα που µελέτησε και τη σχέση του 

µεριδίου αγοράς µε την κερδοφορία. Μετρώντας την κερδοφορία ως την απόδοση του µετοχικού 

κεφαλαίου, ο συντελεστής του βαθµού συγκέντρωσης βρέθηκε θετικός και στατιστικά 

σηµαντικός. Τέλος, οι Καπόπουλος και Σιώκη[10] αναλύοντας στοιχεία ισολογισµών και 

αποτελεσµάτων χρήσεως εξακοσίων πενήντα πέντε τραπεζών της ευρωζώνης για την περίοδο  

1996-1999, καταλήγουν στην υπόθεση της "∆ιαφορικής Αποτελεσµατικότητας", σύµφωνα µε την 

οποία, ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης είναι αποτέλεσµα της υψηλότερης 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζών που ηγούνται στην αγορά, και οι οποίες επιτυγχάνουν 

υψηλό µερίδιο αγοράς, καθιστώντας την αγορά πιο συγκεντρωτική. Έτσι, η υψηλή συσχέτιση 

µεταξύ βαθµού συγκέντρωσης και κερδοφορίας αντανακλά ουσιαστικά, τη δράση ενός τρίτου 

παράγοντα, της υψηλής αποτελεσµατικότητας µεταξύ των µεγαλυτέρων σε µέγεθος τραπεζών, 

και όχι τη χρήση µονοπωλιακής δύναµης για την επίτευξη περισσοτέρων εσόδων.  
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4.2 Συγχωνεύσεις, Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις 
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ασκούν ισχυρές πιέσεις και προκαλούν µεγάλες 

διαρθρωτικές αλλαγές στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, επιφέροντας αλυσιδωτά µεταβολές 

στην εταιρική κουλτούρα και στις εργασιακές σχέσεις.  

Με τον όρο "εργασιακές σχέσεις", εννοούµε ένα σύνολο σχέσεων, θεσµικών και εξωθεσµικών 

συνθηκών, όπως οι νόµοι, οι αποφάσεις, οι τυπικές και άτυπες συµφωνίες, οι επιχειρησιακές – 

διοικητικές πρακτικές και τα συναλλακτικά ήθη, που ρυθµίζουν:  

- τη σταθερότητα της απασχόλησης και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού εντός και 

εκτός της επιχείρησης,  

- το τυπικό και το πραγµατικό περιεχόµενο της εργασιακής σχέσης, τη διάρκεια και τους 

τρόπους οργάνωσης της εργασίας,  

- το εύρος, την ιεράρχηση και το προφίλ των επιµέρους επαγγελµατικών οµαδοποιήσεων και 

ειδικοτήτων,   

- τους όρους αξιοποίησης, υπηρεσιακής εξέλιξης, ανάπτυξης ή απαξίωσης των εργαζοµένων,  

- τις δυνατότητες ατοµικής και συλλογικής συµµετοχής των εργαζοµένων, στη διαµόρφωση 

και στη λήψη των αποφάσεων,  

- τους όρους αµοιβής (άµεσος και έµµεσος ή κοινωνικός µισθός), τις ανάγκες διαβίωσης, τον 

τρόπο διαµόρφωσης και δαπάνης του εισοδήµατός τους,  

- τη διαµόρφωση των αντίστοιχων εργασιακών νόµων, ρυθµίσεων και θεσµών, αλλά και το 

βαθµό τήρησης και εφαρµογής τους στην πράξη,  

- τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων σε 

κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο και τέλος,  

- τους φορείς, τα αντικείµενα και τα αποτελέσµατα της θεσµοθετηµένης ή και της άτυπης 

συλλογικής παρέµβασης των εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων[3].
 
 

 

Τα σηµαντικότερα θέµατα εργασιακών σχέσεων ή οργάνωσης της εργασίας, που 

προκύπτουν ως συνέπεια διαρθρωτικών αλλαγών του κλάδου, είναι: 

- η επιµήκυνση του χρόνου λειτουργίας των τραπεζών, σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση,  

- η βελτίωση των διαδικασιών επαγγελµατικής κατάρτισης,  

- η διατήρηση ή η κατάργηση των αυστηρά διοικητικών ιεραρχικών δοµών,  

- η ικανότητα του προσωπικού να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τις νέες τεχνολογίες,  

- η εξωτερίκευση εργασιών (outsourcing),  

- η επέκταση των εφαρµογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών,  

- η υποκίνηση των εργαζοµένων µε σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλίας,  

- η ανάθεση ευθυνών στις κατώτερες βαθµίδες της εργασιακής ιεραρχίας,  

- η απλοποίηση στην οργάνωση των εργασιών,  

- η σύνδεση αµοιβής και εργασιακής επίδοσης,  
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- η καταλληλότητα και η σαφήνεια των επιχειρησιακών στόχων,  

- η ευελιξία της αγοράς εργασίας,  

- η διάχυση της πληροφορίας µεταξύ των στελεχών,  

- η µερική απασχόληση,  

- οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου,  

- η δηµιουργία νέων συστηµάτων υπηρεσιακής αξιολόγησης του προσωπικού,  

- η ευελιξία του χρόνου εργασίας,  

- η σύνδεση της αµοιβής του προσωπικού µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης,  

- η αποσύνδεση της καριέρας από το χρόνο προϋπηρεσίας,  

- η ύπαρξη ηθικών κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των 

προσφεροµένων υπηρεσιών και προϊόντων,  

- η κατάργηση µονιµότητας της απασχόλησης,  

- η αποσύνδεση της δραστηριότητας από τον κύριο χώρο εργασίας (τραπεζικά καταστήµατα),  

- η προσέλκυση «έτοιµων στελεχών» από την αγορά εργασίας και αποδυνάµωση των 

«εσωτερικών αγορών εργασίας»,  

- η µείωση του χρόνου εργασίας µε ή χωρίς µείωση των αποδοχών[7],[10]
 
 

 

Η πρόσφατη διεθνής εµπειρία δείχνει, ότι υπάρχει ισχυρή τάση µετάβασης από ένα 

δοµηµένο, θεσµικά προστατευµένο, συλλογικά ελεγχόµενο και σχετικά σταθερό µοντέλο 

εργασιακών σχέσεων σε:  

- µια κατάσταση συνεχών µεταβολών, επιλεκτικής διαφοροποίησης, ή εξατοµίκευσης,  

- καθεστώς γενικευµένης ρευστότητας και αβεβαιότητας των εργασιακών σχέσεων, που 

αµφισβητεί τη σταθερή απασχόληση και την απρόσκοπτη υπηρεσιακή και µισθολογική εξέλιξη, 

διασπώντας την παραδοσιακά υψηλή εργασιακή, θεσµική, κοινωνική και επαγγελµατική 

συνοχή που διέκρινε τον τραπεζικό κλάδο,  

- πρακτικές προβολής του ατοµικισµού και των “ατοµικών λύσεων” και µε ταυτόχρονες 

προσπάθειες αποδυνάµωσης της συλλογικής κινητοποίησης και έκφρασης των εργαζοµένων.  

 

Μελέτες που έγιναν µε βάση στοιχεία για τις διασυνοριακές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και 

Ιδιωτικοποιήσεις κατέδειξαν, πως υπάρχουν δύο διαφορετικά πρότυπα διοίκησης Ανθρώπινου 

δυναµικού και αξιοποίησης στελεχών στις εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις, τα οποία διακρίνονται:  

α) Στα πρότυπα που κυριαρχούν στις αγγλοσαξωνικές επιχειρήσεις και εστιάζονται σε στοιχεία, 

όπως:  

- η άµεση ελαχιστοποίηση δαπανών προσωπικού και στελεχών, µε γενικές περικοπές και 

εξατοµικευµένες παροχές,  

- η εισαγωγή ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, µε άξονα την αποσταθεροποίηση της διάρκειας 

σύµβασης, του ωραρίου και των αµοιβών,  
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- τα προβλήµατα αναγνώρισης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης – σχέσεις αντίθετες µε τη 

συλλογική εκπροσώπηση – πρακτικές µονοµερείς που οδηγούν σε τριβές στους επιµέρους 

εργασιακούς χώρους, διασπούν τις λειτουργικές οµάδες, εντείνουν τον ατοµικισµό και τους 

ανταγωνισµούς ανάµεσα στο προσωπικό.  

β) Στα πρότυπα που κυριαρχούν στην ηπειρωτική Ευρώπη και εστιάζονται σε στοιχεία, όπως:  

- οι µακροχρόνιοι στόχοι διαχείρισης και επένδυσης στο Ανθρώπινο δυναµικό, στην ανάδειξη 

και αξιοποίηση στελεχών «από τα µέσα» ,  

- η υποκίνηση και συµµετοχή του Ανθρώπινου ∆υναµικού στους στόχους της επιχείρησης,  

- η εκπαίδευση και η ποιοτική ευελιξία της εργασίας, δηλαδή η επένδυση σε Ανθρώπινο 

∆υναµικό και σε ευκαιρίες καριέρας στην ίδια επιχείρηση,  

- η θεσµική αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης,  

- οι σαφείς κανόνες και το ανεπτυγµένο θεσµικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και παροχών, 

και τέλος  

- η ανάπτυξη συµµετοχικών ή συµβουλευτικών διοικητικών πρακτικών.  

 

Οι παραπάνω αντικρουόµενες αντιλήψεις, όσον αφορά τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

συνδέονται άρρηκτα µε τη σηµασία που δίδεται στον παράγοντα «φιλοσοφία ∆ιοίκησης», 

«υποκίνηση» και «επιχειρησιακή κουλτούρα» στις Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ιδιωτικοποιήσεις 

και έχουν οδηγήσει στη σχετική επικράτηση του «αγγλοσαξωνικού προτύπου».  

Το πρόβληµα προστασίας της απασχόλησης στον κλάδο, εντοπίζεται κυρίως σε ποιοτικούς 

όρους, σε σχέση δηλαδή µε, την καταλληλότητα των γνώσεων, των εργασιακών δεξιοτήτων και 

εµπειριών, τις διαρκώς εξελισσόµενες τραπεζικές εργασίες και ειδικότητες, τις απαιτήσεις των 

σύγχρονων τραπεζικών θέσεων εργασίας σε γνώσεις, επιθυµητές επαγγελµατικές αντιλήψεις, 

πρωτοβουλίες και συµπεριφορές. Επίσης, τίθεται σε σχέση µε το γενικότερο καθεστώς, τις 

θεσµικές διασφαλίσεις και τη σταθερότητα αυτής της απασχόλησης, µπροστά στις νέες µορφές 

«ευέλικτης απασχόλησης» που χαρακτηρίζουν τη διεθνή εµπειρία του κλάδου, όπως η τηλε-

εργασία, η µερική  ή προσωρινή απασχόληση.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, η απελευθέρωση κίνησης των κεφαλαίων, η άρση 

κρατικών και θεσµικών περιορισµών, η τεχνολογική έκρηξη, η εµφάνιση καινοτόµων προϊόντων, 

η ανάδυση νέων οικονοµιών και αγορών διεθνώς, συνθέτουν την εικόνα ενός νέου, δυναµικού, 

και έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και ενισχύουν ποικιλότροπα τον ρόλο των τραπεζών 

στην παγκόσµια οικονοµία. Στο κλίµα αυτό, οι τράπεζες αγωνίζονται να εδραιώσουν τη θέση 

τους, να διευρύνουν το µερίδιο τους στην παγκόσµια και εγχώρια αγορά, και παράλληλα να 

αυξήσουν την ισχύ, την αποτελεσµατικότητα και την κερδοφορία τους. Ο οξύς ανταγωνισµός, η 

στενότητα των χρονικών περιθωρίων, η ανάγκη απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 

και διασποράς του κινδύνου, συχνά οδηγεί τις τράπεζες στη στρατηγική επιλογή συγχώνευσης ή 

εξαγοράς. 

Οι τύποι συγχωνεύσεων και εξαγορών, διαφοροποιούνται βάσει διαφόρων παραγόντων, 

όπως ο επιδιωκόµενος στόχος, οι ιδιαιτερότητες των ενεχόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων σε 

επίπεδο λειτουργίας, διαδικασιών, ανθρώπινου δυναµικού, η γεωγραφική έκταση του 

εγχειρήµατος, τα κίνητρα, η µέθοδος υλοποίησης, ενώ η σκοπιµότητα υλοποίησης κρίνεται 

σύµφωνα µε την αναµενόµενη αύξηση της αξίας της ενοποιηµένης επιχείρησης, δηλαδή τη 

δηµιουργία θετικής καθαράς παρούσας αξίας για τους µετόχους. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν κάνει διαχρονικά την εµφάνισή τους κατά 

περιόδους, µε το πρώτο µεγάλο κύµα να καταγράφεται την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα 

στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Έκτοτε, µεσολάβησαν περίοδοι ύφεσης και έξαρσης του 

φαινοµένου, έως και σήµερα, όπου παρατηρείται σχετικά έντονη δραστηριότητα σε όλους 

σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους. Ειδικά στον χρηµατοδοτικό κλάδο, το φαινόµενο άρχισε 

στα µέσα της δεκαετίας του 1980, κορυφώθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1990, 

παρουσίασε ύφεση στις αρχές του 21ου αιώνα, ενώ διαφαίνεται σχετική ανάκαµψη τελευταία.  

Πολλοί είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν ή αναστέλλουν την πραγµατοποίηση 

συγχωνεύσεων και εξαγορών και σχετίζονται µε τη χρονική συγκυρία, το θεσµικό καθεστώς, τη 

γεωγραφική ζώνη, την τεχνολογία, το ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον.  

Γεωγραφικά, σηµαντικός είναι ο αριθµός συγχωνεύσεων που πραγµατοποιούνται σε 

ανεπτυγµένες χώρες, γεγονός που εξηγείται από την ύπαρξη εύρωστων οργανισµών και 

δυνατών οικονοµιών, ενώ παράλληλα καταγράφεται και µεγάλος αριθµός εξαγορών 

επιχειρήσεων σε χώρες µε οικονοµίες αναπτυσσόµενες και µάλιστα µε υψηλούς ρυθµούς.  

Ως προς το θεσµικό πλαίσιο, σηµαντικές είναι οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς, που επηρέασαν τη δοµή του τραπεζικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι ρυθµίσεις 

που εισήχθησαν, απελευθέρωσαν τις δυνατότητες και το πεδίο δράσης των τραπεζών, ενώ 

ταυτόχρονα, ρύθµισαν τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας αυτών. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

εξελίξεις αυτές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  έχουν διαδραµατίσει οι ∆ιεθνείς Συνθήκες της 
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Βασιλείας.     

Οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην απασχόληση και στα 

εργασιακά δικαιώµατα είναι σηµαντικές και µάλλον αρνητικές για την απασχόληση και τους 

όρους εργασίας για πολλές κατηγορίες εργαζοµένων. Κυρίως, δε, σ’ εκείνους που το αντικείµενό 

τους επικαλύπτεται απ’ άλλους, δηλαδή πλεονάζουν, καθώς και σ’ εργαζοµένους µε 

ξεπερασµένη επαγγελµατική ειδίκευση. Πιο συγκεκριµένα, οι εξαγορές έχουν οδηγήσει σε 

πολλές περιπτώσεις σε περικοπές, κυρίως εργασιακού κόστους, µε κατάργηση 

επικαλυπτόµενων λειτουργιών, εξωτερίκευση άλλων, αλλά και µε εφαρµογές αυτοµατοποίησης, 

που πρακτικά µεταφράζονται σε απολύσεις, καταναγκαστικές “οικειοθελείς αποχωρήσεις”, 

περικοπές παροχών ή και κατάργηση εργασιακών κεκτηµένων. Ως προς την επιχειρησιακή 

κουλτούρα της ενοποιηµένης οντότητας, συνήθως επιβάλλεται ένα νέο, συχνά εισαγόµενο, 

σύστηµα διοίκησης και διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, που στηρίζεται στις 

προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφία διοίκησης της αγοράστριας τράπεζας. Η τάση αυτή 

οδηγεί σε άνιση µεταχείριση των εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα πολώσεις και τριβές µεταξύ των 

εργαζοµένων.  

Η τάση αύξησης του µεγέθους και η συνεπαγόµενη αύξηση συγκέντρωσης της αγοράς, 

καθιστούν την επιλογή της στρατηγικής µεγέθους, µεταξύ των δηµοφιλέστερων. Η επιδίωξη 

δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας συνηγορεί στην υιοθέτηση πολιτικής αύξησης του µεγέθους 

των τραπεζών, καθώς η µείωση του κόστους παραγωγής αυξάνει την παραγωγικότητα και 

ενισχύει την κερδοφορία. Η πολυπόθητη µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων  επιτυγχάνεται 

παράλληλα µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και µε ανάπτυξη µονοπωλιακής ισχύος 

στην αγορά, η οποία επέρχεται ως συνέπεια υψηλής συγκέντρωσης του κλάδου.  

Στη χρηµατοοικονοµική, το θέµα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλές τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και αντιπαράθεσης, τόσο 

για τις διοικήσεις και το προσωπικό των άµεσα εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, όσο και για τους 

ανταγωνιστές του κλάδου.    Οι καταγραφές τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από την 

πρακτική, διεθνώς,  δεν καταλήγουν καταφανώς σε θετικά ή αρνητικά συµπεράσµατα, για το αν 

και σε ποιο βαθµό, δηµιουργείται αξία ύστερα από µία συγχώνευση ή εξαγορά, καθώς 

παρατηρείται αντιφατικότητα στα αποτελέσµατα και διακύµανση µεταξύ των περιπτώσεων. Με 

βεβαιότητα µπορεί να ειπωθεί ότι, η συνταγή επιτυχίας µιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, 

αποτελείται από συνδυασµό ενός ορθολογικού και εύστοχου στρατηγικού σχεδιασµού µε την 

εφαρµογή ενός εναρµονισµένου, ως προς τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης, σχεδίου 

υλοποίησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 2006/48/EK , 2006/49/EK (Βασιλεία ΙΙ) 
 

Με την οδηγία υπ΄αριθµ. 48/14.06.2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε την προϊσχύουσα οδηγία (12/2000/ΕΚ), σχετικά µε την 

"Ανάληψη και Άσκηση ∆ραστηριότητας Πιστωτικών Ιδρυµάτων". Οι διατάξεις της οδηγίας 

αφορούν στην ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων και στην 

προληπτική εποπτεία αυτών, και στοχεύουν στην προστασία της αποταµίευσης και στη 

δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των ιδρυµάτων. Επιδιώκεται, δηλαδή, καθιέρωση 

ισότιµων οικονοµικών προϋποθέσεων λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, για την 

εξασφάλιση όµοιων εγγυήσεων προς τους αποταµιευτές καθώς και ίσων όρων ανταγωνισµού 

µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων ίδιας κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό, η εν λόγω οδηγία αποτελεί 

κύριο µέσο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ως προς την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών, στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Το νέο αυτό πλαίσιο, γνωστό και ως "Βασιλεία II", καθιερώνει τρεις θεµελιώδεις άξονες, τους 

λεγόµενους "Πυλώνες":  

Πυλώνας Ι  
Περιλαµβάνει µεθόδους προσδιορισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων 

(πιστωτικός, λειτουργικός, κίνδυνος αγοράς), που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

(Μάλιστα, µε τη συγκεκριµένη οδηγία, καθιερώνεται η ύπαρξη κεφαλαιακών απαιτήσεων 

σχετιζόµενων µε το λειτουργικό κίνδυνο). 

Πυλώνας ΙΙ  
Καθορίζονται οι αρχές, τα κριτήρια και η διαδικασία, µε τα οποία τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι 

αρµόδιες εποπτικές αρχές, αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 

Πυλώνας ΙΙΙ 
Καθορίζει τεχνικά κριτήρια, βάσει των οποίων, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να 

δηµοσιοποιούν πληροφορίες εποπτικής φύσεως, σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους 

αναλαµβανόµενους κινδύνους και τις πολιτικές διαχείρισης αυτών.  

 

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των γενικών αρχών, στις οποίες βασίστηκαν οι ειδικότερες 

διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας. 

Ένα πιστωτικό ίδρυµα το οποίο είναι νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας 

στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα. Εάν δεν είναι νοµικό πρόσωπο, 

θα πρέπει να έχει κεντρική διοίκηση στο κράτος µέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας. 
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει να απαιτούν από το πιστωτικό ίδρυµα να έχει την κεντρική του 

διοίκηση οπωσδήποτε στο κράτος µέλος καταγωγής του και όντως να ασκεί εκεί δραστηριότητα. 

Οι αρµόδιες αρχές δεν θα πρέπει να χορηγούν, ούτε να διατηρούν σε ισχύ, άδεια 

λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, εάν οι στενοί δεσµοί που το συνδέουν µε άλλα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα είναι ικανοί να παρεµποδίσουν την σωστή άσκηση των εποπτικών τους 

καθηκόντων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας οφείλουν 

επίσης να παρέχουν σχετική εξασφάλιση στις αρµόδιες αρχές. 

Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου, τον οποίο ασκεί το κράτος µέλος 

καταγωγής, απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να µη χορηγούν ή να 

ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν στοιχεία, όπως το περιεχόµενο του προγράµµατος 

δραστηριοτήτων, ο τόπος άσκησης των δραστηριοτήτων ή οι πράγµατι ασκούµενες 

δραστηριότητες δείχνουν σαφώς ότι το πιστωτικό ίδρυµα προτίµησε να υπαχθεί στο νοµικό 

σύστηµα ενός κράτους µέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες 

ισχύοντες σε άλλο κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει το µεγαλύτερο 

τµήµα των δραστηριοτήτων του. 

Το κράτος µέλος υποδοχής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, για την άσκηση του 

δικαιώµατος εγκαταστάσεων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, να επιβάλλει την τήρηση 

των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 

ρυθµίσεις του, στα ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 

στο κράτος µέλος καταγωγής ή στις δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

αυτό, εφόσον, αφενός, οι διατάξεις αυτές συµβιβάζονται µε το κοινοτικό δίκαιο και έχουν 

θεσπιστεί για λόγους γενικού συµφέροντος και, αφετέρου, εφόσον αυτά τα πιστωτικά ιδρύµατα 

ή αυτές οι δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε ισοδύναµους κανόνες σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 

ή κανονιστικές ρυθµίσεις του κράτους µέλους καταγωγής. 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να µην προσκρούουν σε κανένα εµπόδιο οι 

δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης και να µπορούν να 

ασκούνται µε τον ίδιο τρόπο στο κράτος µέλος καταγωγής, εφόσον δεν αντίκεινται στις 

ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις γενικού συµφέροντος του κράτους µέλους υποδοχής. 

Tο καθεστώς που εφαρµόζεται στα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν 

την έδρα τους εκτός της Κοινότητας θα πρέπει να είναι ανάλογο σ' όλα τα κράτη µέλη.  

Είναι σηµαντικό να προβλεφθεί ότι το καθεστώς αυτό δεν δύναται να είναι ευνοϊκότερο από 

το καθεστώς των υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων των άλλων κρατών µελών. Η 

Κοινότητα θα πρέπει να µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε τρίτες χώρες περί εφαρµογής 

διατάξεων που παρέχουν στα υποκαταστήµατα αυτά την αυτή µεταχείριση εφ' όλης της 

επικρατείας της. Τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία έχουν την έδρα τους 

εκτός της Κοινότητας δεν θα πρέπει να υπάγονται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών του 

άρθρου 49 της Συνθήκης ούτε στην ελευθερία εγκαταστάσεως σε κράτη µέλη εκτός εκείνου στο 
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οποίο είναι εγκατεστηµένα. 

Θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες, σε βάση αµοιβαιότητας, µεταξύ της Κοινότητας και 

των τρίτων χωρών προκειµένου να επιτευχθεί η πραγµατική άσκηση της εποπτείας σε 

ενοποιηµένη βάση σε ένα όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. 

Η ευθύνη για την εποπτεία της οικονοµικής ευρωστίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος, και ιδίως 

της φερεγγυότητάς του, θα πρέπει να εναπόκειται στο κράτος µέλος καταγωγής αυτού του 

ιδρύµατος. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 

την εποπτεία της ρευστότητας των υποκαταστηµάτων και των νοµισµατικών πολιτικών. Η 

εποπτεία του κινδύνου της αγοράς, θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο στενής συνεργασίας 

µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών καταγωγής και υποδοχής. 

Για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής τραπεζικής αγοράς, απαιτείται, πέρα από τους 

νοµικούς κανόνες, στενή και τακτική συνεργασία καθώς και σηµαντικά ενισχυµένη σύγκλιση 

όσον αφορά τις κανονιστικές και εποπτικές πρακτικές, µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών 

µελών. Προς τούτο, συγκεκριµένα, η εξέταση των προβληµάτων που αφορούν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα και η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγµατοποιούνται στο 

πλαίσιο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών φορέων που συστάθηκε µε την 

απόφαση 2004/5/EΚ της Επιτροπής. 

Η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη και/ή τις αρµόδιες αρχές να εφαρµόζουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση και να µην τις εφαρµόζουν σε ατοµική 

βάση όταν θεωρείται σκόπιµο. Η ατοµική εποπτεία, η ενοποιηµένη εποπτεία και η διασυνοριακή 

ενοποιηµένη εποπτεία αποτελούν χρήσιµα µέσα επιτήρησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η 

οδηγία επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές να υποστηρίζουν τα διασυνοριακά ιδρύµατα 

διευκολύνοντας τη µεταξύ τους συνεργασία. 

Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει ότι για ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα κριτήρια 

στα οποία   πρέπει να ανταποκρίνονται θα πρέπει να προσδιορίζονται χωρίς να θίγεται η 

δυνατότητα των κρατών  µελών να εφαρµόσουν αυστηρότερες διατάξεις. 

Ανάλογα µε τη φύση των στοιχείων που συνιστούν ίδια κεφάλαια, η παρούσα οδηγία 

διακρίνει, µεταξύ στοιχείων που συνιστούν βασικά ίδια κεφάλαια, αφενός, και στοιχείων που 

συνιστούν συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, αφετέρου. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός 

ότι τα στοιχεία που συνιστούν συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια δεν είναι της ίδιας φύσεως µε τα 

στοιχεία που συνιστούν βασικά ίδια κεφάλαια, το ύψος των συµπληρωµατικών κεφαλαίων που 

περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100 % των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων. Επιπλέον, το ύψος των πρόσθετων στοιχείων των συµπληρωµατικών κεφαλαίων 

που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50 % των βασικών 

ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, τα δηµόσια πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα πρέπει να συνυπολογίζουν 

στα ίδια κεφάλαιά τους, τις εγγυήσεις που τους χορηγούν τα κράτη µέλη ή οι τοπικές αρχές. 

Προκειµένου να προληφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να ενισχυθεί το 
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τραπεζικό σύστηµα στην εσωτερική αγορά, είναι σκόπιµο να θεσπιστούν κοινές ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η διασφάλιση φερεγγυότητας προϋποθέτει τη θέσπιση ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται ύστερα από στάθµιση στοιχείων εντός και εκτός 

ισολογισµού βάσει του, κατά περίπτωση, αναλαµβανόµενου κινδύνου. 

Οι διατάξεις των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων, αποτελούν ισοδύναµο 

πλαίσιο µε τις διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της Βασιλείας, που εξέδωσε η Επιτροπή της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία στις 26 Ιουνίου 2004.  

Στην οδηγία επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντικό, βάσει της ποικιλοµορφίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων στην Κοινότητα, να  παρασχεθούν εναλλακτικές λύσεις υπολογισµού των ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες θα ενσωµατώνουν διάφορα επίπεδα 

ευαισθησίας κινδύνου και διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. Θα πρέπει, επίσης, να 

παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να υιοθετούν µεθόδους 

µεγαλύτερης ευαισθησίας κινδύνου. 

Κατά την παραγωγή των εκτιµήσεων που απαιτούνται για την εφαρµογή των, 

προβλεπόµενων στην παρούσα οδηγία, προσεγγίσεων του πιστωτικού κινδύνου, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει να προσαρµόζουν τις ανάγκες επεξεργασίας δεδοµένων που έχουν στα 

νόµιµα συµφέροντα προστασίας δεδοµένων των πελατών τους, όπως διέπονται από την 

ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων.  

Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τους κινδύνους 

τους οποίους προορίζονται να αντιµετωπίσουν. Συγκεκριµένα, η µείωση των επιπέδων 

κινδύνου, που απορρέει από την ανάληψη ενός µεγάλου αριθµού σχετικά µικρών ανοιγµάτων, 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις απαιτήσεις. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη αναγνώριση στις 

τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, µέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων σχεδιασµένο να 

εξασφαλίσει ότι η φερεγγυότητα δεν θα υπονοµεύεται από περιττή αναγνώρισή τους. Στο µέτρο 

του δυνατού θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην τυποποιηµένη µέθοδο, αλλά και στις άλλες 

µεθόδους, οι συνήθεις τραπεζικές εξασφαλίσεις για τη µείωση των πιστωτικών κινδύνων. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι και οι µειώσεις των κινδύνων που απορρέουν 

από δραστηριότητες τιτλοποίησης και επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων 

αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, είναι σκόπιµο να 

συµπεριληφθούν κανόνες που προβλέπουν την µεταχείριση αυτών των δραστηριοτήτων. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο, τον οποίο αντιµετωπίζουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, και για τον οποίο απαιτείται κάλυψη µε ίδια κεφάλαια. Κατ΄ αναλογία µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο και µε δεδοµένη την ποικιλοµορφία των πιστωτικών ιδρυµάτων στην 

Κοινότητα, είναι σηµαντικό να υπάρξουν διάφοροι τρόποι υπολογισµού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, που θα ενσωµατώνουν διάφορα επίπεδα 
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ευαισθησίας κινδύνου και απαιτούν διαφορετικούς βαθµούς πολυπλοκότητας.  

Σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία, οι κανόνες θα πρέπει εξετάζονται και να καθίστανται 

επίκαιροι καταλλήλως, µεταξύ άλλων, και σε σχέση µε τις απαιτήσεις για διαφορετικές 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την αναγνώριση των τεχνικών µείωσης του κινδύνου. Θα 

πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο να λαµβάνεται υπόψη, στις απλές µεθόδους 

υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τον λειτουργικό κίνδυνο, η ύπαρξη 

ασφαλίσεων. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί επαρκής φερεγγυότητα για πιστωτικά ιδρύµατα που ανήκουν 

σε οµίλους επιχειρήσεων, είναι σηµαντικό, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις να 

διαµορφώνονται µε βάση την ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση του οµίλου. Προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια έχουν κατανεµηθεί καταλλήλως εντός του οµίλου και ότι είναι 

διαθέσιµα για την προστασία των καταθέσεων εφόσον χρειαστεί, οι ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν για καθένα από τα πιστωτικά ιδρύµατα του οµίλου, εκτός εάν 

ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά µε άλλον τρόπο. 

Οι ουσιώδεις κανόνες εποπτείας των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων θα πρέπει να εναρµονισθούν. Παράλληλα όµως, είναι σηµαντικό να δοθεί στα κράτη 

µέλη η δυνατότητα να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις από τις διατάξεις που προβλέπονται 

από την παρούσα οδηγία. 

Η επιτήρηση και ο έλεγχος των ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της εποπτείας τους. Συνεπώς, η υπερβολική συγκέντρωση 

ανοιγµάτων σε ένα µόνο πελάτη ή σε µία µόνο οµάδα συνδεδεµένων πελατών µπορεί να 

οδηγήσει σε απαράδεκτη πιθανότητα ζηµιών. Μια τέτοια κατάσταση µπορεί να θεωρηθεί 

επιζήµια για τη φερεγγυότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 

∆εδοµένου ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα βρίσκονται, εντός της εσωτερικής αγοράς, σε άµεσο 

ανταγωνισµό, θα πρέπει να υπάρχει, σχετικά µε την επιτήρηση, αντιστοιχία των υποχρεώσεων 

που ισχύουν στο σύνολο της Κοινότητας. 

Όταν ένα πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει χρηµατοδοτικό άνοιγµα έναντι της µητρικής του 

επιχείρησης ή έναντι των άλλων θυγατρικών αυτής της µητρικής επιχείρησης, πρέπει να 

επιδεικνύεται ιδιαίτερη σύνεση. Η διαχείριση χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που αναλαµβάνονται 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να γίνεται εντελώς αυτόνοµα, στο πλαίσιο της τήρησης 

των αρχών της υγιούς τραπεζικής διαχείρισης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας άλλος 

παράγοντας. Σε περίπτωση που η επιρροή που ασκείται από τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν, 

άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της 

συνετής και χρηστής διαχείρισης του ιδρύµατος, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα για να τερµατιστεί αυτή η κατάσταση. 

Τέτοιοι κανόνες δεν πρέπει, πάντως, να εφαρµόζονται όταν η µητρική επιχείρηση είναι 

χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή πιστωτικό ίδρυµα, ή όταν οι άλλες θυγατρικές είναι 
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πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ή επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών, 

εφόσον όλες αυτές οι επιχειρήσεις υπόκεινται στην εποπτεία του πιστωτικού ιδρύµατος σε 

ενοποιηµένη βάση. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερικά κεφάλαια τα 

οποία επαρκούν από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανοµής για τους κινδύνους τους 

οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδεχοµένως να αναλάβουν. Συνεπώς, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει να εφαρµόζουν στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη 

διατήρηση της επάρκειας των εσωτερικών τους κεφαλαίων. 

Οι αρµόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της καλής οργάνωσης και της επάρκειας 

των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους τους 

οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδεχοµένως να αναλάβουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση στοχεύει στην προστασία των 

συµφερόντων των καταθετών των πιστωτικών ιδρυµάτων και στην εξασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Συνεπώς, προκειµένου να είναι 

αποτελεσµατική, θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους τραπεζικούς οµίλους, ακόµη και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η µητρική επιχείρηση δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα. Οι αρµόδιες 

αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα νοµικά µέσα για την άσκηση της εν λόγω 

εποπτείας. 

Όσον αφορά τους οµίλους µε ποικίλες δραστηριότητες, η µητρική επιχείρηση των οποίων 

ελέγχει τουλάχιστον µία θυγατρική που είναι πιστωτικό ίδρυµα, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να εκτιµούν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος στο 

πλαίσιο αυτών των οµίλων. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν τα µέσα για 

να λαµβάνουν από όλες τις επιχειρήσεις του οµίλου τις αναγκαίες προς εκτέλεση της αποστολής 

τους πληροφορίες. Οι αρµόδιες εποπτικές αρχές των διαφόρων χρηµατοπιστωτικών τοµέων θα 

πρέπει να συνεργάζονται όταν πρόκειται για επιχειρηµατικούς οµίλους που ασκούν ποικίλες 

χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να αρνηθούν ή να αποσύρουν την άδεια λειτουργίας 

τραπεζών από ορισµένες µορφές οµίλων επιχειρήσεων τις οποίες θεωρούν ακατάλληλες για την 

άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων, ιδίως επειδή δεν είναι δυνατόν να ασκείται κατά τρόπο 

ικανοποιητικό η εποπτεία των εν λόγω δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι αρµόδιες αρχές 

θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες προκειµένου να διασφαλιστεί η υγιής και 

συνετή διαχείριση των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα η εσωτερική τραπεζική αγορά και να 

υπάρχει επαρκής διαφάνεια για τους πολίτες της Κοινότητας, είναι αναγκαίο οι αρµόδιες αρχές 

να δηµοσιοποιούν, και µάλιστα κατά τρόπο που να επιτρέπει αξιόπιστες συγκρίσεις, τον τρόπο 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.  

Επιπρόσθετα, προκειµένου να ενισχυθεί η πειθαρχία στην αγορά και να δοθούν κίνητρα 
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βελτίωσης της στρατηγικής, του ελέγχου των κινδύνων και της εσωτερικής διαχειριστικής 

οργάνωσης, θα πρέπει να προβλέπεται η δηµοσιοποίηση των κατάλληλων στοιχείων από την 

πλευρά των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 
1. ΠΥΛΩΝΑΣ Ι (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

 

Για τον υπολογισµό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, η κοινοτική οδηγία 48/2006/ΕΚ, ταξινοµεί τα ίδια κεφάλαια στις 

κατηγορίες: 

Α) Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) 

Β) Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 2 Capital) 

Γ) Αφαιρετικά Στοιχεία Βασικών και Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων 

∆) Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για την Κάλυψη του Κινδύνου Αγοράς (Tier 3 Capital)  

 

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 
Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital)  
Α.1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital)  
1. Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε εξαίρεση:  

(i) τις προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος  

(ii) κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

2. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού µε 

εξαίρεση :  

α. τις θετικές διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας:  

(i) ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων πάγιων στοιχείων,  

(ii) µετοχικών τίτλων διαθέσιµων προς πώληση,  

β. τις διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας των:  

(i) διαθεσίµων προς πώληση οµολογιακών τίτλων και δανείων και  

(ii) παραγώγων µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών.  

3. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) µε εξαίρεση:  

α. το µέρισµα της χρήσεως (από τη στιγµή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων από τη ∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος)  

β.  τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς  

γ. τα κέρδη και ζηµίες από αναπροσαρµογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθµισης του Π.Ι.  

δ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση µελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα 
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περιουσιακά στοιχεία  

ε.  ποσοστό σωρευτικού ελλείµµατος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προς τους 

εργαζοµένους (όπως διαµορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ)  

4. Ενδιάµεσα κέρδη περιόδου (υπό όρους)  

5. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (στην περίπτωση ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων) 

 

Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  

1. Ίδιες µετοχές  

2. Ζηµίες εις νέον (χρήσεως και παρελθουσών χρήσεων)  

3. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου 

 

Α.2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 1 Capital)  
Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος εταιρειών, που κατόπιν ειδικής 

έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε 

ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση.  

 

Α.3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων5 
1. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία,  

2. Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση), των άυλων   πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων,  

3. Η υπεραξία (goodwill).  

Α.4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α.1+Α.2-Α.3)  
 

 
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital)  
 
Β.1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital)  
1. α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων,  

β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη 

βάση, στην εύλογη αξία,  

γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση 

µετοχικών τίτλων,  

2. ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού 

µερίσµατος, αόριστης διάρκειας,  

3. Ποσοστό σωρευτικού ελλείµµατος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προς τους 

εργαζοµένους (αφαιρετικό στοιχείο),  
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4. Θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

(αφορά πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων).  

 
Β.2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital)  
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, 

ορισµένης διάρκειας.  

Β.3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β.1.)+(Β.2.)  
 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α.4.) ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Β.3.)  
1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών & χρηµατοδοτικών 

ιδρυµάτων στα οποία το πιστωτικό ίδρυµα συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου 

των ιδρυµάτων αυτών. 

2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, 

ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 

10% των ιδίων κεφαλαίων του Π.Ι.  

3. Συµµετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου.  

4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων (αφορά πιστωτικά 

ιδρύµατα που εφαρµόζουν τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων).  

5. Πρωτεύουσα πιστωτική ενίσχυση σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων.  

6. Στοιχεία που αφορούν τη λεγόµενη "διπλή µόχλευση"(1)   

 

∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (Tier 
3 Capital)  
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας  

 
Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α.4. – (50%*Γ)] + [Β.3. – (50%*Γ)] +∆}  
 

 
(1) Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε δάνεια του πιστωτικού ιδρύµατος (καθώς και της µητρικής ή 

θυγατρικών του) προς νοµικά ή φυσικά πρόσωπα (εξαιρουµένων των δανείων προς το 

προσωπικό), τα οποία κρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι διέθεσαν άµεσα ή έµµεσα το 

προϊόν των δανείων αυτών για την απόκτηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων του 

δανειοδοτούντος πιστωτικού ιδρύµατος (ή της µητρικής ή των θυγατρικών του) που συνολικά 

υπερβαίνουν το 1% των ιδίων κεφαλαίων του. 
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1.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

1.2.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση, το σταθµισµένο κατά κίνδυνο Άνοιγµα 

(«Χρηµατοδοτικό Άνοιγµα» ή «Άνοιγµα» είναι ένα στοιχείο εντός ή εκτός ισολογισµού που 

δηµιουργεί ή ενδέχεται να δηµιουργήσει απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος), υπολογίζεται ως 

το γινόµενο της αξίας του Ανοίγµατος, όπως ορίζεται στο Τµήµα Α, πολλαπλασιασµένο µε τον 

κατάλληλο συντελεστή στάθµισης, όπως ορίζεται ή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την οδηγία 

48/2006/ΕΚ. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου, η αξία του 

ανοίγµατος ή/και ο συντελεστής στάθµισης ενδέχεται να µεταβάλλονται αναλογικά. 

 

Τµήµα Α : Αξία ανοίγµατος 
1. Για τα εντός ισολογισµού στοιχεία των πιστωτικών ιδρυµάτων που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), ως αξία ανοίγµατος, εκτός των 

εξαιρέσεων που προβλέπονται στην οδηγία, νοείται η αξία µε την οποία τα στοιχεία αυτά 

αποτιµώνται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Για πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα ανοίγµατα αποτιµώνται στην εναποµένουσα αξία τους, µετά 

από αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων αποµείωσης. 

2. Για τα εκτός ισολογισµού στοιχεία που παρατίθενται και κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τον 

κίνδυνο τους, η αξία ανοίγµατος ισούται µε: 

• το 100% της λογιστικής αξίας για στοιχείο υψηλού κινδύνου, 

• το 50% της λογιστικής αξίας για στοιχείο µεσαίου κινδύνου, 

• το 20% της λογιστικής αξίας για στοιχείο µέτριου κινδύνου και 

•  το 0% της λογιστικής αξίας για στοιχείο χαµηλού κινδύνου 

 

Όταν ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα  υπόκειται σε χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία 

και το πιστωτικό ίδρυµα χρησιµοποιεί την Αναλυτική Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών 

Εξασφαλίσεων, η αξία ανοίγµατος µπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικοί 

όροι και προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις µεθοδολογίες που περιγράφονται στην οδηγία. 

Χρηµατοδοτούµενη Πιστωτική Προστασία, είναι τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου, όπου η 

µείωση του πιστωτικού κινδύνου ενός χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, απορρέει από το δικαίωµα 

του πιστωτικού ιδρύµατος, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλοµένου ή 

επέλευσης άλλων συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων που έχουν σχέση µε τον 

αντισυµβαλλόµενο, να προβεί στη ρευστοποίηση ή να επιτύχει τη µεταβίβαση ή κατάσχεση ή 

παρακράτηση περιουσιακών στοιχείων ή ποσών (εξασφαλίσεων), ή στη µείωση του ποσού του 
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ανοίγµατος, ή στην αντικατάστασή του µε το ποσό της διαφοράς µεταξύ του ύψους του 

χρηµατοδοτικού ανοίγµατος και του ύψους µιας υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύµατος). 

 
Τµήµα Β : Κατηγορίες χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 
1. Κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα κατατάσσεται από το πιστωτικό ίδρυµα ως άνοιγµα έναντι: 

[άρθρο 79, παρ. 1] 

α. Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

β. Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών 

γ. ∆ιοικητικών φορέων και µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

δ. Ιδρυµάτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

ε. Μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή θυγατρικών της µητρικής εταιρείας 

στ. Πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης 

ζ. ∆ιεθνών οργανισµών 

η. Επιχειρήσεων 

ή ως ανοίγµατα: 

θ. Λιανικής τραπεζικής 

ι. Εξασφαλιζόµενα µε ακίνητη περιουσία 

ια. Σε καθυστέρηση 

ιβ. Υπαγόµενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου 

ιγ. Μετοχές και συµµετοχές 

ιδ. Οµόλογα που καλύπτονται µε εξασφαλίσεις (covered bonds) 

ιε. Θέσεις σε τιτλοποίηση 

ιστ. Με βραχυπρόθεσµη πιστοληπτική αξιολόγηση έναντι ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 

ιζ. Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) 

ιη. Λοιπά ανοίγµατα 

 

Τµήµα Γ : Υπολογισµός σταθµισµένων ανοιγµάτων 
Για τον υπολογισµό των σταθµισµένων ανοιγµάτων, η αξία ανοίγµατος πολλαπλασιάζεται µε 

τον, προβλεπόµενο σύµφωνα µε την οδηγία, συντελεστή στάθµισης, εκτός εάν το άνοιγµα 

αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια [άρθρο 80, παρ.2]. 

Ο προσδιορισµός των συντελεστών στάθµισης πραγµατοποιείται ανάλογα µε την κατηγορία 

στην οποία υπάγεται το άνοιγµα και την βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία 

κατατάσσεται [άρθρο 80, παρ.1]. 

Όταν ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα υπόκειται σε πιστωτική προστασία, ο συντελεστής που 

χρησιµοποιείται για την στάθµισή του µπορεί να τροποποιηθεί [άρθρο 80, παρ.4]. 

Η βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας µπορεί να προσδιορίζεται µε βάση τις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται από αναγνωρισµένους Ε.Ο.Π.Α. (Επωνυµίες 
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Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης) [άρθρο 80, παρ.1]. 

Ειδικά για ανοίγµατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών, η βαθµίδα 

πιστωτικής ποιότητας µπορεί να προσδιορίζεται µε βάση τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις που 

πραγµατοποιούνται από Οργανισµούς Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Ε.Π.)[άρθρο 80,παρ.1]. 

 

Τµήµα ∆ : Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα που χρησιµοποιούν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση για τον 

υπολογισµό των σταθµισµένων ανοιγµάτων µπορούν να αναγνωρίζουν µείωση πιστωτικού 

κινδύνου υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. 

 

Ως πιστωτική προστασία αναγνωρίζεται: 

α. Η Χρηµατοδοτούµενη Πιστωτική Προστασία που παρέχεται από: 

i. Χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις 

ii. Συµβάσεις – Πλαίσια Συµψηφισµού που καλύπτουν συναλλαγές επαναγοράς, 

δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εµπορευµάτων και/ή άλλες συναλλαγές µε όρους 

κεφαλαιαγοράς. 

iii. Λοιπές µορφές χρηµατοδοτούµενης πιστωτικής προστασίας 

iv. Ο εντός ισολογισµού συµψηφισµός αµοιβαίων απαιτήσεων µεταξύ του πιστωτικού 

ιδρύµατος και του αντισυµβαλλοµένου του µπορεί αναγνωρίζεται ως επιλέξιµος. H 

επιλεξιµότητα περιορίζεται στα αµοιβαίως τηρούµενα υπόλοιπα διαθεσίµων στο πιστωτικό 

ίδρυµα και στον αντισυµβαλλόµενο. Μόνο τα δάνεια και οι καταθέσεις του πιστωτικού 

ιδρύµατος που παρέχει την πιστοδότηση µπορούν να υπόκεινται σε µεταβολή των 

σταθµισµένων ποσών και, κατά περίπτωση, των ποσών αναµενόµενης ζηµίας ως 

αποτέλεσµα της εφαρµογής σύµβασης συµψηφισµού εντός του ισολογισµού. 

Αναφέρουµε στο σηµείο αυτό ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αναγνωρίζει ως 

χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία, τον εντός ισολογισµού συµψηφισµό. Σε 

περίπτωση που αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών της ΕΕ ή κρατών-µελών της 

Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ή άλλων χωρών µε ισοδύναµο καθεστώς 

εποπτείας, στις οποίες Ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα έχει θυγατρική, αποδέχεται τον εντός 

ισολογισµού συµψηφισµό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα τον αποδεχθεί για τον υπολογισµό 

των σταθµισµένων ανοιγµάτων σε ενοποιηµένη βάση, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αποδέχεται η τοπική αρχή. 

β. Η Μη Χρηµατοδοτούµενη Πιστωτική Προστασία που παρέχεται από: 

i. Εγγυήσεις 

ii. Πιστωτικά Παράγωγα 
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Μέθοδοι Υπολογισµού Επίπτωσης Χρηµατοοικονοµικών Εξασφαλίσεων στο 
σταθµισµένο κατά κίνδυνο Άνοιγµα 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να επιλέξουν µία από τις παρακάτω µεθόδους για τον 

υπολογισµό της επίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων στο σταθµισµένο κατά 

κίνδυνο άνοιγµα: 

α. την Απλή Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών Εξασφαλίσεων, σύµφωνα µε την οποία, ο 

συντελεστής στάθµισης για το καλυµµένο από την εξασφάλιση µέρος του ανοίγµατος, 

υποκαθίσταται µε τον συντελεστή στάθµισης της εξασφάλισης, 

β. την Αναλυτική Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών Εξασφαλίσεων, σύµφωνα µε την οποία, 

αναπροσαρµόζεται η αξία του ανοίγµατος µε βάση την αξία της εξασφάλισης, την 

µεταβλητότητα τόσο της εξασφάλισης όσο και του ανοίγµατος και την τυχόν αναντιστοιχία 

ληκτότητάς τους. 

 

Η συνδυασµένη χρήση των παραπάνω µεθόδων δεν επιτρέπεται. Ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα 

για το οποίο αποκτάται µείωση του πιστωτικού κινδύνου δεν επιτρέπεται, σε καµία περίπτωση, 

να οδηγεί σε µεγαλύτερο ποσό σταθµισµένου ανοίγµατος ή αναµενόµενης ζηµιάς από ένα 

ταυτόσηµο άνοιγµα για το οποίο δεν υπάρχει µείωση του πιστωτικού κινδύνου. 

Οι αποδεκτές, για σκοπούς υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων, µορφές 

χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων, εξαρτώνται από τη µέθοδο υπολογισµού της επίπτωσης 

που οι εξασφαλίσεις αυτές έχουν στο σταθµισµένο κατά κίνδυνο άνοιγµα (απλή ή αναλυτική 

µέθοδος). 

 

Κατάταξη των στοιχείων εκτός ισολογισµού  
Υψηλός κίνδυνος: 

• Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 

• Πιστωτικά παράγωγα 

• Τίτλοι αποδοχής 

• Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων που δεν φέρουν την υπογραφή άλλου 

πιστωτικού ιδρύµατος 

• Συναλλαγές µε δικαίωµα προσφυγής υπέρ του αγοραστή 

• Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 

• Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συµφωνιών µελλοντικής αγοράς 

• Καταθέσεις προθεσµίας επί προθεσµία («forward forward deposits») 

• Μη καταβληθέν τµήµα µερικώς πληρωθέντων τίτλων και µετοχών 

• Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και εκχώρησης µε υποχρέωση επαναγοράς 

• Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο. 
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Μέσος κίνδυνος: 

• Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί  

• Εγγυήσεις και ασφάλειες (περιλαµβανοµένων των εγγυήσεων συµµετοχής σε διαγωνισµό, 

των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, των τελωνειακών και φορολογικών εγγυήσεων) και 

εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 

• Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων 

• Μη χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισµού, αγοράς τίτλων, 

παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) µε αρχική ληκτότητα µεγαλύτερη του ενός 

έτους 

• Ευχέρειες έκδοσης αξιών («Note issuance facilities NIF») και ανανεούµενες ασφαλιστικές 

ευχέρειες («Revolving underwriting facilities RUF»), και 

• Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης µέσο κίνδυνο 

 

Μέτριος κίνδυνος: 

• Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, στις οποίες τα εµπορεύµατα χρησιµεύουν ως 

πρόσθετη εγγύηση και άλλες αυτοεξοφλούµενες συναλλαγές 

• Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης, αγοράς τίτλων, 

παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) µε αρχική ληκτότητα ενός έτους κατ’ 

ανώτατο όριο που δεν µπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων ανά πάσα στιγµή χωρίς 

προειδοποίηση ή δεν προβλέπουν αυτόµατη ακύρωση εξαιτίας της χειροτέρευσης της 

φερεγγυότητας του δανειολήπτη, και 

• Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης µέτριο κίνδυνο 

Χαµηλός κίνδυνος: 

• Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης, αγοράς τίτλων, 

παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής που µπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων 

ανά πάσα στιγµή χωρίς προειδοποίηση ή δεν προβλέπουν αυτόµατη ακύρωση εξαιτίας της 

χειροτέρευσης της φερεγγυότητας του πιστούχου. Λιανικά πιστωτικά όρια µπορούν να 

θεωρηθούν ως ακυρώσιµα άνευ όρων όταν οι όροι επιτρέπουν στο πιστωτικό ίδρυµα να τα 

ακυρώσει µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό βάσει της νοµοθεσίας για την προστασία 

του καταναλωτή και της συναφούς νοµοθεσίας,  

• Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης χαµηλό κίνδυνο 

 
1.2.2 Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν την Προσέγγιση Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων (Π.Ε.∆.), για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού 

κινδύνου, κατόπιν ειδικής άδειας από την αρµόδια εποπτική αρχή ( Άρθρο 84 Παρ. 1). Η εν 
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λόγω άδεια παρέχεται εφόσον πιστοποιηθεί ότι τα συστήµατα, που εφαρµόζει το πιστωτικό 

ίδρυµα για τη διαχείριση και τη διαβάθµιση των ανοιγµάτων, που υπόκεινται σε πιστωτικό 

κίνδυνο, είναι έγκυρα, εφαρµόζονται µε ακεραιότητα, και ανταποκρίνονται στα παρακάτω 

κριτήρια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας για την εφαρµογή της Π.Ε.∆.: 

(Άρθρο 84 Παρ. 2) 

α. Τα συστήµατα διαβάθµισης του πιστωτικού ιδρύµατος παρέχουν ουσιαστική αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών του πιστούχου και των πιστοδοτήσεων, ουσιαστική διαφοροποίηση του 

κινδύνου, καθώς και ακριβείς και συνεπείς εκτιµήσεις του παραµέτρων κινδύνου. 

β. Τα συστήµατα, οι διαδικασίες και οι εσωτερικές διαβαθµίσεις καθώς και οι εκτιµήσεις 

αθέτησης και ζηµιάς που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

παίζουν ουσιαστικό ρόλο, τόσο στη διαχείριση κινδύνου και τη λήψη αποφάσεων, όσο και στις 

λειτουργίες του πιστωτικού ιδρύµατος, που αφορούν στην έγκριση πιστώσεων, στην κατανοµή 

των εσωτερικών κεφαλαίων και στην εταιρική διακυβέρνηση. 

γ. Το πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει µονάδα ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, µε αρµοδιότητα επί 

των συστηµάτων διαβάθµισης, και η οποία είναι επαρκώς ανεξάρτητη από αθέµιτες επιρροές. 

δ. Το πιστωτικό ίδρυµα συλλέγει και τηρεί όλα τα σχετικά δεδοµένα/στοιχεία µε σκοπό την 

αποτελεσµατική υποστήριξη των διαδικασιών µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου . 

ε. Τα συστήµατα διαβάθµισης που εφαρµόζει το πιστωτικό ίδρυµα καθώς και η λογική 

σχεδιασµού τους είναι τεκµηριωµένα και καταγεγραµµένα, το δε πιστωτικό ίδρυµα έχει 

υιοθετήσει και υλοποιήσει επαρκείς διαδικασίες επικύρωσης. 

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω άδειας, αποτελεί, 

επίσης, η δυνατότητα δηµοσιοποίησης από µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων των 

προβλεπόµενων σχετικών πληροφοριών(Πυλώνας ΙΙΙ). 

 

1.2.2.1 Συστήµατα ∆ιαβάθµισης 
Ως «Σύστηµα ∆ιαβάθµισης» νοείται το σύνολο των µεθοδολογιών, διαδικασιών, ελέγχων, 

συστηµάτων πληροφορικής και βάσεων δεδοµένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου και την ταξινόµηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων σε βαθµίδες κινδύνου 

ή σε οµάδες µε οµοειδή χαρακτηριστικά κινδύνου, καθώς και την ποσοτικοποίηση των 

παραµέτρων κινδύνου, ήτοι της αθέτησης υποχρέωσης και της ζηµιάς για κάθε κατηγορία 

χρηµατοδοτικού ανοίγµατος. 

 

1.2.2.2 ∆ιάρθρωση Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης 
Τα Συστήµατα ∆ιαβάθµισης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

Α)χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυµάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και 

κεντρικών τραπεζών 
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Β)χρηµατοδοτικά ανοίγµατα λιανικής τραπεζικής 

 

Τα συστήµατα διαβάθµισης πρέπει να απεικονίζουν τόσο τον κίνδυνο του πιστούχου όσο 

και τον κίνδυνο της πιστοδότησης, και θα λαµβάνουν υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του 

πιστούχου και της πιστοδότησης που επηρεάζουν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο.  

Η πρώτη διάσταση, αφορά στην κλίµακα διαβάθµισης των πιστούχων, σχετίζεται µε την 

πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου και απεικονίζει αποκλειστικά την 

πιστοληπτική του ικανότητα.  

Η δεύτερη διάσταση του συστήµατος διαβάθµισης, αφορά στην κλίµακα διαβάθµισης 

πιστοδοτήσεων, σχετίζεται µε την ποσοστιαία ζηµιά σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και 

απεικονίζει τα χαρακτηριστικά της πιστοδότησης που σχετίζονται µε το LGD, όπως 

εξασφαλίσεις, είδος προϊόντος κλπ.  

Συνεπώς, κατά την ταξινόµηση των ανοιγµάτων τους σε βαθµίδες ή οµάδες, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες 

κινδύνου: 

α. Τα χαρακτηριστικά κινδύνου του πιστούχου 

β. Τα χαρακτηριστικά κινδύνου της πιστοδότησης, περιλαµβανοµένου του είδους του προϊόντος 

ή της εξασφάλισης, ή αµφοτέρων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν υιοθετήσει 

διαδικασίες για την αντιµετώπιση περιπτώσεων στις οποίες περισσότερα του ενός 

ανοίγµατα καλύπτονται από την ίδια εξασφάλιση. 

γ. Την καθυστέρηση, εκτός εάν το πιστωτικό ίδρυµα τεκµηριώσει επαρκώς, ότι δεν αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για το σχετικό χρηµατοδοτικό άνοιγµα. 

 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να τεκµηριώνουν γραπτώς το σχεδιασµό, τη δοµή των 

συστηµάτων διαβάθµισής που χρησιµοποιούν, καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Από την γραπτή τεκµηρίωση θα στοιχειοθετείται η συµµόρφωση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που προβλέπονται από την κοινοτική οδηγία. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν επίσης να 

συλλέγουν και να τηρούν τα δεδοµένα / στοιχεία που αφορούν τις εσωτερικές διαβαθµίσεις τους 

µε βάση τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης που προβλέπονται (Πυλώνας ΙΙΙ). 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς διαδικασίες προσοµοίωσης 

ακραίων καταστάσεων, για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειάς τους. Οι προσοµοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων περιλαµβάνουν τον εντοπισµό από το πιστωτικό ίδρυµα των πιθανών 

γεγονότων ή µελλοντικών µεταβολών των οικονοµικών συνθηκών, που θα µπορούσαν να έχουν 

δυσµενείς επιπτώσεις στον πιστωτικό κίνδυνο και την αξιολόγηση της ικανότητάς του να 

αντιµετωπίσει τις µεταβολές αυτές. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να πραγµατοποιεί τακτικά 

ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων για να αξιολογεί την επίπτωση στη συνολική 

του κεφαλαιακή απαίτηση για τον πιστωτικό κίνδυνο, από ειδικές αρνητικές συνθήκες που 
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ενδέχεται να προκύψουν. Η άσκηση πρέπει να είναι αξιόπιστη, ουσιαστική, επαρκώς 

συντηρητική και να λαµβάνει υπόψη της τουλάχιστον την επίπτωση από σενάρια ήπιας 

οικονοµικής ύφεσης. 

 

1.2.2.3 Ποσοτικοποίηση Παραµέτρων Πιστωτικού Κινδύνου 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των σταθµισµένων ποσών και 

των ποσών αναµενόµενης ζηµίας, είναι η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD), η 

ποσοστιαία ζηµιά σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και η αξία ανοίγµατος. 

 
Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου (PD) 

Ως «Αθέτηση Υποχρέωσης» πιστούχου ορίζεται η επέλευση ενός ή και των δύο από τα 

παρακάτω γεγονότα: 

α. Το πιστωτικό ίδρυµα θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι ευλόγως πιθανό να µην εκπληρώσει στο 

σύνολό τους τις υποχρεώσεις πληρωµών προς το πιστωτικό ίδρυµα ή οποιαδήποτε εταιρεία 

του οµίλου στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυµα 

β. Ο πιστούχος έχει εµφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών στην αποπληρωµή 

κάποιας εκ των υποχρεώσεών του προς το πιστωτικό ίδρυµα ή οποιαδήποτε εταιρεία του 

οµίλου στον οποίο ανήκει. 

 

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω και υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία, αν ο 

πιστούχος είναι ∆ηµόσιος Οργανισµός ή Επιχείρηση, οι µέρες καθυστέρησης ενδέχεται να 

ανέλθουν σε 180 ή στο πλήθος που θα ορίσουν οι αρµόδιες εποπτικές αρχές. Επιπλέον, για 

ανοίγµατα λιανικής τραπεζικής, που καλύπτονται µε ακίνητα µε υφιστάµενη ή µελλοντική χρήση 

κατοικίας, οι µέρες καθυστέρησης, µπορεί να αυξάνονται σε 180 ανάλογα µε την προέλευση του 

πιστούχου και του δανειστή, ή κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις τοπικές 

αρχές. 

 

Εκτίµηση Πιθανότητας Αθέτησης Υποχρέωσης  
Η εκτίµηση του PD ανά βαθµίδα πιστούχου γίνεται µε βάση τον µακροχρόνιο µέσο όρο των 

ετησίων ποσοστών αθέτησης που παρατηρήθηκαν στην εν λόγω βαθµίδα. 

Στις περιπτώσεις που το πιστωτικό ίδρυµα συσχετίζει ή αντιστοιχίζει τις βαθµίδες του 

εσωτερικού του συστήµατος διαβάθµισης µε την κλίµακα διαβάθµισης ενός Εξωτερικού 

Οργανισµού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.) ή παρόµοιου οργανισµού, και αποδίδει στη 

συνέχεια σε αυτές το ποσοστό αθέτησης των βαθµίδων της κλίµακας του εξωτερικού 

οργανισµού θα πρέπει η αντιστοίχιση να βασίζεται στην σύγκριση: 

i. Των εσωτερικών κριτηρίων διαβάθµισης µε τα κριτήρια του εξωτερικού οργανισµού 

ii. Των εσωτερικών και των εξωτερικών διαβαθµίσεων των κοινών πιστούχων. 
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Στις περιπτώσεις που το πιστωτικό ίδρυµα χρησιµοποιεί στατιστικά υποδείγµατα για την 

πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης, είναι αποδεκτό να εκτιµά το PD κάθε βαθµίδας ως τον 

απλό µέσο όρο των εκτιµήσεων PD των µεµονωµένων πιστούχων στην εν λόγω βαθµίδα. 

Για την εκτίµηση της πιθανότητας αθέτησης θα χρησιµοποιείται ιστορική χρονολογική σειρά 

η οποία, είτε χρησιµοποιούνται εξωτερικές ή εσωτερικές ή κοινές πηγές δεδοµένων, ή κάποιος 

συνδυασµός των τριών, θα καλύπτει τουλάχιστον πέντε (5) έτη για µία τουλάχιστον από τις 

πηγές αυτές. 

Η εκτίµηση για την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης ιδρύµατος ή επιχείρησης δεν µπορεί 

να λαµβάνεται µικρότερη του 0,03%, ενώ η εκτίµηση της «πιθανότητας» αθέτησης υποχρέωσης 

πιστούχων που βρίσκονται ήδη σε αθέτηση είναι 100%. 

 

Ποσοστιαία Ζηµιά σε Περίπτωση Αθέτησης (LGD) 
Η ποσοστιαία ζηµιά προκύπτει από το ποσοστό ανάκτησης του αξίας του ανοίγµατος κατά 

την στιγµή της αθέτησης. Στο βαθµό που κατά την εκτίµηση του LGD λαµβάνεται υπόψη η 

ύπαρξη εξασφάλισης, η εκτίµηση αυτή δε θα βασίζεται αποκλειστικά στην εκτιµώµενη αγοραία 

αξία της εξασφάλισης αλλά θα λαµβάνει υπόψη την επίπτωση από ενδεχόµενη αδυναµία του 

πιστωτικού ιδρύµατος να αποκτήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τον έλεγχο της εξασφάλισης 

και να τη ρευστοποιήσει. 

Το ποσό της αναµενόµενης ζηµιάς υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσό Αναµενόµενης Ζηµιάς = Αξία Ανοίγµατος x PD x LGD 

 
1.3  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου: 

α. µε τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη 

β. µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο, κατόπιν άδειας της εποπτικής αρχής 

γ. µε Εξελιγµένες Μεθόδους Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου, κατόπιν άδειας     

    της εποπτικής αρχής  

 

Η µέθοδος που επιλέγεται, θα εφαρµόζεται τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση, 

καλύπτοντας όλους τους σχετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς του πιστωτικού ιδρύµατος και του 

Οµίλου, ενώ θα πρέπει να είναι ανάλογη µε την πολυπλοκότητα και το µέγεθος των κινδύνων 

που αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα. 

 
1.3.1 Μέθοδος του Βασικού ∆είκτη 

Με τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου ανέρχονται στο 15% του «Σχετικού ∆είκτη Εισοδήµατος», ο οποίος ορίζεται ως ο 
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µέσος όρος των τριών τελευταίων ετών, πριν την ηµεροµηνία αναφοράς, των Ακαθάριστων 

Λειτουργικών Εσόδων. Ο «Σχετικός ∆είκτης Εισοδήµατος» υπολογίζεται ως το άθροισµα των 

ετήσιων παρατηρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν θετικά µεγέθη διαιρούµενο µε τον αριθµό των 

θετικών µεγεθών. 

 

1.3.2 Τυποποιηµένη Μέθοδος 
Για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυµάτων, η κοινοτική οδηγία έχει 

ορίσει τους παρακάτω συντελεστές στάθµισης: 

α) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (Corporate Finance) (Συντελεστής 18%) 

β) ∆ιαπραγµάτευση και πωλήσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων (Trading and Sales)  

    (18%) 

γ) Λιανική τραπεζική (Retail Banking) (12%) 

δ) Εµπορική τραπεζική (CommercialBanking) (15%) 

ε) ∆ιενέργεια και διακανονισµός πληρωµών (Payment & Settlement) (18%) 

στ) Υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης (Agency Services) (15%) 

ζ) ∆ιαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AssetManagement) (12%) 

η) Υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε πελάτες λιανικής (Retail Brokerage) (12%) 

 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου για κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, ισούνται µε το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του Σχετικού ∆είκτη 

σταθµισµένου µε τους αντίστοιχους ανά κατηγορία συντελεστές. Ως Σχετικός ∆είκτης ορίζονται 

τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα κατά κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανά έτος, 

τα οποία υπολογίζονται κατ’ αναλογία µε τα προβλεπόµενα για τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη. 

 
1.3.2.α Εναλλακτική Τυποποιηµένη Μέθοδος 

Στο πλαίσιο της Τυποποιηµένης Μεθόδου, και κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια εποπτική 

αρχή, τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να κάνουν χρήση Εναλλακτικού Σχετικού ∆είκτη για τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες της λιανικής τραπεζικής και της εµπορικής τραπεζικής, εφόσον 

τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις πέραν των γενικών: 

i. Το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να δραστηριοποιείται σηµαντικά στη λιανική ή/ και την εµπορική 

τραπεζική, από τις οποίες προέρχεται τουλάχιστον το 90% του τριετούς µέσου όρου των 

ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων. 

ii. Το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να έχει επαρκή στοιχεία που να τεκµηριώνουν το γεγονός ότι ένα 

σηµαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων λιανικής ή/ και εµπορικής τραπεζικής αποτελείται από 

δάνεια που σχετίζονται µε υψηλή πιθανότητα αθέτησης, και, πως η Εναλλακτική Τυποποιηµένη 

Μέθοδος παρέχει βελτιωµένο τρόπο αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου. Ως υψηλή 

πιθανότητα αθέτησης, θεωρείται η υπερβαίνουσα το 3,5% ενώ ως σηµαντικό ποσοστό, 
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θεωρείται το υπερβαίνον το 15% του χαρτοφυλακίου λιανικής ή/ και εµπορικής τραπεζικής. 

iii. Τα παραπάνω κριτήρια για την χρήση της Εναλλακτικής Τυποποιηµένης Μεθόδου θα πρέπει 

να πληρούνται σε ενοποιηµένη βάση. Πιο συγκεκριµένα, αν κάποιο πιστωτικό ίδρυµα πληροί τις 

προϋποθέσεις σε ενοποιηµένη βάση θα µπορεί να εφαρµόζει την συγκεκριµένη µέθοδο και σε 

ατοµική βάση ακόµη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια σε απόλυτο βαθµό. Το αντίθετο δεν 

επιτρέπεται. (∆ηλαδή τα πιστωτικά ιδρύµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ατοµική βάση, 

αλλά όχι σε ενοποιηµένη, δεν µπορούν να εφαρµόσουν την εν λόγω µέθοδο σε ενοποιηµένη 

βάση, σε καµία περίπτωση). 

γ. Ο Εναλλακτικός Σχετικός ∆είκτης είναι ο τριετής µέσος όρος του συνολικού ονοµαστικού 

ποσού των απαιτήσεων πελατών πολλαπλασιασµένος επί 0,035. Για τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες της λιανικής και εµπορικής τραπεζικής ως «απαιτήσεις πελατών» νοείται το 

σύνολο των ποσών που έχουν αναληφθεί και είναι κατηγοριοποιηµένα στα αντίστοιχα 

χαρτοφυλάκια. Στις δραστηριότητες εµπορικής τραπεζικής, συµπεριλαµβάνονται και οι τίτλοι 

που δεν ανήκουν στο εποπτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µε την αξία ισολογισµού. 
 
1.3.3 Εξελιγµένες Μέθοδοι Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου 
Ένα πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να υιοθετήσει Εξελιγµένες Μεθόδους Μέτρησης βάσει των δικών 

του συστηµάτων µέτρησης λειτουργικού κινδύνου, αφού λάβει την προηγούµενη έγκριση της 

εποπτικής αρχής. Για την υιοθέτηση και εφαρµογή των µεθόδων αυτών, απαιτείται η πλήρωση 

συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, που θα εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

τεκµηριωµένου και επαρκούς συστήµατος  

α)εκτίµησης και διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (αναγνώριση, αξιολόγηση,  

   µέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχος και µείωση του λειτουργικού κινδύνου) 

β)συλλογής δεδοµένων ζηµιών και  

γ)κατάρτισης αναφορών. 

 
1.3.4 Συνδυασµός Εξελιγµένης Μεθόδου Μέτρησης µε άλλες µεθόδους 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται να χρησιµοποιούν Εξελιγµένη Μέθοδο Μέτρησης 

λειτουργικού κινδύνου σε συνδυασµό είτε µε τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη είτε µε την 

Τυποποιηµένη, κατόπιν ειδικής έγκρισης, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι λειτουργικοί κίνδυνοι του πιστωτικού ιδρύµατος, µε κατάλληλη 

µέθοδο που καλύπτει τις διάφορες δραστηριότητες, γεωγραφικούς τόπους, νοµικές διαρθρώσεις 

ή άλλες υποδιαιρέσεις που προσδιορίζονται σε εσωτερικό επίπεδο 

2. Να πληρούνται όλα τα κριτήρια για το µέρος των δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την 

τυποποιηµένη µέθοδο και την εξελιγµένη µέθοδο µέτρησης αντίστοιχα 

3. Κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της εξελιγµένης µεθόδου µέτρησης, η µέθοδος αυτή θα 

καλύπτει ένα ουσιαστικό µέρος των λειτουργικών κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος 
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4. Το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να επεκτείνει σταδιακά τη χρήση της εξελιγµένης µεθόδου 

µέτρησης σε σηµαντικό τµήµα των δραστηριοτήτων του, µε χρονοδιάγραµµα που έχει πάρει 

σχετική έγκριση από την εποπτική αρχή. 

 

1.3.5 Συνδυασµός της Μεθόδου του Βασικού ∆είκτη µε την Τυποποιηµένη 

Η παράλληλη χρήση των δύο απλούστερων µεθόδων, δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα. 

Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε ειδική έγκριση και µε αυστηρό προσυµφωνηµένο 

χρονοδιάγραµµα, που δεν θα ξεπερνά τα 2 έτη, σταδιακής εφαρµογής της Τυποποιηµένης 

Μεθόδου, ο συνδυασµός των δύο µεθόδων, ενδέχεται να γίνει αποδεκτός. 

Ως εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούν να θεωρηθούν οι εξαγορές και  συγχωνεύσεις νέων 

επιχειρηµατικών µονάδων, και οι συµµετοχές, τα µικτά έσοδα των οποίων αποτελούν πολύ 

µικρό ποσοστό του συνόλου των µικτών εσόδων του οµίλου καθώς και συµµετοχές οι οποίες 

εδρεύουν σε κράτη τα οποία δεν ακολουθούν το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ. 

Στην περίπτωση παράλληλης χρήσης των δύο µεθόδων και για όσο διάστηµα αυτό 

επιτρέπεται, ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα γίνεται µε την Τυποποιηµένη 

µεθοδολογία στο σύνολο του οµίλου, εκτός από τις εξαιρούµενες επιχειρηµατικές µονάδες, οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των οποίων θα υπολογίζονται µε τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη και θα 

προστίθενται στις συνολικές απαιτήσεις του οµίλου(building block approach). 

 
1.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να διατηρούν διαρκώς ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα 

µε το άθροισµα: 

α. των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται για τον κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο 

διακανονισµού/παράδοσης, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο 

υπέρβασης των ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, για το χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών τους(1) και 

β. των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται, για τον κίνδυνο τιµών συναλλάγµατος και 

τον κίνδυνο θέσης βασικού εµπορεύµατος, για το σύνολο των στοιχείων του ισολογισµού τους. 

 

 

 

 
(1) Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ενός πιστωτικού ιδρύµατος αποτελείται από το σύνολο των 

θέσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και βασικά εµπορεύµατα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

της  Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (αρθρ. 11, παρ. 1). 
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Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύµατα αντί της ως άνω µεθόδου, να χρησιµοποιούν, για τον 

σκοπό αυτό και µόνο, µία εναλλακτική µέθοδο προσδιορισµού των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα 

τµήµα των ιδίων κεφαλαίων τα οποία χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό δεν µπορεί να 

χρησιµοποιείται για να τηρηθούν ταυτόχρονα και άλλες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

Ο κίνδυνος θέσης για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών και ειδικότερα, για ένα διαπραγµατεύσιµο χρεωστικό τίτλο ή µια µετοχή ή ένα 

παράγωγο µέσο επί µετοχής ή ένα παράγωγο µέσο επί χρεωστικού τίτλου, διαιρείται σε δύο 

συνιστώσες, προκειµένου να υπολογιστεί η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψή του.  

Η πρώτη συνιστώσα αφορά τον ειδικό κίνδυνο που ενέχει η θέση, δηλαδή τον κίνδυνο 

µεταβολής της τιµής του σχετικού µέσου λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται µε 

τον εκδότη του ή, στην περίπτωση ενός παράγωγου µέσου, µε τον εκδότη του υποκείµενου 

µέσου. (Οδηγία 2006/49/ΕΚ – Παράρτηµα Ι –παράγραφος 12). 

Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει το γενικό κίνδυνο της θέσης, δηλαδή τον κίνδυνο µεταβολής 

της τιµής του σχετικού µέσου λόγω: (Οδηγία 2006/49/ΕΚ – Παράρτηµα Ι, παράγραφος 12). 

i. µεταβολής στο επίπεδο των επιτοκίων (στην περίπτωση διαπραγµατεύσιµου χρεωστικού 

τίτλου ή παράγωγου µέσου χρεωστικού τίτλου) ή 

ii. ευρείας µεταβολής στην αγορά µετοχών που δεν σχετίζεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

µεµονωµένων τίτλων (στην περίπτωση µιας µετοχής ή ενός παράγωγου µέσου που βασίζεται 

σε µετοχή). 

Τα χαρτοφυλάκια των ιδίων µετοχών ή των ιδίων χρεωστικών τίτλων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων εξαιρούνται από τον υπολογισµό του ειδικού κινδύνου. 

Η καθαρή θέση ενός πιστωτικού ιδρύµατος σε καθένα από τα διάφορα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα δίνεται από το ποσό κατά το οποίο οι θετικές (αρνητικές) θέσεις του ιδρύµατος 

υπερβαίνουν τις αρνητικές (θετικές) θέσεις στην ίδια µετοχή, στον ίδιο χρεωστικό ή µετατρέψιµο 

τίτλο και σε πανοµοιότυπα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (financial futures), δικαιωµάτων 

προαίρεσης (options), τίτλων επιλογής (warrants), ή αντισταθµισµένων τίτλων επιλογής 

(covered warrants) (Οδηγία 2006/49/ΕΚ, Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1). 

 
2. ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ (Εποπτεία Και ∆ηµοσιοποίηση Πληροφοριών από τις Αρµόδιες Αρχές) 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να υιοθετούν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και πλήρεις 

στρατηγικές και διαδικασίες, για την αξιολόγηση και διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της 

σύνθεσης και της κατανοµής των εσωτερικών κεφαλαίων, που θεωρούν κατάλληλα για την 

κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να 

αναλάβουν. 

Είναι απαραίτητο, οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες να υπόκεινται σε τακτική 

εσωτερική επανεξέταση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς 

τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος. 
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Οι αρµόδιες αρχές, από την πλευρά τους, εξετάζουν τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, και 

τις διαδικασίες, που εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να συµµορφωθούν προς 

την παρούσα οδηγία, αξιολογούν τους κινδύνους, που έχουν αναληφθεί ή ενδέχεται να 

αναληφθούν και προσδιορίζουν κατά πόσο εξασφαλίζεται υγιής διαχείριση και κάλυψη των 

συνολικών κινδύνων εκ µέρους των ιδρυµάτων. 

Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές περιλαµβάνει τον 

κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οποίος απορρέει από τις 

µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους. Μέτρα θα απαιτηθούν 

στην περίπτωση ιδρυµάτων των οποίων η οικονοµική αξία µειώνεται κατά περισσότερο από 

20% των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσµα αιφνίδιας και µη αναµενόµενης µεταβολής των 

επιτοκίων το µέγεθος της οποίας καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές και παραµένει το ίδιο για 

όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Τέλος, στην αρµοδιότητα των εποπτικών αρχών, εµπίπτει η δηµοσιοποίηση των 

ακόλουθων πληροφοριών: 

α) τα κείµενα νόµων, κανονισµών, διοικητικών κανόνων και γενικής καθοδήγησης που 

εκδίδονται στο οικείο κράτος µέλος όσον αφορά τον τοµέα της εποπτικής ρύθµισης, 

β) τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων και των ευχερειών που παρέχει η κοινοτική νοµοθεσία, 

γ) τα γενικά κριτήρια και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν για την εξέταση και την αξιολόγηση 

των πιστωτικών ιδρυµάτων (άρθρο 124) 

δ) στατιστικά δεδοµένα για βασικές πτυχές της εφαρµογής του εποπτικού πλαισίου σε κάθε 

κράτος µέλος. 

 
3. ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ (Στοιχεία και πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται) 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα να προβαίνουν σε δηµοσίευση στοιχείων, σύµφωνα µε την 

κοινοτική οδηγία 2006/48/ΕΚ και των οριζόµενων από τις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, 

τουλάχιστον µία φορά ετησίως.  

Οι πληροφορίες δηµοσιεύονται σε ατοµική βάση από τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν 

υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση. Αντίθετα, σε ενοποιηµένη βάση ή στη βάση της 

ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών, 

δηµοσιεύονται οι εν λόγω πληροφορίες, αντίστοιχα, από µητρικό πιστωτικό ίδρυµα (υποκείµενο 

σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση από την αρµόδια Αρχή) ή από πιστωτικό ίδρυµα ελεγχόµενο 

από χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών.  

Για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου (πιστωτικός, λειτουργικός, κίνδυνος αγοράς, 

επιτοκίου) δηµοσιοποιούνται οι στόχοι και η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού 

ιδρύµατος. Οι δηµοσιοποιήσεις αυτές περιλαµβάνουν: 

1. στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης των αντίστοιχων κινδύνων, 

2. τη διάρθρωση και οργάνωση του τµήµατος διαχείρισης του ανάλογου κινδύνου ή κάθε άλλο 
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σχετικό µηχανισµό, 

3. την έκταση και τη φύση των συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης των κινδύνων, και 

4. πολιτικές αντιστάθµισης και µείωσης των κινδύνων, καθώς και τη στρατηγική και τις 

διαδικασίες για την παρακολούθηση, σε διαρκή βάση, της αποτελεσµατικότητας των 

αντισταθµίσεων και των τεχνικών µείωσης του κινδύνου. 

 

Ειδικότερα, οι δηµοσιευόµενες πληροφορίες αφορούν σε: 

Α. Γενικές πληροφορίες για τον όµιλο του εποπτευόµενου πιστωτικού ιδρύµατος  

Β. Ίδια κεφάλαια  

Β1. ∆ιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων  

Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια  

Γ. Έκθεση του πιστωτικού ιδρύµατος σε κινδύνους και αξιολόγησή τους  

Γ1. Γενικές υποχρεώσεις  

Γ2. Πιστωτικός κίνδυνος  

Γ2.1. ∆ηµοσιοποιήσεις εκ µέρους όλων των υπόχρεων πιστωτικών ιδρυµάτων  

Γ.2.2. ∆ηµοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείµενα στην τυποποιηµένη προσέγγιση  

Γ.2.3. ∆ηµοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια στα οποία εφαρµόζεται η προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθµίσεων  

Γ.2.4. ∆ηµοσιοποιήσεις για εποπτικές σταθµίσεις κινδύνου στην προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθµίσεων  

Γ.2.5. Τεχνικές µείωσης κινδύνου: ∆ηµοσιοποιήσεις για την τυποποιηµένη προσέγγιση και τη 

προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων  

Γ.2.6. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου  

Γ.2.7. Τιτλοποίηση: ∆ηµοσιοποιήσεις για την τυποποιηµένη προσέγγιση και τη προσέγγιση των 

εσωτερικών διαβαθµίσεων  

Γ3. Κίνδυνος αγοράς  

Γ.3.1. ∆ηµοσιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που χρησιµοποιούν την τυποποιηµένη 

µέθοδο  

Γ.3.2. ∆ηµοσιοποιήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα που χρησιµοποιούν εσωτερικά υποδείγµατα  

Γ4. Λειτουργικός κίνδυνος  
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Γ5. Μετοχές: ∆ηµοσιοποιήσεις για τα ανοίγµατα που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών  

Γ6. Κίνδυνος επιτοκίου: ∆ηµοσιοποιήσεις για τον κίνδυνο επιτοκίου από θέσεις που δεν 

περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  

 


