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Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της διαδικασίας των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών που συντελέστηκαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία 

χρόνια. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα κίνητρα και οι επιπτώσεις των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών με βάση την σχετική θεωρία. Η σπουδαιότητα του 

συγκεκριμένου ζητήματος είναι μεγάλη, καθώς η τάση συγχώνευσης των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών ανά τον κόσμο αποτέλεσε το κύριο 

χαρακτηριστικό της τελευταίας εικοσαετίας και ουσιαστικά μετέβαλε ολοκληρωτικά 

το παγκόσμιο χρηματοικονομικό τοπίο, και κατά συνέπεια και την Ελλάδα.

Η εργασία ξεκινάει με την παράθεση κάποιων βασικών εννοιών και ορισμών γύρω 

από το θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών ενώ στην συνέχεια αναλύονται τα 

βασικά είδη συγχωνεύσεων που υπάρχουν.

Ακολούθως, εξετάζονται διεξοδικά οι λόγοι-κίνητρα που ωθούν τις τραπεζικές 

επιχειρήσεις στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Στην ουσία τα κίνητρα των 

συγχωνεύσεων αποτελούν τα βασικά τους πλεονεκτήματα ενώ παρουσιάζονται και τα 

πιθανά μειονεκτήματα προκύπτοντα από συγχωνεύσεις. Παράλληλα, γίνεται αναφορά 

στις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην τραπεζική συγκέντρωση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η επισκόπηση, της σχετικής με το 

θέμα των συγχωνεύσεων, διεθνούς βιβλιογραφίας. Στην επισκόπηση παρατίθενται 

μελέτες που έγιναν με άξονα την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και εστιάζονται 

σε τρία θέματα που απασχόλησαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών: (1) την 

Χ-αποτελεσματικότητα, (2) την τραπεζική συγκέντρωση, (3) τις οικονομίες κλίμακας 

και φάσματος, ενώ σχολιάζονται σύντομα και τα μη δομικά μοντέλα, τα οποία 

εστιάζονται στην μέτρηση του ανταγωνισμού. Η βασική διαμάχη πάντως, στο θέμα 

των συγχωνεύσεων είναι μεταξύ των υποστηρικτών της θεωρίας της «απόκτησης 

αγοραίας δύναμης» και της θεωρίας της αποτελεσματικότητας (market power vs 

efficiency) και αναλύεται διεξοδικά στην εργασία.
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Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η 

πρώτη ενότητα δίνει μια συνοπτική εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και τις 

πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που τον σηματοδότησαν. Στην συνέχεια παρουσιάζονται 

οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που διατελέστηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 

Στο σημείο αυτό γίνεται μια συνοπτική ανάλυση για την δραστηριότητα που είχε η 

κάθε μία, από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του κλάδου, στον τομέα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην τραπεζική αγορά. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για 

να διαπιστωθούν οι μεγάλες αλλαγές, τόσο στα μερίδια αγοράς, όσο και στα βασικά 

οικονομικά μεγέθη των τραπεζών, που επέφεραν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 

κλάδο. Η περίοδος που εξετάζεται είναι από το 1997 έως το 2002.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση δύο περιπτώσεων (case study) 

τραπεζικών επιχειρήσεων που επιδόθηκαν σε πολιτική συγχωνεύσεων και εξαγορών 

την τελευταία επταετία. Οι τράπεζες που εξετάζονται είναι η Eurobank-Ergasias και η 

Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός μας είναι να δείξουμε τις επιπτώσεις που είχαν οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές σε τομείς όπως, η κερδοφορία, η παραγωγικότητα, η 

λειτουργική αποτελεσματικότητα και η ρευστότητα. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες για τις υπό εξέταση τράπεζες που αναφέραμε και 

παράλληλα γίνεται σύγκριση είτε με τον μέσο όρο των τριών μεγαλύτερων 

ανταγωνιστών, είτε με τον μέσο όρο του κλάδου

Τέλος, μετά την παρουσίαση των τραπεζικών δεικτών, η μελέτη καταλήγει στα 

βασικά της συμπεράσματα. Πολύ συνοπτικά, θα λέγαμε ότι, οι τράπεζες που 

ακολούθησαν την στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών απόκτησαν 

σημαντικά μερίδια αγοράς και μεγάλη βελτίωση των βασικών οικονομικών τους 

μεγεθών, ενώ από τις δύο τράπεζες που εξετάζονται αναλυτικά στην εργασία, η μία 

(Eurobank) εμφανίζει καθαρή αύξηση της αποδοτικότητας της. Παράλληλα, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης μετά το κύμα 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών των τελευταίων ετών, ενώ τέλος, το μικρό μέγεθος 

των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ένα πολύ βασικό μειονέκτημα για την 

αντιμετώπιση του αυξημένου ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.
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1. Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Βασικές Έννοιες

1.1 Ορισμοί

Κρίνεται σκόπιμο στην αρχή της εργασίας μας, να παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιους 

βασικούς ορισμούς για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ας τους εξετάσουμε παρακάτω :

Συγχώνευση δια μέσου εξαγοράς γίνεται, όταν μια ή περισσότερες εταιρίες 

διαλύονται και μεταβιβάζουν την περιουσία τους σε άλλη εταιρία, που τις εξαγοράζει 

και η οποία αναλαμβάνει και την εξόφληση των υποχρεώσεων τους. Οι μέτοχοι των 

εξαγοραζομένων εταιριών αποζημιώνονται σε χρήμα και δεν λαμβάνουν μετοχές της 

εξαγοράζουσας εταιρίας.

Απορρόφηση γίνεται όταν αναλαμβάνεται από μια εταιρία όλο ή μέρος των στοιχείων 

του ενεργητικού και του παθητικού μιας άλλης εταιρίας, άσχετα του αν η τελευταία 

αυτή έχει την ίδια ή διαφορετική νομική μορφή. Η διαδικασία της απορρόφησης 

εκφράζεται με τα ακόλουθα δύο βήματα :

(1° )Εκκαθάριση της απορροφώμενης εταιρίας

(2°) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώσης εταιρίας, η οποία (αύξηση), 

προορίζεται να ανταμείψει τις εισφορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 

απορροφώμενες εταιρίες.

Οι τίτλοι της απορροφώμενης εταιρίας ανταλλάσονται με μετοχές της απορροφώσας 

εταιρίας, σύμφωνα με την αναλογία που συνολογήθηκε, στην οποία λαμβάνεται ως 

βάση μια ήδη προσδιορισμένη αξία (το πως προσδιορίζεται η αξία της 

απορροφώμενης εταιρίας που είναι και το πρώτο στάδιο σε οποιαδήποτε απορρόφηση 

ή συγχώνευση, αποτελεί το αντικείμενο της Αποτιμητικής). Αν η αξία που 

προσδώθηκε στους νέους τίτλους είναι υψηλότερη από την αξία των παλαιών τίτλων, 

(δηλαδή των μετοχικών τίτλων των απορροφώμενων εταιριών), η διαφορά θα 

καταβληθεί από τους μετόχους της παλαιάς εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η 

απορροφώσα εταιρία θα επιστρέφει τη διαφορά.

3



Συγχώνευση γίνεται όταν δύο ή περισσότερες εταιρίες της αυτής νομικής μορφής και 

παρομοίων εκμεταλλεύσεων εξαφανίζονται για να παραχωρήσουν τη θέση τους σε 

μια νέα εταιρία που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

Στην πράξη η συγχώνευση εκφράζεται με τα δύο ακόλουθα βήματα :

(1°) Εκκαθάριση όλων των εταιριών, οι οποίες συγχωνεύονται 

Η εκκαθάριση αυτή ακολουθείται αμέσως από:

(2°) Ανταλλαγή των τίτλων των παλαιών εταιριών με μετοχές της νέας εταιρίας με 

βάση μια μέθοδο παρόμοια με την εκτεθείσα παραπάνω για την απορρόφηση.

Η συγχώνευση συνεπάγεται αρκετά σημαντικά έξοδα, για αυτό το λόγο πολλές φορές 

προτιμούνται οι διαδοχικές απορροφήσεις.

Από νομικής πλευράς ως συγχώνευση επιχειρήσεων θεωρείται η ένωση με τον τρόπο 

της πλήρους αφομοίωσης δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε μια ενιαία εταιρία 

κάτω από ενιαία διοίκηση 1.

Κατά τον Νόμο 5261/1931 (άρθρο 1), η συγχώνευση επέρχεται κατά τρεις τρόπους, 

δηλαδή :

(α) με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας

(β) με την απορρόφηση μιας ή περισσοτέρων από άλλη και

(γ) προκειμένου περί τραπεζών, με την υπαγωγή μιας ή περισσότερων ανωνύμων 

εταιριών σε άλλη (βλ. και Ν. 2292)

Επί συγχώνευσης παύει η νομική προσωπικότητα της συγχωνευόμενης από την 

στιγμή που θα δημοσιευθούν οι σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των 

συγχωνευόμενων εταιριών. Η νέα εταιρία γίνεται διάδοχος των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιριών και οι τυχόν εκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται από την διάδοχο εταιρία χωρίς διακοπή τους. [Φίλιος 1994]

' Η ένωση επιχειρήσεων με πλήρη διατήρηση της αυτοτέλειας τους δεν αποτελεί συγχώνευση, αλλά 
οικονομικό συνασπισμό, (βλ Φίλιος 1994)
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Με την συγχώνευση λοιπόν, γίνεται ολική συνένωση ενεργητικού και παθητικού με 

παράλληλη λήξη της νομικής προσωπικότητας όλων ή όλων πλην μιας των εταιριών 

που συγχωνεύονται.

Τέλος, πολλοί ερευνητές και συγγραφείς χρησιμοποιούν για όλους τους παραπάνω 

επιχειρηματικούς συνδιασμούς τον όρο συγχώνευση (merger). (Κιόχος & 

Παπανικολάου 1994)

1.2 Είδη Συγχωνεύσεων

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, κυρίως, προέρχονται από άλλες τράπεζες ή μη- 

τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

όπως των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών διαχείρισης χρεογράφων, των 

κτηματομεσιτικών, των επενδυτικών κ.α. με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όμιλοι 

ομοειδών δραστηριοτήτων. Έτσι μέσω των συγχωνεύσεων αυξάνεται ο όγκος του 

κεφαλαίου των τραπεζών, η δυνατότητα διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους 

και ο έλεγχος ή η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου των.

Βέβαια, εδώ υπάρχει ο αντίλογος στην σκοπιμότητα τέτοιων συγχωνεύσεων. 

Υποστηρίζεται ότι οι τράπεζες δεν είναι εξοικειωμένες με τις εξωτραπεζικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες και δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματική και 

άμεση διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου που αυξάνεται με τις συγχωνεύσεις 

των μη τραπεζικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Άλλωστε πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως ο διαχειριστικός κίνδυνος των 

τραπεζών επηρεάζεται από τις συγχωνεύσεις των μη τραπεζικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. (Μητσιόπουλος 1997)

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων αυτών ποικίλουν ανάλογα με το είδος 

των εξωτραπεζικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί να διακριθούν 

σε τρεις κατηγορίες όπως :
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Ασφαλιστικές δραστηριότητες 

Διαχείριση Χρεογράφων και

Κτηματομεσιτικές Δραστηριότητες (αυτές αναφέρονται στα building 

societies-χρηματοπιστωτικές τράπεζες και εταιρίες που λειτουργούν με 

υποθηκικά προϊόντα-mortgage)

Ειδικότερα, οι συγχωνεύσεις τραπεζών με ασφαλιστικές δραστηριότητες μπορούν να 

γίνουν με χαμηλότερο κίνδυνο. Ενώ οι συγχωνεύσεις τραπεζών με επιχειρηματικές 

δραστηριότητες χρεογράφων και κτηματομεσιτικών εταιριών τείνουν να έχουν 

υψηλότερο κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα αυτά συνιστούν ότι η μείωση του κινδύνου μπορεί να λειτουργήσει 

για τις τράπεζες ως ικανό κίνητρο για την απόκτηση των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις, η απόκτηση, δηλαδή, των εταιριών 

διαχείρισης χρεωγράφων και κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων μπορούν να 

θεωρηθούν αξιολογίσιμες, αν και εφόσον το κίνητρο είναι βασισμένο στην ενδυνάμη 

απόδοση των ενλόγω δραστηριοτήτων παρά στην μείωση του κινδύνου.

Γενικά, ωστόσο, πολλοί συγγραφείς (Mayo 1995, Μητσιόπουλος 1997, Κιόχος 1994 

Γκαραγκούνης 1998 κ.α.) αναγνωρίζουν τρεις ευρείες μορφές ή κατηγορίες 

συγχώνευσης,: α) οριζόντιες (horizontal) συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών οι οποίες 

τυχαίνει να είναι ευθέως αντιμέτωπες στον ανταγωνισμό της ίδιας αγοράς, β) κάθετες 

(vertical) συγχωνεύσεις/εξαγορές μεταξύ εταιριών οι οποίες διέπονται από μια σχέση 

προμηθευτή-πελάτη, γ) συσσωρευμένες (Conglomerate) συγχωνεύσεις μεταξύ 

εταιριών που δρούν σε ανεξάτητες αγορές, και οι οποίες επιδιώκουν να 

διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες τους, εμπλουτίζοντας τες. Στην 

“σνσσωρενμένη” συγχώνευση χαράσσεται και εφαρμόζεται μια μακροπρόθεσμη 

στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Από την πλευρά της εταιρίας μια 

συγχώνευση ή εξαγορά μπορεί να αποδειχτεί πλεονεκτική, επειδή το κόστος 

παραγωγής και διάθεσης να της επιτρέψει να επεκτείνει τις ήδη ενεργές 

δραστηριότητες της ή να απομακρύνει τυχόν ανεπιθύμητο ανταγωνισμό και να 

αυξήσει την αγοραστική της δύναμη.
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Όσον αφορά τώρα την ευρύτερη επίδραση που έχουν οι συγχωνεύσεις στις 

διαδικασίες λειτουργίας της αγοράς, από την μια πλευρά προωθούν μια μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα σε χρήση παραγωγικών πόρων και από την άλλη πλευρά, μειώνοντας 

τον ανταγωνισμό οδηγούν σε μια λιγότερο αποτελεσματική ανακατανομή των πόρων.

Συχνά, κάθε όφελος που προέρχεται από μια συγχώνευση εξαρτάται από την επίτευξη 

μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας (ή μη) σε μια κάποια από τις επεκταθείσες 

δραστηριότητες της εταιρίας. Μπορεί να διακρίνει κανείς αρκετές πηγές μεγαλύτερης 

αποδοτικότητας. Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις συχνά δίνουν τη δυνατότητα σε εταιρίες 

να εξασφαλίσουν χαμηλό κόστος λειτουργίας επιχειρώντας οικονομίες 

μεγέθους/κλίμακας στην παραγωγή και τη διάθεση καθώς και επιδιώκοντας 

επιχειρήσεις ορθολογιστικής οργάνωσης. Οι επιπρόσθετες, ο συνενωτικός 

οργανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση σε ανώτερο τεχνολογικό “know-how” και 

οικονομικούς πόρους που προηγουμένως ήταν διαθέσιμοι μόνο στη μια από τις 

εταιρίες.

Οι κάθετες συγχωνεύσεις εταιριών μπορούν να δημιουργήσουν πιθανά οφέλη όσον 

αφορά την αποδοτικότητα στην παραγωγή, καταστρώνοντας πλέον περιεκτικά 

παραγωγικά προγράμματα, ιδιαίτερα εκεί που οι διαδοχικές διαδικασίες συνδέονται 

πολύ στενά και που παρέχουν έτσι τη δυνατότητα ύπαρξης οικονομιών με διατήρηση 

μετοχών και διάθεση αγαθών. Οι ενωτικές συγχωνεύσεις μπορούν να παράγουν 

οικονομίες με γενικά έξοδα (χρηματοδοτικών, διοικητικών ή αγοραστικών δαπανών) 

και μπορούν να οδηγήσουν σε μια εμπλουτισμένη διασταύρωση αντιλήψεων και 

στάσεων ιδιαίτερα εκεί όπου η επιχείρηση που αποτολμά τη συγχώνευση είναι σε 

σημαντικό βαθμό ορθά διοικούμενη και ευαισθητοποιημένη ως προς το κόστος. Ενώ 

οι συγχωνεύσεις μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, 

αυξάνοντας έτσι την ευημερία του καταναλωτή, μπορούν παράλληλα να συμβάλλουν 

στην αύξηση της μονοπωλιακής ισχύος. Κάτι τέτοιο είναι πλέον ορατό στις οριζόντιες 

και στις κάθετες ενσωματώσεις.

Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις αυξάνουν προκαταβολικά το ύψος της συγκέντρωσης 

πωλητών στην αγορά με το να μειώνουν τον αριθμό των ανεξάρτητων πηγών 

προσφοράς. Στην περίπτωση που οι συγχωνευόμενες εταιρίες αποτελούν ήδη 

σημαντικούς προμηθευτές κάτι τέτοιο είναι ενδεχόμενο να μειώσει τον πραγματικό
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ανταγωνισμό και να επιτρέψει στην επεκταθείσα ομάδα να ασκεί περισσότερο έλεγχο 

επί της αγοράς και της διακριτικότητας ως προς τις τιμές. Μια κάθετη συγχώνευση 

μπορεί να επιφέρει μια άνοδο της αγοραστικής ισχύος με πολλούς και διάφορους 

τρόπους. Αν μια εταιρία-πελάτης για παράδειγμα, εξαγοράσει έναν προμηθευτή και 

αν ο προμηθευτής είναι δυνατός σε σύγκριση με άλλους προμηθευτές, τότε άλλοι (μη 

ενσωματωμένοι) πελάτες μπορεί να εξαναγκαστούν να κάνουν αγορές από την 

συγχωνευθείσα εταιρία-πελάτη. Κάτι τέτοιο βάζει την συγχωνευμένη ομάδα σε θέση 

πολύ ισχυρή ως προς το πως διάκειται έναντι των τιμών και της διάθεσης/ευχέρειας 

των προμηθευτών και έτσι να “απομυζήσει” τα κέρδη από τους άλλους, τους μη 

ενσωματωμένους προμηθευτές.

Εκ πρώτης όψεως, οι συσσωρευμένες συγχωνεύσεις φαίνεται ότι έχουν ελάχιστη 

σχέση ως προς το θέμα της μονοπωλιακής δύναμης, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

η συνάθροιση αυτή μπορεί να έχει την ευκαρία να επηρεάσει το ποιος θα είναι ο 

ανταγωνισμός σε μια σειρά από ξεχωριστές αγορές με την πραγματοποίηση 

εσωτερικών “διαβιβάσεων” πόρων, γεγονός που θα επέτρεπε την τήρηση ενός 

μεγαλύτερου βαθμού αγοραστικής δύναμης έναντι “αντίπαλων” εταιριών, από ότι θα 

το επέτρεπε ένας καταμερισμός της αγοράς που θα είχε την μορφή ξεχωριστών 

αγορών.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μερικοί συγγραφείς αναγνωρίζουν και μια τέταρτη 

κατηγορία συγχωνεύσεων, την λεγάμενη συγχώνευση Concentric. Αυτή η περίπτωση 

υφίσταται, όταν η συγχώνευση γίνεται μεταξύ εταιριών που χρησιμοποιούν την ίδια 

τεχνολογία ή η μία εξαρτάται υπό κάποια μορφή από την τεχνολογία της άλλης. Για 

παράδειγμα η συγχώνευση της Barnett Bank από την τέταρτη σε μέγεθος τράπεζα 

των Η.Π.Α., την National Bank έναντι 15,5 δισ. δολλάρια. (Μητσιόπουλος 1997).

Συνοψίζοντας, οι συγχωνεύσεις τραπεζών/επιχειρήσεων σημαίνουν, ταυτόχρονα τόσο 

οφέλη όσο και ζημιές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1965 και μετά, οι συγχωνεύσεις 

εκείνες που δημιουργούν ή που επεκτείνουν το μερίδιο επί της αγοράς μιας εταιρίας, 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος καθυπέρβαση του 25% ή εκεί όπου η αξία των 

οικονομικών στοιχείων που αποκτώνται υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια λύρες, 

μπορούν να αναφερθούν στην Συμβουλευτική Επιτροπή για Μονοπώλια και
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Συγχωνεύσεις για να κριθεί το κατα πόσο κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του 

κοινού ή όχι.

1.3 Λόγοι - Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Τόσο η διεθνής, όσο και η ελληνική βιβλιογραφία, αναφέρουν ως την κύρια αιτία των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών για τις τραπεζικές επιχειρήσεις, τις οικονομίες 

κλίμακας [Ross-Westerfield-Jeffe (2000), Κιόχος & Παπανικολάου (1994), Koch 

(1995), Gropelli-Nikbakht (1996), Mayo (1995), Μητσιόπουλος (1997), Pilloff & 

Santomero (1996), Sherman (1998), Thygerson (1995)] οι οποίες οδηγούν στην 

μείωση του κόστους (cost cutting). Στις οικονομίες κλίμακας με σταθερό κόστος 

παράγονται περισσότερες μονάδες προϊόντος. Οι οικονομίες κλίμακας μπορεί να 

προκόψουν από καλύτερο συνδιασμό (α) των πόρων των υπηρεσιών του marketing, 

(β) της τεχνολογίας (μεταφορά τεχνογνωσίας & μεταφορά έρευνας και ανάπτυξης), 

(γ) των χρηματοοικονομικών πόρων (επιπρόσθετο και φθηνότερο κεφάλαιο) και (δ) 

των ανθρώπινων πόρων (οικονομίες προσωπικού και αύξηση παραγωγικότητας). 

Επίσης, σημαντικό κίνητρο για συγχωνεύσεις, αποτελούν και οι οικονομίες 

φάσματος, στις οποίες υπάρχει διασφάλιση μικρότερου κόστους παραγωγής με 

προσθήκη συναφών και συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων 

διανομής.

Εκτός όμως των οικονομιών κλίμακας, και φάσματος, υπάρχουν πολλοί επιπλέον 

λόγοι για τους οποίους γίνονται συγχωνεύσεις. Πολλοί μάλιστα διατείνονται ότι οι 

λόγοι για τους οποίους γίνονται οι συγχωνεύσεις είναι τόσοι όσοι και οι συγχωνεύσεις. 

Μερικές εταιρίες προβαίνουν σε συγχώνευση γιατί πιστεύουν ότι αυτή η ένωση θα 

φέρει ταχύτερη και πιο σταθερή αύξηση κερδών ανά μετοχή και για τις δύο εταιρίες. 

Αυτή η αύξηση μπορεί να επιτευχθεί με μικρότερο κόστος και κίνδυνο από ότι αν 

ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια από το μηδέν. Αν υπάρχει ευκαιρία για μια ελκυστική 

αγορά που μπορεί να προσφέρει νέα προϊόντα και παραγωγική ικανότητα, τότε η 

συγχώνευση μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα γρήγορα.

Συγχωνεύσεις γίνονται, ακόμη, στην περίπτωση που ο δείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης (D/C) μιας τραπεζικής επιχείρησης είναι υψηλός με συνέπεια να θέλει η
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επιχείρηση να εξισορροπήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση. Ένας γρήγορος τρόπος 

για να προσαρμοστεί η διάρθρωση του κεφαλαίου της επιχείρησης είναι να αποκτηθεί 

μια επιχείρηση με μικρό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων, ώστε να μειωθεί ο δείκτης 

(D/C) σε πιο αποδεκτά επίπεδα.

Η απόκτηση (εξαγορά) άλλων τραπεζών έχει επίσης πλεονεκτήματα και σε ότι αφορά 

την ποιότητα των διευθυντικών στελεχών τα οποία δεν έχουν τα στελέχη της 

τράπεζας που κάνει την εξαγορά. Ακόμη, το κόστος της εγκατάστασης νέων 

συστΐ]μάτων περιφερειακής διανομής μπορεί να είναι απαγορευτικό και έτσι 

συμφέρει να αποκτηθεί μια επιτυχημένη επιχείρηση που να λειτουργεί στην 

περιφέρεια όπου θέλει να επεκταθεί μια τράπεζα. Έτσι, όχι μόνο θα αποκτήσει ένα 

αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό πωλήσεων, αλλά θα αποφύγει και τον κατά μέτωπο 

ανταγωνισμό της εξαγοραζόμενης επιχείρησης και θα επιτύχει άμεση αύξηση της 

παραγωγικής της ικανότητας

Μπορεί, επίσης, η επιχείρηση που κάνει την εξαγορά να έχει πλεονάζοντα κεφάλαια 

για επενδύσεις, αλλά οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της να μην επαρκούν (διότι 

μπορεί π.χ. να έχει φτάσει στο στάδιο της ωρίμανσης) και έτσι την συμφέρει να 

συγχωνευτεί με μια εταιρία-στόχο που έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η εταιρία στόχος (t) έχει μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα από την εταιρία που κάνει την εξαγορά (α) γιατί 

(ROEt-Kt) > (ROEa-Ka). Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι αυτό το πλεονάζον ποσό 

θα μπορούσε να διατεθεί ως μέρισμα στους μετόχους της εταιρίας που κάνει την 

εξαγορά. Εναλλακτικά η επιχείρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για 

να αποκτήσει τις μετοχές της στην ελεύθερη αγορά.

Μερικές φορές τα πλεονεκτήματα των συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορεί να είναι 

τεχνολογικά. Για παράδειγμα, η εξαγορά μιας τράπεζας η οποία διαθέτει κορυφαίο 

τεχνολογικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί προηγμένα και καινοτόμα συστήματα 

τραπεζικής (εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης όπως το διαδύκτυο (e-banking), το κινητό 

τηλέφωνο (mobile banking), η ψηφιακή τηλεόραση (tv-banking), μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών PC-Home-banking κ.α.), μπορεί να δώσει στην εξαγοράστρια τράπεζα, 

ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξάλλου, σύμφωνα με τη θεωρία των 

«πέντε δυνάμεων» του Michael Porter, “οι οικονομίες κλίμακας σε συνδιασμό με την
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διαφοροποίηση του προϊόντος (product differentiation) αποτελούν τον κυρίαρχο 

προσδιοριστικό παράγονα για την επιτυχία "(Murphy 2000).

Έπειτα υπάρχουν και τα συνεργατικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας, από την αύξηση των πωλήσεων που θα προέλθει από τα 

βελτιωμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το χαμηλότερο κόστος λόγω 

καλύτερης αποδοτικότητας και από την εξάλειψη των διπλών τμημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η συγχωνευμένη εταιρία επωφελείται από την μεγαλύτερη βάση 

σταθερού κόστους, το οποίο μπορεί να μειώσει το κόστος ανά μονάδα. Για 

παράδειγμα, τα λογιστήρια και τα μηχανογραφικά τμήματα δύο τραπεζών θα 

μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα τμήμα. Αυτό μπορεί να εξαλείψει την ύπαρξη του 

ίδιου τμήματος και στις δύο τράπεζες, και θα οδηγήσει σε μείωση του ανά μονάδα 

κόστους λειτουργίας. Οι επιπλέον υπαλληλικές και διοικητικές λειτουργίες μπορούν 

να εξαλειφθούν και να δημιοργηθούν κέρδη στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο 

(Gropelli-Nikbakht 1996).

Έστω, για παράδειγμα, η τράπεζα Α (πιθανή εξαγοράστρια) μελετάει την εξαγορά 

της τράπεζας Β (στόχος). Η αξία της τράπεζας Α είναι VA, και η αξία της τράπεζας Β, 

είναι VB. [Υποθέτουμε ότι οι αξίες VA και VB μπορούν να προσδιοριστούν 

παρατηρώντας την αγοραία τιμή των χρεογράφων (outstanding securities)]. Η 

διαφορά μεταξύ της αξίας της νέας “συνδιασμένης” εταιρίας (VAB) και του συνόλου 

των αξιών των δύο τραπεζών ως ξεχωριστές οντότητες, αποτελεί την συνέργεια από 

την εξαγορά. Η Συνέργεια υπολογίζεται ως εξής : Συνέργεια= Vab ~ (Va + Vb)

Η εξαγοράστρια τράπεζα πρέπει γενικά να πληρώσει ένα “ασφάλιστρο”(ρΓοηύιιηι) για 

την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η τράπεζα Α επιθυμεί να προσδιορίσει την συνέργεια 

πριν μπει στις διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Τέλος, η συνέργεια μιας εξαγοράς 

μπορεί να προσδιοριστεί μέσω του μοντέλου των προεξοφλητικών ταμειακών ροών

ταμειακών ροών την περίοδο t της νέας “συνδιασμένης τράπεζας” και του συνόλου 

των ταμειακών ροών των δύο τραπεζών ως ξεχωριστές οντότητες. Με άλλα λόγια,

όπου ACF, είναι η διαφορά μεταξύ των
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ACF, είναι η επαυξητική ταμειακή ροή την χρονική περίοδο t προκύπτουσα από την 

συγχώνευση. (Ross-Westerfeld-Jeffe 2000)

Συνεπώς, οι δυνητικές Συνέργειες Κόστους (Cost Synergies), όπως χαρακτηρίζονται 

από μια ομάδα μελετητών, αποτελούν έναν συχνό λόγο για τον οποίο οι τράπεζες 

οδηγούνται σε συγχώνευση, και είναι πολύ πιθανόν αυτές οι συνέργειες κόστους να 

προκόψουν είτε από Οικονομίες Κλίμακας, είτε από Οικονομίες Φάσματος, είτε από 

βελτιωμένη διοικητική αποδοτικότητα. Συχνά αποκαλούνται και ως X- 

αποτελεσματικότητες (X-efficiencies). Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Αμερικής 

εξαγόρασε την Security Pacific το 1991, δημιουργώντας την (τότε) δεύτερη 

μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών με Κεφάλαια $190 δισ. Πράγματι η 

εξάλειψη διπλών τμημάτων και η βελτίωση της διοικητικής αποδοτικότητας, κυρίως 

της Security Pacific, οδήγησαν την τράπεζα σε εξοικονόμηση κόστους. Ανάλογο 

παράδειγμα στην Αμερική, που δείχνει την σημασία του κινήτρου μείωσης του 

κόστους, είναι και αυτό με την συγχώνευση της Chemical Bank με την Manufacturers 

Hanover (cost motivated Megamerger). [Saunders 1997]

Συμπερασματικά, συνέργεια έχουμε ως αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης, όταν «η νέα 

δημιουργηθείσα επιχείρηση» μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αποδοτικά (π.χ. με 

μικρότερο κόστος) ή και περισσότερο αποτελεσματικά (π.χ. με την καλύτερη κατανομή 

και αποτελεσματικότερο συνδιασμό των πόρων των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων 

δεδομένου των περιορισμών του περιβάλλοντος).

Συνέργεια στην περίπτωση των τραπεζικών συγχωνεύσεων μπορεί να προκύψει λόγω 

μείωσης του κόστους, λόγω αποτελεσματικότερου συνδιασμού των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Εκτός, όμως, από τις συνέργειες κόστους, ένας άλλος βασικός λόγος για 

συγχωνεύσεις τραπεζών, είναι ότι η συγχώνευση μπορεί να περιορίσει την 

μεταβλητότητα των κερδών. Για παράδειγμα, η ενοποίηση των λειτουργιών δύο 

τραπεζών των οποίων τα κέρδη έχουν διαφορετική διακύμανση, μπορεί να μειώσει 

την συνολική μεταβλητότητα των κερδών. Οι επενδυτές θα αναγνωρίσουν αυτό το 

σταθερότερο σχήμα κερδών, γεγονός που μπορεί να σημαίνει χαμηλότερο
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προεξοφλητικό επιτόκιο και υψηλότερη αξία των μετοχών της τράπεζας. Μια 

τράπεζα που έχει χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων (ROI) και χαμηλό λόγο 

τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) ή χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE), 

μπορεί να θέλει να βελτιώσει την εικόνα της εξαγοράζοντας μιας άλλη τράπεζα με 

υψηλότερους δείκτες ROE, ROI και Ρ/Ε.

Συν τοις άλλοις, συχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται και για φορολογικούς λόγους 

(Ανδρικοπούλου 2002, Gropelli-Nikbakht 1996). Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

της Ελλάδας, το 2002 θεσπίστηκαν κάποια νέα μέτρα με στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ανωνύμων εταιριών (Νόμος 2992/02), τα οποία προβλέπουν 

ότι οι εταιρίες που θα συγχωνευθούν μεταξύ της 1ης Ιανουάριου 2002 και 31ης 

Δεκεμβρίου του 2004 θα απολαύσουν μείωση του συντελεστή φορολόγησης τους 

κατά 10% τον πρώτο χρόνο μετά την συγχώνευση και κατά 5% το δεύτερο. Έτσι, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο συντελεστής μειώνεται σε 25% και 30% 

αντίστοιχα.

Προκειμένου να αποτραπούν οι μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλές φορολογικές 

υποχρεώσεις να συγχωνευτούν με μικρές εταιρίες, μόνο και μόνο για να 

εκμεταλλευτούν φορολογικά κίνητρα, το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του κεφαλαίου της απορροφώμενης. Αυτό 

ισχύει για τις εισηγμένες εταιρίες. Για τις μη εισηγμένες ο λόγος αυτός είναι ακόμη 

πιο αυστηρός και καθορίζεται στο πέντε προς ένα.

Τέλος τα φορολογικά κίνητρα δεν ισχύουν, όταν οι συγχωνευόμενες εταιρίες είναι 

θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός ομίλου, εκτός αν η σχέση 

τους υπήρχε πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 1996. Αν τηρείται αυτός ο όρος τότε η 

μητρική εταιρία δικαιούται μείωση του συντελεστή φορολογίας κατα 5% ( σε 30%) 

για δύο χρόνια. Για την περίοδο 2002-2005 θα επιτρέπεται στις συγχωνευόμενες 

εταιρίες να διοχετεύουν τα αδιανέμητα κέρδη τους σε ένα αφορολόγητο αποθεματικό, 

με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε τρία 

χρόνια μετά τον σχηματισμό του. Επιπλέον φορολογικές απαλλαγές θα ισχύουν της 

τάξης του 1% για εταιρίες που αυξάνουν το προσωπικό τους κατά 5%, 2% για 

αυξήσεις προσωπικού κατά 10% και τέλος 3% (φορολογική απαλλαγή) για αυξήσεις
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προσωπικού κατά 12,5% (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις κατά τη 

διετία 2002-2003). (Ανδρικοπούλου 2002)

Υπάρχει και η άποψη αυτών (Κιόχος και Παπανικολάου -1994), οι οποίοι θεωρούν 

ότι οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση επιθυμεί τη συγχώνευση, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες : Στα Κίνητρα του αγοραστή και στα 

κίνητρα του πωλητή.

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, τα κίνητρα του Αγοραστή για Συγχώνευση είναι τα 

εξής:

(α) Αύξηση της αξίας της μετοχής της τραπεζικής επιχείρησης 

(β) Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της τράπεζας

(γ) Πραγματοποίηση μιας καλής επένδυσης. Μια τράπεζα μπορεί να κάνει καλύτερη 

χρήση των κεφαλαίων της με την εξαγορά μιας άλλης τράπεζας, αντί να επενδύσει τα 

ίδια της τα κεφάλαια για εσωτερική ανάπτυξη

(δ) Βελτίωση της σταθερότητας των πωλήσεων και κερδών μιας τράπεζας. Αυτό 

μπορεί να γίνει με την απόκτηση επιχειρήσεων των οποίων οι πωλήσεις και τα κέρδη 

συμπληρώνουν τις αυξομειώσεις στις πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης 

αντίστοιχα.

(ε) Ισορροπία ή συμπλήρωση της γραμμής του προϊόντος (ή υπηρεσιών)

(στ) Διαφοροποίηση της γραμμής προϊόντος, όταν τα υπάρχοντα προϊόντα έχουν 

φτάσει στο τελευταίο σταδίο στον κύκλο ζωής τους

(ζ) Ελάττωση του ανταγωνισμού από την εξαγορά ενός ή περισσοτέρων 

ανταγωνιστών. (Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να δημιουργηθούν ολιγοπωλιακές 

δυνάμεις).

(η) Απόκτηση ενός αναγκαίου πόρου γρήγορα, (π.χ. Υψηλή ποιότητα τεχνολογίας ή 

και σε υψηλό βαθμό νεωτεριστική διοίκηση)

(θ) Αύξηση της αποδοτικότητας και της δυνατότητας πραγματοποίησης κερδών, 

ειδικά όταν, με την συγχώνευση δύο τραπεζών εμφανίζονται τα αποτελέσματα της 

συνέργειας.

Τώρα, όσον αφορά τα κίνητρα του πωλητή για συγχώνευση είναι:

(α) Αύξηση της αξίας των μετοχών των ιδιοκτητών καθώς και αύξηση των 

επενδύσεων στην επιχείρηση
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(β) Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης με την χρησιμοποίηση 

περισσότερων πόρων.

(γ) Απόκτηση πόρων για σταθεροποίηση των λειτουργιών και βελτίωση της 

αποδοτικότητας.

(δ) Φορολογικοί λόγοι (π.χ. αν μια επιχείρηση ανήκει σε μια οικογένεια ή ένα άτομο, 

η συγχώνευση μπορεί να διευκολύνει την επιχείρηση ή το άτομο στον χειρισμό των 

προβλημάτων που ανακύπτουν από την φορολογία των περιουσιακών στοιχείων).

(ε) Διαφοροποίηση της νέας οικογενειακής ιδιοκτησίας σε νέες δραστηριότητες.

(στ) διευκόλυνση στο χειρισμό των προβλημάτων που αφορούν στην ανώτατη 

διοίκηση όπως π.χ. το πρόβλημα της διαδοχής της διοίκησης, όταν η επιχείρηση 

ανήκει σε ένα άτομο (επιχειρηματία), ή το πρόβλημα διαφωνίας μεταξύ των 

ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

Κίνητρα για συγχωνεύσεις

Αμυντικά (Παθητικά)

Απαίτηση via επιβίωση 

- Χειροτέρευση της Κεφαλαιακής 

διάρθρωσης λόγω ζημιών 

-Τεχνολογική απαρχαίωση

-Απώλεια αγοράς (ων) λόγω 

καλύτερων προϊόντων των 

ανταγωνιστών

Επιθετικά (Ενεργητικά)

Διαφοροποίηση

-Για προστασία έναντι κυκλικών

και εποχιακών διακυμάνσεων

-Για επέκταση σε διεθνείς δραστηριότητες

-Για εφαρμογή πολλαπλών στρατηγικών

προγραμμάτων

Προστασία έναντι 

-Παραβίασης των κανόνων λει

τουργίας της αγοράς 

-Χαμηλότερου κόστους των 

ανταγωνιστών 

-Καινοτομία στα προϊόντα 

των ανταγωνιστών 

-Ανεπιθύμητη εξαγορά από 

άλλη επιχείρηση

Απόκτηση

-Δύναμης της αγοράς
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-Χρηματοοικονομκών Πόρων 

-Διοικητικών ταλέντων



Οι αμυντικές στρατηγικές είναι περισσότερο πιθανό να επιδιωχθούν από τράπεζες που 

επιθυμούν την συγχώνευση, ενώ οι επιθετικές στρατηγικές επιδιώκονται από τις 

αγοράστριες τράπεζες. Σημειώνεται ότι, όταν οι στόχοι του αγοραστή και του πωλητή 

ταιριάζουν, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η 

συγχώνευση.

Οι υποστηρικτές των τραπεζικών συγχωνεύσεων τονίζουν, ωστόσο, τις προοπτικές 

για καλύτερη εξυπηρέτηση στους καταθέτες και τη δυνατότητα για πιο ευέλικτες 

πολιτικές δανεισμού. Αυτοί ισχυρίζονται ότι έχουν επαρκή τεκμήρια πως οι 

συγχωνεύσεις θα συνεπάγονται τράπεζες μεγαλύτερου μεγέθους με χαμηλότερες 

δαπάνες ανά μονάδα κόστους και με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Οι 

αντιτιθέμενοι σε τραπεζικές συγχωνεύσεις πιστεύουν ότι υπάρχουν λίγα εμπειρικά 

τεκμήρια για ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας στον τραπεζικό τομέα και ότι τέτοιες 

μελέτες αφορούν περισσότερο την απειλή επί του ανταγωνισμού, που τίθεται από τις 

ήδη πραγματοποιηθείσες συγχωνεύσεις.

Τεκμήρια για την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας στον τραπεζικό τομέα θα ήταν 

χρήσιμα για δύο λόγους: (α) θα παρείχε σε μια εξατομικευμένη τράπεζα τα μέσα 

μέτρησης του άριστου μεγέθους της, (β) θα έριχνε επίσης φως στον τύπο άσκησης 

τραπεζικών εργασιών που μας οδηγεί σε ένα πιο αποδοτικό τραπεζικό σύστημα σε 

επίπεδο εθνικής οικονομίας.

Οι μελέτες που έχουν γίνει έδειξαν ότι ο συσχετισμός των μεταβολών στα ανά 

μονάδα κόστη προς τις μεταβολές στο μέγεθος είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Η 

δυσκολία ανακύπτει κυρίως από διαφορές στο μίγμα των δανείων, καταθέσεων και 

υπηρεσιών μεταξύ των τραπεζών. Στην έκταση που διαφορετικές τράπεζες παράγουν 

διαφορετικά «μίγματα» παραγόμενων υπηρεσιών (service mix) είναι δύσκολο να 

απομονωθούν οι επιπτώσεις του μεγέθους από τις επιπτώσεις άλλων παραγόντων.

“Είναι ένα από τα φαινόμενα της αγοράς ότι η συγχώνευση ή και απλώς μια φημολογία 

συγχώνευσης, συνεπάγεται συχνά μια αυξημένη τιμή στη χρηματιστηριακή αγορά για τις 

μετοχές των εταιριών που εμπλέκονται στη συγχώνευση (Κιόχος 1994)
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Αυτό συμβαίνει γιατί οι συγχωνεύσεις μερικές φορές θεωρούνται σαν δυναμωτικό ή 

πανάκεια που ενεργεί μαγικά στη λειτουργία μιας επιχείρησης, αλλά ατυχώς αυτό δεν 

είναι πάντοτε αληθές. Τα αποτελέσματα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων δύο ή 

περισσότερων τραπεζών δεν παράγουν πάντοτε τα θεωρητικά κέρδη και την υπεραξία 

που μπορεί να αναμένονται και να προσδοκούσαν αυτές.

Ίσως, όμως, ένας από τους βασικότερους λόγος για τον οποίο πολλές τραπεζικές 

επιχειρήσεις προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, είναι η άρση του 

ανταγωνισμού και η ενίσχυση των μονοπωλίων {Ross-Westerfeld-Jeffe 2000, 

Thygerson 1995). Κατα γενική ομολογία η μείωση του ανταγωνισμού οδηγεί πολλές 

φορές στην αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου και οδηγεί σε μονοπωλιακά κέρδη 

και ασφαλώς δεν εξυπηρετεί την κοινωνία δημιουργώντας ισχυρά μονοπώλια. Η 

δημιουργία μονοπωλίων βλάπτει τον ανταγωνισμό και πολλές φορές αναγκάζεται το 

κράτος να παρέμβει ώστε να αποτρέψει συγχωνεύσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν το 

δημόσιο ώφελος. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει ειδική επιτροπή του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης (U.S. Department of Justice) και η Ομοσπονδιακή 

Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission) οι οποίες ελέγχουν τις 

συγχωνεύσεις κατά του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα ισχύει και η “ Sherman 

Antitrust Act” του 1890 και η « Clayton Act» του 1914, οι οποίες προστατεύουν τις 

αγορές από την δημιουργία μονοπωλίων.

Η «Πράξη Τραπεζικών Συγχωνεύσεων» (Bank Merger Act) του 1960 προσέθεσε ένα 

ακόμη εμπόδιο κατά των μονοπωλίων. Οι εμπορικές τράπεζες οι οποίες επιθυμούν 

την συγχώνευση πρέπει να κάνουν αίτηση σε έναν αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει 

τον αντίκτυπο της συγχώνευσης στην τοπική αγορά. Έτσι λοιπόν, παρά το ότι η 

μείωση του ανταγωνισμού αποτελεί σημαντικό «δέλεαρ» και πειρασμός για πολλές 

τράπεζες, υπάρχουν κάποια όρια τα οποία ορίζουν την «επιτρεπόμενη συγκέντρωση» 

σε μια αγορά. Αν, δηλαδή, μια εξεταζόμενη τραπεζική συγχώνευση μεταξύ δύο 

μεγάλων τραπεζών μπορεί οδηγήσει σε ένα «Megamerger» (Saunders 1997) το οποίο 

κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό της τοπικής αγοράς, οι αρμόδιοι φορείς έχουν το 

δικαίωμα να αποτρέψουν την συγχώνευση.
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Εδώ όμως τίθεται το εξής ερώτημα: “77οιά είναι τα όρια; Πώς μπορούμε να 

μετρήσουμε την συγκέντρωση σε μια αγορά και ποιο είναι το κριτήριο για να 

απορριφθεί ή να γίνει αποδεκτή μια συγχώνευση;

1.4 Επιπτώσεις των συγχωνεύσεων & εξαγορών στην τραπεζική συγκέντρωση

Ο δείκτης Herfindahl-Hirschmann Index [ΗΗΙ] είναι ένας από τους πιθανούς δείκτες 

μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης σε μια τραπεζική αγορά. Η μέτρηση του δείκτη 

ΗΗΙ λαμβάνεται υπόψη για το κατά πόσο μια συγχώνευση πρέπει να αποτρέπεται για 

λόγους «κοινωνικής προστασίας» ή όχι. (Koch 1995, Thygerson 1995, Saunders 

1997)

Συγκεκριμένα, ο ΗΗΙ, ο οποίος χρησιμοποιείται από το Αμερικανικό Υπουργείο 

Δικαιοσύνης για να προσδιορίσει κατά πόσο μια συνένωση είναι αντι-ανταγωνιστική, 

είναι ένας δείκτης που δείχνει τον βαθμό της συγκέντρωσης μέσα σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά. Για τα τραπεζικά ιδρύματα, ο συγκεκριμένος 

δείκτης μας δείχνει τον βαθμό συγκέντρωσης, για μια συγκεκριμένη αγορά, ο οποίος 

ορίζεται από τα αποθέματα της συνενωμένης εταιρίας (consolidating firm’s deposits).

Ο δείκτης ΗΗΙ ορίζεται ως εξής : ΗΗΙ = ^ MS1, 2, όπου
1=1, η

ΗΗΙ= The ΗΗΙ point value

MSi= Market share for deposits of depository i

και i = Number of depositories in market

Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman παίρνει τιμές από 0 (εάν δεν υπάρχει κανένα ίδρυμα 

στην αγορά) έως 10.000 (εάν ένα ίδρυμα κατέχει ποσοστό 100% (100*100=10.000) 

της αγοράς). Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια συνένωση 

ιδρυμάτων που δίνει ένα ratio της τάξης του 1800 ή μεγαλύτερο, θεωρείται ότι 

οδηγεί σε συγκεντρωμένη (concentrated) αγορά. Μια μετριοπαθώς συγκεντρωμένη 

αγορά, θεωρείται ότι έχει ένα ratio μεταξύ 1000-1800, και τέλος ένα ratio μικρότερο 

του 1000, μας δίνει μια τελείως μη συγκεντρωμένη αγορά (un-concentrated market). 

Σημασία, επίσης, πρέπει να δίνεται στην αλλαγή που προκαλεί η συνένωση 

(postmerger) στον ενλόγω δείκτη (Koch 1995).
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Πάντως, όσον αφορά τον δείκτη Herfindahl, κάποιοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν 

ότι η εντύπωση ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τον δείκτη και συγκεκριμένα το 

μέγεθος και την αλλαγή του, για την αξιολόγηση μιας συγχώνευσης, δεν είναι 

απόλυτα ορθή. Οι Αμερικανοί δεν εξετάζουν μόνο αυτό, κατά την άποψη κάποιων 

οικονομολόγων : “Δεν σταματούν σε αυτή την πρώτη ένδειξη. Είναι απλώς μια ένδειξη. 

Εξετάζουν και πολλά άλλα πράγματα, και εξετάζουν αυτό που κάποιοι ονόμασαν 

«δυνητικά «οφέλη» από την συγχώνευση. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στον Herfindahl 

και στην αλλαγή του Herfindahl. Εξετάζοντας τον δυνητικό ανταγωνισμό και τα 

δυνητικά οφέλη, καταλήγουμε τις περισσότερες φορές σε θετικά συμπεράσματα. Η 

αγορά από μόνη της θα φτάσει σε ισσορροπία. Στα εμπειρικά στοιχεία δεν φαίνεται να 

υπάρχει πρόβλημα με τις συγχωνεύσεις” {\νόρνκοποόλοχ> 2002). Πάντως, τα θέματα 

πολιτικής ανταγωνισμού εμπίππουν στη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης. Σε αυτή 

τη θεωρία υπάρχουν δύο βασικές σχολές.

Η μία είναι η σχολή του Χάρβαρντ οποία υποστηρίζει ότι πολλές φορές ο 

ανταγωνισμός δεν λειτουργεί καλά και ότι οι συγχωνεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

μονοπώλια με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ευημερία.

Δεύτερη είναι αυτή της σχολής του Σικάγο οποία υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός 

πολλές φορές εξελίσσεται πολύ καλά και ότι οι συγχωνεύσεις μπορούν να οδηγήσουν 

σε μονοπώλια με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ευημερία μακροχρόνια και 

ότι συχνά τα φαινόμενα που φαίνονται ως φαινόμενα μονοπωλίου ουσιατικά 

οφείλονται σε καινοτομική δραστηριότητα ή εξαιρετική αποτελεσματικότητα 

κάποιων επιχειρήσεων και επομένως υποστηρίζουν σε αυτή την σχολή, ότι δεν θα 

έπρεπε να έχουμε πολιτική ανταγωνισμού.

Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, υπεύθυνη για θέματα 

συγκεντρώσεων και γιγαντισμού μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι η 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η χώρα μας διαθέτει τη δική της νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού από το 1977. Γενικά ο ρόλος της είναι να αποτρέπει την κατάχρηση 

ηγετικής θέσης στην αγορά μέσω εφαρμογής αυθαίρετων όρων εμπορίας. 

Συγκεκριμένα η νομοθεσία αποτρέπει συμφωνίες μεταξύ τραπεζών και θυγατρικών 

τους, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε καθορισμό τιμών 

πώλησης ή όρων εμπορίας, στην εφαρμογή ανόμοιων συνθηκών σε παρόμοιες
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συναλλαγές, με αποτέλεσμα ένα από τα μέρη να περιέρχεται σε μειονεκτική θέση ή 

ακόμα να καταστήσουν την σύναψη συμφωνιών δέσμια της αποδοχής υποχρεώσεων 

που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα (Ανδρικοπούλου 2002).

1.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα προκύπτοντα των Συγχωνεύσεων

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που αξίζει ιδιαίτερη θεώρηση σε μια προτεινόμενη 

τραπεζική συγχώνευση είναι να καθοριστούν τα οφέλη και οι ζημίες για την 

υποδεικνυόμενη συνένωση. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μια τέτοια 

συνένωση θα ήταν επωφελής και ποιοι θα αποτελούσαν μειονέκτημα για τις 

συγχωνευόμενες τράπεζες; Το γεγονός ότι η συγχώνευση θα συνεπάγεται μια 

μεγαλύτερη τράπεζα απ' ό,τι η καθεμιά από τις συγχωνευόμενες τράπεζες, δεν είναι 

από μόνο του ισχυρός λόγος για να γίνει μια συγχώνευση. Για να δικαιολογηθεί μια 

τέτοια συνένωση, θα έπρεπε πάντοτε να υπάρχουν προκαθορισμένοι και 

εξειδικευμένοι σκοποί-κίνητρα τους οποίους αναλύσαμε παραπάνω. Συνοψίζοντας 

λοιπόν, αναφέρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα προκύπτοντα από 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών :

(1) Η απόκτηση της απαιτούμενης ικανότητας επί των στελεχών που ενώ είναι 

αναγκαία λείπει σήμερα (εργασιακά πλεονεκτήματα από την πλευρά του μάνατζμεντ 

για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τράπεζας μετά την συγχώνευση).

(2) Η απόκτηση έμψυχου υλικού για καλύτερη διοίκηση στο προσεχές μέλλον (π.χ. 

μετά το 1992, προκειμένου για τις ελληνικές τράπεζες)

(3) Η πιθανή απόκτηση ικανών ειδικών σε συγκεκριμένα πεδία τραπεζικών 

καινοτομιών (ενόψη της πλήρους απελευθέρωσης των τραπεζικών αγορών).

(4) Αδυναμία παρουσιάζεται μερικές φορές στο να αντικατασταθεί η απερχόμενη 

λόγω συνταξιοδότησης ανώτατη διοίκηση.

(5) Η απόκτηση βελτιωμένης κεφαλαιακής δομής (capitalization structure) για μια ή 

περισσότερες από τις συγχωνευόμενες τράπεζες.
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(6) Η βελτίωση ενός συγκριτικά φτωχού προηγούμενου επίτευξης κερδών μιας από 

τις συμμετέχουσες τράπεζες.

(7) Η δημιουργία μιας τράπεζας μεγαλύτερου μεγέθους, η οποία θα επαρκεί 

περισσότερο στην αντιμετώπιση των αναγκών στο χώρο των εμπορικών τραπεζών ή 

στην αντιμετώπιση άλλων τοπικών τραπεζών.

(8) Η απόκτηση μεγαλύτερων περιθωρίων δανειοδοτήσεων.

(9) Η απόκτηση πιο επαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων για τις κεντρικές υπηρεσίες.

(10) Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί πολλές φορές, η απόκτηση επιθυμητών 

τοποθεσιών ή εγκαταστάσεων για το δίκτυο υποκαταστημάτων της τράπεζας.

(11) Η απόκτηση ή ενδυνάμωση ορισμένων προσοδοφόρων τμημάτων ή υπηρεσιών 

όπως:

(α) Το τμήμα Φύλαξης και Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (TrustDepartment). 

(β) Το τμήμα Δικτύου Υποκαταστημάτων Εξωτερικού.

(γ) Το τμήμα με τις εγκαταστάσεις θυρίδων χρηματοκιβωτίων (Safe Deposit 

facilities).

(δ) Το τμήμα πρακτόρευσης ταξιδίων στο εξωτερικό, κ.ά.

(12) Βασικό πλεονέκτημα για την εξαγοράστρια εταιρία μπορεί να αποτελεί η 

απόκτηση μιας τραπεζικής επιχείρησης του τύπου τον οποίο μια από τις 

συνενούμενες τράπεζες δεν έχει ή να γίνει υπολογίσιμη παρουσία σε μια γεωγραφική 

περιοχή την οποία μια από τις επί μέρους τράπεζες δεν εξυπηρετεί.

(13) Η δυνατότητα επίτευξης μιας καλύτερης διασποράς (diversification) των 

δανείων προς μείωση των κινδύνων που ελλοχεύουν.

(14) Η δυνατότητα να καρπωθούν τα οφέλη από ένα μεγαλύτερο όγκο 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με μειωμένα γενικά έξοδα. (Πρέπει να σημειωθεί 

ότι τέτοια οφέλη δεν συνεπάγονται πάντοτε από μια συγχώνευση).
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(15) Κατάργηση πλεοναζουσών λειτουργιών. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν 

καταστήματα της εξαγοράστριας τράεπζας δίπλα στην εξαγορασθείσα, μερικά από 

αυτά μπορεί να κλείσουν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα εξυπηρέτησης στους 

πελάτες, με αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών

(16) Η απόκτηση ενδεχόμενων φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Αναγνωρίζεται διεθνώς από τους τραπεζίτες ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να ληφθεί μια 

τέτοια σημαντική επιχειρηματική απόφαση δίχως προηγουμένως να εξετασθούν οι 

δυνατές ή πιθανές φορολογικές επιπτώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα αντίστοιχα 

πλαίσια που θέτει η Ε.Ε. με τις οδηγίες της.

Πάντως, η σχετική σημαντικότητα των απαλλαγών από φόρους σαν κίνητρο για 

συγχωνεύσεις πιθανότατα δεν είναι τόσο μεγάλη μεταξύ των τραπεζικών εταιριών 

όπως όταν άλλοι τύποι επιχειρήσεων εμπλέκονται στις συγχωνεύσεις.

Η πρόταση για συγχώνευση θα πρέπει να εξετάζεται καλά ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

το πρωταρχικό οικονομικό κίνητρο είναι να ωφεληθούν όλοι οι μέτοχοι και όχι να 

ωφεληθεί κυρίως η διοίκηση δια μέσου απόκτησης αυξημένου κύρους, βελτιωμένης 

κοινωνικής θέσης, μεγαλύτερων μισθών, πρόσθετων μερισμάτων ή πρόσθετων 

αμοιβών ή τέλος, καλύτερων παροχών συνταξιοδότησης.

Οι ενδεχόμενες δυσκολίες -που θα πρέπει να σταθμιστούν και εξετασθούν δεόντως - 

αντισταθμίζουν μερικές φορές τα ισχυρά πλεονεκτήματα, τα οποία, όπως αναφέρθηκε 

πιο πάνω, μπορεί να προκύπτουν από μια συγχώνευση.

Οφείλουμε, όμως να αναφέρουμε και ενδεχόμενα μειονεκτήματα:

(1) Οι δυσκολίες στη εξοικείωση του προσωπικού των συγχωνευό μενών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους νέους συνεργάτες, τις νέες πολιτικές και τις 

νέες διαδικασίες.

(2) Οι ζηλοτυπίες και ο εσωτερικός ανταγωνισμός καθώς και οι προστριβές που 

συχνά συμβαίνουν ανάμεσα στο προσωπικό των τραπεζών που συγχωνεύθηκαν.
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(3) Η απαλλαγή του πλεονάζοντος προσωπικού και του πλεονάζοντος εξοπλισμού, 

που μπορεί να συνεπάγεται η συγχώνευση, πιθανόν να γίνει επιζημίως.

(4) Το πρόβλημα των υποκαταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων που μπορεί να μην 

χρειάζονται μετά τη συγχώνευση, αλλά που μπορεί να μην είναι δυνατό να 

εκμισθωθούν ή πωληθούν επικερδώς.

(5) Σε μερικές περιπτώσεις συγχώνευσης νέα γραφική ύλη, έντυπα, σήματα, κ.ο.κ. θα 

απαιτηθούν, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια «σπατάλη» των αποθεμάτων 

αναλώσιμων και ειδών εξοπλισμού που υπάρχουν.

(6) Η αβεβαιότητα του κατά πόσο η προτεινόμενη συγχώνευση θα εγκριθεί από τις 

αρμόδιες εποπτικές αρχές π.χ. στην Ελλάδα, (Τράπεζα της Ελλάδας -Υπουργείο 

Ανάπτυξης).

(7) Η αβεβαιότητα του κατά πόσο θα κρατηθεί όλη η υπάρχουσα δραστηριότητα των 

συγχωνευόμενων τραπεζών και κατά πόσο κάποιο ουσιώδες μέρος της επιθυμητής 

δραστηριότητας οποιουδήποτε από τα συγχωνευόμενα ιδρύματα θα χαθεί σαν ένα 

«παραπροϊόν» της συνένωσης.

(8) Η πιθανότητα ότι η τράπεζα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση μπορεί να 

έχει πλεονάζον προσωπικό σε ορισμένα τμήματα ή θέσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να 

συμβεί ένας αναγκαίος διπλασιασμός ειδικών σε θέματα αγορών συναλλάγματος, σε 

θέματα διαφήμισης, σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, κ.λ.π. Από τη στιγμή που 

θα αποφασισθεί ότι τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης συγχώνευσης εμφανώς 

υπερτερούν των πιθανών μειονεκτημάτων, είναι αναγκαίο να ετοιμασθούν οι όροι της 

συγχώνευσης. Οι χρηματοοικονομικοί όροι της προτεινόμενης συμφωνίας θα είναι, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πλέον καθοριστικός παράγοντας εφ’ όσον η 

πρόταση εγκριθεί από τους μετόχους των αντίστοιχων ιδρυμάτων.

(9) Οι συγχωνεύσεις πολλές φορές υποκινούνται από υπερ-αισιόδοξη πρόβλεψη για 

το ύψος της αποδοτικότητας ως αποτέλεσμα του συνδιασμού της λειτουργίας των 

συγχωνευθεισών τραπεζών. Οπότε, η εξαγοράστρια τράπεζα πληρώνει υπερβολικό 

τίμημα για την τράπεζα που πρόκειται να εξαγοράσει.
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Επιπροσθέτως προς τους χρηματοοικονομικούς όρους της πρότασης, όμως, μερικά 

άλλα ζητήματα που μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες είναι:

(1) Ποιος θα είναι ο Γενικός Διευθυντής των συγχωνευόμενων τραπεζών και ποια θα 

είναι η σχετική (ιεραρχική) διάταξη και ο μισθός των άλλων ανώτερων στελεχών;

(2) Από ποιους θα αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο των συγχωνευόμενων 

τραπεζών;

(3) Εάν οι πολιτικές των επί μέρους τραπεζών δεν ήταν ταυτόσημες ή παρόμοιες, τι 

πολιτικές θα ακολουθηθούν στις συγχωνευθείσες σε μια τράπεζες;

(4) Θα διατηρηθούν όλα τα ανώτερα στελέχη και όλοι οι υπάλληλοι των επί μέρους 

τραπεζών, άσχετα από το κατά πόσο αυτοί είναι αναγκαίοι πράγματι, και εάν ναι, για 

πόσο χρονικό διάστημα;

(5) Πώς θα εξισωθούν οι πρόσθετες παροχές, όπως τυχόν προγράμματα εθελούσιας 

εξόδου, προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη, ομαδική ασφάλεια ζωής, κλπ.;

(6) Πως θα συμβιβασθούν διαφορές στα μισθολογικά κλιμάκια; Συνήθως οι μισθοί 

και τα πρόσθετα οφέλη πρέπει να αυξηθούν στο επίπεδο εκείνης της τράπεζας που 

έχει τις υψηλότερες παροχές.

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε 

συγχώνευση τραπεζών είναι το να καθοριστεί ο μαθηματικός τύπος ή η μέθοδος 

αποτίμησης για τους χρηματοοικονομικούς όρους της συγχώνευσης, που θα είναι 

τίμιος και δίκαιος για όλους τους μετόχους.

Η διαδικασία της αποτίμησης δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να αναχθεί σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος να ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν 

πολλές μέθοδοι αποτίμησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται υπόψη στον 

καθορισμό της αξίας που απαιτεί η συγχώνευση τραπεζών και οι οποίες είναι κατ' 

ουσία τεχνολογιστικές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Walter Kennedy (1969):
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"The determination of a valuation for merger purposes should be a job for non

partisan certified public accountants, who are experienced in bank accounting. The 

process will likely require the adjustment of balance sheets in all banks included in 

the merger to reflect understated or overstated assets or liabilities. The judicious 

appraisal of some types of bank assets and liabilities is not an easy or simple matter. 

In a similar manner, the earnings and expense statements of the institutions should be 

adjusted over a period of several years so that they will reflect identical accounting 

principles and methods.
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2. Συγχωνεύσεις και Αποτελεσματικότητα: Επισκόπηση της

βιβλιογραφίας (Θεωρία και Εμπειρικές Μελέτες)

2.1 Εισαγωγή

Η βιλιογραφία, όσον αφορά την μέτρηση του ανταγωνισμού μπορεί να χωριστεί σε 

δύο «δεσπόζουσες» τάσεις, τις δομικές (structural) και μη-δομικές (non structural) 

προσεγγίσεις. Η δομική προσέγγιση για την μέτρηση του ανταγωνισμού, η οποία 

καλύπτει και το μεγαλύτερο κομμάτι της βιβλιογραφίας, περιλαμβάνει την Θεωρία 

της Structure-Conduct-Perfomance (SCP) και την Efficiency hypothesis, καθώς και 

ένα αριθμό από μεθοδικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην Θεωρία 

της Βιομηχανικής Οργάνωσης. [Bikker & Haaf 2001]

Η θεώρηση της Structure-Performance, εξετάζει εάν μια υψηλά συγκεντρωμένη 

αγορά προκαλεί την «συνομωτική» (collusive) συμπεριφορά ανάμεσα στις 

μεγαλύτερες τράπεζες η οποία οδηγεί σε “μια ανώτερη αγοραία επίδοση” (superior 

market performance), σε αντίθεση με την θεωρία της αποτελεσματικότητας, η οποία 

δίνει έμφαση στην αύξηση της αποδοτικότητας των τραπεζών μέσω της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, η θεώρηση SCP θεωρεί πως η ολιγοπωλιακή 

δύναμη κάποιων μεγάλων τραπεζών, οδηγεί σε καθορισμό των επιτοκίων από αυτές 

και στη δημιουργία μεγαλύτερων spread (επιτόκια καταθέσεων δανεισμού). Συνέπεια 

αυτού, είναι η αυξημένη κερδοφορία. Έτσι, η θεωρία αυτή πιστεύει ότι οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται καθαρά για αύξηση της συγκέντρωσης, η οποία 

εμπειρικά οδηγεί στην αύξηση της κερδοφορίας.

Αντίθετα, η θεωρία του efficiency υποστηρίζει ότι, σε μια αγορά με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα, υπάρχουν οικονομίες κλίμακας και οικονομίες φάσματος. Η 

προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι το κέρδος είναι απόρροια της αποτελεσματικότητας. Κατά 

συνέπεια οι τράπεζες που παρουσιάζουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας και μείωση 

του κόστους, θα τείνουν να επιβάλλονται στις μικρότερες τράπεζες με μικρότερη 

κερδοφορία και μικρότερη αγοραία αξία και θα υπάρχει πίεση για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές.
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Όμως, υπάρχει και η άποψη κάποιων μελετητών, όπως είναι αυτή των Punt και Van 

Rooij (1999), οι οποίοι έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην προσπάθεια για την 

εξήγηση της σχέσης κέρδους-διάρθρωσης (profit-structure relationship). Η πρώτη 

θεωρία, όπως υποστηρίζουν, είναι η Θεωρία της Αγοραίας Δύναμης (Market Power 

Hypothesis) η οποία εκφράζει την άποψη ότι η αγοραία δύναμη είναι αυτή που 

προκαλεί την αύξηση της κερδοφορίας. Συνεπώς, οι τράπεζες συγχωνεύονται, 

αυξάνουν την αγοραία τους δύναμη και λόγω της αγοραίας δύναμης οδηγούνται σε 

αύξηση της κερδοφορίας. Οι Punt και Van Rooij πιστεύουν ότι αυτή η θεωρία 

υποδιαιρείται σε τρεις υποθεωρίες: (α) την Structure Conduct Performance (β) τη 

θεώρηση της Σχετικής αγοραίας δύναμης (Relative market - power hypothesis) και 

(γ) τη θεώρηση της ‘Ήσυχης ζωής” (Quiet life Hypothesis). Χωρίς να αναλύσουμε 

την βασική θεώρηση της κάθε μιας προσέγγισης, αρκεί να αναφέρουμε ότι και οι 

τρεις υποθεωρίες, λίγο ή πολύ, δηλώνουν ότι μόνο οι εταιρίες με μεγάλα μερίδια 

αγοράς μπορούν να κάνουν υπερκέρδη και η αύξηση της Αγοραίας Δύναμης οδηγεί στην 

επιβίωση της επιχείρησης.

Όσον αφορά τη δεύτερη βασική θεωρία, δηλαδή την Efficiency-structure hypothesis, 

η οποία πιστεύει ότι μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας μια τράπεζα μπορεί 

να απολαύσει αυξημένα κέρδη, οι Punt και Van Rooij (1999) θεωρούν ότι διαιρείται 

σε δύο υποκατηγορίες : (α) την efficient-structure-X-efficiency hypothesis και την (β) 

efficient-structure-scale efficiency. Η πρώτη, θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις 

απολαμβάνουν υψηλά κέρδη μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, η οποία 

προέρχεται ως αποτέλεσμα ενός καλού μάνατζμεντ, το οποίο δεδομένου των εισροών 

και εκροών, είτε ελαχιστοποιεί το κόστος, είτε μεγιστοποιεί το κέρδος. Αντιθέτως, η 

δεύτερη υποθεώρηση υποστηρίζει ότι, διαφορές στην κερδοφορία δεν προέρχονται 

από την ποιότητα του μάνατζμεντ, αλλά από διαφορές στο επίπεδο της 

αποτελεσματικότητας κλίμακας στο οποίο μια επιχείρηση λειτουργεί.

Αυτή η θεώρηση των Punt και Van Rooij (1999) δεν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

αυτή που αναφέρουν οι Bikker & Haaf (2001) την οποία αναλύσαμε πρωτύτερα. Στην 

ουσία πρόκειται για την ίδια θεωρία, η οποία όμως προσεγγίζεται από διαφορετικές 

κατευθύνσεις.
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2.2 Εμπειρικές Μελέτες

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα των συγχωνεύσεων κινείται, 

κυρίως, γύρω από τρεις βασικούς άξονες : (α) την μελέτη της Χ-αποτελεσματικότητας 

και των αποτελεσμάτων της, (β) της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην συγκέντρωση 

και τον ανταγωνισμό και (γ) τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος. Αφιερώνουμε, 

ωστόσο, μια μικρή ενότητα, στο μέσο του κεφαλαίου, για την ανάλυση των μη- 

δομικών μοντέλων, τα οποία ασχολούνται με την μέτρηση του ανταγωνισμού και τα 

οποία αποτέλεσαν σημείο αναφοράς αρκετών μελετητών.

2.2.1 Συγχωνεύσεις και Χ-αποτελεσματικότητα

Οι Punt και Van Rooij (1999) χρησιμοποιούνε στην μελέτη τους για το Ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα δύο απόλυτα μέτρα για να μετρήσουν την αλλαγή στην «επίδοση» 

των συγχωνευομένων τραπεζών. Το πρώτο μέτρο είναι η αλλαγή της «επίδοσης» 

[performance change] ένα χρόνο πριν την συγχώνευση, συγκριτικά με ένα χρόνο 

μετά, και το δεύτερο μέτρο μελετά την αλλαγή ένα χρόνο πριν την συγχώνευση με το 

δεύτερο χρόνο μετά την συγχώνευση. Οι Punt και Van Rooij χρησιμοποιούν το ROA 

(δείκτης απόδοσης Ενεργητικού) και ROE (δείκτης απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων) για 

την μέτρηση της κερδοφορίας και τα αποτελέσματα τους δείχνουν τα εξής :

(Α) Η efficient-structure-scale efficiency υπόθεση δεν υποστηρίζεται από τα 

αποτελέσματα, καθώς αύξηση της αποτελεσματικότητας κλίμακος δεν φάνηκε ως 

αποτελέσμα των συγχωνεύσεων. Κατά συνέπεια, η υπόθεση αυτή απορρίπτεται από 

τους Punt και Van Rooij (1999) για την εξήγηση της δραστηριότητας των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

(Β) Η θεωρία efficient-structure-X-efftciency ανταποκρίνεται αρκετά καλά με τις 

προβλέψεις των Punt και Van Rooij. Η αυξημένη Χ-αποτελεσματικότητα οδηγεί σε 

αυξημένη κερδοφορία.

(Γ) Όλες οι θεωρίες της αγοραίας δύναμης απορρίπτονται, καθώς τα αποτελέσματα 

δεν δείχνουν καμία απόδειξη ότι οι συγχωνευόμενες τράπεζες χρησιμοποιούν την

28



αυξημένη τους αγοραία δύναμη ώστε να καθορίσουν τιμές σε ένα επίπεδο που θα 

αυξήσει την κερδοφορία τους. Οι Punt και Van Rooij (1999) αποδέχονται την θεωρία 

της αποτελεσματικότητας για να εξηγήσουν τις συγχωνεύσεις στον Ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο.

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό σύστημα είναι, επίσης, αυτή 

του Bikker (1999), η οποία εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 

τραπεζών. Ο Bikker (1999) διατείνεται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν 

οι εγχώριες τράπεζες στις εγχώριες αγορές που λειτουργούν, έχουν πλέον αρχίσει να 

εκλείπουν. Παράλληλα, σχολιάζει πως η (ανα-)αποτελεσματικότητα του τραπεζικού 

συστήματος έχει μελετηθεί αρκετά, αλλά τα τελευταία χρόνια η έμφαση της έρευνας 

έχει «στραφεί» από τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος, στην τεχνική και αναλογική 

αναποτελεσματικότητα (allocative inefficiency). Η διοικητική ικανότητα {managerial 

ability), η οποία καθορίζει τις εισροές και εκροές με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 

κόστους ή την μεγιστοποίηση του κέρδους, αναφέρεται ως Χ-αποτελεσματικότητα.

Ο Farrel (1957) κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ τεχνικής και αναλογικής 

αποτελεσματικότητας, με την πρώτη (τεχνική) ως την ικανότητα μιας επιχείρηρησης 

να εξασφαλίσει τις μέγιστες εκροές με δεδομένες εισροές, και την δεύτερη 

(allocative), ως την ικανότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει τις εισροές σε 

άριστες αναλογίες, δεδομένου τις σχετικές τους τιμές και τεχνολογία. Η Χ- 

αποτελεσματικότητα αναφέρεται, με άλλα λόγια, στην ικανότητα της τράπεζας να 

λειτουργεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ελέγχοντας τα έξοδα της και 

δημιουργώντας έσοδα. Ο σχηματισμός της γίνεται θέτοντας αποκλίσεις από το όριο 

αποτελεσματικού κόστους (efficient cost frontier) το οποίο αντιπροσωπεύει το 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε δεδομένο ύψος εισροής. (Leibstein 1966)

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την μέτρηση της Χ-αποτελεσματικότητας οι οποίες 

θα σχολιαστούν μετέπειτα στην εργασία. Ο Bikker (1999), χρησιμοποιεί την μέθοδο 

(SFA) Stochastic frontier. Οι Berger & Humphrey (1997) και οι Molynex et al (1996) 

αναφέρουν μια σειρά από μελέτες οι οποίες μετράνε την αναποτελεσματικότητα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών κρατών με την 

μέθοδο SFA. Η μέθοδος SFA μας βοηθάει να υπολογίσουμε τον βαθμό της (ανα-) 

αποτελεσματικότητας κάθε τράπεζας του δείγματος μας ξεχωριστά, και στην συνέχεια
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να το ανάγουμε στο σύνολο, βγάζοντας συμπεράσματα για την 

Χ-(ανα-)αποτελεσματικότητα συνολικά, ενός εθνικού τραπεζικού συστήματος. Μετράμε 

π.χ. την αποτελεσματικότητα 20 Ιταλικών τραπεζών ξεχωριστά και βγάζουμε 

συμπέρασμα για την Χ-αποτελεσματικότητα ολόκληρου του Ιταλικού Τραπεζικού 

κλάδου. Ο Bikker (1999) λέει πως η μέθοδος αυτή, αν και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα 

στην Αμερική, η έρευνα στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένη. Η ανάλυση 

βασίζεται στην υπόθεση ότι η τεχνολογία μιας τράπεζας μπορεί να περιγράφει από 

μια συνάρτηση παραγωγής η οποία συνδέει τις τραπεζικές εκροές με τις διαθέσιμες 

εισροές, καταλήγωντας σε μια δυϊκή συνάρτηση κόστους.

Ο Christensen (1973) προτείνει την τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους η οποία 

χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας (Burger & 

Humphrey 1997). Το βασικό πρόβλημα όμως με αυτή την μέθοδο αποτελεί το τι 

ακριβώς ορίζεται ως εκροή στην τραπεζική. Στην Θεωρία Διαμεσολάβησης 

(Intermediation approach) π.χ., οι τράπεζες προσελκύουν καταθέσεις και άλλα 

κεφάλαια και τα μετατρέπουν σε δάνεια και επενδύσεις με μορφή χρεογράφων, 

χρησιμοποιώντας εργατικό δυναμικό και εισροές, όπως κτίρια, εξοπλισμό, 

πληροφορική και άλλα υλικά. Οι πληρωμές για επιτόκια εμφανίζονται ως μέρος του 

κόστους της τράπεζας και η αντίστοιχη δυϊκή συνάρτηση παραγωγής δεν 

περιλαμβάνει τις καταθέσεις ως παράγοντα εισροής, αλλά το επιτόκιο που 

πληρώνεται για τις καταθέσεις. Για παραδείγματα, βλέπετε Altunbas et al 

(1994,1995). Ένας άλλος ορισμός για την εκροή όμως δίνεται από την Θεωρία της 

Παραγωγής (Production Approach), η οποία υποθέτει ότι οι τράπεζες είναι «παροχοί» 

υπηρεσιών σχετικά με δάνεια και καταθέσεις. Κάτω από αυτή την άποψη, οι 

πληρωμές για επιτόκια καταθέσεων δεν θεωρούνται ως τραπεζικά κόστη. Ο Bikker 

(1999) αποδέχεται την τελευταία άποψη.

Ο Bikker (1999) βρίσκει τα εκτιμώμενα επίπεδα αποτελεσματικότητας να είναι 

αρκετά χαμηλά συκριτικά με αυτά της βιβλιογραφίας. Για την Αμερική οι Berger και 

Humphrey (1997) βρίσκουν μέσες αποτελεσματικότητες γύρω στα 80% ή και 

υψηλότερα, αν και έχουν παρατηρηθεί και χαμηλότερα επίπεδα π.χ. της τάξης του 

48% (Evanoff και Israilevich 1991, Berger, Hancock και Humphrey 1993). Ακόμη, ο 

Bikker (1999) βρίσκει ότι, κατά μέσο όρο, οι Ισπανικές τράπεζες εμφανίζονται να 

είναι οι λιγότερο αποδοτικές στην Ευρώπη, ακολουθούμενες από τις Γαλλικές και τις
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Ιταλικές. Οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο και την Ελβετία εμφανίζουν 

πιο καλή αποδοτικότητα. Αυτό βέβαια, τονίζει ο Bikker οφείλεται και στο 

φορολογικό σύστημα το οποίο ευνοεί αυτές τις χώρες. Σε γενικές γραμμές η 

Γερμανία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία βρίσκονται σε μια μέση θέση 

(medium position). Τα επίπεδα κόστους στις Ισπανικές Τράπεζες υπολογίζεται ότι 

είναι 33% επάνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η Χ-αναποτελεσματικότητα στο 

46% (του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Τέλος, το κόστος στις τράπεζες του 

Λουξεμβούργου είναι 34% κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η Χ- 

αναποτελεσματικότητα στο 37%.

Μια συγκεντρωτική μελέτη για την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων 

είναι, επίσης, αυτή των Berger και Humphrey (1997). Το πιο σημαντικό συμπέρασμα 

τους είναι ότι διαπίστωσαν ότι πολλές από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρίες έχουν βρει μια θετική στατιστική 

σχέση μεταξύ συγκέντρωσης της αγοράς και κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

διότι οι τράπεζες σε αγορές με υψηλή συγκέντρωση ασκούν μονοπωλιακή δύναμη 

στην τιμολόγηση ώστε να αποκομίσουν υπερκέρδη. Ο Demsetz (1973) εναλλακτικά 

συνδέει την συγκέντρωση (concentration) με την υψηλή κερδοφορία μέσω της 

αποτελεσματικότητας. Κάτω από την αποτελεσματική δομή (efficient structure), οι 

αποτελεσματικές τράπεζες συναγωνίζονται πιο “άγρια” για μεγαλύτερα μερίδια 

αγοράς και έχουν επίσης υψηλά κέρδη λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής.

Αυτές οι διαφορετικές εξηγήσεις των διαφορών στην κερδοφορία ανάμεσα σε 

εταιρίες -market power εναντίον efficiency-έχονν ευθέως αντίθετες επιπτώσεις στην 

αντιτράστ πολιτική. Δηλαδή, εάν τα υψηλά κέρδη δημιουργούνται από αγοραία 

δύναμη (market power), οι αντιτράστ κινήσεις είναι πιθανό να είναι κοινωνικά 

ευεργετικές, οδηγώντας τις τιμές σε ανταγωνιστικά μεγέθη και στην κατανομή των 

πόρων πιο αποτελεσματικά. Όμως, αν η υψηλή αποτελεσματικότητα είναι η εξήγηση 

για τα υψηλά κέρδη, τότε το «σπάσιμο» των αποτελεσματικών επιχειρήσεων οι 

οποίες έχουν κερδίσει μεγάλα μερίδια αγοράς είναι πιθανό να οδηγήσει σε τιμές που 

δεν είναι επιθυμητές στους καταναλωτές. Οι μελέτες που συγκρίνουν την αγοραία 

δύναμη (market power) και την αποτελεσματικότητα (efficiency) είναι περιορισμένες. 

Οι Berger and. Hannan (1997) λένε ότι η υψηλή συγκέντρωση συνδέεται σημαντικά με 

τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων και τα υψηλότερα επιτόκια χορηγήσεων.
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Οι Berger και Humphrey (1997) επίσης σχολιάζουν για τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, λέγοντας ότι έχουν αποδειχθεί ότι υπήρξαν επιτυχείς στην μείωση των 

δεικτών κόστους (cost ratios) και της αποτελεσματικότητας κόστους. Παρόλα αυτά 

υποστηρίζουν, ότι οι ακαδημαϊκές μελέτες δεν παρατηρούν πάντα κάτι τέτοιο 

(δηλαδή δεν συμφωνούν στο ότι οι συγχωνεύσεις μειώνουν τα κόστη). Αυτό 

συμβαίνει είτε χρησιμοποιούνται απλοί χρηματοοικονομικοί δείκτες προ-και μετά 

των συγχωνεύσεων (π.χ. ROA, ROE κλπ) είτε με πιο εξειδικευμένες μεθόδους, 

χρησιμοποιώντας οικονομετρικά μοντέλα και συναρτήσεις ορίων κόστους (frontier 

cost functions). [Peristiani 1997, De Young 1997],

Oi Berger και Humphrey (1997) επίσης τονίζουν ότι παρά το γεγονός ότι μερικές 

συγχωνεύσεις έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, πολλές άλλες έχουν αποδειχθεί ότι 

επιβαρύνουν τους δείκτες κόστους (cost ratios) ή την αποτελεσματικότητα κόστους. 

Τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 

κερδοφορίας, είναι ένας τομέας στον οποίο δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα. Παρόλα 

αυτά, κάποιες μελέτες έχουν δείξει πως η αποτελεσματικότητα κέρδους βελτιώνεται 

αισθητά μεταξύ συγχωνεύσεων μεγάλων τραπεζών (Akhavein et al 1997). Οι 

συγχωνευόμενες τράπεζες τείνουν να «στρέφουν» τα “προϊόντα” τους (output mixes) 

μακριά από τα χρεώγραφα και τα κατευθύνουν προς τα δάνεια, κάτι το οποίο αυξάνει 

την αποτελεσματικότητα των κερδών, διότι η έκδοση δανείων δημιουργεί αξία (αλλά 

και περισσότερο ρίσκο) σε σχέση με την αγορά χρεωφράφων. Συν τοις άλλοις, οι 

Berger and Humphrey στην μελέτη τους σκιαγραφούν τα αποτελέσματα 130 

συνολικά μελετών σε 21 χώρες. Για την Ελλάδα συμπεριλαμβάνουν τις μελέτες των 

Giokas (1991) και των Vassiloglou and Giokas (1990) οι οποίες έχουν διεξαχθεί με 

την οικονομετρική μέθοδο DEA.

Όσον αφορά την μεθοδολογία για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας, οι Berger 

και Humphrey (1997) αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι: (α) οι 

παραμετρικές (parametric) και (β) οι μη-παραμετρικές (non parametric) μέθοδοι για 

την μέτρηση της Χ-αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι πιο 

συνηθισμένοι μέθοδοι ορίου μη-παραμέτρων (non parametric frontier) για την 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας, είναι η μέθοδοι DEA (Data Envelopment 

Analysis) και η (FDH) Free Disposal Hull. Πολύ συνοπτικά περιγράφεται η 

οικονομετρική μέθοδος DEA αμέσως παρακάτω.
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Το μεγαλύτερο οικονομετρικό πρόβλημα με την Χ-αποτελεσματικότητα έχει να κάνει 

με τον διαχωρισμό των αποκλίσεων της από το τυχαίο σφάλμα, που ίσως σε ορισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα, προσωρινά, να αλλοιώνει το κόστος (Berger και Humphrey 

1997). Η DEA, υποθέτει πως δεν υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις και έτσι όλες οι 

αποκλίσεις από το υπολογισμένο όριο αντιπροσωπεύουν αναποτελεσματικότητα 

(Miller and Noulas 1996, Rangan και Parurka (1990).

Τώρα, όσον αφορά τις πιο βασικές μεθόδους ορίου παραμέτρων (parametric frontier) 

αυτές είναι οι: SFA (Stochastic frontier Approach), DFA (Distribution Free 

Approach) και η TFA ( Thick Frontier Approach). Για παράδειγμα, η TFA μέθοδος, 

χωρίζει το δείγμα με βάση το κόστος, σε τέσσερις ομάδες ίσης συχνότητας εμφάνισης 

(quartiles). Υποθέτει ότι οι αποκλίσεις από τα αναμενόμενα κόστη στη χαμηλότερη 

ομάδα μέσου κόστους των τραπεζών εκφράζουν τυχαία σφάλματα, ενώ αποκλίσεις 

ανάμεσα στην υψηλότερη και χαμηλότερη ομάδα μέσου κόστους εκφράζουν X- 

αναποτελεσματικότητες (Berger and Humphrey 1991).

Αξίζει να αναφερθεί ότι μια σημαντική μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει κάνει και ο Νούλας (2001). Ο Νούλας εξέτασε 

την αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών με δείγμα 19 τραπεζών για την 

περίοδο 1993-1998. Καταλήγει στο γεγονός ότι παρά του ότι οι ιδιωτικές τράπεζες 

είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις δημόσιες, οι διαφορές στα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι και οι 

δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τον ίδιο ανταγωνισμό στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα. Παρόλα αυτά η προσαρμογή των ιδιωτικών τραπεζών 

στην απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος ήταν περισσότερη θετική για τις 

ιδιωτικές τράπεζες παρά για τις κρατικές, οι οποίες εμφάνισαν σημαντικές απώλειες 

μεριδίων αγοράς.

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία ασχολείται με το θέμα των επιπτώσεων των 

Μεγα-συγχωνεύσεων (megamergers) στην αποτελεσματικότητα και τις τιμές, είναι 

αυτή των Berger, Humphrey και Akhanvein (1997). Τα αποτελέσματα τους βρίσκουν 

ότι οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις απολαμβάνουν μια στατιστικά σημαντική 

ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 16% στην αποτελεσματικότητα κέρδους 

συγκριτικά με άλλες μεγάλες τράπεζες. Αυτή η βελτίωση οφείλεται σε αυξημένα
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έσοδα, συμπεριλαμβανομένης και μιας αλλαγής των εκροών από χρεώγραφα σε 

δάνεια, ένα προϊόν που προσδίδει μεγαλύτερη αξία, αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο όπως 

είδαμε και πρωτύτερα στην ανάλυση μας. Η βιβλιογραφία λέει ότι οι συγχωνεύσεις 

μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα κόστους με την δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας, σκοπού (product mix) ή Χ-αποτελεσματικότητας. Οι Berger, 

Humphrey, Akhanvein (1997) υποστηρίζουν ότι οι συγχωνεύσεις μπορεί να αυξάνουν 

τα κέρδη με τρεις πιθανούς τρόπους :

α) Θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα κόστους, μειώνοντας τα 

κόστη ανά μονάδα εκροής για μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών (output quantities) 

και τιμών των εισροών (input prices).

β) Οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη μέσω βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητα των κερδών, το οποίο συνεπάγεται την επιλογή των άριστων 

συνδιασμών εισροών και εκροών.

ή γ) οι συγχωνεύσεις απλά βελτιώνουν τα κέρδη μέσω της αύξησης της αγοραίας 

δύναμης (market power) και της δυνατότητας ελέγχου των τιμών.

Οι Berger, Humphrey & Akhanvein (1997), παρατηρούν ότι η εμπειρική δουλειά που 

έχει γίνει, έχει δείξει πως οι συγχωνεύσεις δεν φέρνουν την επιθυμητή βελτίωση στην 

αποτελεσματικότητα του κόστους, δηλαδή βελτίωση εξαιτίας μείωσης του κόστους 

δεν υπήρξε. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σε αυτό το αποτέλεσμα κατέληξαν οι 

μελέτες των : Rhoades (1986) & (1990), Srinivasan (1992) και Pilloff (1996). Οι 

περισσότερο εξ αυτών έκαναν απλές συγκρίσεις δεικτών κόστους, προ και μετά 

συγχωνεύσεων, όπως τον λόγο Λειτουργικό Κόστους/Σύνολο Ενεργητικού, και 

ουσιαστικά δεν βρήκαν καμία σημαντική αλλαγή ή μείωση του κόστος που να 

σχετίζεται με τις συγχωνεύσεις Παράλληλα, οι αλλαγές στα μερίδια αγοράς - μετά 

τις συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζών-δεν ήταν σημαντικές. Οι συγγραφείς το 

αποδίδουν αυτό στο γεγονός ότι η αντιτράστ πολιτική λειτουργεί πάρα πολύ 

ικανοποιητικά και εμποδίζει τις μεγάλες αλλαγές και αυξήσεις, από συγχωνεύσεις, 

στα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά τις μελέτες που έχουν γίνει και οι οποίες 

συγκρίνουν κάποιους δείκτες, προ και μετά την συγχώνευση, όπως είναι ο ROA και ο 

ROE, οι Berger et al. (1997) πιστεύουν ότι αυτή η ανάλυση μπορεί να είναι απλή και
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εύκολη αλλά έχει σημαντικές μεθοδολογικές δυσκολίες με σημαντικότερο το ότι δεν 

υπολογίζονται οι τιμές των εισροών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ελεγχθεί η 

πηγή από που προέρχεται μια πιθανή αλλαγή κερδοφορίας. Τα ROE και ROA μπορεί 

να μεταβληθούν και για διάφορους άλλους λόγους, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι 

αυξήθηκαν λόγω μιας συγχώνευσης. Τέλος, τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως οι 

συγχωνεύσεις των μεγάλων τραπεζών της δεκαετίας του 80’ βελτίωσαν, κατά μέσο 

όρο, την αποτελεσματικότητα κέρδους των συγχωνευμένων τραπεζών.

Ο Rhoades (1994) παρουσίασε μια συγκριτική ανάλυση των μελετών πάνω στις 

τραπεζικές συγχωνεύσεις για τα έτη από το 1980-93 και κατέληξε σε κάποια βασικά 

συμπεράσματα. Ο συγγραφέας γράφει ότι για την περίοδο 1980-93 βρήκε συνολικά 

39 μελέτες για τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 

αποτελεσματικότητα, την κερδοφορία και την μετοχική αξία. Αναφέρει ότι οι μισές 

από τις αναλύσεις που συγκεντρωτικά βρήκε παρουσίαζαν μια εντελώς διαφορετική 

μεθοδολογία από τις άλλες μισές. Συγκεκριμένα, οι 19 από τις 39 μελέτες, 

χρησιμοποιούσαν την μέθοδο της Επίδοσης (Operating Performance ή αλλιώς, 

observed performance), στην οποία οι μελετητές παρατηρούσαν την 

χρηματοοικονομική «επίδοση» μιας επιχείρησης προ και μετά την συγχώνευση. Οι 

υπόλοιπες 20 μελέτες εξετάζουν την αντίδραση της τιμής της μετοχής των 

εξαγοραστριών τραπεζών και των τραπεζών-στόχων, στην ανακοίνωση μιας 

επικείμενης συγχώνευσης. Οι μελέτες αυτές αφορούν την μέθοδο της ανάλυσης 

γεγονότος {Event Studies).

Όσον αφορά την μέθοδο της Επίδοσης, ο Rhoades αναφέρει ότι η μέθοδος αυτή 

φαίνεται αρκετά «ελκυστική» διότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον του μελετητή 

αποκλειστικά στην μείωση του κόστους και στην αποτελεσματικότητα του 

τραπεζικού κλάδου, μέσω της ανάλυσης δεικτών και κυρίως επιπέδων κερδών ή των 

λόγων κόστους, ή και των δύο μαζί, πριν και μετά την συγχώνευση. Η σύγκριση 

γίνεται μεταξύ τραπεζών που επιδώθηκαν σε συγχωνεύσεις και τραπεζών που δεν 

ακολούθησαν αυτή την στρατηγική. Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν μαζί τόσο τα 

επίπεδα κερδών όσο και τα επίπεδα κόστους (cost rates), αν και δύο-τρεις μελέτες με 

την μέθοδο της επίδοσης, εξετάζουν μόνο είτε τους δείκτες κόστους (cost ratios), είτε 

τα επίπεδα κερδών. Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος στις μελέτες με την 

μέθοδο της επίδοσης, ποικίλλει. Για παράδειγμα, οι Crane and Linder (1993)
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χρησιμοποιούν σαν δείγμα 1 συγχώνευση, ενώ ο Peristiani (1993), 4900 

συγχωνεύσεις. Πάντως, όλα τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

επίδοσης φαίνεται πως συμφωνούν στο εξής : σχεδόν όλες οι μελέτες που βρίσκουν 

κανένα κέρδος στην αποτελεσματικότητα, βρίσκουν επίσης καμία βελτίωση στην 

κερδοφορία, αν συμπεριληφθούν και οι δύο παράμετροι. Σε αντίθεση, έξι μελέτες που 

δείχνουν τουλάχιστον κάποια ένδειξη μιας βελτίωσης της επίδοσης δεν μας δίνουν 

συνεπή αποτελέσματα μεταξύ αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Οι Spindt and 

Tarhan (1991) και οι Cornett and Tehranian (1992) βρίσκουν κάποια βελτίωση στο 

ROE από τις συγχωνεύσεις αλλά καμία βελτίωση στο ROA ή στην 

αποτελεσματικότητα κόστους.

Οι Spong and Shoenhair (1992) βρίσκουν στοιχεία βελτίωσης στην 

αποτελεσματικότητα κόστους που σχετίζεται με τα γενικά έξοδα (overhead cost 

efficiency) σαν αποτέλεσμα από συγχώνευση, αλλά καμία βελτίωση ούτε στο ROE ή 

στο ROA. Ο Perisitiani (1993b) βρίσκει κάποια βελτίωση στο ROA από τραπεζικές 

συγχωνεύσεις, αλλά γενικά δεν βρίσκει καμιά βελτίωση σε δείκτες κόστους και 

επίπεδα αποτελεσματικότητας. Γενικά πάντως, οι περισσότερες μελέτες με την 

μέθοδο της επίδοσης βρίσκουν ότι υπάρχει έλλειψη στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας ή της κερδοφορίας ως αποτέλ£σμα των τραπεζικών 

συγχωνεύσεων. Οι συγχωνεύσεις, δηλαδή, δεν βελτιώνουν ούτε την 

αποτελεσματικότητα, ούτε την κερδοφορία των συγχωνευομένων τραπεζών. 

Κάνοντας μια παρένθεση, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Rhoades (1993) εξέτασε την 

αποτελεσματικότητα των οριζόντιων (in market) τραπεζικών συγχωνεύσεων σε μια 

άλλη του μελέτη. Η μελέτη έχει δείγμα 900 περίπου τραπεζών και καλύπτει το 

χρονικό διάστημα 1981-1986. Ένα σημαντικό του συμπέρασμα ήταν ότι οι 

επικαλυπτόμενες καταθέσεις δεν εμφανίζετο να έχουν σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της τράπεζας, ενώ τέλος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

οριζόντιες συγχωνεύσεις δεν απέδωσαν οφέλη αποτελεσματικότητας.

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία, της ανάλυσης γεγονότος (event studies), αυτές 

αναλύουν την απόδοση των μετοχών των εξαγοραστριών τραπεζών ή των τραπεζών- 

στόχων, ή και των δύο, συγκριτικά με ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών που 

αντιπροσωπεύει την αγορά. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων γεγονότος δεν είναι 

συνεπή (consistent). Για παράδειγμα, επτά μελέτες βρήκαν ότι μια ανακοίνωση για
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τραπεζική συγχώνευση είχε μια σημαντικά αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των 

μετόχων της εταιρίας που έκανε την προσφορά. Επτά άλλες μελέτες βρήκαν καμία 

επίδραση στις αποδόσεις των τραπεζών που έκαναν προσφορά για εξαγορά (bidders), 

τρεις μελέτες βρήκαν θετικά αποτελέσματα, και τέσσερις μεικτά αποτελέσματα.

Αντίθετα με τα αρνητικά ή μη θετικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν για τις 

εξαγοράστριες τράπεζες, τα αποτελέσματα για τις τράπεζες στόχους είναι εντελώς 

διαφορετικά. Από τις εννέα μελέτες που εξέτασαν τις μετοχές των τραπεζών στόχων, 

οι οκτώ έδειξαν ότι η ανακοίνωση εξαγοράς τους, είχε θετικό αντίκτυπο στις 

αποδόσεις των μετόχων, ενώ μια μελέτη έδειξε πως σχεδόν υπήρχαν υπερκέρδη για 

τους μετόχους. Τέλος, κάποιες αναλύσεις γεγονότων {event studies) εκτός των 

επιπτώσεων στις αποδόσεις των μετόχων, ασχολούνται επίσης με κάποια πιο 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι Pettway and Trifts (1985) βρίσκουν 

την διαφορά στην κατεύθυνση (αυτή είναι θετική εναντίον αρνητικής) των 

υπερβολικών αποδόσεων πριν και μετά την ανακοίνωση μιας συγχώνευσης.

Συνοψίζοντας, οι 19 μελέτες με την μέθοδο της Επίδοσης, που συγκέντρωσε και 

εξέτασε ο Rhoades (1994) μας δείχνουν ότι οι τραπεζικές συγχωνεύσεις, με λίγες 

εξαιρέσεις, δεν οδηγούν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της κερδοφορίας 

και επίσης, οι οριζόντιες συγχωνεύσεις δεν απέδωσαν σημαντικότερα οφέλη σε 

σχέση με άλλες συγχωνεύσεις. Τα αποτελέσματα για τις αναλύσεις γεγονότων (event 

studies) είναι μοιρασμένα. Πάντως, ο συγγραφέας σχολιάζει ότι τα αποτελέσματα που 

βρήκε δεν σημαίνουν απαραίτητα πως οι συγχωνεύσεις δεν αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα ή την κερδοφορία, καθώς αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Οι συγχωνεύσεις μετά το 90, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά 

αποτελέσματα, σχολιάζει ο Rhoades.

Οι διαπιστώσεις από τους οικονομολόγους ότι οι τραπεζικές συγχωνεύσεις δεν 

οδηγούν σε κέρδη αποτελεσματικότητας, δεν είναι απαραίτητα «ασυνεπείς» με την 

άποψη ότι οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε μείωση του κόστους. Και οι δύο μπορεί να 

είναι σωστοί. Η διαφορά έγγειται στο ότι οι οικονομολόγοι συνήθως εστιάζονται στις 

επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα των συγχωνεύσεων, οι οποίες συνήθως 

μετρούνται από ένα δείκτη δαπανών (expense ratio), όπως είναι ο δείκτης
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Συνολικά,έξοδα Λ , „ ,.,-------------------- Ξ--------- . Αντιθετως, ον τραπεζίτες συνήθως εστιάζονται στην ένταση
Σύνολο. Ε νεργητικού

του δολλαρίου” (dollar volume), ή στο ποσοστό, του κόστους το οποίο θα κοπεί από 

την συγχώνευση. Εάν, για παράδειγμα, τα κόστη πέσουν μετά από μια συγχώνευση 

αλλά το ενεργητικό ή τα έσοδα μειωθούν, περίπου αναλογικά (μια επιχείρηση 

συρρικνώνεται μετά την συγχώνευση-είναι κάτι όχι πολύ σπάνιο), ένας τραπεζίτης θα 

ισχυρίζονταν ότι τα κόστη κόπηκαν και ένας οικονομολόγος θα έλεγε ότι η 

αποτελεσματικότητα, σε όρους κόστους/έσοδα ή ενεργητικού, δεν βελτιώθηκε.

Ο Rhoades, τέλος, το 1998 έκανε μια έρευνα για εννέα περιπτώσεις τραπεζικών 

συγχωνεύσεων χρησιμοποιώντας δεκαέξι διαφορετικούς χρηματοοικονομικούς 

δείκτες, για να μελετήσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα τους. Τα 

βασικά του συμπεράσματα επικεντρώνονταν σε τρία βασικά σημεία : Πρώτον, οι 

επτά από τις εννέα συγχωνεύσεις έδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση του δείκτη ROA μετά 

την συγχώνευση. Δεύτερον, οι τέσσερις από τις επτά συγχωνεύσεις έδειξαν αισθητά 

οφέλη αποτελεσματικότητας ενώ σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις σημειώθηκε η 

επιθυμητή μείωση του κόστους που είχε τεθεί ως στόχο από τις συγχωνευόμενες 

τράπεζες. Όσον αφορά τους μετόχους, η αντίδραση της μετοχής είχε αυξητική τάση 

μετά την ανακοίνωση της επικείμενης συγχώνευσης και κατά συνέπεια, είχε θετικές 

αποδόσεις στους μετόχους. Αυτό παρατηρήθηκε για τις πέντε περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων που εξέτασε, επί συνόλου επτά των οποίων διέθετε στοιχεία.

Αξίζει, πάντως, να αναφέρουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα του Rhoades (1998) είναι 

εντελώς αντίθετα από αυτά της προηγούμενης μελέτης του το 1993. Όπως έγραφε και 

ο ίδιος ο συγγραφέας το 1993, “το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των μελετών 

δείχνουν ότι οι συγχωνεύσεις δεν δείχνουν οφέλη αποτελεσματικότητας και 

κερδοφορίας δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει πάντα. Εξάλλου τα αποτελέσματα που 

αναλύθηκαν αφορούν επιχειρήσεις μέχρι την περίοδο του 1989. Τα αποτελέσματα 

μετά αυτή την χρονική περίοδο ίσως είναι διαφορετικά” (Rhoades 1993). Άρα, δεν 

αποκλείεται οι συγχωνεύσεις που έγιναν την περίοδο μέχρι το 1990 να μην είχαν 

ουσιαστικά οφέλη, ίσως λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε και η ανάλογη εμπειρία 

από τις διοικήσεις των τραπεζών. Κατόπιν, πιθανώς οι συγχωνεύσεις να ήταν πιο 

προσεκτικές και περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές.
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Μια μελέτη η οποία, επίσης, εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 

Τραπεζικού Συστήματος είναι αυτή των Molynex και Casu (2000). Η μελέτη τους 

κινείται γύρω από την ανάλυση των πέντε μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης, 

Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Μεγάλης Βρετανίας. Χρησιμοποιούνε την 

μέθοδο DEA και το οικονομετρικό μοντέλο Tobit. Τα αποτελέσματα τους βρίσκουν ότι 

Ιδια.Κεφάλαια
δείκτες όπως — και το ROAE (Return on Average Equity) δεν

Σύ νολο.Ε νεργητικού 

εξηγούν τις αλλαγές στα τραπεζικά επίπεδα αποτελεσματικότητας (bank efficiency

levels). Βρίσκουν, δηλαδή, αρνητική σχέση μεταξύ του λόγου——
Σύ νολο.Ε νεργητικού

και του ROAE, με την αποτελεσματικότητα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες 

μελέτες, όπως αυτές των Mester (1996), Pastor et al (1997) και Carbo et al.(l 999), oi 

οποίοι βρίσκουν θετική σχέση μεταξύ ROE και αποτελεσματικότητας (π.χ. όσο 

μεγαλύτερα τα κέρδη, τόσο μεγαλύτερη και η αποτελεσματικότητα) και 

ΙδιαΚεφάλαια
μεταξύ

Σύ νολο.Ε νεργητικού 

ΙδιαΚεφάλαια

- και αποτελεσματικότητας (π.χ. χαμηλότερος λόγος

- οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας, διότι 
Σύ νολο.Ε νεργητικού

χαμηλότερα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων υποδηλώνουν μια μεγαλύτερη κλίση για ρίσκο 

και μεγαλύτερη μόχλευση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κόστη 

δανεισμού). Πάντως, θεωρούν ότι τα αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν παλαιότερες 

διαπιστώσεις ότι υπάρχουν παράγοντες σε κάθε κράτος που εξηγούν τις διαφορές στα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη. «Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες 

της και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική της Ενιαίας αγοράς δεν έχει 

επιδράσει σημαντικά στην προώθηση της σύγκλισης των τραπεζικών επιπέδων 

αποτελεσματικότητας» (Molynex & Casu 2000).

2.2.2 Συγχωνεύσεις και Τραπεζική Συγκέντρωση

Οι Solanes και Penarrubia (2002) αναπτύσουν ένα μοντέλο ώστε να εξηγήσουν τις 

τοπικές συγχωνεύσεις κα εξαγορές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ως στρατηγική 

αντίδρασης στις μεταβολές τόσο της νομοθεσίας όσο και της οικονομικής 

ολοκλήρωσης. Οι συγγραφείς προσπαθούν να δείξουν ότι η τοπική τραπεζική 

συγκέντρωση (local banking concentration) αυξάνει την αγοραία δύναμη (market
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power) και συνεισφέρει στην δημιουργία νέων εμποδίων για την είσοδο άλλων 

επιχειρήσεων στην αγορά. Οι τοπικές συγχωνεύσεις και εξαγορές αποδίδουν θετικά 

για το κοινωνικό σύνολο στα πρώτα στάδια οικονομικής ολοκλήρωσης, αλλά θα 

μπορούσαν να κάνουν ζημιά σε πιο προχωρημένα επίπεδα, σε περιπτώσεις όπου 

θέλουν απλά να διατηρήσουν υψηλά τις τιμές και το κέρδος, μπροστά στον ξένο 

ανταγωνισμό.

Τα εμπειρικά στοιχεία έχουν δείξει, από την μια άποψη, ότι οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές εντός συνόρων βελτιώνουν τα κέρδη αλλά όχι και την αποτελεσματικότητα 

κόστους, αντιτιθέμενα στην άποψη των εκτός συνόρων συγχωνεύσεων (Vander 

Vennet 1997, Akhavein, Berger & Humphrey 1997, και Berger 1997) ή των τραπεζών 

που δεν ενεπλάκησαν σε συγχωνεύσεις (Van Rooij 1999). Η ύπαρξη συγχωνεύσεων 

ομολογεί την τάση μεταξύ των τραπεζών μιας χώρας να «βάλει φρένο» στη 

δημιουργία ανταγωνισμού. Οι Bikker και Groeneveld (1998) και οι Bandt και Davis 

(1999), για παράδειγμα, δείχνουν ότι η μονοπωλιακή δύναμη έχει αυξηθεί στο 

Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα του κύματος των 

συγχωνεύσεων και σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα καταλήγει και ο Dymsky (1999) 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα φαίνεται πως υπάρχει ευθεία σχέση 

μεταξύ τοπικής συγκέντρωσης και ικανότητας για αποκομιδή μονοπωλιακών 

πλεονασμάτων [monopoly surpluses]. (Bikker and Groeneveld 1998, and Neven & 

Von Ungem-Stenbergl998). Oi Corvoiser και Gropp (2001) βρίσκουν ότι η 

αυξανόμενη διαδικασία συγχωνεύσεων στα τραπεζικά συστήματα στην περιοχή του 

ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε μια μορφή τραπεζικής «συνωμοσίας» με απώτερο σκοπό 

τα μεγαλύτερα spread για δάνεια και καταθέσεις.

Οι Solanes και Penarrubia (2002) ισχυρίζονται επίσης, ότι σε μια κλειστή οικονομία 

με ένα όχι πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα, οι τράπεζες βρίσκουν κίνητρα 

για να συγχωνευτούν για λόγους αποτελεσματικότητας και απόκτησης μονοπωλιακής 

δύναμης. Σύμφωνα με τους Werden και Froeb (1998), η οικονομική ολοκλήρωση δεν 

βοηθάει τις τοπικές συγχωνεύσεις διότι η ελευθερία για είσοδο νέων επιχειρήσεων σε 

μια αγορά αποδυναμώνει την αγοραία δύναμη των υπαρχουσών τραπεζών. Αυτό 

βέβαια ισχύει όταν τα εμπόδια για είσοδο σε μια αγορά (όσον αφορά νέες 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να μπούν στον κλάδο) είναι εξωγενή και αποτελούνται 

από «μη-ανακτήσιμα» κόστη (sunk costs). Οι Barros και Cabral (1994) υπερασπίζουν
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την αντίθετη άποψη, ισχυριζόμενοι ότι οι τοπικές συγχωνεύσεις έχουν στόχο στο να 

βελτιώσουν τη θέση των τραπεζών τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές επίπεδο.

Οι Solanes και Penarrubia (2002) καταλήγουν στο ότι οι τοπικές τράπεζες επιθυμούν 

την δημιουργία νέων εμποδίων για είσοδο στην αγορά, ενώ όσον αφορά την ευημερία 

ισχυρίζονται ότι, σε πρώιμα στάδια ολοκλήρωσης η τοπική τραπεζική συγκέντρωση 

αποδίδει ωφέλη στην κοινωνική ευημερία καθώς επιτρέπει οι τιμές να είναι χαμηλές 

και να επιβάλλονται από τον διεθνή ανταγωνισμό. Αντίθετα, σε προχωρημένα στάδια 

οικονομικής ολοκλήρωσης, οι τοπικές συγχωνεύσεις και εξαγορές υπηρετούν μονάχα 

στην «προφύλαξη» της μονοπωλιακής ισχύος και των συμφωνιών τιμολόγησης (price 

agreements), οι οποίες θα «έσπαζαν» ή θα αποσταθεροποιούνταν σε αντίθετη 

περίπτωση που υπήρχε διεθνής ανταγωνισμός. Έτσι σε προχωρημένα επίπεδα 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, καταλήγουν οι συγγραφείς, οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές βλάπτουν την κοινωνική ευημερία. Τέλος, καταλήγουν 

στην πρόταση ότι οι αρχές πρέπει με προσοχή να εξετάζουν τις συγκεντρώσεις στις 

τραπεζικές αγορές και επίσης τονίζουν ότι εάν η τραπεζική συγκέντρωση πρέπει να 

ενισχυθεί από αποτελεσματικότητα κόστους και διασπορά κινδύνου σε μια χώρα, οι 

εθνικές αρχές θα πρέπει να προωθήσουν τις εκτός συνόρων, αντί για εσωτερικές, 

δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό την διεθνή επέκταση και την αύξηση του 

«μεγέθους»^ϊη size).

Μια αξιοσημείωτη μελέτη είναι, επίσης, αυτή του Becher (2000). Ο Becher εξετάζει 

συνολικά 557 τραπεζικές συγχωνεύσεις και μελετάει τις επιπτώσεις στην αξία των 

συγχωνευομένων τραπεζών. Ο Becher υποστηρίζει ότι την τελευταία δεκαετία η 

έξαρση των συγχωνεύσεων απέδωσε θετικά αποτελέσματα για τις συγχωνευθείσες 

επιχειρήσεις. Ο συγγραφέας υποστηρίζει την άποψη ότι οι τραπεζικές συγχωνεύσεις 

γίνονται ουσιαστικά για λόγους συνέργειας και δεν αποσκοπούν στη “δημιουργία 

αυτοκρατοριών” (empire building) ή στην τραπεζική συγκέντρωση. Τα αποτελέσματα 

του δείχνουν σε γενικές γραμμές πως οι συγχωνεύσεις έχουν θετική επίδραση στην 

αξία της επιχείρησης την δεκαετία του 1990.

Ο Becher, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς, αναφέρουν ότι η αποκανονικοποίηση 

του τραπεζικού συστήματος βοήθησε στην δημιουργία συγχωνεύσεων με αποτέλεσμα 

η αύξηση την δεκαετία του 1990 σε σχέση με αυτή του 80’, να φτάνει το 215%. Η
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καινοτομία του Becher είναι ότι εκτιμάει τις επιπτώσεις στην αξία των 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο (1980-1997) και 

με ένα πολύ μεγάλο αριθμό δείγματος. Πολλές μελέτες είχαν γίνει πριν του Becher 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαν τόσα μεγάλο δείγμα. Αναφέρουμε συνοπτικά : 

Cornett and De (1991)-153 συγχωνεύσεις, Neely (1987)-26 συγχωνεύσεις, Trifts and 

Scanlon (1987)-21 συγχωνεύσεις, Houston and Ryngaert, (1994,1997)-196 & 212 

συγχωνεύσεις αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του Becher (2000) δείχνουν καθαρά πως 

οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δημιουργούν αξία κατά την περίοδο 1980-1997.

Ο Becher (2000) λέει πως το δείγμα του περιλαμβάνει σκόπιμα μόνο επιτυχημένες 

συγχωνεύσεις. Αν και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολία (bias) για το τελικό 

αποτέλεσμα, υποστηρίζει ότι η φύση του τραπεζικού συστήματος είναι τέτοια όπου 

δεν έχουμε «εχθρικές» συγχωνεύσεις. Οι περισσότερες συγχωνεύσεις είναι 

αποτέλεσμα φιλικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, μας δίνει κάποια σημαντικά 

συγκεντρωτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι οι τραπεζικές συγχωνεύσεις 

αποτελούσαν το 1991 στην Αμερική, το 31.8% των συνολικών συγχωνεύσεων όλων 

των κλάδων και το 1992, το 29.3%. Αν και ο Becher πιστεύει ότι οι συγχωνεύσεις 

γίνονται καθαρά για λόγους συνέργειας, ο Roll (1986) θεωρεί πως οι συγχωνεύσεις 

γίνονται καθαρά για τη δημιουργία «αυτοκρατοριών» και απόκτησης αυξημένου 

μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με τον Roll (1986), οι επιχειρήσεις-στόχοι εμφανίζουν 

θετικές αποδόσεις, οι εταιρίες που κάνουν προσφορά για εξαγορά (bidder firms) 

παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις, και η συγχωνευόμενη επιχείρηση μη θετικές 

αποδόσεις. Κάτω από αυτή την υπόθεση οι συγχωνεύσεις δεν έχουν σκοπό την 

αύξηση της αξίας μιας επιχείρησης αλλά την δημιουργία «δυναστιών».

Συνοψίζοντας, ο Becher (2000) μας δίνει τα δικά του αποτελέσματα στο ερώτημα 

«συνέργεια ή δημιουργία αυτοκρατορίας» μέσω των συγχωνεύσεων. Βρίσκει ότι κατά 

μέσο όρο οι εταιρίες-στόχοι κερδίζουν από τις συγχωνεύσεις, οι εταιρίες που κάνουν 

την προσφορά για εξαγορά λειτουργούν χωρίς ζημιά (break even) και η νέα 

συγχωνευμένη επιχείρηση έχει κέρδη. Κατά συνέπεια ο Becher βρίσκοντας ως 

αποτέλεσμα ότι οι συγχωνεύσεις αυξάνουν την αξία μιας επιχείρησης, αποδέχεται την 

άποψη ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται για λόγους συνέργειας και απορρίπτει την άποψη 

ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται καθαρά για λόγους «δημιουργίας αυτοκρατοριών» και 

αύξησης των μεριδίων αγοράς, έστω και με απώλεια αξίας για μια επιχείρηση.
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2.2.3 Μη Δομικά Μοντέλα (Non structural models)

Όπως αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, η βιβνογραφία χωρίζεται στις δομικές και 

μη δομικές προσεγγίσεις όσον αφορά την μέτρηση του ανταγωνισμού. Κάποιοι 

μελετητές, ως αντίδραση των θεωρητικών και εμπερικών ανεπαρκειών των δομικών 

μοντέλων όπως αναφέρουν, ανέπτυξαν τα λεγόμενα μη-δομικά μοντέλα για την 

μέτρηση της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Κάποια από αυτά είναι το Iwata 

μοντέλο, το Bresnahan, και το Panzar & Rosse μοντέλο. Αυτά τα νέα εμπειρικά 

μοντέλα Βιομηχανικής Οργάνωσης μετράνε τον ανταγωνισμό και δίνουν έμφαση 

στην ανάλυση για την ανταγωνιστική συμπεριφορά των τραπεζών χωρίς την 

χρησιμοποίηση ρητών πληροφοριών για την δομή της αγοράς. Μια σημαντική 

συγκεντρωτική μελέτη αυτού του είδους είναι των Bikker και Haaf (2001). Οι δυο 

οικονομολόγοι χρησιμοποιώντας το P-R model μελετούν τον βαθμό ανταγωνισμού σε 

ένα μεγάλο αριθμό κρατών. Με λίγα λόγια το μοντέλο τους στηρίζεται στο άρθρο των 

Panzarand & Rosse (1987), το οποίο εισάγει μια εξίσωση εσόδων ανηγμένης μορφής 

για μια τράπεζα και χρησιμοποιεί ένα στατιστικό τέστ Η, το οποίο κάτω από 

προϋποθέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέτρο υπολογισμού της 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των τραπεζών. Το στατιστικό τέστ παράγεται από ένα 

γενικό αγοραίο τραπεζικό μοντέλο, το οποίο καθορίζει το επίπεδο ισορροπίας των 

εκροών και το επίπεδο του άριστου αριθμού τραπεζών μέσω της μεγιστοποίησης του 

κέρδους, τόσο από πλευράς ατομικής τράπεζας, όσο και από πλευράς του συνόλου 

του κλάδου.

Τα συμπεράσματα τους είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Στην Ευρώπη, όλες οι μεγάλες 

τράπεζες εμφανίζονται να λειτουργούν σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Εξαίρεση αποτελούν δύο Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία και Νορβηγία) καθώς και 

η Ισπανία με Η τιμές γύρω στο 0.7. Η συγκέντρωση ανάμεσα σε μικρότερες τράπεζες 

φαίνεται ότι είναι ασθενής στην Ελλάδα, την Δανία και την Μεγάλη Βρεττανία, ενώ 

περιορισμένη είναι στην Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ελβετία. Σε γενικές γραμμές, 

ο ανταγωνισμός φαίνετια πως είναι ασθενέστερος σε μη-Ευρωπαϊκές χώρες όπως οι 

Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία, με τις τιμές του H-statistic μεταξύ 0.5-0.7, σε 

αντίθεση με την Ευρώπη που κυμαίνεται μεταξύ 0.7-0.9. Όσον αφορά την τραπεζική 

συγκέντρωση, οι Bikker και Haaf βρίσκουν ότι υψηλή συγκέντρωση υπάρχει στην 

Δανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και την Ελβετία, όπου σε αυτές τις χώρες οι τρεις

43



μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν περισσότερα από τα 2/3 της συνολικής αγοράς, από 

πλευράς συνόλου του Ενεργητικού. Στον Καναδά, η συγκέντρωση είναι υψηλή όταν 

λάβουμε υπόψη τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες, ενώ η συγκέντρωση φαίνεται πως 

είναι χαμηλή σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Η.Π.Α. Ο δείκτης 

Herfindahl για την Ελβετία είναι 0.26 (πολύ υψηλή συγκέντρωση), όταν στην 

Αμερική είναι 0.02. Συνοπτικά, η Αυστραλία 0.14, Αυστρία 0.14, Φινλανδία 0.24, 

Γαλλία 0.05, Γερμανία 0.03 (χαμηλή συγκέντρωση), Ιταλία 0.04, Ιαπωνία 0.06, 

Πορτογαλία 0.09, Αγγλία 0.06, Ελλάδα 0.20, Σουηδία 0.12 και Νέα Ζηλανδία 0.18. Ο 

μέσος όρος HI είναι 0.12.

Η μέθοδος των Bikker and Haaf εξετάζει την σύνδεση μεταξύ ανταγωνισμού και 

συγκέντρωσης σε 23 συνολικά χώρες, σε μια περίοδο περίπου 10 ετών. Τα 

συγκεντρωτικά τους αποτελέσματα (μέσω του H-statistic) δίνουν «δυνατές 

αποδείξεις» ότι οι τραπεζικές αγορές του βιομηχανικού κόσμου χαρακτηρίζονται από 

μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Την άποψη αυτή, περί ύπαρξης μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού, επιβεβαιώνουν και άλλες μελέτες με την ίδια μέθοδο P-R, όπως του 

Shaffer (1982) για τις τράπεζες της Νέας Υόρκης, του Cocorese (1998) για την 

Ιταλία, του Rime (1999) για την Ελβετία και του Molynex at al. (1994) για την 

Γαλλία και Γερμανία. Παρόλα αυτά ο τέλειος ανταγωνισμός εμφανίζεται σε κάποιες 

τραπεζικές αγορές. Ο ανταγωνισμός φαίνεται πως είναι αρκετά σκληρός ανάμεσα σε 

μεγάλες τράπεζες-με διεθνή παρουσία, και χαμηλότερος ανάμεσα σε μικρές τράπεζες- 

οι οποίες λειτουργούν σε εγχώριες αγορές. Σε μερικές χώρες, ο τέλειος ανταγωνισμός 

έχει παρατηρηθεί μόνο για τις μεγάλες τράπεζες. Σε γενικές γραμμές πάντως, ο 

ανταγωνισμός φαίνεται να είναι ισχυρότερος στον ευρωπαϊκό χώρο σε σύγκριση με 

Αμερική, Καναδά και Ιαπωνία και τέλος, παρατηρούν ότι η δημιουργία τραπεζικών 

καρτέλ μπορεί σημαντικά να περιορίσει τον ανταγωνισμό.

2.2.4 Συγχωνεύσεις & Οικονομίες Κλίμακας - Φάσματος

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν εξετάσει τις 

οικονομίες κλίμακας και φάσματος, αν και όπως λέει ο Bikker (1999), το σύγχρονο 

ενδιαφέρον των μελετητών έχει πλέον απομακρυνθεί από αυτό τον τομέα και εστιάζεται 

σε άλλα ζητήματα όπως η Χ-αποτελεσματικότα κ.α.
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Οι Berger, Hunter και Timme (1993) εξετάζουν τις αποτελεσματικότητες κλίμακας και 

φάσματος και βρίσκουν ότι οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους είναι ελαφρώς πιο 

αποτελεσματικές από τις πολύ μεγάλες τράπεζες ή από τις πολύ μικρές. Για τις 

προηγούμενες μελέτες πάνω στις οικονομίες κλίμακας, οι ενλόγω συγγραφείς 

παρατηρούν ότι οι μελέτες αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν κάποιο μέτρο κινδύνου 

όταν εξετάζουν ποικιλία μεγεθών τραπεζών ενώ και η τρανσλογαριθμική συνάρτηση 

κόστους που χρησιμοποιείται δίνει ανεπαρκή στοιχεία όταν χρησιμοποιείται σε 

δείγμα με τράπεζες όλων των μεγεθών (μικρών, μεσαίων & μεγάλων).

Τα παραπάνω προβλήματα προσπάθησαν να επιλύσουν οι McAllister και McManus 

(1993) με διαφορετικές μεθόδους παλινδρόμησης και την ενσωμάτωση παρεταίρω 

στοιχείων στην συνάρτηση κόστους, αν και το πιο ενδιαφέρον αποτελέσμα τους 

φαίνεται να είναι ότι τράπεζες με σύνολο ενεργητικού έως 500 εκατομμύρια 

δολλάρια έχουν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, ενώ από εκεί και έπειτα οι αποδόσεις 

παρουσιάζουν σταθερή πορεία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι Karafolas και Mantakas (1996) εξέτασαν την ύπαρξη 

οικονομιών κλίμακας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την περίοδο 1980-89 σε 

ένα δείγμα 11 τραπεζών. Το μοντέλο τους περιείχε μια τρανσλογαριθμική συνάρτηση 

κόστους που συμπεριλάμβανε το σύνολο του ενεργητικού, το μέγεθος της εργασίας 

και του κεφαλαίου, το λειτουργικό κόστος, το λόγο καταθέσεων προς υποχρεώσεις 

και μια proxy (προσεγγιστική παράμετρος) για την τεχνολογική πρόοδο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι συνολικά οικονομίες κλίμακας δεν υπήρχαν παρά μόνο σε 

σχέση με το λειτουργικό κόστος. Οι Karafolas and Mantakas (1996) χρησιμοποίησαν 

τρία δείγματα συνολικά. Το πρώτο που περιλάμβανε όλες τις τράπεζες μαζί, μικρές 

και μεγάλες, το δεύτερο δείγμα μόνο μικρές και το τρίτο, μόνο μεγάλες.

Τώρα, αναφορικά με τις οικονομίες φάσματος, οι Berger, Hancock και Humphrey 

(1993) δίνουν μια διαφορετική προσέγγιση, τις «άριστες οικονομίες φάσματος» 

βασιζόμενοι στην συνάρτηση κέρδους και όχι στην συνάρτηση κόστους. Οι άριστες 

οικονομίες κλίμακας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το αν μια επιχείρηση 

πρέπει να παράγει το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων ή πρέπει να εξειδικευθεί 

σε κάποιο από αυτά.
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Τέλος, οι Milboum, Boot και Thakor (1999), δίνουν δύο ερμηνείες γιατί οι τράπεζες 

γίνονται όλο και μεγαλύτερες και διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Η πρώτη υποστηρίζει ότι ώθηση σε συγχωνεύσεις μπορεί να δώσουν 

κίνητρα όπως οι φιλοδοξίες της διοίκησης των τραπεζών. Η λογική είναι ότι αν 

χρειάζεται μεγαλύτερη ικανότητα να διοικήσει κάποιος μια μεγάλη τράπεζα, τότε η 

επέκταση σε κλίμακα ή και φάσμα δραστηριοτήτων θα ωφελήσει τη φήμη των 

διοικητών. Η ερμηνεία αυτή υποστηρίζει ότι η διοίκηση είναι πιθανό να επιδιώκει την 

αύξηση του μεγέθους ακόμη και αν οι μέτοχοι τελικά βρεθούν σε χειρότερη θέση. Το 

παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει συμπεριφορά «αγέλης» και να αναγκάσει τον 

κλάδο να ακολουθήσει. Η δεύτερη ερμηνεία υποστηρίζει ότι η αύξηση του μεγέθους 

και του φάσματος μπορεί να προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα. Όταν μια 

τράπεζα περιμένει ότι θα μπορεί στο μέλλον να προσφέρει και νέα προϊόντα αλλά δεν 

γνωρίζει αν έχει την ικανότητα να ανταγωνιστεί στις αγορές αυτές.
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3. Το ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

3.1 Οι πρόσφατες εξελίξεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

Η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας 

του 1980, ήταν αποτέλεσμα κρατικών κανόνων και ρυθμίσεων που περιόριζαν 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα του. Ο ανταγωνισμός ήταν σχεδόν ανύπαρκτος 

με τα έσοδα να προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τόκους, με ανυπαρξία 

συστημάτων διαχείρησης κινδύνων, χωρίς ευελιξία, χωρίς οραματισμό, χωρίς 

ανάπτυξη και χαμηλότατη παραγωγικότητα. Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα κατά 

την περίοδο αυτή ανήκουν και ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και η 

Τράπεζα της Ελλάδος καθόριζε την επενδυτική πολιτική και την πολιτική 

χορηγήσεων. Ήταν φανερό πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορούσε να 

ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού όπως αυτές διαμορφώνονταν στο 

διεθνές περιβάλλον.

Η αναμόρφωση και η απαγκίλωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την 

κρατική εξουσία ήταν επιβεβλημένη. Με απαρχή το πόρισμα επιτροπής 

Χαρισόπουλου (1982) και κυρίως με το πόρισμα επιτροπής Καρατζά το 1987, αρχίζει 

μια ταχύτατη απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και προσαρμογή στα 

κοινοτικά δεδομένα η οποία έθεσε τα θεμέλια των αλλαγών. Συγκεκριμένα, υπήρχαν 

ριζικές τομές όπως η απελευθέρωση των επιτοκίων, η κατάργηση διάφορων
Λ ·}

πιστωτικών κανόνων και η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων , με αποτέλεσμα 

τα επιτόκια καταθέσεων και αγορών να καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

δυνάμεις της αγοράς, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών με την 

ίδρυση πολλών ιδιωτικών τραπεζών και να μιλάμε πλέον για την φιλελευθεροποίηση 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ διαφορετικό 

από ότι ήταν μερικά χρόνια πριν και υπάρχουν τεράστιες αλλαγές τόσο από πλευράς 2 3

2 Καταργήθηκε η υποχρέωση των τραπεζών να επενδύουν ορισμένο ποσοστό σε ομόλογα του 
δημοσίου. Οι τράπεζες είναι σήμερα ελεύθερες να ακολουθήσουν την επενδυτική πολιτική που αυτές 
θεωρούν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους

3 Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων έχει οδηγήσει σε αύξηση των δανείων σε ξένα νομίσματα 
και σε αύξηση τω πράξεων που έχουν ως σκοπό την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου. Επίσης, 
επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν ελεύθερα σε διεθνή χρηματοπιστωτικά προϊόντα και 
να επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις, (βλ. Νούλας 2000)
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μεγέθους των τραπεζών, όσο και ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και 

ανταγωνισμού. Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι ραγδαίες αφενός μεν από την 

μείωση της κρατικής παρέμβασης και αφετέρου από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι 

ελληνικές τράπεζες έχουν πλήρη ελευθερία στη διαχείριση του ενεργητικού και 

παθητικού τους ' σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ανώνυμες εταιρίες, 

των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές και τα ίδια κεφάλαια τους πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 8% του συνόλου του ενεργητικού τους - ο λεγόμενος δείκτης 

φερρεγγυότητας {Βαρελάς 1997).

Οι τράπεζες πλέον για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον πρέπει να έχουν την ικανότητα και την ευελιξία 

προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά, να έχουν άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικά, να διαθέτουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, 

συστήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση και την διαχείριση τραπεζικών κινδύνων, 

το σωστό μέγεθος (που να επιτρέπει οικονομίες κλίμακας) καθώς και την ικανότητα 

δημιουργίας και προσφοράς νέων προϊόντων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90’, από τα πρώτα, κιόλας βήματα της απελευθέρωσης 

του κλάδου, παρατηρείται η ριζική αλλαγή του σκηνικού. Δύο είναι οι παράγοντες 

που οδήγησαν στην εκ βάθρων ανατροπή του σκηνικού από το 1995 και έπειτα. 

Πρώτον, η διαρκώς διευρυνόνεμη διαφορά στην αποδοτικότητα μεταξύ ιδιωτικών και 

δημοσίων τραπεζών είχε ως αποτέλεσμα την ανακατανομή των μεριδίων αγοράς υπέρ 

των πρώτων. Δεύτερον, η πολιτική προώθησης των ιδιωτικοποίησεων σε συνδιασμό 

με την έλευση στην Ελλάδα του κύματος των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μετέβαλε 

ολοκληρωτικά την μορφή της αγοράς. Λιγότεροι και πιο ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι 

κυριαρχούν πλέον στην αγορά.

Όσον αφορά την συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς (περιορισμός του 

αριθμού των τραπεζών), αυτή μπορεί να αποδοθεί, τόσο στο γεγονός ότι οι τράπεζες 

αντελήφθησαν ότι για να επιβιώσουν στην Ζώνη του Ευρώ θα πρέπει να αποκτήσουν 

τουλάχιστον ένα «κρίσιμο μέγεθος», όσο και στην προσπάθεια τους να 

απορροφήσουν με τον πιο οικονομικό τρόπο την πλεονάζουσα δυναμικότητα που 

εκτιμούν πως θα προκύψει με την εισαγωγή των νέων τραπεζικών τεχνολογιών. Με
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άλλα λόγια, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως προεξόφλησαν τον κίνδυνο 

εμφάνισης πλεονάζουσας δυναμικότητας και πιέσεων στους ισολογισμούς τους στην 

επόμενη μετά την είσοδο στην ΟΝΕ. Επιπροσθέτως, η απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήματος οδήγησε σε μια ένταση του ανταγωνισμού με σκοπό τον περιορισμό του 

κόστους και την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και εύρους.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι τάσεις συγκέντρωσης υπαγορεύθηκαν από 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στο εσωτερικό της αγοράς μεταξύ εισηγμένων στην 

κεφαλαιαγορά ιδιωτικών τραπεζών. Στην Ελλάδα όμως, η συγκέντρωση του 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου ξεκίνησε από την προσπάθεια των κυβερνήσεων να 

αποκρατικοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα. Οι βελτιώσεις τόσο του νομοθετικού, 

όσο του κανονιστικού και δεοντολογικού πλαισίου που αφορά τη διοίκηση των 

εταιριών, κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση των συγχωνεύσεων, εξαγορών και 

συνεργασιών γενικότερα.

Καταλυτικό ρόλο, επίσης, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές έπαιξε τόσο η υιοθέτηση 

ενός σύγχρονου λογιστικού σχεδίου για τις τράπεζες που εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά το 1995, όσο και η άνθηση του Χρηματιστηρίου μεταξύ Μαρτίου του 1998 και 

Σεπτεμβρίου του 1999. Ο εξουθενωτικός ανταγωνισμός έπρεπε να αντιμετωπιστεί με 

την απόκτηση «κρίσιμου μεγέθους». (Προβόπουλος-Καπόπουλος 2001)

Η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών συνέβαλε στη δημιουργία ενός 

σταθερότερου και προπαντός περισσότερου προβλέψιμου μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών έχουν 

την δυνατότητα μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού χωρίς να χρειάζεται πλέον 

να μαντέψουν την επόμενη συναλλαγματική κρίση ή την επόμενη υποτίμηση 

νομίσματος ή κρίση ισοζυγίου πληρωμών.

Οι ιδιωτικοποιήσεις επέτρεψαν ουσιαστικά την ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Η αρχή έγινε με την Τράπεζα Πειραιώς που επέστρεψε στον 

ιδιωτικό τομέα το Δεκέμβριο του 1991 αντί του ποσού των 3 δισ. δραχμών. 

Ακολούθησε η ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Κρήτης έναντι 93 δισ. δραχμών και η 

πώληση της Ιονικής στην Alpha Bank έναντι του ποσού των 270 δισ. δραχμών.
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Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος οδήγησε παράλληλα, στην ίδρυση 

πολλών μικρών ιδιωτικών τραπεζών. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, λόγω της 

ολιγοπωλιακής του δομής, επέτρεπε την επιβίωση τραπεζών με μέτριες επιδόσεις και 

την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας από τις ιδιωτικές, ελληνικές και ξένες, σαν 

αποτέλεσμα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των κρατικών τραπεζών. Οι τράπεζες 

αυτές εκμεταλλευόμενες τα υψηλά επιτόκια, μπόρεσαν επί μια σειρά ετών να 

σταθεροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Ομως, αυτή η περίοδος φαίνεται ότι 

τελειώνει οριστικά. Τα περιθώρια κέρδους μειώνονται και δυνατότητα μεγάλης 

αύξησης των αντλούμενων και χορηγούμενων κεφαλαίων δεν υπάρχει, δεδομένου ότι 

αναπτύσσονται και άλλα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προϊόντα από φορείς του 

ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Θα φτάσουμε, πιθανώς, στο σημείο κάποια στιγμή που οι τράπεζες θα είναι 

περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Τότε τον κύριο ρόλο θα τον έχουν τα 

μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι λογικό όμως να περάσει κάποια περίοδος 

ωρίμανσης της κατάστασης, πριν περάσουμε στην επόμενη φάση ιδιωτικοποιήσεων 

και συγχωνεύσεων καθώς και στην εντονότερη διεθνοποίηση. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής οι μεγάλες κρατικές τράπεζες θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να 

εκσυγχρονιστούν ώστε να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. Παράλληλα, οι μικρές 

τράπεζες θα πρέπει να πετύχουν την εδραίωση τους, αν δεν θέλουν να εξαγοραστούν 

από τις μεγάλες τράπεζες της αγοράς. Το μεγάλο μειονέκτημα των ελληνικών 

τραπεζών αποτελεί το μικρό τους μέγεθος, που τις καθιστά ουσιαστικά ανίσχυρες να 

ανταγωνιστούν τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ελάχιστα προαπαιτούμενα για να απαντηθεί η πρόκληση του ανταγωνισμού για τις 

ελληνικές τράπεζες, είναι η εξωστρέφεια, η αλλαγή κουλτούρας, ο δυναμισμός, η 

επέκταση της παρουσίασης τους στις λιγότερο αναπτυγμένες και προσοδοφόρες 

αγορές της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης (όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι 

έντονος και η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω γεωγραφικής θέσης, 

σχέσων κλπ), η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ΟΝΕ, η 

ανάπτυξη του κύκλου εργασιών σε τομείς που υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και 

όπου διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιώτες και 

καταναλωτές).
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Συν τοις άλλοις, οι παράγοντες που διαμορφώνουν το νέο τραπεζικό σκηνικό, εκτός 

των νομοθετικών αλλαγών, είναι η παροχή δανείων και η μεταβολή επιτοκίων, η 

αλλαγή της στάσης του καταναλωτή που αποζητά καλύτερη εξυπηρέτηση, η αύξηση 

του λειτουργικού κόστους των τραπεζών σε συνδυασμό με την μείωση των 

περιθωρίων κέρδους, η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας που δημιουργεί νέα δεδομένα 

στην εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και η μείωση εσόδων από παραδοσιακές 

δραστηριότητες.

Πάντως, στον τραπεζικό τομέα εμφανίζονται αξιοσημείωτες αλλαγές στα μερίδια 

αγοράς των τραπεζών, με σημαντική άνοδο των μεριδίων των ιδιωτικών ομίλων (θα 

αναλυθούν διεξοδικά στο επόμενο τμήμα της εργασίας). Οι περισσότεροι αναλυτές 

στη χώρα μας συμφωνούν ότι η τάση για συγχωνεύσεις θα συνεχιστεί όχι μόνο στον 

κλάδο των τραπεζών, αλλά γενικότερα στην οικονομία λόγω τόσο των πιέσεων του 

διεθνούς ανταγωνισμού και της συμμετοχής της χώρας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση αλλά και λόγω της επέκτασης, όπως διαφαίνεται, της πολιτικής 

των αποκρατικοποιήσεων τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων δύο ετών, η 

ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης συμπαρασύροντας και την 

ελληνική οικονομία. Μετά την «εκρηκτική τριετία» 1998-2001, η οποία σημαδεύτηκε 

από πολλές και δυναμικές-επιθετικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, το τοπίο στις 

τραπεζικές συγχωνεύσεις φάνηκε κάπως να “ηρεμεί”. Από τις αρχές όμως του 

τρέχοντος έτους, τα σενάρια τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας περί νέων 

πιθανών εξαγορών (π.χ. Ταχ.Ταμιευτήριο, πώληση Εμπορικής κλπ.), ίσως 

αποτελέσουν την απαρχή για ένα νέο κύκλο συγχωνεύσεων στον κλάδο.

3.2 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό τομέα

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος για το έτος 2001, 

γίνεται λόγος για την είσοδο της χώρας στη Ζώνη του Ευρώ και την έναρξη μιας νέας 

περιόδου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο λειτουργώντας σε ένα πολύ 

ανταγωνιστικότερο περιβάλλον απ’ότι στο παρελθόν, πρέπει να συνεχίσει με 

εντατικούς ρυθμούς την προσαρμογή στη νέα ενοποιημένη χρηματοπιστωτική αγορά.
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Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν 

χαράξει μακροχρόνιες στρατηγικές ανάπτυξης και βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας τους. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων αποτελεί τροχοπέδη 

στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης, ενώ γίνεται λόγος για το μικρό μέγεθος 

των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα ξένα 

μεγαθήρια. Ο απώτερος στόχος της διαδικασίας συγκέντρωσης είναι τόσο η βελτίωση 

της θέσης τους στην εγχώρια αγορά, όσο και η εξυπηρέτηση των αναγκών της 

πελατείας τους στην ευρωπαϊκή αγορά. (Τράπεζα της Ελλάδας 2002 &Προβόπουλος- 

Καπόπουλος 2001).

Η τάση συγκέντρωσης ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και δυναμική που μερικά χρόνια 

νωρίτερα θα θεωρούνταν απίστευτη. Οι τάσεις που επικράτησαν από το 1996 και 

επικρατούν μέχρι σήμερα είναι:

• Συγχωνεύσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών σε μια προσπάθεια αύξησης των 

μεγεθών και εδραίωσης στην ελληνική αγορά

• Στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού

• Στρατηγικές συμμαχίες και συμμετοχή στα κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών 

και μη εταιριών

• Δημιουργία και προώθηση νέων τραπεζικών προϊόντων (Νούλας 2000)

Στον πίνακα Α (σελ.53), παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές τραπεζών που διατελέστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1998-2001.
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Πίνακας A

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1998-2001

Έτος Αγοράστρια Αποχτηθείσα

1998 Πειραιώς Μακεδονίας-Θράκης, 
Credit Lyonnais Grice, 
Χίου

Eurobank Αθηνών,
Κρήτης

Εγνατία Κεντρικής Ελλάδος

EOvuaj ΕΚΤΕ

1999 Πειραιώς Nat. Westminster 
(δίκτυο Ελλάδος)

Alpha Πίστεως Ιονική

Τέλεσες Χρηματ/ριαχή Δωρική

Eurobank Εργασίας

2001 Eurobank Ergasias Τέλεσις Επενδύσεων

Μάρφιν ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime

Πειραιώς ΕΤΒΑ

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας, 2001

Ο αριθμός των εμπορικών τραπεζών έχει μειωθεί βασικά από είκοσι πριν έξι χρόνια, 

σε δέκα σήμερα, ενώ οι βασικοί παίκτες είναι οι εξής πέντε: Εθνική, Εμπορική, EFG 

Eurobank-Ergasias, Alphabank και Τράπεζα Πειραιώς. Στον κλάδο των τραπεζών 

όπως σχολιάστηκε νωρίτερα, κινητήρια δύναμη της διαδικασίας συγχώνευσης υπήρξε 

το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Ας δούμε συνοπτικά την δραστηριότητα των πέντε 

μεγαλυτέρων τραπεζών και την δραστηριότητα τους στις εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), η οποία είναι και η μεγαλύτερη τράπεζα της 

χώρας σήμερα, ελέγχεται εμμέσως από το δημόσιο, μέσω της συμμετοχής νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Το 1998 η Εθνική 

πούλησε τη θυγατρική της Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο διαγωνισμού 

τον οποίο κέρδισε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης, το 1997, η ΕΤΕ συγχωνεύθηκε με τις 

θυγατρικές της, Εθνική Κτηματική Τράπεζα και Εθνική Στεγαστική, τις οποίες και 

απορρόφησε.
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Τον Οκτώβριο του 2001 ανακοινώθηκε ότι η ΕΤΕ θα συγχωνευόταν με την Alpha 

ωστόσο η σύγκρουση ανάμεσα στις νοοτροπίες των δύο διοικήσεων, όπως 

σχολιάζουν πολλοί αναλυτές (βλ.Ανδρικοπούλου 2002), απεδείχθη σημαντικότατη 

και τον Ιανουάριο η συμφωνία ακυρώθηκε (σχολιάζεται παρακάτω η ενλόγω 

αποτυχούσα συγχώνευση). Τον Νοέμβριο του 2002, ανακοινώθηκε η συγχώνευση δια 

απορρόφησης της Ε.Τ.Ε.Β.Α. (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης 

Α.Ε.) από την Εθνική Τράπεζα.

Επίσης, η Εθνική Τράπεζα συγχώνευσε τρεις ασφαλιστικές εταιρίες (Εθνική 

Ασφαλιστική, Αστήρ & Ασφαλιστική Πανσέληνο) σε μια προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με απότερο σκοπό την 

αποτελεσματική λειτουργία και, επίσης, προχώρησε σε πωλήσεις συμμετοχών και 

ακινήτων (π.χ. Ηλιοφίν, Βιοκάτ, Σόφτεξ). Ακόμη, συγχώνευσε την Εθνική Εταιρία 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με την Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Όσον αφορά το εξωτερικό, το 1998 εγκρίθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος στο 

Βελιγράδι και η ίδρυση υπεράκτιας Τραπεζικής Μονάδας με την μορφή 

διαχειριζόμενου υποκαταστήματος στο Guensey Channel Islands. Την ίδια χρονιά, 

εγκρίθηκε και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Αλβανία (Κορυτσά και Δυρράχιο), 

ενώ ένα χρόνο αργότερα εγκρίθηκε η ίδρυση δύο υποκαταστημάτων στη Βουλγαρία 

(1999). Τέλος, το 1999 εγκρίθηκε η εξαγορά της Chase Manhattan Bank στο 

Βουκουρέστι της Ρουμανίας (Νούλας 2000).

Όσον αφορά την Εμπορική Τράπεζα, η τράπεζα ελέγχεται, επίσης, εμμέσως από το 

δημόσιο και έχει απαλλαγεί από αρκετές θυγατρικές της στο πλαίσιο 

ιδιωτικοποιήσεων τα τελευταία χρόνια.

Το 1992, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε να πωλήσει την Τράπεζα Πειραιώς. Το 

1997, πώλησε πλειοψηφικό ποσοστό της στην Τράπεζα Αττικής στο Ταμείο 

Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) -34% -και στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -15.5%. Η Εμπορική διατήρησε το 17% και 

πενταετής σύμβαση διαχείρισης η οποία έληξε το καλοκαίρι του 2002. Εικάζεται 

έντονα στην αγορά ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα επιδιώξει την εξαγορά της
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Τράπεζας Αττικής για να τη χρησιμοποιήσει ως όχημα για την εισαγωγή του στο 

ΧΑΑ.

Τον Μάιο του 2000, η γαλλική τράπεζα Credit Agricole Indo Suez κατέβαλε περίπου 

100 δισ. δρχ. (293 εκατ. ευρώ) για ποσοστό 6,7% της Εμπορικής Τράπεζας. Έκτοτε 

έχει ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 9%, μέσω της αγοράς μετατρέψιμου ομολόγου, 

υποκείμενη αξία του οποίου είναι η άμεση συμμετοχή του δημοσίου.

Η γαλλική τράπεζα έχει δικαίωμα πρώτης αποδοχής ή άρνησης επί του 2,5 % της 

συμμετοχής του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων και επί του 10,9 % της 

συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ταμείο 

έχει προσφερθεί να πουλήσει το μερίδιό του στην Credit Agricole, η οποία αξιολογεί 

τα ζητούμενα ανταλλάγματα).

Η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν να αποκτήσει 

συμμετοχή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Από πέρσι το καλοκαίρι (οπότε έληξε η 

σύμβαση διαχείρισης της Αττικής) επιτεύχθη κάποιου είδους συμφωνία με βάση όλες 

αυτές τις σχέσεις αμοιβαίας ιδιοκτησίας.

Τον Μάρτιο του 1998, η Εμπορική Τράπεζα πώλησε το 51 % της συμμετοχής της 

στην εισηγμένη της θυγατρική, Ιονική Τράπεζα, η οποία διέθετε δίκτυο 222 

καταστημάτων, στην Alpha Bank, έναντι 272 δις δρχ. (που τότε ισοδυναμούσε με 

περίπου 821 εκατ. ευρώ). Η Alpha έκανε δημόσια πρόταση εξαγοράς των υπολοίπων 

μετοχών, η τράπεζα απορροφήθηκε πλήρως και η Ιονική διαγράφηκε από το 

χρηματιστήριο. (Ανδρικοπούλου 2002)

Τέλος, όσον αφορά τη δραστηριότητα της στο εξωτερικό, συμμετέχει από το 1995 

στην Bulgarian Investment και τέλος, δημιούργησε την Black Sea Bank στην 

Ρουμανία το 1994 (Νούλας 2000).

Όσον αφορά την Alphabank, η εξαγορά της Ιονικής αύξησε το μερίδιο αγοράς της 

τράπεζας από περίπου 12% σε σχεδόν 20% και την κατέστησε την δεύτερη 

μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, επιβάρυνε όμως σημαντικά το λόγο κόστους προς 

έσοδα και περιόρισε το ρυθμό αύξησης των κερδών. Μέρος όμως της συμφωνίας ήταν
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ότι δεν θα υπήρχαν απώλειες θέσεων εργασίας, πράγμα που συνεπαγόταν 

μακρόχρονη και δύσκολη διαδικασία αναδιοργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας 

επελέγησαν τα καλύτερα μεσαία διευθυντικά στελέχη αμφότερων των ομίλων, ενώ τα 

υπόλοιπα είτε ανακατανεμήθηκαν είτε επανεκπαιδεύτηκαν.

Υπήρχαν και ασυμμετρίες όσον αφορά τις παροχές προς το προσωπικό. Οι υπάλληλοι 

της Ιονικής διέθεταν επικουρικό ταμείο το οποίο ήταν πλουσιότερο από εκείνο των 

ομολόγων τους της Alpha. Η τράπεζα έπρεπε να ενώσει τα δύο ταμεία βελτιώνοντας 

τις παροχές του πρώην προσωπικού της με βάση εκείνες του νέου.

Τελικά, η συγχώνευση εστέφθη από επιτυχία και δεν υπάρχουν πλέον 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπαλλήλων. Ωστόσο, η μακρά και χρονοβόρος 

διαδικασία ενοποίησης συνέβαλε τα μέγιστα στην αντίθεση των διευθυντικών 

στελεχών της Alpha για τη συγχώνευση με την Εθνική.

Οι συζητήσεις για την ενδεχόμενη συγχώνευση Alpha-Εθνικής ξεκίνησαν τον 

Οκτώβριο του 2001 αλλά λίγους μήνες αργότερα ναυάγησαν οριστικά καθώς δεν 

επήλθε συμφωνία μεταξύ των διοικήσεων. Παρόλα αυτά αξίζει να αναφέρουμε ότι η 

ενδεχόμενη συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν τραπεζικό κολοσσό για τα ελληνικά 

δεδομένα, με χρηματιστηριακή αξία των 10 δισ ευρώ και Σύνολο Ενεργητικού 82 δισ 

ευρώ. Θα κατείχε μερίδιο αγοράς 40% στα δάνεια και στις καταθέσεις, 33% στα 

αμοιβαία κεφάλαια, ενώ θα αντιπροσώπευε το 33% της συνολικής χρηματιστηριακής 

αξίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από πλευράς ευρωπαϊκής προοπτικής ωστόσο 

θα αποτελούσε μόλις την 25η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

αποτυχία της εν λόγω συγχώνευσης έκανε φανερή την ύπαρξη αγκιλώσεων στο 

τραπεζικό σύστημα και την αδυναμία του να απαλλαχθεί πλήρως από αυτά.

Το 2001 η Alpha προέβη στη συγχώνευση των δραστηριοτήτων επιχειρηματικών 

συμμετοχών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών με τη 

μητρική εταιρία, προχωρώντας στη διαγραφή της Alpha finance από το 

Χρηματιστήριο διατηρώντας όμως την επωνυμία αυτή για τη νυν διεύθυνση 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της τράπεζας.
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Όσον αφορά την διεθνή της παρουσία, η Alpha εξαγόρασε την Lombard Natwest 

στην Κύπρο (έγκριση το 1998) και την Kreditna, τράπεζα των Σκοπιών.

“Πρωταθλήτρια”, όμως, στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών φαίνεται πως 

αναδεικνύεται η EFG Eurobank Ergasias. Η EFG ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία 

Ευρω-επενδυτική Τράπεζα και μέσα σε μία δεκαετία εξελίχθηκε από εξειδικευμένη 

τράπεζα οκτώ καταστημάτων (επικεντρωμένη στη χρηματοδότηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων και στην ιδιωτική τραπεζική) σε γενική τράπεζα 330 καταστημάτων, 

η οποία παρουσιάζει δυναμική παρουσία στον κλάδο. Για να φτάσει ως εκεί 

χρειάστηκαν η εξαγορά και η απορρόφηση πέντε τραπεζικών μονάδων που η καθεμιά 

ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενή της: της Interbank από την Banque Worms 

(1996), των εργασιών λιανικής τραπεζικής από την Credit Lyonnais Hellas (1997), 

της Τράπεζας Αθηνών από τον κορεατικό όμιλο Hanwha (1998) και της Τράπεζας 

Κρήτης, η οποία τελούσε υπό την αναγκαστική διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος 

(1999).

Το 2000, η Consolidated Eurofinance Holdings, η οποία είναι ο επικαρπωτής της 

EFG Eurobank, προχώρησε σε επιθετική εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας -τότε 

δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του ιδιωτικού τομέα-μέσω Χρηματιστηρίου. Η 

εξαγορά στοίχισε ποσό ισοδύναμο με σχεδόν 220 δισ. δρχ. (περίπου 655 εκατ. ευρώ).

Η Εργασίας επικεντρωνόταν σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και 

διέθετε αρκετές χρηματοοικονομικές θυγατρικές, όπως μια επιτυχημένη εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, πράγμα που εκείνη την εποχή δεν διέθετε η EFG. Τα 

δυνατά σημεία της EFG Eurobank εντοπίζονται στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το 2001, η EFG Eorobank-Ergasias εξαγόρασε την Telesis InvestmentBank, την 

οποία απορρόφησε δημιουργώντας την EFG Telesis finance. Η ανταλλαγή μετοχών 

ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2002.

Το 1998, η Deutsche Bank απέκτησε στρατηγικό ποσοστό 10% της EFG Eurobank το 

οποίο της προσέφερε πρόσβαση στην ελληνική αγορά και εμπλούτισε την EFG με 

νέα προϊόντα και μεθόδους μάρκετινγκ.
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Σημαντικό διάκριση για την τράπεζα αποτέλεσε το ότι βραβεύτηκε για το έτος 2003 

από το διεθνούς φήμης περιοδικό «Global Finance», ως μια από τις καλύτερες 

τράπεζες στον κόσμο («The World’s Best Banks») με βάση κριτήρια που αφενός 

σχετίζονται με την αποδοτικότητα των τραπεζών στο management και στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου με τις διαγραφόμενες προοπτικές. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι στην ίδια λίστα τιμήθηκαν τράπεζες όπως η Deutsche Bank, η UBS, 

η BNP Paribas, η ABN AMRO, η Citigroup και η HSBC.4

Τέλος, όσον αφορά την διεθνή της παρουσία, η EFG Eurobank Ergasias εξαγόρασε 

την Post Bank στη Βουλγαρία (1998) και στις 21/9/2000 απέκτησε το 19,25% της 

Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post.

Σημαντική παρουσία στον τομέα των συγχωνεύσεων, όμως, είχε και η Τράπεζα 

Πειραιώς. Η τράπεζα, η οποία ανήκει σε έναν όμιλο ετερόκλητων επιχειρηματιών 

εξαγοράστηκε το 1992 στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης. Και αυτή έχει αναπτυχθεί μέσα 

από μια σειρά εξαγορών στο πλαίσιο τόσο ιδιωτικοποιήσεων όσο και συναλλαγών 

στην αγορά.

Το 1998, αγόρασε τη Μακεδονίας-Θράκης από την Εθνική, τα χαρτοφυλάκια 

ναυτιλιακής και ιδιωτικής τραπεζικής της Credit Lyonnais, τα τοπικά 

υποκαταστήματα της National Westminster και της ιδιωτική Xios Bank. To 2000 

εξαγόρασε τη Σίγμα, μια από τις κορυφαίες χρηματιστηριακές εταιρίες.

Τα χαρτοφυλάκια ναυτιλίας και ιδιωτικής τραπεζικής των τριών πρώτων εξαγορών 

συμπτύχθηκαν σχηματίζοντας μια νέα επενδυτική τράπεζα, την Πειραιώς Prime. Το 

2001, η τραπεζική άδεια της Prime πωλήθηκε στη Marfin Investment Services, αφού 

πρώτα κάθε τραπεζική εργασία, που αφορούσε ακίνητα, ναυτιλία και επενδύσεις, είχε 

αφαιρεθεί και ανακατανεμηθεί σε διάφορα τμήματα του ομίλου.

Το 2001, η Πειραιώς επεκτάθηκε περαιτέρω, μετά την επιτυχημένη προσφορά της 

για την εξαγορά του 57,8% της ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Β.Α.) από το δημόσιο, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποίησης. Το

4 Βλέπετε Εφημερίδα : “Το Βήμα”, Ανάπτυξη, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2003
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αρχικό τίμημα είχε οριστεί στα 510 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά η συμφωνία ορίστηκε σε 

393 εκατ. ευρώ, μετά την απόφαση του κράτους να διατηρήσει τα συμφέροντά της 

στα ελληνικά Βιομηχανικά Ακίνητα, τη θυγατρική της τράπεζας που ασχολείται με 

τις βιομηχανικές περιοχές.

Στις αρχές του 2002, ο όμιλος Πειραιώς κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με 

την ολλανδική ING Bank, προκειμένου να ενσωματώσει τα τέσσερα καταστήματα 

της τελευταίας στην Ελλάδα στο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η ING θα 

αποκτήσει συμμετοχή 5% στην Πειραιώς, ενώ η Πειραιώς θα αποκτήσει 20% της 

Nationale Nederlanden, θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρίας της ING στην Ελλάδα, και 

οι δυο τους μαζί θα συστήσουν κοινοπραξία για την πώληση προϊόντων 

τραπεζοασφάλειας.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της κυπριακής 

εταιρίας Euroinvestment & Finance, η οποία ασχολείται με χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και παράλληλα συνεργάζεται από το 1999 με μία από τις μεγαλύτερες 

τράπεζες του κόσμου, την Bank of Tokyo-Mitsubishi, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 

μειοψηφίας στην Prime Bank.

3.2.1 Συγκριτική Πορεία των βασικών μεγεθών των πέντε μεγαλυτέρων τραπεζών

Το τελευταίο κομμάτι ανάλυσης του συγκεκριμένου κεφαλαίου έχει να κάνει με την 

σύγκριση κάποιων βασικών μεγεθών (όπως είναι οι χορηγήσεις, καταθέσεις και το 

Σύνολο του Ενεργητικού) των πέντε μεγαλυτέρων τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα.

Θεωρούμε ότι αυτή η ανάλυση θα δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα στον αναγνώστη 

για την πορεία της συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου και την εξαγωγή κάποιων 

αρχικών συμπερασμάτων.

Στην επόμενη σελίδα (σ.60), μας δίνεται ο πίνακας Β με τα συγκεντρωτικά στοιχεία 

των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων.
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Πίνακας Β : Βασικά Οικονομικά Μεγέθη των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών

Ποσά Σε εκατ.Ευρώ
Eurobank-
Ergasias 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Σύνολο
Ενεργητικού 11.260 13.451 14.951 16.833 19.618 25.297
Χορηγήσεις 4.565 5.254 6.325 8.422 10.973 13.435
Καταθέσεις 8.520 9.950 11.349 13.239 15.311 16.970

Πειραιώς

Σύνολο
Ενεργητικού 2.500 3.800 8.121 10.547 12.259 14.787
Χορηγήσεις 900 1.560 3.275 4.834 5.972 8.746
Καταθέσεις 2.400 3.016 5.905 8.360 9.766 10.316

Εθνική

Σύνολο
Ενεργητικού 35.656 38.763 42.648 48.567 52.840 54.095
Χορηγήσεις 10.812 12.009 14.633 17.765 19.251 20.607
Καταθέσεις 31.156 33.746 35.776 40.889 44.812 44.801

AlphaBank

Σύνολο
Ενεργητικού 24.566 25.465 26.230 27.542 27.406 27.263
Χορηγήσεις 8.652 9.400 10.800 11.513 13.279 15.869
Καταθέσεις 16.110 17.400 18.250 19.935 22.768 21.141

Emporiki

Σύνολο
Ενεργητικού 13.278 14.523 17.450 16.164 18.143 16.891
Χορηγήσεις 4.620 5.640 7.800 6.992 8.999 9.900
Καταθέσεις 7.700 8.900 10.250 11.377 13.593 9.500

Πηγή :Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών

Όπως παρατηρούμε, οι τράπεζες που επιδώθηκαν στην στρατηγική των 

συγχωνεύσεων αύξησαν σημαντικά τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη. Η Τράπεζα 

Πειραιώς π.χ. από 2,5 δισ. ευρώ Σύνολο Ενεργητικού που εμφάνιζε το 1997, έφτασε 

τα 14,787 δισ. ευρώ το 2002, δηλαδή περίπου εξαπλασίασε το σύνολο του 

ενεργητικού της. Οι χορηγήσεις της, από τα 900 εκατ ευρώ το 1997, έφτασαν περίπου 

τα 9 δισ. ευρώ το 2002, δηλαδή περίπου δεκαπλασιάστηκαν, ενώ και οι καταθέσεις 

αυξήθηκαν σημαντικά.
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H Eurobank Ergasias εμφανίζει πολύ καλή πορεία σε όλους τους τομείς. Το Σύνολο 

του Ενεργητικού της τα τελευταία έξι χρόνια υπερδιπλασιάστηκε, οι χορηγήσεις 

τριπλασιάστηκαν, ενώ οι καταθέσεις περίπου διπλασιάστηκαν. Η Eurobank αποτελεί 

σήμερα την δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα, μετά την Alpha.

Η Εθνική παραμένει η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εμφανίζοντας τα μεγαλύτερα 

μεγέθη σε όλους τους τομείς, ενώ η Alpha έχει επέλθει σε περίοδο στασιμότητας. Οι 

χορηγήσεις της έχουν αυξητική πορεία αλλά τόσο το Σύνολο του Ενεργητικού όσο 

και οι Καταθέσεις παρουσιάζουν μείωση. Όμως και η Εμπορική φαίνεται 

αποδυναμωμένη μετά την πώληση της Ιονικής. Το σύνολο του Ενεργητικού της και 

οι Καταθέσεις εμφάνισαν μείωση για το έτος 2002. Ας εξετάσουμε όμως τον επόμενο 

πίνακα Γ, ο οποίος μας δίνει την πορεία των μεριδίων αγοράς για τα έτη 1995, 1999 

και 2002.

Πίνακας Γ: Μερίδια Αγοράς (Χορηγήσεις)

Τράπεζες 1995 1999 2002

Eurobank-
Ergasias 1% 13% 14%
Πειραιώς 1% 9% 10%

Εθνική 38% 37% 30%
Εμπορική 14% 13% 12%
Alpha 11% 22% 16%

Ιονική 8% - -

Κτηματική 14% - -
Εργασίας 5% - -
Κρήτης 2%

Υπόλοιπες 9% 6% 9%
Πηγή.Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Παρά το γεγονός ότι το μερίδιο των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών συρρικνώθηκε 

αισθητά τα τελευταία χρόνια, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας διατηρεί σημαντικό 

μερίδιο αγοράς της τάξης του 30%. Η Alpha Bank, χάρη στην απόκτηση της Ιονικής 

Τράπεζας και τον υψηλό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ενεργητικού της την περίοδο 

1995-2000, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας. 

Σημαντικό μερίδιο, τέλος, κατέχει η EFG Eurobank Ergasias, η οποία προέβη σε
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κατεξοχήν επιθετική πολιτική συγχωνεύσεων και εξαγορών τα τελευταία χρόνια, 

ανεβάζοντας θεαματικά τα μερίδια αγοράς της και εδραιώνοντας την παρουσία της 

στην τρίτη θέση του τραπεζικού κλάδου. Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της 

Πειραιώς, η οποία από 1% μεριδίου αγοράς το 1995, έφτασε το 10% το 2002.

Επίσης, στον πίνακα Γ, φανερή είναι η συνεχής πτωτική τάση μεριδίου αγοράς από 

την Εμπορική Τράπεζα αλλά και το πολύ μικρό ποσοστό, μόλις 9%, που κατέχουν 

όλες μαζί οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Όσον αφορά την Εμπορική τράπεζα, 

το 1995 ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, σήμερα όμως βρίσκεται 

αρκετά χαμηλότερα (4η θέση σε μερίδια αγοράς).

Γενικότερα, τα μερίδια αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στη χώρα μας 

εμφάνισαν περιορισμένες μεταβολές μεταξύ 1998 και 2001. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 

όμως, η εξέλιξη τους εντός της περιόδου αυτής, καθώς το 1999 υπήρξε σημαντική 

αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης (λόγω εξαγοράς της Ιονικής από την Alpha και 

της Εργασίας από την Eurobank), ενώ στην συνέχεια παρατηρήθηκε γενική τάση 

μείωσης, αν και τα μερίδια αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών παρέμειναν σε 

υψηλότερα επίπεδα το 2001 από ότι το 1998, ιδίως όσον αφορά τις χορηγήσεις.

Αυτό φαίνεται στον πίνακα Δ, αμέσως παρακάτω :

Πίνακας Δ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ως ποσοστό % του συνόλου Ως ποοστό % των ελληνικών τραπεζών'

Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων

1998 63,4 62.3 69,7 78,0 75,2 81,2

1999 67,1 70,9 73,6 84,8 84,8 89,5

2000 65,2 68,8 71,8 82,4 82,9 87,6

2001 66,0 68,7 71,3 80,9 81,5 85,8

Στις ελληνικές τράπεζες δεν περιλαμβάνονται (πέραν των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα) το Ταχυδρομικό Ταμιευτήρυ 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι συνεταιριστικές τράπεζες, δηλ. πιστωτικά ιδρύματα με διαφοροποιι 
μένο καθεστώς λειτουργίας.

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας, 2001

Από τον πίνακα Δ, γίνεται φανερό ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει 

υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.
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Σύμφωνα με τους Michalopoulos και Nicolaides (2003), ο δείκτης Herfindahl από 

1531 το έτος 1995, αυξήθηκε στο 1766 το 2002. Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό με τα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας5, τα οποία δείχνουν μια αυξητική τάση 

του τραπεζικού spread στην Ελλάδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (δηλ. της 

διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων), αποτελεί μια ένδειξη ότι το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα «στερείται» ουσιαστικού ανταγωνισμού και ότι η μονοπωλιακή 

δύναμη των μεγάλων τραπεζικών ομίλων μπορεί και καθορίζει τα επιτόκια και κατ’ 

επέκταση την κερδοφορία των ιδρυμάτων.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ότι 

επιβεβαιώνεται η άποψη των Berger and Hannan (1997), οι οποίοι υποστηρίζουν πως 

η υψηλή τραπεζική συγκέντρωση, συνδέεται σημαντικά με τα χαμηλότερα επιτόκια 

καταθέσεων και τα υψηλότερα επιτόκια χορηγήσεων.

5 Βλέπετε : www.ecb.de/stats/nrir/rir.htm
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4. Επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων: Η Περίπτωση της 

Eurobank-Ergasias & της Τράπεζας Πειραιώς (Case study)

4.1 Εισαγωγή

Έχοντας αναλύσει το γενικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα των πιο σημαντικών 

τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ελληνικό χώρο, θα αναλύσουμε, στην 

συνέχεια την πορεία δύο τραπεζικών ομίλων, οι οποίες έχουν “σύρει ” τα τελευταία 

χρόνια, τον χορό των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη χώρα μας. Η ανάλυση 

περιλαμβάνει τις περιπτώσεις των Τραπεζών Eurobank-Ergasias και Πειραιώς. 

Επίσης παραθέτουμε στοιχεία για τους τρεις υπόλοιπους «μεγάλους παίκτες» του 

κλάδου.

Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στην κερδοφορία, την παραγωγικότητα, την λειτουργική 

αποτελεσματικότητα και την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών που ακολούθησαν 

την πολιτική αυτή. Για αυτό τον λόγο, παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες με 

τους χρηματοοικονομικούς δείκτες στις επόμενες σελίδες. Από θεωρητικής απόψεως, 

θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιά θεώρηση από αυτές που αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο τμήμα της εργασίας, επαληθεύται στην περίπτωση της Ελλάδας, αν 

δηλαδή οι τράπεζες στην Ελλάδα συγχωνεύονται απλά για να αποκτήσουν 

μονοπωλιακή δύναμη (market power) ή για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά 

(efficiency). Η ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία για τα έτη 1997-2002, μια πενταετία 

στην οποία υπήρξε σημαντική αλλαγή μεριδίων αγοράς μέσω των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών.

4.2 Επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην Κερδοφορία

Σύμφωνα με την Τραπεζική Θεωρία οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης της 

κερδοφορίας μιας τράπεζας είναι (α) ο δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), ο οποίος 

μετρά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και είναι πολύ 

σημαντικός για τους μετόχους της, (β) ο δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA), ο 

οποίος μετρά την αποδοτικότητα της τράπεζας ως προς το Σύνολο του Ενεργητικού
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και δείχνει την ικανότητα της τράπεζας να χρησιμοποιεί του διαθέσιμους πόρους της 

για την πραγματοποίηση κερδών και (γ) ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου 

(ΝΙΜ) ο οποίος μετρά την αποδοτικότητα που σχετίζεται με την παραδοσιακή 

λειτουργία της τράπεζας και κατά πόσο η κάθε τράπεζα κερδίζει από αυτή 

(καταθέσεις που δέχεται-χορηγήσεις που δίνει). Ο ΝΙΜ ορίζεται ως εξής : Έσοδα για 

τόκους-Έξοδα για τόκους/Σύνολο Ενεργητικού.

Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενλόγω δείκτες.

Πίνακας 1 : Δείκτης Κερδοφορίας : Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Eurobank-Ergasias 17,21% 4,60% 15,30% 17,02% 16,01% 14,05%
Πειραιώς 15,90% 32,10% 47,40% 16,50% 12,50% 11,10%

Μέσος όρος Κλάδου 15,30% 11,86% 18,15% 16,45% 14,50% 12,50%

Σχετική Κερδοφορία Eurobank 1,12 0,39 0,84 1,03 1,10 1,12
Σχετική Κερδοφορία της Πειραιώς 1,04 2,70 2,61 1,00 0,86 0,88

Εθνική 11% 32% 31% 30% 27% 13%
Alpha 30,80% 25,81% 24,10% 17,22% 16,50% 15,10%
Emporiki 10,10% 15,50% 18,50% 16,20% 12,50% 11%

Πηγή : Ίδιοι υπολογισμοί με βάση ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης. Για την Πειραιώς στοιχεία από το 

διαδίκτυο : www.piraeusbank.gr

Πίνακας 2: Δείκτης Κερδοφορίας : Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Eurobank-Ergasias 1,21% 1,30% 2,00% 1,97% 1,67% 1,09%
Πειραιώς 1,90% 2,80% 5,60% 1,33% 0,90% 0,55%

Μέσος όρος Κλάδου 1,09% 1,04% 2,04% 1,61% 1,21% 0,75%

Σχετική Κερδοφορία Eurobank 1,11 1,25 0,98 1,22 1,38 1,45
Σχετική Κερδοφορία Πειραιώς 1,74 2,24 2,74 0,82 0,74 0,73

Εθνική 0,36% 1,38% 2,61% 2,23% 1,40% 0,66%
AlphaBank 2,10% 2,12% 2,45% 1,20% 1,01% 0,80%
Emporiki 0,65% 0,90% 1,88% 2,17% 1,50% 0,70%

Πηγή :Ίδιοι Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών
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Πίνακας 3:Δείκτης Κερδοφορίας : Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

ΝΙΜ%
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eurobank-Ergasias 2,50% 3,20% 3,10% 3,00% 3,10% 2,85%
Πειραιώς 3,10% 3,00% 2,67% 2,50% 2,80% 2,52%

Μ.ο 3 ανταγωνιστών 2,54% 2,21% 2,56% 2,13% 2,46% 2,56%

Σχετική Κερδοφορία Eurobank 0,98 1,44 1,21 1,40 1,26 1,11
Σχετική Κερδοφορία Πειραιώς 1,22 1,35 1,04 1,17 1,13 0,98

AlphaBank 2,52% 2,28% 1,70% 1,70% 2,20% 2,30%
Εθνική 2,65% 2,25% 2,10% 2,00% 2,20% 2,20%
Emporiki 2,45% 2,10% 2,20% 2,70% 3,00% 3,20%

Πηγή : Ίδιοι Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών

Η Eurobank-Ergasias από το 2000 έως και σήμερα παρουσιάζει μια αρκετά 

ικανοποιητική πορεία στην απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς βρίσκεται συνεχώς 

πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου με τον δείκτη Σχετικής Κερδοφορίας της 

τράπεζας (λόγος της κερδοφορίας της / μέσο όρο του κλάδου) να βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τράπεζα παρουσιάζει μια 

ανοδική πορεία από το 1998 και έπειτα, η οποία δεν «ξεφούσκωσε» απότομα μετά 

την πτώση του Χρηματιστηρίου. Η περίοδος από το 1998 έως και το 2001 είναι 

περίοδος κατά την οποία αποκτήθηκαν τόσο οι Τράπεζες Κρήτης, Αθηνών, Εργασίας 

και Telesis Χρηματιστηριακή. Στα τέλη του 2000 εμφανίζεται μια ελαφρά πτώση η 

οποία συνεχίζει μέχρι το 2002 και οφείλεται στη γενικότερη αρνητική συγκυρία του 

κλάδου.

Σχετικά τώρα με την τράπεζα Πειραιώς, παρατηρούμε ότι οι συγχωνεύσεις που 

διατελέστηκαν την τριετία από το 1997-1999 (απορρόφηση XiosBank, Μακ.θράκης) 

απέδωσαν στην τράπεζα πολύ υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, 

μετά το 2000 όμως, η πορεία της εμφανίζεται συνεχώς πτωτική και δεν 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η γενική πορεία του κλάδου, ως προς την απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων, παρουσιάζει μια ασταθή πορεία τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη
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τιμή για τον κλάδο εμφανίζεται την περίοδο 1999. Είναι η περίοδος της μεγάλης 

ανόδου του Χρηματιστηρίου και της άντλησης σημαντικών κερδών από αυτό.

Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στον πίνακα 2, όπου ο κλάδος φαίνεται να 

παρουσιάζει άνοδο στην απόδοση του Ενεργητικού, την περίοδο της άνθησης του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και έπειτα να ακολουθεί πτωτική τάση. Η 

Eurobank -Ergasias εμφανίζει, όπως και στην περίπτωση της αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων, μια καλή απόδοση από το 2000 και έπειτα, όντας πάνω από τον μέσο 

όρο του κλάδου αλλά και σε σύγκριση με τους τρεις μεγαλυτέρους ανταγωνιστές της 

(Εθνική, Alpha, Emporiki). Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς, παρουσιάζει καλύτερη 

κερδοφορία την περίοδο 1997-1999, στην οποία συντελέστηκαν και οι εξαγορές της 

εταιρίας. Από το 1999 έως το 2002, όμως, οι απώλειες της στον συγκεκριμένο δείκτη 

ήταν τεράστιες και η πορεία της είναι η χειρότερη συγκριτικά με τους μεγαλύτερους 

ανταγωνιστές της.

Στον πίνακα 3, παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου. 

Σε αυτό τον πίνακα παραθέτουμε σύγκριση με τον μέσο όρο των τριών μεγαλυτέρων 

ανταγωνιστών καθώς και τους δείκτες σχετικής κερδοφορίας της Eurobank-Ergasias 

και Τραπέζης Πειραιώς. “Μια τράπεζα για να προσδιορίσει την «σχετική θέση» της 

στην αγορά πρέπει να συγκριθεί με τους τρεις μεγαλύτερους ανταγωνιστές της” 

(Αθανασίου1997).

Στο Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου, τόσο η Eurobank-Ergasias όσο και η Πειραιώς 

εμφανίζουν μια πολύ καλή πορεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ανταγωνιστών 

τους. Συγκεκριμένα η Eurobank-Ergasias εμφανίζει, συνεχώς την τελευταία 

πενταετία, ποσοστό Καθαρού Περιθωρίου άνω του μέσου όρου, ενώ και η Πειραιώς 

παρουσιάζει καλή πορεία στην ίδια περίοδο και μόλις το 2002 παρουσιάζει ποσοστό 

κάτω του μέσου όρου των κύριων ανταγωνιστών της.

4.3 Επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων στην Παραγωγικότητα

Οι δείκτες παραγωγικότητας για μια τράπεζα είναι πολύ σημαντικοί καθώς από 

αυτούς καταλαβαίνει κανείς πόσο καλή είναι η τράπεζα στο να παράγει υπηρεσίες με 

βάση το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Κατά συνέπεια, όσο πιο υψηλός είναι ο
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δείκτης παραγωγικότητας, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η τράπεζα. 

Εξετάζονται διεξοδικά οι δείκτες Χορηγήσεις/Σύνολο Εργαζομένων, 

Καταθέσεις/Σύνολο Εργαζομένων & Σύνολο Ενεργητικού/ Σύνολο Εργαζομένων, 

ενώ παραθέτουμε και ένα σχεδιάγραμμα με διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 

Α’ Εξάμηνο του 2002, του λόγου Κόστους/Εσοδα.

Πίνακας 4 : Δείκτης Παραγωγικότητας : Λόγος Χορηγήσεων προς Σύνολ. Εργαζομένων

Ποσά σε εκατ ευρώ/εργαζόμενο
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eurobank-Ergasias 0,625 0,765 0,891 1,186 1,546 1,893
Πειραιώς 0,55 0,58 0,831 1,145 1,388 1,456

Μέσος όρος 3 ανταγωνιστών 0,754 0,847 0,976 1,13 1,3158 1,5132

Σχετική Παραγωγικότητα Eurobank 0,82 0,90 0,91 1,04 1,17 1.25
Σχετική Παραγωγικότητα Πειραιώς 0,72 0,64 0,851 1,01 1,05 0,96

Εθνική 0,65 0,7781 0,948 1,151 1,2474 1,335
AlphaBank 1,024 1,08 1,2 1,323 1,52 1,824
Emporiki 0,59 0,684 0,785 0,9161 1,18 1,3808

Πηγή : Ίδιοι Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών

Πίνακας 5 : Δείκτης Παραγωγικότητας : Λόγος Καταθέσεων προς Σύνολ. Εργαζομένων

Ποσά σε εκατ ευρώ/εργαζόμενο

Eurobank-Ergasias
Πειραιώς

Μέσος όρος 3 ανταγωνιστών

Σχετική Παραγωγικότητα Eurobank 
Σχετική Παραγωγικότητα Πειραιώς

1997 1998 1999
1,16 1,45 1,61
1,04 1,124 1,4994

1,66 1,85 2,036

0,69 0,78 0,79
0,62 0,60 0,73

2000 2001 2002
1,8786 2,1726 2,4081
1,9293 2,27 2,359

2,04 2,28 2,36

0,91 0,95 1,02
0,94 0,99 0,99

2,55 2,65 2,71
2,4 2,61 2,5474
1,17 1,58 1,84

Εθνική 2,08 2,18 2,31
AlphaBank 2,16 2,54 2,65
Emporiki 0,75 0,85 1,15

Πηγή : Ίδιοι Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών
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Πίνακας 6: Δείκτης Παραγωγικότητας : Λόγος Συνόλου Ενεργητ. προς Συν. Εργαζομ.

Ποσά σε εκατ. Ευρώ/εργαζόμενο
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eurobank-Ergasias 2,05 2,16 2,33 2,38 2,78 3,35
Πειραιώς 1,35 1,41 2,06 2,43 2,849 3,019

Μέσος όρος 3 ανταγωνιστών 2,53 2,57 2,72 2,87 3,11 3,14

Σχετική Παραγωγικότητα Eurobank 0,81 0,84 0,85 0,83 0,89 1,10
Σχετική Παραγωγικότητα Πειραιώς 0,53 0,54 0,75 0,84 0,91 0,96

Εθνική 2,52 2,67 2,88 3,03 3,23 3,27
AlphaBank 3,06 3,125 3,17 3,31 3,3 3,28
Emporiki 2,01 1,94 2,131 2,29 2,8228 2,89

Πηγή : Ίδιοι Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, τόσο για την Τράπεζα Πειραιώς όσο και για την 

Eurobank-Ergasias φαίνεται πως είχαν θετικό αντίκτυπο στον λόγο των χορηγήσεων 

ανά εργαζόμενο (πίνακας 4), καθώς και οι δύο τράπεζες, παρουσιάζουν μια συνεχή 

αυξητική πορεία στον τομέα αυτό. Η Πειραιώς κατάφερε μέσα σε μια περίοδο έξι 

ετών σχεδόν να τριπλασιάσει τις επιδόσεις της σε αυτό το δείκτη. Από τα χαμηλά 

επίπεδα του 1997, κατέφερε να ξεπεράσει τον μέσο όρο (3 ανταγωνιστές) το έτος 

2000 και να παραμείνει σε ικανοποιητικά ποσοστά έως και σήμερα. Όμως και η 

Eurobank-Ergasias κατάφερε να τριπλασιάσει τις επιδόσεις της σε αυτό το δείκτη με 

συνεχή αυξητική πορεία και ποσοστά άνω του μέσου των τριών μεγάλων 

ανταγωνιστών της. Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζει η AlphaBank στο 

συγκεκριμένο δείκτη έχοντας μικρή αλλά συνεχή και σταθερή άνοδο.

Όσον αφορά τον λόγο των καταθέσεων ανά εργαζόμενο (πίνακας 5), η κυριαρχία της 

Εθνικής και της Alpha είναι αδιαμφισβήτητη. Οι δύο τράπεζες κατέχουν την «μερίδα 

του λέοντος» σε αυτό τον τομέα, όμως παρουσιάζουν μια σταθερότητα και όχι 

ανάπτυξη μέσα στο χρόνο. Αντίθετα, αξιοπρόσεχτη είναι η βελτίωση τόσο της 

Πειραιώς όσο και της Eurobank, οι οποίες όντας αρκετά χαμηλά του μέσου όρου των 

τριών κύριων ανταγωνιστών τους το 1997, κατάφεραν μέσω της διασικασίας των 

συγχωνεύσεων να φτάσουν τον μέσο όρο το 2002. Την χειρότερη πορεία σε αυτό τον 

δείκτη παρουσιάζει η Εμπορική Τράπεζα.
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Ο Πίνακας 6 μας δείχνει το λόγο του Συνόλου του Ενεργητικού ανά εργαζόμενο. Η 

Eurobank δείχνει να ξεπερνάει τον μέσο όρο των τριών μεγάλων ανταγωνιστών της 

με ανοδική πορεία την τελευταία εξαετία, ενώ και η Πειραιώς φαίνεται κερδισμένη 

σε αυτό τον τομέα. Η συγκρατημένη πολιτική προσλήψεων της Τράπεζας Πειραιώς 

σε συνδιασμό με τα μερίδια αγοράς από τις εξαγορές που πραγματοποίησε, την 

οδήγησε σε διπλασιασμό αυτού του δείκτη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, και 

σε αυτό το δείκτη παραγωγικότητας, παρά την εμφανή βελτίωση, η αποδοτικότητα 

των εργαζομένων της Πειραιώς υπολείπεται του μέσου όρου των τριών μεγαλυτέρων 

ανταγωνιστών της.

Όσον αφορά το σύνολο του κλάδου, το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και η παρουσία 

σε όλα τα σημεία ανά την Ελλάδα, δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην Εθνική αλλά 

και στην Alpha. Η Εθνική Παρουσιάζει σταθερή πορεία με μικρή ποσοστιαία άνοδο. 

Αντίθετα η Alpha δεν παρουσιάζει άνοδο αλλά δείχνει σταθεροποίηση σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο ότι το Σύνολο του Ενεργητικού της δεν 

αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Τέλος, η Εμπορική παρουσιάζει μια ασταθή 

πορεία τα τελευταία χρόνια, φαίνεται όμως ότι η μεθοδευμένη πολιτική του 

management της τράπεζα για περικοπή προσωπικού, βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας στους δείκτες παραγωγικότητας, παραθέτουμε το 

επόμενο σχεδιάγραμμα (σελ 71), το οποίο μας δείχνει τον λόγο Συνολικό Κόστος/ 

Συνολικά Έσοδα για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2002.

Οι τράπεζες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάλυσης μας, παρουσιάζουν τις 

καλύτερες επιδόσεις. Η Eurobank εμφανίζει μια από τις καλύτερες επιδόσεις στον 

κλάδο, παρουσιάζοντας ένα πολύ ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και επιδόσεις 

καλύτερες του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλή παρουσία 

στον συγκεκριμένο δείκτη αλλά υπολείπεται αρκετά του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η 

Εθνική Τράπεζα και η Alphabank παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις, ενώ, τέλος, η 

Εμπορική Τράπεζα έχει την χειρότερη επίδοση με υψηλά ποσοστά κόστους.
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Σχεδιάγραμμα 1

K<knroc ttooc Έσοδα
(Ά Εξάμηνο 2002)

JO*-, 77,3%

EFG Εθνική Alpha Εμ&ορ&·ή Ιίειραιώς Ευρωπαϊκός
ΜΟ.

Πηγή : www.eurobank.gr

4.4 Συγχωνεύσεις και Λειτουργική Αποτελεσματικότητα

Ο δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας ή αποτελεσματικότητας 

εκμετάλλευσης όπως ονομάζεται από μερικούς, ορίζεται ως ο λόγος των 

λειτουργικών εξόδων της τράπεζας προς τα λειτουργικά έσοδα6. Όσο μικρότερος 

αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα της τράπεζας.

Όπως παρατηρούν οι Michalopoulos και Nicolaidis (2003), η συνολική λειτουργική 

αποτελεσματικότητα δείχνει τον βαθμό εκείνο στον οποίο μια τράπεζα χρησιμοποιεί 

τους διαθέσιμους πόρους της αποτελεσματικά και βελτιστοποιεί την λειτουργία της. 

Συνεπώς, η κερδοφορία μιας τράπεζας σχετίζεται θετικά με το βαθμό λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει. Ο πίνακας 7 μας δίνει τις πληροφορίες για 

τον συγκεκριμένο δείκτη.

Λειτουργικά Έσοδα =Καθαρά έσοδα Τόκων +Καθαρά έσοδα Προμηθειών+Έσοδα από τίτλους+ Λοιπά έσοδα 
εκμετάλλευσης + Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων

Λειτουργικά Έξοδα = Αποσβέσεις + Γενικά Έξοδα Διοικήσεως + Προβλέψεις + Διαφορές Αναπροσαρμογής 
Αξίας Απαιτήσεων κλπ + Έξοδα Προμηθειών
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Πίνακας 7: Λειτουργική Αποτελεσματικότητα: Λειτουργικά Έξοδα /Λειτουργ. Έσοδα

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα %
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eurobank-Ergasias 82,9 86,29 54,18 68,91 67,45 66,1
Πειραιώς 67,17 57,03 56,24 69,56 74,85 75,66

Μέσος όρος κλάδου 81,07 80,36 64,88 70,31 74,12 72,44

Σχετική Λειτουρ. Αποτελεσματ. 
Eurobank 1,02 1,07 0,83 0,98 0,91 0,90
Σχετική Λειτουρ. Αποτελεσματ. 
Πειραιώς 0,82 0,70 0,86 0,99 1,01 1,04

Εθνική 90,48 74,75 61,39 71,54 70,3 71,56
AlphaBank 56,4 56,29 50,02 70,43 73,02 71,92
Emporiki 88,11 83,07 64,31 76,16 77,58 73,88

Πηγή :Ίδιοι Υπολογισμοί και Νούλας(2000)

Ο δείκτης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, για το σύνολο των ελληνικών 

τραπεζών, δεν εμφανίζει σταθερή πορεία. Ο μέσος όρος του κλάδου εμφανίζει 

χαμηλά επίπεδα λετουργικής αποτελεσματικότητας για τα έτη 1997 (81%) και 1998 

(80%). Το 1999 παρουσιάζεται μια αισθητή βελτίωση στην λειτουργική 

αποτελεσματικότητα, η οποία όμως ακολουθείται από εμφανή επιδείνωση τα έτη 

2000 και 2001. Τέλος, για το 2002, παρουσιάζεται μια ελαφρά βελτίωση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Παρατηρώντας τον δείκτη σχετικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας για την 

Eurobank-Ergasias, παρατηρούμε ότι η τράπεζα εμφανίζει χαμηλά ποσοστά για τα 

έτη 1997 και 1998, ενώ βελτίωση παρουσιάζεται το 1999. Το 2000 εμφανίζει πτώση 

της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ενώ αντίθετα τα επόμενα χρόνια η πορεία της 

κρίνεται ικανοποιητική. Σημαντικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι από το 1999 και 

έπειτα, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι κυριότερες εξαγορές της τράπεζας, η 

Eurobank παρουσιάζει ποσοστά καλύτερα του μέσου όρου του κλάδου, στοιχείο που 

δείχνει ότι η διοίκηση της φρόντισε να βρει τρόπους για την μείωση των 

λειτουργικών εξόδων της τράπεζας και αύξησης των αντίστοιχων εσόδων.

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η απόδοση της για τα έτη 1997-2000 κρίνεται 

ικανοποιητική. Είναι η περίοδος κατά την οποία η τράπεζα προέβη στις συγχωνεύσεις 

της Xiosbank και της Μακ.Θράκης. Ο δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

εμφανίζει καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου, ενώ και σε
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σύγκριση με τους τρείς κύριους ανταγωνιστές της έχει καλή εικόνα. Η πορεία της 

όμως τα τελευταία δύο χρόνια δεν φαίνεται να είναι ικανοποιητική καθώς η σχετική 

λειτουργική αποτελεσματικότητα εμφανίζει επιδείνωση συγκριτικά με τον μέσο όρο 

του κλάδου και παρουσιάζει τα χειρότερα ποσοστά σε σχέση με τους κύριους 

ανταγωνιστές της. Εικάζεται ότι η εξαγορά της «χαμηλούς» παραγωγικότητας 

τραπέζης Μακεδονίας-Θράκης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας της Πειραιώς.

Τέλος, αναφορικά με την πορεία των υπόλοιπων μεγάλων τραπεζών, η Εθνική 

φαίνεται να έχει καλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα σήμερα σε σχέση με το 

1997, η Alphabank παρουσιάζει πτωτική πορεία την τελευταία πενταετία, ενώ η 

Εμπορική εμφανίζει συνεχείς αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια. Για την τελευταία, 

κάποιοι σχολιαστές αναφέρουν ότι η βελτίωση της λειτουργικής της 

αποτελεσματικότητας το 2002, οφείλεται στις περικοπές προσωπικού (και 

κατ’επέκταση στα λειτουργικά έξοδα) στις οποίες προχώρησε η διοίκηση του 

ιδρύματος πρόσφατα.

4.5 Οι συνέπειες των συγχωνεύσεων στην τραπεζική ρευστότητα

Η σημασία των δεικτών ρευστότητας είναι μεγάλη για μια τράπεζα καθώς απεικονίζει 

την ικανότητα της να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της προς του πελάτες 

της. Για τον δείκτη Ταμείο & Διαθέσιμα & Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα/Σύνολο 

Ενεργητικού, όσο μεγαλύτερος αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα της 

τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δηλαδή παρουσιάζει μικρό κίνδυνο 

ρευστότητας.

Αντίθετα για τον δείκτη Χορηγήσεις/Καταθέσεις, όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης, 

τόσο μεγαλύτερη η ρευστότητα της τράπεζας. Οι πίνακες 8 & 9, μας δίνουν τα στοιχεία 

για την ρευστότητα των τραπεζών Eurobank και Πειραιώς, καθώς και τον μέσο όρο 

που παρουσιάζουν οι τρείς μεγαλύτεροι ανταγωνιστές.
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Πίνακας 8: Δείκτης Ρευστότητας : Ταμείο & Διαθ. & Κρατ.Αξιογραφ./Σύν.Ενεργητικού

Ταμείο και Διαθέσιμα & Κρατικά και άλλα αξιόγραφα/Σύνολο Ενεργητικού
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eurobank-Ergasias 13,50% 11,25% 13,75% 10,26% 12% 11,60%
Πειραιώς 12,50% 11,08% 15,86% 11,66% 10,70% 11,20%

Μέσος όρος 3 ανταγωνιστών 25,85% 26,44% 23,39% 21,27% 20,71% 19,77%

Εθνική 15,90% 15,04% 20,01% 15,98% 16,25% 15,95%
AlphaBank 42,64% 45,42% 33,64% 32,61% 31,23% 29,85%
Emporiki 19,01% 18,88% 16,54% 15,22% 14,65% 13,52%

Πίνακας 9 : Δείκτης Ρευστότητας : Λόγος Χορηγήσεων /Καταθέσεις

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Eurobank-Ergasias 0,45 0,48 0,55 0,63 0,71 0,79
Πειραιώς 0,49 0,51 0,55 0,57 0,61 0,63

Μέσος όρος 3 ανταγωνιστών 0,46 0,493 0,53 0,536 0,71 0,643

Εθνική 0,32 0,35 0,4 0,43 0,42 0,459
AlphaBank 0,52 0,54 0,55 0,57 0,58 0,75
Emporiki 0,55 0,59 0,64 0,61 0,66 0,72

Πηγή : Οι πίνακες 8 & 9 είναι αποτέλεσμα ίδιων υπολογισμών με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα 
χρήσεως των τραπεζών

Ξεκινώντας από το δείκτη Ταμείο & Διαθέσιμα και άλλα Κρατικά 

Αξιόγραφα/Σύνολο Ενεργητικού, παρατηρούμε ότι η AlphaBank παρουσιάζει πολύ 

υψηλά ποσοστά ρευστότητας συγκριτικά με κάθε άλλη τράπεζα, όμως παρατηρείται 

πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Οι υπόλοιπες τράπεζες κυμαίνονται περίπου στο 

ίδιο επίπεδο, σε ποσοστά περίπου του 15%. Οι Eurobank και Πειραιώς δεν 

παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία σε αυτούς τους δείκτες, όμως πρέπει να ειπωθεί 

ότι η ρευστότητα εξαρτάται, κατά πολύ, από την φιλοσοφία που ακολουθεί το 

management της κάθε τράπεζας. Εξαρτάται αν αυτή η φιλοσοφία είναι αμυντική ή 

επιθετική. Εξάλλου, υψηλοί δείκτες ρευστότητας εξασφαλίζουν ένα είδος ασφάλειας 

για την τράπεζα, αλλά αποτελούν και τροχοπέδη στην πραγματοποίηση υψηλών 

κερδών.
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Ο λόγος των Χορηγήσεων/Καταθέσεις μας δίνει πιο ισορροπημένα αποτελέσματα για 

τις τράπεζες που εξετάζουμε. Υπενθυμίζουμε ότι όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, 

τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα υπάρχει στην τράπεζα. Σε αυτό το δείκτη η Τράπεζα 

Πειραιώς βρίσκεται, σχεδόν πάντα την τελευταία πενταετία, κοντά στον μέσο όρο 

που εμφανίζουν οι τρεις μεγαλύτεροι ανταγωνιστές, ενώ και η Eurobank-Ergasias 

έχει ικανοποιητικά ποσοστά, με εξαίρεση το έτος 2002 όπου παρουσίασε επιδείνωση 

ρευστότητας.

4.6 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Οι πίνακες που αναλύθηκαν στις προηγούμενες σελίδες μας δίνουν μια εικόνα για την 

πορεία των βασικών τραπεζικών δεικτών, καθώς και των μεταβολών τους, την 

περίοδο προ και μετά τις συγχωνεύσεις, για τις τράπεζες Eurobank-Ergasias και 

Πειραιώς. Παράλληλα, παρατίθεται η σύγκριση τους είτε με το μέσο όρο του κλάδου 

είτε με τον μέσο όρο των τριών κυριότερων ανταγωνιστών.

Το τελευταίο στάδιο της ανάλυσης μας, είναι να εξετάσουμε τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα, σχετικά με την πορεία των δύο τραπεζών που αναλύσαμε και να 

δούμε κατά πόσο οι συγχωνεύσεις που πραγματοποίησαν, βελτίωσαν ή 

χειροτέρευσαν την πορεία και τη θέση τους στον κλάδο. Αυτή η προσέγγιση που 

υιοθετούμε, είναι παρόμοια με αυτήν που αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως μέθοδος 

της Επίδοσης7, η οποία συγκρίνει την πορεία βασικών τραπεζικών δεικτών, ένα 

χρονικό διάστημα πρίν και μετά την συγχώνευση. Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε τα βασικά κίνητρα που ώθησαν τις εξεταζόμενες τράπεζες στην πολιτική 

των συγχωνεύσεων. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσουμε να απαντήσουμε 

και στο ερώτημα, γιατί γίνονται συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και 

ποια θεωρητική προσέγγιση από αυτές που αναλύθηκαν εκτεταμένα στο προηγούμενο 

κεφάλαιο της εργασίας (θεωρία απόκτησης αγοραίας δύναμης ή θεωρίας της 

αποτελεσματικότητας), βρίσκει εμπειρική επαλήθευση στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

7 Βλέπετε : Rhoades (1994) “A Summary of Merger Performance Studies in Banking, 1980-1993, and 
an assessment of the “Operating Performance” and the “Event Study” Methodologies”.
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(α) Οσον αφορά την Eurobank-Ergasias, από την εξέταση των δεικτών 

παραγωγικότητας της, παρατηρούμε ότι η Eurobank αν και βρισκόταν αρκετά 

χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τριών μεγαλύτερων ανταγωνιστών της, πριν 

ξεκινήσει τις εξαγορές, αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της σε αυτούς τους δείκτες 

μετά την πραγματοποίηση των συγχωνεύσεων. Συγκεκριμένα, ενώ το 1998 (περίοδος 

προ συγχωνεύσεων) βρισκόταν σε όλους τους δείκτες παραγωγικότητας κάτω του 

μέσου όρου σε σύγκριση με τους τρεις κύριους ανταγωνιστές της, το 2002 (δηλ. μετά 

την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων) είχε επίδοση σε όλους τους δείκτες 

παραγωγικότητας, καλύτερη του μέσου όρου αυτών (βλ. πίνακες 4, 5 & 6).

Επιπροσθέτως, ο δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας (βλέπετε πίνακα 7) 

εμφανίζεται βελτιωμένος τα τελευταία έτη με τα λειτουργικά έξοδα να εμφανίζουν 

αισθητή μείωση μετά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε η ενλόγω τράπεζα. 

Επιπλέον, ο δείκτης Συνολικά Έσοδα/Συνολικό Κόστος εμφανίζει το πρώτο εξάμηνο 

του 2002 ποσοστά πολύ καλύτερα συγκριτικά με τους κύριους ανταγωνιστές της 

τράπεζας αλλά και του μέσου ευρωπαϊκού όρου (βλέπετε σχεδ.1). Συμπερασματικά, 

θα λέγαμε ότι σημαντικό κίνητρο που ώθησε την τράπεζα σε συγχωνεύσεις, αποτελεί 

η μείωση του κόστους και η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Η 

δημιουργία συνεργειών κόστους, ως αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων, φαίνεται πως 

αποτέλεσε το κύριο μέλημα των διοικούντων της τράπεζας. Αυτό το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την ανάλυση μας συμφωνεί με μερίδα ερευνητών, οι οποίοι θεωρούν 

ότι οι συνέργειες αποτελούν τον απώτερο σκοπό των συγχωνευομένων τραπεζών8.

Αναφορικά με τους δείκτες κερδοφορίας της Eurobank, η ελαφρά πτώση που 

παρουσίασαν για τα έτη 2000-2002 ήταν, μάλλον, αναμενόμενη καθώς οφείλονταν 

πιθανότατα στο γεγονός ότι υπήρξε πρωτοπόρος στη διαδικασία των συγχωνεύσεων 

και κατ’επέκταση επιβαρύνθηκε από τα μεταβατικά κόστη που συνεπάγονται αυτές. 

Από την βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η άποψη περί μεγάλου μεταβατικού κόστους 

που “βίωσαν” οι ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας των 

συγχωνεύσεων9. Η μεγαλύτερη πτώση φαίνεται στο δείκτη απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων (βλ. πίνακα 1). Ωστόσο, ο δείκτης απόδοσης Ενεργητικού, αν και

8 Βλέπετε: π.χ. Becher (2000), “The Valuation effects of bank mergers”

9 Βλέπετε π.χ. Michalopoulos & Nicolaides (2003) “The Greek banking firms: Strategic positioning 
and profitability”.
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εμφανίζει συνεχή πτώση τα τελευταία τέσσερα χρόνια με απώλειες της τάξης περίπου 

50% (βλπίνακα 2), βρίσκεται αρκετά υψηλότερα του μέσου όρου του κλάδου.

Τέλος, οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζονται χαμηλοί αλλά όπως σχολιάστηκε αυτό 

οφείλεται στη φιλοσοφία της κάθε διοίκησης, και η διοίκηση της τράπεζας ακολουθεί 

μια μάλλον επενδυτική φιλοσοφία σε αυτό τον τομέα. Εξάλλου, υψηλή ρευστότητα 

συνεπάγεται φερεγγυότητα για την τράπεζα αλλά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

για την ύπαρξη υψηλής κερδοφορίας.

Συμπερασματικά, η Eurobank-Ergasias μέσω της διαδικασίας των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών κατάφερε να δημιουργήσει Χ-αποτελεσματικότητες και να μειώσει το 

κόστος παραγωγής της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της ως 

τραπεζική επιχείρηση και να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Η γενική βελτίωση της ως 

τράπεζα και η αύξηση των μεριδίων αγοράς μέσω αύξησης της αποτελεσματικότητας 

της είναι φανερή και οφείλεται στην στρατηγική των συγχωνεύσεων. Η Eurobank 

Ergasias από μια μικρή και ανεπαρκής τράπεζα το 1995 με μερίδια αγοράς της τάξης 

του 1% (στις χορηγήσεις) και χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας, κατάφερε να 

κερδίσει την τρίτη θέση στον κλάδο λίγα χρόνια αργότερα, το 2002, με μερίδια 

αγοράς που φτάνουν το 14% (χορηγήσεις) και να αυξήσει την λειτουργική της 

αποτελεσματικότητα.

Τέλος, αν θέλαμε, να προσεγγίσουμε από την πλευρά της θεωρίας την περίπτωση της 

Eurobank, θα λέγαμε, ότι η θεωρία της αποτελεσματικότητας, η οποία έχει τις ρίζες 

της στις απόψεις της σχολής της Βιομηχανικής Οργάνωσης10, είναι αυτή που 

επαληθεύεται. Η θεωρία, δηλαδή, υποστηρίζει ότι οι τράπεζες συγχωνεύονται για να 

λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και για να εξοικονομούν κόστος, και η περίπτωση 

της Eurobank επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε για την 

περίπτωση της Eurobank, είναι σύμφωνο με αυτό των Punt and Van Rooij (1999), οι 

οποίοι υποστηρίζουν, ότι η θεωρία της αποτελεσματικότητας ισχύει για τις 

Ευρωπαϊκές τραπεζικές συγχωνεύσεις.

10 Βλέπετε : Bikker and Haaf (2001) “Competition, concentration and their relationship: an empirical 
analysis of the banking industry”.
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(β) Σχετικά με την περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς, η πορεία αυτής χαρακτηρίζεται 

ως μέτρια τα τελευταία χρόνια. Η Πειραιώς εμφανίζει μια πολύ καλή πορεία μέχρι 

και το 1999, όμως, από εκεί και έπειτα η δυναμική της εμφανίζεται αισθητά 

εξασθενημένη. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις που 

πραγματοποίησε προηγήθηκαν χρονικά της Eurobank. Ωστόσο, η εξαγορά της 

Xiosbank, μιας ομολογουμένως αποδοτικής, κερδοφόρου και καινοτόμου τράπεζας, 

βοήθησε σημαντικά στην αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Πειραιώς.

Τώρα, όσον αφορά τους δείκτες παραγωγικότητας της Πειραιώς που εξετάζονται 

στην εργασία μας, αυτοί εμφανίζουν μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια αλλά 

παραμένουν κάτω του μέσου όρου του κλάδου. Αυτό φαίνεται από την ανάλυση των 

πινάκων 4, 5 και 6. Συμπερασματικά, η αποδοτικότητα των εργαζομένων της 

τράπεζας Πειραιώς έχει βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να 

υπολείπεται έναντι του συνολκού μέσου όρου των ελληνικών τραπεζών. Καλή, 

ωστόσο, θεωρείται η παρουσία της στο δείκτη Συνολικό Κόστος/Συνολικά Έσοδα με 

ποσοστό της τάξης του 66,5 % (βλ.Σχεό. 1)

Όσον αφορά τους δείκτες κερδοφορίας, εμφανίζουν κατακόρυφη πτώση. Από τα 

ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας που παρουσίαζε η τράπεζα το 1999 με δείκτη 

απόδοσης ενεργητικού 5,60% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 47%, το 2002 τα 

ποσοστά της στους αντίστοιχους δείκτες ήταν 0,55% και 11,10%, αντίστοιχα, 

εμφανίζοντας τη χειρότερη εικόνα από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του κλάδου 

(βλ. πίνακες 1 & 2). Μοναδική εξαίρεση παρουσιάζει το Καθαρό Περιθώριο 

Επιτοκίου για τα έτη 1997-2001, το οποίο όμως επιδεινώθηκε το 2002.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο φαίνεται πως βρίσκεται στην λειτουργική της 

αποτελεσματικότητα. Ο δείκτης σχετικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας δείχνει 

να χειροτερεύει, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου, ενώ και σε σύγκριση με 

τους τρεις κύριους ανταγωνιστές της υπολείπεται. Η χειροτέρευση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας δεν σημαίνει βέβαια ότι η τράπεζα δεν παρουσιάζει X- 

αποτελεσματικότητες, μετά την πραγματοποίηση των συγχωνεύσεων. Το πρόβλημα 

συνδέεται με τη χαμηλή απόδοση του Ενεργητικού, που παρουσιάζει η τράπεζα τα 

τελευταία χρόνια μετά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε.
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Η χαμηλή απόδοση του Ενεργητικού (RoA) είναι ένα φαινόμενο που έχει 

παρατηρηθεί από διάφορους ερευνητές11 και «ταλαιπωρεί» αρκετές συγχωνευόμενες 

τράπεζες. Εξάλλου, δεν είναι λίγοι αυτοί που διακηρρύτουν ότι οι συγχωνεύσεις 

δημιουργούν απλά ογκώδεις και αναποτελεσματικές τράπεζες12.

Η ρευστότητα της Πειραιώς βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά της 

Eurobank. Η διοίκηση της τράπεζας φαίνεται πως ακολουθεί μια επενδυτική 

φιλοσοφία στον τομέα αυτό. Τέλος, όσον αφορά τα μερίδια αγοράς της (βλ,πίνακα Γ) 

φανερώνουν κατακόρυξη αύξηση από το 1995 (1%) στο 2002 (10%), καθώς επίσης 

και τα βασικά οικονομικά της μεγέθη, όπως είναι οι χορηγήσεις, οι καταθέσεις και το 

Σύνολο του Ενεργητικού (βλ,Πίνακα Β).

Συμπερασματικά, θα λέγαμε για την περίπτωση της Τραπέζης Πειραιώς ότι, είτε (α) 

το μάνατζμεντ της τράπεζας δεν κατάφερε να λειτουργήσει αποδοτικά ώστε να 

πραγματοποιήσει μια επιθυμητή μείωση του κόστους και μια αύξηση στην 

αποτελεσματικότητα της τράπεζας, είτε (β) το βασικό κίνητρο για την διοίκηση της 

τράπεζας ήταν η απόκτηση μεριδίων αγοράς και αύξησης της μονοπωλιακής της 

δύναμης. Από την στιγμή που η ανάλυση των τραπεζικών δεικτών, μας δείχνει ότι 

μείωση του κόστους μέσω των συγχωνεύσεων δεν επιτεύχθηκε, ή επιτεύχθηκε σε 

πολύ μικρό βαθμό κατά περίπτωση, σε συνδιασμό με το γεγονός της χειροτέρευσης 

της λειτουργικής αποτελεσματικότητας κατόπιν της πραγματοποίησης των 

συγχωνεύσεων, φαίνεται, ότι το πραγματικό κίνητρο για συγχωνεύσεις ήταν η 

αύξηση των μεριδίων αγοράς της. Αυτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι 

σύμφωνο με μερίδα της βιβλιογραφίας13, η οποία υιοθετεί την άποψη ότι υπάρχει 

έλλειψη στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της κερδοφορίας των τραπεζών ως 

αποτέλεσμα των τραπεζικών συγχωνεύσεων. Περαιτέρω, μάλιστα, υποστηρίζεται σε 

αυτήν (βιβλιογραφία) ότι ορισμένες τράπεζες αδιαφορούν παντελώς για τις 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων στο κόστος και ενδιαφέρονται μόνον για την πορεία 

των μεριδίων αγοράς τους.

11 Spindt and Tarhan (1991) & Cornett and Tehranian (1992)

12 Βλέπετε : Παπαϊωάνου Αναστασία (2003), “Με το φανάρι οι συνέργειες στο τραπεζικό σύστημα”

13 Βλέπετε : Peristiani (1993b) “Evaluating the Postmerger X-efficiency and scale efficiency of U.S. 

Banks”
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Ο μικρός βαθμός βελτίωσης των δεικτών παραγωγικότητας της τράπεζας Πειραιώς, 

δεν δικαιολογεί την στρατηγική των συγχωνεύσεων, ως στρατηγική βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας. Αντικειμενικός σκοπός και βασικό κίνητρο για τις 

συγχωνεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς αποτέλεσε, μάλλον, η απόκτηση αγοραίας 

δύναμης και μεριδίων αγοράς. Μερίδα ευρωπαίων και αμερικανών μελετητών14, 

υποστηρίζει την άποψη ότι μοναδικός σκοπός των τραπεζικών συγχωνεύσεων είναι η 

άρση του ανταγωνισμού στις τοπικές αγορές μέσω απόκτησης μεγάλων μεριδίων 

αγοράς.

Από την πλευρά της θεωρίας, θα λέγαμε ότι στην περίπτωση της Πειραιώς, η 

θεώρηση της Structure Conduct Performance 15, την οποία εξετάσαμε στο δεύτερο 

κεφάλαιο της εργασίας, δείχνει να επαληθεύεται. Σημαντική μείωση του κόστους δεν 

φάνηκε να υπάρχει, και το πιο σημαντικό γεγονός για την τράπεζα αποτελεί η 

απόκτηση αγοραίας δύναμης μέσω της απόκτησης αυξημένων μεριδίων αγοράς. Αυτό 

ακριβώς αναφέρει η θεωρία SCP, ότι δηλαδή οι τράπεζες συγχωνεύονται για την 

απόκτηση μονοπωλιακής ισχύος και μεριδίων αγοράς και όχι για την μείωση του 

κόστους.

Συνολικά, θα λέγαμε ότι από τις δύο περιπτώσεις που αναλύθηκαν, η κάθε μια δίνει 

διαφορετικά αποτελέσματα. Η μία τράπεζα παρουσίασε μείωση του κόστους και 

καθαρή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μέσα από την ανάλυση των 

τραπεζικών δεικτών της και κίνητρο για συγχωνεύσεις την μείωση του κόστους 

(Eurobank), ενώ η άλλη παρουσίασε μέτρια αποτελέσματα μετά τις συγχωνεύσεις, σε 

μερικές περιπτώσεις και χειροτέρευση σε κάποιους δείκτες, αλλά μεγάλη αύξηση των 

μεριδίων αγοράς της (Πειραιώς).

Συνεπώς, αν θέλαμε να δώσουμε μια συνολική απάντηση στο ερώτημα γιατί γίνονται 

οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα και ποια από τις δύο βασικές θεωρήσεις, 

που εξετάστηκαν εκτεταμένα στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, έχει εμπειρική 

επαλήθευση στη χώρα μας, θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα μας δεν είναι συμπαγή. Αν 

δηλαδή κάποιος εξετάσει ως δεδομένο την περίπτωση της Eurobank-Ergasias, θα

14 Βλέπετε : Solanes & Perubbia (2002), Roll (1986) κ.α.

15 Βλέπετε : Punt and Van Rooij (1999) και Bikker and Haaf (2001).
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έλεγε ότι η θεωρία της αποτελεσματικότητας (efficiency) είναι αυτή που 

επιβεβαιώνεται για τις ελληνικές τραπεζικές συγχωνεύσεις. Δηλαδή, οι τράπεζες 

συγχωνεύονται για να μειώσουν το κόστος, να δημιουργήσουν συνέργειες και να 

λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά.

Από την άλλη, αν παρατηρηθεί ότι η αύξηση της τραπεζικής συγκέντρωσης έχει 

συνδυαστεί με αύξηση του τραπεζικού spread στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (και παρατηρήθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο), ενισχύεται η άποψη ότι οι τράπεζες επιδιώκουν την απόκτηση 

ολιγοπωλιακής δύναμης (market power) και τον καθορισμό των επιτοκίων από τις 

ίδιες 16. Με άλλα λόγια, συγχωνεύονται απλά για την απόκτηση μεγαλύτερων 

μεριδίων αγοράς, όπως φαίνεται ότι συνέβη στην περίπτωση της τραπέζης Πειραιώς.

Τα συμπεράσματα μας δείχνουν να είναι σύμφωνα με την συγκεντρωτική μελέτη του 

Rhoades (1994), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι συνέπειες των τραπεζικών 

συγχωνεύσεων έχουν ανάμεικτα (και θετικά και αρνητικά) αποτελέσματα, καθώς 

επίσης και ότι οι δύο θεωρίες της Βιομηχανικής Οργάνωσης έχουν εμπερικά 

επαληθευτεί, κατά περίπτωση, από ένα πλήθος ερευνητών σε Αμερική και Ευρώπη.

16 Βλέπετε: Berger and Hannan (1997) “Using measures of firm efficiency to distinguish among 
alternative explanations of the structure-performance relationship”.
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Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να κάνει μια διερεύνηση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος υπό το φως των σημαντικών ανακατατάξεων και αλλαγών που έχουν 

συντελεστεί στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν ριζικά 

αλλάξει το τοπίο στον κλάδο ενώ τα νέα δεδομένα με την εισαγωγή της χώρας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, έχουν καταστήσει τις ελληνικές τράπεζες 

άμεσα ανταγωνίσιμες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές σε ένα διευρυμένο οικονομικό 

περιβάλλον.

Αρχικά αναλύθηκαν εκτεταμένα τα κίνητρα που ωθούν τις τραπεζικές επιχειρήσεις 

στις συγχωνεύσεις και εξετάστηκαν παράλληλα τα πλεονεκτήματα και ενδεχόμενα 

μειονεκτήματα που μπορεί να προκόψουν από αυτές. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας με τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους 

ερευνητές. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι φανερό πως υπάρχει 

διάσταση απόψεων στο ερώτημα -γιατί γίνονται συγχωνεύσεις. Μια μεγάλη μερίδα 

μελετητών θεωρεί ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται για λόγους αύξησης μονοπωλιακής 

δύναμης (market power) και μεριδίων αγοράς, σε αντίθεση με αυτούς που 

υποστηρίζουν ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται για λόγους αύξησης 

αποτελεσματικότητας (efficiency) και συνέργειας. Και οι δύο θεωρίες φαίνονται να 

έχουν εμπειρική επαλήθευση από την πληθώρα των ερευνών που έχουν γίνει τόσο 

στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Κατόπιν, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Αναλύθηκε η σύντομη ιστορική του εξέλιξη, οι πρόσφατες μεταρρυθμιστικές 

εξελίξεις καθώς και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών στο διεθνοποιημένο 

περιβάλλον. Επίσης, αναλύθηκαν σύντομα οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που 

διατελέστηκαν στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ενώ ακολούθησε μια σύντομη 

ανάλυση της πορείας των μεριδίων αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, μελετήθηκε η πορεία δύο τραπεζών που 

ακολούθησαν την πολιτική των συγχωνεύσεων τα τελευταία χρόνια, μέσω της 

ανάλυσης των τραπεζικών τους δεικτών. Σκοπός του κεφαλαίου, που αναφέρεται 

στην ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στις
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περιπτώσεις δύο τραπεζών (case study), είναι να διεξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα 

και απαντήσεις στο ερώτημα γιατί συγχωνεύονται οι τράπεζες στην Ελλάδα (κίνητρα) 

και ποια από τις θεωρήσεις που εξετάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, έχει 

εμπειρική επαλήθευση στην περίπτωση της Ελλάδας.

Από το σύνολο της μελέτης μας μπορούμε να πούμε ότι η συγκέντρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένει ιδιαίτερα υψηλή τα τελευταία χρόνια 

(ιδίως μετά τις συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών) και φαίνεται καθαρά πως η 

«μερίδα του λέοντος» ανήκει στις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του κλάδου. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι τραπεζικοί δείκτες που εξετάσαμε παρουσιάζουν ασταθή πορεία με 

συνεχείς αυξομειώσεις από έτος σε έτος. Σημαντική χρονιά για όλες τις τράπεζες, 

ωστόσο, ήταν το 1999 καθώς η άνθηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οδήγησε 

τις περισσότερες σε αποκομιδή κερδών από αυτό.

Από την μελέτη των περιπτώσεων της Eurobank Ergasias και της τράπεζας Πειραιώς 

θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα μας δεν είναι συμπαγή. Αν δηλαδή κάποιος εξετάσει 

ως δεδομένο την περίπτωση της Eurobank-Ergasias, θα έλεγε ότι η θεωρία της 

αποτελεσματικότητας (efficiency) είναι αυτή που επιβεβαιώνεται για τις ελληνικές 

τραπεζικές συγχωνεύσεις. Από την άλλη αν παρατηρηθεί ότι η αύξηση της 

συγκέντρωσης έχει συνδιαστεί με αύξηση του τραπεζικού spread στην Ελλάδα, όπως 

προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύεται η άποψη 

ότι οι τράπεζες (π.χ. Πειραιώς), επιδιώκουν την απόκτηση ολιγοπωλιακής δύναμης 

και τον καθορισμό των επιτοκίων από τις ίδιες (market power).

Συμπερασματικά, οι ενδείξεις που υπάρχουν από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο 

οδηγούν στην μερική επαλήθευση και των δύο απόψεων. Δεν έχουν περάσει πολλά 

χρόνια από τις συγχωνεύσεις που διατελέστηκαν και ίσως η μελλοντική ανάλυση του 

ζητήματος σε συνδιασμό με την εξέλιξη και την πορεία του κλάδου, δώσει την 

δυνατότητα στον ερευνητή για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
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