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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελ

λάδας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκαν ραγδαίες και σημαντικές 

αλλαγές προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης του χρη

ματοπιστωτικού χώρου. Παράλληλα η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η επανάσταση 

στην τεχνολογία των πληροφοριών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η διε

θνής τάση για αποκρατικοποίηση και για μείωση του ρόλου του κράτους στην οικο

νομία, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η απορύθμιση των εγχώριων 

χρηματοπιστωτικών χώρων συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως, πιο 

σύγχρονου και ανταγωνιστικού (Καραμούζης 2002). Ύστερα από τις ραγδαίες αλλα

γές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση των αγορών κεφα

λαίου και χρήματος που συντελέστηκε στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας και 

την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα καλούνται 

σήμερα να καταστούν εξίσου ανταγωνιστικά με τα ευρωπαϊκά και να παράγουν την 

κερδοφορία εκείνη που θα τους επιτρέπει την επιβίωση σε ένα όλο και πιο ανταγωνι

στικό περιβάλλον.

Οι σημαντικές θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον 

τραπεζικό χώρο προέβαλλαν ως επιτακτική ανάγκη επιβίωσης, αλλά και αξιοποίησης 

των νέων ευκαιριών, την αύξηση του μεγέθους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για πιο σύνθετα και ευέλικτα χρη

ματοοικονομικά προϊόντα αναγκάζουν τα τραπεζικά ιδρύματα να εστιάσουν την προ

σοχή τους σε πιο εξειδικευμένες αγορές και υπηρεσίες, με σκοπό να αποκτήσουν με

γαλύτερο βαθμό τεχνογνωσίας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Το μικρό μέγεθος 

τους όμως δεν επιτρέπει την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις απελευ

θερωμένες και ενοποιημένες σε περιφερειακό ή / και σε διεθνές επίπεδο χρηματοοι

κονομικές αγορές. Μέσω των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, τα τραπεζικά ιδρύ

ματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας, τις δυνατότητες εκμε

τάλλευσης συνεργιών και μείωσης του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

να δημιουργήσουν στρατηγικές που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αυξημέ

νη ζήτηση σε νέα προϊόντα και να επιτύχουν τη γεωγραφική διείσδυση στην ευρω

παϊκή αγορά (Οικονομικός ταχυδρόμος 2002, Δελής 2000).
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Η παρούσα μελέτη έχεν ως σκοπό την κατανόηση των επιπτώσεων των συγχω

νεύσεων και των εξαγορών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Συγκεκριμένα αυτό που 

θα μας απασχολήσει στην συνέχεια είναι η διερεύνηση του βαθμού επιρροής των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών σε δύο πεδία. Αρχικά θα εξετάσουμε αν και κατά 

πόσο οι κινήσεις αυτές των τραπεζών επιδρούν στην λειτουργία τους και δεύτερον, 

αν η ανακοίνωση των συγχωνεύσεων επηρεάζει τις αποδόσεις τόσο της εξαγοράζου- 

σας όσο και της εξαγοραζόμενης τράπεζας. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα χρησιμοποιή

σουμε τις μεθόδους της ανάλυσης της επίδοσης της λειτουργίας (operating perform

ance) και των event studies, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για ανάλογες μελέ

τες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική. Για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα 

ελάχιστες μελέτες έχουν γίνει όσον αφορά την μεθοδική μελέτη των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών (Lepetit - Patry - Rous 2002, Beitel - Schiereck - Wahrenburg 2002). 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη επαρκών στοιχείων λαμβάνοντας υ

πόψη ότι το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι σχετικά πρόσφατο 

στην χώρα μας. Η διεξαγωγή της παρακάτω μελέτης γίνεται με στόχο να καλύψει το 

κενό αυτό στην μελέτη του τραπεζικού τομέα.

Ειδικότερα, η δομή των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν είναι η ακόλουθη: Στο 

Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε τις εξελίξεις και τις μεταβολές που υπέστη ο ελληνικός 

τραπεζικός τομέας στα πλαίσια των γενικότερων ευρωπαϊκών και διεθνών 

ανακατατάξεων, καθώς επίσης αναλύουμε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο Κεφάλαιο 3 επιχειρούμε τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών και περιγράφουμε τα βασικά είδη, 

τις στρατηγικές αποφυγής, τα αίτια και τα κίνητρα που ωθούνε τις τράπεζες να 

προχωρήσουνε σε τέτοιου είδους κινήσεις. Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει μια 

ανασκόπηση των μελετών που έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως με αντικείμενο τις 

οικονομικές επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα. Στο 

Κεφάλαιο 5 διεξάγουμε την εμπειρική μελέτη μας σύμφωνα με δύο μεθόδους, της 

ανάλυσης της επίδοσης της λειτουργίας των τραπεζών και των event studies. Τέλος το 

Κεφάλαιο 6 συνοψίζει τα εμπειρικά αποτελέσματα στα οποία καταλήγει η ερεύνα 

μας.

2



2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

2.1 Ον αλλαγές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον: Επιπτώσεις στην Ελλάδα

Στην αρχή της δεκαετίας του '70, ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα άρχισε 

να εντείνεται. Πολλές κυβερνήσεις εφάρμοσαν πολιτική απελευθέρωσης της λειτουρ

γίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκόλυνσης των αγορών να ανταγωνίζονται πιο 

ελεύθερα. Η τεχνολογία άρχισε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο στρατηγικό σχε

δίασμά των τραπεζών και το σύνθημα για εκσυγχρονισμό επικράτησε πλήρως. Η βελ

τίωση των μεγεθών της παγκόσμιας οικονομίας σηματοδότησε πολλές αλλαγές που 

με την σειρά τους δημιούργησαν ανάγκες για νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: ο 

δανεισμός από κοινοπραξίες τραπεζών και η κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας 

των ευρωομολόγων (eurobonds) είναι δύο μόνο από τα παραδείγματα που ενδεικτικά 

αναφέρουμε. Οι ευρωαγορές (euromarkets) αναπτύχθηκαν με αξιοσημείωτο ρυθμό 

ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για λιγότερο ρυθμιζόμενες (regulated) χρηματαγορές, 

που στο μεταξύ έγιναν πιο ολοκληρωμένες διεθνώς.

Η δομή του τραπεζικού συστήματος των περισσοτέρων οικονομικά αναπτυγμέ

νων χωρών υπέστη ριζική αναδιάρθρωση, τα αίτια της οποίας οφείλουν να αναζητη

θούν στη σωρευτική επέλευση σημαντικών μεταβολών σε διεθνές πλαίσιο. Η απο- 

ρύθμιση και απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε διεθνές επίπεδο είχε 

θετικότατη επίπτωση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας 

τους (Βούρβαχης-Δουλτσινός,1997). Αν και έγιναν κάποιες κινήσεις απελευθέρωσης 

στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες στο δεύτερο μϊσό της δεκαετίας του ’70, η ει

κόνα του τραπεζικού συστήματος δεν άλλαξε μέχρι τα μέσα του ’80. Κάποιες εμπει

ρικές μελέτες (πχ Molyneux - Lloyd - Thornton 1994, Neven - Roller 1999) έδειξαν 

ότι οι επιχειρήσεις του τραπεζικού τομέα λειτουργούσαν κάτω από συνθήκες ατελούς 

ανταγωνισμού σε ένα μεγάλο ποσοστό του Ευρωπαϊκού χώρου τα χρόνια πριν την 

δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (Jose Garcia Solanes- Diego Penarrubia, 

2002).

Εκείνη τη χρονική περίοδο η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) αλλά και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προέβησαν σε παράλληλες ενέργειες που αποσκοπούσαν στην 

τόνωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Συγκεκριμένα σημαντικές μετα
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βολές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών (Ε.Ρ.Μ Gardener) είναι η συμφωνία για τους κανόνες που 

αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια για κάλυψη από κινδύνους έναντι επισφαλών δα

νείων, καθώς επίσης ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

επίβλεψης των εμπορικών τραπεζών το οποίο να μη σχετίζεται με πιστωτικούς κινδύ

νους. Τρεις υποεπιτροπές της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στην Βασιλεία ε

ρευνούν το πώς μπορούν να ελεγχθούν τάσεις ή αλλαγές επί συναλλαγματικών ισοτι

μιών, πτώσης ή ανόδου των επιτοκίων και χρηματιστηριακής αξίας των τραπεζικών 

μετοχών. Πάντως, προς στιγμή, αυτό που ενδιαφέρει τις ελεγκτικές αρχές εστιάζεται 

αποκλειστικά στον πιστωτικό κίνδυνο.

Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα τη χρήση νέων οικονομι

κών όρων που χρησιμοποιήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν αιτίες ή αποτελέσματα 

του περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε. Απελευθέρωση (liberalization), Άρση διοικη

τικών ελέγχων - Απορύθμιση (deregulation). Επαναπροσδιορισμός διοικητικών ελέγ

χων (reregulation). Ιδιωτικοποιήσεις (privatization). Διεθνοποίηση (internationaliza

tion) είναι μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται ευρύτατα και η εφαρμογή 

τους μετέβαλε τελείως τη φυσιογνωμία του τραπεζικού συστήματος. Οι όροι αυτοί 

αποδίδουν τις διαμορφωμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα οφείλουν να λειτουργήσουν.

Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Δεκεμβρίου 1977 ε

ξέδωσε την 1η Τραπεζική Οδηγία, η οποία αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο του κοι

νοτικού δικαίου της εγκατάστασης και της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός της οδηγίας αυτής ήταν να ε

ναρμονίσει τις τραπεζικές νομοθεσίες των κρατών μελών έτσι ώστε σταδιακά να δια

μορφωθεί το ενιαίο τραπεζικό σύστημα της Κοινότητας. Η Οδηγία προέβλεπε:

• Την καθιέρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται σε ξένο κράτος 

μέλος. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων ήταν και το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφα

λαίων και η ύπαρξη δύο τουλάχιστον διακεκριμένων και αξιόπιστων προσώπων.

• Τη θέσπιση μέτρων προς παρακολούθηση της λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων 

(Νούλας, 2000).

Η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία εκδόθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρω

παϊκής Ένωσης στις 15 Δεκεμβρίου 1989 και αφορούσε την ελευθερία εγκατάστασης
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των πιστωτικών ιδρυμάτων των κρατών μελών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ

κής Ένωσης χωρίς περιορισμούς. Οι κεντρικοί άξονες για τη διαμόρφωση μιας ενιαί

ας χρηματοπιστωτικής αγοράς συνίστανται στην υιοθέτηση (Γ. Ζαββός, 1989):

• Της αρχής της ενιαίας άδειας λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (single 

banking license).

• Της αρχής της υπαγωγής των πιστωτικών ιδρυμάτων στην εποπτεία των αρμόδιων 

αρχών του κράτους προελεύσεως (home country control).

• Της αρχής της αμοιβαίας αναγνωρίσεως κανόνων και πρακτικών (mutual recogni

tion).

• Της αρχής του ελάχιστου εναρμονισμού του περιεχομένου των κανόνων εποπτεί- 

ας (minimal harmonization).

• Της αρχής της αμοιβαιότητας σχετικά με τη μεταχείριση των εξωκοινοτικών πι

στωτικών ιδρυμάτων στην τραπεζική αγορά των κρατών-μελών (reciprocity).

Όλοι οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν κατέστησαν τον χρηματοπιστωτικό

τομέα ανταγωνιστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι τραπεζικοί οργανισμοί δεν είχαν 

πλέον την ευχέρεια αλόγιστων δανειοδοτήσεων και με δεδομένη την ταχύτατη εξέλι

ξη της τεχνολογίας και την ολοένα μεγαλύτερή σπουδαιότητα των χρηματαγορών και 

κεφαλαιαγορών έπρεπε να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές. Επιτράπηκε 

η είσοδος νέων παικτών στον χρηματοοικονομικό τομέα με αποτέλεσμα οι τράπεζες 

να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε λογισμικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 

στην εκπαίδευση και εξειδίκευση του υπάρχοντος προσωπικού, ελαχιστοποίησης του 

λειτουργικού τους κόστους και αναθεώρησης στρατηγικών στόχων.

Εκτός από τα παραπάνω βραχυπρόθεσμα μέτρα τα τραπεζικά ιδρύματα έπρεπε 

να χαράξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές οι πλέον σημαντικές από τις οποίες αυτή 

τη στιγμή παγκοσμίως είναι (Βούρβαχης-Δουλτσινός, 1997):

• Συμμαχίες

• Αγορά και κατοχή εταιρειών εκτός εθνικού εδάφους

• Αγορές και συγχωνεύσεις με εταιρείες εντός εθνικού εδάφους

• Συγχωνεύσεις με εταιρείες εκτός εθνικού εδάφους με σκοπό τη δημιουργία υπε

ρεθνικών ομίλων.

Μέσα στο 2000 συνεχίστηκε περαιτέρω η ολοκλήρωση των τραπεζικών και 

χρηματοοικονομικών αγορών, αυξάνοντας σημαντικά την συνάφεια των 

διασυνοριακών μαζικών δραστηριοτήτων και των ξένων συνθετικών των 

χαρτοφυλακίων αξιόγραφων, ενώ ο δανεισμός και η ανάληψη καταθέσεων αποτελούν
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φων, ενώ ο δανεισμός και η ανάληψη καταθέσεων αποτελούν έναν σημαντικό τμήμα 

των εθνικών ή ακόμη και των περιφερειακών αγορών. Τον Δεκέμβριο του 2000 το 

85% των τραπεζικών καταθέσεων και το 90% των τραπεζικών δανείων αποτελούνταν 

από επιχειρήσεις με εγχώριους συνεταίρους. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα διαφοροποιεί

ται όταν λαμβάνονται υπόψη και οι διατραπεζικές συναλλαγές. Οι διασυνοριακές 

διατραπεζικές συναλλαγές εντός της ευρωζώνης έχουν αυξηθεί με σταθερό ρυθμό, 

υποκινούμενες από το ενιαίο νόμισμα και την ενιαία νομισματική πολιτική, συνιστώ- 

ντας πάνω από το 50% των συνολικών καθαρών συναλλαγών στην διατραπεζική α

γορά. Τα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης αυ

ξήθηκαν από 16,6% τον Δεκέμβριο του 1998 σε 17,6% (Δεκέμβριος 2000) των συνο

λικών διατραπεζικών δανείων, ενώ το ποσοστό των άλλων απαιτήσεων σε σχέση με 

άλλα κράτη της ευρωζώνης αυξήθηκε από 14,5% σε 19,8% την ίδια χρονική περίοδο. 

Η τάση διεθνούς διαφοροποίησης είναι προφανής από την σύνθεση του χαρτοφυλα

κίου χρεογράφων των τραπεζών της ευρωζώνης (ECB, 2000).

Οι πρόσφατες παραπάνω διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις έθεσαν όλους τους 

παράγοντες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κάτω από νέες προοπτικές και 

στρατηγικά διλήμματα. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως επακόλουθο την επίλυση δύο χρό

νιων διαρθρωτικών προβλημάτων (Ζαββός, 1989): την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της 

αγοράς του τραπεζικού τομέα και την εκτεταμένη παρέμβαση του κράτους σε αυτόν.

Η αναμόρφωση και η απαγκύλωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από 

την κρατική εξουσία και την κρατική παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη. Η πρώτη 

προσπάθεια εντοπισμού, μελέτης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ξεκίνησε το 

1975 με την «Επιτροπή Χαρισσοπούλου» και της οποίας τα συμπεράσματα που είδαν 

το φως της δημοσιότητας το 1981, αποτέλεσαν το εναρκτήριο έναυσμα για τι 

πρόκειται να ακολουθήσει στο τραπεζικό σύστημα (Νούλας, 2000).

Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ολοκληρώθηκε σε τρία 

στάδια (Προβόπουλος - Καπόπουλος, 2001). Στο πρώτο στάδιο (1982-1986) 

ετέθησαν τα θεμέλια για τον εξορθολογισμό της αγοράς των πιστώσεων. Μέχρι τότε 

η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν αποτέλεσμα των κρατικών 

κανόνων και ρυθμίσεων που περιόριζαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του. Ο 

ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα ήταν σχεδόν μια έννοια άγνωστη καθώς η 

Τράπεζα της Ελλάδος καθόριζε την επενδυτική πολιτική χορηγήσεων.

Στο δεύτερο στάδιο της απελευθέρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (1987- 

1991) εισήλθε σε μια νέα πορεία που άρχισε ουσιαστικά με την Έκθεση της Επιτρο
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πής Καρατζά (1987), η οποία έθεσε τα θεμέλια των αλλαγών. Η Έκθεση, που επίση

μα έφερε τον τίτλο «Επιτροπή για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του τρα

πεζικού συστήματος», πρότεινε να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του πιστωτικού συ

στήματος σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε ρυθμίσεις όσον αφορά την αποκατάσταση των θετι

κών πραγματικών επιτοκίων, την χρηματοδότηση αναπτυξιακών και κοινωνικών στό

χων του κράτους από τον κρατικό προϋπολογισμό και την βελτίωση της λειτουργίας 

των πιστωτικών μηχανισμών με την βαθμιαία άρση των πολύπλοκών γραφειοκρατι

κών διαδικασιών.

Η δεύτερη φάση είχε ως στόχο την βαθμιαία ενεργοποίηση της αγοράς, η οποία 

θα είναι ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης των επιτοκίων καταθέσεων και των επι

τοκίων χορηγήσεων - εκτός αυτών που αφορούν την βιοτεχνία και τον αγροτικό το

μέα -. Προέβλεπε επίσης την σταδιακή μείωση της υποχρεωτικής δέσμευσης κεφα

λαίων από τα τραπεζικά ιδρύματα σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου.

Αντικείμενο της τελευταίας φάσης αποτελούσε η αναβάθμιση της αγοράς σε κύ

ριο ρυθμιστικό παράγοντα των επιτοκίων και της κατανομής των πόρων της οικονο

μίας. Όλα τα επιτόκια των τραπεζών καθορίζονται πλέον από τις δυνάμεις της αγοράς 

και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας περιορίζεται στην άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής και στην εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Πέρα από τις παραπάνω προτάσεις η Έκθεση Καρατζά ασχολήθηκε και έκανε 

προτάσεις για άλλα θέματα όπως τον εκσυγχρονισμό των διαχειριστικών λειτουργιών 

των τραπεζών, τον έλεγχο των τραπεζών, την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί από τα 

πιστωτικά ιδρύματα στην παροχή νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως για πα

ράδειγμα leasing, factoring, venture capital, και στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

Με την Έκθεση Καρατζά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα άρχισε να μεταβάλλεται 

και να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό (Αλεξάκης - Πετράκης 1990, Νούλας 

1999).

Τέλος στο τρίτο στάδιο της απελευθέρωσης της τραπεζικής αγοράς, ολοκληρώ

θηκε η μεταφύτευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην ελληνική και η προετοιμασία 

των εγχώριων ιδρυμάτων για τις μεγάλες λειτουργικές αλλαγές που απαιτεί η υιοθέ

τηση του ευρώ. Συγκεκριμένα από τις αρχές του 1991 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εκ

συγχρονισμού του Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου, γνωστή ως Επι

τροπή Ζαββού, που τον Ιούνιο του ίδιου έτους ολοκλήρωσε τη πρώτη φάση των ερ

γασιών της με ΐην σύνταξη - μεταξύ άλλων Προεδρικών Διαταγμάτων μέσω των ο

7



ποιων επιδιώκεται η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στην ελλη

νική - του περιεχομένου τριών Οδηγιών - κλειδιά για τη διαμόρφωση της ενιαίας ευ

ρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. Οι αντικειμενικοί στόχοι της νομοθεσίας είναι αφενός 

μεν η απελευθέρωση και η αποκανονικοποίηση (απορύθμιση) της ελληνικής τραπεζι

κής αγοράς και αφετέρου η ενίσχυση της σταθερότητας και συνοχής της με στόχο τη 

διασφάλιση της αποτροπής γενικευμένων τραπεζικών κρίσεων και την προστασία 

των καταθετών (Προβόπουλος - Καπόπουλος, 2001).

Έτσι οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην δεκαετία του 1990 και λίγο αργότερα εί

χαν ως συνέπεια:

• Την απελευθέρωση των επιτοκίων (3η φάση της Έκθεσης Καρατζά), τα οποία 

προσδιορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς και οι τράπεζες είναι ελεύθερες 

(1993) να προσδιορίσουν την πολιτική επιτοκίων επί των καταθέσεων και των χο

ρηγήσεων.

• Την κατάργηση των διαφόρων πιστωτικών κανόνων (1993). Οι τράπεζες δεν έ

χουν την υποχρέωση να επενδύουν ένα ορισμένο ποσοστό σε ομόλογα δημοσίου.

• Την απελευθέρωση της κινήσεως κεφαλαίου (1993), η οποία επιτρέπει στα πι

στωτικά ιδρύματα να επενδύουν ελεύθερα σε διεθνή χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

και να επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις.

• Από την 1η Αυγούστου 1997 επιτρέπεται στους κατοίκους, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, να διατηρούν λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα οποία καθορίζουν ελεύθερα το ε

πιτόκιο, καθώς επίσης επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος των τραπεζικών ι

δρυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Νούλας, 2000).

• Η ίδρυση το 1994 του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) και αργότερα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρω

ζώνη (2001), καθώς και η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, ευρώ, 

συνετέλεσαν στην αναδόμηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ( Στουρνά- 

ρας, 2001 ).

Είναι γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα διέρχεται μια περίοδο ζυμώσεων και 

αλλαγών. Ο δυναμισμός του χρηματοοικονομικού τομέα κατά την επέκτασή του σε 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η διαρκής ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 

τραπεζών, είναι προϋπόθεση για την διατήρηση της κερδοφορίας και της ισχύος του
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τραπεζικού συστήματος (Καρατζάς, 2001). Μακροπρόθεσμα, οι επιδόσεις των ελλη

νικών τραπεζών εξαρτώνται από την ικανότητα τους να ανταγωνιστούν επιτυχώς 

στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν ευκαιρίες για δραστη- 

ριοποίηση σε νέα προϊόντα και αγορές και για ενίσχυση στις διεθνείς αγορές. Παράλ

ληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον οξύτατο ανταγωνισμό από τις υπόλοιπες ευ

ρωπαϊκές τράπεζες, ο οποίος θα τις αναγκάσει να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων 

που θα αντισταθμίσουν απώλειες εσόδων από εργασίες που σχετίζονται με το συνάλ

λαγμα. Η όξυνση του ανταγωνισμού θα απαιτήσει τη συγκέντρωση δυνάμεων και τη 

δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων, με κεντρική συνιστώσα λει

τουργίας τους την εθνική αγορά και στόχο τη μετεξέλιξη τους σε «περιφερειακά πι

στωτικά ιδρύματα» στις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος εν όψει της έλευ

σης του ευρώ, θα παίξει η τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότη- 

τας και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις σε 

συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας ενισχύουν τα μεγέθη των τραπεζών 

και συμβάλλουν στην αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Στην ζώ

νη του ευρώ, η βελτίωση της κερδοφορίας και της απόδοσης των κεφαλαίων των ελ

ληνικών τραπεζών εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επέκταση των εργασιών 

τους στην ενιαία αγορά είτε με την αυτόνομη παρουσία τους, είτε στο πλαίσιο στρα

τηγικών συμμαχιών με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (Παπαδήμος, 2001).

1.2 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Από την 1η Ιανουάριου του 1993, η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ένας αριθμός άλλων κοινοτικών οδηγιών που αφορούσαν το ευρύτερο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Η εξέλιξη αυτή υπο

βοήθησε (α) τις εφιστάμενες τάσεις απελευθέρωσης των επιμέρους τραπεζικών συ

στημάτων από ένα σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων, (β) τη γενική εφαρμογή των ελάχι

στων κεφαλαιακών απαιτήσεων καθώς και (γ) την αλλαγή των κανόνων εποπτείας 

και των σχημάτων εγγυήσεων καταθέσεων.

Η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου που ορίζει το λεγόμενο “ενιαίο διαβατήριο” 

και η “αμοιβαία αναγνώριση” έθεσαν τα θεμέλια της διασυνοριακής τραπεζικής δρα

στηριότητας, ενώ η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, απομάκρυνε ένα 

από τα τελευταία εμπόδια για την δημιουργία μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς.
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Είναι ευρέως αποδεκτή αντίληψη τόσο μεταξύ των τραπεζιτών όσο και μεταξύ των 

ακαδημαϊκών ερευνητών ότι η ένταση του ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη σε αυτό 

το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι παραδοσιακές πηγές εισοδήματος για τις τράπεζες όπως το περιθώριο επιτο

κίων φαίνεται να εξαντλούνται, ενώ νέες πηγές εσόδων όπως οι χρηματιστηριακές 

εργασίες, οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και η διαχείριση κινδύνων και χαρτο

φυλακίων της πελατείας καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές. Γενικά, όμως, έως 

ότου το μείγμα προϊόντων και εργασιών έρθει σε μια νέα ισορροπία, η κερδοφορία 

και η αποδοτικότητα των τραπεζών θα βρίσκονται υπό πίεση. Τέσσερις βασικοί πα

ράγοντες οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, η εμφάνιση νέων καναλιών 

πρόσβασης χάρη στην νέα τεχνολογία (Διαδίκτυο, τηλε - τραπεζική, ATMs κ.λπ.) τα 

οποία αντικαθιστούν τις αγορές που θεωρούνται ευκολότερα διεκδικούμενες (more 

contestable) και συνεπώς τα εμπόδια εισόδου - εξόδου από την αγορά γίνονται πιο 

ασθενή. Δεύτερον, η απορύθμιση (deregulation) των αγορών ενίσχυσε σημαντικά τον 

ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές. Τρίτον, η υιοθέτηση του ευρώ προκαλεί μία βρα

χυπρόθεσμη μείωση στα περιθώρια κέρδους (κυρίως λόγω του κόστους προσαρμογής 

και την απώλεια συγκριτικών τοπικών πλεονεκτημάτων). Τέλος, τα τραπεζικά προϊό

ντα αποκτούν μια εμπορευματική χροιά προδίδοντας στην αγορά χαρακτηριστικά τέ

λειου ανταγωνισμού.

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι το πρόσφατο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγο

ρών που συγκλόνισε την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά, συνδέεται με την 

προσπάθεια των τραπεζών να αντεπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό και στην προσ- 

δοκώμενη συμπίεση της κερδοφορίας τους μέσω είτε της ενίσχυσης της σχετικής 

δύναμης τους στην αγορά (διεύρυνση μεριδίων αγοράς), είτε της αξιοποίησης των 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο τελευταίο, οι εξελί

ξεις στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του κόστους 

παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα παραγωγής και ως εκ τούτου ενι

σχύουν τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές (Καπόπουλος - Σιώκη 2002, 

Wagenvoort - Schure 1999).

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος συνο

δεύτηκε από την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο αλλά και από συγχωνεύσεις 

τραπεζών (συχνά μέσω εξαγορών στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων σύμφωνα με την 

κυβερνητική πολιτική). Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων για την διάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος φαίνονται στους Πίνακές 1 και 2 του Παραρτήμα

10



τος 1. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής των τραπεζών στο συ

νολικό ενεργητικό του τραπεζικού συστήματος από το 1980 ως το 2000. Τα στοιχεία 

του Πίνακα 1 οδηγούν σε μια σειρά διαπιστώσεων. Αρχικά η απελευθέρωση ενθάρ- 

ρυνε την είσοδο νέων τραπεζών στην αγορά και μέχρι το 1993 ο αριθμός των τραπε

ζών είχε φτάσει στις 25. Οι νέες τράπεζες ήταν ιδιωτικές και σε πρώτη φάση κατείχαν 

περιορισμένο μερίδιο αγοράς. Στην συνέχεια και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’90 

επακολούθησε μια φάση εξαγορών και συγχωνεύσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός 

αριθμός των τραπεζών να μειωθεί. Οι συγχωνεύσεις έγιναν με διάφορες μορφές. Ορι

σμένες μικρότερες ιδιωτικές τράπεζες που είχαν ιδρυθεί στις αρχές της δεκαετίας του 

’90 εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες. Ορισμένες κρατικές τράπε

ζες, όπως η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα ή Εθνική Κτηματική Τράπεζα (ΕΚΤΕ), α- 

πορροφήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, η ιδιωτικοποίηση τρα

πεζών που άνηκαν στο δημόσιο τομέα επέτρεψε σε ορισμένες τράπεζες (ιδίως στην 

Alpha Bank, στην Eurobank και στην Τράπεζα Πειραιώς) να ενισχύσουν την παρου

σία τους στην αγορά. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην μείωση των μεριδίων αγοράς 

των μεγαλύτερων κρατικών τραπεζών και στην ταυτόχρονη αύξηση των μεριδίων 

των μικρότερων ιδιωτικών τραπεζών. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 για το 2000, 

οι 5 ή 6 μεγαλύτερες τράπεζες έχουν αποκτήσει πλέον ικανοποιητικό μέγεθος, που 

τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, εφόσον μάλιστα όλες δραστηριο

ποιούνται σε όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια σημαντική 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από την εξέταση των 

μεταβολών των μεριδίων αγοράς προκύπτει λοιπόν ότι ο ανταγωνισμός πράγματι αυ

ξήθηκε μεταξύ των τραπεζών μετά την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συ

στήματος (Gibson - Δεμέναγας, 2002).

Στον Πίνακά 2α βλέπουμε κάποιες ενδεικτικές εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1998 - 2002. Συγκεντρωτικά ο αριθ

μός των τραπεζών που εξαγοράστηκαν ανήλθε σε 14 (Πίνακας 2β). Από αυτές, 6 

τράπεζες ήταν υπό κρατικό έλεγχο και οι υπόλοιπες 8 ήταν ιδιωτικές (7 ελληνικές και 

1 δίκτυο καταστημάτων ξένης τράπεζας). Σημειώνεται ότι την περίοδο 1998 - 2000 

στις λοιπές - εκτός Ελλάδος - χώρες της ζώνης του ευρώ πραγματοποιήθηκαν συνο

λικά 56 εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, από τις οποίες 19 ήταν της ίδιας χώ

ρας. Τέλος στον Πίνακα 2γ παρουσιάζονται κάποιες από τις ιδιωτικοποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 1991 - 1999 μέσα στα πλαίσια της πολιτι

κής που ακολούθησε η κυβέρνηση.
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Παράλληλα, ον ελληνικές τράπεζες επέκτενναν τις δραστηριότητες τους σε χώρες 

της περιοχής των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Στο τέ

λος του 2001 λειτουργούσε ένα δίκτυο από θυγατρικές, υποκαταστήματα και γραφεία 

αντιπροσωπίας, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχονταν σε 26. Από αυτές τις 

μονάδες, 9 λειτουργούσαν στην Αλβανία, 8 στη Βουλγαρία, 5 στη Ρουμανία, 2 θυγα

τρικές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και από ένα γρα

φείο αντιπροσωπείας στην Ο.Δ της Γιουγκοσλαβίας και την Τουρκία.1

Η ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών μπορεί να υποστηριχθεί μεσοπρόθεσμα 

μόνο με την προσφορά υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές και με τρόπο που να α- 

νταποκρίνεται στις σύγχρονός ανάγκες της πελατείας τους. Αυτό απαιτεί προώθηση 

νέων προϊόντων και τρόπων διάθεσης τους στο κοινό, εγκατάσταση σύγχρονών πλη

ροφοριακών συστημάτων, σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό και ορθολογική διάρ

θρωση δικτύου. Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος διανύει διαφορετικό στάδιο 

ανάπτυξης σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές που βρίσκονται στην 

φάση ωρίμανσης, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζει να αυξάνεται 

(1998: 2.779, 2001: 3.134). Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των υπαλλήλων 

ανά κατάστημα μειώθηκε (Πίνακας 3), από περίπου 21 το 1998 σε 19 το 2001 (στην 

ζώνη του ευρώ ο αντίστοιχος αριθμός είναι μόνο 12 υπάλληλοι ανά κατάστημα). Ε

ξάλλου εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του αριθμού των ATMs, ο οποίος σχεδόν διπλα

σιάστηκε την περίοδο 1998 - 2001. Το μέσο ύψος του ενεργητικού ανά τραπεζικό 

κατάστημα, αν και παρουσίασε άνοδο κατά 26,6% το 2001 σε σχέση με το 1998, πα

ραμένει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

(59,5 εκατ. Ευρώ στη Ελλάδα το 2001, έναντι 84,8 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ το 

1999).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που 

κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο. 

Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων στο χώρο 

των τραπεζών, σε συνδυασμό με την στρατηγική επέκτασης που ακολουθούν πολλές 

τράπεζες του ιδιωτικού τομέα. Μετά την συμφωνία εξαγοράς της ΕΤΒΑ από την 

Τράπεζα Πειραιώς στα τέλη του 2001, το ποσοστό που κατείχαν οι τράπεζες 

κρατικού ενδιαφέροντος περιορίστηκε (με βάση το σύνολο του ενεργητικού) σε 53% 

περίπου, έναντι 63% στο τέλος του 1998.

1 Στο τέλος του 2001 συμφωνήθηκε η εξαγορά μιας τουρκικής τράπεζας από τη Nova Bank.
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Ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος, με βάση τα μερί

δια αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών ή ομίλων, εμφανίζει γενικά περιορισμένες 

μεταβολές μεταξύ τέλους του 1998 και τέλους του 2001 (Πίνακας 4). Ενδιαφέρον, 

όμως, παρουσιάζει η εξέλιξη του εντός της περιόδου αυτής, καθώς το 1999 υπήρξε 

σημαντική αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης λόγω, κυρίως, της εξαγοράς της Ιονι- 

κής Τράπεζας από την Alpha Τράπεζα Πίστεως και της Τράπεζας Εργασίας από την 

Eurobank, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε γενική τάση μείωσης, αν και τα μερίδια 

αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών παρέμειναν το 2001 σε επίπεδα υψηλότερα από 

ό,τι το 1998, ιδίως όσον αφορά τις χορηγήσεις. Το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 

εξακολουθεί να είναι συγκριτικά μικρό, σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπε

δο. Σύμφωνα με το περιοδικό “The Banker” (2001), με βάση το σύνολο του ενεργητι

κού στο τέλος του 2000, καμία ελληνική τράπεζα δεν περιλαμβανόταν στις 100 μεγα

λύτερες παγκοσμίως και μόνο δύο στις 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές.

Η κερδοφορία των ελληνικών εμπορικών τραπεζών παρουσίασε κάμψη το 2001 

(Πίνακας 5). Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν στο 

1,5% του μέσου ενεργητικού, έναντι 1,9% το 2000, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφα

λαίων περιορίστηκε σε 17,9% το 2001 από 20,7% το 2000. Σημειώνεται ότι το 1999, 

που υπήρξε το έτος με την υψηλότερη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη προ 

φόρων (συμπεριλαμβανομένων και των έκτατων εσόδων, που ήταν ιδιαίτερα αυξημέ

να λόγω της Ιονικής Τράπεζας), είχαν ανέλθει στο 3% περίπου του μέσου ενεργητι

κού.

Οι Spathis, Kosmidou και Doumpros (2002), εξετάζουν την κερδοφορία 23 ελ

ληνικών τραπεζών την περίοδο 1990 - 1999 με βάση των δεικτών ROA, ROE και 

MARG. Χωρίζοντας το δείγμα σε μικρές και μεγάλες τράπεζες, με βάση το σύνολο 

του ενεργητικού τους, βρίσκουν ότι οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες είναι πιο αποτελε

σματικές από τις μικρές. Συγκεκριμένα από την μελέτη τους προκύπτει ότι οι μικρές 

τράπεζες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο ROE, υψηλότερο καθαρό περιθώριο επι

τοκίου (MARG), μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση (ΤΑ/ΤΕ), μεγαλύτερη 

κεφαλαιουχική επάρκεια (ΤΕ/ΤΑ). Οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν μεγαλύτερο ROA 

και μικρή απόδοση κεφαλαίου και επιτοκίου. Ενώ οι μικρές τράπεζες ίσως φαίνονται 

να είναι πιο αποτελεσματικές, οι μεγαλύτερες όμως έχουν μικρότερα λειτουργικά κό

στη λόγω των οικονομιών κλίμακας και του μεγάλου δικτύου των υποκαταστημάτων 

τους. Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να μεταβληθούν με την εφαρμογή νέας 

τεχνολογίας, την παραγωγή νέων προϊόντων και ιδίως με την αναδόμηση των λει

13



τουργιών των τραπεζών που καθίσταται εφικτή μέσω των εξαγορών και της ιδιωτικο

ποίησης των τραπεζών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Μια ακόμη μελέτη των Kosmidou και Spathis (2000), έχει ως αντικείμενο τις ε

πιπτώσεις της εισαγωγής του ευρώ στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών με βά

ση την ανάλυση κόστους και των κερδών και υπολογίζοντας την Καθαρή Παρούσα 

Αξία (ΚΠΑ) για την περίοδο 2000 - 2007. Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη, οι ελλη

νικές τράπεζες θα πρέπει να γίνουν πιο οργανωτικές και πιο ανταγωνιστικές για να 

αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που αντιπροσωπεύει η ένταξη στην Ο Ν Ε. Τα 

συμπεράσματα τους υποστηρίζουν ότι η καθιέρωση ενιαίου νομίσματος θα έχει ένα 

αρνητικό αποτέλεσμα βραχυχρόνια και ότι οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν μείωση 

των κερδών τους. Μακροχρόνια όμως, μετά το 2007, αναμένεται αύξηση των κερδών 

και μείωση του κόστους. Τέλος βασίζοντας τα συμπεράσματα τους σε όλες τις μεγά

λες αλλαγές που συμβαίνουν στον τραπεζικό τομέα μέσω των εξαγορών και των ι- 

διωτικοποιήσεων, αναμένουν ότι οι τράπεζες που θα ηγηθούν στο τέλος θα είναι: η 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η Alpha Τράπεζα Πίστεως, η EFG Eurobank, η Εμπορική 

Τράπεζα και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς .

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,9% το 2001 σε σχέση με το 

2000. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, σε σύγκριση με το 2000, οι πιστωτι

κοί τόκοι μειώθηκαν το 2001 λιγότερο (-19%) από τους αντίστοιχούς χρεωστικούς (- 

32,2%). Ωστόσο, ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού, τα καθαρά έσοδα από τόκους 

παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου έτους (2,5%), καθώς το 

μέσο ενεργητικό αυξήθηκε το 2001 με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό (12%) από ό,τιτα 

καθαρά έσοδα από τόκους. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη 

των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων είναι η ταχύτερη αύξηση των χορηγήσεων σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη των καταθέσεων και η μεγάλη άνοδος των καταναλωτι

κών δανείων, τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα έσοδα από τις λοιπές (μη τοκοφόρες) εργασίες μειώθηκαν κατά 18,8%. Ως 

ποσοστό του μέσου ενεργητικού περιορίστηκαν σε 1,5% το 2001, έναντι 2,1% το 

2000. Ο κύριος λόγος αυτής της μείωσης υπήρξε η πτώση των εσόδων από χρηματο- 2

2 Η Alpha Τράπεζα Πίστεως περιλαμβάνει την Ιονική Τράπεζα, η EFG Eurobank τις Τράπεζα Αθηνών, 
την Τράπεζα Κρήτης και την Τράπεζα Εργασίας, ενώ ο όμιλος Πειραιώς περιλαμβάνει την Τράπεζα 
Μακεδονίας - Θράκης, την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Χίου. Το μερίδιο αγοράς που αντι
στοιχεί στις υπό εξέταση τράπεζες με βάση το σύνολο του ενεργητικού τους είναι: 35,3% για την Ε
θνική Τράπεζα της Ελλάδας, 17,9% για την Alpha Τράπεζα Πίστεως, 9,4% για τον Όμιλο της EFG 
Eurobank και 5,5% για τον Όμιλο Πειραιώς.
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οικονομικές πράξεις κατά 24% περίπου, αλλά και η μείωση κατά 20% των καθαρών 

εσόδων από προμήθειες.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7% το 2001, με αποτέλεσμα να μειω

θούν σε 2,3% του μέσου ενεργητικού, έναντι 2,4% το 2000, αν και οι δαπάνες διαχεί

ρισης επιβαρύνθηκαν το 2001 με το κόστος της προετοιμασίας των τραπεζών για την 

εισαγωγή του ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 4,7% το 2001 και, ως 

ποσοστό του μέσου ενεργητικού, μειώθηκαν για τρίτο κατά σειρά έτος και διαμορ

φώθηκαν σε 1,4% το 2001, έναντι 1,5% το 2000 και 1,7% το 1998. Την ίδια περίοδο, 

το ενεργητικό (σε σταθερές τιμές) ανά απασχολούμενο αυξήθηκε από 1,6 εκατ. Ευρώ 

στο τέλος του 1998 σε 2,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2001. Οι εξελίξεις αυτές αντα

νακλούν την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες για να περιορίσουν 

το κόστος λειτουργίας τους, γεγονός ιδιαίτερα θετικό, καθώς στην ενοποιημένη ευ

ρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών αποτε

λεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των πιστωτι

κών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες το ύψος των 

λειτουργικών δαπανών κυμαίνεται γύρω στο 1% (το 2000) του μέσου ενεργητικού.

Από την ανάλυση των στοιχείων του ισολογισμού του συνόλου των ελληνικών 

τραπεζών προκύπτει ότι το πιστωτικό σύστημα αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία 

έτη. Το σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε με ταχείς ρυθ

μούς και στο τέλος του 2001 έφτασε να αντιστοιχεί στο 146% του ΑΕΠ, έναντι 120% 

στο τέλος του 1998.

Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών εμπορικών τραπεζών (διορθωμένα 

για τη διακράτηση ιδίων μετοχών), μετά τον υπερδιπλασιασμό τους το 1999, παρου

σίασαν μικρή μείωση (-1,9%) το 2000 και οριακή αύξηση (0,5%) το 2001 και δια

μορφώθηκαν στο 7,7% του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του 2001, έναντι 

5,9% στο τέλος του 1998 (Πίνακας 6). Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για τα πιστωτικά 

ιδρύματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 5,5% το 1999.

Οι καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν με σχετικά χαμηλό ρυθμό 

την τριετία 1999 - 2001, με αποτέλεσμα να μειωθούν ως ποσοστό του ενεργητικού 

των ανωτέρω ιδρυμάτων από 76% περίπου στο τέλος του 1998 σε 62% περίπου στο 

τέλος του 2001. Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων οφειλόταν κυ

ρίως στην υποκατάσταση τους με συμφωνίες επαναγοράς (repos), οι αποδόσεις των 

οποίων δεν φορολογούνταν στο διάστημα από το Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι το τέλος 

του 2001. Σημειώνεται όμως ότι, για τον λόγο που προαναφέρθηκε, την ίδια περίοδο
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ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου των repos ήταν ιδιαίτερα υψηλός (86%), με συνέπεια 

το σύνολο των καταθέσεων και των repos να διαμορφωθεί το 2001 σε 78% περίπου 

του ενεργητικού, δηλαδή σε επίπεδο ελαφρά χαμηλότερο από ότι το 1998.

Στο ίδιο διάστημα, οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν με υψη

λούς ρυθμούς (24% κατά μέσο όρο) και στο τέλος του 2001 αποτελούσαν το 46,1% 

του ενεργητικού τους έναντι 38,8% στο τέλος του 1998. Η ταχεία πιστωτική επέκτα

ση προς τα νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) και, σε μικρότερο βαθ

μό, προς άλλους κλάδους, όπως για π.χ το εμπόριο, υπήρξε ο κύριος λόγος αυτής της 

εξέλιξης. Εξάλλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων σε θέματα 

κεφαλαιακής επάρκειας και ακριβέστερης αποτίμησης των πιστοδοτήσεων που 

βρίσκονται σε καθυστέρηση, οι τράπεζες έχουν αυξήσει τις προβλέψεις τους (39% 

κατά μέσο όρο ετησίως), οι οποίες το 2001 έφτασαν το 1,9% του ενεργητικού τους, 

έναντι 1,3% το 1998 (Τράπεζα της Ελλάδος).

Στην τελευταία 15ετία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πραγματοποίησε τερά

στιες προόδους. Στην διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, οι εγχώριες τράπεζες 

έστιασαν την προσοχή τους στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους, στην υιοθέτη

ση νέων τεχνολογιών και κυρίως στην μεγέθυνση τους, μέσω εξαγορών και συγχω

νεύσεων, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά ο ελληνικός τραπεζικός χάρτης. Η κυ

βέρνηση μέσω του Υπουργείου Οικονομίας, μέσα στο 2003, προτρέπει της ελληνικές 

τράπεζες για περαιτέρω εξαγορές και συγχωνεύσεις για την βελτίωση της ανταγωνι

στικότητας και την εδραίωση της θέσης τους τόσο στον εθνικό, όσο και στον διεθνή 

τραπεζικό χώρο. Οι τράπεζες από την πλευρά τους, γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες 

που παρουσίασαν οι διαδικασίες των εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα 

στο πρόσφατο παρελθόν, την περίοδο της χρηματιστηριακής ευφορίας, είναι διατα

κτικές στο να προχωρήσουν σε ανάλογα εγχειρήματα αν προηγουμένως δεν εξασφα

λιστούν οι συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Οι 

τραπεζίτες επισημαίνουν ότι για να προχωρήσουν οι τράπεζες σε τέτοιου είδους κι

νήσεις, πρέπει πρώτα να απαλειφθούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οι

κονομίας, όπως η ακαμψία που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας και το ασφαλιστι

κό, οι οποίες δεν παρέχουν την ευχέρεια περιορισμού του κόστους λειτουργίας με με

θόδους που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, όπως η μείωση του προσωπικού ή ο περιο

ρισμός των δαπανών μισθοδοσίας. Ο βασικότερος ίσως λόγος που λειτουργεί απο

τρεπτικά προς τις εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι οι σημερινές κεφαλαιοποιήσεις 

των τραπεζών. Αναφέρουμε ως παράδειγμα την κεφαλαιοποίηση της Alpha Τράπεζας

16



Πίστεως στις αρχές του 2003, που ήταν περίπου το 90% της Εθνικής, όταν παραδο

σιακά (με βάση τον μέσο όρο των τιμών κατά τα τελευταία έτη) αλλά και την περίοδο 

που οι δύο τράπεζες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση τους, η 

κεφαλαιοποίηση της Alpha Τράπεζας Πίστεως ήταν περίπου το 60% της Εθνικής. Το 

ίδιο διάστημα η EFG Eurobank Ergasias εμφανίζει την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση 

μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, κυρίως λόγω της μικρής διασποράς των μετοχών 

της και της ισχυρής θέσης του βασικού της μετόχου. Συγκεκριμένα, η κεφαλαιοποίη

ση της EFG Eurobank Ergasias ανερχόταν το πρώτο τρίμηνο του 2003 σε 2.916 εκατ. 

ευρώ, της Εθνικής σε 2.263 εκατ. ευρώ και της Alpha Τράπεζας Πίστεως σε 1.956 

εκατ. ευρώ. Τέλος χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της πέμπτης 

μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώνεται σε 843 

εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν τραπεζικοί κύκλος οι διαδικασίες συγκέντρωσης τον 

τραπεζικό κλάδο και η δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων σχημάτων θα μπο

ρούσαν να επιταχυνθούν αν το Δημόσιο μείωνε την συμμετοχή του στις τράπεζες 

(ΒΗΜΑ, 2003).

Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οι ελληνικές τράπεζες με το ενδεχόμενο της 

πραγματοποίησης μιας μεγάλης εξαγοράς ή συγχώνευσης να μην μπορεί να αποκλει

στεί, στρέφουν τις προτεραιότητες τους σε μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων, τα 

βασικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

S Η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, 

λ Η εμπέδωση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

S Ο σχεδιασμός και η προσφορά νέων προϊόντων στον τομέα της ευρύτερης λιανι

κής τραπεζικής (ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

S Η παροχή περισσότερων κινήτρων για την χρήση των εναλλακτικών δικτύων δια

νομής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

S Η ενίσχυση της παρουσίας εκτός εθνικών συνόρων (Λιδωρίκης, 2003).
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3 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός και βασικά είδη συγχωνεύσεων και εξαγορών

Οι έννοιες συγχώνευση (merger) και εξαγορά (acquisition) παρότι διαφέρουν εν- 

νοιολογικά και αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές έννοιες, στην πράξη χρησιμο

ποιούνται μαζί για να δηλώσουν την συνένωση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων 

κάτω από την ίδια διεύθυνση, έλεγχο, οικονομικούς στόχους και συμφέροντα.

Η διαφορά των δύο εννοιών αναφέρεται στον τρόπο πραγματοποίησης της συνέ

νωσης. Συγχώνευση είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που οδηγεί στην δημιουργία μιας 

νέας οικονομικής μονάδας από δύο ή περισσότερες προηγούμενες. Στην νέα επιχεί

ρηση, η οποία αποτελεί νέα οικονομική οντότητα ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, 

μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και παθητικό) των συμβαλλο- 

μένων εταιριών. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται νομικά. Μια 

άλλη μορφή συγχώνευσης είναι η πλήρης από μια επιχείρηση απορρόφηση των στοι

χείων του ενεργητικού και παθητικού της άλλης επιχείρησης (Τσακλάγκανος,1996). 

Η εξαγορά αφορά την μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτη

σίας μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλλει 

το αντίστοιχο αντίτιμο. Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση μπορεί και να εξακολουθήσει 

να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου (Γεωργακοπούλου, 2000). Και στις δύο περι

πτώσεις αποκτάται ουσιαστικά ο έλεγχος της επιχείρησης, γι’ αυτό και οι έννοιες εξα

γορά και συγχώνευση δεν έχουν ουσιαστική διαφορά και η διάκριση παραμένει μόνο 

στον τρόπο μεταβιβάσεως των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχειρήσεων σε μια άλ

λη, που επηρεάζει όμως στη συνέχεια και το λογιστικό χειρισμό τους.

Υπάρχουν και άλλες μορφές συνδυασμών ή ενοποιήσεων, όπως η απόκτηση 

στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με την οποία μια επιχείρηση αγοράζει συγκεκριμένα 

μόνο στοιχεία του ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης, όχι όμως του παθητικού. 

Στην περίπτωση αυτή η πωλήτρια εταιρεία διατηρεί την νομική της υπόσταση. Επί

σης μπορεί να επιτευχθεί ενοποίηση μεταξύ επιχειρήσεων με αγορά μετοχών μέσω 

του χρηματιστηρίου. Οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές σε αυτήν την περί

πτωση είναι «φιλικές» και πραγματοποιούνται μέσω αγοραπωλήσεων πακέτων μετο

χών σε τιμές συμφωνημένες ανάμεσα στους αγοραστές και στους πωλητές (Τσακλά- 

γκανος 1996, Deloitte&Touche 2002).
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Μια πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα των εξαγορών είναι η ολοένα και μεγαλύτερη 

χρήση της υποβολής προσφορών, γνωστή ως εξαγορά δια της δημόσιας προσφοράς 

(tender offers). Σύμφωνα με την πρακτική αυτή η εταιρεία που κάνει την εξαγορά, 

απευθύνεται άμεσα στους μετόχους της εταιρείας - στόχου για να υποβάλλουν ή να 

προσφέρουν τις μετοχές τους για ανταλλαγή σε κάποια προκαθορισμένη τιμή και σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Μια επιτυχημένη εξαγορά δια δημόσιας προσφοράς περι

λαμβάνει την προσφορά ενός προαυξήματος (υπεραξίας) πάνω από την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρείας - στόχου. Όταν συμβεί αυτό, η τιμή 

της εξαγοραζόμενης επιχείρησης αυξάνεται στη νέα προσφερόμενη τιμή. Χάρη στην 

υποχρέωση για διαφάνεια και δημόσια γνωστοποίηση των προθέσεων του αγοραστή 

(full disclosure) στην περίπτωση της εξαγοράς με την υποβολή προσφορών, ο αντα

γωνισμός και άλλων ενδιαφερομένων επιχειρήσεων είναι δυνατό να αυξήσει την τιμή 

εξαγοράς σε επίπεδο αρκετά υψηλότερο από την αρχική τιμή προσφοράς και επίσης 

σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών που 

ίσχυε πριν από την αρχική προσφορά. Γενικά η τιμή αναφέρεται σε ένα ποσό χρημά

των ανά αγοραζόμενη μετοχή, μπορεί όμως να εκφράζεται και ως αριθμός μετοχών 

της εταιρείας που επιδιώκει την εξαγορά. Η διαφάνεια που απαιτείται στις περιπτώ

σεις αυτές προβλέπει προθεσμία τουλάχιστον τριάντα ημερών πριν την εξαγορά. Ό

ταν μια επιχείρηση επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας άλλης, ζητάει κατά κανό

να την έγκριση της συγχώνευσης από την διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της 

δεύτερης. Η μέθοδος της δημόσιας προσφοράς χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρό

νια στις ΗΠΑ, η χρήση της όμως επιταχύνθηκε μετά το 1965 και έφτασε στο απόγειό 

της στην περίοδο 1976 - 1977 (Weston - Brigham, 1986).

Αν οι διαπραγματεύσεις είναι φιλικές, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη σύναψη 

συμφωνίας με αμοιβαία ικανοποιητικούς όρους. Μάλιστα οι διαπραγματεύσεις μπο

ρεί να γίνουν απευθείας, ανάμεσα στις δύο διοικήσεις. Σε μια φιλική εξαγορά γίνεται 

διαπραγμάτευση του δείκτη ανταλλαγής και η εξαγοραζόμενη εταιρεία αποδέχεται 

ορισμένες αλλαγές χρηματοοικονομικής πολιτικής μετά την συγχώνευση. Όταν συμ

φωνήσουν τα δύο μέλη, παρουσιάζουν τους όρους τους στους μετόχους και ζητούν 

την έγκριση τους.

Άλλες φορές, η εξαγοραζόμενη επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με μια εχθρική 

προσπάθεια εξαγοράς από μια άλλη επιχείρηση και είναι δυνατόν να νιώθει ότι η 

συγχώνευση δεν είναι προς το συμφέρον της διοίκησης ή των μετόχων της και οι δια

πραγματεύσεις να διακοπούν. Αυτό μπορεί να συμβεί και όταν η εταιρεία που κάνει
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την εξαγορά προσπαθεί να ασκήσει υπερβολική πίεση ή να επιβάλλει πάρα πολλούς 

όρους. Μερικές φορές η διοίκηση της εταιρείας - στόχου ανησυχεί για τις θέσεις ερ

γασίας και αγωνίζεται να παραμείνει ανεξάρτητη. Σε αυτήν την περίπτωση θα καλέ- 

σει τους μετόχους της να την υποστηρίξουν ή θα αναζητήσει καταλληλότερο συνέ

ταιρο.

Τέλος οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αντιστοιχούν σε διαφορετικές μορφές ε

πιχειρησιακής ολοκλήρωσης. Η επιχειρησιακή ολοκλήρωση μπορεί να είναι οριζό

ντια, κάθετη, συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη.

Η οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal) αφορά την συγχώνευση δύο ή περισσοτέ

ρων εταιριών που ασκούν τις ίδιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή παρά

γουν το ίδιο προϊόν, λειτουργούν στο ίδιο στάδιο παραγωγής, πουλάνε τα προϊόντα 

τους στους ίδιους σχεδόν πελάτες και αγοράζουν από τους ίδιους προμηθευτές.

Στην περίπτωση της κάθετης (vertical) ολοκλήρωσης, συγχωνεύονται εταιρείες 

που λειτουργούν σε διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά επίπεδα της παραγωγικής 

διαδικασίας. Συνδυάζει λοιπόν την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την παραγωγή 

και την διάθεση του έτοιμου προϊόντος.

Συσχετισμένη (concentric) ολοκλήρωση εμφανίζεται όταν η συγχώνευση γίνεται 

μεταξύ εταιρειών που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία ή μια εταιρεία εξαρτάται 

υπό κάποια μορφή από την τεχνολογία της άλλης.

Τελευταία μορφή αποτελούν οι ασυσχέτιστες ή ανομοιογενείς ή διαγώνιες συγ

χωνεύσεις και εξαγορές (conglomerates) που αντιπροσωπεύουν συνενώσεις επιχειρή

σεων των οποίων τα προϊόντα, η τεχνολογία, η παραγωγική διαδικασία και οι κατα

ναλωτές είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Διακρίνονται σε :

0 Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις επέκτασης προϊόντων (conglomerate product ex

tension). Ο αγοραστής προσπαθεί να επεκτείνει τα υφιστάμενα προϊόντα του ή να 

διαφοροποιήσει τελείως την παραγωγή του φοβούμενος ή προβλέποντας μια πιθανή 

απώλεια ενός σημαντικού μεριδίου της αγοράς του.

0 Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις επεκτάσεις αγορών (conglomerate market exten

sion). Ο αγοραστής προσπαθεί να επεκτείνει τον χώρο δράσης του στην αγορά (Τσα- 

κλάγκανος 1996, Μητσιόπουλος 1997, Γεωργακοπούλου 2000, Groppelli- Nikbakht 

1999).
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3.2 Στρατηγικές αποφυγής εξαγορών και συγχωνεύσεων

Οι πιο συχνά εφαρμοσμένες αμυντικές στρατηγικές από τις επιχειρήσεις για να 

αποφύγουν, παρεμποδίσουν ή να καθυστερήσουν ανεπιθύμητες συγχωνεύσεις είναι:

0 Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις προβαίνουν στην αγορά άλλων επιχειρήσεων 

που ανήκουν συνήθως στον τομέα παραγωγικών δραστηριοτήτων με την εξαγορά- 

ζουσα επιχείρηση προκαλώντας έτσι καθυστέρηση με σειρά δικαστικών παρεμβάσε

ων και δικαστικών αγώνων.

0 Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις εκποιούν τα σπουδαιότερα περιουσιακά τους 

στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά για τα οποία περισσότερο ενδιαφέρεται η εξαγοράζουσα επι

χείρηση (Τα κοσμήματα του στέμματος - Crown jewels).

0 Η υπό εξαγορά επιχείρηση αναζητά μια άλλη περισσότερο φιλική εταιρεία 

(της οποίας η διοίκηση θα είναι πιο συνεργάσιμη) να υποβάλλει προσφορά εξαγοράς 

(Λευκό μαχαίρι ή Λευκός ιππότης - White knight).

0 Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συμφωνεί να καταβάλλει υψηλές αμοιβές στα 

ανώτερα στελέχη ως αποζημίωση σε περίπτωση που η συγχώνευση καταλήξει στην 

απώλεια της εργασίας αυτών των στελεχών. Η αποζημίωση αυτή δεν πρέπει να υπερ

βαίνει το τριπλάσιο των ετήσιων αποδοχών του στελέχους (Χρυσά αλεξίπτωτα - 

Golden parachutes).

0 Η υπό εξαγορά επιχείρηση δημιουργεί αξιόγραφα για τους μετόχους που δί

νουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα (warrants) που τους επιτρέπουν να αγο

ράσουν επιπρόσθετες μετοχές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και τα οποία χρη

σιμοποιούνται για να αποφύγουν ανεπιθύμητες καταστάσεις (Δηλητηριώδες χάπι - 

Poison pill).

0 Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις συνήθως δανείζονται μεγάλα ποσά χρημάτων τα 

οποία απαιτούνται αμέσως μετά την εξαγορά (Τσακλάγκανος 1996, Groppelli - Nik- 

bakht 1999, Johnson 1995).

3.3 Αίτια και κίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών

Τα κίνητρα των συγχωνεύσεων θα μπορούσαν να οριστούν σε όρους των στρα

τηγικών αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης που επιθυμεί την συγχώνευση και
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που έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τα συμφέροντα των μετόχων στην εταιρεία 

που επιδιώκει την συγχώνευση.

Τα διευθυντικά στελέχη (μάνατζερ) έχουν την ευθύνη των αποφάσεων που αφο

ρούν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν και τις αποφάσεις για την συγχώνευση. 

Παράλληλα κατέχουν μεγάλη δύναμη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και εφό

σον οι μέτοχοι δεν μπορούν να τους ελέγξουν ουσιαστικά, αυτό τους δίνει δυνατότη

τα να προωθήσουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα εις βάρος των μετόχων. 

Συγχωνεύσεις που είναι προϊόν τέτοιων προσωπικών κινήτρων έχουν μεγάλη πιθανό

τητα να αποτύχουν και να προκαλέσουν χρηματικές ζημιές στους μετόχους. Επιπλέ

ον, ακόμη και αν τα διευθυντικά στελέχη δράσουν προς όφελος των μετόχων, οι συγ

χωνεύσεις μπορεί να αποτύχουν για πολλούς άλλους λόγους όπως ασθενή στρατηγική 

συγχώνευσης, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζονται είτε κατά την διάρκεια της 

προσφοράς της τιμής αγοράς, είτε στην ενσωμάτωση της εταιρείας μετά την συγχώ

νευση.

Λόγοι για τους οποίους τα διευθυντικά στελέχη ή οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν 

συγχωνεύσεις είναι οι ακόλουθοι:

Επιδίωξη μεγέθυνσης της εταιρίας εφόσον οι αμοιβές τους, τα επιμίσθια, η θέση 

και η δύναμη τους εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας {Σύνδρομο της αυτο

κρατορίας). Τα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων λαμβάνουν κά

ποια άυλα πλεονεκτήματα όπως δύναμη και κοινωνική καταξίωση. Οι αμοιβές 

τους συσχετίζονται θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης και μπορεί να αυξηθούν 

ακόμη και αν δεν σημειωθεί αύξηση στον πλούτο των μετόχων.

Εκμετάλλευση των τρεχόντων δεξιοτήτων τις οποίες δεν είχαν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν μέχρι τώρα όσον αφορά την διεύθυνση της επιχείρησης {Κίνη

τρο προσωπικής ολοκλήρωσης). Όπου και αν ανήκει η επιχείρηση σε έναν ώριμο ή 

φθίνοντα τομέα, η επιβίωση της εξαρτάται από μια πειθαρχημένη έξοδο από τον 

τομέα αυτόν και από την είσοδο σε κάποιον με μεγαλύτερες ευκαιρίες μεγέθυν

σης. Οι τωρινές λειτουργίες της επιχείρησης πιθανόν να μην έχουν εξαντλήσει τις 

διευθυντικές ενέργειες και τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν. Σε πε

ρίπτωση μη μετακίνησης σε άλλον τομέα με μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, 

η επιχείρηση μπορεί να χάσει νέα διευθυντικά στελέχη και με αυτόν τον τρόπο να 

επιταχύνει την φθίνουσα πορεία της.
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Διαφοροποίηση κινδύνου και ελαχιστοποίηση του κόστους της χρηματοοικονομι

κής διαταραχής (Κίνητρο εργασιακής ασφάλειας). Η διαφοροποίηση κινδύνου επι

τυγχάνεται όταν οι ταμειακές ροές των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται δεν έ

χουν μεγάλη θετική συσχέτιση και έτσι μειώνεται η συνολική μεταβλητικότητα 

των συνδυασμένων ταμειακών ροών. Σε μια καλά αναπτυγμένη αγορά κεφαλαίων 

οι μέτοχοι δομούν το χαρτοφυλάκιο τους έτσι ώστε να συμπεριλάβουν μετοχές 

και των δύο επιχειρήσεων και να πετύχουν την απαραίτητη διαφοροποίηση, ίσως 

σε χαμηλότερο κόστος από αυτό των διευθυντικών στελεχών, οι οποίοι επηρεάζο

νται περισσότερο από το συνολικό κίνδυνο (Sudarsanam, 1995). Η επιχείρηση 

μπορεί να επιδιώκει τη διαφοροποίηση για να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες σε κερδοφόρους κλάδους προϊόντων και να μειώσει τους κινδύ

νους τους οποίους συνεπάγεται ο εποχιακός χαρακτήρας της ζήτησης ή της παρα

γωγής των προϊόντων της. Με την συγχώνευση εισάγονται νέα προϊόντα με ετή

σια ζήτηση κατανεμημένη σε όλους τους μήνες ώστε να αποφεύγονται τα προ

βλήματα αργούντως παραγωγικού δυναμικού και αιχμών παραγωγής και κατανά

λωσης και να επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός και αξιολόγηση των πό

ρων της επιχείρησης.

Διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς με πληρέστερη αξιοποίηση ενός αναπτυγμέ

νου μηχανισμού πωλήσεων.

Καθετοποίηση του παραγωγικού κυκλώματος και εισαγωγή νέων τεχνολογιών με 

σκοπό τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων και την απόκτηση α

νταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Τσακλάγκανος 1996, Croppelli -Nikbakht, 1999).

Διάφορες λειτουργικές συνεργίες (operation synergies). Από στρατηγικής απόψε- 

ως ένας από τους κύριους λόγους για εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι η κατά- 

κτηση σημαντικών οικονομιών κλίμακας (με την μείωση του μέσου κόστους πα

ραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων ό

πως έξοδα Λογιστηρίου, Προγραμματισμού, Οικονομικού ελέγχου, αποδοτικότε

ρη διοίκηση και αυξημένη παραγωγικότητα) και φάσματος (μέσω της εξοικονό

μησης κόστους από την χρήση αναβαθμισμένης τεχνολογίας, προσθήκη συναφών- 

συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανομής) τόσο σε εθνι

κό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Τσακλάγκανος 1996, Γεωργακοπούλου 2000, 

Amihud - Miller 1998).
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Αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης με στόχο την εξυγίανση και 

ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης επιχείρησης και ενδεχόμενη προοπτική την απορ

ρόφηση ή την μεταπώληση της με κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις λε

γάμενες «εχθρικές» (hostile) εξαγορές που γίνονται χωρίς την συναίνεση της εξα

γοραζόμενης επιχείρησης (Γεωργακοπούλου, 2000).

Διάφορες χρηματοοικονομικές συνεργίες (financial synergies). Η βάση των χρη

ματοοικονομικών συνεργιών είναι τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από τις 

εξαγορές. Ιδιαίτερα με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές πετυχαίνονται:

■S Αυξημένη δανειοληπτική ικανότητα που οδηγεί στην δημιουργία περισσότερων 

τόκων και μεγαλύτερων φορολογικών απαλλαγών.

^ Αχρησιμοποίητες φορολογικές απαλλαγές. Μια επιχείρηση με σημαντικές ζημιές 

στο παρελθόν αδυνατεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ζημιές αυτές και με την ε

ξαγορά τις μεταβιβάζει στην εξαγοράζουσα επιχείρηση μετατρέποντας αυτές σε 

φορολογικό πλεονέκτημα.

■S Υψηλή φορολογία και φόρος κληρονομιών.

S Αναπροσαρμογή αποσβέσεων.

'λ Φορολογικά οφέλη από την επιμήκυνση της οικονομικής χρήσεως (Τσακλάγκα- 

νος, 1996).

Διάφοροι άλλοι λόγοι συγχωνεύσεων. Μια άλλη κατηγορία κινήτρων τα οποία τα 

τελευταία χρόνια κυρίως ώθησαν τις επιχειρήσεις στην εξαγορά άλλων επιχειρή

σεων είναι τα ακόλουθα:

S Αμυντικά κίνητρα που συνδέονται με την ανάγκη μείωσης του αριθμού των κα

ταστημάτων, των απασχολουμένων και την περικοπή του κόστους.

’λ Επιθετικά κίνητρα. Δύο ανταγωνίστριες επιχειρήσεις μπορεί να αποβλέπουν συγ

χρόνως στην εξαγορά της ίδιας επιχείρησης, οπότε η μία από τις δύο θα πρέπει να 

προβεί στην εξαγορά της πριν αυτή περιέλθει στην κατοχή του ανταγωνιστή της 

και ισχυροποιηθεί στην αγορά.

'λ Κερδοσκοπικά κίνητρα. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης είναι 

υποτιμημένα αυτό δημιουργεί σημαντικό κίνητρο για την εξαγορά από τις άλλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες θα θελήσουν να την αναβαθμίσουν έτσι ώστε να ανεβά

σουν την αγοραστική της αξία και στην συνέχεια να την μεταπωλήσουν πραγμα

τοποιώντας σημαντικά κέρδη.

S Τελευταία πολλές επιχειρήσεις εξαγοράζονται γιατί αποκαλύφθηκαν σοβαρά 

σκάνδαλα της διοίκησης ή γιατί εκδόθηκαν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον
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της επιχείρησης με αποτέλεσμα τον κλονισμό της καλής φήμης και εικόνας της 

(Τσακλάγκανος 1996, Προβόπουλος - Καπόπουλος 2001).

0 Ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική και στην διε

θνή αγορά με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και πρόσθετα ολιγοπωλια- 

κά κέρδη (Γεωργακοπούλου, 2000).

Στον τραπεζικό τομέα οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, εκτός από τους παραπά

νω λόγους, υποκινούνται κυρίως από την ανάγκη των τραπεζών να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα κόστους τους. Μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών μειώ

νουν το κόστος ανά μονάδα προϊόντος για ένα δεδομένο σύνολο εισροών, γεγονός 

που αποτελεί επιβεβαίωση των αποφάσεων που παίρνουν τα διοικητικά στελέχη να 

προχωρήσουν σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Επιπλέον οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

πιθανόν να αυξήσουν την κερδοφορία των τραπεζών μέσω της βελτίωσης της αποτε- 

λεσματικότητας κέρδους. Τα κέρδη αυτού του τύπου της αποτελεσματικότητας οφεί

λονται στην επέκταση του δικτύου και στο γεγονός ότι μερικοί πελάτες μπορεί να 

χρειάζονται ή να προτιμούν τις υπηρεσίες μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων. Στο 

βαθμό, επίσης, που τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προσφέρουν υψηλότερες δυνατότη

τες διαφοροποίησης κινδύνων μπορούν να προκόψουν οικονομίες κλίμακας επειδή η 

πελατεία είναι διατεθειμένη να πληρώσει υψηλότερες προμήθειες για χρηματοοικο

νομικά προϊόντα που εκδίδουν τα ασφαλέστερα τραπεζικά ιδρύματα. Κάθε βελτίωση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μέσω περαιτέρω διαφοροποίησης κινδύνων αυξά

νει τη δυνατότητα των τραπεζών να επιδίδονται σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου - 

υψηλής αναμενόμενης απόδοσης εξαιτίας της συρρικνούμενης πίεσης εκ μέρους των 

εποπτικών αρχών και των αγορών. Τέλος, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αυξάνουν το 

μερίδιο της αγοράς για τις τράπεζες, έτσι ώστε να είναι ικανές να αυξήσουν τα 

επιτόκια των υπηρεσιών που προσφέρουν, αυξάνοντας το κέρδος τους (Akhavein - 

Berger - Humphrey 1997, Boot 2003, Καπόπουλος - Σιώκη 2002).
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4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα είναι ραγδαίες τόσο λόγω της μείωσης της κρατικής παρέμβασης όσο και λόγω 

των τεχνολογικών εξελίξεων. Παράγοντες που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν το 

νέο τραπεζικό σκηνικό είναι οι νομοθετικές αλλαγές που επιτρέπουν την ελεύθερη 

κίνηση κεφαλαίων, την παροχή δανείων και την μεταβολή των επιτοκίων, η αλλαγή 

της στάσης του καταναλωτή που αποζητά καλύτερη εξυπηρέτηση, τα νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις, η ταχεία εξέλιξη της τεχνο

λογίας που δημιουργεί νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση της πελατείας, η αύξηση του 

λειτουργικού κόστους των τραπεζών σε συνδυασμό με την μείωση των εσόδων από 

τις παραδοσιακές δραστηριότητες καθώς και η δημιουργία της Οικονομικής και Νο

μισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν συντελέσει στην όξυνση του ανταγωνισμού σε διε

θνές και τοπικό επίπεδο και ωθούν τις τράπεζες σε δομικές και οργανωτικές αλλαγές 

καθώς και σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους. Τις τελευταίες δεκαετίες έ

χει σημειωθεί ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι οποίες θεωρούνται 

εναλλακτική στρατηγική για επέκταση και αύξηση της αξίας ενός οργανισμού, ενι- 

σχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστική του θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στην 

διεθνή αγορά. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι το σχήμα που προκύπτει θα έχει επί

δοση, η οποία θα υπερβαίνει το άθροισμα των επιδόσεων των μεμονωμένων οργανι

σμών. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί με την μείωση του κόστους και την αύξηση 

των κερδών (λόγω οικονομιών κλίμακας και φάσματος) με καλύτερο συνδυασμό των 

διοικητικών ικανοτήτων της κάθε τράπεζας (λόγω διαφορετικών εμπειριών και εξει- 

δίκευσης στην αγορά), χρησιμοποίησης βελτιωμένης τεχνολογίας και με την καλύτε

ρη παρουσία και διείσδυση στην αγορά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς και εκμεταλ

λευόμενοι ένα μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων (Βάμβακας 2003).

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών προσπάθησε να ερμηνεύσει τόσο τα αίτια όσο 

και τις συνέπειες των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Οι 

μελέτες αυτές έχουν ως αντικείμενο την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα, απο- 

δοτικότητα και την συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα. Οι μέθοδοι που χρησιμο

ποιούν οι συγκεκριμένες μελέτες ποικίλουν. Οι επικρατέστερες από αυτές είναι:
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1. Μέθοδος της επίδοσης της λειτουργίας της τράπεζας (Operating performance 

methodology).

Η μέθοδος επιτρέπει τον ερευνητή να επικεντρωθεί ειδικά στο κόστος και την 

αποτελεσματικότητα αναλύοντας μεταβολές στους λογιστικούς δείκτες κερδοφορίας 

και κόστους (πχ ROE, ROA) πριν και μετά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Έχουν το 

πλεονέκτημα να επικεντρώνονται στις πραγματικές παρατηρούμενες λειτουργικές 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Rhoades 1994).

Ο Rhoades (1993) εξέτασε 898 τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Αμερική την πε

ρίοδο 1981-1986, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης της επίδοσης της λει

τουργίας με βάση τους δείκτες Συνολικά έξοδα / Ενεργητικό και Έξοδα προ φόρων / 

Ενεργητικό. Αναλύει την μεταβολή στο ποσοστό των εξόδων για τρία έτη πριν και τα 

έτη 4° - 6° μετά την συγχώνευση. Επίσης αναλύει μεταβολές στην αποτελεσματικό

τητα των συγχωνευμένων τραπεζών για την ίδια περίοδο και συγκρίνει την αποτελε

σματικότητα τους με αυτήν των τραπεζών που δεν έχουν προχωρήσει σε συγχώνευ

ση. Συμπεραίνει ότι οι δύο δείκτες δεν μεταβάλλονται για τις επιχειρήσεις που συγ

χωνεύονται και προέρχονται από τον ίδιο τομέα. Επιπλέον οι εξαγοράζουσες τράπε

ζες είναι κατά μέσο όρο περισσότερο αποτελεσματικές από τις εξαγοραζόμενες.

Ο Rose (1987) ανάλυσε με την ίδια μέθοδο 40 εξαγοράζουσες και 138 εξαγορα

ζόμενες τράπεζες για πέντε χρόνια πριν και μετά την εξαγορά. Κατέληξε στο ότι η 

λειτουργική αποτελεσματικότητα (Λειτουργικά έσοδα / Έξοδα) των τραπεζών που 

κάνουν την εξαγορά δεν βελτιώθηκε μετά την εξαγορά. Η παραγωγικότητα των υ

παλλήλων (Ενεργητικό / Υπάλληλοι) καθώς και η κερδοφορία των ίδιων τραπεζών 

δεν βελτιώθηκε επίσης. Οι εξαγοραζόμενες τράπεζες έχουν χαμηλότερα ποσοστά α

ποδόσεων πριν την εξαγορά από αυτές που δεν έχουν εξαγοραστεί και είναι πιο κερ- 

δοφόρες από τις εξαγοράζουσες πριν από την εξαγορά. Οι τελευταίες έχουν μικρότε

ρη αποτελεσματικότητα λειτουργίας και παραγωγικότητα υπαλλήλων από τις μη συγ- 

χωνευμένες τράπεζες.

Οι Berger και Humphrey (1992) μελέτησαν 57 συγχωνεύσεις σε τράπεζες της 

Αμερικής οι οποίες είχαν πάνω από $1 δις σε περιουσιακά στοιχεία, με διάφορους 

οικονομικούς δείκτες. Τις συγχωνευμένες τράπεζες τις αντιμετωπίζει ως μια ενιαία 

οντότητα πριν και μετά την συγχώνευση. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η αποτε

λεσματικότητα κόστους και τα ποσοστά κέρδους κατά μέσο όρο δεν βελτιώνονται.
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Εξαγορές όπου ον εξαγοράζουσες τράπεζες είναι περισσότερο αποτελεσματικές από 

τις εξαγοραζόμενες δεν οδηγούν σε βελτιώσεις αποτελεσματικότητας.

Σε διαφορετικά συμπεράσματα κατέληξαν οι Cornett και Tehranian (1992), οι 

οποίοι μελέτησαν 30 εξαγορές την περίοδο 1982- 1987 με δύο μεθόδους: event stud

ies και ανάλυση της επίδοσης της λειτουργίας. Βρήκαν ότι η συνολική αποτελεσματι- 

κότητα (Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα) δεν βελτιώνεται σε σχέση με όλον τον 

τομέα αν και η παραγωγικότητα εργασίας βελτιώνεται. To ROE (Return On Equity) 

αυξάνεται σε σχέση με το σύνολο του τραπεζικού τομέα σε αντίθεση με το ROA (Re

turn On Asset). Οι εξαγοράζουσες τράπεζες έχουν αρνητικές υπερβάλλουσες αποδό

σεις 2 μέρες μετά και 1 μέρα πριν την ανακοίνωση αντίθετα με τις εξαγοραζόμενες. Η 

συνδυασμένη τράπεζα έχει θετικές συνολικές αποδόσεις. Η βελτίωση που εμφανίζε

ται στην ανάλυση των ταμειακών ροών οφείλεται σε βελτιώσεις στην ικανότητα να 

προσελκύουν δάνεια και καταθέσεις, στην παραγωγικότητα εργασίας και στην μεγέ

θυνση του ενεργητικού. Η κερδοφορία, με βάση τον δείκτη Ταμειακές ροές / Αγοραί

ες τιμές ενεργητικού, βελτιώνεται σημαντικά μετά την συγχώνευση.

Ο Pilloff (1996) χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους αναλύει ένα δείγμα από 48 

συγχωνεύσεις μεταξύ του 1982 και 1991. Βελτιώνει την παραπάνω μελέτη γιατί χρη

σιμοποιεί πιο παραδοσιακά μέτρα της λειτουργίας των τραπεζών και μεγαλύτερο 

δείγμα. Τα αποτελέσματα του είναι συμβατά με την θεωρία. Γενικά οι συγχωνεύσεις 

δεν σχετίζονται με καμιά σημαντική μεταβολή στην λειτουργία που υποδηλώνει ότι 

τα διοικητικά στελέχη δεν είναι ικανά να αποκομίσουν οφέλη από τις συμφωνίες των 

συγχωνεύσεων. Επίσης η μέση συνολική μεταβολή στην αξία των μετοχών ήταν πολύ 

μικρή. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι οι μεταβολές της κερδοφορίας που 

απορρέουν από την συγχώνευση δεν σχετίζονται με τις μεταβολές στην αξία την 

στιγμή της ανακοίνωσης, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των 

Cornett και Tehranian (1992).Οι μελετητές αναγνωρίζουν ότι αν και οι συγχωνεύσεις 

δεν δημιουργούν οφέλη κατά μέσο όρο, κάποιες θα οδηγήσουν σε καλύτερη λειτουρ

γία των τραπεζών και κάποιες σε χειρότερη. Αλλά η αγορά δεν είναι ικανή να ξεχω

ρίσει μεταξύ των δύο αυτών τύπων συμφωνιών την στιγμή που αυτές οι συγχωνεύ

σεις ανακοινώνονται.

Η Chamberlain (1998) μελετώντας την επίδραση των συγχωνεύσεων στην κερ

δοφορία 180 υποκαταστημάτων τραπεζών που εξαγοράστηκαν την περίοδο 1981- 

1987, έρχεται σε αντίθεση με την μελέτη των Cornett και Tehranian (1992). Με λογι

στικές μεθόδους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγχωνεύσεις δεν βελτιώνουν την
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λειτουργία και την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία δεν επηρεάζεται από την αλ

λαγή της ιδιοκτησίας των τραπεζών. Αν και υπάρχουν αποδείξεις από βελτιωμένα 

καθαρά περιθώρια επιτοκίων και μειωμένα νομικά και μισθολογικά έξοδα, αυτά τα 

οφέλη ισοσταθμίζονται από αυξήσεις σε άλλα έξοδα άνευ τόκων.

2. Η μέθοδος των event studies.

Η μέθοδος των event studies αποσκοπεί στη μελέτη της αντίδρασης της χρημα

τοπιστωτικής αγοράς στην ανακοίνωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αναλύουν 

την απόδοση των μετοχών που προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών και των με

ρισμάτων της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης τράπεζας πριν και μετά την 

ανακοίνωση της συγχώνευσης. Η υπερβάλλουσα απόδοση ορίζεται ως την πραγματι

κή απόδοση μείον την προβλεπόμενη απόδοση με βάση το beta3 της επιχείρησης, με 

δεδομένη την απόδοση της αγοράς και επιτόκιο άνευ κινδύνου. Συνήθως το beta της 

επιχείρησης υπολογίζεται μια περίοδο πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης και η 

πραγματική απόδοση υπολογίζεται σε μια μικρή περίοδο κοντά στην συγχώνευση, για 

παράδειγμα μια μέρα πριν ως μια μέρα μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Η 

ύπαρξη υπερβάλλουσων αποδόσεων δείχνει ότι η αγορά περιμένει ότι η συγχώνευση 

θα οδηγήσει πιθανόν σε αύξηση της κερδοφορίας στο μέλλον. Ένα πρόβλημα σχετικά 

με την μέθοδο αυτή είναι το ότι πιθανόν να μην μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά τα 

αποτελέσματα σε περιπτώσεις που η συγχώνευση δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό 

(Thompson 2000, Fridolfsson - Stennek 2000).

Οι Beitel, Schiereck και Wahrenburg (2002) εξέτασαν 98 εξαγορές και συγχω

νεύσεις σε μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες (και στην Ελλάδα) το διάστημα 1985 - 2000 

με την μέθοδο των event studies. Αναλύουν τις επιπτώσεις της ανακοίνωσης των 

Ε&Σ των Ευρωπαϊκών τραπεζών, τα χαρακτηριστικά των τραπεζών που προχωράνε 

σε εξαγορές και των τραπεζών - στόχων. Τέλος μελετούν 13 παράγοντες που πιθανόν 

να επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Συμπεραίνουν ότι οι Ε&Σ ευνοούν τις με

τοχές της τράπεζας - στόχου, οι οποίες έχουν σημαντικά θετικές συνολικές υπερβάλ-

3 To beta αντιπροσωπεύει την σχέση μεταξύ της απόδοσης μιας επιχείρησης και της απόδοσης του 
δείκτη της αγοράς. Συγκεκριμένα μετράει τον βαθμό στον οποίο οι αποδόσεις μιας μετοχής συνδιακυ- 
μαίνονται με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς Μ, την απόδοση δηλαδή μιας μετοχής σε σύ
γκριση με την απόδοση της αγοράς, που ορίζεται από την πορεία του γενικού δείκτη του κάθε χρημα
τιστηρίου.
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λουσες αποδόσεις (Cumulative Abnormal Returns - CARs) σε αντίθεση με τις μετοχές 

των τραπεζών που κάνουν την εξαγορά. Γενικά οι Ε&Σ θεωρούνται επιτυχημένες ό

σον αφορά την συνολική αξία των μετοχών. Πολλοί από τους υπό μελέτη παράγοντες 

επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα των Ε&Σ, το οποίο δηλώνει ότι η αντίδραση 

της αγοράς των μετοχών στις ανακοινώσεις των Ε&Σ πιθανόν να είναι κατά ένα μέ

ρος προβλέψιμη. Τέλος η αντίδραση της αγοράς είναι καλύτερη όταν οι Ε&Σ γίνονται 

ανάμεσα σε τράπεζες οι οποίες έχουν καλό όνομα και μια σωστή λειτουργία, παρά 

όταν γίνονται για λόγους επιβίωσης.

Οι Lepetit, Patry και Rous (2002) σε μια μελέτη του Ευρωπαϊκού τραπεζικού το

μέα (και της Ελλάδας) σε σχέση με την επίδραση της ανακοίνωσης των Ευρωπαϊκών 

Ε&Σ στην αξία των μετοχών με την μέθοδο των event studies συμφωνούν με την πα

ραπάνω μελέτη ισχυριζόμενοι ότι ως σύνολο οι Ε&Σ στον τραπεζικό τομέα της Ευ

ρώπης, οδηγούν σε σημαντική αύξηση της συνολικής αξίας. Οι εξαγορές και συγχω

νεύσεις πιθανόν να υποκινούνται από την επιθυμία για αντικατάσταση της μη αποτε

λεσματικής διοίκησης και για την βελτίωση της X - αποτελεσματικότητας. Η αγορά 

αντιδρά θετικά σε μια εξαγορά με γεωγραφική εξειδίκευση (geographic 

specialization) διότι περιμένει οφέλη όπως μειωμένο κόστος και εκμετάλλευση της 

δύναμης της αγοράς. Προσδοκούνται επιπλέον οικονομίες φάσματος από την διαφο

ροποίηση του κινδύνου όταν η τράπεζα αναλαμβάνει διαφοροποιημένες δραστηριό

τητες με πολλαπλά προϊόντα. Ο συνδυασμός της διαφοροποίησης στην δραστηριότη

τα και της γεωγραφικής εξειδίκευσης μειώνει την πιθανότητα για αρνητικές υπερβάλ- 

λουσες αποδόσεις.

Η μελέτη 98 συγχωνεύσεων στην Ευρώπη των Beitel και Schiereck (2001) με 

την ίδια μέθοδο μας δίνει σχεδόν αντίστοιχα αποτελέσματα για την γεωγραφική δια

φοροποίηση και την διαφοροποίηση στο προϊόν και τις δραστηριότητες. Οι τράπεζες 

που κάνουν την εξαγορά σε εθνικό επίπεδο έχουν συνολικές θετικές αποδόσεις την 

μέρα της ανακοίνωσης, ενώ το αντίθετο ισχύει σε διεθνείς συναλλαγές. Όσο μεγαλύ

τερη είναι η απόσταση μεταξύ των τραπεζών, τόσο μικρότερη είναι η επικάλυψη της 

αγοράς και η δυνατότητα για αποτελεσματικότητα και λειτουργική συνεργία. Οι συ

νολικές υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι σημαντικές για τις τράπεζες - στόχους σε α

ντίθεση με αυτές που κάνουν τις προσφορές Ε&Σ όταν υπάρχει διαφοροποίηση προϊ

όντος. Όσον αφορά το μέγεθος των τραπεζών προέκυψε ότι η κεφαλαιακή αγορά δεν 

εκτιμά τις μεγάλες συναλλαγές όπου μπορούν να επιτευχθούν ισχυρές συνεργίες. Οι 

μικρότερες τράπεζες - στόχοι παρέχουν πιο επιτυχημένες συναλλαγές.
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Αντίθετα αποτελέσματα παίρνουμε από την μελέτη του De Long (1999) σε 280 

εγχώριες συγχωνεύσεις στην Αμερική το διάστημα 1988 - 1995 όπου με event studies 

αποδεικνύει ότι η αγορά δεν ξεχωρίζει μεταξύ των συγχωνεύσεων που επικεντρώνο

νται ή διαφοροποιούνται ως προς την γεωγραφική περιοχή, αλλά είναι υπέρ αυτών 

που επικεντρώνονται σε κάποια δραστηριότητα.

Οι Baradwaj, Fraser και Futado (1990) μελετώντας 23 εχθρικές και 30 φιλικές 

εξαγορές το 1980 - 1987 με event studies πέντε μέρες πριν και μετά την ανακοίνωση 

της εξαγοράς συμπεραίνουν ότι οι εχθρικές έχουν μικρότερες αρνητικές αποδόσεις 

από τις φιλικές. Στόχοι εχθρικών εξαγορών έχουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις 

από τους στόχους φιλικών εξαγορών. Εκτιμήσεις της αξίας των επιδράσεων πλούτου 

όσον αφορά την τράπεζα που δημιουργείται μετά την εξαγορά, αποτελούν ενδείξεις 

για μια σημαντική επίδραση στον καθαρό πλούτο από ανακοινώσεις εχθρικών εξαγο

ρών και καμιά σημαντική επίδραση στον καθαρό πλούτο από φιλικές ανακοινώσεις 

εξαγορών.

Από μελέτες για την επίδραση της ανακοίνωσης των Ε&Σ στην αξία των μετο

χών τόσο στις τράπεζες που κάνουν τις εξαγορές όσο και για τις τράπεζες - στόχους με 

βάση την μέθοδο των event studies παίρνουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η μελέτη 

των Cornett και De (1991) σε 37 τράπεζες στόχους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

την μέρα της ανακοίνωσης εμφανίζονται θετικές υπερβάλλουσες επιδράσεις τόσο για 

την τράπεζα - στόχο όσο και την εξαγοράζουσα τράπεζα αλλά τις επόμενες 15 μέρες η 

τράπεζα που κάνει την εξαγορά έχει αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, ενώ η τρά

πεζα στόχος έχει θετικές συνολικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουν και οι Hawawini και Swary (1990). Ο Neely (1987) σε δείγμα 26 εξαγο

ρών βρίσκει ότι οι τράπεζες που πραγματοποιούν τις εξαγορές έχουν γενικά κανονι

κές αποδόσεις και αυτές που εξαγοράζονται έχουν σημαντικές συνολικές υπερβάλ

λουσες αποδόσεις πριν και μετά την ανακοίνωση εξαγοράς. Οι Houston και Ryngaert 

(1994) εξετάζοντας δείγμα 153 συγχωνεύσεων μεταξύ 1985 - 1991 έχουν ενδείξεις ότι 

οι εξαγοράζουσες είχαν υποστεί ζημία στην αξία και οι τράπεζες - στόχοι είχαν κέρδη. 

Όμως δεν υπήρχε καμία σημαντική επιρροή στην συνολική αξία των δύο τραπεζών. 

Ο Becher (2000) εξέτασε για 36 και για 11 ημέρες την απόδοση των μετοχών γύρω 

από την ανακοίνωση για δείγμα 558 εξαγορών την περίοδο 1980 - 1997. Οι αποδόσεις 

της τράπεζας - στόχου είναι και στις δύο περιπτώσεις θετικές. Για τις τράπεζες που 

κάνουν την εξαγορά τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα ως προς την διάρκεια των η

31



μερών που εξετάζει, αλλά γενικά οι αποδόσεις είναι είτε ελάχιστα διάφορες του μη- 

δενός είτε αρνητικές.

3. Προσέγγιση του αποδοτικού ορίου (Efficiency frontier approach).

Η μέθοδος αυτή μπορεί να διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες: την παραμετρική 

και την μη παραμετρική προσέγγιση.

S Data Envelopment Analysis (DEA). Είναι η κύρια μη παραμετρική προσέγγιση, η 

οποία βασίζεται στις αρχές του γραμμικού προγραμματισμού. Υποθέτει ότι δεν 

υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις και δηλώνει ότι όλες οι αποκλίσεις από το υπολο

γισμένο αποδοτικό όριο αντιπροσωπεύουν αναποτελεσματικότητες.

Οι παραμετρικές προσεγγίσεις τείνουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό μέσω 

της κατανομής του τυχαίου σφάλματος και της X - αναποτελεσματικότητας. Υπάρ

χουν τρεις μέθοδοι:

■S Stochastic Frontier Analysis (SFA): Χρησιμοποιεί μια συνάρτηση για το κόστος, 

το κέρδος ή την παραγωγή για να καθορίσει το όριο και θεωρεί το κατάλοιπο ως 

σύνθετο σφάλμα συγκρίνοντας το τυχαίο σφάλμα με μια συμμετρική κατανομή, 

συνήθως την κανονική, και την μη αποτελεσματικότητα με μια ασύμμετρη ημικα- 

νονική κατανομή.

'λ Thick Frontier Approach (TFA): Χρησιμοποιεί μια λειτουργική μορφή (functional 

form) και υποθέτει ότι αποκλίσεις τις τιμές της εκτιμούμενης λειτουργίας μέσα 

στα υψηλότερα και χαμηλότερα τεταρτημόρια αναπαριστούν τυχαίο σφάλμα, ενώ 

οι αποκλίσεις της εκτιμούμενης λειτουργίας μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλό

τερων τεταρτημόριων αναπαριστούν αναποτελεσματικότητες. Παρέχει εκτιμήσεις 

για την αποτελεσματικότητα όλου του κλάδου και όχι μεμονωμένων επιχειρήσε

ων.

S Distribution Free Approach (DFA): Υποθέτει ότι τα τυχαία σφάλματα είναι ίσα με 

το μηδέν και ότι κατά μέσο όρο η αποτελεσματικότητα για κάθε επιχείρηση είναι 

σταθερή διαχρονικά. Η αναποτελεσματικότητα ισούται με το μέσο κατάλοιπο κά

θε επιχείρησης μείον το μέσο κατάλοιπο της ίδιας επιχείρησης αν αυτή βρισκόταν 

πάνω στο αποτελεσματικό όριο (Thompson 2000, Berger-Humphrey 1997).
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Οι παραπάνω τέσσερις μέθοδοι έχουν στόχο την μέτρηση της X - αποτελεσματι- 

κότητας. Η X - αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην τεχνολογική αποτελεσματικό- 

τητα, η οποία αντικατροπτίζει την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί την 

μέγιστη εκροή από ένα δεδομένο σύνολο εισροών και την διοικητική ικανότητα της 

επιχείρησης να αποφασίζει για την ποσότητα των εισροών και εκροών με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του κόστούς ή την μεγιστοποίηση των κερδών. Σε τεχνικούς όρους 

αναφέρεται σε αποκλίσεις από το όριο της αποτελεσματικότητας κόστους και αντι

προσωπεύει το χαμηλότερο κόστος παραγωγής για ένα δεδομένο επίπεδο προϊόντος. 

Η εκτίμηση της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την μελέτη των εξαγορών και συγχω

νεύσεων μεταξύ των τραπεζών γιατί αποτελεί ένδειξη για το αν αυτές είναι ωφέλιμες 

για την κοινωνία ως σύνολο, δηλαδή για το αν βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα 

κόστους ή / και την αποτελεσματικότητα κέρδους (Bikker 2000, Akhavein- Berger- 

Humphrey 1997, Huizinga - Nelissen - Vennet 2001, Noulas 1997 ).

O Bikker (1999) διερεύνησε την X - αποτελεσματικότητα σε εννέα Ευρωπαϊκές 

χώρες από το 1989 ως το 1997 σε δείγμα 3.085 τραπεζών. Χρησιμοποίησε την Sto

chastic Frontier Analysis για την μελέτη της αποτελεσματικότητας, καθώς και μια 

τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους (translog cost function) για την σύγκριση των 

επιπέδων κόστους των χωρών. Οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές στην μέση X - αποτελεσματικότητα και στα επίπεδα κόστους μεταξύ των 

χωρών. Η αποτελεσματικότητα και ο ανταγωνισμός είναι έννοιες πολύ στενά συνδε- 

δεμένες. Ο ανταγωνισμός αποτελεί μια κατάσταση που ωθεί τις τράπεζες στο να βελ

τιώσουν την αποτελεσματικότητα τους. Η εξέταση κάθε χώρας ξεχωριστά, πιθανόν 

να μας δίνει παραπλανητικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί την εγκυρότητα της 

διεθνούς σύγκρισης. Στις χώρες όπου οι τράπεζες είναι λιγότερο αποτελεσματικές, 

μεγάλου μεγέθους συγχωνεύσεις και η εκλογίκευση του τραπεζικού τομέα είναι απα

ραίτητα συστατικά για την βελτίωση της θέσης τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ο De Young (1994) έχει ως πεδίο μελέτης του 348 συγχωνεύσεις ανάμεσα σε 

εμπορικές τράπεζες της Αμερικής. Διερευνά τις λειτουργικές μεταβολές στην αποτε

λεσματικότητα, συγκρίνοντας τα πριν και τα μετά την συγχώνευση κόστη. Ως μέτρο 

σύγκρισης χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν εφαρμόζοντας την Thick 

Frontier Analysis στο σύνολο του δείγματος του. Η αποτελεσματικότητα κόστους με

τρήθηκε για ένα χρόνο πριν την συγχώνευση και για το τέταρτο χρόνο μετά και υπο
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λογίστηκε σε όρους του δείκτη Συνολικά έξοδα / Σύνολο Ενεργητικού. Τα ευρήματα 

του έδειξαν ότι γενικά δεν προκύπτουν οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα από 

τις συγχωνεύσεις. Μικρά οφέλη είναι πιθανά στην περίπτωση που και οι δύο τράπε

ζες που συγχωνεύονται είναι αναποτελεσματικές πριν την συγχώνευση, παρά όταν η 

τράπεζα που κάνει την προσφορά συγχώνευσης είναι mo αποτελεσματική από την 

τράπεζα - στόχο. Γενικά οι εξαγοράζουσες τράπεζες είναι κατά μέσο όρο ελάχιστα mo 

αποτελεσματικές από τις τράπεζες - στόχους.

Οι Berger και Mester (1997) εξέτασαν την παραγωγικότητα και την αποτελεσμα

τικότητα των εμπορικών τραπεζών στην Αμερική το 1984 - 1995 χρησιμοποιώντας 

την Distribution Free Approach και μια παραλλαγή της Thick Frontier Analysis. 

Βρήκαν ότι υπάρχει μείωση της αποτελεσματικότητας κόστους, η οποία ίσως να ο

φείλεται στο ότι οι τράπεζες έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες λειτουρ

γίας μετά την συγχώνευση. Το χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας που παρατηρή

θηκε την δεκαετία του ’90 δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι οι τράπεζες χρησιμο

ποιούσαν περισσότερα αποθέματα για την παραγωγή ενός δεδομένου επιπέδου προϊ

όντος σε σύγκριση με την δεκαετία του ’80, εφόσον το όριο κόστους πιθανόν να είχε 

βελτιωθεί. Οι μικρές τράπεζες έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα κόστους που 

οφείλεται στην τάση τους να λειτουργούν σε mo συγκεντρωμένες αγορές ή στο ότι 

παράγουν διαφορετικά προϊόντα και κάνουν χρήση διαφορετικής τεχνολογίας. Αντί

θετα όμως είναι πιο αποτελεσματικές ως προς το κέρδος λόγω της ικανότητάς τους να 

θέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών ή επίπεδο προϊόντος που θα τους αποφέρει 

περισσότερα έσοδα. Ο ανταγωνισμός οδήγησε σε μείωση της παραγωγικότητας, μεί

ωση της δύναμης της αγοράς και αύξηση του κόστους. Οι επιπτώσεις των συγχωνεύ

σεων ήταν οι ασυνέχειες στην παραγωγή και η βραχυχρόνια αύξηση του κόστους.

Οι Akhavein, Berger και Humphrey (1997) μετράνε την αποτελεσματικότητα 

κέρδους με την παραπάνω μέθοδο (DFA), καθώς επίσης και τις επιδράσεις των εξα

γορών στις τιμές και στις μεταβολές της δύναμης της αγοράς. Το δείγμα τους αντι

στοιχεί σε όλες τις Αμερικάνικες τράπεζες που έχουν ενεργητικό πάνω από $ 1 δις το 

διάστημα 1980 - 1990. Παρατηρούν βελτίωση της αποτελεσματικότητας κέρδους. Οι 

τράπεζες δίνουν περισσότερα δάνεια το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα κέρ

δους γιατί δημιουργεί περισσότερη αξία από την αγορά χρεογράφων. Η διαφοροποί

ηση κινδύνου οδηγεί σε υψηλότερο δείκτη Δανείων / Ενεργητικό. Τα αποτελέσματα 

στηρίζουν την Υπόθεση Σχετικής Αποτελεσματικότητας που υποστηρίζει ότι η εξα- 

γοράζουσα τράπεζα τείνει να φέρει την εξαγοραζόμενη στα δικά της επίπεδα αποτε-
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λεσματικότητας. Επιβεβαιώνεται και η Υπόθεση της Χαμηλής Αποτελεσματικότητας, 

δηλαδή ότι οι εκ των υστέρων βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα είναι υψηλότε

ρες μετά την εξαγορά όταν κάθε ή και οι δύο τράπεζες έχουν χαμηλή αποτελεσματι

κότητα πριν την εξαγορά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός της εξαγοράς 

πιθανόν να συντελέσει στην αφύπνιση της διοίκησης ή να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή 

για την εφαρμογή ουσιαστικών βελτιώσεων στην δομή και την αποτελεσματικότητα 

των συγχωνευμένων τραπεζών.

Ο Berger (1998) επεκτείνει την παραπάνω μελέτη όσον αφορά την αποτελεσμα

τικότητα των τραπεζών της Αμερικής και τις επιπτώσεις των Ε&Σ για την περίοδο 

1990 - 1995. Εξετάζει την αποτελεσματικότητα και προσπαθεί να καθορίσει αν υ

πάρχουν αξιόπιστες συνθήκες εκ των προτέρων που μπορούν να συντελέσουν στην 

πρόβλεψη του τύπου των Ε&Σ που είναι πιο πιθανό να βελτιώσουν την αποτελεσμα

τικότητα. Χρησιμοποιεί παρόμοιες μεθόδους με αυτές των Akhavein et al και κατα

λήγει στο ότι οι συγχωνεύσεις των τραπεζών αυξάνουν την αποτελεσματικότητα κέρ

δους κατά μέσο όρο αλλά δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην αποτελεσματι

κότητα κόστους. Υποστηρίζει την Υπόθεση Διαφοροποίησης, δηλαδή ότι η βελτιω

μένη διαφοροποίηση κινδύνου που είναι προϊόν της συγχώνευσης ωθεί τις συγχωνευ- 

μένες τράπεζες να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους από τα χρεόγραφα στα δάνεια, 

αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αποδόσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποί

ηση τόσο περισσότερο προστατευμένοι είναι οι μέτοχοι και οι πιστωτές, διότι δεν 

χρειάζεται να υπάρξει αύξηση στο κεφάλαιο των κοινών μετοχών ή αύξηση του κό

στους κεφαλαίου. Δεν υποστηρίζει τέλος την Υπόθεση της Σχετικής Αποτελεσματι

κότητας αλλά επιβεβαιώνει την Υπόθεση της Χαμηλής Αποτελεσματικότητας.

Οι Huizinga, Nelissen και Vennet (2001) μελέτησαν 52 οριζόντιες Ε&Σ την πε

ρίοδο 1994 - 1998 στην Ευρώπη (και την Ελλάδα) έχοντας ως αντικείμενο την ύπαρξη 

X - αποτελεσματικότητας, την παρουσία οικονομιών κλίμακας και την επίδραση των 

εξαγορών στην αποτελεσματικότητα κόστους και στα επιτόκια καταθέσεων. Σύμφω

να με τα στοιχεία τους οι εμπορικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κατα

νοήσουν εγκαίρως τα οφέλη από οικονομίες κλίμακας που σχετίζονται με το κέρδος. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπορική τράπεζα τόσο μικρότερο είναι το πλεονέκτημα. Ο 

βαθμός αναποτελεσματικότητας είναι μικρότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

στην δεκαετία του ’80, το οποίο υποδηλώνει ότι η τεχνολογική πρόοδος και ο αυξημέ

νος ανταγωνισμός μετακίνησαν μια μέση αντιπροσωπευτική τράπεζα πιο κοντά στο 

αποτελεσματικό όριο. Οι εξαγορές βελτιώνουν την X - αποτελεσματικότητα και στις
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μικρές και στις μεγάλες τράπεζες. Η αύξηση στην αποτελεσματικότητα κόστους πι

θανόν να είναι μεγαλύτερη όταν και οι δύο τράπεζες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα 

πριν την συγχώνευση. Οι εξαγορές τείνουν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα 

κέρδους στις μεγάλες τράπεζες σε αντίθεση με τις μικρές. Όσον αφορά τα επιτόκια 

καταθέσεων τείνουν να αυξηθούν μετά την εξαγορά. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 

συγχωνευμένες τράπεζες προσπαθούν να ενδυναμώσουν την αγορά καταθέσεων προ- 

σφέροντας ανταγωνιστικά επιτόκια, αλλά χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το μερίδιο 

της αγοράς θα αυξηθεί. Για τις ελληνικές τράπεζες αναφέρουν ότι είναι οι λιγότερο 

αποτελεσματικές και καταλήγουν στο γενικό συμπέρασμα ότι οι Ε&Σ είναι ωφέλιμες 

για την ευημερία της κοινωνίας.

Οι Tsionas, Lolos και Christopoulos (2003) εφάρμοσαν την μη παραμετρική 

προσέγγιση DEA σε όλες τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν το 

1993 - 1998 για την μελέτη της αποτελεσματικότητας τους και με τον δείκτη Malm- 

quist εξετάζουν την παραγωγικότητα τους. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας, λοιπόν, 

λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας που οφείλονται στην άρση διοι

κητικών ελέγχων σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην σταδιακή όξυνση του 

ανταγωνισμού και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Για όλη την χρονική περίοδο έ

χουμε αύξηση της αποτελεσματικότητας σε όλο το τραπεζικό σύστημα, εκτός από το 

έτος 1996 που υπάρχει μείωση, η οποία οφείλεται μάλλον στη μείωση της κερδοφο

ρίας. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90 οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να ανα

θεωρούν τις στρατηγικές τους και με την προοπτική της εισόδου της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη, προέκυψε ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αυτές οι αλλαγές σχε

τίζονται με μια τάση ιδιωτικοποίησης υποκινούμενη άμεσα από την κυβέρνηση σύμ

φωνα με τις Ευρωπαϊκές συμφωνίες. Οφείλονται επιπλέον στην πειθαρχία στην αγο

ρά με σκοπό τα κέρδη παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Προβλέπουν τέ

λος νέα κύματα Ε&Σ που οφείλονται στο ότι οι ελληνικές τράπεζες στοχεύουν σε μια 

καλύτερη θέση μέσα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και στην αύξηση του μεγέθους τους 

που θα τους βοηθήσει να απορροφήσουν κόστη λόγω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας 

της πληροφορίας.

Υπάρχουν κάποιες μελέτες που αφορούν παράγοντες, όπως ο αριθμός των υπαλ

λήλων, οι μεταβολές των προσφερόμενων υπηρεσιών και η λειτουργία των κρατικών 

τραπεζών που επηρεάζονται από την αύξηση των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και 

των ιδιωτικοποιήσεων στον τραπεζικό τομέα. Ο Noulas (1997) εξέτασε την παραγω

γικότητα και την αποτελεσματικότητα 20 τραπεζών στην Ελλάδα το 1991 - 1992 με
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την μέθοδο DEA καν τον δείκτη Malmquist. Η αύξηση της παραγωγικότητας που ση

μειώθηκε κατά μέσο όρο στις κρατικές τράπεζες αντικατροπτίζει την τεχνολογική 

πρόοδο, ενώ στις ιδιωτικές τράπεζες δείχνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι 

κρατικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τις ιδιωτικές. Η προσαρ

μογή των ιδιωτικών τραπεζών στην απελευθέρωση ήταν πιο θετική από την προσαρ

μογή των κρατικών τραπεζών. Συμφώνα με τον Athanassopoulo (1997), σε μελέτη 68 

εμπορικών υποκαταστημάτων της Αθήνας με την μέθοδο DEA, τα υποκαταστήματα 

έχουν υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Το ευρύ φάσμα, η προσαρμοστικότητα 

και η υιοθέτηση νέων υπηρεσιών έχουν θετική επιρροή στο προϊόν τους. Μεγάλη ση

μασία έχει τέλος η παρουσία εξελιγμένης τεχνολογίας, ο αριθμός και ο βαθμός εκπαί

δευσης του προσωπικού σε επίπεδο υποκαταστήματος.

Οι Casu και Molyneux ανέλυσαν την αποτελεσματικότητα παραγωγής σε 530 

τράπεζες πέντε ευρωπαϊκών χωρών το διάστημα 1993 - 1997 και την επίτευξη σύ

γκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με την μέθοδο DEA. Επισήμαναν χαμηλά 

μέσα επίπεδα αποτελεσματικότητας με μια πολύ μικρή διαχρονική βελτίωση. Οι δια

φορές ανάμεσα στις χώρες οφείλονται στην χρήση διαφορετικών τεχνολογιών, σε 

διαφορετικές τραπεζικές νομοθεσίες και την διαφοροποίηση των διοικητικών στρα

τηγικών απέναντι στις προκλήσεις από την τεχνολογία της πληροφορίας. Τέλος ση

μαντικό παράγοντα αποτελεί και η γεωγραφική τοποθεσία.

4. Μέθοδοι μέτρησης της συγκέντρωσης της αγοράς και του βαθμού του ανταγωνι

σμού

Η συγκέντρωση της αγοράς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομίες φά

σματος ιδιαίτερα στην περίπτωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ γενικής 

φύσεως τραπεζικών ιδρυμάτων (universal banks) που συνδυάζουν και ενοποιούν ε

ταιρείες με διαφορετικές βασικές γραμμές παροχής υπηρεσιών. Η τάση συγκέντρω

σης μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των τραπεζών. Οι συγ

χωνεύσεις και εξαγορές επιτρέπουν στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να επι

τυγχάνουν μεγάλη κλίμακα και εύρος παροχής υπηρεσιών καθώς και ένα μείγμα 

προϊόντων που να είναι περισσότερο επικερδές. Επιπλέον, η συγκέντρωση του κεφα

λαίου στον κλάδο μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την προώθηση οργανωτικών αλ

λαγών ή αλλαγών στη διοικητική κουλτούρα ώστε να βελτιωθεί η X - αποτελεσματι

κότητα. Τέλος η συγκέντρωση στην τραπεζική αγορά, μέσω των συγχωνεύσεων και
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εξαγορών, συνδέεται με την προσπάθεια των τραπεζών να διευρύνουν το μερίδιο α

γοράς ώστε να αντλήσουν μονοπωλιακά / ολιγοπωλιακά κέρδη. Δύο αρκετά διαδεδο

μένοι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι μελετητές είναι οι ακόλουθες:

'λ Στατιστική Panzar - Rosse (P-R): Στηρίζεται σε ένα μη δομικό μοντέλο και 

αποτελεί δείκτη του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο, εφόσον - υπό ορισμένες παραδοχές - 

διαφορετικοί βαθμοί ανταγωνισμού συνεπάγονται διαφορετικές σχέσεις μεταξύ α

φενός των μεταβολών των τιμών των συντελεστών παραγωγής και αφετέρου των με

ταβολών εσόδων. Εξετάζει εμπειρικά την σχέση μεταξύ της δομής της αγοράς (συ

γκέντρωσης) και του ανταγωνισμού (Bikker - Haaf 2001, Gibson - Δεμέναγας 2002).

'λ Δείκτης Herfindahl (Η): Αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης του βαθ

μού συγκέντρωσης και μετρά το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς 

όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και μας δίνει πληροφορίες για την διάρθρωση των 

μεγεθών του συνόλου της τραπεζικής αγοράς (Καπόπουλος - Σιώκη 2002).

Οι Punt και Rooij (1999) εφαρμόζουν τον δείκτη Herfindahl σε δείγμα 4045 

τραπεζών, σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ του 1992 και 1997 για την απόδειξη της 

σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και της δομής της αγοράς (profit - structure 

relationship). Οι εξαγορές βελτιώνουν σημαντικά την κερδοφορία, την X - 

αποτελεσματικότητα, αλλά σχεδόν καθόλου την αποτελεσματικότητα κλίμακας. Οι 

συγχωνευμένες τράπεζες δεν χρησιμοποίησαν το αυξημένο μερίδιο αγοράς για να 

καθορίσουν τιμές σε επίπεδο που θα ευνοούσε την κερδοφορία τους. Καταλήγουν στο 

ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της δομής της αγοράς και της κερδοφορίας στον 

ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Η σχέση αυτή βασίζεται είτε στο μεμονωμένο μερίδιο 

αγοράς, είτε στο επίπεδο της συγκέντρωσης της αγοράς. Αντικατροπτίζεται επίσης 

στην σχέση μεταξύ του ROE και του μεμονωμένου μεριδίου αγοράς. Υπάρχει ένα 

επίπεδο συγκέντρωσης μετά το οποίο παραπέρα αύξηση θα αποδυναμώσει τις 

ανταγωνιστικές δυνάμεις έτσι ώστε να αποτελέσει απειλή στην κοινωνική ευημερία.

Οι Bikker και Groeneveld (2000) με το μοντέλο Panzar- Rosse εξετάζουν τις συ

νολικές συνθήκες αγοράς στις οποίες λειτουργούν οι τράπεζες των 15 ευρωπαϊκών 

χωρών - μελών και την σχέση συγκέντρωσης και ανταγωνισμού το 1989 - 1996. Κα

ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιος βαθμός μονοπωλιακού ανταγωνισμού 

στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά (στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Moly-
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neux - Lloyd - Thornton 1994). Απορρίπτουν την υπόθεση για την λειτουργία μιας ε

νιαίας Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και υποστηρίζουν ότι για την Ελλάδα ισχύει ο 

μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Δεν ενισχύουν την άποψη ότι η ΟΝΕ θα φέρει μεγάλες 

αλλαγές στον τραπεζικό τομέα και ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και την συγκέ

ντρωση. Αντιθέτως, αν η ΟΝΕ οδηγήσει σε περισσότερες συγχωνεύσεις όλο το περι

βάλλον θα γίνει λιγότερο ανταγωνιστικό. Αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αν θέλουν να διατηρήσουν 

το επικροτούμενο επίπεδο του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να αξιολογούν πολύ προσε

κτικά τις αυξήσεις στην συγκέντρωση μέσω των Ε&Σ.

Οι Bikker και Haaf (2001) χρησιμοποιούν το μοντέλο Panzar- Rosse και τον δεί

κτη συγκέντρωσης Herfindahl για να μετρήσουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες σε 23 

ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες την δεκαετία 1988 - 1998. Η αύξηση στην α

νταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών είναι μεγαλύτερη από τις μη ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι μικρότερες τράπεζες λειτουργούν σε λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

από τις μεγαλύτερες. Οι τοπικές αγορές είναι λιγότερο ανταγωνιστικές από τις εθνι

κές και τις διεθνείς αγορές. Όσον αφορά την Ελλάδα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση, 

με τις 3 μεγαλύτερες τράπεζες να καταλαμβάνουν περισσότερο από τα 2 / 3 μεριδίου 

της αγοράς σε όρους του συνόλου του ενεργητικού. Όσο μικρότερη είναι η χώρα ή ο 

αριθμός των τραπεζών της, τόσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση. Τέλος για την επίδρα

ση της δομής της αγοράς στον ανταγωνισμό καταλήγουν στο ότι ένας πολύ μικρός 

αριθμός μεγάλων τραπεζών (cartel) μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό και ότι 

ένα μεγάλο πλήθος ανορθόδοξων ανταγωνιστών δεν είναι ικανό να γίνει η αφορμή 

για την δημιουργία ανταγωνισμού.

Οι Gibson και Δεμέναγας (2002) διεξάγουν μια εμπειρική μελέτη για τον αντα

γωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την περίοδο 1993 - 1999 με το μοντέλο 

Panzar- Rosse . Για την υποπερίοδο 1993 - 1995 δεν υπάρχει ισορροπία στον ελληνικό 

τραπεζικό τομέα. Αυτό πιθανόν αντανακλά το γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας εκεί

νο το διάστημα βρισκόταν ακόμη σε μεταβατικό στάδιο (η απελευθέρωση του τραπε

ζικού συστήματος ολοκληρώθηκε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’90). Για την δεύ

τερη υποπερίοδο (1996 - 1999) η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία. Ο ανταγωνισμός ό

σον αφορά την παροχή όλων των τραπεζικών υπηρεσιών αυξάνεται κατά την δεύτερη 

υποπερίοδο σε σχέση με την πρώτη. Ο ανταγωνισμός ως προς την παροχή υπηρεσιών 

που αποφέρουν έσοδα από τόκους είναι αυξημένη όλη την περίοδο. Από την εξέταση 

των μεταβολών των μεριδίων αγοράς προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των τρα
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πεζών αυξήθηκε μετά την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό 

αντανακλάται και στην μείωση της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και 

επιτοκίων καταθέσεων από το 1994 και μετά. Η διαφορά αυτή παραμένει υψηλή για 

τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως ο ανταγωνισμός δεν έχει 

επεκταθεί σε όλους τους τομείς της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έναν μεγάλο αριθμό μελε

τών για τις επιδράσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τομέα τόσο 

σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο υποστηρίζεται ότι:

'λ Οι συγχωνεύσεις καθιστούν ικανό τον τραπεζικό τομέα να εκμεταλλευτεί τις νέες 

ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις μεταβολές στον τεχνολογικό και στο ρυθμιστι

κό περιβάλλον.

S Κατά μέσο όρο δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση στο κόστος των τραπεζών που 

προχωράνε σε εξαγορά ή συγχώνευση.

S Οι τοπικές εξαγορές και συγχωνεύσεις εξασθενούν τις ανταγωνιστικές παρορμη

τικές κινήσεις που υποκινούνται από την οικονομική ολοκλήρωση και συμβάλλουν 

στην δημιουργία νέων εμποδίων εισόδου στον κλάδο.

S Αποτελεί εθνικό ενδιαφέρον η ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων μεταξύ μεγάλων 

τραπεζών ιδίως αν υπάρχει η απειλή ξένων εξαγορών από έναν αρχηγό της αγοράς.

S Η αύξηση των συγχωνεύσεων μειώνει τον ανταγωνισμό και γι’ αυτό μακροχρόνια 

δεν αποτελεί ωφέλεια για τους πελάτες των τραπεζών.

'λ Παρατηρείται μεγάλος αριθμός απολύσεων στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος είναι 

αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών καθώς και των τεχνολογικών εξε

λίξεων και της παγκοσμιοποίησης των συστημάτων παραγωγής και της εργασίας.

S Είναι αμφισβητήσιμο ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων 

τραπεζών και οι εξαγορές μικρών τραπεζών από μεγάλες, είναι ικανές να 

δημιουργήσουν σημαντικό οικονομικό πλούτο.

S Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις γενικά δημιουργούν αξία καθώς παρατηρούνται 

θετικές αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών - στόχων.

■S Η τράπεζα - στόχος έχει μικρότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας από την τράπεζα 

που κάνει την εξαγορά. Η δύναμη της αγοράς δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτελε- 

σματικότητα.
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■S Μια επίπτωση των συγχωνεύσεων που πραγματοποιούνται μέσα στην ίδια περιο

χή αγοράς είναι ότι το μερίδιο αγοράς της τράπεζας που τελικά επιβιώνει, αυξάνεται. 

S Οι τράπεζες που είναι ήδη μεγάλες πριν την συγχώνευση, πετυχαίνουν μικρότερα 

κέρδη καθώς το μέγεθος τους αυξάνεται μέσω της συγχώνευσης.

S Συνήθως αυτοί που κάνουν την εξαγορά υποτιμούν τον παράγοντα της αβεβαιό

τητας και είναι πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά την επίδοση της τιμής της μετοχής και 

τον χρόνο ωρίμανσης ( Federal Reserve Bank of Dallas 1998, Dunis - Klein 2002, 

Piloff- Santomero 1998, Penas - Unal 2001, Miller - Noulas 1996, Thompson 1999, 

INE / OTOE 2000, Molyneux 1999, Solanes - Penarrabia 2000, Berger - Humphrey 

1997).
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5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θα επικεντρωθούμε στις πιο σημαντικές εγ

χώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η μελέτη των εν λόγω συγχωνεύσεων και εξα

γορών θα γίνει με δύο μεθόδους, με την μέθοδο της επίδοσης της λειτουργίας των 

τραπεζών (operating performance) και με την μέθοδο των event studies.

5.1 Ανάλυση της επίδοσης της λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα εξετάσουμε την επίδοση των ελληνικών 

τραπεζών την χρονική περίοδο 1997 - 2002 σε σχέση με τις εγχώριες συγχωνεύσεις 

και τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο διάστημα αυτό, επικεντρώνοντας 

την προσοχή μας στις τράπεζες που έχουν εξαγοραστεί ή έχουν εξαγοράσει άλλες 

τράπεζες. Στην συνέχεια θα συγκρίνουμε την επίδοση τους με αυτήν των τραπεζών 

που δεν έχουν αναμειχθεί σε τέτοιες διαδικασίες. Το δείγμα μας περιλαμβάνει 10 

τράπεζες που έλαβαν μέρος και 4 τράπεζες που δεν συμμετείχαν σε τέτοιου είδους 

συμφωνίες. Οι εξεταζόμενες τράπεζες είναι οι: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Τρά

πεζα Πίστεως, Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, EFG Eurobank, Τράπεζα Εργασίας, Τράπε

ζα Πειραιώς, Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, Τράπεζα Χίου, Εγνατία Τράπεζα^ Τρά

πεζα Κεντρικής Ελλάδος, Aspisbank, Αγροτική Τράπεζα^ Εμπορική Τράπεζα και η 

Τράπεζα Αττικής. Τα στοιχεία που θα επεξεργαστούμε, προέρχονται από δημοσιευμέ

να οικονομικά στοιχεία των εν λόγω τραπεζών, καθώς και από οικονομικά στοιχεία 

μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η ανάλυση 

μας θα πραγματοποιηθεί με βάση κάποιους δείκτες οι οποίοι έχουν ως στόχο να μας 

δείξουν πως οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον τραπεζικό τομέα τα τελευταία έτη 

επηρέασαν την λειτουργία των τραπεζών ως προς την κερδοφορία και την αποδοτικό- 

τητα, την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, τον πιστωτικό κίνδυνο, την ρευστό

τητα και την φερεγγυότητα. Οι τράπεζες που θα εξετάσουμε αντιμετωπίζονται ως ξε

χωριστές οντότητες για τα χρόνια πριν την συγχώνευση και ως ενιαία οντότητα για τα 

χρόνια μετά την συγχώνευση (Παράρτημα 2). Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν 

είναι οι ακόλουθοι:

42



Α. Δείκτες Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας

Με τους αριθμοδείκτες αυτούς μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως, η 

δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεως της.

·/
Απόδοση Ενεργητικού (Return on Assets) = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητι

κού

Μετρά την ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να χρησιμοποιεί τους πόρους της 

για την πραγματοποίηση κερδών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της επιχείρησης. Εναλλακτικά ονομάζεται ROI (Return on Investment) 

και δείχνει την απόδοση του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης.

S Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) = Καθαρά Κέρδη / Ιδία Κεφάλαια

Μετρά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι ο σκοπός της τράπε

ζας είναι να μεγιστοποιήσει τον πλούτο των μετόχων, ο δείκτης αυτός είναι σημαντι

κός για αυτούς. Εάν είναι χαμηλός σε σύγκριση με των άλλων τραπεζών, τότε μειώ

νονται οι δυνατότητες της τράπεζας να αντλήσει νέα κεφάλαια από την κεφαλαιαγο

ρά, τα οποία πιθανώς χρειάζονται για την επέκταση και την διατήρηση της ανταγωνι

στικότητας.

S Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin) = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Εσό

δων

Δείχνει την ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να ελέγχει τα έξοδα για δεδομένο 

ύψος εσόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 

τράπεζα στο να μειώνει τα έξοδα ή τους φόρους.

S Χρηματοοικονομική Μόχλευση ή Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων (Equity 

Multiplier) = Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
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Δείχνει την εξάρτηση της τράπεζας από τα ξένα κεφάλαια όσον αφορά την χρηματο

δότηση της. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση, τόσο περισσότε

ρο μέρος χρέους χρησιμοποιεί η τράπεζα για χρηματοδότηση και τόσο μικρότερη τεί

νει να είναι η απόδοση του ενεργητικού. Με την αύξηση της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, δηλαδή των ξένων κεφαλαίων, αυξάνονται συγχρόνως τα έξοδα για τους 

τόκους και συνεπώς μειώνονται τα καθαρά κέρδη της τράπεζας.

S Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (Net Interest Margin) = Έσοδα τόκων - Έξοδα τό

κων / Σύνολο Ενεργητικού

Μετράει το εύρος (spread) μεταξύ των τόκων που προέρχονται από το ενεργητικό και 

το κόστος επιτοκίου του παθητικού, το οποίο επηρεάζει την σωστή διαχείριση του 

ενεργητικού και του παθητικού. Όσο πιο μεγάλος είναι ο δείκτης τόσο πιο σωστά ε

λέγχει η τράπεζα το ενεργητικό και τις πηγές χρηματοδότησης της.

Β. Δείκτες Ρευστότητας

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής 

θέσεως μιας επιχειρήσεως, όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις βραχυ

πρόθεσμες υποχρεώσεις της.

S Ταμείο & Διαθέσιμα + Κρατικά & άλλα Αξιόγραφα / Ενεργητικό

■S Ταμείο & Διαθέσιμα + Κρατικά & άλλα Αξιόγραφα / Σύνολο Καταθέσεων

Όσο μεγαλύτεροι είναι αυτοί οι δείκτες τόσο μικρότερος ο κίνδυνος ρευστότητας που 

διατρέχει η τράπεζα.

■S Χορηγήσεις / Καταθέσεις

Αποτελεί ένδειξη για την σωστή χρήση των καταθέσεων στην τράπεζα. Όσο μεγαλύ

τερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μικρότερες είναι οι δυνατότητες της τράπεζας για 

περαιτέρω επέκταση στην πιστωτική αγορά και μειώνεται η ρευστότητα της.
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•S Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις

Δείχνει τις πηγές χρηματοδότησης της τράπεζας. Όταν ο δείκτης αυτός είναι μεγάλος, 

η τράπεζα χρηματοδοτείται περισσότερο από τα ιδία κεφάλαια και όχι από καταθέ

σεις, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι πηγές κεφαλαίου είναι πιο μόνιμες.

S Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες

Όσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις, και κατά επέκταση ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ρευστότητα.

Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας

Εξετάζουν την συμβολή των εργαζομένων σε διάφορους τομείς δραστηριότητας 

των τραπεζών και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών με βάση το υπάρχον ανθρώπινο 

δυναμικό.

S Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 

■S Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 

■S Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 

S Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων

Όσο πιο μεγάλοι είναι οι παραπάνω δείκτες τόσο πιο παραγωγική είναι η τράπεζα.

■S Σύνολο Εργαζομένων / Αριθμός υποκαταστημάτων

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα της 

τράπεζας.

Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
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Εμφανίζουν διαχρονικά τη συμπίεση των επιχειρησιακών θυσιών και την επάρ

κεια στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

S Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων = Σύνολο Εσόδων / Σύνολο Εξόδων

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της τράπεζας να 

καλύπτει τα έξοδά της.

S Δείκτης Εκμετάλλευσης του Ενεργητικού = Σύνολο Εσόδων / Σύνολο Ενεργητι

κού

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της τράπεζας να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ενεργητικό της για την πραγματοποίηση εσόδων.

S Έσοδα τόκων / Σύνολο Εσόδων

Δείχνει το μέρος των συνολικών εσόδων της τράπεζας που προέρχονται από τόκους 

και κατά επέκταση, ένας μεγάλος δείκτης αποτελεί ένδειξη για το αν η τράπεζα είναι 

στραμμένη προς την παραδοσιακή τραπεζική λειτουργία.

S Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα = Λειτουργικά Έξοδα / Λειτουργικά 

Έσοδα4

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η λειτουργική αποτελεσματι

κότητα της τράπεζας.

S Δαπάνες Προσωπικού & Διοίκησης / Σύνολο Εσόδων

4 Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων = Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα + Γενικά Έξοδα Διοίκησης + Απο
σβέσεις + Προβλέψεις + Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμε
νες υποχρεώσεις + Έξοδα Προμηθειών.
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων ( Έσοδα Εκμεταλλεύσεως) = Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα + Έσοδα 
από τίτλους + Έσοδα προμηθειών + Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων + Λοιπά Έσοδα 
Εκμεταλλεύσεως.
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Δείχνει το ποσοστό των εσόδων που αφορά τις ανελαστικές δαπάνες της τράπεζας. 

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει η τράπεζα να αντέξει 

την μείωση των εσόδων της.

S Δαπάνες Προσωπικού & Διοίκησης / Σύνολο Εξόδων

Εκφράζει το ποσοστό των εξόδων που αφορά τις ανελαστικές δαπάνες της τράπεζας. 

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο μικρότερο ποσοστό των εξόδων προορίζεται 

για μισθούς και τόσο πιο ευέλικτη είναι η τράπεζα στην διαχείριση των εξόδων της.

Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου

S Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών

Δείχνει το ποσοστό των απαιτήσεων που οι τράπεζες προβλέπουν ότι δεν θα εισπρα- 

χθεί. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εξασφαλισμένα είναι τα δάνεια που 

δίνει η τράπεζα.

S Απαιτήσεις κατά πελατών / Σύνολο Ενεργητικού

Εμφανίζει τις απαιτήσεις της τράπεζας ως ποσοστό του ενεργητικού της. Όσο μεγα

λύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερος και ο πιστωτικός κίνδυνος που διατρέχει 

η τράπεζα, αλλά και η προσδοκώμενη απόδοση.

ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας

Εκφράζουν την αξιοπιστία της τράπεζας και την ικανότητα της να αντεπεξέρχε

ται στους διάφορους κινδύνους χωρίς να κινδυνεύει η θέση της.

S Βαθμός Κεφαλαιακής Επάρκειας = Ιδία Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού

Δείχνει το ποσοστό του ενεργητικού που χρηματοδοτείται από τα ιδία κεφάλαια. Όσο 

μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο λιγότερα στοιχεία του παθητικού χρησιμο

ποιούνται από την τράπεζα και τόσο μεγαλύτερη μείωση του ενεργητικού της μπορεί
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να αντέξει η τράπεζα. Επιβεβαιώνει την ικανότητα της τράπεζας να διατηρεί υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλή

σει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.

S Ιδία Κεφάλαια / Απαιτήσεις κατά Πελατών

Εκφράζει με ανάλογο τρόπο το ποσοστό των απαιτήσεων που χρηματοδοτείται από 

τα ιδία κεφάλαια.

5.1.1 Συγχώνευση Eurobank και Τράπεζας Εργασίας

Το 2000 η EFG Eurobank εξαγόρασε την Τράπεζα Εργασίας μέσω της Consoli

dated Eurofinance Holdings S.A, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την μητρική της τρά

πεζας. Μέσα στον ίδιο χρόνο ολοκληρώθηκε και η νομική συγχώνευση των δύο τρα

πεζών. Με την συγχώνευση, η EFG Eurobank εκμεταλλεύτηκε τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της Τράπεζας Εργασίας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

εφόσον η πρώτη ήταν ισχυρή μόνο στο χώρο των ιδιωτών και των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά τους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας 

παρατηρούμε ότι για τα χρόνια πριν την συγχώνευση η Τράπεζα Εργασίας είχε 

μεγαλύτερη κερδοφορία από την Τράπεζα EFG Eurobank (Πίνακας 2, Παράρτημα 2). 

Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη διαφορά σημειώνεται στους δείκτες της Απόδοσης των 

Ιδίων Κεφαλαίων και στο Καθαρό Περιθώριο Κέρδους. Για τα χρόνια μετά την 

συγχώνευση η ενιαία πια τράπεζα κατόρθωσε να αυξήσει την κερδοφορία της σε 

σχέση με την εξαγοράζουσα τράπεζα. Θεαματική αύξηση είχε ο δείκτης του Καθαρού 

Περιθωρίου Κέρδους ο οποίος κατά μέσο όρο σχεδόν τριπλασιάστηκε (από 5,9% σε 

16,67%). Η Τράπεζα Εργασίας για τα χρόνια προ της συγχώνευσης βρίσκεται σε 

καλύτερα επίπεδα ρευστότητας από την Eurobank. Η τράπεζα διατηρεί σχεδόν τα 

διπλάσια ρευστά διαθέσιμα από την Eurobank ως προς το σύνολο των καταθέσεων 

και του ενεργητικού της, ενώ φαίνεται να κάνει πιο σωστή χρήση των καταθέσεων 

της. Μετά την συγχώνευση η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias μειώνει περισσότερο 

την ρευστότητα με συνέπεια να μειώνεται η ικανότητα της τράπεζας να ικανοποιεί 

της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι δείκτες παραγωγικότητας των δύο 

τραπεζών πριν την συγχώνευση μας δείχνουν ότι η Eurobank υπερείχε της Εργασίας 

και ότι η ενιαία τράπεζα μετά την συγχώνευση βελτίωσε την παραγωγικότητα της.

Την μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης Σύνολο Εργαζομένων / Αριθμός
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δείκτης Σύνολο Εργαζομένων / Αριθμός υποκαταστημάτων ο οποίος από 27,97 μειώ

θηκε σε 21,81. Για τα έτη 1997 - 1999 η Εργασίας λειτουργεί πιο αποτελεσματικά: 

Κατέχει μεγαλύτερη ικανότητα στο να καλύπτει τα έξοδα της και να χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά το ενεργητικό της για την πραγματοποίηση εσόδων. Από το 2000 η 

συνένωση των δύο τραπεζών ενώ βελτιώνει λίγο την συνολική λειτουργική αποτελε- 

σματικότητα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της EFG Eurobank για τα έτη 

πριν την συγχώνευση, μειώνει την ικανότητα της τράπεζας να αντέξει περαιτέρω μεί

ωση των εσόδων και διαχειριστεί με πιο ευέλικτο τρόπο τα έξοδα και το ενεργητικό 

της. Επίσης παρατηρείται μια μεγαλύτερη στροφή προς την παραδοσιακή τραπεζική 

για την νέα τράπεζα. Αρκεί να τονίσουμε ό,τι η τράπεζα υλοποίησε με επιτυχία τη 

στρατηγική της ενίσχυσης της θέσης στην ελληνική τραπεζική αγορά, παρά το δυ

σχερές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, με αύξηση των καταθέσεων και χορηγήσεων 

και διεύρυνσης των αντίστοιχων μεριδίων αγοράς κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η 

συγχώνευση είχε αρνητική επίδραση και στον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η 

ενιαία τράπεζα, με τον δείκτη Απαιτήσεις κατά Πελατών / Σύνολο Ενεργητικού να 

διαμορφώνεται σε 54%, αυξάνοντας όμως και την προσδοκώμενη απόδοση της νέας 

τράπεζας. Αρνητική επίδραση τέλος φαίνεται να έχει η συγχώνευση και στους δείκτες 

φερεγγυότητας, με τα ποσοστά του ενεργητικού και των απαιτήσεων που χρηματοδο

τείται από τα ιδία κεφάλαια να μειώνονται.

5.1.2 Συγχώνευση Alpha Τράπεζας Πίστεως και Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας

Η εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας αύξησε το μερίδιο αγοράς της Alpha επιβάρυνε 

όμως το κόστος και περιόρισε το ρυθμό αύξησης των κερδών της. Από την μελέτη 

των Πινάκων του Παραρτήματος 2 καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Η 

Ιονική Τράπεζα παρουσίαζε πολύ χαμηλή κερδοφορία για τα χρόνια πριν την συγχώ

νευση σε σχέση με την Alpha, ως προς το σύνολο των δεικτών της. Η συγχώνευση 

τελικά δεν φαίνεται να είχε θετική επίδραση καθώς έχουμε μείωση των δεικτών κερ

δοφορίας για την ενιαία τράπεζα σε σύγκριση με τον Μ.Ο των δεικτών της Alpha 

Τράπεζας Πίστεως. Η ενιαία τράπεζα παρουσιάζει την ίδια εικόνα και ως προς την 

ρευστότητα της. Οι δείκτες ρευστότητας της Ιονικής ήταν μεγαλύτεροι σε σχέση με 

τους αντίστοιχους της Alpha, αλλά μετά την συγχώνευση παρατηρείται βελτίωση ε

νός μόνο δείκτη, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρνητική επιρροή της πρώτης στην 

νέα τράπεζα που δημιουργήθηκε. Η συγχώνευση βελτίωσε κατά ένα μικρό ποσοστό
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την παραγωγικότητα της νέας τράπεζας, ενώ τα αντίθετα αποτελέσματα είχε πάνω 

στην αποτελεσματικότητα. Ο δείκτης της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότη- 

τας διαμορφώνεται σε 78,54% κατά Μ.Ο γεγονός που δείχνει ότι η ενιαία τράπεζα 

δεν λειτουργεί καθόλου αποτελεσματικά. Αύξηση παρουσιάζουν και οι δείκτες πι

στωτικού κινδύνου για την ενιαία τράπεζα, ενώ οι δείκτες φερεγγυότητας μειώνονται 

σε σύγκριση με τους δείκτες της Alpha για τα έτη πριν από την συγχώνευση με τον 

δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας να μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

5.1.3 Συγχώνευση Εγνατίας Τράπεζας και Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος

Η Εγνατία Τράπεζα εξαγόρασε το Σεπτέμβριο του 1998 την Τράπεζα Κεντρικής 

Ελλάδος και στις 30/7/1999 έγινε η συγχώνευση των δύο τραπεζών. Η Τράπεζα Κε

ντρικής Ελλάδος βρίσκονταν σε χειρότερη θέση ως προς την κερδοφορία από την Ε

γνατία Τράπεζα για τα έτη πριν την συγχώνευση με τους δείκτες ROA, ROE και το 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους να έχουν αρνητική τιμή όπως βλέπουμε και στον Πίνα

κα 4. Η συγχώνευση είχε θετικές επιπτώσεις στην ενιαία τράπεζα, ιδίως στον δείκτη 

του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους που διαμορφώθηκε σε 14,3% σε σχέση με 7,75% 

που είχε ο αντίστοιχος δείκτης της Εγνατίας Τράπεζας, κατά μέσο όρο για τα έτη πριν 

την συγχώνευση. Αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούμε για τους δείκτες ρευστότητας 

της νέας τράπεζας που δημιουργήθηκε με την συγχώνευση. Εξαίρεση αποτελεί ο δεί

κτης Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες που εμφανίζεται ι

διαίτερα υψηλός. Αύξηση παραγωγικότητας υποδηλώνουν οι αντίστοιχοι δείκτες για 

την ενιαία τράπεζα μετά την συγχώνευση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και ως 

προς την αποτελεσματικότητα, με τον δείκτη της Συνολικής Λειτουργικής Αποτελε- 

σματικότητας να μειώνεται σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη των δύο τραπεζών 

για τα έτη πριν την συγχώνευση και την βελτίωση της ικανότητας της τράπεζας να 

καλύπτει τα έξοδά της. Αύξηση παρουσιάζει και πιστωτικός κίνδυνος της τράπεζας, 

καθώς όμως βελτιωμένη είναι και η αξιοπιστία της ενιαίας τράπεζας και η ικανότητα 

της να αντεπεξέρχεται στους διάφορους κινδύνους χωρίς να κινδυνεύει η θέση της.

5.1.4 Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς και Τραπεζών Μακεδονίας - Θράκης και 

Τράπεζας Χίου.
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Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις με σκο

πό την εδραίωση της σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά. Το 1998 εξαγοράζει 

την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και την Τράπεζα Χίου. Τον Ιούνιο του 2000 

πραγματοποίησε την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα μέσω της α

πορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας - Θράκης και Χίου. Η συγχώ

νευση των τριών Τραπεζών ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, δημιουργώντας έ

τσι μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα. Ειδικά η εξαγορά 

της Τράπεζας Χίου θεωρείται η καλύτερη κίνηση του Ομίλου Πειραιώς από την άπο

ψη ότι η τελευταία ήταν αποδοτική, κερδοφόρος και καινοτόμος, καθώς λάνσαρε 

προϊόντα καινούρια για τον ελληνικό τραπεζικό χώρο όπως καταναλωτική πίστη ε

σωτερικού και χρηματοδότηση επαγγελματιών. Η Τράπεζα Πειραιώς για τα χρόνια 

πριν την συγχώνευση λειτουργούσε πιο αποδοτικά και από τις δύο τράπεζες που εξα

γόρασε (Πίνακας 5). Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης του Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκί

ου, ο οποίος για αυτήν την περίοδο (1997 - 1999) ήταν μεγαλύτερος και στις δύο 

τράπεζες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της Πειραιώς. Για τα χρόνια μετά την 

συγχώνευση παρατηρείται μείωση της κερδοφορίας στην ενιαία τράπεζα. Όσον αφο

ρά την ρευστότητα παρατηρούμε μια συνολική μείωση της ρευστότητας για την ε

νιαία τράπεζα, ιδίως ως προς τα ρευστά διαθέσιμα που διατηρεί η τράπεζα ως ποσο

στό των καταθέσεων και του ενεργητικού της που μειώθηκαν σχεδόν στο μισό σε σύ

γκριση με τα ποσοστά που διατηρούσε η Τράπεζα Πειραιώς πριν την συγχώνευση. Η 

Πειραιώς πριν την συγχώνευση υπερέχει από άποψη παραγωγικότητας από τις δύο 

τράπεζες που εξαγόρασε για τα έτη 1997 - 1999. Μετά την συγχώνευση παρατηρού

με αύξηση παραγωγικότητας με εξαίρεση τον δείκτη Καθαρά Κέρδη / Σύνολο εργα

ζομένων ο οποίος μειώθηκε από 0,07 σε 0,03. Μείωση παρατηρείται και στην αποτε- 

λεσματικότητα με τον δείκτη της Συνολικής Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας να 

διαμορφώνεται σε 91,33% και το ποσοστό των εξόδων που αφορά τις ανελαστικές 

δαπάνες της τράπεζας να αυξάνεται σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη της μεμονω

μένης εξαγοράζουσας τράπεζας. Τέλος όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον 

Πίνακα 5 η νέα τράπεζα διατρέχει μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο σε σύγκριση με την 

λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς όταν λειτουργούσε μεμονωμένα, ενώ παράλληλα 

μειώνεται η αξιοπιστία και η ικανότητα της ενιαίας τράπεζας να αντιμετωπίζει τους 

διάφορους κινδύνους.
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5.1.5 Συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας και Alpha Τράπεζα Πίστεως

Στις 31 Οκτωβρίου 2001 έγινε μια ανακοίνωση που προμήνυε την πραγματοποί

ηση της μεγαλύτερης συγχώνευσης όλων των εποχών στην Ελλάδα ανάμεσα σε ελ

ληνικές επιχειρήσεις. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μεγαλύτερη ελληνική δημόσια 

τράπεζα και η Alpha Τράπεζα Πίστεως, η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα σχέδιαζαν να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους (Πίνακες 6, 7, 8 του Παραρτήματος 2). Ο στόχος των 

διοικήσεων των δύο τραπεζών ήταν η εξοικονόμηση του κόστους και η αύξηση των 

κερδών τους. Συγκεκριμένα είχαν ανακοινώσει ότι η συγχώνευση θα επέφερε εξοικο

νόμηση κόστους της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και νέες εργασίες της τάξης των 85 

εκατ. ευρώ μεταξύ του 2002 και του 2005. Η πορεία των δύο τραπεζών από το 1997 

ήταν ικανοποιητική. Ως προς τους δείκτες κερδοφορίας παρατηρούμε, από τους αντί

στοιχους Πίνακες των δύο τραπεζών, ότι η Εθνική Τράπεζα έχει μια πολύ καλή πο

ρεία διαχρονικά με καλύτερη χρονιά το 1999, ενώ το 2001 μετά την ακύρωση της 

συγχώνευσης μειώνεται η κερδοφορία της. Το ίδιο έτος η κερδοφορία της Alpha 

Τράπεζας Πίστεως είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το επό

μενο έτος όμως μειώνεται και πάλι. Οι δύο τράπεζες παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα 

για τους υπόλοιπους δείκτες για τις αντίστοιχες χρονιές. Η συγχώνευση θα επέτρεπε 

το νέο όμιλο που θα δημιουργούνταν να αυξήσει το μέγεθος και το εύρος των δρα

στηριοτήτων στη διεθνή και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου ο ανταγωνισμός 

εντείνεται καθημερινά. Από την σκοπιά του δημοσίου η συγχώνευση δημιουργούσε 

έναν «εθνικό πρωταθλητή» και καθιστούσε λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο να γίνουν 

μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας λείες για ξένα συμφέροντα. Επίσης ό,τι αρχικά είχε 

παρουσιαστεί ως κίνηση απομάκρυνσης της Εθνικής από το δημόσιο τομέα, είχε αρ

χίσει όλο και περισσότερο να φαντάζει ως συγκαλυμμένη προσπάθεια εθνικοποίησης 

της Alpha. Μετά την συγχώνευση, η άμεση επένδυση του δημοσίου θα ανερχόταν 

μόλις σε 2,8% έναντι 5,5% των ιδιωτών που ελέγχουν την τράπεζα. Έμμεσα όμως το 

δημόσιο θα έλεγχε ένα επιπλέον 22,8%, μέσω της συμμετοχής του σε δημόσιες επι

χειρήσεις και οργανισμούς. Κατά την διάρκεια των συνομιλιών και μετά την εμπειρία 

των διευθυντικών στελεχών της Alpha με την χρονοβόρο διαδικασία ενοποίησης της 

τράπεζας με την Ιονική, διαπιστώθηκε ότι ήταν αδύνατη η προσέγγιση στα θέματα 

της λειτουργίας της νέας τράπεζας με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και της 

ισοτιμίας των δύο μερών. Την 19η Ιανουάριου 2002 η Alpha ανακοινώνει ότι υπο

χρεώθηκε να διακόψει τις προσπάθειες της για την δημιουργία μαζί με την Εθνική
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Τράπεζα, μνας νέας, μεγάλης καν καλύτερης ελληνικής τράπεζας ευρωπαϊκού μεγέ

θους.

5.1.6 Συγκριτική ανάλυση των δεικτών του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2, όσον 

αφορά την κερδοφορία των τραπεζών τα έτη πριν τις συγχωνεύσεις, μόνο τέσσερις 

τράπεζες από αυτές που προχώρησαν σε συγχωνεύσεις έχουν ROA μεγαλύτερο από 

τον Μ. Ο του δείκτη των τραπεζών που ανήκουν στην ομάδα αναφοράς με την Τράπε

ζα Εργασίας να έχει την υψηλότερη τιμή του δείκτη και την Τράπεζα της Μακεδονίας 

- Θράκης να έχει την χαμηλότερη τιμή. Μετά τις συγχωνεύσεις από τις πέντε ενιαίες 

τράπεζες που δημιουργήθηκαν οι τρεις αύξησαν την κερδοφορία τους με βάση τον 

δείκτη ROA, με την Εθνική Τράπεζα να σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση από 

0,36% σε 1,37%, και οι δύο την μείωσαν με την μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται 

στην Τράπεζα Πειραιώς όπου το ROA από 2,41% σε 0,97%. Μετά την συγχώνευση 

μόνο τρεις από τις πέντε τράπεζες είχαν ROA πάνω από τον Μ.Ο της ομάδας αναφο

ράς. Για τον δείκτη ROE η Τράπεζα Εργασίας είχε και πάλι τον μεγαλύτερο δείκτη 

πριν την συγχώνευση και οι Τράπεζες της Μακεδονίας - Θράκης και της Κεντρικής 

Ελλάδος είχαν τον χαμηλότερο δείκτη για την ίδια περίοδο. Από τις δέκα τράπεζες οι 

πέντε βρίσκονταν πάνω από το μέσο όρο της ομάδας αναφοράς. Μετά την συγχώνευ

ση οι τέσσερις από τις πέντε τράπεζες υπερείχαν κατά μέσο όρο από την ομάδα ανα

φοράς, με την Εθνική Τράπεζα να αυξάνει τον δείκτη από 9,4% σε 26,93%. Την με

γαλύτερη κερδοφορία σύμφωνα με τον δείκτη της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

πριν τις συγχωνεύσεις, την παρατηρούμε στην Τράπεζα Πειραιώς και στην EFG - 

Eurobank. Μόνο τέσσερις τράπεζες βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της ομάδας 

αναφοράς, ενώ για τα έτη μετά την συγχώνευση μόνο δύο τράπεζες έχουν μεγαλύτε

ρη κερδοφορία σε σύγκριση με αυτές που δεν έχουν συγχωνευτεί. Την χειρότερη ει

κόνα και για τις δύο περιόδους παρουσιάζει η Εθνική Τράπεζα. Ως σύνολο για τους 

τρεις δείκτες κερδοφορίας παρατηρούμε πως μόνο η Εθνική Τράπεζα και η Εγνατία 

Τράπεζα βελτιώνουν και τους τρεις δείκτες κερδοφορίας τους, ενώ η Τράπεζα Πει

ραιώς και η Alpha Τράπεζα Πίστεως μειώνουν την κερδοφορία με βάση το σύνολο 

των δεικτών.

Εξετάζοντας τον δείκτη ρευστότητας Χορηγήσεις / Καταθέσεις συμπεραίνουμε 

πως για τα χρόνια πριν να πραγματοποιηθούν οι συγχωνεύσεις όλες οι τράπεζες βρί
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σκονταν κάτω από το μέσο όρο της ομάδας αναφοράς. Μετά τις συγχωνεύσεις μόνο 

δύο τράπεζες μπόρεσαν να διατηρήσουν το καλό επίπεδο ρευστότητας. Συγκεκριμένα 

την υψηλότερη ρευστότητα και για τις δύο περιόδους διατηρεί η Εθνική Τράπεζα, 

που ο δείκτης της συνεχίζει να είναι πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο όλων των 

άλλων τραπεζών.

Ο δείκτης Σύνολο εργαζομένων / Υποκαταστήματα αποτελεί ένδειξη για το πόσο 

παραγωγικές ήταν οι τράπεζες. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 

καμία τράπεζα από αυτές που τελικά συγχωνεύτηκαν δεν είναι τόσο παραγωγική όσο 

οι τράπεζες που ανήκουν στην ομάδα αναφοράς. Η πιο παραγωγική τράπεζα για τα 

έτη πριν το κύμα των συγχωνεύσεων ήταν η Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης, η δεύ

τερη σε παραγωγικότητα τράπεζα ήταν η Ιονική και την χειρότερη θέση κατείχε η 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Μετά τις συγχωνεύσεις αν και πάλι καμία τράπεζα από 

αυτές που εξετάζουμε, δεν κατάφερε να φτάσει το επίπεδο παραγωγικότητας των 

τραπεζών που δεν είχαν συγχωνευτεί ή εξαγοραστεζ κατάφεραν στο σύνολο τους να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Η Εθνική εξακολουθεί να θεωρείται ως η πιο 

μη παραγωγική τράπεζα και την καλύτερη επίδοση την έχει τώρα η Τράπεζα Πειραι

ώς, η οποία βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο του δείκτη των τραπεζών της ομάδας α

ναφοράς.

Ως προς την αποτελεσματικότητα των τραπεζών για την περίοδο πριν τις συγχω

νεύσεις την κυρίαρχη θέση έχει η Τράπεζα Εργασίας με τον δείκτη της Συνολικής 

Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας να διαμορφώνεται σε 47,8%. Μόνο δύο τράπε

ζες βρίσκονται σε χειρότερη θέση από την ομάδα αναφοράς για την ίδια περίοδο, ενώ 

μετά τις συγχωνεύσεις μόνο η Τράπεζα Πειραιώς ξεπερνάει τον Μ. Ο του ποσοστού 

της Συνολικής Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας της ομάδας αναφοράς. Πιο απο

τελεσματική τράπεζα για αυτήν την περίοδο αναδεικνύεται η Alpha Τράπεζα Πίστε- 

ως.

Λιγότερο αξιόπιστη και ως η τράπεζα με την μικρότερη ικανότητα να 

αντεπεξέρχεται στους διάφορους κινδύνους αναδεικνύεται η Εθνική Τράπεζα και για 

τις δύο περιόδους, πριν και μετά την συγχώνευση. Για την πρώτη περίοδο μόνο για 

τρεις τράπεζες ήταν ο δείκτης της Κεφαλαιακής Επάρκειας ψηλότερος από τον μέσο 

όρο των τραπεζών της ομάδας αναφοράς. Για τις δύο από αυτές την περίοδο μετά την 

συγχώνευση μειώθηκε κάτω από τον μέσο όρο των τραπεζών που δεν έχουν ακόμη 

συγχωνευτεί. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στον δείκτη της Τράπεζας Πει

ραιώς που από 17,2% έπεσε σε 8,57% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε κατά
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μέσο όρο στην Εγνατία Τράπεζα, όπου από 8,35% έφτασε σε 12,58% και αποτελούσε 

την μοναδική τράπεζα που είχε δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μεγαλύτερο από τον 

μέσο όρο του δείκτη της ομάδας αναφοράς για τα έτη μετά τις συγχωνεύσεις.

5.2 Μέθοδος των event studies

Στο σημείο αυτό θα μελετήσουμε την αντίδραση της χρηματοπιστωτικής αγοράς 

στην ανακοίνωση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών με την μέθοδο των event 

studies. Θα αναλύσουμε τις τιμές των μετοχών της εξαγοραζόμενης και της εξαγορά- 

ζουσας τράπεζας για μια χρονική περίοδο πριν και μετά την ημέρα της ανακοίνωσης 

της συγχώνευσης. Η ημέρα της ανακοίνωσης είναι η πρώτη ημέρα που η πληροφορία 

για την επικείμενη συγχώνευση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Η μελέτη μας έχει ως 

επίκεντρο τις συγχωνεύσεις EFG - Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας, Τράπεζα 

Πειραιώς με τις Τράπεζες Χίου και Μακεδονίας - Θράκης και τέλος την συγχώνευση 

της Alpha Τράπεζας Πίστεως με την Ιονική Τράπεζα5. Για την διεξαγωγή των event 

studies θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο αγοράς:

Κβ =« +/?Λκ +%0λ

όπου R t είναι η απόδοση της μετοχής j τον χρόνο t και RMt είναι η απόδοση του 

Τραπεζικού Δείκτη τον χρόνο t.

Με την εφαρμογή της μεθόδου παλινδρόμησης OLS εκτιμούμε τις παραμέτρους 

α και β, για κάθε μετοχή j για μια χρονική περίοδο 251 ημερών πριν την ανακοίνω

ση της συγχώνευσης. Με βάση τις εκτιμώμενες παραμέτρους αι και /λ υπολογίζου

με τις προσδοκώμενες αποδόσεις (expected returns) της μετοχής RJt για όλη τη διάρ

κεια του event window. Ο υπολογισμός των προσδοκώμενων αποδόσεων Rβ γίνεται 

με βάση την εξίσωση:

RJt=aj+^RMt (2)

5 Η εξέταση της συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος και της Εγνατίας Τράπεζας 
δεν είναι εφικτή με την μέθοδο των event studies, διότι η Τράπεζα της Εγνατίας εισήχθη στο Χ.Α.Α 
αμέσως μετά την συγχώνευση έτσι ώστε να μην μπορούμε να έχουμε στοιχεία για τις τιμές των μετο
χών πριν την εξεταζόμενη συγχώνευση.
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Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις (abnormal returns) της μετοχής j υπολογίζονται 

αφαιρώντας την προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής R t από την παρατηρούμενη 

απόδοση της μετοχής Rji:

ARjt=Rjt-Rjt (3)

To event window που χρησιμοποιούμε είναι Τ = 40 ημέρες (-20, +20), όπου t = 

0 συμβολίζει την ημέρα της ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων. Η μέρα της 

ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων επιλέχτηκε από τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο 

(Πίνακας 23), καθώς επίσης τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία των 

τραπεζών. To event window που επιλέξαμε, 20 ημέρες πριν και 20 ημέρες μετά την 

ανακοίνωση, διευκολύνει την μελέτη πιθανών διαρρεύσεων πληροφοριών πριν και 

των πιθανών αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων.

Στα Γραφήματα 1 - 4 παρουσιάζονται οι Υπερβάλλουσες Αποδόσεις (Abnormal 

Returns - ARs) για τις τέσσερις συγχωνεύσεις που εξετάζουμε. Στο παρακάτω 

γράφημα (Γράφημα 1) παρουσιάζονται τα ARs των τραπεζών Eurobank και Ergasias. 

Στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το χρονικό διάστημα πριν και μετά της 

ανακοίνωσης της συγχώνευσης (η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο σημείο 0). 

Παρατηρούμε ότι για την Eurobank υπήρξε αύξηση του AR για τις επόμενες μέρες 

μετά την ανακοίνωση αλλά η γενικότερη πορεία (τάση) δεν επηρεάστηκε. Παρέμεινε 

γενικότερα σταθερή στο επίπεδο 0,04 στο χρονικό πεδίο που εξετάζουμε.

Αντιθέτως η Ergasias παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις 

ημερήσιες μεταβολές πριν, αλλά κυρίως, μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. 

Ενώ στο δεκαήμερο που προηγήθηκε από την ανακοίνωση υπήρξαν έντονες 

αυξητικές τάσεις, το δεκαήμερο μετά υπήρξε πτωτική τάση και μάλιστα στις πέντε 

μέρες υπήρχε αρνητική απόδοση. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο τράπεζες 

σημείωσαν άνοδο την ημέρα της ανακοίνωσης.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1

EFG EUROBANK-ERGASIAS

event window

EUROBANK-----ERGASIAS

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2) παρουσιάζονται τα ARs των τραπεζών 

Πειραιώς και Μακεδονίας-Θράκης. Όπως και πριν, και οι δύο τράπεζες σημείωσαν 

άνοδο την ημέρα της ανακοίνωσης. Ωστόσο δεν φαίνεται η ανακοίνωση της 

συγχώνευσης να προκάλεσε και μεσοπρόθεσμες μεταβολές στα ARs. Συγκεκριμένα, 

σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο η Πειραιώς παρουσιάζει σχετικά μικρή ημερήσια 

μεταβλητότητα (παρατηρήστε την κλίμακα του κάθετου άξονα) γύρω από το 0,25.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-----ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3) παρουσιάζονται τα ARs των τραπεζών 

Πειραιώς και Χίου. Την ημέρα της ανακοίνωσης περί συγχώνευσης υπήρξε μια 

(σχεδόν αμελητέα) αύξηση των ARs και των δύο τραπεζών. Μετά την ανακοίνωση η 

Τράπεζα Χίου κινείται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα με πριν και δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται από την ανακοίνωση της συγχώνευσης.

Αντιθέτως η Πειραιώς ενώ παρουσίαζε πολύ έντονη μεταβλητότητα σε ημερήσια 

βάση πριν από την ανακοίνωση της συγχώνευσης (αρχή του γραφήματος), διαπιστώ

νουμε ότι η ανακοίνωση συνέβαλε ώστε να υπάρχουν μικρές ημερήσιες διακυμάνσεις 

(αν και με αρνητικό AR) για το δεκαήμερο που ακολούθησε από την ανακοίνωση. 

Ενδεχομένως να υπήρχε αβεβαιότητα για τον εάν τελικά η τράπεζα θα προχωρούσε 

στην συγχώνευση η όχι. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται εάν παρατηρήσει κανείς στο διά

γραμμα ότι κατά την περίοδο -7 έως +2 οι δύο δείκτες φαίνεται να έχουν συντελεστή 

συσχέτισης κοντά στη μονάδα, κάτι που δεν συμβαίνει στο υπόλοιπο χρονικό διάστη

μα (-20 έως -7 και +3 έως +20). Θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η αγο

ρά γνώριζε μια εβδομάδα νωρίτερα από την ανακοίνωση, ότι θα υπήρχε κοινό μέλλον 

των δύο τραπεζών, γεγονός που φαίνεται να ξεχάστηκε μόλις δέκα μέρες μετά.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ -XIOSBANK

Στο Γράφημα 4 τα ζεύγη των παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να 

δημιουργηθεί το παραπάνω γράφημα φαίνεται να είναι σχεδόν πλήρως εναρμονισμέ

να (συντελεστής συσχέτισης κοντά στη μονάδα) και είναι πιθανό να ακολουθούν κά
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ποια τρίτη μετοχή ή δείκτη (π.χ. τον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου). Η ανακοί

νωση της συγχώνευσης και πάλι προκαλεί μικρή (ημερήσια) αύξηση. Στο δεκαήμερο 

που ακολουθεί οι τιμές δείχνουν εντονότερη ημερήσια μεταβλητότητα από ότι στο 

προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεδομένου της εναρμόνισης των τιμών είναι δύσκο

λο να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα.

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ALPHA - ΙΟΝΙΚΗ

Γενικότερα την ημέρα της ανακοίνωσης (t = 0) όπως μπορούμε να παρατηρή

σουμε σύμφωνα με τα γραφήματα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια 

μικρή, αλλά ασήμαντη, ένδειξη για την επιρροή των ανακοινώσεων στις αποδόσεις 

των μετοχών και κατά επέκταση στην συμπεριφορά που εκδηλώνεται από την χρημα

τοπιστωτική αγορά, γεγονός που μας καθιστά επιφυλακτικούς στο να υποστηρίζουμε 

ότι η αγορά αναμένει καλύτερη απόδοση των τραπεζών λόγω των συγχωνεύσεων ( 

Pilloff 1996).
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε μια ανάλυση των πιο σημαντικών συγχω

νεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα την χρονική περίο

δο 1997 - 2002. Επικεντρωθήκαμε στις εγχώριες μόνο εξαγορές και συγχωνεύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ελληνικών τραπεζών. Η εξέταση των επιπτώσεων 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας δεδομένου ότι 

τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και επιπλέον 

υποστηρίζεται ότι η τάση αυτή θα ενταθεί περισσότερο στο μέλλον. Για την μελέτη 

μας χρησιμοποιήσαμε δύο μεθόδους, την μέθοδο της επίδοσης της λειτουργίας των 

τραπεζών (operating performance) και την μέθοδο των event studies.

Για την πρώτη μέθοδο το δείγμα μας περιλαμβάνει δεκατέσσερις τράπεζες από 

τις οποίες οι δέκα προχώρησαν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ οι υπόλοιπες δεν 

συμμετείχαν σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Για την δεύτερη μέθοδο το δείγμα μας πε

ριλαμβάνει εφτά τράπεζες και διεξάγουμε την μελέτη τεσσάρων συγχωνεύσεων. Η 

μελέτη της συγχώνευσης της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος με την Εγνατία Τράπεζα 

δεν ήταν δυνατή με την συγκεκριμένη μέθοδο που ακολουθήσαμε, διότι η τελευταία 

εισήχθη στο Χ.Α.Α μετά την συγχώνευση της με την πρώτη. Εξαιτίας του μικρού 

δείγματος, η δυνατότητα της εξαγωγής γενικευμένων συμπερασμάτων είναι αρκετά 

περιορισμένη. Εντούτοις, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τις πέντε 

συγχωνεύσεις που εξετάζουμε, καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών που έχουν διεξαχθεί για τον ελ

ληνικό αλλά και για τον διεθνές τραπεζικό κλάδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων η τράπεζα που έκανε την εξαγορά βρισκόταν σε καλύτερη θέση από 

την εξαγοραζόμενη τράπεζα ως προς την κερδοφορία, ενώ αντίθετα η τελευταία πλε

ονεκτούσε ως προς το επίπεδο της ρευστότητας για τα έτη πριν την συγχώνευση. Το 

μεγάλο αυτό κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών ευνόησε ιδιαίτερα την παραγωγικό

τητα των ελληνικών τραπεζών. Σε όλες τις τράπεζες που μελετήσαμε παρατηρείται 

αύξηση της παραγωγικότητας (Cornett - Tehranian,1992), αν και καμία δεν κατάφερε 

τελικά να ξεπεράσει τον μέσο όρο των τραπεζών της ομάδας αναφοράς, δηλαδή των 

τραπεζών που δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Για την ενιαία 

τράπεζα που δημιουργήθηκε μετά τις συγχωνεύσεις δεν μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι μπόρεσε τελικά να βελτιώσει τα υπόλοιπα πεδία σύγκρισης που εξετάσαμε, με 

εξαίρεση μόνο δύο τράπεζες που αύξησαν κατά ένα μικρό ποσοστό την κερδοφορία
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τους (Pilloff 1996, Chamberlain 1998). Η εφαρμογή της μεθόδου των event studies 

μας οδηγεί να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η χρηματοπιστωτική αγορά δεν αναμέ

νει από τις συγχωνεύσεις που λαμβάνουν χώρα στον τραπεζικό χώρο να αποφέρουν 

σημαντικά κέρδη. Τα παραπάνω συμπεράσματα μας συμφωνούν με τα συμπεράσμα

τα στα οποία είχε καταλήξει ο Pilloff (1996) και οι Houston - Ryngaert (1994), ενώ 

έρχονται σε αντίθεση με την μελέτη των Lepetit - Patry - Rous (2002) και των Beitel 

- Schiereck - Wahrenburg (2002), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ως σύνολο οι συγχω

νεύσεις και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα οδηγούν σε σημαντική αύ

ξηση της αξίας. Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα μας με τα αντίστοιχα άλλων μελε

τών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δομικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών 

στο νομικό πλαίσιο και στην εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Φυσικά στο ση

μείο αυτό, όσον αφορά τα δικά μας ευρήματα, θα πρέπει να τονίσουμε το ότι η περίο

δος κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι συγχωνεύσεις που αποτελούν το αντικείμενο 

μελέτης μας αποτελούσε μια περίοδο ιδιαίτερα ανοδική για το ελληνικό χρηματιστή

ριο. Το γεγονός αυτό επηρέασε την πορεία των μετοχών που εξετάζουμε, εφόσον οι 

επενδυτές αδιαφόρησαν για τα οικονομικά μεγέθη τα οποία δημοσιεύτηκαν από τις 

τράπεζες και δεν επηρέασαν τις επενδυτικές τους κινήσεις. Ενδιαφέρον, τέλος θα είχε 

για μελλοντικές μελέτες η ανάλυση συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ελληνικό τρα

πεζικό τομέα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και οι οποίες θα συμπεριλάμβα- 

ναν έναν μεγαλύτερο αριθμό εξεταζόμενων περιπτώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μερίδια αγοράς που κατείχαν οι τράπεζες σε ορισμένα έτη (με βάση το 
σύνολο του ενεργητικού).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα την περίοδο 1998 
- 2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα 1998 - 2001. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ: Ιδιωτικοποιήσεις περιόδου 1991 - 1999 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέγεθος καταστημάτων και πυκνότητα ATMs.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποτελέσματα χρήσεως τραπεζών (ως ποσοστό % του μέσου ενεργητι
κού).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Βασικά μεγέθη ισολογισμού ελληνικών εμπορικών τραπεζών (ως 
ποσοστό % του ενεργητικού).



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τα μερίδια αγοράς που κατείχαν οι τράπεζες σε ορισμένα έτη (με βάση το σύνολο του ενεργητικού)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1980 1993 1995 1997 1999 2000
Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη %

Εθνική 1 41,6 1 42,3 1 31,2 1 31,4 1 31,1 1 30,0
Αγροτική 2 16,6 2 12,2 2 14,2 2 13,3 3 11,6 4 10,9
Εμπορική 3 12,0 3 10,5 3 10,8 4 10,6 4 10,9 3 11,0
Εθνική
Κτηματική 4 8,1 4 7,0 5 8,4 5 8,1 — — — —

Ιονική 5 5,3 7 4,6 6 6,4 6 7,1 7 4,8 — —

ΕΤΒΑ 6 4,7 6 5,6 7 5,8 9 2,1 9 2,2 7 2,1
Alpha Bank 7 4,6 5 6,2 4 8,4 3 11,0 2 14,1 2 19,8
Γενική 8 2,0 9 1,4 9 1,3 12 1,3 12 1,6 8 1,5
ΕΤΕΒΑ 9 1,6 13 0,6 22 0,4 15 0,6 14 1,2 10 0,9
Εργασίας 10 1,0 8 3,1 8 4,1 7 4,5 6 5,2 — —

Τράπεζα
Επενδύσεων

11 0,6 — — — — — — — — — —

Κρήτης 12 0,6 10 1,3 11 1,3 11 1,3 — — — —

Αθηνών 13 0,3 20 0,3 18 0,4 20 0,4 — — — —

Πειραιώς 14 0,3 17 0,4 16 0,6 14 1,0 8 3,7 6 7,9
Μακεδονίας 
- Θράκης 15 0,3 11 1,0 10 1,3 10 1,6 10 2,0 — —

Εθνική
Στεγαστική

16 0,2 19 0,3 19 0,4 — — — — — —

Αττικής 17 0,2 21 0,3 20 0,4 18 0,4 15 0,8 10 0,9
Κεντρικής
Ελλάδος 18 0,0 15 0,4 17 0,5 17 0,5 — — — —

Eurobank — — 12 0,6 12 1,1 8 2,2 5 6,2 5 10,8
Τράπεζα
Χίου — — 14 0,5 13 0,8 13 1,1 11 1,6 — —

Interbank — — 16 0,4 14 0,7 — — — — — —

Credit
Lyonnais
Crece

— — 18 0,4 15 0,6 21 0,2 — — — —

Εγνατία — — 22 0,2 21 0,4 19 0,4 13 1,3 9 1,2
Δωρική — — 23 0,2 24 0,2 22 0,2 18 0,4 14 0,6
Ευρωπαϊκή
Λαϊκή — — 24 0,1 23 0,3 16 0,6 16 0,7 13 0,8

Aspis Bank — — 25 0,1 25 0,1 23 0,2 17 0,5 15 0,4
Novabank — — — — — — — — — — 10 0,9
Ελληνική
Τράπεζα
Επενδύσεων

— — — — — — — — — — 16 0,1

Unitbank — — — — — — — — — — 17 0,02
Citibank
Shipping
Bank

18 0,02

Σημείωση: ... : Δεν υπάρχει διαθέσιμο στοιχείο
— : Η τράπεζα δεν υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα 

Πηγή : Gibson - Δεμεναγας



ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα 

την περίοδο 1998-2002

ΈΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ
1998 Πειραιώς

Εθνική
Credit Lyonnais Hellas 

ΕΚΤΕ
1999 Eurobank

Εγνατία

Αθηνών Κρήτης 

Κεντρικής Ελλάδος

Τέλεσις
Χρηματ/ριακή

Δωρική

Πειραιώς Nat.Westminster (δίκτυο Ελλάδος)

2000
Πειραιώς

Alpha Πίστεως 
Eurobank

Μακεδονίας - Θράκης 
Χίου 

Ιονική 

Εργασίας
2001 Μάρφιν ΑΕΠΕΥ 

Πειραιώς
Πειραιώς Prime 

ΕΤΒΑ

2002 Eurobank Ergasias Τέλεσις Επενδύσεων

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β

Εξαγορές και
συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 1998 - 2001

1998 1999 2000 2001
Εξαγορές και συγχωνεύσεις 

(σύνολο) 7 4 3

Μεταξύ τραπεζών του Δημοσίου 1
Τραπεζών του Δημοσίου από 

ιδιωτικές ελληνικές 
τράπεζες

3 1 1

Ιδιωτικών ελληνικών τραπεζών 
από ιδιωτικές 3 2 2

Δικτύου καταστημάτων ξένων 
τραπεζών από ιδιωτικές 

ελληνικές τράπεζες
1

ΓΙηγή: Τράπεζα της Ελλάδος



ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΣ
ΠΡΩΗΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

(%)

Πειραιώς 1991
Εμπορική Τράπεζα Unico ΑΕ 66,67

Αθηνών 1992 Εθνική Τράπεζα EFG - Eurobank

Αττικής 1996 Εμπορική Τράπεζα

Ταμείο
Παρακαταθηκών και 

Δανείων, Ταμείο 
Συντάξεως 

Μηχανολόγων

49,5

Γενική 1998
Ταμείο Συντάξεως 
Ελληνικού Στρατού

Interamerican 
Insurance Group

33

Κρήτης 1998 Δημόσια EFG - Eurobank 97

Μακεδονίας - 
Θράκης 1998

Εθνική Τράπεζα, 
ΕΤΕΒΑ, 

Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο

Τράπεζα Πειραιώς 37

Τράπεζα
Κεντρικής
Ελλάδος

1998 Αγροτική Τράπεζα Εγνατία Τράπεζα 51

Ιονική 1999 Εμπορική Τράπεζα
Alpha Τράπεζα 

Πίστεως 51

Πηγή: Greece’s Economic Performance and Prospects, Τράπεζα της Ελλάδος (2001)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Μέγεθος καταστημάτων και πυκνότητα ATMs
Ενεργητικό ανά κατά

στημα
(σε εκατ. Ευρώ)

Υπάλληλοι ανά κατά
στημα

ATMs ανά εκατ. κατοί
κους

Ελλάδα Ζώνη του ευρώ Ελλάδα Ζώνη του 
ευρώ Ελλάδα Ζώνη του 

ευρώ

1998 47,0 73,3 21 12 206 568

1999 53,9 84,8 21 12 290 609

2000 59,4 — 20 — 329 —

2001 59,5 — 19 — 409 —

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών

Ως ποσοστό (%) του συνόλου Ως ποσοστό (%) των ελληνικών τραπεζών1

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Αποτελέσματα χρήσεως τραπεζών
(Ως ποσοστό % του μέσου ενεργητικού)

Έτη 2000 2001

Πιστωτικοί τόκοι 8,6 6,2

Χρεωστικοί τόκοι 6,1 3,7

Καθαρά έσοδα από τόκους 2,5 2,5

Έσοδα από λοιπές εργασίες 2,1 1,5

Λειτουργικές δαπάνες 2,4 2,3

Κέρδη προ φόρων 1,9 1,5

Κέρδη προ φόρων ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων 20,7 17,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

1 Στις ελληνικές τράπεζες δεν περιλαμβάνονται (πέραν των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα) το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι συνεταιριστικές τράπεζες, δηλ. πιστωτικά ιδρύματα με διαφοροποιημένο 
καθεστώς λειτουργίας.



ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Βασικά μεγέθη ισολογισμού ελληνικών εμπορικών τραπεζών 
(Ως ποσοστό % του ενεργητικού)

Έτη 2000 2001

Χορηγήσεις 38,8 46,1

Καταθέσεις 76,1 61,8

Ίδια κεφάλαια 5,9 7,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

— ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συγκριτική ανάλυση των δεικτών του ελληνικού τραπεζικού τομέα 

- Μέσος Όρος

— ΠΙΝΑΚΑΣ 2\ Συγχώνευση Eurobank και Τράπεζας Εργασίας

— ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συγχώνευση Alpha Τράπεζας Πίστεως και Ιονικής Λαϊκής 

Τράπεζας

— ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συγχώνευση Εγνατίας Τράπεζας και Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος

— ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς και Τραπεζών Μακεδονίας - 

Θράκης και Χίου

— ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Συγκριτική ανάλυση των δεικτών του ελληνικού τραπεζικού τομέα 

1997 - 1998

— ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Συγκριτική ανάλυση των δεικτών του ελληνικού τραπεζικού τομέα 

1999 - 2000

— ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συγκριτική ανάλυση των δεικτών του ελληνικού τραπεζικού τομέα 

2001

— ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : Εθνική Τράπεζα

— ΠΙΝΑΚΑΣ 10 . Alpha Τράπεζα Πίστεως

— ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ιονική Λαϊκή Τράπεζα

— ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : EFG Eurobank

— ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : Τράπεζα Εργασίας

— ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εγνατία Τράπεζα

— ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος

— ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : Τράπεζα Πειραιώς



— ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : Τράπεζα Χίου

— ΠΙΝΑΚΑΣ 18 . Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης

— ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : Aspisbank

— ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : Τράπεζα Αττικής

— ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : Εμπορική Τράπεζα

— ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : Αγροτική Τράπεζα

— ΠΙΝΑΚΑΣ 23 : Ημερομηνίες ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ROA (%) ROE (%) Χρηματοοικονομική Μόχλευση

προ

συγχώνευσης1

μετά
2συγχώνευσης

προ

συγχώνευσης1

μετά
2συγχώνευσης

προ

συγχώνευσης1
μετά

συγχώνευσης

Εθνική3 0,36 1,37 9,40 26,93 25,74 20,57
Alpha Πίστεως 2,22 1.17 27,18 16,78 12,24 14.88
Ισνική 0,28 1,73 25,72
EFG - Eurobank 1,08 1,60 10,38 9,55 9,80 10,11
Εργασίας 3,90 44,76 11,60
Εγνατία 1,13 1,50 10,97 12,11 12,10 8,00
Κεντρικής Ελλάδος -0,01 -8,23 10,89
Πειραιώς 2.41 0.97 14,60 11,72 6.59 11.87
Χίου 1.80 26,56 16,36
Μακεδονίας - Θράκης -0,20 -3,84 10,47
Ομάδα Αναφοράς4 1,19 11,41 11,31

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Χορηγήσεις / Καταθέσεις
Συνολική Λειτουργική 

Αποτελεσματικότητα (%)
Βαθμός Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (%)

προ

συγχώνευσης1
μετά

συγχώνευσης1 2

προ

συγχώνευσης1

μετά

συγχώνευσης2

προ

συγχώνευσης

μετά

συγχώνευσης2

Εθνική3 0,28 0,41 88,20 85,56 3,89 4,96
Alpha Πίστεως 0,60 0,79 54,23 78,54 8,30 6,70
Ιονική 0,34 84,64 3,90
EFG - Eurobank 0,52 0,81 88,40 83,60 11,31 10,16
Εργασίας 0,49 47,80 8,87
Εγνατία 0,78 0,84 97,16 80,85 8,35 12,58
Κεντρικής Ελλάδος 0,55 107,00 9,20
Πειραιώς 0.67 0,87 64,63 91,33 17,20 8,57
Χίου 0,50 83,90 7,30
Μακεδονίας - Θράκης 0,50 90,60 11,30

Ομάδα Αναφοράς4 0,81 91,02 10,53

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σύνολο Εργαζομένων / 
Υ ποκαταστή ματα

προ

συγχώνευσης1

μετά

συγχώνευσης2

Εθνική3 28.80 25.35
Alpha Πίστεως 21,50 21,20
Ιονική 18.30
EFG - Eurobank 27,97 21,81
Εργασίας 20,43
Εγνατία 27,35 24,20
Κεντρικής Ελλάδος 24,00
Πειραιώς 20,60 18.20
Χίου 21,00
Μακεδονίας - Θράκης 18,20
Ομάδα Αναφοράς4 16,52

1 Τα έτη προ συγχώνευσης αναφέρονιαι στο έτος 1997 για την Εθνική, στα έτη 1997 -1998 για την Εγνατία και την ΤΚΕ και στα έτη 1997-1999 
για τις υπόλοιπες τράπεζες.

2 Τα έτη μετά συγχώνευσης αναφέρονται στα έτη 1998-2002 για την Εθνική, 1999-2002 για την Εγνατία και στα έτη 2000-2002 για τις 
υπόλοιπες τράπεζες.
3 Αναφερόμαστε στην συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος.
4 Η ομάδα αναφοράς περιλαμβάνει τις τράπεζες που δεν έχουν προχωρήσει σε συγχώνευση και εξαγορά, δηλαδή τις Aspis, Εμπορική, Αγροτική 
και Τράπεζα Αττικής. Για κάθε δείκτη χρησιμοποιούμε τον Μ.Ο των τεσσάρων τραπεζών για την περίοδο 1997-2002.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EFG EUROBANK

ΕΤΗ
προ συγχώνευσης1

προ
συγχώνευσης1

μετά
συγχώνευσης2

Α. Λείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 3.90 1.08 1.60
ROE (%) 44,76 10,38 15,92
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 29.79 5.90 16,67
Χρηματοικονομική Μόχλευση 11.60 9,80 10,11
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 4.10 2.13 3.10
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ. (%) 20,64 13,77 7.30
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 25,45 19,37 10.40
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,49 0.52 0,81
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,11 0.16 0.14
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 5,96 4,70 1.73
Γ. Λείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,75 0,91 1,18
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,61 1.72 1.72
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 1,98 2.43 2,81
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 20,43 27.97 21,81
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,08 0.04 0,05
Α. Αείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 2.22 1.15 1,19
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0.16 0.11 0,09
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,21 0,68 0,79
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 47,80 88,40 83,60
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εζόδα (%) 27,00 20,70 27,40
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εσοδα (%) 12,97 17.76 22,87
Ε. Δείκτες ΙΙιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ,/Απαιτ,κατά πελατών 2,93 6,50 3,30
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 39,70 36,40 54,00
Ζ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 8.8711 11,31 10,16
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 22.4011 30.90 18.90
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
1 τα έτη προ συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 1997 -1999
2 τα έτη μετά συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 2000 - 2002



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΕΩΣ

ΕΤΗ
. 1προ συγχώνευσης

προ

σιιγχώνευσης1

μετά
2συγχώνευσης

Λ. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 0,28 2,22 1,17
ROE (%) 1,73 27,18 16,78
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 1,93 24,57 15,80
Χρηματοικονομική Μόχλευση 25,72 12,24 14,88
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 2,01 2,10 2,10
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 52,90 40,80 26,00
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 63,20 60,20 46,40
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,34 0,60 0,79
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,05 0,12 0,12
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 1,43 0,33 0,89
Γ. Δείκτες ΙΙαραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,3C 1,23 1,71
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,22 1,98 1,97
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 1,46 1,30 3,50
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 18,30 21,50 21,20
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,16 0,07 0,04
Δ. Δείκτες Αποτεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1,24 1,09 1,14
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,13 0,22 0,07
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,68 0,38 0,76
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 84,64 54,23 78,54
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 25,67 24,64 24,77
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 21,40 19,62 27,19
Ε. Δείκτες ΙΙιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ,κατά πελατών 5,00 1,08 1,75
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 28,43 40,50 48,97
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 3,9θ|| 8,30 6,70
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 14,10|| 20,40 20,10
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
1 τα έτη προ συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 1997 - 1999
2 τα έτη μετά συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 2000 - 2002



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗ προ συγχώνευσης1
προ

συγχώνευσης1

μετά

συγχώνευσης2
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδυτικότητας
ROA (%) -0,007 1,130 1,500
ROE (%) -8,230 10,970 12,110
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) -7,370 7,750 14,130
Χρηματοικονομική Μόχλευση 10,890 12,100 8,003
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 2,680 3,150 3,500
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ. (%) 19,40 17,55 9,40
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 23,15 22,50 12,93
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,55 0,78 0,84
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,11 0,53 0,17
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 3,79 2,10 8,39
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,410 0,760 1,020
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,750 1,030 1,230
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 0,900 1,280 1,560
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 24,000 27,350 24,200
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων -0,006 0,005 0,020
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 0,94 1,06 1,24
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,11 0,13 0,12
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,82 0,77 0,70
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 107,00 97,16 80,85
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 2,65 33,50 37,55
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 2,85 31,55 30,65
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ./Απαιτ.κατά πελατών * 2,30 0,30
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 46,15 59,45 64,55
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 9,2(| 8^5 12,58
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 19,9θ|| 14,50 __________im
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί 
* Δεν υπάρχουν στοιχεία
1 τα έτη προ συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 1997 - 1998
2 τα έτη μετά συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 1999 - 2002



ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΤΗ
προ

συγχώνευσης1
προ

συγχώνευσης1
προ

συγχώνευσης1
pjrra

συγχώνευσης2
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Απυδοτικότητας
ROA (%) 1.80 -0,20 2.41 0,97
ROE (%) 26,56 -3,84 14,60 11,72
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 16,30 2,64 25.07 12.43
Χρηματοικονομική Μόχλευση 16,36 10.47 6,59 11.87
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 5,30 2.41 1,97 1,95
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 12,90 15,06 18,67 8,40
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 20,40 21,20 30,16 14,61
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0.50 0,50 0,67 0.87
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,12 0.18 0.32 0.15
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υπογρεώσεις προς τράπεζες 2,43 2.89 1.03 0,61
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0.710 0,540 1,030 1,660
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,390 0,940 1.520 1,890
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 2,420 1,440 2,780 3,320
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 21.000 18,200 20,600 18,200
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0.040 0.004 0,070 0,030
Α. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1.20 1,14 1.81 1,10
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,11 0,13 0,12 0,07
Έσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,82 0,45 0,57 0,77
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικάτητα (%) 83,90 90,60 64,63 91,33
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 26,10 25,60 30,50 29,87
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 21,80 22.00 19.70 27,00
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ,κατά πελατών 4,17 3,23 0,97 1.33
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 34,00 37,90 31,70 49,00
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 7J0| 11,30 17,20 8.57
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 22.60ΙΙ 32.10 31.50 17.97
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί 
1 τα έτη προ συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 1997 -1999 
1 τα έτη μετά συγχώνευσης περιλαμβάνουν τα έτη 2000 - 2002
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2001
Α/Α με 
βάση το 

ενεργητικό
ROA ROE

Χρηματοοικονομική
Μόχλευση

Βαθμός
Κεφαλαιακής

Επάρκειας

Συνολική λειτουργική 
αποτελεσματικότητα

Εθνική 1 1.40 28.58 21.10 4.70 84,80
Alpha Τράπεζα 

Πίστεως
2

1.38 17,90 13.22 7.50 80,10
EFG

EUROBANK
ERGASIAS

3
1,70 16,51 9,50 10.50 82,50

Εγνατία Τράπεζα 7
1,50 13,20 8.85 11,30 83,90

Τράπεζα
Πειραιώς

6
0.80 10,69 11,80 8.50 89.20

Aspisbank 9 0,07 0,90 12,10 8.30 98,30

Τράπεζα Αττικής 8
1,04 14.60 14.00 7,10 85.60

Εμπορική
Τράπεζα

4
2,10 18.57 8.80 11.40 73.80

Αγροτική
Τράπεζα

5
1,20 10,05 9,60 10,40 77,10

Μ.Ο
(5μεγαλύτερες) 1,56 18,32 12,44 8,90 79,66

Ελληνικός
Τραπεζικός

Κλάδος 0,01 15,78 11,47 0,09
*

Πηγή : ICAP
*Δεν υπάρχουν στοιχεία



ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΗ 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 0,36 1,10 1,76 2,01 1,40 0,60
ROE (%) 9,40 28,30 31,31 33,88 28,58 12,60
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 3,33 8,75 14,22 17,20 17,16 ιο,κ
Χρηματοικονομική Μόχλευση 25,74 26,30 17,76 16,80 21,10 20,90
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 1,40 1,90 2,20 1,70 1,90 2,20
Β. Δείκτες Ρευστότητας

Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 15,90 15,02 19,90 15,90 4,70 1,60
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κραιικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 19,30 17,40 23,30 20,90 6,50 1,80
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,28 0,34 0,36 0,45 0,48 0,44
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,05 0,04 0,07 0,08 0,07 0,06
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 1,29 5,20 1,18 2,30 2,50 1,60
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,50 0,68 0,76 0,97 1,10 1,28
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,78 1,98 2,08 2,15 2,31 2,92
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 2,16 2,29 2,43 2,82 3,22 3,40
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 28,80 26,30 26,07 25,40 25,30 23,70
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,027 0,025 0,043 0,057 0,044 0,021
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1,03 1,14 1,00 1,20 1,20 1,13
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,11 0,12 0,12 0,12 0,08 0,06
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 6,40 0,86 0,82 0,78 0,79 0,85
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 88,20 88,10 86,60 83,60 84,80 84,70
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν.Εσόδων (%) 17,10 15,04 15,30 14.80 20.90 27,70
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 17,70 17,22 17,80 17,90 25,30 31,20
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ./Απαιτ.κατά πελατών 7,02 5,90 6,00 5,30 5,01 4,80
Απαιτήσεις κατά Πελατών/ Συν.Ενεργ. 21,75 27,97 31,20 32,70 32,60 35,20
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 3,89 3,80 5,60 5,90 4,70 4,80
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 17,90 13,60 18,04 18.17 14,50 13,60
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί



ΙΙΙΝΑΚΑΣ 10

ALPHA ΤΡΑΙ1ΕΖΑ ΠΙΣΤΕΏΣ
ΕΤΗ 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 2,11 2,12 2,44 1,22 1,38 0,90
ROE (%) 30,83 25,80 24,90 17,24 17,90 15,20
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 22,21 24,30 27,20 14,40 17,90 15,10
Χρηματοικονομική Μόχλευση 14,58 11,98 10,15 14,42 13,22 17,01
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 2,20 2,30 1,70 1,70 2,20 2,40
Β. Δείκτες Ρευστότητας

Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 42,60 46,10 33,60 32,60 33,20 12,20
Ταμείο&Λιαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 59,80 64,40 56,40 59,60 58,20 21,50
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,51 0,55 0,73 0,56 0,81 1,01
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,09 0,10 0,17 0,12 0,13 0,10
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 0,36 0,24 0,38 0,67 0,61 1,40
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,87 1,09 1,72 1,43 1,66 2,04
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,671 1,966 2,304 1,878 2,033 2,004
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 0,02 0,03 3,86 3,40 3,56 3,53
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 21,6 21,4 21,6 19,8 19,1 24,8
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,05 0,06 0,09 0,04 0,04 0,03
Λ. Δείκτες Αποτεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 0,77 1,30 1,20 1,06 1,19 1,17
Δείκτης Εκμ σης Ενεργητικού 0,29 0,29 0,09 0,08 0,07 0,05
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,24 0,23 0,66 0,74 0,76 0,77
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 56,40 56,29 50,00 70,43 80,10 85,10
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 25,82 25,60 22,50 24,10 32,90 17,30
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 20,68 21,78 16,39 22,68 26,00 32,90
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ.κατά πελατών 0,90 1,19 1,15 1,45 1,77 2,03
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 37,00 40,00 44,50 42,10 46,90 57,90
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυάτητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 6,8 8,3 9,8 6,9 7,5 5,8
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 18.4 20,7 22,1 16,5 16,1 27,7

Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
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ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΗ 1997 1998 1999
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 0,04 -1,10 1.90
ROE (%) 0,88 -36,69 41.00
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 0,23 -9,45 15,02
Χρηματοικονομική Μόχλευση 25,03 31,17 20,96
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 1.70 2,14 2,19
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ. (%) 49.15 55,10 54.50

Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 60,80 66,01 62,90
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,31 0,36 0,36
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,05 0,04 0.06
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 1,90 0,81 1,57
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,31 0,12 0,47
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,23 1,13 1,31
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 1,52 1,36 1.51
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 18.16 19.52 17.24
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0.001 -0,016 0.509
Α. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1,64 0.91 1.18
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,15 0,12 0,13
Έσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,51 0.83 0,71
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 60.22 109,30 84.40
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 26,80 21,40 28,80
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 16.30 23,50 24.40
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ./Απαιτ.κατά πελατών 1,9 8,1 *

Απαιτήσεις κατά Πελατών/ Συν.Ενεργ. 24,7 29,8 30.8
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 3,9 3,2 4,7
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 16,1 10,8 15.4

Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί 
* Δεν υπάρχουν στοιχεία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΗ 1997 1998 1999
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 3,90 3,60 4,20
ROE (%) 48,70 48,07 37,52
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 33,14 33,32 22,90
Χρηματοικονομική Μόχλευση 12,41 13,52 8,86
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 4,30 4,10 3,90
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ. (%) 26,27 16,28 19,38
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 32,32 19,73 24,30
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,45 0,51 0,52
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,10 0,09 0,14
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 4,50 6,26 7,11
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,62 0.68 0,94
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,39 1,61 1,82
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 1,71 1,95 2,29
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 19,57 20,61 21,10
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,07 0,07 0.10
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 2,57 1,50 2,60
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,20 0.11 0,18
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,46 0,09 0,08
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 38,90 66,60 37,90
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 26,01 27,50 27,50
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 10,10 18,30 10,50
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ.κατά πελατών 2.8 2,7 3,3
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 36,2 42,0 41.0
Ζ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 8,05 7,30 11,27
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 22.20 17,60 27,50
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΤΗ 1997 1998
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) 0,002 -0.015
ROE (%) 0.030 -16,490
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 0.015 -14,750
Χρηματοικονομική Μόχλευση 11,300 10,470
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 3,300 2,060
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ. (%) 18.10 20.70
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 22,20 24.10
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,57 0,53
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,11 0,11
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 2,43 5,14
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,40 0,43
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,69 0,81
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 0,85 0,94
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 24.90 23,10
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,00002 -0.01458
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1,00 0,87
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,12 0,10
Έσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,79 0,84
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 100.00 114,00
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 2,70 2,60
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 2,70 3,00
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ.κατά πελατών * *

Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 46,70 45,60
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 8,90 9,50
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 18,90 20,90
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί 
* Δεν υπάρχουν στοιχεία



Π
ηγή 

: IC
AP &

 δημοσιευμένοι ισολογισμοί

Ξ»
S
7ΐ
|
1
ε

Η

1
acn

ί

C7J
δ·
55
1.
ε*
Ρ

s5

I
3

Μ
Η
>μ

ϊΜι/ϊ
θΜ
ρ

1Η
Α
$

I
8
π

1

r
<
Μο<
hi<P>P->

a—0133
5

I
-4
P
Pi
Q6

rt

H
*
1
δ
£’
<

W
0

3
Λ
a
1 
% 
x

*
φ
<c<5

>
p
a—

1§
r.0 d' 
7Ί P
>
δ
I'
1 f.

£<

s’o
31
2

t>
p
a—o03S
g0O'
*
p

>
δ
f
1 r i

r
wnvO'
P
χΟ6'·

M
1>*
1.
sr
HQ3p

I

1
ha
1
s.
J
δ
2

£o.P
O'*

I
w
8'&
I

>Pi

Ir ■

m
Ί
3r.
w

1
dr.o
O'

M

1
r
! r i
*
1

1
w/sv

§

§
&
1
rP

1
1Γη
a

g
s
3
71Pi'P
S’
MO'
§
r
aPr<
A
f
1

||Σύνολο Εργαζομένω
ν / Υποκαταστήματα

W<ΜΌ
3
τ.θ'
Μώ'

r
mΡ

1
i.

1

71

1c^·a
Λ
MO'
s
o

A0
1 < 3 
<

?
I
3.Q
r,

?'0
r
wP
1 

1 

1

a
>

«#t
ac

1

s

ίfiJ1

|| Απαιτήσεις έναντι τραπεζώ
ν / Υποχρεώ

σεις προς τράπεζες

δ'
*«

Ρ

I
S'
a0".
η

Xο
3
3-
8
η

ϊ
9Ρ)
η

ΗΡ
1δ'
ο
ΡφW'
Q
1+
71—
5

1
5r
k
O'-<

1
Μο

1ΦW9W
S<
-Οθ'-

HP
Bδ
&
>
PΦW'
9
1
r

1

|

k
o·

1
w
StN<

/

yS

1
n
y

1P

71
a
3.
a
p
Φ
S'p
δ
w3
8Λ
δ'c

£

1

I
9.
50c
1

1
§
i

71
δ=
3.
a
■c
Φ
S'—
δ
aw·pO)
2Λ
2

73
Ca

2

73
O
>

"”o

>
>

1
71

!cP
S'J1
*
>
*0a

1 

fPif)

H

3sCJ

SO■oX

SOso
sO

toΦO

toΦO

to
ΦOto

H
>

N
>

P
>toΌ

04ο
Κ>
04ο

y>
too

O
VOo

to00
04o

04
4-
*-oo

00
lyiO

o
3jo

p
o to

04

p
o
04

toο
-οο lyi o

P
OSso -j

ο ο
bs
4-

-t*0S
boc

04
04
too

to
*OO

0°
o

00
Vo

Oi
04
Os

soO

04to
*00ο

κ>
"-4
Ο

0400
00o o

o
o

04
©
lyio

04p
©

p
04o

p
too

JO
*sO
04

P
001

toto
οο

to
Οι
os

Οι
P
so
SO

"ο00
ρ
tyto

Ο
'bsΌ

so
SO
so

boo boo
Ό
"soo

o
o

0S
"oo

to
"oto

044-
4-ο

toΟΝ
Ιλο o

©
SOo

to
P
lyio

to
OS
04o

Ό00
uo

©
*Oo

P
oΌ

to00
o
04

SO
οο

p
to00 SO00 to

ρ
be4-

ρ
ΟιΌ

ρ
*Ό

to
04
Όo co 4-

O

04
Ό00

4^
P
4-
O

to
V
4-

04
04o

to
04
Ιλο

ο
ο

-t*
04
tOo bso

to
04
lyt
O

to
syi

"soo

SO
to
00o

p
boo

p
©so o

o
o
4-

so
*osο

to
00
Os

*os
4-

to
syi

Ο
00
4-

Ο

00
ρ
*Ό
0S

to
o
04

to
o bo

Os

SO
"soo

Ό
boo

•o
*o bso

■ο
ί-Λ
Ο

00
Όΐο

4-00
ly»
o

©
tOo

to
p

o

04o
wo

00
SO
too

o
"-4o

o
o
Ό o

p
o
04

Ό
soο

04
0400 SO

-t*
Os
04

Ο
os
Ό

Ο

Οι

ρ
be
4^

Ol
O
O

00
*"4c be00 00c

p
bsc

o
bs

p
boc

to
SOο

Ό

ο

syiy>
"04o

Js>
V)o

04p
04o

04
04
Vo

soto
oo

©
00o

o
o
os o

p
oto

Jo

ο
04
Όto

to
o
so

to
O

Ο
04to

Ο

04
Ο
Ο

jO
boo

4^
4^
O

to
O

04
"soo

00
VOo

Ό
4-
O

p
Οιo

Π
ΙΝ

ΑΚΑΣ 16



ΠΙΝΑΚΑΣ 17

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ
ΕΤΗ 1997 1998 1999
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποόοτικότητας
ROA (%) 1,30 1,50 2,50
ROE (%) 30,65 27,65 21,37
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 11,50 13,50 23,90
Χρηματοικονομική Μόχλευση 22,73 17,95 8.40
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 3,50 9,40 3,10
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 6,60 16,80 15,20
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 10,10 21.60 29,50
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,60 0,40 0,60
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,07 0,07 0,23
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες Ε36 3,70 2,23
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0.648 0,692 0,795
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1.078 1,562 1,526
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 2,551 2,017 2,697
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 22.500 20.600 20.000
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων 0,030 0,031 0,068
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1.130 1.160 1.300
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,120 0,110 0,105
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0,850 0,840 0,770
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 88.500 86.700 76,600
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 27.500 24.700 26.100
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 24,300 21,300 19,900
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ.κατά πελατών 7,30 2,30 2,90
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 38,80 33,60 29,60
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 4,40 5,60 11.80
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 11,30 16,60 39,90
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΗ 1997 1998 1999
Α. Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας
ROA (%) -0.73 0,00 0,12
ROE (%) -17,61 0,00 6,10
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) -4,10 0,00 12,02
Χρηματοικονομική Μόχλευση 17,60 9,03 4,78
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (%) 3,30 2,04 1,90
Β. Δείκτες Ρευστότητας
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Ενεργ.(%) 17,70 13,90 13,60
Ταμείο&Διαθέσιμα+Κρατικά&άλλα Αξιόγραφα / Συν. Καταθέσεων (%) 21,70 17,40 24.40
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,53 0,48 0,59
Ιδία Κεφάλαια / Καταθέσεις 0,05 0,11 0.38
Απαιτήσεις έναντι τραπεζών / Υποχρεώσεις προς τράπεζες 1,50 2,30 4,87
Γ. Δείκτες Παραγωγικότητας
Χορηγήσεις / Σύνολο Εργαζομένων 0,59 0,46 0,57
Καταθέσεις / Σύνολο Εργαζομένων 1,13 0,73 0.96
Ενεργητικό / Σύνολο Εργαζομένων 1,39 1,20 1.72
Σύνολο Εργαζομένων / Υποκαταστήματα 14,40 20,90 19.40
Καθαρα Κέρδη / Σύνολο Εργαζομένων -0,01 0.00 0.02
Δ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Συντελεστής Κάλυψης Εξόδων 1,40 0,89 1,14
Δείκτης Εκμ/σης Ενεργητικού 0,18 0,11 0,10
Εσοδα τόκων / Συν. Εσόδων 0.55 0,08 0,73
Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (%) 71,20 112,70 87,80
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Εξοδα (%) 28.40 24,20 24,10
Δαπ. Προσωπικού και Διοίκησης / Συν. Έσοδα (%) 20,30 21,80 23,90
Ε. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου (%)
Προβλέψεις για επισφ.απαιτ. / Απαιτ.κατά πελατών 6,50 1,90 1.30
Απαιτήσεις κατά Πελατών / Συν.Ενεργ. 42,80 38.20 32,70
ΣΤ. Δείκτες Φερεγγυότητας (%)
Ιδία Κεφάλαια / Συν.Ενεργ. 4,20 8.70 20,90
Ιδία Κεφάλαια / Απαιτ. Κατά Πελατών 9,70 22,70 64.02
Πηγή : ICAP & δημοσιευμένοι ισολογισμοί
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ

EFG - Eurobank Εργασίας 8 Ιουλίου 1999

Πειραιώς
Χίου 2 Μαρτίου 1999

Μακεδονίας - Θράκης 8 Μαϊου 1998

Alpha Ιονική 29 Μαρτίου 1999
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ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)

2. Alpha Τράπεζα Πίστεως

3. EFG Eurobank - Ergasias

4. Τράπεζα Πειραιώς

5. Εγνατία Τράπεζα

6. Aspis Bank



1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και 
αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε 
ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες της πελατείας της. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική εταιρεία Γενικών 
Ασφαλίσεων “Η Εθνική” και το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι την 
ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο 
στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η 
Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την “Τράπεζα Αθηνών”, που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα 
στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής της 
“Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ”, η οποία είχε προέλθει από τη 
συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της “Εθνική Κτηματική Τράπεζα 
της Ελλάδος ΑΕ” και της “Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ”, με σκοπό 
την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και 
κτηματικής πίστης. Η τυπική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 2/10/98 και η νέα 
τράπεζα διέθετε 705 υποκαταστήματα, 17.000 υπαλλήλους, ενεργητικό αξίας 35 δις 
ευρώ, καταθέσεις 28,3 δις ευρώ και χορηγήσεις 9,3 δις ευρώ. Την 20/2/2000 η ΕΤΕ 
ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, τη United 
Bulgarian Bank. Η Εθνική απέκτησε το 89,9% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το 10% 
διατήρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD), η οποία ήταν ένας από τους κύριους μετόχους της UBB, με την δέσμευση 
ότι μετά από δύο χρόνια μπορεί να πουλήσει το εναπομένον ποσοστό μόνο στην ΕΤΕ. 
Την 31/10/2001 ανακοινώθηκε η πρόθεση συγχώνευσης από τους διοικητές της 
Εθνικής Τράπεζες και της Alpha Bank. Την 20/12/2001 συμφωνήθηκε η δομή 
συγχώνευσης της νέας τράπεζας και η κατανομή των θέσεων στην εκτελεστική 
επιτροπή. Το εγχείρημα απέτυχε. Στις 19/1/2002 ανακοινώθηκε ότι οι 
διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες και έτσι ο στόχος για την δημιουργία ενός 
ευρωπαίου κολοσσού έμεινε απραγματοποίητος. Η αιτία της ανωτέρω αρνητικής 
εξέλιξης αποδίδεται στην εμμονή των διευθυντικών στελεχών της Alpha Bank να 
επιβάλουν την αρχή της ισοτιμίας ενώ η σχέση των στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
των δύο τραπεζών ήταν 1,6 υπέρ της ΕΤΕ και η σχέση των δύο κεφαλαίων 1,44 πάλι 
υπέρ της ΕΤΕ. Την 13/11/2001 έγινε γνωστή η εξαγορά από την ΕΤΕ μέσω της 
θυγατρικής της Atlantic Bank της Τράπεζας Yonkers Financial Corporation (Y.F.C). 
Η συμφωνία προβλέπει τίμημα εξαγοράς 69,6 εκατ. Δολαρίων και τελικά τη 
συγχώνευση της Y.F.C στην Atlantic Bank της Νέας Υόρκης. Τέλος, το 2002 η 
Τράπεζα προέβη σε συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής ’Εθνικής 
Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε” (ΕΤΕΒΑ) και της ”NBG 
France” προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής 
Τράπεζας.

2. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούρ
γησε μία μικρή εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Την 10 Μαΐου 1918 το τραπε
ζικό τμήμα του οίκου "Ι.Φ Κωστοπούλου" μετονομάσθηκε σε "Τράπεζα Καλαμών" 
και το 1924 η έδρα μεταφέρθηκε στην Αθήνα και η Τράπεζα ονομάσθηκε "Τράπεζα 
Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως". Το 1925 η Τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο



Αξιών Αθηνών. Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως", το 
1972 σε "Τράπεζα Πίστεως" και το 1994 σε "Alpha Τράπεζα Πίστεως". Ο όμιλος της 
Alpha Τράπεζας Πίστεως εξαγόρασε το 75% της Lombard Natwest, η οποία από 
1/10/98 λειτουργεί με το όνομα Alpha Τράπεζα Limited. Η τελευταία κάλυπτε το 5% 
της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου και διέθετε 24 υποκαταστήματα. Στις 29/3/99 το 
Δ.Σ της Εμπορικής Τράπεζας αποφάσισε να μεταβιβάσει το 51% του μετοχικού κε
φαλαίου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας στην Alpha Τράπεζα Πίστεως. Την 19η 
Απριλίου 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής 
Τραπέζης έναντι 798 εκατ. ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 1998 η Ιονική Τράπεζα ήταν η 
τέταρτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα βάσει ενεργητικού, και προσέ- 
φερε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Την 11η Απριλίου 2000 ε- 
γκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την Alpha Τράπε
ζα Πίστεως και στις 25/4/2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ των τραπεζών. 
Η νέα, διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από τη συγχώνευση ονομάζεται Alpha 
Bank. Ο όμιλος διέθετε στοιχεία του ενεργητικού αξίας 25,3 δις ευρώ, με χρηματι
στηριακή αξία 7,5 δις ευρώ, και ήταν ο δεύτερος στην Ελλάδα με 437 υποκαταστή
ματα, 720 ATMs και 2,7 εκατ. Λογαριασμούς πελατών. Το Δεκέμβριο του 1999 η 
Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Kreditna Banka AD - Skopje, ιδιωτικής 
τράπεζας της FYROM. Απέκτησε το 65,05% της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας των 
Σκοπιών αντί 9,45 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά της ο όμιλος της Alpha Τράπεζας 
δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλη τη Βαλκανική: Στη Ρουμανία μέσω της θυγατρικής 
της Banca Bucuresti που διέθετε το 1999 δίκτυο εννέα υποκαταστημάτων σε οχτώ 
πόλεις και προσωπικό 300 ατόμων. Στα τέλη Μαΐου 2000 η τράπεζα μετονομάστηκε 
σε Alpha Bank Romania. Στην Βουλγαρία μέσω του υποκαταστήματος της Ιονικής 
στη Σόφια και στην Αλβανία μέσω του υποκαταστήματος της Alpha Πίστεως στα Τί
ρανα, ενώ στις 23/12/99 έλαβε έγκριση για την ίδρυση και άλλων 4 υποκαταστημά
των στην Αλβανία.

3. EFG EUROBANK - ERGASIAS

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1990 με αρχική επω
νυμία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα". Η EFG Eurobank Ergasias είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από τον Απρίλιο του 1999 και υπόκειται στον έλεγχο 
και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, ως μέλος του EFG Bank 
European Financial Group, η Τράπεζα ελέγχεται έμμεσα και από την Ομοσπονδιακή 
Τραπεζική Επιτροπή Ελβετίας. Το 1997 μετονομάσθηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank 
Α.Ε. όταν αποφασίστηκε η ενοποίηση όλων των τραπεζών του μητρικού ομίλου κάτω 
από το κοινό εταιρικό σήμα EFG. Σήμερα, προσφέρει πλήρες φάσμα τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες. Η Τράπεζα 
καταλαμβάνει ηγετική θέση στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφό
ρους τομείς της αγοράς. Η EFG Eurobank Ergasias κατέχει την πρώτη θέση στις χο
ρηγήσεις καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών και δανείων προς μικρομε- 
σαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, ο Ό
μιλος κατέχει ηγετική θέση στην επενδυτική τραπεζική, μέσω της "EFG Telesis 
Finance", και στα προϊόντα κεφαλαιαιαγοράς, μέσω της "EFG Eurobank Χρηματι
στηριακή", ενώ διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο της διαχείρισης 
περιουσίας ιδιωτών (private banking) και σημαντική παρουσία στην τραπεζική επι
χειρήσεων. Με δυναμικό άνω των 12.000 ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
εγχώριο δίκτυο άνω των 300 καταστημάτων και 620 ΑΤΜ και με την αξιοποίηση ε
ναλλακτικών δικτύων (phone banking, ηλεκτρονική τραπεζική, και mobile banking) η



Τράπεζα επιτυγχάνει τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών της πανελλαδικά. 
Επίσης, η Τράπεζα αναπτύσσει την παρουσία της στην ευρύτερη γεωγραφική περιο
χή. Οι στρατηγικές συνεργασίες του Ομίλου με την Deutsche Bank και τον Όμιλο 
EFG Bank European Financial Group, με έδρα τη Γενεύη, διευκολύνουν την πρόσβα
ση στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Ενόψει της απελευθέρωσης της τραπεζικής ιδιωτών στα μέσα της δεκαετίας του 
1990, η Τράπεζα αποφάσισε να παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και να ε
πικεντρωθεί στη δραστηριότητα αυτή. Έτσι, η Τράπεζα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ε
πέκτασης κυρίως μέσω στρατηγικών εξαγορών. Οι δύο πρώτες στρατηγικές εξαγορές 
είχαν σαν αποτέλεσμα την επέκταση του τότε αποτελούμενου από επτά υποκατα
στήματα δικτύου. Το καλοκαίρι του 1996, η Consolidated Eurofinance Holdings 
S.A.(“CEH”), η οποία μετονομάσθηκε το 1999 σε EFG Consolidated Holdings S.A. 
και η οποία είναι η απευθείας μητρική εταιρία της Τράπεζας, εξαγόρασε την 
Interbank Ελλάδος Α.Ε. η οποία είχε ένα δίκτυο από 23 καταστήματα. Μεταγενέστε
ρα, τον Οκτώβριο του 1997, η Τράπεζα συγχωνεύθηκε με την Interbank. Με αυτή τη 
συγχώνευση η Τράπεζα όχι μόνον επέκτεινε το δίκτυο υποκαταστημάτων της, αλλά 
και την τεχνογνωσία και το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ισχυροποιήσει 
τη βάση του retail banking. To 1997, η Τράπεζα εξαγόρασε επίσης το δίκτυο retail 
της Credit Lyonnais Grece S.A., που αποτελείτο από πέντε καταστήματα. Την ίδια 
χρονιά η Τράπεζα μετονομάσθηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. Στις αρχές του 
1998 εξαγοράζει από τον Κορεάτικο όμιλο Hanwa το 58,08% των κοινών ονομαστι
κών μετοχών της Τράπεζας Αθηνών αντί 26,1 εκατ. ευρώ και από την Εθνική Τράπε
ζα το 51% των προνομιούχων μετοχών της ίδιας τράπεζας αντί 4,7 εκατ. ευρώ. Η 
Τράπεζα Αθηνών, της οποίας οι μετοχές ήταν εισηγμένες στο Χ.Α, διέθετε 24 υποκα
ταστήματα και τελικά συγχωνεύτηκε με την Eurobank. Επιπλέον, στις 29/6/98 προ
βαίνει σε μια εντυπωσιακή ενέργεια. Η Consolidated Euro finance Holdings S.A. 
(“CEH”) εξαγόρασε ποσοστό συμμετοχής 99,8% στην Τράπεζα Κρήτης, η οποία διέ
θετε δίκτυο 87 καταστημάτων, καθώς και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θυγα
τρικών, αποτελούμενο από μία εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και δύο ασφαλι
στικές εταιρίες. Το 1998 επίσης, η Τράπεζα και η CEH έγιναν οι κύριοι μέτοχοι της 
Τράπεζας Εργασίας εξαγοράζοντας από κοινού ένα ποσοστό συμμετοχής 18,4% στην 
Τράπεζα Εργασίας. Το Φεβρουάριο του 1999, η Τράπεζα εξαγόρασε το μερίδιο που 
κατείχε η CEH στην Τράπεζα Κρήτης. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του 1999 η Τρά
πεζα συγχωνεύθηκε με την Τράπεζα Κρήτης.Το Μάρτιο του 1999, η Τράπεζα συγχώ- 
νευσε τις δραστηριότητές της με αυτές της Τράπεζας Αθηνών με τη μέθοδο της α
νταλλαγής μετοχών και με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 31 Ιουλί
ου 1998. Ακολούθως, η Eurobank προχώρησε σε δημόσια εγγραφή με προσφορά του 
10,64% των μετοχών της η οποία προσήλκυσε 620.000 επενδυτές. Οι μετοχές της 
συγχωνευθείσας πλέον τράπεζας άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. στις 14 
Απριλίου 1999. Τον Ιούνιο του 1999, η Τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κε
φαλαίου 112 δις Δρ με δικαίωμα προτίμησης μία νέα μετοχή για κάθε πέντε παλιές. 
Τον Αύγουστο του 1999, η CEH (Consolidated Eurofinance Holdings S.A.) απέκτησε 
τον έλεγχο του 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια προσφορά στους 
μετόχους της τελευταίας. Το Μάρτιο του 2000 τα Διοικητικά Συμβούλια της πρώην 
Τράπεζας Εργασίας και της EFG Eurobank πρότειναν στους μετόχους τους αντίστοι
χα μία σχέση ανταλλαγής μετοχών κατά την οποία 0,75 μετοχές της Eurobank θα α
νταλλάσσονταν για κάθε μια μετοχή της Τράπεζας Εργασίας με σκοπό να προχωρή
σουν στη συγχώνευση των δύο οργανισμών. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2000 ολοκληρώθηκε 
η νομική συγχώνευση των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας. Η EFG Eurobank 
απορρόφησε την Τράπεζα Εργασίας βάσει ισολογισμών μετασχηματισμού της 31



Δεκεμβρίου 1999. Στη συνέχεια η EFG Eurobank μετονομάστηκε σε Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε. Τον Μάρτιο του 2002 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση, 
δΤ απορροφήσεως, της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων από την Τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias. Με τη συνένωση των δύο Τραπεζών και των θυγατρικών τους, 
ενισχύθηκε περαιτέρω η ηγετική θέση του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias στους 
τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών συναλλαγών, των παρα- 
γώγων και της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών. Αξίζει να σημειω
θεί ότι η Telesis είχε εξαγοράσει και απορροφήσει την Δωρική Τράπεζα για να εξα
γοραστεί και να απορροφηθεί με την σειρά της από την EFG Eurobank Ergasias. Με 
στόχο τη ενίσχυση της θέσης της στη διαχείριση περιουσίας, η EFG Eurobank 
Ergasias ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2002 την πρόθεσή της να συγχωνεύσει δι’ α
πορροφήσεως την «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και την «Επενδύσεις Αναπτύξεως 
ΑΕΕΧ», δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένες στην κύρια αγορά του 
ΧΑΑ. Προ των συγχωνεύσεων η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατείχε ποσοστό 
32% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» και 43% του 
μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Οι συγχωνεύσεις α
ναμένεται να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα, καθώς θα οδηγήσουν σε βελτίωση 
της αποδοτικότητας και σε συνέργιες κόστους στον τομέα διαχείρισης περιουσίας και 
ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «Επεν
δύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 2003, ενώ οι διαδικασία 
συγχώνευσης με την «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» αναμένεται να ολοκληρω
θούν επίσης μέσα στο 2003.

Όσον αφορά την δράση της τράπεζας στο εξωτερικό, τον Ιούλιο του 2000 η EFG 
Eurobank Ergasias απέκτησε συμμετοχή ύψους 19,25% στη ρουμανική εμπορική 
τράπεζα Banc Post. Το Νοέμβριο του 2002 ο Όμιλος διεύρυνε τη συμμετοχή του 
στην Banc Post Ρουμανίας σε 36,25% του μετοχικού της κεφαλαίου, με εξαγορά πο
σοστού 17%. Τον Ιούλιο του 2003, η EFG Eurobank Ergasias εξαγόρασε το 17% των 
μετοχών της ρουμανικής τράπεζας που κατείχε η πορτογαλική τράπεζα Banco ΒΡΙ, 
ελέγχοντας πλέον το 53.25% του μετοχικού κεφαλαίου της Banc Post. Η EFG 
Eurobank Ergasias έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει 
του πρόσθετου δικαιώματος να αποκτήσει και τις μετοχές της Banc Post που κατέχει 
η εταιρεία General Electric Capital Corp. H Banc Post είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εμπορικές τράπεζες της Ρουμανίας διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κατα
στημάτων το οποίο ενισχύεται περαιτέρω με επιπλέον σημεία πώλησης, μέσω της 
συνεργασίας της Banc Post με τον εγχώριο ταχυδρομικό οργανισμό Romania Post. Η 
Τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα, ενώ είναι ο α
διαμφισβήτητος ηγέτης στην αγορά πιστωτικών καρτών.

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ι
διωτική τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι 
το 1991. Τον Δεκέμβριο του 1991 πέρασε στον ιδιωτικό τομέα όταν η Εμπορική 
Τράπεζα πούλησε το 66,67% της συμμετοχής της σε όμιλο ιδιωτών επιχειρηματιών. 
Από τότε, παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστη
ριοτήτων. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς προχώ
ρησε σε μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις με σκοπό την εδραίωση της σε μία δυ
ναμικά αναπτυσσόμενη αγορά. Έτσι, το Μάϊο του 1998 αγοράζει από την Εθνική 
Τράπεζα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έναντι του ποσού των 80 εκατ. ευρώ, εξαγο
ράζει την μικρή εξειδικευμένη Τράπεζα Credit Lyonnais Hellas και το 36.37% των



μετοχών της Τράπεζας της Μακεδονίας - Θράκης. Το Νοέμβριο του 1998 ο όμιλος 
της Τράπεζας Πειραιώς κλείνει συνεργασία με την Xiosbank μέσω ανταλλαγής μετο
χών. Η Πειραιώς έναντι 243,5 εκατ. ευρώ αποκτά το 37,8% των μετοχών της Xios
bank και η τελευταία το 8,4% των μετοχών της Πειραιώς. Το Μάρτιο του 1999 αγο
ράζει το ενεργητικό της National Westminster Ελλάς και τα πέντε υποκαταστήματά 
της. Ο όμιλος διέθετε τότε 150 υποκαταστήματα. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2000 
συνήλθαν οι Γενικές Συνελεύσεις των Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας - Θράκης 
και Χίου και αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με ανταλλαγή μία μετοχή έναντι μίας 
μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς η οποία απορροφά τις άλλες δύο. Στις αρχές του 
2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ETBAbank από το Ελληνικό 
Δημόσιο. Αυτή η εξαγορά επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον Όμιλο Πειραιώς, με την 
ισχυροποίηση της κεφαλαιακής του βάσης διευρύνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης 
των εργασιών του, την απόκτηση ενός συμπληρωματικού δανειακού χαρτοφυλακίου 
και την αύξηση του μεριδίου αγοράς του στις τραπεζικές εργασίες, στο leasing και 
στη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η ETBAbank αναμένεται να συγχωνευ
τεί με την Τράπεζα Πειραιώς μέσα στο 2003. Επίσης, στις αρχές του 2002 υπογρά
φτηκε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου Πειραιώς με το διεθνή τραπε- 
ζο - ασφαλιστικό Όμιλο ING (Internationale Nederladen Group) για την ελληνική 
αγορά. Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ήταν η δημιουργία δύο κοινών επιχειρημα
τικών σχημάτων (joint ventures) στους χώρους των Τραπεζοασφαλειών - Ομαδικών 
Ασφαλιστικών Προϊόντων και της Διαχείρισης Περιουσίας Τρίτων, καθώς και η από
κτηση συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ING Ελλάδος και της δεύτερης στην 
πρώτη. Πεδίο δράσης τους θα αποτελόσουν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
με προτεραιότητα τη Βουλγαρία και την Τουρκία και προτιμητέα μέθοδος διείσδυσης 
θα είναι οι εξαγορές.

Τέλος, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει παρουσία και στο εξωτερικό, η ο
ποία εστιάζεται κυρίως στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία στα μεγάλα χρη
ματοοικονομικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Α
μερικής. Συγκεκριμένα ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στις 
Η.Π.Α με την Piraeus Bank Romania και στη Βουλγαρία με 6 υποκαταστήματα της 
Τράπεζας Πειραιώς.

5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εγνατία Τράπεζα ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα καταξιωμένων επιχειρημα
τιών στη Θεσσαλονίκη. Η μητρική εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρέχοντας παράλληλα ολοκλη
ρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις - πελάτες. Με γνώμονα τη 
συνολική κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των πελατών δραστηριοποιήθηκε στον 
χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέσω της θυγατρικής Εγνατία ΑΕΔΑΚ που ιδρύθη
κε το 1992 με έδρα την Αθήνα κατέχοντας σήμερα το 44%. Στην χρηματιστηριακή 
αγορά μέσω της εξαγοράς της Α.Χ.Ε “Παν. Κονταλέξης” που ιδρύθηκε το 1991, με 
έδρα την Αθήνα και προσχώρησε στον όμιλο εταιρειών της Εγνατίας Τράπεζας μετο
νομαζόμενη σε Εγνατία ΑΧΕ το 1994.

Το Σεπτέμβριο του1998 η Εγνατία Τράπεζα εξαγόρασε την Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999 
και την 26η Αυγούστου έγινε η εισαγωγή της Εγνατίας Τράπεζας στο Χ.Α.Α. Το δί
κτυο της τράπεζας το 1999 ανέρχεται σε 46 υποκαταστήματα. Με σκοπό τη δημιουρ
γία εναλλακτικών δικτύων πώλησης και την είσοδο της στην τουριστική αγορά, η 
τράπεζα εξαγόρασε το 2000 το 41,92% των Ανταλλακτηριών Συν/τος “Eurocambio



Α.Ε” ποσοστό που διατηρεί μέχρι σήμερα. Στα πλαίσια της στρατηγικής της τράπεζας 
για έξοδο εκτός των Ελληνικών συνόρων, εξαγόρασε το 2000 το 99% της τράπεζας 
BNP - DRESDNER (ROMANIA) S.A η οποία μετονομάστηκε πλέον σε EGNATIA 
BANK (ROMANIA) S.A. Η θυγατρική τράπεζα στην Ρουμανία έχει σαν στόχο να 
αυξήσει το δίκτυο των υποκαταστημάτων και να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στη 
λιανική τραπεζική, σε μια χώρα η οποία θεωρείται από της πιο σημαντικές στην πε
ριοχή και κυρίως με καλές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Στα τέλη του 2001 το 
δίκτυο της Εγνατίας Τράπεζας αποτελείται από 60 υποκαταστήματα.

6. ASPIS BANK

Η ASPIS BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 με 
ιδρυτικούς μετόχους την εταιρία AEGON GRIEKENLAND HOLDING B.V. (ποσο
στό 50%) και τον κ. Π. Ψωμιάδη (ποσοστό 50%).Το 1998 η τράπεζα εισάγεται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και συγχρόνως διευρύνει την παρουσία της στην κε
φαλαιαγορά, αποκτώντας το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΑΕΔΑΚ και 
το 20% της ΑΣΠΙΣ Χρηματιστηριακής. Το ίδιο έτος ολοκληρώνεται η μελέτη ανα
βάθμισης και εκσυγχρονισμού των λειτουργικών συστημάτων και μηχανογραφικών 
εφαρμογών της Τράπεζας. Τον Ιούλιο του 2003 τα Δ.Σ των τραπεζών Aspis Bank και 
Standard Chartered Grindlays Bank συμφώνησαν για την εξαγορά της δεύτερης από 
την πρώτη. Κατά το α’ εξάμηνο του 2003 ολοκληρώθηκε η επικείμενη εξαγορά κα
θώς της το ίδιο διάστημα υπογράφτηκε και η συμφωνία εξαγοράς του τομέα λιανικής 
και εμπορικής τραπεζικής της ABN AMRO στην Ελλάδα από την Aspis Bank. Η 
Aspis Bank πιστεύει ότι η εξαγορά της Standard Chartered Grindlays Bank στην Ελ
λάδα εξυπηρετεί τη στρατηγική της συντηρητικής επέκτασης μέσω της εξαγοράς συ
μπληρωματικών τομέων τραπεζικών δραστηριοτήτων, γεγονός που αποδεικνύει και η 
πρόσφατη εξαγορά του τομέα λιανικής και εμπορικής τραπεζικής της ABN AMRO 
στην Ελλάδα. Το Δίκτυο της Τράπεζας αριθμεί σήμερα 62 Καταστήματα σ' όλη την 
Ελλάδα, έναντι 41 που λειτουργούσαν στο τέλος του 2001. Τα 16 νεοαποκτηθέντα 
Καταστήματα προέρχονται από την εξαγορά του Τομέα Καταναλωτικής & Εμπορι
κής Τραπεζικής της ABN AMRO στην Ελλάδα, ενώ 5 είναι νέα Καταστήματα ASPIS 
BANK. Το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 67% και αριθμεί 742 τραπεζικά στε
λέχη και υπαλλήλους έναντι 444 το 2001.


