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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις βασικές 
τάσεις και τα ευρήματα της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με 
την εξέλιξη των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Σκοπός της είναι να αναδείξει τα πρακτικά και τα λειτουργικά 
προβλήματα που προκύπτουν από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και μια 
σειρά ανοικτά ζητήματα, στα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις:

• η θεωρία και η πρακτική του Εργατικού Δικαίου,
• οι επιστήμες της Οργάνωσης και Διοίκησης των

επιχειρήσεων,
• ο Κοινωνικός Διάλογος,
• οι στρατηγικές επιλογές αλλά και η καθημερινή πρακτική των 

μερών και των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας.
Ειδικότερα, καλύπτονται θέματα εξαγορών - συγχωνεύσεων, στρατηγικής 

τραπεζών, ανθρώπινου δυναμικού τραπεζών, η λειτουργία των τραπεζών στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ο.Ν.Ε. και αναφέρονται παραδείγματα 
συγχωνεύσεων και εξαγορών από το διεθνή και τον ελληνικό τραπεζικό χώρο.

Τα τελευταία χρόνια η κατάρρευση μιας σειράς περιορισμών στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης, που αφορούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε οικονομικά 
ανεπτυγμένες κυρίως χώρες, δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία σύνθετων χρηματοοικονομικών ομίλων επικεφαλής των οποίων είναι 
τραπεζικά ιδρύματα. Στο διάστημα των δύο τελευταίων δεκαετιών το τραπεζικό 
σύστημα έχει εξελιχθεί διεθνώς πολύ σημαντικά. Ο ρόλος των τραπεζών, η δομή 
και η λειτουργία τους, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, έχουν αλλάξει λόγω των 
δραματικών εξελίξεων στο διεθνή οικονομικό χώρο.

Αν και ο πληθωρισμός έχει πλέον περιοριστεί στις ανεπτυγμένες χώρες σε 
ανεκτά επίπεδα, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας και υπερχρέωσης με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις 

στο διεθνές πιστωτικό σύστημα.
Οι εξελίξεις διεθνώς υποχρέωσαν τις τράπεζες και τα διάφορα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής 
τους δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους σε θέματα περαιτέρω 
ανάπτυξης κερδοφορίας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, προσφέροντας 
νέες υπηρεσίες και προϊόντα στην πελατεία τους.
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Ο υψηλός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την πολιτική των τραπεζών για 
αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά και μεγέθυνση του ισολογισμού τους, 
οδήγησε σε υπερβολική αύξηση των κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι τράπεζες 

χωρίς ανάλογη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση που μόνο τελευταία έχει 
αρχίσει να βελτιώνεται.

Τα επιτόκια, λόγω του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας στις προσδοκίες, 
αυξήθηκαν την δεκαετία του ’80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Είχαν 
πολύ πιο ασταθείς διακυμάνσεις από ότι στο παρελθόν, γεγονός που προώθησε 
καινοτομίες στα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Οι τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν 
την αβεβαιότητα και τα ασταθή επιτόκια, προσπάθησαν να μεταβιβάσουν τους 
κινδύνους σε καταθέτες και δανειζόμενους, μειώνοντας τη διάρκεια πιστώσεων και 
υιοθετώντας κυμαινόμενα επιτόκια. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί ο πιστωτικός 
κίνδυνος, εφόσον οι εισροές πόρων των δανειζομένων και η εξυπηρέτηση των 
δανείων δεν ήταν πια συνδεδεμένες. Ο κίνδυνος αυτός εντάθηκε ακόμη 
περισσότερο λόγω των υψηλών επιτοκίων και της μικρής οικονομικής μεγέθυνσης. 
Οι μεγάλες διακυμάνσεις σε απόλυτες και σχετικές τιμές, συμπεριλαμβανομένων 
των τιμών του συναλλάγματος, ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να προσφύγουν στην 
τραπεζική χρηματοδότηση, γατί ήταν μειωμένη η δυνατότητα των κεφαλαιαγορών 
λόγω της αβεβαιότητας. Όλοι οι χρηματοδοτικοί, μεσολαβητικοί οργανισμοί 
αντιμετώπισαν χειροτέρευση στην ποιότητα των δανείων τους και γενική αύξηση 
του πιστωτικού κινδύνου.

Η οικονομική ανισορροπία οδήγησε και σε κλαδικές ανισορροπίες στη 
χρηματοδότηση. Τα νοικοκυριά συνέχισαν να είναι ο περισσότερο πλεονασματικός 
τομέας, αλλά υπήρξε μια ανακατάταξη στη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων 
προς τοποθετήσεις με μεγαλύτερη ρευστότητα, υψηλό κίνδυνο και απόδοση, που 
επηρέασε τη μορφή των εισροών στο τραπεζικό σύστημα και την κατανομή μεταξύ 
παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών 
εργαλείων, τόσο των τραπεζών, όσο και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών.

Οι μεταβολές αυτές στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον έδωσαν 
ώθηση στην εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Με την καθιέρωση των ελεύθερα 

κυμαινόμενων ισοτιμιών διευρύνθηκε η συμμετοχή των τραπεζών στις αγορές 
συναλλάγματος. Με την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των χρηματαγορών οι 
επιχειρήσεις απευθύνθηκαν στη διεθνή χρηματαγορά για ανεύρεση κεφαλαίων, 
ιδιαίτερα για μεγάλες επενδύσεις για τις οποίες δεν επαρκούσε η εγχώρια αγορά.
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Έτσι κατά τα τελευταία χρόνια η διεθνής δραστηριότητα των τραπεζών 
αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο του ισολογισμού τους.

Εκτός από τις μεταβολές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, πρόσθετες 

αλλαγές συνετέλεσαν στις εξελίξεις στις χρηματοδοτικές τεχνικές, όπως οι δυνάμεις 
της αγοράς που δημιούργησαν ανταγωνιστικές πιέσεις με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση της τραπεζικής αγοράς. Η γενική αύξηση του προσωπικού εισοδήματος 
οδήγησε σε συμμετοχή μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ο συνδυασμός υψηλού και κυμαινόμενου 
πληθωρισμού με υψηλά και ασταθή επιτόκια ώθησε τους επενδυτές αποταμιευτές 
να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη 
διαχείρισή τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους και να αυξήσουν το 
εισόδημά τους. Έτσι οι αποταμιευτές άρχισαν να είναι περισσότερο δεκτικοί σε νέα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. unit trusts, mutual funds), πολλές φορές 
εναλλακτικά προς τις τραπεζικές καταθέσεις. Οι επιχειρήσεις επίσης ανέπτυξαν 
ζήτηση για νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, περισσότερο διαφοροποιημένα και 
περίπλοκα. Έτσι ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες στις τράπεζες που ήταν έτοιμες να 
καινοτομήσουν, να επεκτείνουν τις υπηρεσίες που προσέφεραν και να 
ανταγωνιστούν άλλους εξειδικευμένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Εκτός από τις τάσεις στο οικονομικό περιβάλλον, πολλές φορές οι 

αλλαγές στην πολιτική προώθησαν ή εμπόδισαν τις εξελίξεις. Οι άμεσοι διοικητικοί 
περιορισμοί σταμάτησαν να αποτελούν τα κυριότερα μέσα οικονομικής πολιτικής, 
ενώ παράλληλα μειώθηκε ο προστατευτισμός των τραπεζών με αποτέλεσμα έναν 
εντονότερο ανταγωνισμό στο κλάδο των χρηματοδοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα 
με την τάση για φιλελευθεροποίηση των χρηματαγορών, άνοιξε το πεδίο για 
ανταγωνισμό τιμών στον τραπεζικό τομέα. Έτσι οι τράπεζες διείσδυσαν σε 
καινούργιους τομείς, είτε άμεσα, είτε μέσω των θυγατρικών τους.

Οι αλλαγές που συνετέλεσαν στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και 
ρυθμιστικό περιβάλλον επηρέασαν την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. 
Παρόλο που οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες 

(καταθέσεις, δάνεια, πληρωμές), η αντιμετώπιση και το εύρος της λειτουργίας τους, 
όσο και ο ανταγωνισμός στις χρηματαγορές, έχουν αλλάξει. Η εξάπλωση της 

διεθνούς τραπεζικής δραστηριότητας έδωσε νέες διαστάσεις στο μακροοικονομικό 
ρόλο των τραπεζών.
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Η επέκταση της υπερεθνικής διατραπεζικής αγοράς βοήθησε τις τράπεζες 
να αναπτύξουν τις διεθνείς τους επιχειρήσεις, να ασκήσουν επιτυχημένα τη 
διαχείριση ενεργητικού παθητικού και να συνάψουν επιχειρηματικές σχέσεις με 

άλλους οργανισμούς που δρουν διεθνώς.
Όσον αφορά την ελληνική τραπεζική αγορά ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο 

Retail Banking. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι περισσότερες νέες 
τράπεζες που ξεκινούν τη λειτουργία τους στην Ελληνική επικράτεια έχουν 
πρωταρχικό στόχο την προσφορά προϊόντων του Retail Banking και πολύ 
αργότερα επεκτείνονται σταδιακά και στο Corporate Banking .

Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των Retail 
εργασιών, αλλά και των υποκαταστημάτων, αφού ο αριθμός τους υπολείπεται του 
μέσου ευρωπαϊκού. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,4 καταστήματα τραπεζών ανά 
10.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι διπλάσιος (4,8 
υποκαταστήματα ανά 10.000 κατοίκους). Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στα 
ATM’s, όπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αριθμός τους είναι 
τριπλάσιος (4,4 ATM’s/10.000 κατοίκους) σε σχέση με τον αριθμό τους στην 
Ελλάδα (1,5 ATM’s/10.000 κατοίκους).

Η ανάγκη για μεγαλύτερα κεφάλαια, προκειμένου οι τράπεζες να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, η πίεση των μετόχων, που σε πολλές 
περιπτώσεις είναι επενδυτικοί οργανισμοί, για υψηλότερα κέρδη, καθώς και η 
ανάγκη δημιουργίας μεγάλων οικονομιών κλίμακας για την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού εντός και εκτός των «τειχών», έχει οδηγήσει τον τραπεζικό κλάδο 
σε μια χιονοστιβάδα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τη χρονική περίοδο 1979 - 1994, στις Η.Π.Α. πάνω από το 1/3 των 
τραπεζικών ιδρυμάτων εξαφανίστηκε είτε εξαιτίας εξαγορών και συγχωνεύσεων, 
είτε εξαιτίας αποτυχημένων αποτελεσμάτων. Την χρονική περίοδο 1988-1992 το 
κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων των τραπεζών χτύπησε την πόρτα των 
χωρών της Ε.Ε.

Το δυσκολότερο κομμάτι της διαδικασίας συγχώνευσης ή εξαγοράς 
επικεντρώνεται καθαρά στο γεγονός της άγνοιας που υπάρχει μεταξύ των δύο 
πλευρών για τη δομή, την προσωπικότητα και τις ικανότητες της άλλης πλευράς. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναφέρεται ότι κάθε εξαγορά και 
συγχώνευση πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιχειρηματική 
επιλογή για κάθε επιχείρηση, προκειμένου να προωθήσει τα γενικότερα σχέδιά 
της.

9



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συμβάλλουν συνήθως στη δημιουργία 
μεγάλων τραπεζικών ομίλων, στην άρση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις 
τράπεζες που συγχωνεύονται, στην εξυγίανσή τους κ.α. Έτσι η συγχώνευση 
αποβαίνει ωφέλιμη για την ιδιωτική, αλλά και την εθνική οικονομία, εφόσον βέβαια 
δεν οδηγεί σε ανεπίτρεπτες καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τα 
άρθρα 2του Ν.703/1977 και 86 της συνθήκης της Ε.Ε.

Οι υποστηρικτές των συγχωνεύσεων και εξαγορών ισχυρίζονται ότι μέσω 
αυτών αυξάνει το μέγεθος των τραπεζών, ορθολογικοποιείται η παραγωγική τους 
διαδικασία και εκκαθαρίζεται ο κλάδος από αναποτελεσματικά ιδρύματα, με τελικό 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι συγχωνεύσεις θεωρούνται ένα 
σημαντικό μέσο για να επιτευχθούν λειτουργικές συγχρονισμένες προσπάθειες 
μείωσης του κόστους. Εάν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, αύξηση του μεγέθους 
της τράπεζας δεν θα συνοδευτεί από ισόποση ποσοστιαία αύξηση στο κόστος 
παραγωγής, φαινόμενο που μπορεί να αποδοθεί στη καλύτερη κατανομή των 
έργων, στην εξειδίκευση, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση του κινδύνου, 
καθώς αυξάνει ο αριθμός των δανείων.

Οι επιφυλακτικοί θεωρούν ότι μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
ενισχύεται ο έλεγχος της αγοράς και η μονοπωλιακή δύναμη των τραπεζών με 
αποτέλεσμα οι πελάτες των νέων μεγάλων τραπεζών να χρεώνονται τελικά 
σχετικά υψηλότερες τιμές για τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εξάλλου οι 
εξαγορές και οι συγχωνεύσεις μπορεί να έχουν ως κύρια επιδίωξη τη βελτίωση 
των συμφερόντων όχι των ιδιοκτητών - μετόχων, αλλά των διευθυνόντων τις 
τράπεζες, οι οποίοι για πολλούς λόγους εξασφαλίζουν καλύτερες και 
ασφαλέστερες απολαβές όταν διοικούν μεγάλες παρά μικρές τράπεζες.

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει 
διαστάσεις επιδημίας τα τελευταία χρόνια και αφορά όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με τον τραπεζικό τομέα όμως να κατέχει την πρώτη θέση τη δεκαετία 
1985 -95 σύμφωνα με σχετικά στοιχεία (Securities Data Company) τόσο στον 
ευρωπαϊκό χώρο όσο και στις Η.Π.Α., ενώ ο τομέας των ασφαλιστικών εταιριών 
κατέχει την τέταρτη θέση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως:

• Στον ανταγωνισμό και τη μείωση των εσόδων και την ανάγκη ανάλογης 

περικοπής των εξόδων.

• Στην εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.
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• Στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και την προσφορά 
συμπληρωματικών προϊόντων.

Στην Ευρώπη, και με βάση την προοπτική της πλήρους οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης και τη δημιουργία ενιαίου νομίσματος, αναμένεται οι 
τράπεζες του 2000 να είναι ακόμα πιο μεγάλες, περνώντας κατ’ αρχήν από 
συγχωνεύσεις μέσα στις ίδιες τους τις χώρες και αργότερα σε διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την εικόνα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμένεται δηλαδή η δημιουργία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων που θα 
μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου των 
καταστημάτων τους και το πλεονάζον - λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας- προσωπικό τους, μετασχηματίζοντας κάθε τραπεζικό κατάστημα σε 
χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα. Αυτό βέβαια θα απαιτήσει και αλλαγές στις 
οργανωτικές δομές με βάση τις αγορές - στόχους ώστε να συνδυαστούν τα 
πλεονεκτήματα του μεγάλου μεγέθους με αυτά της ευέλικτης εξειδίκευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό ττεριγράφεται η διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος από οικονομικής και οργανωτικής άποψης. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη 
λιανική τραπεζική που θεωρείται για τις τράπεζες μια ιδιαίτερη κερδοφόρος αγορά. 
Αναφέρεται η κερδοφορία των τραπεζών Παρατίθενται τα μερίδια αγοράς των 
τραπεζών στον ελλαδικό χώρο, οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου και οι εξελίξεις 
στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ακόμη περιγράφονται το νομικό 
καθεστώς των εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και τα χρονικά εξαγοράς των 
μεταξύ των τραπεζών Eurobank-Εργασίας και Εθνικής-Alpha.

1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται 54 εμπορικές και συνεταιριστικές 
τράπεζες, με 2.179 υποκαταστήματα και 6 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, με 421 
υποκαταστήματα (Πίνακας 3).
1.1.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Κερδοφορία

Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα διαβιώνουν εποχή «παχέων αγελάδων». Η 
κεφαλαιακή τους επάρκεια, η κερδοφορία τους και η αποτελεσματικότητά τους 
είναι υψηλές σε σχέση με τις τράπεζες των υπολοίπων χωρών. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ελλάδος, στα μέσα του 1998, τα εποπτικά κεφάλαια των εμπορικών 
τραπεζών ανέρχονταν στα 1.531 δισ. δρχ., παρουσιάζοντας άνοδο 47% σε σχέση 
με τα μέσα του 1996, ενώ ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν 11% (ο 
απαιτούμενος είναι μόνον 8%). Τα κεφάλαια πρώτης βαθμίδας (Tier I), 
αποτελούσαν το 90% των εποπτικών κεφαλαίων, ή 5,1% του ενεργητικού. Μετά τα 
μέσα του 1998, τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν ραγδαία, κυρίως λόγω 
των αναμενόμενων εξαγορών. Από τον Ιούλιο του 1998 έως τον Μάρτιο του 1999, 
οι τράπεζες άντλησαν 495 δισ. δρχ. από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ από τον 
Απρίλιο του 1999 έως σήμερα, άλλα 1.200 δισ. δρχ. Το αποτέλεσμα είναι μια 
υπερεπάρκεια κεφαλαίων, τα οποία θα πρέπει να βρουν σύντομα επενδυτικές 

διεξόδους (νέες εξαγορές, νέα προϊόντα, κ.λπ.), διαφορετικά θα συντελέσουν σε 
μείωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, για την οποία κυρίως ενδιαφέρονται 

οι επενδυτές-μέτοχοι.
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1.1.1 Κεφαλαιακή Επάοκεια και Κερδοφορία______________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας 3: Διάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος (12/99)

Αριθμός Τραπεζών Αριθμός Υποκαταστημάτων

Εμπορικές & Συνεταιριστικές 54 2179

Υπό-Κρατικό έλεγχο 3 1153

Ιδιωτικές 16 880

Ξένες 23 115

Συνεταιριστικές 12 31

Ειδικοί Πιστωτικοί 6 421

Οργανισμοί

Αγροτική 1 242

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 1 130

Ασπίς Στεγαστική 1 30

Ταμείο Παρακ/κών και Δανείων 1 4

Τράπεζες Επενδύσεων 2 15

Πηγή: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί και υπολογισμοί

Πίνακας 4: Δείκτες Κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας Ελληνικών Τραπεζών.

Εθνική Πίστεως Εμπορική Eurobank Εργασίας

ΝΜ (%) 2,25 2,80 3,25 2,06 4,70

ROAA(%) 1,38 3,12 0,49 0,76 4,78

ROAE(%) 38,00 34,30 11,30 6,20 50,50

Αποτελεσματικότητα

(%)

56,00 44,60 74,70 68,80 37,90

Δισ Δρχ

Ενεργητικό 13208,50 4554,50 5266,50 1507,70 1767,20

Ίδια Κεφάλαια 525,30 395,10 223,00 193,60 163,50

Κέρδη προ φόρων 181,90 125,70 26,20 6,20 76,30

Πηγή: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί, υπολογισμοί συγγραφέα. Στους υπολογισμούς, δεν 
ενοποιούνται τα στοιχεία τραπεζών που εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύτηκαν το 1999.

Σηυειώσεκ: ΝΙΜ (Net Interest Margin) εκφράζει τα καθαρά έσοδα από τόκους ως 
ποσοστά του μέσου ενεργητικού (αρχής-τέλους έτους). ROAA (Return on Average 
Assets) είναι η απόδοση του μέσου ενεργητικού, ROAE (Return on Average 

Equity) είναι η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων, και Αποτελεσματικότητα 
(Efficiency) είναι τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των λειτουργικών εσόδων.
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1.1.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Κερδοφορία______________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η κερδοφορία και η αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Ο δείκτης ΝΙΜ, που εκφράζει τα καθαρά έσοδα 
από τόκους, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το ίδιο 
ισχύει και για την απόδοση ενεργητικού (ROAA) και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
(ROAE) για 3 από τις 5 ελληνικές τράπεζες. Η αποτελεσματικότητα είναι, επίσης, 
μεγάλη αν σημειωθεί ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου σε ύψος 
αντίστοιχο με αυτό της Εθνικής. Σημειώνεται ότι όσο πιο μικρός ο δείκτης, τόσο 
μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα. Οι Τράπεζες Εργασίας και Πίστεως έχουν από 
τους καλύτερους δείκτες αποτελεσματικότητας στον κόσμο.

1.1.2 Η λιανική Τραπεζική
Η δημιουργία ισχυρού δικτύου διανομής τραπεζικών προϊόντων και 

υπηρεσιών αποτελεί για τις ελληνικές τράπεζες την αιχμή του δόρατος για στο 
στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής τους και το βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τη 
θέση τους στο νέο υπο διαμόρφωση περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης 
οικονομικής δραστηριότητας. Τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα προχωρούν στην 
επέκταση του φυσικού δικτύου των καταστημάτων τους, εκσυγχρονίζοντας 
ταυτόχρονα τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα καταστημάτων και μετεκπαιδεύοντας το 
ανθρώπινο δυναμικό τους στις νέες μεθόδους πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. Στόχος είναι να οι τραπεζικοί υπάλληλοι να μετατραπούν σε πωλητές 
προϊόντων και υπηρεσιών, που θα παρέχουν όμως και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και θα συλλέγουν στοιχεία, αλλά δεν θα διεκπεραιώνουν στο Κατάστημα το 
εκάστοτε αίτημα του συναλλασσόμενου με την τράπεζα. Οι περισσότερες εργασίες 
των πελατών της τράπεζας θα πραγματοποιούνται με το internet banking και τα 
ΑΤΜς. Για το λόγο αυτό παράλληλα, αξιοποιούν τις τεχνικές που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες στην προώθηση τόσο επενδυτικών προϊόντων, όσο και 
προϊόντων λιανικής τραπεζικής σε μια προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών 

δαπανών και ισχυροποίησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Τέλος, στα πλαίσια της 
προσπάθειας ενίσχυσης της θέσης τους στις διεθνείς αγορές, μελετούν 
συνεργασίες και συμμαχίες μεταξύ τους, καθώς και με χρηματοοικονομικούς 
κολοσσούς του εξωτερικού.
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Ως γνωστόν, οι εξελίξεις αυτές έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια από την 
προοπτική της όξυνσης του ανταγωνισμού στο εντός ΟΝΕ περιβάλλον, προοπτική 
που έχει πυροδοτήσει από τα τέλη του έτους 2000 τον «τιμολογιακό πόλεμο» που 
παρατηρείται στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Συγκεκριμένα οι τράπεζες 
προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων χορηγήσεων στεγαστικών 
δανείων, αλλά και των επιτοκίων για καταθέσεις Ταμιευτηρίου, εξέλιξη που έθεσε 
τις βάσεις εισόδου σε μια νέα εποχή μειωμένων διαφορών επιτοκίων χορηγήσεων- 
καταθέσεων (spreads). Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
καλύτερες αποδόσεις του ενεργητικού τους. Παράλληλα, τα χαμηλά επιτόκια 
δανεισμού οδήγησαν σε αύξηση των δανειοληπτών, εντείνοντας τον ανταγωνισμό 
στον κλάδο για αύξηση του μεριδίου στον χώρο της λιανικής τραπεζικής.

Ο υψηλός λόγος καταθέσεων προς παθητικό δείχνει ότι στην Ελλάδα το 
επίπεδο αποδιαμεσολάβησης είναι χαμηλό, αφού η πλειοψηφία των 
αποταμιεύσεων βρίσκεται με τη μορφή των τραπεζικών καταθέσεων.

Αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών τραπεζών και 
συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Επιπλέον οι ελληνικές τράπεζες 
απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα ιδίων κεφαλαίων. Οι ως πρόσφατα ευνοϊκές 
συνθήκες στην κεφαλαιαγορά τους επέτρεψαν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους 
βάση και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (περίπου 15%), διαμορφώνοντας όμως 
τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό, 
ωστόσο, συνεπάγεται πως θα είναι σε πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτούν τις 
αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονομία και να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και 
διαμέσου συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Οι ελληνικές τράπεζες συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, έχουν 
υψηλή καθαρή επιτοκιακή αποδοτικότητα, αλλά και μεγάλα μη επιτοκιακά έσοδα. 
Η υψηλή επιτοκιακή αποδοτικότητα οφείλεται, αφενός, στις τοποθετήσεις των 
τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα με υψηλές αποδόσεις σε σχέση με τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αφετέρου, σε μια ιδιάζουσα μορφή εγχώριου 

ανταγωνισμού, η οποία εστιάζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και διατήρησε τα 
επιτόκια χορηγήσεων σχετικά υψηλά στο παρελθόν.

1.1.2 Η Λιανική Τραπεζική________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Επίσης τα τελευταία χρόνια η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών 
αγορών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων δανειακών προϊόντων και την 
αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Στο παρελθόν τα υψηλά μη 
επιτοκιακά έσοδα υποστηρίχθηκαν από αμοιβές και προμήθειες που πλήρωνε το 
Δημόσιο για τη διάθεση των κρατικών χρεογράφων στο επενδυτικό κοινό και την 

υποχρεωτική ανακατάθεση των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στην Κεντρική 
Τράπεζα. Ακόμη πιο σημαντικά στην αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων 
επέδρασαν τα μεγάλα κέρδη από τις χρηματοοικονομικές πράξεις των μεγάλων 
τραπεζικών χαρτοφυλακίων ομολόγων (ιδιαίτερα από τα trading ροιίίοΐίος) και 
χαρτοφυλακίων συμμετοχών. Συγκεκριμένα το έτος 1999 ήταν ένα έτος ρεκόρ. Το 
εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές πράξεις στο έτος αυτό για τις ελληνικές 
τράπεζες ανήλθε σε 1,5% των μέσων στοιχείων ενεργητικού τους, συγκρινόμενο 
με το 0,2% των τραπεζών στην Πορτογαλία, το 0,16% των τραπεζών στην Ιταλία 
και το 0,09% των τραπεζών της Ισπανίας. Στο μέλλον, ο αυξημένος ανταγωνισμός 
μεταξύ των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων θα τείνει να συμπιέσει τα επιτοκιακά 
περιθώρια θα πιέσει τις τράπεζες να επεκταθούν σε άλλα, μη παραδοσιακά 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον η τάση αποδιαμεσολάβησης και η χαμηλή αποδοτικότητα 
παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων (π.χ. τραπεζικές καταθέσεις), θα 
επηρεάσουν τη ρευστότητα των τραπεζών. Έτσι αυτές θα αναγκαστούν να 
στραφούν σε εναλλακτικές μορφές άντλησης κεφαλαίων, αυξάνοντας έτσι το 
κόστος τους. Όσον αφορά τα μη επιτοκιακά έσοδα, η δημιουργία μεγαλύτερου 
μεγέθους κεφαλαιαγορών θα ενισχύσει τα έσοδα από τις εργασίες 
αποδιαμεσολάβησης (αναδοχές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεματοφυλακή, 
χρηματιστηριακές υπηρεσίες). Το ίσιο θα συμβεί κατά την ενασχόληση με 
δραστηριότητες όπως οι ασφάλειες, διαχείριση κεφαλαίων και διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας.

Αντιμέτωπες με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στα εσωτερικά 
επιτοκιακά περιθώρια, οι ελληνικές τράπεζες συνειδητοποιούν την ανάγκη να 

περιορίσουν το κόστος, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τον εγχώριο ανταγωνισμό 
όσο και τον επερχόμενο και ακόμη πιο οξύ ευρωπαϊκό, καθώς και να διαφυλάξουν 
την κερδοφορία τους.

1.1.2 Η Λιανική Τραπεζική________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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1.1.2 Η Λιανική Τραπεζική________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Για το λόγο αυτό οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να εξυγιάνουν και να 
αναδιαρθρώσουν το δανειακό και μετοχικό χαρτοφυλάκιό τους, μειώνοντας το 
ρυθμό ανάπτυξης των λειτουργικών τους εξόδων και διαμορφώνοντας με 
ορθολογικότερο τρόπο τις διαδικασίες τους. Η επένδυση στην υψηλή τεχνολογία, 
η βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας και η παροχή εναλλακτικών δικτύων 
διανομής αποτελούν τρία ακόμη στοιχεία της όλης προσπάθειας των ελληνικών 
τραπεζών για εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Η περαιτέρω 
μείωση του κόστους περιορίζεται από την ανάγκη αύξησης της επιχειρησιακής 
παραγωγικότητας με τη δημιουργία ενός πλαισίου αρμονικών εργασιακών 
σχέσεων και επανεκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού.

1.1.3 Μερίδια Ανοοάc στον Ελλαδικό νώοο.
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν ξεκινήσει και στον ελληνικό τραπεζικό 

χώρο. Μετά την εξαγορά του 51% της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Τράπεζα 
Πίστεως στο πρώτο τρίμηνο του 1999, σχηματίστηκαν δύο ισχυροί τραπεζικοί 
όμιλοι στην Ελλάδα, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Τράπεζας 
Πίστεως, ενώ μετά τη διαμάχη ανάμεσα στους ομίλους της EFG Eurobank και της 
Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
Τράπεζας Εργασίας, στην οποία υπερτέρησε η EFG Eurobank, ακολουθούν οι 
όμιλοι της Εμπορικής Τράπεζας και της EFG Eurobank, με την Τράπεζα Πειραιώς 
5η κατά σειρά μεγέθους (πίνακας 5). Βεβαίως, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 
δεν έχουν τελειώσει, αφού ακόμα υπάρχουν ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί με 
μεγάλα δίκτυα, υψηλή ρευστότητα και σχετική αναποτελεσματικότητα, που 
πιθανόν να αποτελέσουν στόχο εξαγοράς. Άλλωστε, οι συνθήκες το ευνοούν: Η 
ελληνική οικονομία έχει και θα συνεχίσει να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι 
τράπεζες είναι κερδοφόρες, έχουν άφθονα κεφάλαια και προσπαθούν να 
μεγεθυνθούν, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση.

Τα παρακάτω παραδείγματα αναλυτικότερα είναι ενδεικτικά της κινητικότητας 
που παρατηρείται στην κατεύθυνση αυτή:
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1) Η Eurobank εξαγοράζει τις: Interbank, Τράπεζα Αθηνών, Τράπεζα 

Εργασίας και πρόσφατα εντός του 2001 την επενδυτική Telesis Bank με 
πλήρη ενοποίηση, σημαντική βελτίωση των προοπτικών επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του αγοραστή και κατάκτησης σημαντικού ποσοστού της 
Ελληνικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ακόμη και τη συμμετοχή της Deutsche 

Bank με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.
2) Η Τράπεζα Πειραιώς εξαγοράζει τις Τράπεζες Μακεδονίας Θράκης, 

XIOSBANK και τη ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακή, τον Οκτώβριο του 2001 
εξαγοράζει την ΕΤΒΑ, την οποία διεκδικούσε και η Α.Τ.Ε., αποκτώντας με 

αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά τόσο από το 
Retail και Corporate banking, όσο και από τον επενδυτικό τομέα, αλλά και 
τον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

3) Η Εθνική Τράπεζα απορροφά τις θυγατρικές της, Εθνική Στεγαστική 

Τράπεζα και Εθνική Κτηματική Τράπεζα (1998) πλήρως και το 35% της 
Planet .(διεθνής εταιρεία συμβούλων) μόνο όμως της θυγατρικής της που 
εδρεύει στην Ελλάδα. Η τελευταία συγχωνεύεται με την θυγατρική της 
Ernest and Young που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είναι επίσης 

διεθνής εταιρεία Consulting Το Νοέμβριο του 2001 επιβεβαιώνονται οι φήμες 
και απορροφά την κυρίως ανταγωνίστριά της ALPHA BANK, η οποία προ 
διετίας είχε εξαγοράσει την Ιονική Τράπεζα.

1.1.4 Χρονικό εξανοοά€ rnc TodntCac Eovaaiac από την EUROBANK 
Ο όμιλος Λάτση ανακοινώνει στις 8 Ιουνίου του 1999 ότι, επιδιώκει την 

απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Εργασίας, της πιο κερδοφόρας Τράπεζας 
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ζητώντας από τους μετόχους της τράπεζας 
να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εκείνες της Eurobank προσφέροντας 48,1 δις. 
Δρχ. σε μετρητά και 26.455.000 μετοχές.

Η εξαγορά θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιας προσφοράς, η οποία 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελληνική κεφαλαιαγορά και ο όμιλος 

Λάτση (EFG), ο οποίος έλεγχε ήδη μαζί με την Deutsche Bank το 20,57%της 
τράπεζας Εργασίας, ζήτησε να αγοράσει πλειοψηφικό πακέτο, με ανταλλαγή 
μετοχών και προβολή μετρητών, προσφέροντας premium 32,7% επί της τιμής της 
μετοχής.

1.1.3 Μεοίδια Avooac στον Ελλαδικό νώοο________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.4 Χρονικό εξαγοράς της Τράπεζας Εργασίαν από την EUROBANK

Η αρχική αντιστοιχία για κάθε μετοχή της Εργασίας είναι 2,2 μετοχές της 
Eurobank συν 4 χιλ. δρχ. μετρητά. Ο στόχος της προσφοράς ήταν η απόκτηση 
συνολικά του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση ενίσχυση της 
EFG στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά.

Στις 15 Ιουνίου η Διοίκηση της Τράπεζας Εργασίας, με ανακοίνωσή της, 
συμβούλεψε τους μετόχους, να μη βιαστούν σε κινήσεις πριν σταθμίσουν όλα τα 
δεδομένα της προσφοράς έχοντας αναθέσει την αξιολόγηση της προσφοράς σε 
ειδικό οίκο του εξωτερικού.

Στις 18 Ιουνίου εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ το 
ενημερωτικό φυλλάδιο που υπέβαλλε η EFG και υπέβαλε ορισμένες αλλαγές, 
όπως την απαγόρευση στις θυγατρικές των δύο τραπεζών να προβαίνουν σε 
αγοραπωλησίες μετοχών τους κατά την περίοδο της προσφοράς.

Στις 2 Ιουλίου η Τράπεζα Εργασίας δέχεται προσφορά από την Τράπεζα 
Πειραιώς, η οποία ζητά το 50,1% των μετοχών της Εργασίας και προσφέρει για 
κάθε μια μετοχή Εργασίας 3,75 μετοχές της συν 15 χιλ. δρχ. μετρητά. Για το λόγο 
αυτό η τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το 
προσωπικό της Εργασίας συγκλίνει προς την προσφορά της τράπεζας Πειραιώς.

Η EFG στις 14 Ιουλίου οδηγείται σε νέα βελτιωμένη προσφορά, η οποία 
περιλαμβάνει για κάθε μία μετοχή της τράπεζας Εργασίας 2,4 μετοχές της 
Eurobank συν 17 χιλ. δρχ.

Στις 4 Αυγούστου, μετά και την ακύρωση από το ΧΑΑ της νέας προσφοράς 
της τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά του 67% τράπεζας Εργασίας, λήγει 
επισήμως το θέμα με «νικήτρια» τη Eurobank. Η τελική συμμετοχή που 
επιτεύχθηκε έδωσε πρόσβαση στη Eurobank στο 77,44% της Εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό etavopac δια αποοοοφήσεως me Aloha Bank από την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Δελτίο Τύπου Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2001

Συγχώνευση Εθνικήκ Τράπεζας της Ελλάδος και Alpha Bank 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 1ης Νοεμβρίου 2001, τα Διοικητικά 

Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) 
και της Alpha Bank Α.Ε. (Alpha Bank) παρέχουν με την ανακοίνωση αυτή 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση συγχώνευσης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών αποφάσισαν κατά τις 
σημερινές συνεδριάσεις τους να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων τους την έγκριση σχέσης ανταλλαγής 7 μετοχών της ενιαίας 
Τράπεζας προς 9 μετοχές της Alpha Bank. Αυτή η σχέση ανταλλαγής 
αντιστοιχεί σε σχέση 61,3% προς 38.7% περίπου μεταξύ των ποσοστών των 
μετοχών της νέας Τράπεζας που θα ανήκουν στους μετόχους της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha αντίστοιχα.
Ο σκοπός της συγχώνευσης

Η συγχώνευση θα επιτρέψει στο νέο Όμιλο:

• Να αυξήσει το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων του στη διεθνή και 
ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται 
καθημερινά. Ο νέος διευρυμένος Όμιλος θα διαθέτει μέγεθος, τεχνολογία, 
εύρος προϊόντων και στελεχιακό δυναμικό που θα του επιτρέψουν να 
αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες του και να ανταγωνιστεί επιτυχώς 
εγχώριες και διεθνείς τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι η εσωτερική 
χρηματοοικονομική αγορά διέρχεται περίοδο προσαρμογών, που οφείλονται 
στην είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, η σχετικά χαμηλή διείσδυση των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων στην εγχώρια σε σύγκριση με τις λοιπές 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που καθιστούν μεσοπρόθεσμα ελκυστικό το χρηματοοικονομικό τομέα στην 
Ελλάδα. Ο παράγοντας αυτός, πιστεύουν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο 
Τραπεζών, θα συνεχίσει να οδηγεί σε ενίσχυση του ανταγωνισμού και 

δυναμική ανάπτυξη της αγοράς.
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• Να αξιοποιήσει τη συμπληρωματικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
των δύο Τραπεζών. Ο νέος Όμιλος συνδυάζει τα ισχυρά τους σημεία στη 
λιανική τραπεζική καταθετικά προϊόντα, η διαχείριση χαρτοφυλακίου 
πελατών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας (affluent banking), τις σχέσεις με 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον θα ενισχύσει την επιτυχημένη 
τους εμπειρία στους τομείς εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων 
(corporate banking), την επενδυτική τραπεζική (investment banking) τις 
χρηματιστηριακές εργασίες, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών (asset 
management) τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τα ασφαλιστικά 
προϊόντα.

• Να ισχυροποιήσει τη διεθνή παρουσία και το κύρος του. Η συγχώνευση θα 
ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του Ομίλου στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα. Η νέα Τράπεζα θα 
αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και θα 
συγκαταλέγεται, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μεταξύ των 25 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το γεγονός αυτό Θα προσελκύσει 
αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνώς εστιαζόμενο στις δυνατότητες του 
Ομίλου αλλά και στην ταχεία ανάπτυξη ης ελληνικής χρηματοοικονομικής 
αγοράς.

Οφέλη της συγχώνευσης
Η συγχώνευση αναμένεται να έχει τα ακόλουθα οφέλη:

Α) Μείωση κόστους
Η πλούσια εμπειρία που έχουν και οι δύο Διοικήσεις από το μέχρι τώρα 

επιτυχές έργο όσον αφορά τη λειτουργική αναδιάρθρωση και τον έλεγχο του 
κόστους αποτελεί μία ισχυρή βάση και ένα σημαντικό πλεονέκτημα πάνω στα 
οποία θα βασιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας στο νέο Όμιλο. Μεταξύ των τομέων και των διαδικασιών, 
όπου Θα επιτευχθεί μείωση κόστους, περιλαμβάνονται:

Πληροφορική: Μετάπτωση σε ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα, ενοποίηση των 
κέντρων μηχανογράφησης και επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη συντήρηση των 

έργων πληροφορικής και τη λειτουργική υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεων rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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Μέθοδοι και διαδικασίε<:: Οικονομίες κλίμακας με τη συγκέντρωση των 
υποστηρικτικών λειτουργιών (back-office), όπως για παράδειγμα στις επιταγές, 
χορηγήσεις, πιστωτικές κάρτες, μισθοδοσία, υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Δίκτυο διανουικ: Αναδιάταξη του Δικτύου, εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής 
στην αναδιοργάνωση των Καταστημάτων των δύο Τραπεζών, ανάπτυξη ενός 
ενιαίου κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατείας και πωλήσεων και 
ενοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και των υπηρεσιών 

για χρήστες κινητής τηλεφωνίας.
Πιστοδοτική πολιτική: Εφαρμογή κεντρικών διαδικασιών στη χρηματοδότηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την καταναλωτική και στεγαστική πίστη, καθώς και 
υιοθέτηση μεθόδων, που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν τη 
δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων.
Κόστος γοηυατοδότησΓκ: μείωση κόστους λόγω αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
των κινδύνων και των στοιχείων ενεργητικού / παθητικού, καθώς και λόγω του 
μεγαλύτερου μεγέθους του ενεργητικού
Λοιποί τουεκ: Συνέργειες από την ενοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του 
μάρκετινγκ, των κεντρικών υπηρεσιών καθώς και την ενοποίηση θυγατρικών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών 
των δύο Τραπεζών. Συνολικά, από τις παραπάνω συνέργειες αναμένεται να 

εξοικονομείται από το 2005 και μετά, ετησίως, ποσό (προ φόρων) περίπου € 200 
εκατ. Υπολογίζεται ότι 25% από την εξοικονόμηση αυτή θα επιτευχθεί το 2002, ένα 
60% μέχρι το 2003, ένα 90% μέχρι το 2004, με πλήρη κάλυψη του ποσού το 2005. 
Στα παραπάνω μεγέθη δεν έχουν συμπεριληφθεί τα πιθανά οφέλη από τις 
προτεινόμενες από την Κυβέρνηση σχετικές φορολογικές ρυθμίσεις.
Β) Διεύρυνση εσόδων: Σημαντικές πηγές συνεργειών στα έσοδα, σύμφωνα με 
τις Διοικήσεις των δύο Τραπεζών, εκτιμάται ότι θα προκόψουν από:

• Αυξημένες πωλήσεις σε πελάτες λιανικής και των δύο Τραπεζών, 

αξιοποιώντας την εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη λιανική 
τραπεζική και την τεχνογνωσία και των δύο στα έργα λειτουργικής 
αναδιάρθρωσης Καταστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό c&ryooac δια απορροφήσεων: rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα rnc Ελλάδος Α.Ε.
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Η αξιοποίηση αυτή προωθείται με την επέκταση των επιτυχημένων 
πρωτοβουλιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα των 
πωλήσεων μέσω τηλεφώνου και την επιτυχή ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
μέσω συμφωνιών με τρίτους.

• Προώθηση του επιτυχημένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Alpha Bank στην ευρεία πελατειακή 
βάση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που αριθμεί περίπου πέντε 
εκατομμύρια πελάτες.

• Προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών της Alpha Bank προς τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου διανομής 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

• Σταυροειδείς πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και γενικών 
ασφαλειών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες παραγωγής και την ηγετική θέση 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και την τεχνογνωσία της Alpha 
Bank στον τομέα συνολικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υψηλού 
επιπέδου πελατείας. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας 
εξαιρετικά αποτελεσματικής μονάδας στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά 
τραπεζοασφαλειών.
Η διεύρυνση των εσόδων θα στηριχθεί επίσης σε πρόσθετες πωλήσεις 

στην ευρύτατη πελατειακή βάση της νέας Τράπεζας, καθώς και στα συστήματα 
διαχείρισης σχέσεων πελατείας των δύο Τραπεζών. Οι ανωτέρω συνέργειες 
αναμένεται να αποδίδουν ετησίως από το 2005 και μετά συνολικά έσοδά (προ 
φόρων) ύψους € 85 εκατ. περίπου. Αναμένεται ότι το 5% των συνεργειών αυτών 
θα επιτευχθούν το 2002, το 60% μέχρι το 2003, το 98% μέχρι το 2004, με πλήρη 
κάλυψη του ποσού αυτού το 2005 
Διαδικασία υλοποίησης του έργου της συγχώνευσης

Αναμένεται ότι τα δύο δίκτυα Καταστημάτων θα λειτουργούν παράλληλα 

μέχρι το τέλος του 2002. Μέχρι τότε, η Διοίκηση της Τράπεζας θα έχει την ευκαιρία 

να αξιολογήσει τη συμβολή και τη σημασία του κάθε Καταστήματος των δύο 
δικτύων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεως rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα roc Ελλάδος Α.Ε.
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Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης του Δικτύου των Καταστημάτων και της 
καθιέρωσης νέας εταιρικής ταυτότητας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα 
μέσα του 2003. Εκτιμάται ότι το εφάπαξ συνολικό κόστος της συγχώνευσης θα 
ανέλθει σε € 220 εκατ. περίπου και θα κατανεμηθεί στην περίοδο από το 2002 
μέχρι και το 2004.
Οικονομικά οφέλη για τους μετόχους

Οι δύο Τράπεζες εκτιμούν ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε αύξηση των 

κερδών ανά μετοχή (προ εξόδων συγχώνευσης) κατά το πρώτο οικονομικό έτος 
(2003) μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης.
Οφέλη για τους πελάτες

Οι δύο Τράπεζες εκτιμούν ότι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών για 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια για προσφορά 
καινοτόμων και σύνθετων προϊόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από 
οργανισμούς που λειτουργούν αποδοτικά και διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία και 
επαρκείς πόρους. Με την ενοποίηση δυο συμπληρωματικά λειτουργούντων 

οργανισμών, δημιουργείται ένας ισχυρός και δυναμικός χρηματοοικονομικός 
όμιλος στην εγχώρια αγορά. Η αξιοποίηση της εμπειρίας των δύο Διοικήσεων και 
η υιοθέτηση των βέλτιστων μεθόδων θα ενδυναμώσουν η λειτουργική 
αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν το νέο όμιλο να προσφέρει 
στους πελάτες του περισσότερα, πιο ποιοτικά, σύγχρονα και ανταγωνιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες από ό,τι στο παρελθόν, αξιοποιώντας τα πολλαπλά 
δίκτυα διανομής του.
Οφέλη γιο το Προσωπικό

Ο διευρυμένος όμιλος, μία από της μεγαλύτερες και πιο δυναμικές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών 
σταδιοδρομίας στο προσωπικό του. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών 
δεσμεύονται ότι δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις προσωπικού σε μια εθελούσια 
βάση λόγω της συγχώνευσης των δύο οργανισμών. Είναι στην πρόθεση πάντως 
του νέου ομίλου να συνεχίσει να προσφέρει στο προσωπικό προγράμματα 
εθελούσιας εξόδου, στη βάση της επιτυχημένης πρακτικής που τα τελευταία 
χρόνια υιοθετήθηκε από τις δύο τράπεζες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεων roc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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Στρατηγική Θέση και Προοπτικές
Η συγχώνευση δημιουργεί μια ευρωπαϊκή τράπεζα με ηγετική θέση στην 

αγορά, της οποίας το κέντρο λήψεως αποφάσεων βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο νέος 

Όμιλος θα συνεχίσει να εστιάζεται στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων 
που υπάρχουν στην εγχώρια χρηματοοικονομική αγορά και προσδοκά να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη ης οικονομίας. Ο νέος 
Όμιλος, ταυτόχρονα θα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση να αξιοποιεί στρατηγικές 
ευκαιρίες στις έντονα ανταγωνιστικές αγορές στην Ευρώπη και διεθνώς. Με 
δεδομένα το μεγαλύτερο μέγεθος και την ισχυρότερη κεφαλαιακή του βάση, θα 
είναι σε θέση να προωθήσει μια εξωστρεφή επιχειρηματική στρατηγική στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.

Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα συμπληρωματικό διεθνές δίκτυο 
δραστηριοτήτων με σημαντική παρουσία στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην 
Π.Γ.Δ.Μ., στη Ρουμανία, στην Αλβανία, καθώς και στο Λονδίνο και στη Νέα 
Υόρκη. Θα έχει επίσης μικρότερη επιχειρηματική παρουσία σε χώρες όπως η 
Γαλλία, η Γερμανία, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Τουρκία κ.α. 
Συνολικά, ο νέος Όμιλος θα έχει παρουσίασε 18 χώρες με 374 μονάδες και 6.738 
υπαλλήλους στο εξωτερικό.
Όροι ανταλλαγής

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών θα προτείνουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις τους την έγκριση σχέσης ανταλλαγής 7 μετοχών ης ενιαίας Τράπεζας 
προς 9 μετοχές της Alpha Bank. Αυτή η σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί σε σχέση 
61,3% προς 38,7% περίπου μεταξύ των ποσοστών των μετοχών της νέας 
Τράπεζας που θα ανήκουν στους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
και της Alpha Bank αντίστοιχα. Όπως ανακοινώθηκε την In Νοεμβρίου 2001, τα 
Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank 
όρισαν την KPMG και την PriceWaterhouseCoopers ως ανεξάρτητους ελεγκτικούς 

οίκους αντίστοιχα.
Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ορίστηκαν, κατά το στάδιο αυτό ετοιμάζουν τις εκθέσεις 
τους σχετικά με τη συγχώνευση, όπως απαιτείται κατά το ελληνικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράc δια σποοοοφήσεω€ rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος: Α.Ε.
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Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας, οι ορκωτοί ελεγκτές θα 
διαπιστώσουν τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank κατά την 30-9-2001. Θα ελέγξουν το 
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και θα διατυπώσουν τη γνώμη τους για το αν η 
σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική. Οι παράγοντες τους 
οποίους οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές λαμβάνουν υπόψη κατά την εκτίμηση 
των πραγματικών αξιών των δύο Τραπεζών και, ακολούθως, κατά την αξιολόγηση 

της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων Τραπεζών, 
περιλαμβάνουν:

• τα αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια των δύο Τραπεζών,

• τις χρηματιστηριακές αξίες τους,
• συγκρίσιμους Χρηματιστηριακούς δείκτες αποτίμησης,

• συγκρίσιμες συναλλαγές, καθώς επίσης και

• προβλέψεις προεξοφλούμενων ταμειακών ροών.
Με η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται, σημειώνεται ότι προκύπτει premium 
υπέρ της μετοχής της Alpha Bank ύψους 5,5%, εάν γίνει σύγκριση με τη μέση τιμή 
κλεισίματος της μετοχής της Alpha Bank κατά η διάρκεια του μηνός που 
προηγήθηκε της ανακοίνωσης της 31.10.2001 (ημέρας κατά την οποία έγινε η 
πρώτη ανακοίνωση για την πρόταση συγχώνευσης) και ύψους 8,8% εάν γίνει 
σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Alpha Bank της 19.11.2001. Τα 
παραπάνω ποσοστά κινούνται εντός των πλαισίων των διεθνών αγορών. Η 
Schroder Salomon Smith Barney, οικονομική σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος κατά τη διαδικασία συγχώνευσης, υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Τράπεζας γνωμάτευση (fairness opinion) περί του ότι η προτεινόμενη σχέση 
ανταλλαγής μετοχών είναι, λαμβανομένων υπόψη των όρων της προτεινόμενης 
σύμβασης συγχώνευσης λογική και δίκαιη από οικονομικής απόψεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια αποοοονήσεως rnc Alpha Bank από την
Εθνική ΤοάπεΤα rnc EAA05oc Α.Ε.
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Η Goldman Sachs International, οικονομική σύμβουλος της Alpha Bank κατά τη 
διαδικασία συγχώνευσης, έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, 
προκειμένου να υποβάλει γνωμάτευση (fairness opinion) περί του ότι η 
προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών, είναι, λαμβανομένων υπόψη των όρων 
της προτεινόμενης σύμβασης συγχώνευσης, λογική και δίκαιη από οικονομικής 
απόψεως.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η συγχώνευση των δύο θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 2515/97, όπως 
τροποποιήθηκε από το Νόμο 2744/99 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ο 
συνολικός αριθμός των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα αυξηθεί 
κατά 144.022.324 μετοχές, οι οποίες θα προστεθούν στις υπάρχουσες 

228.080.452 μετοχές της 30/9/2001. Τελικά, ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα 
ανέλθει σε 372.102.776.
Διοίκηση και οργανωτική διάρθρωση

Όπως ανακοινώθηκε ην 1η Νοεμβρίου 2001, η διοίκηση της 
συγχωνευμένης Τράπεζας θα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Εκτελεστική Επιτροπή, των οποίων θα ηγούνται ο κ. Θεόδωρος Β. Καρατζάς ως 
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ως Διοικητής. Η νέα 
οργανωτική δομή, που βρίσκεται υπό εξέταση, θα αντανακλά τις στρατηγικές 
επιδιώξεις της νέας Τράπεζας και θα εναρμονίζεται με τη διεθνή βέλτιστη 
πρακτική. Η παρουσίασή της θα γίνει μέσα σε ένα μήνα.
Όνομα

Με σεβασμό στην ιστορία και σε μία παράδοση 160 ετών, η εταιρική 
επωνυμία της νέας Τράπεζας θα είναι «Εθνική Τράπεζα ης Ελλάδος Α.Ε.» και ο 
διακριτικός τίτλος «Εθνική Τράπεζα». Σε μια ιστορική για τη χώρα μας συγκυρία, 
όπου η δραχμή παραχωρεί τη θέση της στο Ευρώ, η εταιρική ταυτότητα της νέας 

Τράπεζας διατηρεί το σύμβολο της Alpha Bank που Φέρει τα ελληνικά χρώματα 
και παραπέμπει στο αρχικό νόμισμα της δραχμής, της Αίγινας του 5ου π.Χ. αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράc δια αποοοοφήσεως rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τοάπεζα rnc Ελλάδος Α.Ε.
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Η εταιρική ταυτότητα των εττιμέρους δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών 
του νέου Ομίλου θα στηριχθεί στις επιδόσεις και τα ισχυρά σημεία των δύο 
οργανισμών και θα συνδυάζει το παραπάνω λογότυπο με τα ονόματα Alpha, 
Εθνική και NBG.
Κεφαλαιακή διάρθρωση και μερισματική πολιτική

Η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Ομίλου θα συνεχίσουν να 
διατηρούν κεφαλαιακή επάρκεια σε κατάλληλο επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται η 
ανάπτυξή του. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο νέος Όμιλος θα 
διατηρήσει μερισματική πολιτική που θα βασίζεται στη μελλοντική κερδοφορία, τις 
δραστηριότητες και τις στρατηγικές επιδιώξεις του. Οι μέτοχοι των δύο Τραπεζών 
θα λάβουν το μέρισμα για τη συνολική χρήση του 2001 από την Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης.
Λογιστική απεικόνιση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών αναμένουν ότι στους 
ισολογισμούς και τα αποτελέσματα που καταρτίζονται με ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα, η ενοποίηση των δύο Τραπεζών θα απεικονιστεί ως συγχώνευση ενώ 
βάσει των αμερικανικών λογιστικών προτύπων ως εξαγορά.
Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 
θα πρέπει να εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος και της Alpha Bank. Επιπρόσθετα, οι εκθέσεις των ανεξάρτητων 
ελεγκτών που αναφέρονται ανωτέρω θα υποβληθούν στις Γενικές Συνελεύσεις 
των δύο Τραπεζών. Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος και της Alpha Bank θα καταρτίσουν λεπτομερείς εκθέσεις, στις οποίες θα 
επεξηγούν και δικαιολογούν από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Όπως 
προβλέπεται, οι εν λόγω εκθέσεις θα υποβληθούν στις αντίστοιχες Γενικές 

Συνελεύσεις. Τελικά, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και των δύο Τραπεζών 
θα συγκληθούν για να εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεων me Aloha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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Μετά την έγκρισή τους θα υπογράφει η Σύμβαση Συγχώνευσης μεταξύ της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank. Επισημαίνεται ότι η 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, 
την έγκριση (άδεια) της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Αποτελεί εκτίμηση των Διοικητικών Συμβουλίων της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος και της Alpha Bank ότι οι αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων των Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Επαναληπτικών Γενικών 
Συνελεύσεων εάν απαιτηθούν, θα λάβουν χώρα έως τον Απρίλιο 2002 και ότι η 
νομική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2002.
Σύμβουλοι για τη συναλλαγή

Ως σύμβουλοι ενεργούν για μεν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η 
Schroder Salomon Smith Barney, για δε την Alpha Bank η Goldman Sachs 
International. Οι οίκοι KPMG και PriceWaterhouseCoopes ορίστηκαν ως 
ανεξάρτητοι ελεγκτές για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank 
αντίστοιχα. Η Mckinsey & Company ενεργεί ως σύμβουλος και για τις δύο 
Τράπεζες στα θέματα της εκτίμησης των συνεργειών και του κόστους υλοποίησης 
του έργου της συγχώνευσης, καθώς και του σχεδιασμού της νέας οργανωτικής 
διάρθρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.5 Το Χοονικό εξαγοράc δια απορροφήσεων me Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό s(avoo0c δια αποοοοφήσεως rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τοάπεζα rnc EAAadoc Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Ο ΚΟΝΟΜΙΚ ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΗ ALPHA ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 1,451 999 2,450

Έξοδα Εκμετάλλευσης (προ Αποσβέσεων) 722 413 1,135

Προβλέψεις 118 116 234

Καθαρά Κέρδη 9μήνου 
(προ φόρων και μειοψηφίας)

578 336 915

Καθαρά Κέρδη Ομίλου (προ φόρων) 570 312 882

Σύνολο Ενεργητικού 49,346 30,289 79,635
Απαιτήσεις κατά πελατών 18,831 14,904 33,734

Υποχρεώσεις προς πελάτες 41,754 23,824 65,578

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
(χωρίς δικαίωμα μειοψηφίας)

3,054 2,226 5,281

Σταθμισμένο ενεργητικό της 30/6/2001 23,880 21,298

Συνολικά εποπτικά κεφάλαια της 30/6/2001 2,902 1,725

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 12.15% 8.10%
Πηγή: Δελτίο τύπου της 20/11/2001

Σύμφωνα με τη από 24-25/11/2001 αρθρογραφία της κας Αναστασίας 
Παπαϊωάννου στο ένθετο Οικονομία της εφημερίδας Επενδυτής «Το κόστος της 
συγχώνευσης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank 
υπολογίζεται σε 220 εκατ. ευρώ και τα οφέλη σε 200 εκατ. ευρώ σε χρονικό 
ορίζοντα από το έτος 2002 έως το έτος 2004.».

Βέβαια η συγχώνευση αυτή συνοδεύτηκε και με υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας (rating) των τραπεζών της Εθνικής και Alpha ατομικά, 
από τον διεθνή οργανισμό FITCH, από το επίπεδο B\C σε C. Στο σκεπτικό της 
υποβάθμισης αναφέρεται το δύσκολο εσωτερικό λειτουργικό περιβάλλον για την 
κερδοφορία των δύο τραπεζών τόσο από άποψη προσδοκώμενων εσόδων, όσο 

κυρίως από άποψη ποιότητας της μελλοντικής κερδοφορίας.
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Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών δεν θα μπορεί να βασίζεται στο 
μέλλον στις υπεραξίες και τα έσοδα από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που 
έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, αλλά από τις καθαρά λειτουργικές 
δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των οποίων όμως εμπεριέχουν υψηλότερου 
βαθμού ρίσκο, με αποτέλεσμα η ποιότητα ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού 
να χειροτερεύσει.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται στην ανάλυση του 

διεθνούς οργανισμού FITCH είναι η ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής σε 
σχέση με την Alpha, γιατί η ΕΤΕ υστερεί σε θέματα risk management από άποψη 
τεχνογνωσίας και παρακολούθησης Monitoring). Όσον αφορά τη συγχώνευση, θα 
πρέπει να αποδειχθεί κατά πόσο σε ένα περιβάλλον σαφώς ανταγωνιστικό και 
δύσκολο για τη γενικότερη κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι δύο 
υπο συγχώνευση τράπεζες θα μπορέσουν να ορθολογικοποιήσουν το δίκτυο 
καταστημάτων, να συγχωνεύσουν το υπάρχον και να δημιουργήσουν το 
κατάλληλο δίκτυο πληροφορικής μεταξύ τους, να περικόψουν προσωπικό (σε ένα 

ανελαστικό εργασιακό περιβάλλον από νομοθετική, κοινωνική και πολιτική άποψη) 
και τέλος, κάτι που μπορεί να είναι το κυριότερο, να μπορέσουν να συγκρατήσουν 
τους πελάτες τους και στην καθημερινή ροή των εργασιών τους.

Παρακάτω δίνονται πίνακες με τις υφιστάμενες μετοχικές συνθέσεις των 
δύο τραπεζών, καθώς και της νέας τράπεζας που θα προκύψει με τη 
συγχώνευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεων rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.

Μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Ιδιώτες επενδυτές εξωτερικού 0,5%

Ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού 24,1%

Θεσμικοί επενδυτές εξωτερικού 16,6%

Θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 12,7%

Θυγατρικές ΕΤΕ 5,8%

ΕΤΕ 2,8%

Ελληνικό Δημόσιο & ΔΕΚΑ Α.Ε. 4,4%

Λοιπός Δημόσιος τομέας 33,1%

Πηγή: από δημοσιευμένα στοιχεία στους ετήσιους απολογισμούς της τράπεζας και εφημερίδα 
Επενδυτής της 3-4/11/2001 «ένθετο Οικονομία»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξανοοάς δια anopooipnaBuc rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τοάπεζα rnc Ελλάδος Α.Ε.

Μετοχική σύνθεση της Alpha Bank

Ιδιώτες εσωτερικού και Ξένοι θεσμικοί 
επενδυτές

72%

Οικογένεια Κωστόπουλου 15%
Alpha Finance 10%

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 1%
Μαρινόπουλος 1%

Κανελλόπουλος (ΤΙΤΑΝΑ) 1%

Πηγή: εφημερίδα Επενδυτής της 3-4/11/2001 «ένθετο Οικονομία»

Η μετοχική σύνθεση της νέας τράπεζας

Alpha Bank 47,3%
Ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού 15,8%

Ταμεία 11,6%
Θεσμικοί εξωτερικού 9,7%

Δημόσιοι Οργανισμοί 6,1%

Αμοιβαία Κεφάλαια 3,6%

Νομικά Πρόσωπα & Ασφαλιστικά Ταμεία 3,3%

Δημόσιο & ΔΕΚΑ Α.Ε. 2,6%
Πηγή: εφημερίδα Επενδυτής της 24-25/11/2001 «ένθετο Οικονομία»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξανοοάς δια απορροφήσεων roc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα rnc EMoffoc Α.Ε.

Η νέα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με τα 1060+301 καταστήματα

εγέ0η Τράπεζα Όμιλος Μερίδιο

Ενεργητικό 25 τρις δρχ. 27 τρις δρχ. 51,2%

Χορηγήσεις 10,2 τρις δρχ. 11,4 τρις δρχ. 44%

Καταθέσεις 20,2 τρις δρχ. 22,2 τρις δρχ. 52,6%

Ίδια Κεφάλαια 1,5 τρις δρχ. 1,8 τρις δρχ. —

Έσοδα 834,8 δις δρχ. — —

Κέρδη προ φόρων 
(χωρίς δικαίωμα 

μειοψηφίας)

300,5 δις δρχ.

Πηγή: εφημερίδα Επενδυτής της 3-4/11/2001 και 24-25/11/2001 ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σελ. 05 άρθρο «Το 

χρονοδιάγραμμα» και σελ. 25 άρθρο της κας Αναστασίας Παπαϊωάννου «Πως οραματίστηκαν Καρατζάς και 

Κωστόπουλος τη Νέα τράπεζα παίζοντας ...γκολφ» αντίστοιχα.
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Οι εταιρίες στις οποίες θα έχει συμμετοχή η νέα Τράπεζα

Εταιρία % δικαιωμάτων ψήφου Μετοχές

ΕΤΕΒΑ Α.Ε. 74,690 ΕΤΕ

Εθνική ΑΕΕΓΑ 72,135 ΕΤΕ

Εθνική Εταιρία Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου

23,160 ΕΤΕ

Informer Α.Ε. 5,200 Εθνοντάτα

Α.Ε.

ΑΓΈΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 26,410 ΕΤΕ

Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ Η εταιρία συγχωνεύτηκε με απορρόφηση 

από την ΕΤΕ την 28/12/00

ΑΣΤΗΡ

ΑΞΕ

Εθνική Αξιοποιήσεως Ακινήτων & 

Εκμεταλλεύσεως Γενικών 

Αποθηκών Α.Ε.

71,370 ΕΤΕ

Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. 5,000 ΕΤΕ

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 

Συμμετοχών

Μικρότερο από 5 ALPHA

Παρνασσός επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ 6,070 ALPHA

Δέλτα Singular Α.Ε. Πληροφορικής 38,130 ALPHA

Δέλτα Πληροφορική Α.Ε. Η εταιρία Δέλτα Πληροφορική Α.Ε. 

συγχωνεύτηκε με απορρόφηση από την 

Singular Α.Ε. την 20/6/2001

ALPHA

Unisystems Συστήματα 

Πληροφορικής Α.Ε.

Τα ποσοστά της τράπεζας 

συμπεριλαμβάνονται στα ποσοστά του 

ομίλου Alpha

ALPHA

Space Hellaw Α.Ε. 5,000 ALPHA

Ιντρακομ Α.Ε. Μικρότερο του 5 ALPHA

London

Κεραμεία-Αλλατίνη 13,660 ALPHA

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. 

Βιομηχανία Μαρμάρων

6,730 ALPHA

Απ. Τασόγλσυ A.E.-Delonghi 14,930 ALPHA

Atemke ate Κεφάλαια 6,260 ALPHA

ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 10,870 ALPHA

Δομική Κρήτης Α.Ε. 12,077 ALPHA

Τεχνοδομή Αφοί Μιχ. Τραυλού ΑΕΤΕΕ 13,750 ALPHA

Πηγή εφημερίδα Επενδυτής της 3-4/11/2001 και 24-25/11/2001 ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank, αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό 
γεγονός με κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και πολιτικό υπόβαθρο. Αποτελεί ένα 
εγχείρημα, η επιτυχία του οποίου, όχι μόνο θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη της 
χώρας, αλλά θα επηρεάσει και άλλους κλάδους της οικονομίας. Η επιτυχία ή 
αποτυχία του εγχειρήματος, τελικά, θα κριθεί από την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του κόστους των τραπεζικών εργασιών και τις 
επιπτώσεις του στη λειτουργία και τον έλεγχο της εθνικής οικονομίας.

Η διεθνής εμπειρία διδάσκει ότι οι συγχωνεύσεις είναι συνήθως ένα 
δύσκολο εγχείρημα που δεν πετυχαίνει πάντοτε και συνήθως οδηγεί σε αύξηση 
του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
σε «οριζόντιες» συγχωνεύσεις, δηλαδή συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων με το 
ίδιο αντικείμενο και χώρο δραστηριοποίησης. Πρόσφατο παράδειγμα 
επιτυχημένου «γάμου» και στη συνέχεια «διαζυγίου» στον τραπεζικό τομέα είναι η 
συγχώνευση της Deutsche Bank και Dresdner Bank.

Στη περίπτωση της Εθνικής και της Alpha οι προβληματισμοί και οι 
επιφυλάξεις επικεντρώνονται κυρίως:

• Στις επιπτώσεις που θα έχει το «σκληρό» ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί 
με τη λειτουργία της νέας τράπεζας στην εγχώρια τραπεζική αγορά και στη 
δυνατότητα ανταγωνιστικής λειτουργίας της. Βεβαίως, υποστηρίζεται από 
πολλούς ότι δεν υπάρχει θέμα ολιγοπωλίου και περιορισμού του 
ανταγωνισμού, γιατί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο είναι δυνατή και εύκολη η 
προσφυγή στις υπηρεσίες των χιλιάδων τραπεζικών και άλλων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που λειτουργούν σ’ αυτόν.

• Στις δυνατότητες και τις πιθανότητες να επιτευχθούν «οι οικονομίες 

σύμπραξης», δηλαδή «οικονομίες κλίμακας», «οικονομίες παραγωγικής 
συμπληρωματικότητας» και «οικονομίες διοικητικής αποδοτικότητας», αλλά 

οι οικονομίες αυτές προϋποθέτουν ανοικτές αγορές και άριστο μέγεθος της 
επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.5 Το Χρονικό εξαγοράς δια απορροφήσεως rnc Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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Η νέα τράπεζα πάντως, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη 
πλήρη συγχώνευση, θα ελέγχει περίπου το 55% της ελληνικής τραπεζικής 
αγοράς, γεγονός που θα την καταστήσει «πρωταθλητή».

Να σημειωθεί επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο βαθμός συγκέντρωσης, δηλαδή το ενεργητικό 
των πέντε μεγαλυτέρων τραπεζών κάθε χώρας-μέλους σε σχέση με το συνολικό 
ενεργητικό των τραπεζών τους είναι: Γερμανία 18,95%, Λουξεμβούργο 26,09%, 
Βρετανία 29,07%, Ιρλανδία 40,79%, Γαλλία 42,70%, Ιταλία 48,33%, Αυστρία 
50,39%, Ισπανία 51,90%, Πορτογαλία 72,60%, Φινλανδία 74,33%, Ελλάς 76,62%, 
Δανία 77,00%, Βέλγιο 77,39%, Ολλανδία 82,25% και Σουηδία 88,21%.
«Διαζύγιο» Εθνικής Τράπεζας και ALPHA BANK

Ανακοινώθηκε σήμερα στις 19/1/2002 από τα δελτία ειδήσεων των Μ.Μ.Ε. 
ότι τελικά οι διοικήσεις των δύο τραπεζών δεν κατάφεραν να τα βρουν κυρίως ως 
προς το «μοίρασμα» των θέσεων. Αξίζει πάντως να τονίσουμε ότι στις 20/12/2001 
είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι θα κατατεθεί ενιαίος ισολογισμός, καθώς και το 
οργανόγραμμα της νέας τράπεζας, με Πρόεδρο των κ. Καρατζά, Δ/ντα Σύμβουλο 
τον κ. Κωστόπουλο και 5 Υποδιοικητές (3 της Εθνικής και 2 της ALPHA BANK) με 
ανάλογες διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.5 Το Χρονικό gfavoo0c δια αποοοοφήσεως me Alpha Bank από την
Εθνική Τράπεζα me Ελλάδος Α.Ε.
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Η πρόσφατη διαμάχη των ομίλων Λάτση και Πειραιώς για την εξαγορά της 

Τράπεζας Εργασίας κατέδειξε περίτρανα την πλήρη έλλειψη κατάλληλου 
νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου, που να εγγυάται την ομαλή πραγματοποίηση 
δημοσίων προσφορών για την εξαγορά επιχειρήσεων και την αποτελεσματική 
προστασία των επενδυτών, και ιδίως των μετόχων των εταιρειών που αποτελούν 
το αντικείμενο τέτοιων προσφορών εξαγοράς.

Η ελεύθερη και απρόσκοπτη λειτουργία της «αγοράς» για τον έλεγχο 
επιχειρήσεων είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα της σύγχρονης οικονομικής 
ζωής. Ο βασικός στόχος των εξαγορών ή συγχωνεύσεων επιχειρήσεων είναι η 
δημιουργία επιχειρηματικών «συνεργειών» μεταξύ της εξαγοράζουσας και της 
εξαγοραζόμενης εταιρείας. Τέτοιες συνέργειες μπορούν να δημιουργηθούν στους 
τομείς της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, της 
αποτελεσματικότερης διοίκησης, της διαχείρισης διαθέσιμων πόρων και της 
επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και έρευνα. Ειδικότερα, στην περίπτωση 
«εχθρικών» εξαγορών, δηλαδή εξαγορών χωρίς τη συναίνεση του διοικητικού 
συμβουλίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας, στόχος είναι η αντικατάσταση της 
διοικήσεως της εξαγοραζόμενης εταιρείας με πιο ικανά και αποτελεσματικά 

στελέχη.
Με τους παραπάνω τρόπους, οι εξαγορές επιχειρήσεων δημιουργούν 

οφέλη για τους μετόχους των ενδιαφερομένων εταιρειών και για την εθνική 
οικονομία συνολικώς. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγορές επιχειρήσεων 
δημιουργούν εκ παραλλήλου κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές, όπως αύξηση 
της ανεργίας και ενδεχόμενη υπερσυγκέντρωση της αγοράς στον συγκεκριμένο 
τομέα προϊόντων ή υπηρεσιών. Ενώ οι επιπλοκές της πρώτης μορφής είναι συχνά 
αναπόφευκτες, οι επιπλοκές της δευτέρας μορφής, δηλαδή η δημιουργία 
μονοπωλιακών ή στενά ολιγοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά, μπορούν 
συχνά να αντιμετωπισθούν με βάση τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Βεβαίως, και στο σημείο αυτό, η κατάσταση στην 
Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική.

Οι προσφορές για την εξαγορά επιχειρήσεων, όμως, και ιδίως οι 
χαρακτηριζόμενες ως εχθρικές, δημιουργούν και μία άλλη σειρά επιπλοκών, που 
σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο διεξαγωγής της δημοσίας προσφοράς και την 
αντιμετώπιση των μετόχων της προς εξαγορά εταιρείας.

1.1.6 Νουικό Kaflegrcuc εξαγορών και συννωνεύσεων_____ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διεξαγωγής της προσφοράς, οι 
οικονομικώς ανεπτυγμένες χώρες έχουν υιοθετήσει κατάλληλες δικαιϊκές και 
κανονιστικές διατάξεις.

Το πλέον προηγμένο σύστημα ελέγχου και ρύθμισης εχθρικών ή 
ανταγωνιστικών εξαγορών είναι εκείνο της Μεγάλης Βρετανίας. Ο λεγόμενος 
«Κώδικας του City» για τις εξαγορέςς και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο (City Code for Takeovers and Mergers) είναι το απόσταγμα της 
πείρας πολλών δεκαετιών. Ο Κώδικας αυτός έχει συνταχθεί με την ενεργό 
συμμετοχή των φορέων του βιομηχανικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού 
τομέα. Βασίζεται στην τήρηση δέκα βασικών αρχών, οι οποίες, σε περίπτωση 
συγκρούσεως, υπερισχύουν μιας μακράς σειράς περισσότερο λεπτομερών 
κανόνων που τις ακολουθούν και οι οποίοι ρυθμίζουν κατά συγκεκριμένο τρόπο 
διάφορα επί μέρους ζητήματα σχετικά με την διαδικασία των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων εταιρειών.
Οι δυο βασικότερες αρχές του Κώδικα είναι η «αναγκαστική πρόσφορα» 

(mandatory bid) και η «ίση μεταχείριση όλων των μετόχων της υπό εξαγορά 
εταιρείας». Η πρώτη αρχή σημαίνει ότι, μόλις ο ενδιαφερόμενος αγοραστής 

αποκτήσει γύρω στο 30% των μετοχών με ψήφο μιας εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο εταιρείας, υποχρεούται να προβεί σε προσφορά για την εξαγορά 
του συνόλου των υπολοίπων μετοχών.

Η προσφορά αυτή θα πρέπει να γίνει σε τιμή τουλάχιστον ίση με την τιμή 
στην οποία αγοράσθηκε το τελευταίο πακέτο μετοχών, με το οποίο ο αγοραστής 
ξεπέρασε το κρίσιμο αυτό όριο. Με την μέθοδο αυτή, εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
των μετόχων να ρευστοποιήσουν την συμμετοχή τους στην εταιρεία, αν δεν 
εμπιστεύονται τον νέο κύριο μέτοχο. Η δεύτερη αρχή σημαίνει ότι τα συμφέροντα 
των μετόχων της μειοψηφίας κάθε υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να 
προφυλάσσονται στον ίδιο ακριβώς βαθμό με τα συμφέροντα των μετόχων της 
πλειοψηφίας. Δηλαδή, όλοι οι μέτοχοι μειοψηφίας πρέπει να λάβουν μέρος των 
ωφελημάτων από την αυξημένη, έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, 

τιμή (premium) στην οποία γίνονται συνήθως προσφορές προς εξαγορά. Έτσι 
αποκλείεται η εκμετάλλευση των μετοχών της μειοψηφίας, που είναι σε πολλές 
περιπτώσεις μικρομέτοχοι.

1.1.5 Νουικό Καθεστώς: εξαγορών και συγχωνεύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Όπως απέδειξε η πρόσφατη εξαγορά της Τραπέζης Εργασίας από την 

Eurobank, οι δυο βασικές αυτές αρχές απουσιάζουν εντελώς από το ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είναι ενδεικτικό της ουσιαστικής αδυναμίας του ελληνικού 
νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των 
μετόχων της μειοψηφίας στην περίπτωση εξαγοράς εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έλλειψη των αρχών αυτών δεν είναι το μόνο κενό του ελληνικού δικαίου 
στο συγκεκριμένο τομέα. Αντιθέτως, τόσο ο τρόπος χειρισμού της προσφοράς του 
ομίλου Λάτση από τις εποπτικές αρχές, όσο και η αντίστοιχη αντιμετώπιση της 
ανταγωνιστικής προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς, απέδειξαν την παντελή 
γύμνια του σημερινού καθεστώτος στον τομέα των εξαγορών. Σε αυτό, φυσικά, 
συμβάλλει και η, δικαιολογημένη ίσως, απειρία των εποπτικών αρχών. Ορισμένα 
από τα παρατηρούμενα κενά μπορούν να καλυφθούν με την ταχεία αναθεώρηση 
της σχετικής νομοθεσίας, με προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις 
διατάξεις της υπό υιοθέτηση ευρωπαϊκής 13^ Οδηγίας στον τομέα του δικαίου των 
εταιρειών, που αφορά ακριβώς τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και 
αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Ούτε, όμως, οι ευρωπαϊκές 
διατάξεις είναι επαρκείς, αφού δεν ρυθμίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα θέματα 
αναγκαστικής προσφοράς (mandatory bid) και ίσης μεταχείρισης των μετόχων των 
υπό εξαγορά εταιρειών. Η υιοθέτηση του βρετανικού κώδικα ίσως βοηθούσε την 
υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1.5 Νουικό Καθεστώς εξαγορών και συνγωνεύσεων_____ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.2 ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται εδώ και καιρό σ’ ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι στρατηγικών επιλογών, γρήγορων αλλαγών και εκτεταμένων 
ανακατατάξεων. Οι διεθνείς τάσεις, τα νέα δεδομένα και οι συνακόλουθες αλλαγές 
εντοπίζονται και επιδρούν σε πολλαπλά επίπεδα.

Α) Οικονουικό και τεγνικο-οονανωτικό πλαίσιο, στρατηγικές επιλογές:
Στο επίπεδο αυτό έχουμε:

■ Όξυνση ανταγωνισμού, στη βάση και νέων στοιχείων ανταγωνιστικότητας.
■ Επανεξέταση της γεωγραφικής διάταξης και του τρόπου αξιοποίησης και 

επέκτασης των χρηματοπιστωτικών αγορών.

■ Προϊούσα αποκανονικοποίηση (deregulation), με εξασθένιση των κρατικών 
περιοριστικών ρυθμίσεων, απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης 
κεφαλαίων, της καταναλωτικής πίστης κ.α.

■ Αυξανόμενη αποδιαμεσολάβηση (desintermediation), με σταδιακή 
παράκαμψη ή συμπλήρωση του ρόλου των Τραπεζών από την 
κεφαλαιαγορά και από παρατραπεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πλέον 
σε θέση να παρέχουν χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.

■ Στρατηγικές κατάτμησης αγορών, εξειδίκευσης, επιλεκτικής διαχείρισης 
προϊόντων και πελατείας.

■ Συνεχώς επεκτεινόμενες εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον κλάδο 
(αυτοματοποίηση συναλλαγών, πληροφοριακή ολοκλήρωση, ηλεκτρονικό 
χρήμα κλπ).

■ Ανασχεδιασμό παραγωγικών διαδικασιών (reengineering), 
αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, εξωτερίκευση εργασιών.

■ Υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών σε επίπεδο ομίλων (εξαγορές 
συγχωνεύσεις).

■ Προβληματισμοί σχετικά με την άριστη μορφή και το κατάλληλο μέγεθος της 
“ευέλικτης τράπεζας” στις σύγχρονες συνθήκες (μικρή και επιλεκτική ή 
"χρηματοοικονομικό Super-Market;”)
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Β) Σγέσεκ υε την πελατεία:
Στο επίπεδο αυτό έχουμε:

■ Έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση και τη συνολική αξιοποίηση μιας 
πελατείας λιγότερο πιστής και τυποποιημένης, αλλά πιο απαιτητικής, σε 
σχέση με το παρελθόν.

■ Νέα προσέγγιση της τραπεζικής εξυπηρέτησης, με άξονα τον πελάτη, με 
ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση της πελατείας και με στόχο την ανάλογα 
προσαρμοσμένη-προσωποποιημένη ικανοποίηση των αναγκών της.

■ Ανταγωνισμός καινοτομιών στα προτεινόμενα τραπεζικά προϊόντα και 
υπηρεσίες

■ Αλλαγή φυσιογνωμίας, επαναχωροθέτηση και γενική αναδιάρθρωση των 
σημείων πώλησης.

■ Αλλαγή του εργασιακού προτύπου, με έμφαση σε πιο ανεξάρτητους, 
καινοτόμους και δημιουργικούς εργαζόμενους, συνεργάτες, συμβούλους, 
πωλητές. Πρότυπο μη συμβατό με μια παραδοσιακά γραφειοκρατική, 
έντονα ιεραρχική, διοικητική κουλτούρα - πρακτική.

Ο Τρόποι αξιοποίησης/ ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναυικού 
Στο επίπεδο αυτό έχουμε:

■ Κατάτμηση- δημιουργία επιλεκτικών στεγανών στην «εσωτερική αγορά 
εργασίας».

■ Δημιουργία εμποδίων στην παραδοσιακά απρόσκοπτη ανοδική εξέλιξη των 
εργαζομένων (συνήθως βάσει αρχαιότητας) στην υπηρεσιακή ιεραρχία.

■ Κατάργηση των παραδοσιακών διαδικασιών και των τυποποιημένων 
«αυτοματισμών» στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

■ Αναζήτηση νέων επιλεκτικών κινήτρων και παροχών υπό προϋποθέσεις για 
την υποκίνηση των εργαζομένων.

■ Αναντιστοιχία υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων με τις απαιτούμενες 
στις νέες συνθήκες ειδικότητες, γνώσεις και ικανότητες.

■ Εμφάνιση νέων μορφών και σχέσεων εργασίας, συνδεόμενων με την 

ανάπτυξη του «κυβερνοχώρου» και των πληροφοριακών δικτύων (π.χ. 
εργασία από απόσταση - teletravail).

1.2 Τεγνικο-οονανωτική Αναδιάοθοωση Τραπεζών________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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■ Έμφαση στην προσανατολισμένη επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση, 
που γίνονται αναπόσπαστο συστατικό της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού.

■ Διαφοροποιημένη, επομένως πιο σύνθετη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού , που απαιτεί νέα εργαλεία και υποδομές Διοίκησης, αλλά και 
διαφορετική νοοτροπία στελεχών.

■ Ανάγκη για σύγχρονες, πιο επίπεδες, πληροφοριακά ολοκληρωμένες 
ιεραρχικές δομές, που να προάγουν την ομαδική επικοινωνία και εργασία.

■ Σύγκρουση της κατεστημένης διοικητικής νοοτροπίας και εργασιακής 
κουλτούρας με την εξελισσόμενη κουλτούρα της συλλογικότητας και της 
δημιουργικής σκέψης.

■ Αύξουσα σπουδαιότητα στελεχών και εργαζομένων με ικανότητα 
αξιοποίησης εξειδικευμένης γνώσης-πληροφοριών.

■ Το σωστά καταρτισμένο, υποκινούμενο και πολυδύναμο ανθρώπινο 
δυναμικό αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα.

1.2.1 Εονασιακές σγέσεκ του κλάδου

Οι εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονταν από σημαντικά κοινωνικά κεκτημένα, 
υψηλή θεσμική κάλυψη, αποτελεσματικότητα της συλλογικής κινητοποίησης. 
Σήμερα και οι δυο πλευρές (εργοδότες - συνδικάτα) καλούνται να 
εκπροσωπήσουν διαφοροποιημένα συμφέροντα και να αντιμετωπίσουν:

• σύνθετα προβλήματα που απαιτούν άμεσες, τεκμηριωμένες και κατά το 
δυνατόν κοινά αποδεκτές λύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της προληπτικής 
διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της προστασίας της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και ανακατάρτισης, της ανάπτυξης της 
πολυδυναμίας -ποιοτικής ευελιξίας των εργαζομένων κλπ.

• έντονη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις και τις συνέπειες των επιλογών τους
Η διαρκής πρόκληση για το είδος, την έκταση, την κατεύθυνση και τις 

συνέπειες των ήδη συντελούμενων ή των προβλεπόμενων στο μέλλον αλλαγών, 
θέτουν τις Διοικήσεις των Τραπεζών και τη συλλογική εκπροσώπηση των 

εργαζομένων του κλάδου μπροστά σε νέα και σύνθετα προβλήματα. Τα 
προβλήματα αυτά εντάσσονται σε δύο κεντρικούς θεματικούς άξονες:

1.2 Τεγνικο-οονανωτική Αναδιάοθοωση Τραπεζών________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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1.2 1 Εργασιακές Σχέσεις του κλάδου_____________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

α) Τις σύγχρονες τεχνικο-οργανωτικές αλλαγές
β) Την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες τεχνικο-οργανωτικής 
αναδιάρθρωσης των Τραπεζών.

1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο διεθνές γοηυατοπιστωτικό 

σύστησα.
A) Απελευθέρωση - Αποκανονικοποίηση1

Έτσι ονομάστηκε η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση του 
ανοίγματος των αγορών, της εξασφάλισης κινητικότητας των κεφαλαίων και της 
απελευθέρωσης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Η κατάργηση των περιορισμών στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων και 
στο αντικείμενο δραστηριοποίησης των επιμέρους χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, επέτρεψε την αλληλοδιείσδυση στις αγορές των μέχρι πρότινος 
ξεχωριστών οργανισμών. Παράλληλα η ανάπτυξη νέων επενδυτικών μέσων- 
εργαλείων και η πίεση του ανταγωνισμού οδήγησε στη διαμόρφωση νέων σημείων 
εξειδίκευσης στις υπό ανάπτυξη χρηματοπιστωτικές αγορές.
Β) Αποδιαυεσολάβηση (disintermediation)2
Η δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών, σε συνδυασμό με 
τον εκμηδενισμό των αποστάσεων, το χαμηλό κόστος μεταφοράς και την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας που προσφέρουν ολοκληρωτική 
πρόσβαση σε όλες τις διεθνείς αγορές, δίνει τη δυνατότητα παροχής τραπεζικών 
υπηρεσιών και από μη τραπεζικούς οργανισμούς (π.χ. αλυσίδες 
πολυκαταστημάτων, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επενδύσεων κλπ). 
Ειδικότερα οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους στον τελικό 
καταναλωτή μέσω χορήγησης δανείων, στερώντας τις Τράπεζες από τους πελάτες 
αυτούς. Έντονη είναι ακόμη (ιδιαίτερα στις Η.Π.Α.) η τάση τιτλοποίησης δανείων 
που προχωράει πέρα από την ήδη καθιερωμένη τιτλοποίηση στεγαστικών 
δανείων. Επιπλέον αυξάνει η ζήτηση επενδυτικών προϊόντων που μπορούν να 
καλυφθούν από μη τραπεζικούς οργανισμούς, σε συνδυασμό με την παροχή 
επενδυτικών προτάσεων υψηλής απόδοσης.

\ 2 «Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.55» μελέτη για το

ΓΝΕ/ΟΤΟΕ των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996
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Ο Μείωση των εσόδων από tokouc και των προυηθειών από τκ παραδοσιακές 
ευπορικές δραστηριότητες.3

Οι πηγές εσόδων της Τράπεζας έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται, με 

έμφαση στη συνεισφορά των νέων προϊόντων και υπηρεσιών (underwriting, 
swaps, forwards, αγοραπωλησίες τίτλων κλπ) και με μείωση της συνεισφοράς των 
παραδοσιακών προϊόντων, τα περιθώρια των οποίων έχουν συρρικνωθεί αρκετά. 
Ειδικότερα η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη διεθνώς 
παρατηρούμενη τάση περιορισμού του περιθωρίου επιτοκίων (ecart) και στη 
διευρυνόμενη χρήση της τιτλοποίησης των χρεών, δηλαδή της απευθείας 
προσφυγής των επιχειρήσεων στις αγορές χρεογράφων, η οποία καταλήγει σε 
απώλεια πελατών για τις τράπεζες. Τα έσοδα από μεσολαβητικές εργασίες 
χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες.
Η πρώτη αφορά τις κλασσικές παράλληλες εργασίες (εγγυητικές επιστολές, 
εργασίες εξωτερικού κλπ.
Η δεύτερη αντιπροσωπεύει τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, τα 
οποία διαγράφουν επίσης πτωτική πορεία, εξαιτίας της προόδου που σημειώνεται 
στην αυτοματοποίηση των εθνικών συστημάτων πληρωμών.
Η τρίτη είναι η διαχείριση περιουσίας και χαρτοφυλακίου, γνωστή με το γενικό όρο 
asset management. Πρόκειται για κλάδο που παράγει σημαντικά έσοδα και 
εμφανίζει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ένας άλλος τομέας σημαντικών εσόδων, που όμως παρουσιάζουν μεγάλη 
μεταβλητότητα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, είναι τα αποτελέσματα των 
πράξεων market making και trading σε συνάλλαγμα, τίτλους και επιτόκια. Η 
κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών και η διεθνοποίηση των 
συναλλαγών ευνοεί την αύξηση των αντίστοιχων εργασιών. Όμως αυτή η 
ανάπτυξη εμπεριέχει και υψηλούς κινδύνους λόγω της μεταβλητότητας των 
εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο fffgflvcc γοηυατοπιστωτικό
σύστηυα.

3«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.56» μελέτη για το ΓΝΕ/ΟΤΟΕ

των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996

44



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποτέλεσμα είναι οι τράπεζες που έχουν ριψοκίνδυνη πολιτική αλλά όχι και 
αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των κινδύνων (risk management), να 
κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε περιπέτειες που μπορεί να φθάσουν έως τη 
χρεοκοπία.

Δ) Ανάπτυξη πολυεθνικών Τραπεζών4

Η τάση αυτή συναρτάται με την καλύτερη εξυπηρέτηση «πολυεθνικών πελατών», 
καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν πάψει να περιορίζονται στα 
γεωγραφικά σύνορα μιας και μόνο χώρας. Αντίθετα επεκτείνονται με ταχείς 
ρυθμούς σε όσες χώρες και οικονομίες προσφέρουν τις κατάλληλα 
απελευθερωμένες αγορές (ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, χώρες NAFTA-North 
American Free Trade Agreement-, χώρες N.A. Ασίας και Ιαπωνία).

Παράλληλα αναπτύσσεται στρατηγική διεθνούς παρουσίας (global 
banking), δηλαδή διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Με την τεχνολογία οι αποστάσεις δεν είναι εμπόδιο και καθώς οι τραπεζικές 
αγορές απελευθερώνονται οι τράπεζες κτίζουν το πολυεθνικό τους προφίλ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολιτική της Citibank που στοχεύει να 
μετατρέψει την τράπεζα σε ένα παγκόσμιο καταναλωτικό προϊόν (consumer 
brand) δηλαδή να γίνει το όνομα της Citibank αντίστοιχο της Coca Cola και των Me 
Donald’s στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (δηλώσεις προέδρου Citibank John 
Reed - Fortune 29/4/96). Για την προώθηση αυτού του στόχου πέραν της 
υιοθέτησης τεχνικών marketing και slogans όπως " The Blue Wave”, "The Citi 
never sleeps” σημαντικό ρόλο παίζει η υλοποίηση ενός φιλόδοξου έργου κόστους 
$700 εκατ. για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας σχεσιακής βάσης πελατείας.

Ανάλογη πολιτική παγκόσμιας επέκτασης ακολουθούν και αρκετές 
Ευρωπαϊκές Τράπεζες με κύριους εκφραστές τις Αγγλικές, Ελβετικές και 
Ολλανδικές. Οι τελευταίες (ING, ABN-AMRO) έχουν και το πιο πολυεθνικό προφίλ 
καθώς η εσωτερική αγορά είναι σχετικά μικρή και η ανάπτυξη μετά τις εσωτερικές 
συγχωνεύσεις περνάει μόνο μέσα από τη διεθνή επέκταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο διεθνές γρηυατοπιστωτικό
σύστηυα.

4«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.57» μελέτη για το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996
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Ε) Ο οξύτατος αντανωνισυός εντός και εκτός των συνόρων
Ανταγωνισμός και τεχνολογία σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, καθώς μια 

Τράπεζα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά εντός και εκτός των 
συνόρων χωρίς να έχει στη διάθεσή της όλη τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσω της 
τεχνολογίας γίνεται εφικτή η διεύρυνση και η βελτίωση των υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα η ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας προϊόντων να προκαλεί έκρηξη και 
όξυνση του ανταγωνισμού.

ΣΤ) ΕΖανοοές και συννωνεύσεκ5

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις 
επιδημίας και αφορά όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο τραπεζικός τομέας 
κατέχει την πρώτη θέση κατά τη δεκαετία 1985-1995, (στοιχεία Securities Data 

Company) τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στις ΗΠΑ, με δεύτερο στην 
κατάταξη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως:
1) Στον ανταγωνισμό, τη μείωση των εσόδων και στην ανάγκη ανάλογης 
περικοπής των εξόδων.
2) Στην εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο.
3) Στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και στην προσφορά συμπληρωματικών 
προϊόντων.

Στην Ευρώπη, με την προοπτική της πλήρους Οικονομικής και 
Νομισματικής ένωσης και τη δημιουργία Ενιαίου Νομίσματος αναμένεται ότι οι 
τράπεζες του 21ου αιώνα θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, περνώντας κατ’ αρχήν από 
συγχωνεύσεις μέσα στις ίδιες τους τις χώρες και αργότερα σε διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις. Οι τελευταίες αναμένεται να αλλάξουν δραστικά το τοπίο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο διεθνές γοηυατοπιστωτικό
σύστηυα.

5«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.55» μελέτη για το

ΙΝΕ/ΟΤΟΕ των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο 5ic9vic χοηυατοπιστωτικό 
σύστηιια.
Αναμένεται δηλαδή δημιουργία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων που θα 
μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου των 
καταστημάτων τους και το πλεονάζον - λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας-προσωπικό τους, μετασχηματίζοντας κάθε τραπεζικό κατάστημα σε 
χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα. Αυτό θ’ απαιτήσει και αλλαγές στις 
οργανωτικές δομές με βάση τις αγορές - στόχους, ώστε να συνδυαστούν τα 
πλεονεκτήματα του μεγάλου μεγέθους με αυτά της ευέλικτης εξειδίκευσης.

Η διάσταση του μεγέθους μιας τράπεζας συναρτάται και με την τάση 
δημιουργίας ομίλου θυγατρικών εταιριών των τραπεζών για:

■ την καλύτερη εκμετάλλευση όλων των δυνητικών συνεργειών,
■ την παροχή όλων των δυνητικών προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη, 

στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (universal bank - financial 

supermarket).

Z) Ο/ δηυονοαφικές εξελίξεις 6

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων που επιφέρει και την 
αύξηση του ποσοστού των συνταξιούχων ως προς το σύνολο των εργαζομένων 

έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις για τις Τράπεζες:
α) Θα ενταθεί η ανάγκη δημιουργίας συνταξιοδοτικών οργανισμών (pension funds) 
β) Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών ζωής με αποτέλεσμα 
μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεων που παραδοσιακά τηρούνταν στις τράπεζες να 
κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί και οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι 
εξειδικευμένοι θεσμικοί επενδυτές, που μπορούν να επενδύουν στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές. Επομένως αναμένεται αύξηση των κεφαλαίων που διακινούνται 
στις αγορές αυτές και μείωση των αντίστοιχων τραπεζικών.

6«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.58-59» μελέτη για το

ΓΝΕ/ΟΤΟΕ των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2.2 Συστατικά στοιγεία των εξελίξεων στο διεθνές γοπυατοπιστωτικό 
σύστηυα.

Η) Η ρανδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών επηρέασε εκτός από την εσωτερική λειτουργία και 
τα προϊόντα και τις αγορές των Τραπεζών. Από τα μέσα της προηγούμενης 
δεκαετίας οι Τράπεζες ανέπτυξαν αξιόπιστη τεχνική υποδομή και το προβάδισμα 
στην τεχνολογία κατέστη προϋπόθεση για την κατάκτηση πρωτοποριακής θέσης 
στο διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων.

Η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τραπεζικό κλάδο σε όλες του τις 
διαστάσεις: λιγότερη διακίνηση χαρτιού, νέα προϊόντα, πρόσβαση σε νέες αγορές, 
νέα κανάλια διανομής των προϊόντων, αποϋλοποίηση των χρεογράφων, εξάλειψη 
των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις γεωγραφικές αποστάσεις, γενικά 
απλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της διαχείρισης των 

πληροφοριών, μέσω της πληροφοριακής διασύνδεσης και ολοκλήρωσης.

1.2.3 Οργανωτικές αναδιαρθρώσεις στις τράττεζεζ
Οι οργανωτικές δομές των πιστωτικών ιδρυμάτων υφίστανται τα τελευταία 

χρόνια συνεχείς αλλαγές. Έχει ωριμάσει η ιδέα ότι οι αλλαγές στις οργανωτικές 
δομές των τραπεζών πρέπει να είναι πλέον μία διαρκής διαδικασία γιατί:
1ον Το δίκτυο των καταστημάτων είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί κάτω από την 
αΡΧΠ τΠζ αποδοτικότητας. Κάθε μονάδα είναι κέντρο κόστους-κέρδους για την 
επιχείρηση και τα τραπεζικά καταστήματα υπόκεινται σε μία συνεχή ανάγκη 
επιβεβαίωσης τόσο της ύπαρξης, όσο και της μορφής λειτουργίας τους.
2ον Οι Διοικητικές υπηρεσίες και οι επιτελικές μονάδες αναγκάζονται να 
παρακολουθούν την εξέλιξη των προϊόντων, των συμμαχιών και των συνεργασιών 
της Τράπεζας με άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ή με τις θυγατρικές 
εταιρίες των ομίλων και διατάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε σχέδια των 
Διοικήσεων. Επικρατεί το επιχείρημα «της ανταπόκρισης - προσαρμογής στις 

ανάγκες της αγοράς και της πελατείας» και
3ον Η επιβίωση των τραπεζών κάτω από το σκληρό ανταγωνισμό που 

αναπτύσσεται, εξαρτάται και από τη δυνατότητα ευέλικτης οργανωτικής τους 
προσαρμογής στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Αλλωστε η οργανωτική δομή είναι 
εργαλείο και όχι αυτοσκοπός της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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Οι σύγχρονες εφαρμογές οργανωτικής αναδιάταξης -"αποκέντρωσης” στον 

τραπεζικό χώρο προσανατολίζονται σε :
■ Αύξηση των υπευθυνοτήτων και ευχερειών (ορίων έγκρισης), σε επίπεδο 

κύρια των πρωτοβάθμιων μονάδων και των καταστημάτων.
■ Αξιοποίηση συστημάτων παρακολούθησης και αποτίμησης της 

αποτελεσματικότητας, για τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις.
■ Αντικατάσταση των πολλαπλών εγκρίσεων, από δημιουργία 

θεσμοθετημένων κανόνων (δανειοδοτήσεων, προμηθειών, τιμολογιακής 
πολιτικής, περιθωρίων επιτοκίων) που είναι οδηγός και πλαίσιο για τα 
στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις.

■ Σύσταση οργάνων λήψης αποφάσεων σε επίπεδο είτε των μονάδων, είτε 
της τράπεζας για θέματα αυξημένης βαρύτητας (συλλογική υπευθυνότητα), 
παράλληλα με την ατομική λήψη αποφάσεων.

■ Δημιουργία μηχανισμών για προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους 
(Internal Auditing), από τους πιθανούς κινδύνους των αυξημένων 
ευχερειών και υπευθυνοτήτων.

■ Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των μονάδων σε όλες τις πληροφορίες 
που τους αφορούν, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να 
στηρίζονται αποτελεσματικά οι μονάδες και οι εργασίες τους και να είναι 
τεχνικά δυνατή η καθορισμένη «αυτονομία» τους. Συχνά η κατοχή της 
πληροφορίας μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθορίζει και τις 
«νησίδες εξουσίας» μέσα σε μία τράπεζα.

■ Πιο πολύπλοκες ροές επικοινωνίας και σχέσεων από αυτές της 
«παραδοσιακής ιεραρχικής δομής».

■ Ευέλικτα σχήματα όπου η αναφορά και οι εγκρίσεις γίνονται από ένα μόνο 
σημείο (εκεί που βρίσκεται ο κάθε φορά εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος της 
επιχείρησης για τη συγκεκριμένη δουλειά, ανεξάρτητα από τον Τραπεζικό 
του βαθμό και όχι από τον ιεραρχικά υπεύθυνο της μονάδας, που 
παραδοσιακά ήταν αρμόδιος εφ’ όλης της ύλης).

■ Λειτουργία ομάδων εργασίας (project) με ευέλικτη δομή, παράλληλα με το 
παραδοσιακό σχήμα υπηρεσία, τμήμα κλπ

1.2.3 OovavbJTiKic Αναδιαρθρώσεις στκ Τράπεζες_________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Οι τράπεζες έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα ανάληψης σημαντικών επενδύσεων 

και πρωτοβουλιών, προκειμένου να τονώσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε 
μία ολοένα πιο απαιτητική αγορά. Η τάση που κυριαρχεί στις επενδύσεις 
Πληροφορικής όσον αφορά το Υλικό (hardware), το Λογισμικό (software) και τις 
Επικοινωνίες, οδηγεί στον προσανατολισμό σε νέα, καινοτόμα εργαλεία και 
μεθόδους που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 
και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών επιχειρησιακών λειτουργιών, σε 
αντιδιαστολή με τις δαπάνες συντήρησης ή αντικατάστασης εξοπλισμού. 
Αναμένεται ότι η ανάπτυξη, διάθεση και διανομή τραπεζικών υπηρεσιών στον 

χώρο του retail banking θα βασίζεται στο μέλλον, με βάση τις δυνατότητες που 
προσφέρει η τεχνολογία, κυρίως σε δύο άξονες:

• Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές από του ίδιους τους πελάτες των τραπεζών 
(Electronic Banking).

• Στις τυποποιημένες ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές - EDI 
(Electronic Data Interchange).

Ηλεκτρονικές συναλλαγές από του ίδιους τους πελάτες των τραπεζών (Electronic 
Banking): Οι Τράπεζες, στηριζόμενες στην τεχνολογία, παρέχουν στους πελάτες 
τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, κάτι που προτιμάται από όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και 
ιδιαίτερα από τα άτομα των νεαρότερων ηλικιών. Αυτό θα είναι και το πιο 
“δημοφιλές’’ κανάλι διάθεσης τραπεζικών προϊόντων στο άμεσο μέλλον. Οι 
συνήθεις μορφές που παίρνει το electronic banking είναι:

• Τα ΑΤΜς, οι αυτόματες ταμιολογιστικές μηχανές.

• Τα EFT/POS, οι συσκευές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία 
πωλήσεων.

• To Remote banking, η εξ αποστάσεως διενέργεια συναλλαγών,

• To Home Banking, οι συναλλαγές μέσω προσωπικών οικιακών 
υπολογιστών,

• To Phone Banking, οι συναλλαγές των πελατών με επικοινωνία μέσω 

τηλεφώνου.

1.2.4 TekvoAovikoc EKauyypoviauoc των τραπεζών________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα των Ernst & Young και American 

Bankers Association (Managing the Virtual bank - 1995)7, στην οποία υπήρξαν 

απαντήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών διεθνώς, διαφαίνεται σαφής επιβράδυνση 
της διανομής τραπεζικών προϊόντων μέσω των δικτύων των υποκαταστημάτων. 
Οι πελάτες των Τραπεζών στην Ισπανία και την Πορτογαλία διενεργούν από το 

1997, περίπου 20% λιγότερες συναλλαγές εντός των υποκαταστημάτων. Στη Μ. 
Βρετανίας ποσοστό 15% των τραπεζικών συναλλαγών διενεργείται μέσω 
τηλεφώνου, ΑΤΜς και Remote Banking για το έτος 1997.
Α) Τυποποιηυένες ηλεκτρονικές διατοαπεΟκές συναλλαγές EDI (Electronic Data 
Interchange).

Με τον όρο αυτό εννοούμε μαζικές και προγραμματισμένες αυτόματες 
συναλλαγές που παράγονται ή μεταφέρονται από τα μηχανογραφικά συστήματα 
των τραπεζών ή των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά μαζί τους. 

Οι συναλλαγές αυτές αυτοματοποιούν εργασίες, περιορίζουν περαιτέρω μονάδες 
με πολυάριθμο διοικητικό προσωπικό (clearing, λογιστικές συμφωνίες κλπ) και 
καταργούν θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης. Παράλληλα δημιουργούν νέες 
ανάγκες σε τομείς εργασιών που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές από τεχνολογική 
άποψη, απαιτώντας λιγότερο αλλά μεγαλύτερης ειδίκευσης προσωπικό.
5) Virtual Banking- «Εικονική Τράπεζα»

Η στρατηγική ενός εικονικού μοντέλου τράπεζας, που συνηθίζεται να 
ονομάζεται «εικονική τράπεζα» [Ernst & Young και American Bankers Association 
(Managing the Virtual bank - 1995)], βρίσκεται στο στόχαστρο των επιτελείων των 
σύγχρονων τραπεζών. Η εικονική τραπεζική στηρίζεται στη διασύνδεση πολλών 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, που προσφέρονται σαν μία ενιαία ενότητα 
υπηρεσιών στον πελάτη. Η πρόσβασή του σε αυτές γίνεται από ένα και μόνο 
σημείο επαφής με την τράπεζα (single point of contact). Αυτό το ιδεατό πρότυπο, 
καθίσταται εφικτό μόνον με τη χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας.

1.2.4 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

7«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.81» μελέτη για το 1ΝΕ/ΟΤΟΕ

των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996

51



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με βάση το παραπάνω πρότυπο, διαφαίνεται μία τάση που ωθεί τις τράπεζες ί

• Να συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες με άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εταιρίες παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added 
Networks -VANs) και με ειδικευμένες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας 
συμπληρωματική τεχνογνωσία.

• Να εκχωρούν εργασίες τους σε τρίτους (outsourcing), λ.χ. σε εξειδικευμένες 

θυγατρικές τους επιχειρήσεις, σε συμβούλους κλπ
Οι τάσεις αυτές βέβαια περιπλέκουν τις εργασιακές σχέσεις στις τράπεζες και 
αμφισβητούν ευθέως τα θεσμικά πλαίσια που τις διέπουν σήμερα.

1.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

1 .ΖΛΛειτουονίες των τραπεζών
Οι βασικές λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΤΡΑΠΕΖΩΝ), 

όπως προκύπτει και από την ίδια την ονομασία τους είναι δύο: η χρηματική και η 
πιστωτική.

Η χρηματική λειτουργία συνίσταται στη διευκόλυνση των χρηματικών 
συναλλαγών παρέχοντας από τη μία πλευρά το χρηματικό μέσο και από την άλλη 

ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Η 
δημιουργία και η αποτελεσματική διαχείριση αυτού καθαυτού του χρηματικού 
μέσου αποτελεί τη βασική λειτουργία ενός ειδικού τύπου χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, των κεντρικών τραπεζών. Η παροχή ενός αποτελεσματικού 
συστήματος πληρωμών και εκκαθάρισης των συναλλαγών αποτελεί τη λειτουργία 
των εμπορικών τραπεζών.

Η πιστωτική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνίσταται στη 
διαμεσολάβησή τους μεταξύ των πλεονασματικών (αποταμιευτών) και των 
ελλειμματικών (χρηματοδοτούμενων) οικονομικών μονάδων, για τη διευκόλυνση 
της μεταφοράς και της αποτελεσματικής κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων.

1.2.4 TexvoAovikoc εκσυνγρονισυός των τραπεζών________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

8«Τεχνικο-οργανωτικός Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος σελ.82» μελέτη για το ΓΝΕ/ΟΤΟΕ

των κ.κ. Α. Αρχοντάκη - Γ. Κυριακόπουλου Αθήνα 1996
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Οι δύο αυτές βασικές λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
διεξάγονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο χωρίς ουσιαστικές 
διαφορές. Η διεθνής χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση συνίσταται στην 
ανακατανομή είτε της συνολικής (διεθνούς) ρευστότητας, είτε των διεθνών 
κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Η ανατροπή των συνθηκών ανταγωνισμού που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα και 
οι γενικότερες ανακατατάξεις και αλλαγές ευνοούν το σχετικά μεγάλο μέγεθος, αλλά 
και εύρος δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτυγχάνεται:
■ εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, με
■ ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και
■ αύξηση των συνεργασιών που απορρέουν από το cross-selling και την 

πολυδιάστατη εξυπηρέτηση της πελατείας.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, η οργανωτική αναδιάρθρωση των διεθνών 

χρηματοοικονομικών ομίλων με συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες με 
επικεφαλής τραπεζικά ιδρύματα, είναι προφανής.

Τα τελευταία έχουν εκτός από το απαραίτητο Know-How, και ένα οργανωμένο 
δίκτυο πωλήσεων διαθέτουν διάσπαρτα υποκαταστήματα ανά τον κόσμο 

εξυπηρετώντας ένα μεγάλο αριθμό πελατών, ο οποίος θεωρείται ώριμος να δεχθεί 
τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι δύο είναι οι 
κυρίαρχες διεθνείς τάσεις που συνυπάρχουν:

♦ Η πρώτη αφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη δημιουργία μεγάλων 
χρηματοοικονομικών ομίλων, έτοιμων να ανταγωνισθούν αποτελεσματικά σε 
διεθνές επίπεδο.

♦ Η δεύτερη τείνει στην ενίσχυση του ρόλου μικρότερων σύγχρονων και ευέλικτων 
τραπεζών, με παραγωγή εξειδικευμένου φάσματος νεωτεριστικών 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, παράλληλα με τη διασύνδεση 
του δικτύου τους με μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές μονάδες. Η νέα 
τεχνολογία προσφέρει αυτονόμηση στην επεξεργασία των πληροφοριών και 
κατ’ επέκταση αύξηση της χρησιμότητας του χρήστη, καθώς και ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα. 9

9 «Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα σελ.165» Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ για το Ε.Α.Π. Πάτρα 1999

Λ.ΖΛΛειτουον'^ των τραπεζών9__________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος δεν είναι μόνο θέμα 
μεγέθους. Η αποτελεσματικότητα ενός χρηματοοικονομικού ομίλου, όπως και κάθε 
σύγχρονης επιχείρησης, βρίσκεται στην εξειδίκευση, στην ευελιξία και στην παροχή 
υψηλής ποιότητας παρεχόμενων στη πελατεία υπηρεσιών.

Η μεγάλη όμως ανταγωνιστική πρόκληση όλων των τραπεζών είναι τα νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, όχι μόνο γιατί συμβάλλουν στη διεύρυνση της 
πελατείας και σε οικονομίες φάσματος υπηρεσιών, αλλά γιατί αποτελούν και την 
απάντηση στα θέματα διεύρυνσης της κερδοφορίας, διατήρησης της ρευστότητας 
και ελέγχου των πιστωτικών κινδύνων.

Σε μια αγορά όπου οι καταναλωτικές ανάγκες συνεχώς μεταβάλλονται, τα 
περιθώρια κέρδους συμπιέζονται, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών διαρκώς 
αυξάνεται και η παγκοσμιοποίηση θεσπίζει νέους κανόνες λειτουργίας, οι 
συγχωνεύσεις και εξαγορές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της 
στρατηγικής των τραπεζών, όχι μόνο για τη μεγιστοποίηση της αποδοχής των 
μετοχών τους (shareholder value), αλλά ακόμα και για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητάς τους.

Υποκινούμενες από ένα ραγδαία εξελισσόμενο διεθνές επιχειρησιακό 
περιβάλλον οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των τραπεζών είτε με τη χρήση 
ρευστών (cash), είτε με τη χρήση ανταλλαγή μετοχών αποτελεί ένα σταθερό θεσμό.

Την τελευταία δεκαετία είχαν την τιμητική τους στις Η.Π.Α. πρώτα και μετά 
στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αποκτώντας μια «μυθική υπόσταση» 
Παράλληλα, οι στρατηγικές συνεργασίες είναι σήμερα κυρίως στο εξωτερικό 
ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Λ.ΖΑΛειτουονίες των τραπεζών__________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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Η επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο με τις 
εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορεί να πάρει τις εξής τυπικές μορφές:

• Την παροχή υπηρεσιών στην Τραπεζική αγορά κάποιας χώρας από μια 
ξένη τράπεζα με εγκατάσταση (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο) στη χώρα 
αυτή - Τραπεζική φιλοξενούσα χώρα (banking in a host country).

• Την παροχή υπηρεσιών μιας ξένης τράπεζας με εγκατάσταση (με άμεσο 
ή έμμεσο τρόπο) σε μια άλλη χώρα από αυτήν της αρχικής της 
εγκατάστασης, σε πελάτες εκτός της χώρας αυτής - Εγχώρια τραπεζική 
(offshore banking).

• Την παροχή υπηρεσιών μια ξένης τράπεζας από τη χώρα της αρχικής 
της εγκατάστασης, στις τραπεζικές αγορές άλλων χωρών - 
Διασυνοριακή τραπεζική δραστηριότητα (Crossborder transactions).

Η διεθνής τραπεζική δραστηριότητα ορίζεται με βάση τόσο λειτουργικά, όσο 
και θεσμικά κριτήρια. Η κατάταξη των δραστηριοτήτων της διεθνούς τραπεζικής με 
βάση τα λειτουργικά κριτήρια γίνεται ανάλογα με το εάν μια τράπεζα «παράλληλα 
με τις κλασικές τραπεζικές εργασίες με το εξωτερικό, κινητοποιεί χρήμα σε διεθνή 
κλίμακα και το μετατρέπει σε παραγωγικό κεφάλαιο επίσης σε διεθνή κλίμακα ή 
όχι». Σύμφωνα με τα θεσμικά κριτήρια, δραστηριότητες διεθνούς τραπεζικής ασκεί 
κάθε τράπεζα «που ελέγχει ή έχει συμμετοχή σε τραπεζικά καταστήματα και 
ιδρύματα εγκατεστημένα στο εξωτερικό».

Η πρώτη μορφή διεθνούς τραπεζικής επέκτασης μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους: άμεσα και έμμεσα.

Οι άμεσες μορφής επέκτασης των τραπεζών είναι:
1. Το γραφείο αντιποοσωπείαο: Η διεθνής επέκταση κάποιας τράπεζας μέσω 

γραφείου αντιπροσωπείας αποτελεί την απλούστερη μορφή επέκτασης. Από 
την πλευρά της στρατηγικής της τράπεζας, η μορφή αυτή σημαίνει την πρόθεση 
διερεύνησης της νέας αγοράς και όχι αναγκαστικά τη μόνιμη παρουσία της σ’ 
αυτήν. Η απαιτούμενη επένδυση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και κυρίως 
γίνεται σε ανθρώπινο δυναμικό.
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Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει για την τράπεζα αυτή η μορφή διεθνούς 
επέκτασης είναι η δυνατότητα ανάληψης κάποιων εργασιών, τόσο παραδοσιακών 
όσο και νέων, από το γραφείο αντιπροσωπείας, καθώς και ο άμεσος έλεγχός τους 
από τη μητρική τράπεζα. Από την άλλη πλευρά., η ευελιξία των γραφείων 
αντιπροσωπείας και η δυνατότητά τους να ανταγωνισθούν με επιτυχία άλλους 
τύπος τραπεζικών επιχειρηματικών ενοτήτων είναι αρκετά περιορισμένες. Ο 
βαθμός ενσωμάτωσής τους στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά, όπως είναι 
φανερό, είναι πολύ περιορισμένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσφέρουν 
τίποτα στην ανάπτυξη της διεθνούς τραπεζικής.
2. Υποκατάστηυα: Η ίδρυση υποκαταστήματος αποτελεί την «ενδιάμεση» μορφή 

άμεσης επέκτασης και την πιο διαδεδομένη μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με το 
γραφείο αντιπροσωπείας, το ύψος της επένδυσης που απαιτείται είναι πολύ 
μεγαλύτερο, τόσο σε πάγιο εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια 
το ακριβές ύψος της επένδυσης εξαρτάται από τους στρατηγικούς στόχους που 
θέτει η τράπεζα σχετικά με την αγορά στην οποία διεισδύει. Εάν για παράδειγμα 
ενδιαφέρεται μόνο για τις «χονδρικές τραπεζικές εργασίες» (wholesale banking), 
το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης είναι πολύ μικρότερο, σε αντίθεση με την 
περίπτωση που η πρόθεσή της είναι να διεισδύσει και στο τμήμα των 
«λιανικών» τραπεζικών εργασιών (retail banking). Τα πλεονεκτήματα της 
εγκατάστασης μέσω των υποκαταστημάτων είναι ότι αυτά μπορούν, με 
ορισμένους περιορισμούς βέβαια, να επεκταθούν σε όλες τις τραπεζικές 
εργασίες, ενώ επίσης ο έλεγχος της τράπεζας είναι άμεσος. Από την πλευρά 
της ανάπτυξης της διεθνούς τραπεζικής, αυτός ο τύπος διεθνούς επέκτασης της 
τραπεζικής δραστηριότητας συνεπάγεται μια αρκετά ισχυρή «δέσμευση» (από 
ουσιαστική και όχι από νομική άποψη), ότι η παρουσία της ξένης τράπεζας θα 
έχει σχετικά μόνιμο και όχι περιστασιακό χαρακτήρα. Βέβαια όπως 
παρατηρήθηκε ήδη, η παρουσία αυτή είναι πολύ πιθανό να εξαντλείται με ένα 
τμήμα μόνο και όχι στο σύνολο της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
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3. Θυγατρική: Η ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης έχει για την τράπεζα όλα τα 

πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως στην περίπτωση του 
υποκαταστήματος, ενώ επιπλέον παρέχει στην τράπεζα τη δυνατότητα να 
διεισδύσει σε όλα τα επιμέρους τμήματα της τραπεζικής (ανάλογα με το θεσμικό 
πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα) και γενικότερα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 
Επίσης αυτή η μορφή είναι πολύ ευνοϊκή για την ανάπτυξη των νέων 
τραπεζικών εργασιών (leasing factoring κ.λ.π). Τέλος, αυτή η μορφή διεθνούς 
επέκτασης παρέχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ευελιξίας στη λειτουργία 
της επιχείρησης, αφού η λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων δεν εξαρτάται 
από κάποιο «κέντρο». Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το τελευταίο αυτό 
πλεονέκτημα αποτελεί κάποιο σχετικό μειονέκτημα, στο βαθμό που μειώνεται ο 
άμεσος έλεγχος της μητρικής τράπεζας. Από την πλευρά της ανάπτυξης και 
εμβάθυνσης της διεθνούς τραπεζικής, αυτή η μορφή διεθνούς επέκτασης είναι 
αρκετά σημαντική, αφού στην ουσία ενσωματώνει την ξένη τραπεζική μονάδα 
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η μορφή αυτή, δηλαδή, αποτελεί την ανώτερη 
«υπηρεσία» που μπορεί να προσφέρει ο άμεσος τύπος διεθνούς επέκτασης 
στην ανάπτυξη της διεθνούς τραπεζικής.

Οι έμμεσες μορφές επέκτασης των τραπεζών είναι:
1. Η Συυυετονή: Η συμμετοχή μιας τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο τράπεζας σε 

άλλη χώρα αποτελεί την πρώτη μορφή έμμεσης επέκτασης στον διεθνή χώρο. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής για την τράπεζα εξαρτώνται 

πρώτα απ’ όλα από το ποσοστό συμμετοχής. Εάν αυτό το ποσοστό είναι 
αρκετά μικρό (μικρότερο του 5%), στην ουσία πρόκειται για κάποια μορφή 
συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών. Εάν είναι σχετικά υψηλότερο 
(μεγαλύτερο του 10%), πρόκειται για την κλασικού τύπου συμμετοχή. Τέλος, 
εάν το ποσοστό είναι πολύ υψηλό (μεγαλύτερο του 50%), η συμμετοχή αποκτά 
τα χαρακτηριστικά της άμεση συμμετοχής (της θυγατρικής επιχείρησης). Στην 
περίπτωση της κλασσικής συμμετοχής, το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης 

είναι σχετικά χαμηλό, αλλά βέβαια το μειονέκτημα για την συμμετέχουσα 
τράπεζα είναι ότι ο βαθμός ελέγχου είναι επίσης μικρός.
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Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις της συμμετοχής, το κύριο χαρακτηριστικό για τη 
διεθνή τραπεζική είναι ότι η ξένη τράπεζα εισέρχεται πλήρως στο τραπεζικό 
σύστημα της φιλοξενούσας χώρας.
2. Κοινές Επινειρήσεις (Joint Ventures and Consortia): Στην περίπτωση των 

κοινών επιχειρήσεων μεταξύ των τραπεζών της χώρας καταγωγής και της 
φιλοξενούσας χώρας, υπάρχουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά με την 
περίπτωση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι διαφορές συνίστανται 
πρώτον, στο ότι η επένδυση που απαιτείται είναι κατά τεκμήριο υψηλότερη και 
δεύτερον, στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
αναλαμβανόμενες εργασίες, αφού οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται 
ουσιαστικά ταυτόχρονα με τη βασική απόφαση για τη δημιουργία της κοινής 
επιχείρησης. Από την άποψη της συμβολής στην ανάπτυξη της διεθνούς 
τραπεζικής, θα μπορούσε ίσως να υποστηριχθεί ότι αυτή η μορφή αποτελεί την 
πιο σημαντική από όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Οι εξωχώριες τραπεζικές δραστηριότητες αναπτύσσονται από μια τράπεζα η οποία 
εγκαθίσταται σε μια ξένη χώρα, ή και από εγχώρια τράπεζα, εάν το επιτρέπει η 
νομοθεσία της χώρας, με μη κατοίκους της χώρας αυτής. Ο Βασικός λόγος για την 
ανάπτυξη εξωχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων είναι οι μειωμένες απαιτήσεις 
ελέγχου και εποπτείας από τις νομισματικές αρχές της χώρας στην οποία 
εγκαθίσταται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει εγχώριες 
δραστηριότητες. Οι μειωμένες αυτές απαιτήσεις ελαττώνουν το κόστος 

διαμεσολάβησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και συνεπώς αποτελούν 
κίνητρο για ανάληψη δραστηριοτήτων από μέρους του.

Διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές: Οι διασυνοριακές συναλλαγές 
διαχωρίζονται σε δύο διακρίσεις:

Πρώτη διάκριση: Στις διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρουν 
οι τράπεζες με εγκατάσταση στη χώρα αυτή σε οικονομικές μονάδες άλλων χωρών 
και στις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες με εγκατάσταση σε 
άλλες χώρες, σε οικονομικές μονάδες της συγκεκριμένης χώρας.
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Δεύτερη διάκριση: Η βάση αυτής της διάκρισης είναι εάν σι υπηρεσίες από 
την πλευρά των τραπεζών πρσσφέρσνται σε άλλες τράπεζες ή σε μη τραπεζικές 
σικσναμικές μανάδες.

Οι διασυνσριακές τραπεζικές συναλλαγές παρσυσιάζσυν κάπσιες αραιότητες με 
την περίπτωση της ανάπτυξης εξω-εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων από την 

άποψη των συμμετοχών σε αυτές και του τρόπου διεξαγωγής τους.
Η βασική διαφορά όμως είναι , ότι στη δεύτερη περίπτωση, οι συναλλαγές δε 

γίνονται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στα πλαίσια ενός 
ιδιαίτερου υποτμήματος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο λόγω των 
θεσμικών και άλλων προνομίων του στην ουσία δεν εντάσσεται σε αυτό. Στην 
περίπτωση των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών, είναι οργανικά ενταγμένα 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένα.

Ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται οι διασυνοριακές συναλλαγές δεν είναι η 

τεχνητή, αλλά η πραγματική διαφορά στο κόστος διαμεσολάβησης μεταξύ του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην χώρα του οποίου είναι εγκατεστημένες οι τράπεζες, 
και αυτού στη χώρα του οποίου κατοικούν οι πελάτες που συνάπτουν αυτές τις 
συναλλαγές. Άλλη αιτία για την ανάπτυξη των διασυνοριακών συναλλαγών μπορεί 
να αποτελεί όχι η ελευθερία των συναλλαγών στο χώρο που δραστηριοποιούνται 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες όπως στην 
περίπτωση των εξω-εγχώριων δραστηριοτήτων, αλλά αντίθετα οι περιορισμοί στη 
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι 
συμβαλλόμενοι σε αυτές τις συναλλαγές.

Ο ανώτατος βαθμός ωρίμανσης, που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο 
ανάπτυξης της διεθνούς τραπεζικής δραστηριότητας, είναι η δημιουργία ενός 
διεθνούς χρηματοπιστωτικού χώρου, όπως αυτός που δημιουργείται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού χώρου, 
«εσωτερικοποιείται» η δραστηριότητα των διαφόρων τύπων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, και η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και διεθνούς επέκτασης των 
δραστηριοτήτων των τελευταίων χάνει πολύ μεγάλο μέρος της μεθοδολογικής και 

εννοιολογικής σημασίας της.
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Βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι η σημασία αυτή χάνεται σχεδόν πλήρως στην 
περίπτωση της νομισματικής ένωσης. Στην περίπτωση αυτή αν και ακόμα 
εξακολουθεί να υπάρχει η έννοια της διεθνούς τραπεζικής, παίρνει πολύ 
διαφορετικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της έννοιας διεθνούς τραπεζικής 
δραστηριότητας παραμένει ακέραιο μεταξύ της περιοχής στην οποία υφίσταται η 
νομισματική ενοποίηση και των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών του κόσμου.

Σαν τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι το νέο διεθνές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον που διαγράφεται στον ορίζοντα τοποθετεί σε νέες βάσεις τη στρατηγική 
ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών ομίλων. Σε αυτό το περιβάλλον θα 
επικρατήσουν εκείνοι οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι που θα διαθέτουν:
> Ικανό μέγεθος που να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές τους επιλογές για 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων (εγχώριες και διεθνείς αγορές, Corporate ή Retail).
> Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση.

> Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.
> Μειωμένο κόστος λειτουργίας και
> Εξελιγμένη τεχνολογία σε ότι έχει να κάνει με τις πληροφορίες, εμπορία και 

διανομή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι που θα προσαρμοστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά 
στα νέα δεδομένα θα είναι σε θέση να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και να 
εκμεταλλευτούν καλύτερα τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Στο εν λόγω κεφάλαιο αναπτύσσεται η φιλοσοφία της βιωσιμότητας μιας 
τράπεζας και υπολογίζεται το βιώσιμο ποσοστό μεγέθυνσης αυτής. Παρατίθεται η 
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και οι νέες μορφές που λαμβάνουν οι τράπεζες, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αυτό, σε συνδυασμό με τις 
προκλήσεις από το νέο περιβάλλον μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ, 
καθώς και η επεκτατική πολιτική των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια. 
Αναφέρονται ακόμη τα κίνητρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων και ο 
ακολουθούμενος στρατηγικός σχεδιασμός ενός τραπεζικού ιδρύματος.

2.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μια από τις πιο συχνές χρήσεις των χρηματοοικονομικών προβλέψεων μιας 
εταιρίας είναι η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των σχεδίων ανάπτυξής της. Η 
αξιολόγηση είναι απαραίτητη διότι οι περισσότερες εταιρίες δεν έχουν απεριόριστη 
πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Ένα μεγάλο μέρος των 
κεφαλαίων τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, 
θα πρέπει να προέλθει από εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 
δραστηριότητες της ίδιας της εταιρείας. Επομένως η σημασία ενός συνεπούς και 
λογικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, γίνεται κατανοητό, πως είναι μεγάλη.

Οι περισσότερες τράπεζες αναπτύσσονται είτε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, 
είτε με πολύ αργούς, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Ο κύκλος ζωής 
μιας τράπεζας απεικονίζεται συχνά με τη μορφή μιας καμπύλης S, η οποία 
διαιρείται σε 4 στάδια ανάπτυξης.
Πρώτο Στάδιο: αποκαλείται πειραματική περίοδος και κατά τη διάρκειά του οι 
πωλήσεις και τα κέρδη αυξάνονται με αργούς ρυθμούς ακολουθώντας την 
εισαγωγή ενός νέου προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής περιόδου η 
εξωτερική χρηματοδότηση δεν είναι μια σημαντική πηγή κάλυψης των 
χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας.
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Δεύτερο Στάδιο: λέγεται και περίοδος εκμετάλλευσης και κατά τη διάρκεια της η 
τράπεζα απολαμβάνει μεγάλη ανάπτυξη των πωλήσεων και των κερδών της. Στο 
στάδιο αυτό η τράπεζα έχει μια ασυνήθιστη ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση. 
Τρίτο Στάδιο: ονομάζεται και περίοδος ωριμότητας και κατά τη διάρκειά του ο 
ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων αρχίζει να επιβραδύνεται. Κατά την περίοδο 
αυτή η τράπεζα μεταβάλλεται από απορροφούσα εξωτερικά κεφάλαια σε 
δημιουργό περισσότερων μετρητών από όσα μπορεί να επανεπενδύσει 
κερδοφόρα. Τέλος έχουμε το
Τέταοτο Στάδιο: αποκαλείται περίοδος παρακμής και κατά τη διάρκεια του η 
τράπεζα αντιμετωπίζει την εμφάνιση υποκατάστατων προϊόντων, τεχνολογικής 
απαξίωσης και μείωσης της ζήτησης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Στην 

περίοδο της παρακμής η τράπεζα δημιουργεί περισσότερα μετρητά από όσα 
μπορεί να επανεπενδύσει η ίδια και έτσι πρέπει να αναζητήσει επενδυτικές 
ευκαιρίες σε νέα προϊόντα ή συγχωνεύσεις με άλλες τράπεζες, οι οποίες είναι 
ακόμη στην περίοδο εκμετάλλευσης. Κατά συνέπεια η θεωρία του κύκλου ζωής 
μιας τράπεζας επισημαίνει ότι η μεγέθυνση μιας επιχείρησης εξαρτάται από το 
στάδιο ανάπτυξής της.

Το βιώσιμο ποσοστό μεγέθυνσης μιας τράπεζας είναι το μέγιστο ετήσιο 
ποσοστό αύξησης του συνολικού ενεργητικού της, το οποίο μπορεί να 
υποστηριχθεί από εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Το ποσοστό αυτό 
μεγέθυνσης καθορίζεται από:

• την αποδοτικότητα του ενεργητικού,
• το ποσοστό παρακρατούμενων κερδών και

• τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης μιας τράπεζας.
Η εντύπωση όμως που επικρατεί μεταξύ πολλών τραπεζικών στελεχών είναι ότι θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τράπεζας. Η άποψη αυτή στηρίζεται 
στην ιδέα ότι με τη γρήγορη ανάπτυξη θα αυξηθεί το μερίδιο αγοράς της τράπεζας, καθώς 
επίσης και τα κέρδη της. Από χρηματοοικονομική πλευρά όμως η γρήγορη ανάπτυξη δεν 
είναι πάντοτε επιθυμητή. Μια αύξηση του ενεργητικού μιας τράπεζας θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από κάποιες πηγές.

2.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη uiac Τράπεζας_____________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Τα παρακρατηθέντα κέρδη, καθώς επίσης και η δυνατότητα νέου δανεισμού που τα 
συνοδεύει, δημιουργούν συνήθως μια περιορισμένη ποσότητα μετρητών. Εάν η τράπεζα 
δεν θέλει, ή δεν μπορεί να αντλήσει νέο μετοχικό κεφάλαιο, ο προηγούμενος 
προσδιορισμός θέτει ένα μέγιστο όριο στο ρυθμό μεγέθυνσης που μπορεί να επιτύχει χωρίς 
να εξαντλήσει τους χρηματοοικονομικούς της πόρους. Με άλλα λόγια καθώς αυξάνονται τα 
ίδια κεφάλαια (μέσω της αύξησης των αποθεματικών) είναι δυνατό να αυξηθούν και τα ξένα 
κεφάλαια, χωρίς να μεταβάλλεται η χρηματοοικονομική διάρθρωση (financial structure) της 
τράπεζας.

Κατά συνέπεια, η αύξηση των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης μιας τράπεζας 
καθορίζει το ποσοστό αύξησης του ενεργητικού της. Άρα, το ποσοστό μεγέθυνσης μιας 
τράπεζας το οποίο μπορεί να συντηρηθεί από εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης, 
εξαρτάται από το ποσοστό μεγέθυνσης των ιδίων κεφαλαίων της. Επομένως όσο πιο 
γρήγορα μεγεθύνεται μια τράπεζα, τόσο περισσότερα ίδια κεφάλαια χρειάζεται, ακόμη και 
αν είναι κερδοφόρος.

Εάν αποκλεισθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. για το φόβο αλλοίωσης της 
αποτελεσματικής πλειοψηφίας των μετόχων), η ανάγκη για κεφάλαια μπορεί να καλυφθεί 
αρχικά με την αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (με αύξηση δηλαδή των 
δανειακών κεφαλαίων) που χρησιμοποιεί η τράπεζα.

Η ικανότητα όμως αυτή μιας τράπεζας να αυξήσει τη μόχλευση που χρησιμοποιεί 
μπορεί να περιορίζεται από τα ελάχιστα επίπεδα του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που 
είναι υποχρεωμένη να διατηρεί η τράπεζα. Για το λόγο αυτό κάθε τράπεζα θα πρέπει να 
γνώριζα το μέγιστο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ενεργητικού της που μπορεί να 
υποστηριχθεί από εσωτερικά δημιουργούμενα ίδια κεφάλαια.

Επισημαίνεται τέλος ότι εάν η μεγέθυνση του ενεργητικού μιας τράπεζας 
αποκλίνει από το βιώσιμο ποσοστό της, παρουσιάζονται χρηματοδοτικά 
προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αναμένονται και να επιλυθούν.

2.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη mac Τράπε&κ_____________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Το ποσοστό αύξησης του ενεργητικού μιας τράπεζας αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
ως βιώσιμο ποσοστό μεγέθυνσης μιας τράπεζας (sustainable growth rate - SGR)10 
και δίνεται από τη σχέση:

ROAXb
SGR = ΔΤΑ / ΤΑ, => SGR =---------------------------------------
___________________________ (Ε2/ΤΑ2) - (ROA X b)____________________________

όπου:

ΔΤΑ είναι η μεταβολή του συνολικού ενεργητικού

ΤΑ είναι το συνολικό ενεργητικό και ο δείκτης 1 αναφέρεται στην αρχή της 

περιόδου.

Ε είναι τα ίδια κεφάλαια και ο δείκτης 2 αναφέρεται στο τέλος της περιόδου 

b είναι το ποσοστό των παρακρατηθέντων καθαρών κερδών της τράπεζας 

ROA είναι η αποδοτικότητα του ενεργητικού.

2.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη μιας Τράπεζας_____________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

10«Η βιώσιμη Ανάπτυξη Μιας Τράπεζας - Η Εξίσωση Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Τραπεζικό Κλάδο» 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ σελ. 29-30 των κ.κ. Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επίκουρου Καθηγητή 

Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & I. ΚΑΡΚΑΖΗ Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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2.2 ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η γενική τάση αποκανονικοποίησης των χρηματαγορών και. 

κεφαλαιαγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, η εφαρμογή νέων τεχνολογικών 

καινοτομιών στις τραπεζικές εργασίες, και η δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Αγοράς, συγκροτούν το πλαίσιο του ανταγωνισμού στις τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές εργασίες. Η μεγάλη ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών 

καινοτομιών υποστηρίζει μια μεγάλη διεύρυνση στις μορφές του ανταγωνισμού 

μεταξύ οργανισμών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η αύξηση των 

εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων που αποζητούν διεξόδους

χρηματοοικονομικής τοποθέτησης, καθώς και η διογκούμενη τάση για 

αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που 

οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων προς επένδυση, προσδιορίζουν τα βασικά 

πεδία για την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις κεφαλαιαγορές των χωρών 

(Molyneux και Forbes, 1993).

Επικεντρώνοντας την ανάλυση στον ευρωπαϊκό χώρο, ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να ενταθεί ακόμη 

περισσότερο, καλύπτοντας και τις δύο πλευρές της χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας, δηλαδή τόσο την προσέλκυση όσο και τη διάθεση των κεφαλαίων.

Στον τομέα της προσέλκυσης των κεφαλαίων, η βασική τάση που 

διαφαίνεται στην Ευρώπη είναι η επιβράδυνση του κλασικού τρόπου 

προσέλκυσης μέσω τραπεζικών δικτύων και καταθέσεων και η αντίστοιχη 

επιτάχυνση της προσέλκυσης μέσω διαπραγματεύσιμων “εργαλείων” άμεσης 

τοποθέτησης στις χρηματαγορές και τις κεφαλαιαγορές.
Με βάση στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. από τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο 

αριθμός τραπεζικών καταστημάτων ανά 100.000 άτομα του εθνικού πληθυσμού 

ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 περίπου κατά 45% υψηλότερος από ότι 

στην Ιαπωνία και διπλάσιος σε σύγκριση με τις Η.Π.Α. Με δεδομένη και 

αυξανόμενη την ανάπτυξη της τιτλοποίησης στις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες 

όμως το φαινόμενο έχει προχωρήσει λιγότερο απ’ ότι στην Ιαπωνία και τις Η.Π.Α., 

η σύγκριση αυτή οδηγεί στην πρόβλεψη ότι θα πραγματοποιηθεί αύξουσα 

υποκατάσταση κλασικών τραπεζικών τοποθετήσεων (καταθέσεων) από 

τοποθετήσεις σε τίτλους διαφόρων μορφών.
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Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί εκτείνουν ήδη την 

ανταγωνιστική τους προσπάθεια διατήρησης των πηγών κεφαλαίων τους προς 

δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις:

α) προς την πρωτογενή προσφορά εναλλακτικών μορφών τοποθέτησης υπό 

μορφή τίτλων (βλέπε παραπάνω σχετικά μετά νέα “εργαλεία" χρηματαγοράς), 

β) προς την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις 

κλασικού τύπου καταθέσεις (κυρίως διευκολύνσεις μέσω συστημάτων 

πληρωμών).

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός στον χώρο των τραπεζικών 

ιδρυμάτων λαμβάνει έντονα την κατεύθυνση της διαφοροποίησης των 

προσφερόμενων προϊόντων (Greenbaum και Thekor, 1995).

Στον τομέα της διάθεσης των κεφαλαίων, παρατηρούνται φαινόμενα περισ

σότερο περίπλοκα, γεγονός που οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη διαφοροποίηση 

των αναγκών από την πλευρά της ζήτησης από ότι από την πλευρά της 

προσφοράς των κεφαλαίων. Δηλαδή, ενώ τον κεντρικό ρόλο των πιστωτών στα 

εθνικά χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης εξακολουθούν να παίζουν τα 

νοικοκυριά, από την πλευρά των οφειλετών συναντούμε πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

μεγάλες επιχειρήσεις με προγράμματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εμπορικές ή μεταποιητικές), κρατικούς οργανισμούς, 

διεθνείς οργανισμούς, τοπικές αρχές, αναπτυσσόμενες χώρες. Η ποικιλία των 

δυνάμει οφειλετών και των αντίστοιχων μορφών ζήτησης κεφαλαίων επιβάλλει 

μεγάλη διαφοροποίηση στις διαδικασίες διάθεσης κεφαλαίων (Molyneux, Williams 
και ΤΙτοΓΗοη, 1994).

Στο μέτρο όμως που οι βασικοί πιστωτές στο εσωτερικό των εθνικών 
συστημάτων, δηλαδή τα νοικοκυριά, αποδεσμεύονται από τις παραδοσιακές 

τραπεζικές τοποθετήσεις και μετατρέπονται σε επενδυτές τίτλων στις άμεσες 

αγορές, ο ανταγωνισμός στις κεφαλαιαγορές εντείνεται στο επίπεδο των εκδοτών 

διαπραγματεύσιμων απαιτήσεων, οι οποίοι συναγωνίζονται για την άμεση 

τοποθέτηση των τίτλων τους στα χαρτοφυλάκια των αποταμιευτών.

2.2 Νέεc Moowic και Εντατικοποίηση του Αντανωνισυού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Μέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο που έχει προκόψει από την αποκανονικοποίηση, 

καθώς και από την εξοικείωση των αποταμιευτών με τα νέα “εργαλεία” από τις 

τοποθετήσεις στην άμεση αγορά, η στρατηγική ανταπόκριση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων εμφανίζεται επίσης έντονα διαφοροποιημένη, τόσο από πρακτικές του 

παρελθόντος όσο και μεταξύ των τραπεζών. Τα τραπεζικά ιδρύματα αναπτύσσουν 

κατά κανόνα μια στρατηγική διπλής στόχευσης δηλαδή:

Αφενός μεν, εμφανίζονται ως πρωτογενείς εκδότες διαπραγματεύσιμων 

τίτλων, έτσι ώστε να συλλαμβάνουν το τμημάτων παραδοσιακών καταθέσεων που 

επιδεικνύει ροπή μετατροπής σε τιτλοποιημένες τοποθετήσεις.

Αφετέρου δε, αναπτύσσουν εργασίες υποστηρικτικού χαρακτήρα για τις 

άμεσες αγορές (εργασίες εκτός ισολογισμού), έτσι ώστε να επιτυγχάνουν αμοιβές 

από τη διεύρυνση των πράξεων άμεσης αγοράς, χωρίς να μεταβάλλουν το 

ενεργητικό τους.

Εργασίες υποστηρικτικού χαρακτήρα για τις άμεσες αγορές (εργασίες εκτός 

ισολογισμού) είναι: οι υπηρεσίες αναδόχου εκδόσεων μετοχικών ή ομολογιακών 

τίτλων, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου σε εργασίες συγχωνεύσεων 

εξαγορών, οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διάφορες εγγυητικές 

υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο και μ’ αυτή την προοπτική, τοποθετείται και η 

παρατηρούμενη σύγκλιση εργασιών που παραδοσιακά αναλάμβαναν οι εμπορικές 

και επενδυτικές τράπεζες, δηλαδή η πορεία προς τα τραπεζικά ιδρύματα 

πολλαπλών συναλλαγών.

Παράλληλα, λειτουργεί και μια άλλη, λιγότερο εμφανής, τάση στις 
πιστωτικές αγορές, μια τάση εξειδίκευσης σε ορισμένους χώρους και εργασίες. Η 

τάση εξειδίκευσης εμφανίζεται σε περιοχές διαφοροποιημένων συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, όπως είναι, οι χονδρικές εργασίες (wholesale banking), οι. 

εργασίες επιχειρηματικών πιστώσεων (merchant banking), οι εργασίες ιδιωτικών 

συμφερόντων (private banking), και οι εργασίες τοποθετήσεων υψηλού κινδύνου 

(venture capital).

2.2 Nisc Μορφές και Εντατικοποίηση του Αντανωνισυού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Οι 4 αυτές κατηγορίες εργασιών αξιοττοιούν ειδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

■ Οι χονδρικές εργασίες αξιοποιούν το πλεονέκτημα συναλλαγών με λίγους 

πελάτες μεγάλου μεγέθους.
■ Οι εργασίες επιχειρηματικών πιστώσεων και οι εργασίες τοποθετήσεων 

υψηλού κινδύνου αξιοποιούν τη ζήτηση πιστώσεων από πελάτες που δεν 

έχουν ικανότητα έκδοσης τίτλων άμεσης τοποθέτησης.
■ Οι εργασίες ιδιωτικών συμφερόντων αξιοποιούν τη ζήτηση υψηλής 

ανωνυμίας και απορρήτου στις τραπεζικές συναλλαγές.

Σε τελευταία ανάλυση, οι. εξειδικεύσεις σ’ αυτούς τους τομείς αποτελούν 

πάλι εκδήλωση στρατηγικών διαφοροποίησης του προϊόντος υπό συνθήκες 

εντεινόμενου ανταγωνισμού και αυξανόμενης ποικιλίας στις επιζητούμενες 

υπηρεσίες (Lewis και Davis, 1996, σελ. 188-228).

Η γενίκευση των όρων ανταγωνισμού, τόσο στη διάσταση της ανάληψης 

πολλαπλών μορφών εργασιών όσα και στη διάσταση της διασυνοριακής 

επέκτασης των εργασιών σε όλο το πλάτος ης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 

κινητοποιεί μόνα επιθετικές στρατηγικές από την πλευρά των τραπεζών. 

Κινητοποιεί επίσης και αμυντικές στρατηγικές. Αν ως επιθετικές στρατηγικές 

εννοούμε την επέκταση των εργασιών σε νέα εργαλεία και νέες αγορές, ως 

αμυντικές στρατηγικές εννοούμε την απόπειρα προστασίας και περιχαράκωσης 

υφιστάμενων πλεονεκτημάτων.

Ένας σημαντικός χώρος προστασίας είναι ο χώρος των λιανικών εργασιών, 

στον οποίο, ιδίως οι μεγάλες τράπεζες, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
στον τομέα διευκόλυνσης των πληρωμών με εκτεταμένα δίκτυα 

υποκαταστημάτων, μηχανών αυτόματης ανάληψης, και ικανοτήτων διασταύρωσης 
συναλλαγών μεταξύ μεγάλου αριθμού πελατών.

Η αμυντική στρατηγική σ’ αυτόν τον τομέα συνίσταται στην τεχνολογική 

ανανέωση και στη διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και 

στην ενδεχόμενη επέκταση των καταναλωτικών δικτύων με ρυθμό και τρόπο 

τέτοιο, ώστε να εμποδίζεται πιο αποτελεσματικά η είσοδος νέων ανταγωνιστών σε 

λιανικές αγορές (Bannock και Doran, 1991).

Ο δεύτερος διαφαινόμενος χώρος αμυντικής στρατηγικής, που ήδη 

εμφανίζεται στις ενέργειες των τραπεζικών ιδρυμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στις Η.Π.Α. είναι οι συγχωνεύσεις και οι διατραπεζικές συνεργασίες

2.2 Λ/gfc Μορφές και Εντατικοποίηση του Αντανωνισυού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Η τάση αυτή έχει, γίνει ιδιαίτερα ορατή σε χώρες όπου αναμενόταν και αναμένεται 

μεγάλη ένταση του διασυνοριακού ανταγωνισμού, όπως, για παράδειγμα, στην 

Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο και στην 

Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής θα είναι η συγκρότηση μεγαλύτερων 

πιστωτικών ιδρυμάτων και η παρεπόμενη ενδυνάμωση της τάσης για 

μορφοποίηση αυτών ως ιδρυμάτων πολλαπλών συναλλαγών.

Τα βασικά συμπεράσματα και οι προβλέψεις (Θωμαδάκης 1996) για τις 

μορφές και τα αποτελέσματα της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού στις 

ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Πρώτον, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού επιδρά τόσο στις πηγές όσο 

και στις χρήσεις των κεφαλαίων και επιφέρει σημαντική διάδοση νέων εργαλείων 

και τιτλοποιημένων μορφών τοποθετήσεων στις τραπεζικές εργασίες. Το 

αποτέλεσμα αυτό προδιαγράφεται ήδη από τις εξελίξεις και γίνεται ελκυστικό υπό 

τις συνθήκες που διαμορφώνει, η αποκανονικοποίηση των αγορών, κυρίως διότι 

επιτρέπει την πραγματοποίηση των στρατηγικών διαφοροποίησης του προϊόντος 

στις τραπεζικές αγορές.

Δεύτερον, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού θα είναι πολύ ισχυρότερη 

σε περιοχές τραπεζικών εργασιών όπου επικρατούν χαμηλότεροι περιορισμοί 

εισόδου. Έτσι, θα είναι ισχυρότερη σε περιοχές όπου δεν αξιοποιούνται ήδη 

οικονομίες κλίμακας, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ήδη μεγάλη και αναξιοποίητη 

εγκατεστημένη δυναμικότητα, καθώς και σε περιοχές όπου δεν επικρατεί υψηλό 
κόστος πληροφόρησης για την ποιότητα και την αξιοπιστία των πελατών.

Με βάση αυτούς τους προσδιορισμούς, ο ανταγωνισμός θα είναι 

εντονότερος μάλλον σε χώρους χονδρικών παρά λιανικών υπηρεσιών, καθώς 

επίσης και σε χώρους τυποποιημένων μάλλον παρά ιδιότυπων δανείων και 

γενικότερων τοποθετήσεων. Επίσης, ο ανταγωνισμός θα είναι εντονότερος σε 

χώρους παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με εκείνες τις εργασίες εκτός 

ισολογισμού που δεν απαιτούν ούτε μεγάλα κεφάλαια ούτε μακρά και 

προϋπάρχουσα σχέση για την εξασφάλιση διάκρισης μεταξύ αξιόπιστων, και μη. 

πελατών.
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Τρίτον, βασικό μορφολογικό αποτέλεσμα της εντατικοποίησης του 

ανταγωνισμού θα είναι η επιδίωξη τραπεζικών συγχωνεύσεων και συνεργασιών 

τόσο σε εθνική όσο και σε υπερεθνική κλίμακα, έτσι ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η 

πίεση και η αβεβαιότητα που προκύπτει από τη γενίκευση του ανταγωνισμού. Η 

εκδήλωση αυτού του αποτελέσματος διαφαίνεται ήδη στις τραπεζικές αγορές, και 

προβλέπεται ότι θα λάβει ακόμη, εντονότερη μορφή όσο περισσότερο 

εμφανίζονται, τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού με τη μορφή της συμπίεσης 

των περιθωρίων τραπεζικών κερδών.

Τέταρτον, η γενίκευση του ανταγωνισμού σε διασυνοριακές και εθνικές 

πιστωτικές αγορές θα επιφέρει μια ταχεία ενοποίηση των δυνάμεων προσφοράς 

και. ζήτησης κεφαλαίων σε όλο το πλάτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενοποίηση 

αυτή, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των επιτοκίων που ήδη έχει 

προχωρήσει σημαντικά, θα οδηγήσουν σε τάσεις ενιαίας διακύμανσης των 

επιτοκίων η οποία (διακύμανση) θα υπόκειται όλο και λιγότερο σε έλεγχο ή σε 

εξομαλυντικές παρεμβάσεις από τις εθνικές νομισματικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι 

ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα από η διακύμανση των 

επιτοκίων θα είναι εκτενέστερος απ’ ότι στο παρελθόν. Συνέπεια αυτής της 

επίτασης του κινδύνου από τη διακύμανση των επιτοκίων θα είναι η ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευθυγράμμιση διαρκειών μεταξύ του ενεργητικού και. του παθητικού 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για μια περιοχή που, σύμφωνα με τον C.D. 

Balt (1995), μόλις τελευταία και σε λίγες τράπεζες έχει εισαχθεί ως περιοχή 

στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με τον Christopher D. Balt (1995), διακρίνουμε 4 τύπους 

στρατηγικής στη διαχείριση κεφαλαίων ενεργητικού παθητικού:

I. Τον συγκεντρωτικό-ενεργητικό τύπο, όπου οι τράπεζες αναλαμβάνουν 

κινδύνους, έχουν αναλυτές και αποφασίζουν συγκεντρωτικό. Πιστεύεται ότι αυτός 

ο τύπος δίνει τα περισσότερα κέρδη.

II. Τον συγκεντρωτικό-παθητικό τύπο, όπου η τράπεζα ουσιαστικά αγνοεί το 

θέμα και δεν αφιερώνει χρόνο για την ανάληψη κινδύνων μεγαλύτερων από το 

ελάχιστο επίπεδο, ενώ το πληροφοριακό της σύστημα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα.

2.2 Νέεc Μορφές και Εντατικοποίηση του Αντανωνισυού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

70



ΚΥΡ1ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

III. Τον αποκεντρωτικό-ενεργητικό τύπο, όπου αναλαμβάνονται υψηλοί 

κίνδυνοι χωρίς κεντρική κατεύθυνση και αξιολόγηση. Η θέση αυτή αποτελεί και την 

πλέον επικίνδυνη στρατηγική για μια τράπεζα.

IV. Τον αποκεντρωτικό-παθητικό τύπο, που επίσης δεν αναλαμβάνει 

υψηλότερους κινδύνους και περιορίζεται στον “ελάχιστο υποχρεωτικό" κίνδυνο.

Ήδη, η προβλεπόμενη αυτή εξέλιξη οδηγεί τραπεζικά ιδρύματα, που 

παραδοσιακά εξαρτούν τη χρηματοδότησή τους από πηγές υψηλής ρευστότητας 

και χαμηλής διάρκειας, όπως είναι οι καταθέσεις, να διαφοροποιούν τις πηγές, με 

στόχο την επιμήκυνση των διαρκειών, αλλά επίσης να επιχειρούν την άμβλυνση 

των διαρκειών των ενεργητικών τους, μετατοπίζοντας την προσφορά δανείων από 

τοποθετήσεις μακράς σε τοποθετήσεις μεσαίας προθεσμίας.

Πέμτττον, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού θα επιφέρει πιθανότατα μια 

διαφοροποίηση δυαδικού τύπου στις ευρωπαϊκές πιστωτικές αγορές:

Αφενός, οι μεγάλοι και αξιόπιστοι χρηματολήπτες θα αναπτύξουν ισχυρό 

μεταξύ τους ανταγωνισμό, για την τοποθέτηση ποικιλίας τίτλων στις 

κεφαλαιαγορές άμεσης χρηματοδότησης. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό Θα εισέλθουν 

και διάφορα τραπεζικά ιδρύματα που θα λειτουργούν ως ανάδοχοι ή εγγυητές των 

εκδόσεων τίτλων, αλλά θα εμπλακούν επίσης και διάφοροι άλλοι, φορείς 

προσέλκυσης εργασιών, όπως, για παράδειγμα, τα εθνικά χρηματιστήρια που θα 

ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για την κυκλοφορία τίτλων υψηλής ποιότητας. Σ’ 

αυτό το τμήμα της αγοράς θα εμφανιστεί, όπως είναι επόμενο, νωρίτερα και με 

εντονότερο τρόπο η διάσταση του διασυνοριακού ανταγωνισμού.
Αφετέρου, οι μικρότεροι και λιγότερο αξιόπιστοι χρηματολήπτες θα 

συνωθούνται κυρίως γύρω από την προσφορά τραπεζικών πιστώσεων ή. σε έναν 
βαθμό, από τις λεγάμενες παράλληλες αγορές τίτλων, προκειμένου να επιτύχουν 

τη χρηματοδότησή τους. Σε αυτή την κατηγορία πελατών, η εξειδικευμένη 

πληροφόρηση, η ύπαρξη προηγούμενης σχέσης πιστωτή-οφειλέτη. καθώς και η 

γνώση των τοπικών συνθηκών αγοράς που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος οφειλέτης, 

αποτελούν βασικά στοιχεία της πιστοδοτικής απόφασης.
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Τα στοιχεία αυτά ττροκαλούν. κατά κανόνα, εμπόδια στη διεύρυνση του 

ανταγωνισμού και επιτρέπουν την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε 

τραπεζικούς φορείς με σχετική εξειδίκευση, πείρα και προϊστορία σχέσεων με τους 

πελάτες. Σ’ αυτό το τμήμα της αγοράς, η διάσταση του διασυνοριακού 

ανταγωνισμού Θα είναι περιορισμένη. Ενδέχεται όμως να εμφανιστεί ισχυρή 

διάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διαφόρων 

μορφών, π.χ. τραπεζικές χορηγήσεις έναντι έκδοσης τίτλων σε παράλληλες 

αγορές, κλασικός δανεισμός έναντι χρηματοοικονομικής μίσθωσης, κλασικός 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός έναντι εγγυητικού τύπου χορηγήσεων κ.ά. Στο μέτρο 

που θα κάνει την εμφάνισή του ο ανταγωνισμός αυτού του τύπου, θα ακολουθήσει 

ως φυσικό αποτέλεσμα η χαλάρωση των σχέσεων πελάτη-οφειλέτη σε 

συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα και θα διανοιχτεί ένα πεδίο επιλογής 

χρηματοληπτικών εργαλείων, ακόμη και για τους μικρότερους πελάτες. Επομένως, 

ακόμη και σ’ αυτό το τμήμα της αγοράς η αξιοποίηση των προϋπαρχουσών 

σχέσεων πελάτη-πιστωτή θα επιβάλει μια ανανέωση εργαλείων και εργασιών.

Γενικά, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η διαμόρφωση δυαδικού τύπου αγορών 

θα επιβάλει στα πιστωτικά ιδρύματα την επιλογή στρατηγικού προσανατολισμού 

μεταξύ των δύο τμημάτων των αγορών, ή του κατάλληλου συνδυασμού στην 

προσέγγιση αυτών των δύο τμημάτων τους.

Καταλήγοντας έχουμε ότι από την ανάπτυξη των συμπερασμάτων που 

προηγήθηκαν, προκύπτουν τέσσερα εργαλεία στρατηγικής που θα πρέπει να 

αποτελούν επίκεντρο της προσοχής των τραπεζικών ιδρυμάτων, και ιδίως εκείνων 
που παρουσιάζουν σχετική εξειδίκευση:

Πρώτον, η σχετική προτεραιότητα που θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων 

εργασιών και εργαλείων έναντι της επέκτασης σε νέους πελάτες-αγορές, ή ο 

κατάλληλος συνδυασμός και των δύο.
Δεύτερον, η σχετική προτεραιότητα που θα δοθεί στην επέκταση σε νέες 

θέσεις (π.χ. διεθνή επέκταση) έναντι της σχετικής ισχυροποίησης ήδη 

υπαρχουσών θέσεων (π.χ. στην εθνική αγορά), με εμπλουτισμό και ποιοτική 

διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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2.2 Nisc Μορφές και Εντατικοποίηση του Αντανωνισυού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τρίτον, η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής θέσης τόσο μέσω εκκαθάρισης 

του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων όσο και μέσω διαφοροποίησης των πηγών 

κεφαλαίου ως βασικό μέσο αύξησης της “αντοχής” του ιδρύματος σε εκτεινόμενες 

ανταγωνιστικές πιέσεις.

Τέταρτον, η επιλογή επιμέρους χωρών για τη σύναψη συμμαχιών 

συνεργασιών, με στόχο την ευκολότερη αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

2.3 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο^.Ε."

2.3.1 Εξελίξεις και Προοπτικές
Ρόλος του τραπεζικού συστήματος αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η 

ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός 

ανάπτυξης του ίδιου του πιστωτικού συστήματος, επηρεάζουν καθοριστικά την 

κατανομή και το κόστος των πιστώσεων και κεφαλαίων ανάμεσα στους διάφορους 

τομείς της οικονομίας (μεταποίηση - υπηρεσίες, ιδιώτες - δημόσιο - κοινωνικός 

τομέας, κέντρο - περιφέρεια). Γι αυτό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί 

βασικό εργαλείο για την άσκηση της συνολικής οικονομικής πολιτικής από την 

εκάστοτε κυβέρνηση. Στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι 

Τράπεζες βρίσκονται στο κέντρο του συστήματος αφού ως γνωστό έχουν την 

ικανότητα να μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος μιας χώρας, να επιδρούν 

στην αγοραστική δύναμη, να ενοποιούν την οικονομική διαδικασία της 

παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης.

Εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό Σύστημα την τελευταία ΙΟετία, και στα 
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές 

στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων, με σημαντικότερες την απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων και την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ιδιαίτερα 

στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από 

προκλήσεις και αλλαγές με τα νέα δεδομένα της Ο.Ν.Ε. και του ΕΥΡΩ, αλλαγές 

που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος και δημιουργούν ιδιαίτερα έντονες 

ανταγωνιστικές συνθήκες.

11 www.otoe/ine.gr
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Οι εξελίξεις υποχρεώνουν τις τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση της 

επιχειρηματικής τους δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους, με 

αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και φάσματος και μείωση του λειτουργικού 

τους κόστους.

Η κυρίαρχη τάση, που υπάρχει, είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις για την 

δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, έτοιμων να ανταγωνισθούν 

αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση ισχυρής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, τα μεγάλα δίκτυα, η ικανότητα προσφοράς πακέτων 

προϊόντων σε ελκυστικές τιμές.

Η άλλη επιλογή είναι η ενίσχυση του ρόλου των μικρότερων, σύγχρονων 

και ευέλικτων τραπεζών, με παραγωγή εξειδικευμένου φάσματος νεωτεριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, παράλληλα με την διασύνδεση του δικτύου τους με 

μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές μονάδες και διατραπεζικά δίκτυα. Η νέα 

τεχνολογία προσφέρει αυτονόμηση στην επεξεργασία των πληροφοριών και κατ' 

επέκταση αύξηση της χρησιμότητας του χρήστη, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Στο πρόσφατο παρελθόν η «παγκοσμιοποίηση» στο τραπεζικό σύστημα 

συνδεόταν κυρίως με την καλύτερη εξυπηρέτηση των «πολυεθνικών πελατών» 

των Τραπεζών. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς σε όσες χώρες και 

οικονομίες προσφέρουν τις κατάλληλα απελευθερωμένες αγορές (ενιαία 

Ευρωπαϊκή αγορά, χώρες NAFTA, North American Free Trade Agreement), 

χώρες N.A. Ασίας και Ιαπωνία). Η ίδια διαδικασία αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία 

των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, τις κρίσεις των οποίων παρακολουθούμε 
όλο και συχνότερα με αλληλεπίδραση σε όλες τις χώρες (domino effect). Βασικό 

γεγονός για την κατανόηση των μελλοντικών εξελίξεων είναι η πρόσφατη ρύθμιση 
για την εξαφάνιση του προστατευτισμού των χρηματοοικονομικών αγορών. Τον 

Δεκέμβριο του 1997, αποφασίστηκε στη Γενεύη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου (ΠΟΕ), η απελευθέρωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Η συμφωνία αυτή επηρεάζει 102 χώρες, ενώ η υλοποίησή της ξεκίνησε από τον 

Φεβρουάριο του 1999 και όπως αναμένονταν συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση 

της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να επηρεάσει εξίσου 

την μορφολογία των εγχώριων αγορών.
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Η συμφωνία αφορά το 95% της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (τράπεζες, ασφάλειες, χρηματιστηριακές αγορές, κίνηση κεφαλαίων, 

κ.ά.). Η αγορά αυτή έχει τεράστια μεγέθη της τάξης των $17,8 τρις σε χρεόγραφα, 

$38 τρις σε δάνεια, $2,2 σε παραγωγή ασφαλίστρων και $1,2 τρις σε ημερήσιες 

συναλλαγές συναλλάγματος. Η διάσταση των αλλαγών που θα προκόψουν, 

καθώς θα πέσουν ολοκληρωτικά τα σύνορα των συναλλαγών, προφανώς θα 

προδιαγράφουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, τις επιπτώσεις του οποίου 

δεν μπορούμε με ευκολία να μαντέψουμε και το οποίο θα καθορίσει το τοπίο του 

επόμενου αιώνα.

Η πρόσφατη αναταραχή στις διεθνείς αγορές που ξεκίνησε με τα σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα στις χώρες της Άπω Ανατολής και την Ιαπωνία και 

συνεχίζεται με την κρίση στη Ρωσία και τις πιέσεις στη Λατινική Αμερική, 

επιβεβαιώνει ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα κρίσιμη φάση της παγκόσμιας 

οικονομίας, όπου όλες σχεδόν οι χώρες είναι ευάλωτες στις διεθνείς αναταράξεις.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, η επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφορικής, που επιτρέπει την 

μεταφορά σημαντικών κεφαλαίων σε ελάχιστο χρόνο από αγορά σε αγορά και 

από χώρα σε χώρα, η ανάπτυξη σε σημαντικό βαθμό της θεσμικής διαχείρισης, η 

κατάργηση όλων των εγχώριων περιορισμών στις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίων των περισσότερων χωρών, έχουν δημιουργήσει συνθήκες, όπου το 

πρόβλημα μιας χώρας γίνεται σύντομα πρόβλημα της διπλανής και πιθανά, αν δεν 

αντιμετωπιστεί επιτυχώς, πρόβλημα και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ζούμε σε μία νέα εποχή παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης των 

οικονομιών και των αγορών χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίου όπου 

κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι βραχυχρόνιες κινήσεις του χρηματιστηριακού και 

κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Έτσι η μεταβλητότητα των τιμών στο 

χρηματοπιστωτικό χώρο έχει αυξηθεί σημαντικά, η αβεβαιότητα έχει λάβει νέες 

διαστάσεις και παρατηρούμε ότι χρηματιστηριακές κρίσεις αν δεν αντιμετωπιστούν 

επιτυχώς μετεξελίσσονται σταδιακά σε νομισματικές και τελικά σε οικονομικές.

2.3.1 Οι εξελίξεις και npoomiKic_________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

75



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αρνητικές επιπτώσεις μεταφέρονται ακόμα και σε χώρες που ακολουθούν 

σοβαρή και αξιόπιστη μακροοικονομική πολιτική και δεν έχουν γενικότερα σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικές οι αρνητικές 

επιπτώσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη από τη μεγάλη μεταβλητότητα των 

επιτοκίων, των χρηματιστηριακών τιμών και των τιμών συναλλάγματος. Είναι 

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Η πορεία αυτή δεν συνοδεύθηκε από 

αντίστοιχη ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας των χωρών και της 

οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν, ούτε με την απαραίτητη ενίσχυση των 

διεθνών θεσμών και οργανισμών εποπτείας και ελέγχου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έλλειμμα διεθνούς αποτελεσματικού 

συντονισμού της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, 

αλλά και των γενεσιουργών αιτιών των αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για τον καλύτερο συντονισμό του 

συνόλου των οικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών τόσο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπου το βάρος έχει πέσει στην ενιαία νομισματική πολιτική και την 

καθιέρωση του Ευρώ, όσο και στην ευρύτερη ομάδα των μεγάλων βιομηχανικών 

χωρών (G.7).

Πρέπει να ενισχυθεί επίσης και η διεθνής αποτελεσματική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε παγκόσμιο 

επίπεδο διότι παρατηρούνται ανησυχητικά φαινόμενα υπερδανεισμού χωρών και 

ιδιωτών χωρίς να τηρούνται επαρκώς οι απαραίτητοι κανόνες ορθής διαχείρισης 

και ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου. Για παράδειγμα ενδεικτική είναι η απουσία 

ολοκληρωμένης παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της Ρωσίας, 

που αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 

στην Ευρώπη. Αντίστοιχα σοβαρά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις χώρες 

της Άπω Ανατολής και την Ιαπωνία χωρίς να έχουν οι χώρες αυτές αναλάβει τις 

απαραίτητες ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των οικονομικών 

προβλημάτων.

2.3.1 Οι εξελίξεις και προοπτικές_________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

76



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στο νέο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται θα πρέπει:

• Να επανεξετασθούν και να περιορισθούν οι βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές 

κινήσεις κεφαλαίων διεθνώς, μέσω αποτελεσματικότερης εποπτείας και 

αυστηρών κανόνων διαχείρισης

• Να τεθούν φραγμοί στις μορφές θεσμικής διαχείρισης που είναι έντονα 

κερδοσκοπικές με χρήση δανειακών κεφαλαίων, όπως τα hedge funds.

• Να δημιουργηθούν μηχανισμοί ελέγχου και παρέμβασης στη συμπεριφορά 

εξωχώριων (off shore) κεφαλαίων, τα οποία στερούν φορολογικούς πόρους 

τους προϋπολογισμούς και τις δαπάνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Να υπάρξουν παρεμβάσεις σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση και εξορθολογισμό των θεσμικών 

πλαισίων κινδύνου, μέσα στα οποία θα μπορούν να κινούνται τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι 

χρεοκοπίας από ανεξέλεγκτα επιχειρηματικά ρίσκα αλλά και η δημιουργία 

κανόνων διαφάνειας στις συγχωνεύσεις - εξαγορές για την αποτροπή 

μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Παράλληλα, όμως, οι χώρες πρέπει να θωρακίσουν τις οικονομίες τους με την 

εφαρμογή της κατάλληλης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που διασφαλίζουν 

αφ' ενός ικανοποιητικού όρους ανάπτυξης και μακροοικονομικής σταθερότητας, 

αφ' ετέρου κοινωνική συνοχή. Παρατηρούμε για παράδειγμα στο Ελληνικό 

Χρηματιστήριο την μια ημέρα αθρόες πωλήσεις μετοχών και την επόμενη αθρόες 

αγορές με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ +/- 12% χωρίς να έχουν αλλάξει τα 
βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.
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Είναι προφανές ότι, τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της 

Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης, που είναι

• η εναρμονισμένη αγορά,

• η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές,

• η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και κυρίως

• το ενιαίο νόμισμα,

δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορές των χωρών-μελών, καταργώντας και τα 

τελευταία ανασχετικά εμπόδια.

Η Νομισματική Ένωση θα επηρεάσει ποικιλοτρόπως τις τραπεζικές 

δραστηριότητες.

• Η μείωση των δραστηριοτήτων σε συνάλλαγμα για τα νομίσματα που 

αντικαταστάθηκαν με το ευρώ είναι η πιο προφανής συνέπεια. Αναμένεται 

λοιπόν ότι οι τράπεζες να προσπαθήσουν να αυξήσουν τις δραστηριότητές 

τους στις αγορές χρήματος και χρεογράφων, ώστε να αντισταθμίσουν την 

απώλεια εσόδων από αγοραπωλησία συναλλάγματος.

• Η ανάπτυξη ενοποιημένων αγορών χρήματος και κεφαλαίου που θα 

διαθέτουν βάθος και ρευστότητα θα προσφέρει νέες ευκαιρίες αλλά 

ενδέχεται, συγχρόνως, να περιορίσει την τραπεζική διαμεσολάβηση.

• Η μείωση του δημόσιου χρέους λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης στο 

πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης θα δώσει ώθηση στην έκδοση ιδιωτικών 
ομολόγων.

• Οι εργασίες καταθέσεων λιανικής θα επηρεαστούν, στην έκταση που η 

εμπέδωση ενός περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων θα προτρέψει τους 

πελάτες να αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις αντί καταθέσεων.

• Οι εργασίες χορηγήσεων θα ευνοηθούν από το θετικό μακροοικονομικό 

περιβάλλον που δημιουργείται στη Νομισματική Ένωση, αλλά η 

αναμενόμενη διεύρυνση της τιτλοποίησης και της αποδιαμεσολάβησης 

ίσως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
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Με την εισαγωγή του Ευρώ, οι τιμές των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 

θα είναι πιο διαφανείς και άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ του συνόλου των 

ευρωπαϊκών τραπεζών και επομένως όσες τράπεζες έχουν υψηλό κόστος 

λειτουργίας δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και θα τεθούν 

εκτός αγοράς εάν δεν λάβουν άμεσα μέτρα βελτίωσης της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητάς τους. Έτσι, πρακτικά η Ευρωπαϊκή αγορά, μετά την πάροδο 

λίγων ετών, όπου θα έχει καθιερωθεί η Νομισματική Ένωση, θα θεωρείται ως 

εγχώρια αγορά χρηματο-πιστωτικών προϊόντων & υπηρεσιών δεδομένου ότι θα 

πραγμα-τοποιούνται εξ ίσου αποτελεσματικά οι εγχώριες και οι διασυνοριακές 

συναλλαγές. Την προοπτική αυτή την ενισχύουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, 

όπως είναι:

• η διεθνοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα 

από διάφορους κανονιστικούς περιορισμούς, αλλά και

• οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν την πρόσβαση των πάσης 

φύσεως ανταγωνιστών στην παραδοσιακή πελατεία μιας Τράπεζας.

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες περιορίζουν την σημασία των γεωγραφικών 

συνόρων, τα οποία και δεν θα αποτελούν πλέον σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων των Τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και άλλα «παγκοσμιοποιημένα» 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική τους από τα 

στενά εθνικά όρια σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον με την καθιέρωση του 

ενιαίου νομίσματος, επιχειρούν ήδη να ενισχύσουν την παρουσία τους εκτός των 
εθνικών τους συνόρων.

Όλο και περισσότερες τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα θα περνούν σε 

τράπεζες του εξωτερικού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς να απαιτείται 

η φυσική τους παρουσία, με την ίδρυση υποκαταστημάτων στη χώρα, δεδομένου 

ότι διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ελληνικών τραπεζών κυρίως 

στο whole sale banking, δηλαδή στις μεγάλης αξίας συναλλαγές.

Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία, την πείρα, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ούτε και το μέγεθος, ώστε 

να ανταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τις αντίστοιχες τράπεζες των 

ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα κατατάσσεται στην 147η θέση στον 

κόσμο (περιοδικό «Bankers» Ιούλιος 1998). Οι επιπτώσεις από την ένταση του 

ανταγωνισμού και την διείσδυση αλλοδαπών τραπεζών στην εγχώρια αγορά, 

αναμένεται να είναι εντονότερες στην αγορά χονδρικής, δηλαδή σε:

• χρηματοδοτήσεις & παροχή υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις (Corporate 

Banking)

• εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (Investment banking) όπως αναδοχές, 

κοινοπρακτικά δάνεια, θεματοφυλακή, χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων.

• διατραπεζικές συναλλαγές & αγορές ομολόγων

• πράξεις συναλλάγματος & συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα

• διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (asset management).

Έτσι, στους τομείς αυτούς, οι ελληνικές τράπεζες θα είναι δύσκολο όχι μόνον 

να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, αλλά και να διατηρήσουν ακόμη την 

παραδοσιακή πελατεία τους. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν, περιορισμένες 

δυνατότητες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους εκτός των γεωγραφικών 

ορίων της χώρας τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ενιαία πλέον 

ευρωπαϊκή αγορά των εν δυνάμει 300 εκατομμυρίων πελατών. Όμως, διαθέτουν 

αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα για ανάπτυξη των εργασιών τους στις 

Βαλκανικές αγορές και στην αγορά λιανικής τραπεζικής (Retail banking). Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός, ότι και στις δύο αυτές αγορές γίνονται ήδη σημαντικά βήματα 

από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες και αποτελούν πρώτης προτεραιότητας 

στρατηγική ανάπτυξης. Όξυνση του ανταγωνισμού θα έχουμε επίσης μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών με τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 

επιχειρήσεις.
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Ήδη, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών είναι έντονος και αναμένεται να οξυνθεί με την ελεύθερη και χωρίς τα 

ανασχετικά εμπόδια των συναλλαγματικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, είσοδο 

ευρωπαϊκών εταιρειών πιο εξειδικευμένων και μεγαλύτερων των εθνικών:

• αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 

επενδύσεων

• εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

• Building societies που δραστηριοποιούνται στον στεγαστικό τομέα

• χρηματιστηριακών γραφείων

• ασφαλιστικών επιχειρήσεων

• οργανισμών που εκδίδουν πιστωτικές και άλλης μορφής κάρτες

• επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες

• εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και

• μεγάλων εμπορικών και άλλης φύσεως επιχειρήσεων, οι οποίες αν και δεν 

είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι σε θέση να καλύπτουν μεγάλο 

μέρος από τις χρηματοτοικονομικές ανάγκες των πελατών τους, και 

εκμεταλλευόμενοι το όνομα και την δύναμη του δικτύου διανομής που 

διαθέτουν, αποσπούν έτσι πελατεία και έσοδα από τις εμπορικές τράπεζες. 

Τέτοιες επιχειρήσεις διεθνώς είναι αλυσίδες πολυκαταστημάτων, όπως το 

Marks & Spencer, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων όπως η Ford, η General 

Motors κλπ. Ήδη και στην Ελλάδα, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων παρέχουν 

χρηματοδοτήσεις λειτουργώντας ως τράπεζες.

Βεβαίως, ο ρόλος των τραπεζών και σε αυτούς τους τομείς παραμένει 

σημαντικός (με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών που να καλύπτουν τους 

ανωτέρω τομείς) και επιπλέον αναπτύσσονται ισχυρές σχέσεις μεταξύ του 

τραπεζικού συστήματος και των μη τραπεζικών ιδρυμάτων που προσφέρουν 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες ευνοούν την μεγέθυνση του προϊόντος 

των τραπεζών.
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Δηλαδή αναπτύσσονται συνεργίες εκμεταλ-λευόμενες οι τράπεζες το δίκτυο 

των υποκατα-στημάτων τους για την ανάπτυξη και προώθηση ασφαλιστικών 

προϊόντων, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ.

Η έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή των τραπεζών είναι η 

προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα 

πλεονεκτήματα του Ενιαίου νομίσματος και της λειτουργίας τους στην διευρυμένη 

αγορά της Ενιαίας Ευρώπης. Το Ευρώ θα δώσει την ευκαιρία στις Ελληνικές 

τράπεζες να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, 

προκειμένου να ανταγωνιστούν τα άλλα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα στην 

ενοποιημένη αγορά. Είναι γεγονός ότι θα δεχθούν έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις 

όχι μόνον από το εσωτερικό αλλά και από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή 

χώρο, δεδομένου ότι η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος θα κάνει τις τιμές πιο 

διαφανείς και πολύ εύκολα συγκρίσιμες καθώς και θα διευκολύνει τη δημιουργία 

ενιαίων ευρωπαϊκών αγορών. Οι αλλαγές επιχειρησιακής πολιτικής που 

απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης στο ανωτέρω περιβάλλον 

αναφέρονται:
1) Στην απόκτηση του κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με τον κλάδο και στρατηγική 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά. Έτσι, η τάση είναι να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερες τράπεζες ακόμη και ισχυρά συγκροτήματα μέσω 

εξαγορών ή συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και

2) Στην αναζήτηση συνεργασιών με τράπεζες του εξωτερικού που έχουν και το 

μέγεθος και την ικανότητα να λειτουργούν σε διεθνοποιημένες αγορές. Με τον 
τρόπο αυτόν επιδιώκεται η αξιοποίηση οικονομικών κλίμακος, η επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας των επιχειρήσεων, η άμεση μεγέθυνση των μεριδίων της 

αγοράς καθώς και η εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας στις δραστηριότητες 

των συγχωνευθέντων ή συνεργαζομένων τραπεζών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις που υπολείπονται μεγέθους δεν μπορούν να διατηρήσουν μια 

ικανοποιητική παρουσία στην αγορά. Θα πρέπει όμως το μικρότερο μέγεθος να 

αντισταθμιστεί με αυξημένη ανταγωνιστικότητα, με μειωμένο κόστος παραγωγής 

ανά μονάδα προϊόντος, με εξειδίκευση και με δραστηριοποίηση σε μεμονωμένες 

αγορές και κυρίως στα όρια της χώρας.
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3) Στην βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους. Η διατίμηση 

όχι μόνον των προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα νόμισμα αλλά και των μισθών, 

παρέχει την δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των τιμών από τους καταναλωτές με 

αποτέλεσμα να αμβλυνθούν οι σοβαρές αποκλίσεις που παρατηρούνται στις τιμές 

ομοειδών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, 

αποτελεί ανάγκη επιβίωσης πλέον η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας των ελληνικών τραπεζών για να μπορούν να τιμολογούν 

φθηνότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, συμπιέζοντας συνεχώς 

το κόστος παραγωγής τους.

4) Στην εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα 

συμβάλει σημαντικά και η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν 

οι νέες τεχνολογίες περιορίζοντας το κόστος παραγωγής και προώθησης των 

προϊόντων. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα διευκολύνει την πρόσβαση 

των επιχειρήσεων στην διευρυμένη αγορά των 300 περίπου εκατομμυρίων 

καταναλωτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

5) Στον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και δραστηριοποίησής τους. Οι 

ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν τον κύκλο εργασιών τους στους 

τομείς όπου υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και διαθέτουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικό παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η επέκταση της παρουσίας 

των ελληνικών τραπεζών στις λιγότερο ανεπτυγμένες και προσοδοφόρες αγορές 

της Βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώπης, όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι 
ακόμη έντονος και η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω 

γεωγραφικής θέσης, φιλικών σχέσεων, γνώσης των τοπικών αγορών κλπ.

Γενικότερα, η συμμετοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ και η εισαγωγή του 

Ευρώ θα πρέπει να θεωρείται η ευκαιρία ή η πρόκληση για την αναθεώρηση της 

οργάνωσης των τραπεζών (γεωγραφικός προσδιορισμός αγοράς, προδιαγραφές 

των προϊόντων, πολιτική τιμολόγησης, εξυπηρέτηση πελατών, συστήματα 

τεχνολογίας και εξοπλισμού, μηχανογραφική οργάνωση και συστήματα 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης)
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Ο Νόμος 2842/00
Athibor: αντικαθίσταται από το Euribor.

Συνάλλαγμα: καταργούνται οι όποιοι περιορισμοί στις πράξεις συναλλάγματος 

Fixing: κατάργηση της διαδικασίας fixing

Δημόσιο Χρέος: Μετατροπή του Δημοσίου Χρέους σε ευρώ (bottom-up, 

στρογγυλοποίηση στο λεπτό).
Διπλή αναγραφή τιμών: Ο προμηθευτής υποχρεούται σε διπλή αναγραφή των 

τιμών και άλλων χρηματικών αξιών στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές 
Κεφαλαιαγορά: τα Χρηματιστήρια Αξιών & Παραγώγων λειτουργούν σε ευρώ 

από την 01.01.2001
Μετοχικό Κεφάλαιο: μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών σε ευρώ 

από την 01.01.2002

Λοιπές αλλαγές που έχουν προγραμματισθεί

• Καταργείται ο ΕΦΤΕ

• Μείωση των Υποχρεωτικών καταθέσεων στην ΤτΕ σε 2% (από 12%), και 

έντοκη απόδοση τους με επιτόκια της «αγοράς»

• Υιοθέτηση του εμπορικού έτους των 360 ημερών ως βάση υπολογισμού 

τόκων για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές από την 01.01.2001 (εναρμόνιση 

με τη γενικότερη ευρωπαϊκή πρακτική)

• Υιοθέτηση των τραπεζικών συστάσεων της ΟΝΕ σχετικά με το ΕΥΡΩ και τις 

προμήθειες των τραπεζικών συναλλαγών.

Παρά την πρόσφατη σύμπτυξη στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, οι μεγάλες 
ελληνικές τράπεζες παραμένουν μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για 

παράδειγμα, στο τέλος του 1997 δε συγκαταλεγόταν στις 100 μεγαλύτερες 

τράπεζες στον κόσμο 3
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Επίσης, προς το παρόν οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν την 

απαιτούμενη πείρα και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταγωνιστούν σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο τους αντίστοιχους ομίλους άλλων χωρών στην αγορά 

χονδρικής (corporate banking, investment banking, asset management, κ.λπ.).

Ενόψει του ευρώ, για παράδειγμα, αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη, τόσο 

στην αγορά εταιρικών ομολόγων, όσο και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων 

μεταβλητού εισοδήματος, τομείς στους οποίους οι ελληνικές τράπεζες μειονεκτούν 

συγκριτικά με τις αντίστοιχες ξένες εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες.
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Πίνακας 5: Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Ομίλων μετά τις Εξαγορές του 1999, Δεκέμβριος 1998

Όμιλος Ενεργητικό Καταθέσεις Χορηγήσεις

Εθνική 43,5% 45,8% 34,9%

Πίστεως 21,3% 20,1% 22,2%

Εμπορική 11,6% 11,6% 14,7%

Eurobank 12,0% 11,5% 14,2%

Πειραιώς 6,6% 6,0% 7,0%

Λοιπές 5,05 5,0% 7,0%

Σύνολο 19 τραπεζών 100,0% 100,0% 100,0%

(δισδρχ.) 28.555 23.756 10,107

Για φορολογικούς λόγους η αγορά εταιρικών ομολόγων στην Ελλάδα έχει 

παραμείνει πενιχρή και έτσι οι τράπεζες δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη 

εμπειρία. Επίσης, λόγω των υψηλών ονομαστικών εγχωρίων επιτοκίων του 

παρελθόντος, η διαχείριση χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα είχε παραμείνει για μακρό 
χρονικό διάστημα υπό μορφή διαχείρισης εγχωρίων τίτλων σταθερού 

εισοδήματος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου υπόβαθρου 

σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που να παρακολουθεί τις αγορές και τις 

εταιρείες ανά τον κόσμο.
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2.3.2 Ελληνική Ποανυατικότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πίνακας 6: Συνεπαγόμενοι Ρυθμοί Αύξησης Αποπληθωρισμένων Κερδών Τραπεζών

Ρ/Ε Πραγματικό 

επιτόκιο (ρ)

Ασφάλιστρο 

κινδύνου (θ)

Συνεπαγόμενος 

ρυθμός αύξησης 

κερδών (g)

Ελληνικές

Τράπεζες

25,6 3,50% 2,00% 3,84%

Ευρωπαϊκές

Τράπεζες

17,8 3,50% 2,00%

4,00%

3,12%

5,08%

Σηυειώσεκ: Σύμφωνα με το απλοποιημένο υπόδειγμα του Gordon, η τιμή 
μίας μετοχής, Ρ, συνδέεται με τον ρυθμό αύξησης, g, των κερδών, Ε, το 

πραγματικό επιτόκιο στην οικονομία, ρ, το ασφάλιστρο κινδύνου των επενδυτών, 

θ, και το ποσοστό των κερδών, τ, που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα, ως 

εξής: Ρ= [(1+γ) τ Ε] / (ρ+θ-g). Οι λόγοι των τιμών προς τα κέρδη εκφράζουν τα 

μεγέθη της 16ης Νοεμβρίου 1999. τ = 0,41.
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, Datastream για τις τιμές προς κέρδη, Μαλλιαρόπουλος- 

Χαρδούβελης [1999] για το πραγματικό επιτόκιο και το ασφάλιστρο κινδύνου.

Στις αγορές χονδρικής οι ελληνικές τράπεζες θα αναγκαστούν σύντομα να 

επενδύσουν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε συστήματα 

πληροφορικής ακόμα και για να κρατήσουν του Έλληνες πελάτες τους. Οι 

Έλληνες αποταμιευτές, που σήμερα είναι ικανοποιημένοι είτε από τις καταθέσεις 

ταμιευτηρίου είτε από τις επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές, σύντομα θα 

απαιτήσουν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους διεθνώς, καθώς τα εγχώρια 
επιτόκια θα μειωθούν και θα συγκλίνουν προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και το 

Ελληνικό Χρηματιστήριο θα παύσει να παρουσιάζει τις προ-σύγκλισης υψηλές 
κατά μέσο όρο αποδόσεις, γεγονός που θα αναγκάσει τις τράπεζες να 

δημιουργήσουν τις ανάλογες μονάδες εξυπηρέτησης (Private banking, 

international equity and fixed income research, international asset management) 

είτε από μόνες τους είτε σε στρατηγική συνεργασία με ξένους οίκους. Οι μεγάλες 

ελληνικές εταιρείες, επίσης, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια εκτός 

Ελλάδος και πιθανόν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ξένων τραπεζών.
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Οι μονάδες corporate banking των ελληνικών τραπεζών θα αναγκαστούν, 

επομένως, να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να παρακολουθούν το διεθνή 

ανταγωνισμό εκ του σύνεγγυς για να μπορέσουν να κρατήσουν ακόμα και την 

παραδοσιακή πελατεία τους.

Κερδοφόρα αναμένεται να είναι η στρατηγική επέκταση των ελληνικών 

τραπεζών στον βαλκανικό χώρο, ακόμα και στην αγορά χονδρικής, αλλά σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους είναι η γειτνίαση, η 

μεγαλύτερη εξοικείωση με την εγχώρια κουλτούρα και το γεγονός ότι ακολουθούν 

την πελατεία τους, δηλαδή τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Επίσης, επειδή οι οικονομίες των χωρών αυτών δεν έχουν ακόμα 

αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε να κινήσουν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων 

ευρωπαϊκών τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν βραχυπρόθεσμα τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν δίκτυα χωρίς το άγχος και το επιπλέον κόστος που 

επιβάλλει ο έντονος ανταγωνισμός.

Η αγορά «λιανικής» τραπεζικής (retail banking) στην Ελλάδα είναι ίσως 

δυσκολότερα προσβάσιμη από τις ξένες τράπεζες. Δείγμα της δυσκολίας αυτής 

είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, μόνο η 

Citibank έχει καταφέρει να δημιουργήσει δίκτυο καταστημάτων μεγαλύτερο των 

30, ενώ τα τελευταία δύο έτη ορισμένες ξένες τράπεζες πούλησαν τα λιγοστά 

καταστήματά τους. Μετά την απελευθέρωση των στεγαστικών και καταναλωτικών 

δανείων, οι εγχώριες τράπεζες έχουν ήδη στραφεί προς την κατεύθυνση της 

λιανικής τραπεζικής, επενδύοντας σημαντικά ποσά στην υποδομή, τις διαδικασίες 
και την εξυπηρέτηση των πελατών, ώστε να αυξήσουν τις σταυροειδείς πωλήσεις 

σε τραπεζικά, ασφαλιστικά και άλλα προϊόντα και να δημιουργήσουν μια 

εκτεταμένη και σταθερή πελατειακή βάση.

Η αγορά λιανικής είναι η πλέον κερδοφόρα, διότι τα περιθώρια επιτοκίων 

χορηγήσεων-καταθέσεων δεν δέχονται την ίδια πίεση, την οποία δέχονται τα 

αντίστοιχα περιθώρια στην αγορά χονδρικής. Επίσης, η αγορά λιανικής δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόμα στην Ελλάδα όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, 

στο τέλος του 1998, ο αριθμός πιστωτικών καρτών ανά 100 κατοίκους ήταν 16 

στην Ελλάδα, ενώ στην Ισπανία 46, τη Γαλλία 30 και το Ηνωμένο Βασίλειο 81.
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Τα καταναλωτικά δάνεια ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ), ήταν 2,8%, ενώ στην Ισπανία 8,4%, τη Γαλλία 5,3% και το Ηνωμένο 

Βασίλειο 12,4%. Τα ασφάλιστρα ζωής ήταν 1% του ΑΕΠ, ενώ στην Ισπανία 2,7%, 

τη Γαλλία 5,1% και το Ηνωμένο Βασίλειο 7,8%. Με δεδομένη, λοιπόν την 

προσδοκώμενη συνεχή αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ λόγω μεγάλων έργων και 

εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον έως το 2006, η αγορά 

τραπεζικής λιανικής αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία και να αποτελέσει 

σημαντική πηγή κερδοφορίας για τις ελληνικές τράπεζες.
Βεβαίως, ακόμα και στην αγορά λιανικής ο διεθνής ανταγωνισμός 

αναμένεται να ενταθεί καθώς το κοινό αποκτά περισσότερη πληροφόρηση και 

ευελιξία μέσω του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ξένες τράπεζες, 

όπως για παράδειγμα η HSBC Holdings, πιθανόν να προσφέρουν δοκιμασμένες 

στο εξωτερικό μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής με μικρό κόστος, που να 

αφαιρέσει πελατεία από τις εγχώριες τράπεζες, σε περίπτωση που οι τελευταίες 

δεν αναπτύξουν παρεμφερή συστήματα.

Σημαντική προϋπόθεση για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και 

βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών είναι όχι μόνον οι επενδύσεις στην 

πληροφορική, στο εξειδικευμένο και εξωστρεφές προσωπικό, ή σε συστήματα και 

διαδικασίες διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού, κινδύνων αγοράς ή 

επιχειρησιακού και πιστωτικού κινδύνου, αλλά και η αλλαγή κουλτούρας όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος. Η 

μεταμόρφωση του «δημόσιου υπάλληλου» του παρελθόντος σε «πωλητή» δεν 
γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί διαρκή επανεκπαίδευση και κίνητρα. Το κυρίως 

κίνητρο είναι η σύνδεση της αμοιβής και της υπηρεσιακής εξέλιξης με την 
παραγωγικότητα, η μέτρηση της οποίας απαιτεί διαφανείς διαδικασίες και 

αντικειμενικούς κανόνες, πράγμα που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε 

ορισμένες τράπεζες.

Στη διαμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού πεδίου του άμεσου μέλλοντος 

σημαντικό ρόλο αναμένεται, επίσης, να διαδραματίσουν οι συνεργασίες ελληνικών 

τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.

2.3.2 Ελληνική Ποανυατικότητα__________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Πρόσφατα παραδείγματα είναι η στρατηγική συνεργασία της Deutsche 

Bank με την EFG Eurobank, της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican με την 

πορτογαλική εμπορική τράπεζα BCP, της Τράπεζας Πειραιώς με την ING και τις 

κρούσεις της Societe Generale προς την Εγνατία Τράπεζα και την Γενική 

Τράπεζα. Οι συνεργασίες αυτές μεγιστοποιούν την τεχνογνωσία και τις οικονομίες 

φάσματος και κλίμακας, και συνεπάγονται αυξανόμενο εγχώριο ανταγωνισμό. 

Ιδιαίτερα καταλυτικό ρόλο στον εγχώριο ανταγωνισμό θα είχε και η εξαγορά μιας 

μεγάλης ελληνικής τράπεζας από μεγαλύτερη τράπεζα του εξωτερικού. Πάντως η 

σύναψη των συμμαχιών ελληνικών τραπεζών με ξένες θα πρέπει να γίνει στη 

βάση αφ’ ενός μακροπρόθεσμης κοινής στρατηγικής και πορείας, αφ’ ετέρου 

τιμήματος και μεριδίου στα κέρδη με αμοιβαία ωφέλεια.

Για τις ξένες τράπεζες, η ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά εμφανίζεται 

ελκυστικότερη των υπολοίπων ευρωπαϊκών λόγω τριών παραγόντων.

Ο Ποώτος Παοάνων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ζήτηση για 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα θα εμφανίσει πολύ υψηλότερους 

ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σχετικά κορεσμένες τραπεζικά. Ειδικά στον τομέα 

της λιανικής τραπεζικής, η ελληνική αγορά λειτουργεί στο 1/3 της ταχύτητας των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, ενώ οι τομείς όπως η επενδυτική και η 

ηλεκτρονική τραπεζική αναμένεται να γνωρίσουν μεγάλη άνθηση, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος.

Ο Δεύτερος Παράνοντας σχετίζεται με τη διάρθρωση των ισολογισμών των 
ελληνικών τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ρευστότητα και χαμηλή 

χρηματοοικονομική μόχλευση, δηλαδή σχετικά μικρή αναλογία ξένων προ ίδια 

κεφάλαια, με αποτέλεσμα να μπορούν να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση με 

την άντληση δανειακών κεφαλαίων.

Ο Τρίτος Παοάνων συσχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας που 

απολαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες την τελευταία δεκαετία, παρά την ύπαρξη 

χαμηλών δεικτών χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

2.3.2 Ελληνική Πρανυατικότητα__________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Το Ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ζώνη του Ευρώ 

κυριαρχείται από τις χορηγήσεις. Στο τέλος του 1998, το μερίδιο των χορηγήσεων 

στο σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72,5% συμπεριλαμβανομένων των 

χορηγήσεων τόσο σε κατοίκους της ζώνης Ευρώ όσο και σε εκείνους εκτός ζώνης. 

Από το ποσοστό αυτό, σημαντικό μέρος που αντιστοιχεί σε περισσότερο του 20% 

του συνόλου του Ενεργητικού (ή το 30% περίπου του συνόλου των χορηγήσεων) 

αφορά σε διατραπεζικούς δανεισμούς δηλαδή σε απαιτήσεις έναντι πιστωτικών 

ιδρυμάτων και το υπόλοιπο 52,5% περίπου σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και 

ιδιώτες.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες είναι σημαντικά 

χαμηλότερα, με τις χορηγήσεις να προσεγγίζουν το 36% του συνόλου του 

Ενεργητικού. Αντίθετα, τα ομόλογα συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό της 

τάξεως του 30% περίπου στο σύνολο του Ενεργητικού των Ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών, ο συντριπτικός όγκος των οποίων αφορά σε κρατικούς τίτλους ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στα πιστωτικά ιδρύματα των χωρών της ζώνης ανέρχεται στο 

16%, το ήμισυ μόνο των οποίων αφορά σε κρατικά ομόλογα, γεγονός που 

καταδεικνύει την ανάπτυξη των εταιρικών ομολόγων και ομολογιών στις χώρες 

αυτές.

Βασικό χαρακτηριστικό του ενεργητικού των Ελληνικών τραπεζών είναι το 

υψηλό ποσοστό που καταλαμβάνει το Ταμείο και τα διαθέσιμα στην Κεντρική 
Τράπεζα (15%) λόγω των συναλλακτικών ιδιαιτεροτήτων που υποχρεώνει τις 

Τράπεζες σε διατήρηση μεγαλύτερων αποθεμάτων Ταμείου σε μετρητά και κυρίως 
λόγω των υψηλών δεσμεύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος επί των δραχμικών 

καταθέσεων και συναλλάγματος των Εμπορικών Τραπεζών.

Επομένως, η λειτουργία των Ελληνικών Τραπεζών στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων που 

τοποθετούνται στο Ταμείο, στην Κεντρική Τράπεζα υπό μορφή υποχρεωτικών 

δεσμεύσεων και στην αγορά των κρατικών τίτλων, ενώ θα ενισχυθούν οι 

τοποθετήσεις σε χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα και σε τιτλοποιημένα δάνεια 

(ομολογίες πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρικά ομόλογα κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.3.3 Αναυενόιιενες aAAavic στα βασικά υενέθη Ενεργητικού των

Πιστωτικών Ιδουυάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.3.3 Αναυενόυενεc αλλαγές στα βασικά υενέθη Ενεονητικού των 
Πιστωτικών Ιδουυάτων.

Με την τιτλοττοίηση δανείων και άλλων απαιτήσεων οι Τράπεζες 

απαλλάσσουν το ενεργητικό τους από δάνεια που απαιτούν υψηλή κεφαλαιακή 

κάλυψη και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους σε δραστηριότητες με 

πιο υψηλή απόδοση.

Οι ανακατατάξεις αυτές στις τοποθετήσεις των ελληνικών τραπεζών θα 

λειτουργήσουν θετικά στα έσοδα από τόκους αντισταθμίζοντας εν μέρει τις 

απώλειες από τον περιορισμό των εργασιών συναλλάγματος εξαιτίας του Ευρώ, 

από την συμπίεση των spreads και από την ένταση του ανταγωνισμού.

2.3.4 Αναυενόυενεc αλλανέc στα βασικά υενέθη Παθητικού των Πιστωτικών 
Ιδουυάτων.

Οι καταθέσεις συνιστούν το 69% του συνόλου του Παθητικού των 

πιστωτικών ιδρυμάτων των χωρών της ζώνης στο τέλος του 1998, από το οποίο 

οι διατραπεζικές καταθέσεις έχουν ένα αξιόλογο μερίδιο, αντανακλώντας, όπως 

και στη περίπτωση του Ενεργητικού, τη σημασία των διατραπεζικών 

δραστηριοτήτων για τις τράπεζες της ζώνης του Ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό 

των συνολικών καταθέσεων (74%) προέρχεται από την τοπική αγορά (εντός 

περιοχής Ευρώ), με ομοιογενή κατανομή κατά διάρκεια: overnight, υπό 

συμφωνημένη διάρκεια ή υπό προειδοποίηση. Παρά ταύτα, οι καταθέσεις από 

κατοίκους της ζώνης του ευρώ, σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα της έδρας 
του πιστωτικού ιδρύματος, αυξήθηκαν ταχύτερα κατά το 1998 από τις τοπικές 

καταθέσεις. Τα ομόλογα που εκδόθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα ανήλθαν στο 

15% του συνόλου του Παθητικού κατά το 1998 και τα κεφαλαιακά και άλλα 

αποθεματικά στο 5%.

Όσον αφορά στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, θα πρέπει να επισημανθεί 

η υψηλότερη εξάρτησή τους στην άντληση κεφαλαίων από τις καταθέσεις, το 

ποσοστό των οποίων στο σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στο 82%. Το 

μεγαλύτερο μέρος είναι καταθέσεις ταμιευτηρίου, ενώ οι καταθέσεις όψεως 

καταλαμβάνουν συγκριτικά χαμηλότερο μερίδιο. Επίσης, ο δανεισμός των 

ελληνικών τραπεζών μέσω ομολογιακών δανείων, πιστοποιητικών καταθέσεων 

(CDs) και Διατραπεζικών πράξεων είναι αρκετά περιορισμένος.
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Η ανάπτυξη των εναλλακτικών αυτών πηγών άντλησης κεφαλαίων και η 

μείωση των τραπεζικών καταθέσεων, συνιστούν τις κυριότερες εξελίξεις στην 

λειτουργία των ελληνικών τραπεζών στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και στο κοινό 

νόμισμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ανάπτυξη των 

αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η διευκόλυνση των διασυνοριακών 

συναλλαγών. Η περιορισμένη διεθνοποίηση αποτελεί επίσης ένα βασικό 

χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών, το οποίο εκτιμάται ότι πρόκειται να 

μεταβληθεί σημαντικά.

Προς την κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το ενιαίο 

νόμισμα το οποίο διευκολύνει σημαντικά τις διασυνοριακές συναλλαγές, με την 

εύκολη σύγκριση επιτοκίων και προμηθειών, με την εξάλειψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου και κυρίως με την δημιουργία της ψυχολογίας ότι η 

Ευρωπαϊκή αγορά είναι πλέον «εγχώρια».

Στη συνάντηση της 13ης Οκτωβρίου 1998, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ προσδιόρισε το ύψος των υποχρεωτικών δεσμεύσεων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στις χώρες της ζώνης του Ευρώ, στο 2% (έναντι 12% 

που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα). Επιπλέον, στην Ελλάδα θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί εκτός του ποσοστού και η βάση υπολογισμού αλλά και η 

απόδοση των δεσμεύσεων αυτών. Στις χώρες της ζώνης του Ευρώ υπολογίζεται 
επί των ακολούθων στοιχείων του παθητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων: 

overnight καταθέσεις, καταθέσεις διαρκείας μέχρι 2 ετών, με προειδοποίηση μέχρι 

2 ετών, δανειστικοί τίτλοι διαρκείας έως και 2 έτη καθώς και τίτλοι της 

χρηματαγοράς. Η απόδοση των υποχρεωτικών δεσμεύσεων είναι ίση με αυτή των 

πράξεων βασικής αναχρηματοδότησης, της ΕΚΤ (δηλαδή Repos, συμφωνίες 

επαναγοράς που διεξάγονται ανά εβδομάδα και έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων).

Στο καθεστώς του ενιαίου νομίσματος, κρίνεται απαραίτητη και η 

τροποποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος περί αποδοχής και 

εκχωρήσεως καταθέσεων σε συνάλλαγμα, διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Εκτός των δύο παραγόντων, δηλαδή της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και των εναλλακτικών μορφών αποταμιεύσεων, οι οποίοι 

διαμορφώνουν την γενικότερη τάση στον τομέα των καταθέσεων, η δημιουργία της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς με κοινό νόμισμα, ειδικότερα για τις ελληνικές 

τράπεζες, θα έχει τις εξής επιπτώσεις:

1) Ανάπτυξη άλλων πηγών άντλησης δανειακών κεφαλαίων (πλην καταθέσεων). Η 

υψηλή εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τις παραδοσιακές κατηγορίες 

καταθέσεων αναμένεται να περιοριστεί με την ανάπτυξη και άλλων πηγών 

άντλησης δανειακών κεφαλαίων όπως είναι οι διατραπεζικοί δανεισμοί, τα 

ομολογιακά δάνεια, τα πιστοποιητικά καταθέσεων κ.ά. Οι μορφές αυτές δανεισμού 

είναι ήδη περισσότερο αναπτυγμένες στις Ευρωπαϊκές χώρες.

2) Ανάπτυξη των διασυνοριακών συναλλαγών. Το Ευρώ επίσης θα αυξήσει την 

ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τον δανεισμό τους σε 

μια άλλη χώρα της ζώνης του Ευρώ, από την τοπική βάση των καταθέσεών τους. 

Επίσης, με το ενιαίο νόμισμα διευκολύνεται η διεύρυνση της πελατειακής βάσης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός εθνικών συνόρων. Καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των διασυνοριακών συναλλαγών θα παίξουν τα πανευρωπαϊκά 

συστήματα πληρωμών τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή, γρήγορη και φθηνότερη 
διακίνηση κεφαλαίων.

3) Εναρμόνιση & εκλογίκευση νομοθετικών, φορολογικών διατάξεων. Στην 
κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών 

δεσμεύσεων υπό την έννοια ότι στην ενιαία πλέον αγορά θα πρέπει να 

καταργηθούν ή αναθεωρηθούν κυρίως οι διατάξεις εκείνες που βλάπτουν τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των ελληνικών και ξένων τραπεζών, ώστε να αποφευχθούν 

ανεπιθύμητες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

4) Μείωση του πλήθους των λογαριασμών καταθέσεων. Είναι προφανές ότι, η 

μετάβαση από το πολυνομισματικό σύστημα στο ενιαίο νόμισμα θα μειώσει το 

πλήθος των λογαριασμών αφού οι λογαριασμοί που τηρούνταν στα 11 εθνικά 

νομίσματα θα ενσωματωθούν πλέον σε έναν, στο Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, επ’ ευκαιρία της 

μετατροπής όλων των Δραχμικών λογαριασμών σε Ευρώ, πολλοί πελάτες υπό 

την προτροπή των Τραπεζών, να θελήσουν να τακτοποιήσουν και να 

ενοποιήσουν μερικούς από τους ανενεργούς λογαριασμούς τους σε έναν ή και 

περισσότερους. Προς την κατεύθυνση αυτή ενδεχομένως να λειτουργήσει θετικά 

και η αποτίμηση σε Ευρώ των δραχμικών λογαριασμών με μικρο-υπόλοιπα όπου 

πλέον φαίνονται ως ασήμαντα (π.χ. λογαριασμός 10.000 Δρχ. μετατρέπεται σε 

28,31 μόλις Ευρώ). Έτσι, αμβλύνεται το πρόβλημα του μεγάλου πλήθους 

λογαριασμών με πολύ χαμηλά υπόλοιπα που παρουσιάζεται στις μεγάλες κυρίως 

ελληνικές τράπεζες, περιορίζοντας το κόστος λειτουργίας των καταθέσεών τους.

5) Μείωση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Η σύγκλιση των επιτοκίων και κυρίως 

η μεγαλύτερη συναλλαγματική σταθερότητα του Ευρώ έναντι των τρίτων 

νομισμάτων περιορίζει την ανάγκη για τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στο 

περιβάλλον της ΟΝΕ. Το ενδεχόμενο αυτό γίνεται ισχυρότερο στην περίπτωση 

που καθιερωθεί το Ευρώ ως διεθνές νόμισμα παρακράτησης πλούτου και 

συναγωνίζεται το Δολάριο Αμερικής.

6) Σαφέστερος διαχωρισμός καταθετικών προϊόντων. Η λειτουργία των ελληνικών 

τραπεζών στην ενιαία, πιο σύγχρονη και ανεπτυγμένη αγορά της Ευρώπης θα έχει 

ως αποτέλεσμα και την προσαρμογή των παραδοσιακών καταθέσεων στα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου οι βασικές κατηγορίες (όψεως, ταμιευτήριο, 
προθεσμίας) παρουσιάζουν σαφέστερα χαρακτηριστικά.

Γενικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά των λογαριασμών (ρευστότητα, κίνδυνος, 

απόδοση) θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Οι καταθετικοί λογαριασμοί θα 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

• οι λογαριασμοί που καλύπτουν συναλλακτικές ανάγκες και επομένως θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα, χαμηλούς κινδύνους, 

λοιπές παροχές (επιταγές, πάγιες εντολές κλπ) αλλά με χαμηλή απόδοση.

• οι επενδυτικοί λογ/σμοί με περιορισμένη ρευστότητα, μεγαλύτερο κίνδυνο 

και υψηλότερες αποδόσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.3.4 Αναμενόμενες αλλανές στα βασικά υενέθη Παθητικού των Πιστωτικών

Ιδρυμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.3.4 Αναυενόυενεc αλλαγές στα βασικά υενέθη Παθητικού των Πιστωτικών 
Ιδουυάτων.

Επομένως, ο κορμός των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, το ταμιευτήριο 

(αποτελούν πάνω από το 50% του συνόλου των καταθέσεων) με την σημερινή του 

μορφή που απολαμβάνει υψηλή ρευστότητα και υψηλά πραγματικά επιτόκια, θα 

περιορίσει περαιτέρω την σημασία του και θα προσαρμοστεί περισσότερο με τα 

χαρακτηριστικά ενός current λογαριασμού.

2.3.5 Είναι οι Τράπεζες Υποτιυηυένεc στο Ελληνικό Χοηυατιστήοιο;

Τέλος, ένα ερώτημα που ταλανίζει τους Έλληνες επενδυτές σήμερα είναι το 

εξής: Έχει το Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτιμήσει σωστά την αναμενόμενη 

συνέχιση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών; Με άλλα λόγια, ποιους 

ρυθμούς αύξησης των πραγματικών κερδών των τραπεζών προεξοφλεί το 

Ελληνικό Χρηματιστήριο ώστε να διαμορφώνει λόγους τιμών προς κέρδη (ΡΕ) στο 

ύψος του 25;

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν υψηλότερους λόγους τιμών προς κέρδη από 

τις ευρωπαϊκές, συνεπώς η αγορά αναμένει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της 

κερδοφορίας τους. Η διαφορά αυτή στους ρυθμούς αύξησης των 

αποπληθωρισμένων κερδών, 3/4 περίπου της ποσοστιαίας μονάδας, είναι μικρή 

σε σχέση με την αναμενόμενη διαφορά στην αύξηση του Α.Ε.Π. Σύμφωνα με τη 

Eurostat, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς σημαντικά 

υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σχετική σημερινή υποανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, συνεπάγεται ότι οι ελληνικές 

τραπεζικές μετοχές έχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου στο μέλλον σε σχέση με 

τις τραπεζικές μετοχές των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.
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Έντονη παρουσία στις βαλκανικές αγορές διαθέτουν ήδη οι ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες με στόχο μετά το πέρας της επόμενης τριετίας να 

αποκομίσουν οφέλη και υπεραξίες όταν οι τοπικές οικονομίες θα έχουν εισέλθει σε 

τροχιά ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια στοχεύουν σε 

αποδόσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αφού η σκληρή πραγματικότητα των 

τοπικών οικονομιών εμποδίζει την άμεση απόσβεση των μέχρι σήμερα 

πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Εντούτοις τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

έχουν φροντίσει να πάρουν θέσεις στα πολιτικοοικονομικά ασταθή Βαλκάνια είτε 

μέσω εξαγορών είτε αυτόνομα προσδοκώντας στην άντληση, με βάθος 

πενταετίας, των υπεραξιών που υπόσχονται οι συγκεκριμένες οικονομίες. Προς το 

παρόν η βασική τραπεζική εργασία την οποία ασκούν οι ελληνικές τράπεζες στα 

Βαλκάνια είναι η συλλογή καταθέσεων, ενώ οι χορηγήσεις (δάνεια, πιστωτικές 

κάρτες) βρίσκονται σε πρωτόλειο στάδιο εξαιτίας της οικονομικής καχεξίας που 

χαρακτηρίζει τα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής.

Έτσι η ανάπτυξη τραπεζικών εργασιών στην Αλβανία επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στις καταθέσεις και κυρίως στη μεταφορά κεφαλαίων των 

απανταχού μεταναστών αλβανών, οι οποίοι μάλιστα προτιμούν τις ελληνικές 

τράπεζες, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται στην Ελλάδα. Όσο για τα Σκόπια, 

χαρακτηρίζονται ως δύσκολη αγορά αφού η πολιτική αστάθεια δεν βοηθάει στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Αντίθετα, η Βουλγαρία έχει 

περιθώρια ανάπτυξης τραπεζικών εργασιών με αιχμή τον τομέα του retail banking. 
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρουμανική αγορά καθώς διαθέτει το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της μεγάλης πληθυσμιακά χώρας και κατά συνέπεια της 

σημαντικής πελατείας. Στο στόχαστρο των ελληνικών τραπεζών έχει μπει ήδη η 

αγορά της Γιουγκοσλαβίας, της οποίας οι προοπτικές της αγοράς είναι καλές παρά 

τα προβλήματα ενεργητικού που παρουσιάζουν οι τοπικές τράπεζες, οι οποίες 

όμως διαθέτουν ευρωπαϊκή τραπεζική φιλοσοφία.

Πρόσφατα σε συνέντευξη του Διοικητού της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο εκφράσθηκε το ενδιαφέρον για επενδύσεις 

της τράπεζας αυτής στην Τουρκία. Ήδη η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σημαντική 

παρουσία στη Βουλγαρία, την Αλβανία, τα Σκόπια και τη Ρουμανία.

2.3.6 Ελληνικές τράπεζες και Εξανοοές στα Βαλκάνια_________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Σε απόλυτα μεγέθη ο όμιλος της Εθνικής διαθέτει στα Βαλκάνια 250 

καταστήματα (αυτόνομα ή μέσω εξαγορών) και 4.000 προσωπικό. Βέβαια το 

μεγάλο άλμα εξωστρέφειας της Εθνικής πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 με την 

απόκτηση δύο τραπεζών: της Βουλγαρικής United Boulgarian Bank (UBB) και της 

Stopanska Banka των Σκοπιών, η οποία διαθέτει 100 καταστήματα. Στην πρώτη η 

Εθνική Τράπεζα διαθέτει το 89,89% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ στη 

δεύτερη το 65%. Η UBB είναι η Τρίτη σε μέγεθος τράπεζα της τοπικής αγοράς, με 

570 εκατ. δολλάρια ενεργητικό και 1 εκατ. πελάτες. Επίσης διαθέτει 140 

καταστήματα και θυρίδες και τα μισά ΑΤΜς της βουλγαρικής αγοράς. Απασχολεί 

2.400 άτομα, έχοντας καλή πορεία στα οικονομικά μεγέθη της.

Δυναμική παρουσία στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής διαθέτει και ο 

όμιλος της Alpha Bank από το 1994 μέχρι σήμερα. Στη Ρουμανία, μέσω της 

θυγατρικής της Alpha Bank Romania SA, διαθέτει ένα δίκτυο 10 καταστημάτων και 

απασχολεί 320 άτομα. Η άλλη θυγατρική της στη χώρα αυτή είναι η Alpha Leasing 

Romania, η οποία παρέχει εργασίες στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Στην Αλβανία και συγκεκριμένα στα Τίρανα διαθέτει κατάστημα. Στη Σόφια διαθέτει 

καταστήματα που κληρονόμησε από την Ιονική Τράπεζα μετά την εξαγοράς της. 

Πρόσφατα επεκτάθηκε και στην αγορά των Σκοπιών εξαγοράζοντας με 3,2 δις 

δολάρια το 83% της Kreditna Banka A.D. Skopje, η οποία διαθέτει τρία 

καταστήματα (Σκόπια, Τέτοβο και Στρούμπιτσα) και είναι η 4η σε μέγεθος 

απασχολώντας 47 υπαλλήλους.

Η EFG Eurobank εισήλθε πρόσφατα στη Ρουμανική αγορά αποκτώντας 
συμμετοχή, ως στρατηγικός επενδυτής, σε μια από τις μεγαλύτερες ρουμανικές 

τράπεζες, την Banc Post, τη οποίας στη χρήση του έτους 1999 το ενεργητικό 
ανέρχονταν σε 365 εκατ. δολάρια και τα κέρδη σε 14,4 εκατ. δολάρια. Η εν λόγω 

τράπεζα διαθέτει υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων και ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εισήλθε και η πορτογαλική ΒΡΙ. 

Στη Βουλγαρία το έτος 1998 εξαγόρασε την Post Bank. Η απόκτηση του 

πλειοψηφικού πακέτου έναντι 38 εκατ. δολαρίων έγινε από την εταιρία Alico-CEH 

Balkan Investment, θυγατρική του ομίλου Λάτση και της Alico.

2.3.6 Ελληνικές τράπεζες και Εξαγορές στα Βαλκάνια______ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Post Bank είναι τα βουλγαρικά ταχυδρομεία, η 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών της χώρας, η State Savings Bank και η μεγαλύτερη 

ασφαλιστική εταιρία της Βουλγαρίας. Μάλιστα για λόγους εκσυγχρονισμού της 

Post Bank πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. 

δολαρίων.

Μπορεί επί του παρόντος οι επενδύσεις στα Βαλκάνια να μην αποφέρουν 

τα δέοντα, όμως η παρουσία των ελληνικών τραπεζών εκεί επιβάλλεται αφού η 

Ελλάδα και ο επιχειρηματικός της κόσμος επιδιώκουν να διαδραματίσουν ηγετικό 

ρόλο στην ευρύτερη περιοχή

Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας δίνοντας έμφαση στην παρουσία του 

στις ξένες αγορές έχει επεκταθεί τόσο στα Βαλκάνια (Ρουμανία, Αλβανία και 

Βουλγαρία) όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας σε συνεργασία 

με την European Bank of Reconstruction and Development, η οποία συμμετέχει 

ως στρατηγικός επενδυτής. Ενισχυτικά στην προσπάθεια επέκτασης της 

Εμπορικής Τράπεζας συμβάλλει πλέον και η Credit Agricole, ο στρατηγικός της 

σύμμαχος που κατέχει το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Ο όμιλος Πειραιώς διαθέτει τράπεζα στη Ρουμανία, στοχεύοντας 

παράλληλα να εισέλθει δυναμικά στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία 

και Τσεχία) και στη Γιουγκοσλαβική αγορά.

2.3.7 Ανοοές Χρήματος και Κεφαλαίου
Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης 

εκτιμάται ότι θα συμβάλλει:

• στην μείωση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας στα κράτη-μέλη της,

• στην δημιουργία και εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και 

σταθερότητας,

• στην διεύρυνση του μεγέθους των αγορών,

• στον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου

• στην δημιουργία θετικών προσδοκιών για αύξηση των μελλοντικών κερδών 

στις επιχειρήσεις
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• στην αύξηση του μεγέθους των επενδύσεων τόσο εγχώρια, όσο και σε 

διασυνοριακό επίπεδο, στα πλαίσια δραστηριότητας των χωρών-μελών της 

ΟΝΕ.

Οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται να ενισχύσουν το επίπεδο 

δραστηριότητας στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, καθώς επίσης και την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι συνέπειες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, από 

την καθιέρωση του ευρώ μπορούν να συνοψισθούν στις παρακάτω τάσεις:

• Ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, διεύρυνση 

του συνολικού μεγέθους τους και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

• Ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και διεύρυνση του 

φάσματος επιλογής επενδυτικών σχεδίων, λόγω της βελτίωσης του 

μεγέθους και της ρευστότητας των αγορών.

• Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση των θεσμικών και μεγάλων ιδιωτικών 

χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος και μετοχών και

• Εκ νέου οριοθέτηση των θεσμών που λειτουργούν στις αγορές, όπως για 

π.χ. η δημιουργία νέων επιτοκίων αναφοράς, ενιαίων μέσων άσκησης 

νομισματικής πολιτικής.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω σημαντικών αλλαγών, η ελληνική 

κεφαλαιαγορά θα αντιμετωπίσει έντονα προβλήματα ανταγωνισμού απόξένες 

οργανωμένες αγορές τουλάχιστον για εκδόσεις μεγάλων ποσών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ενίσχυση των θετικών προοπτικών της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς, είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας των εγχωρίων αγορών κεφαλαίου και χρήματος και την ανάδειξη 

υφισταμένων συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαίες, μεταξύ άλλων :

• Η επανεξέταση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος σχετικά με τις 

προσόδους από κινητές αξίες και τις φορολογικές επιβαρύνσεις δανείων και 

ομολογιακών εκδόσεων, που δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις και 

ανταγωνιστικά μειονεκτήματα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2.3.7 ΑνορέςXonuaroc και Κεφαλαίου_______________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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• Η επιτάχυνση των προσπαθειών για δημιουργία αποτελεσματικών θεσμών, 

σύγχρονων υποδομών και διαδικασιών που θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, 

θα διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των αγορών και θα μειώσουν το 

μέσο κόστος συναλλαγών.

• Η εδραίωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού και αποταμιευτικού κοινού 

στις οργανωμένες αγορές κεφαλαίου που λειτουργούν στην Ελλάδα, ως 

μέσων κατανομής δανειακών κεφαλαίων και μοχλών ανάπτυξης της 

οικονομίας.

• Η βελτίωση και ανάπτυξη της αγοράς των εταιρικών ομολόγων και 

εμπορικών γραμματίων ως εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης των 

μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

• Η δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών χρηματιστηριακών και επενδυτικών 

εταιρειών με εμβέλεια και ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

• Η απελευθέρωση, με προϋποθέσεις, της διαχείρισης των αποθεματικών 

των ασφαλιστικών ταμείων, και

• Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε 

να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακή αγορά και να προσελκύσει ξένους 

εκδότες και αποταμιευτές.

Η επίτευξη όλων των παραπάνω μέτρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

ώστε να έχει η Ελλάδα την δυνατότητα να διατηρήσει το ρόλο της στην 

Ευρωπαϊκή αγορά και να αναδειχθεί σε περιφερειακή αγορά. Από την πλευρά 

τους οι ελληνικές τράπεζες, ιδιαίτερα δε αυτές που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της επενδυτικής τραπεζικής, πρέπει να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές 

και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και/ή να αναζητήσουν 

συμμαχίες σε διεθνές επίπεδο.

Έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό και 

να είναι σε θέση να προσφέρουν στην πελατεία τους ολοκληρωμένες 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2.3.7 ΑγορέςXonuaroc και Κεφαλαίου________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Σε διαφορετική περίπτωση, οι ελληνικές επιχειρήσεις, και κυρίως αυτές που 

λόγω μεγάλου μεγέθους έχουν τα κίνητρα και τη δυνατότητα, εκτιμάται ότι θα 

επιδιώξουν, περισσότερο από σήμερα, πρόσβαση σε ξένες αγορές τόσο για 

διαχείριση χρέους και σύναψη ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων όσο και 

για την εισαγωγή τους σε άλλα διεθνή χρηματιστήρια.

Κατ' αυτόν τον τρόπο είναι πιθανόν, αν δεν υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία 

να σημειωθούν απώλειες εργασιών τόσο για τις ελληνικές τράπεζες όσο και για τις 

χρηματιστηριακές εταιρείες και τα λοιπά χρηματιστηριακά ιδρύματα που παρέχουν 

συναφείς υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως η διείσδυση αλλοδαπών χρηματοοικονομικών οργανισμών 

στην ελληνική αγορά, χωρίς να έχουν αναγκαία εγκατασταθεί στην Ελλάδα, 

ιδιαίτερα στις τραπεζικές συναλλαγές μεγάλης αξίας(ννίιοΐ653ΐΘ banking), θα 

προσφέρει νέες εναλλακτικές επιλογές στον Έλληνα επιχειρηματία και 

αποταμιευτή, εντείνοντας σημαντικά τις συνθήκες ανταγωνισμού προς τις 

εγχώριες τράπεζες.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η διεθνής τάση για κατάργηση του 

διαχωρισμού μεταξύ εμπορικών τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων που 

προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είτε λόγω θεσμικών αλλαγών είτε 

λόγω προσαρμογών που οφείλονται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα 

αυτής της χρονικής σύμπτωσης των θεσμικών αλλαγών και της εισαγωγής του 

ενιαίου νομίσματος θα είναι η ταχεία εναρμόνιση των υπηρεσιών που προσφέρουν 

οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) προς το νέο οικονομικό 

περιβάλλον.
Επομένως, όσες τράπεζες έχουν ήδη προσαρμόσει τις λειτουργίες τους 

ομαλά και με χαμηλό κόστος στις απαιτήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος 

και έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και στην 
αναβάθμιση του προσωπικού, καθώς και της ποιότητας των προσφερομένων 

υπηρεσιών, θα μπορέσουν να προωθήσουν, εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες 

κλίμακος και φάσματος, τις αναγκαίες αλλαγές στη λειτουργία των αντίστοιχων 

θυγατρικών τους εταιρειών, ελαχιστοποιώντας, αφενός τον κίνδυνο περιορισμού 

τους από την ικανοποίηση της ζήτησης για εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα 

και δημιουργώντας, αφετέρου, τις προϋποθέσεις για επιπρόσθετα έσοδα από 

διεθνείς δραστηριότητες στους παραπάνω τομείς.

2.3.7 Avooic Χοήυατος και Κεφαλαίου____________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.3.8 Παράγοντες Επηοεασυού Ακολουθούυενης Απόφασης Πιστοδοτικής 
Πολιτικής από υια Τράπεζα ποος υια επιχείρηση.

Κάθε επιχείρηση ως Οικονομική μονάδα διαχειρίζεται τα κεφάλαια που 

προέρχονται από τους φορείς της και τους πάσης φύσεως πιστωτές της (π.χ. 

Τράπεζες, προμηθευτές. Δημόσιο) με στόχο να δημιουργήσει μέσω συγκεκριμένης 

κατά κανόνα δραστηριότητας, το κέρδος.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας και θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρό υπόψη πριν από κάθε χρηματοδότηση είναι:

■ η αγορά στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση

■ η οικονομική επιφάνεια και η ικανότητα των φορέων

■ το διοικητικό και στελεχιακό δυναμικό της

■ η τεχνική συγκρότηση και η κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού

■ το είδος, η ποιότητα και η αποδοχή των προϊόντων της από την αγορά

■ η διάρθρωση του δικτύου πωλήσεων.

Οι παράγοντες αυτοί, εξεταζόμενοι μας δίνουν μία γενική 

πληροφόρηση για την λειτουργία και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Η 

ποιοτική στάθμη των παραγόντων αυτών αποτυπώνεται κατά κανόνα στα 

οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης τα οποία εφόσον τηρούνται σύμφωνα με το 

ενιαίο λογιστικό σχέδιο δεν αφήνουν πλέον περιθώρια απόκρυψης ουσιωδών 

πληροφοριών.

Για το λόγο αυτό οι ασχολούμενοι με την εξέταση χρηματοδοτικών 

αιτημάτων θα πρέπει ως κύριο μέλημα τους να έχουν το συσχετισμό των 

οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση με ευχέρεια, 
ταχύτητα και αξιοπιστία να δίνουν απαντήσεις σε μια σειρά συγκεκριμένων 

ερωτημάτων όπως:
■ στοιχειοθετείται κατ’ αρχή το αίτημα;

■ εάν ναι ποια θα είναι η μορφή του ζητούμενου δανείου;

■ ποιο θα είναι το ύψος του;

■ ποια θα είναι η διάρκεια του\
■ τι εξασφαλίσεις θα πάρουμε;

■ ποιοι θα είναι οι όροι συνεργασίες με τον πελάτη;

102



ΚΥΡ1ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της επιχείρησης 
μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε με αριθμούς πλέον τη παρούσα 

οικονομική της κατάσταση, να την προλάβουμε, υπό προϋποθέσεις, στο εγγύς 

μέλλον και κατ’ επέκταση να εντοπίσουμε την αναγκαία πιστοδοτική της 

υποστήριξη από το Τραπεζικό τομέα. Τα κυριότερα από τα-στοιχεία αυτά που 

δημοσιεύονται και επομένως έχουμε άμεση πρόσβαση είναι:

■ ισολογισμοί

• λογαριασμοί εκμετάλλευσης

■ πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών με τις βασικές παρατηρήσεις (τήρηση 

φορολογικών διατάξεων, παραλείψεις, επισημάνσεις κλπ.).

Τα στοιχεία αυτά Θα πρέπει απαραίτητα να είναι τουλάχιστον των τριών 

τελευταίων ετών προκειμένου να διαπιστωθούν οι τάσεις που παρουσιάζουν. 

Παρανωνικό και Συναλλακτικό Κύκλωμα.

Το παραγωγικό κύκλωμα της επιχείρησης ανοίγει από την αγορά των 

πρώτων υλών και κλείνει με την πώληση των παραγομένων προϊόντων. Το 

συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης ανοίγει από την διευθέτηση των όρων 

πληρωμής των αγορασθέντων πρώτων υλών και κλείνει με την διευθέτηση των 

όρων της είσπραξης απαιτήσεων της από τους πελάτες.

Με δεδομένο ότι οι συναλλαγές δεν γίνονται εξ’ ολοκλήρου τοις μετρητοίς 

και επιπλέον υπάρχουν ετεροχρονισμοί μεταξύ χρόνου ετοιμότητας του 
παραγωγικού κυκλώματος και πωλήσεων, είναι αναγκαίο για τη ταμειακή στήριξη 

της λειτουργίας των επιχειρήσεων να εξευρίσκονται κεφάλαια από άλλες πηγές. 
(Ίδια ή ξένα κατά κανόνα τραπεζικά).

Σε μία ενδιάμεση χρήση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας επιχείρησης:

■ Τα μεγέθη του κύκλου εργασιών και του λειτουργικού της κόστους σε 

συγκεκριμένο βραχύχρονο χρονικό διάστημα (ακόμη και μηνιαίο με βάση ης 

σημερινές δυνατότητες της μηχανογράφησης).

■ Η εποχικότητα υλοποίησης των πωλήσεων και διευθέτησης των λειτουργικών 

της υποχρεώσεων και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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■ Το παραγωγικό - συναλλακτικό κύκλωμα (όροι παραγωγής, αγορών και 

πωλήσεων) συμβάλλουν στη συνεχή διαμόρφωση ενός επιπέδου 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που συνιστά το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης 

και ενός διαφορετικά κατανεμημένου ύψους βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, 

που εκάστοτε μεταξύ τους συσχετιζόμενα προβάλλουν τις ανάγκες κεφαλαίου 

κίνησης, που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση από άλλη πηγή (Ίδια ή Τραπεζικά 

Κεφάλαια), ώστε να ισορροπεί ταμειακά και να συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες 

της.

Σε περίπτωση λοιπών αύξησης των μεγεθών δραστηριότητας (κύκλος 

εργασιών) ή/και ουσιώδους τροποποίησης των συναλλακτικών όρων 

διαφοροποιούνται οι εκάστοτε ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης της εταιρείας, και κατ’ 

επέκταση εκείνες σε τραπεζικό δανεισμό ή ενίσχυσης με νέα Ίδια Κεφάλαια. 

Σγηματική Παράσταση Παραγωγικού και Συναλλακτικού Κυκλώυαπχ 

Αγορές.....ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ....Πωλήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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▼ 1 r
1-----^ Αγορές Α' 

Υλών

Διαδικασία

Παραγωγής

Διάρκεια

Αποθεμάτων

Περίοδος

Πίστωσης

------- ^ Χρόνος

εισροές εκροές

καταβολή οφειλών....ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ....είσπραξη απαιτήσεων 
Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν συχνά αιτήματα για χρηματοδοτήσεις 

κεφαλαίου κινήσεως προκειμένου να καλύψουν τις αυξήσεις των παρεχομένων 

πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται εκτός των άλλων κατά 

πόσο το προβλεπόμενο περιθώριο κέρδους είναι αρκετό για τη κάλυψη των 

πρόσθετων χρηματοοικονομικών εξόδων και συναφών υποχρεώσεων.
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Για την επιχείρηση: Ο προσδιορισμός του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης που 

απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης σε συγκεκριμένο επίπεδο 

δραστηριότητας και χρόνο, δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτή να αντλήσει έγκαιρα τα 

απαραίτητα και κατάλληλα κεφάλαια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία 

της.

Για την Τράπεζα: Ο εντοπισμός των πραγματικών αναγκών μιας επιχείρησης για 

κεφάλαιο κίνησης, δίνει την δυνατότητα να προσδιορίσει το ύψος του αναγκαίου 

τραπεζικού δανεισμού, την διάρκειά του και να εξαρτήσει την εξόφλησή του από 

συγκεκριμένα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
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2.4 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

2.4.1 Έννοια των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών
Η συγχώνευση και εξαγορά των εταιριών αποτελεί τη συμπαγέστερη μορφή 

συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων. Με τη συγχώνευση και την εξαγορά μια ή 

περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η 

περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα 

εταιρία. Με τη συγχώνευση των εταιριών επέρχεται η νομική ένωση αυτών, έτσι 

ώστε αντί να υπάρχουν δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, να υπάρχει εφεξής 

μόνο ένα, στο οποίο ενώνονται τα περιουσιακά στοιχεία των εξαφανιζόμενων 

νομικών προσώπων.

Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορούσε να επέλθει και στην περίπτωση που 

οι υπάρχουσες εταιρίες «διαλυθούν», η περιουσία τους «εκκαθαριστεί» και 

διανεμηθεί στους μετόχους και οι οποίοι στη συνέχεια την εισφέρουν στη νέα 

εταιρία ή σε μια υπάρχουσα εταιρία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαιά της, 

ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Η διάλυση και εκκαθάριση των εταιριών όμως, απαιτεί χρόνο και έξοδα 

λόγω της φορολογίας που συνοδεύει τη διανομή στους μετόχους της περιουσίας 

της διαλυόμενης εταιρίας και την εκ νέου εισφορά αυτής στην απορροφούσα ή τη 

νέα εταιρία, κυρίως όταν μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών 

περιλαμβάνονται και ακίνητα, τα οποία θα πρέπει να πωληθούν και μεταγενέστερα 

να αγοραστούν εκ νέου. Έτσι, οι συναλλαγές αξίωσαν όπως, με μια πράξη, η 

περιουσία μιας ή περισσότερων εταιριών μεταβιβάζεται σαν σύνολο σε μια 

νεοϊδρυόμενη εταιρία ή απορροφάται από μια υπάρχουσα εταιρία και μάλιστα 
χωρίς φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η συγχώνευση και η εξαγορά 
επιχειρήσεων συνιστά την καλούμενη εξωτερική διεύρυνση των επιχειρήσεων σε 

αντίθεση με την εσωτερική διεύρυνση που επιτυγχάνεται με την παραγωγή νέων 

προϊόντων και την κατάκτηση της αγοράς. Ο δρόμος όμως της εσωτερικής 

διεύρυνσης μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικός, δαπανηρός και 

οπωσδήποτε αργός σε σύγκριση με τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, που 

επιφέρει σχεδόν άμεσα αποτελέσματα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

μείωση του κόστους, λόγω της συγκεντρώσεως και της ορθολογικής διεξαγωγής 

της παραγωγικής διαδικασίας.
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2.4.1 Έννοια των εξαγορών και συνγωνεύσεων εταιριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Την παραπάνω αξίωση των συναλλαγών ευνόησε ο νομοθέτης πολλών 

χωρών και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες, με μια ενιαία πράξη, να επιτυγχάνουν 

την ένωση των περιουσιών τους, χωρίς να απαιτείται διάλυση και εκκαθάριση 

αυτών και επιπλέον χωρίς να υποβάλλονται σε φόρους και τέλη συνεπάγεται η 

εκκαθάριση και διανομή του προϊόντος εκκαθαρίσεως στους μετόχους και η 

επανεισφορά αυτού στη νέα ή την απορροφούσα εταιρία.

2.4.2 Κίνητρα των εξαγορών και συνγωνεύσεων των επιγειοήσεων
Τα Κυριότερα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με 

εξαγορά ή συγχώνευση είναι τα ακόλουθα:

(α) Το κίνητρο της ορθολογικής οργάνωσης και επέκτασης των 

επιχειρήσεων: οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ενδεχομένως να προσδοκούν 

την επέκταση των δραστηριοτήτων τους με την είσοδο σε νέες εγχώριες ή διεθνείς 

αγορές, νέες πηγές εφοδιασμού πρώτων και λοιπών υλών και νέους δρόμους 

διαθέσεως των προϊόντων τους. Η κατάκτηση νέων αγορών είναι δυνατό να 

αποβλέπει στη μείωση του κόστους παραγωγής, με την κατανομή των γενικών 

εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Είναι ακόμη δυνατό, οι συγχωνευμένες 

επιχειρήσεις να επιδιώκουν τη διαφοροποίησή τους (diversification) δηλαδή την 

επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε κερδοφόρες κατηγορίες 

προϊόντων, ή την καθετοποίηση του παραγωγικού κυκλώματος τους.

Εξάλλου, η απορρόφηση μιας επιχειρήσεως από μια ευδοκίμως 

λειτουργούσα επιχείρηση παρέχει στην απορροφούμενη επιχείρηση επιτυχές 
management, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τακτικούς προμηθευτές, 

σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και κανάλια διανομής των προϊόντων της. Η 

διοίκηση της απορροφούσας επιχειρήσεως από την άλλη πλευρά μπορεί να 

σχεδιάζει τη δραστηριότητά της με βάση την προϊστορία της απορροφούμενης 

επιχειρήσεως, χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους, αφού η συγχώνευση δε δημιουργεί 

πρόσθετο ανταγωνισμό, όπως συμβαίνει με την κατασκευή νέων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων, οι οποίες να ανταγωνίζονται την παραγωγή των παλαιών 

εγκαταστάσεων.
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2.4.2 Κίνητρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιγειοήσεων

Σημειώνεται ακόμη ότι πολλές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

πραγματοποιούνται προκειμένου οι συγχωνευόμενες εταιρίες να καρπωθούν 

φορολογικά οφέλη, όπως λ.χ. τον υπολογισμό των αποσβέσεων πάνω στην 

τρέχουσα αξία των πάγιων στοιχείων, την εισαγωγή της απορροφούσας ή 

απορροφούμενης στο χρηματιστήριο.

Παρά τα παραπάνω προφανή πλεονεκτήματα, η συγχώνευση είναι δυνατό 

να αποδειχθεί ότι δεν είναι πάντοτε ο προσφορότερος δρόμος για την επέκταση 

των επιχειρήσεων. Η γρήγορη εξάπλωση των επιχειρήσεων, που επιτυγχάνεται με 

τη συγχώνευσή τους, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές πίθηθοθπίθηΐ αυτών, το 

οποίο να αποτύχει στη διατήρηση μιας ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής 

θέσεως των συνασπισμένων επιχειρήσεων κυρίως σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης.

(β) Το αμυντικό κίνητρο: η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να

ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά, έτσι ώστε να αποθαρρύνει μια πιθανή 

εξαγορά αυτής από κάποια άλλη ανταγωνίστριά ης επιχείρηση.

(γ) Το επιθετικό κίνητρο: η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά μιας άλλης 

επιχειρήσεως πριν αυτή καταστεί ανταγωνίστριά της και έτσι αποφεύγει την 

ισχυροποίηση της ανταγωνίστριας στην αγορά.
(δ) Το κερδοσκοπικό κίνητρο: μια επιχείρηση εξαγοράζει μια άλλη επιχείρηση, 

με σκοπό να ανεβάσει την αξία της, προκειμένου, μετά την παρέλευση μιας 

χρονικής περιόδου, να την πωλήσει σε τρίτους.

Η συγχώνευση των ανώνυμων εταιριών — Υπαγωγή των «συγχωνεύσεων στις 
ευεργετικές περί φορολογικών κινήτρων διατάζεις. Ποιες συγχωνεύσεις εταιριών 
ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Οι συγχωνεύσεις εταιριών που ρυθμίζονται σήμερα από την κείμενη 

νομοθεσία είναι οι ακόλουθες:
(α) Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, είτε δια συστάσεως νέας ΕΠΕ, 

είτε δΓ απορροφήσεως από μια ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ (άρθρα 54 και 55 

ν.3190/1955).

(β) Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών (άρθρα 68-80 ν.2190/1920 που 

αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το π.δ. 498/1989, με το οποίο 

προσαρμόστηκε το ημεδαπό δίκαιο προς την τρίτη Οδηγία της ΕΟΚ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.4.2 Κίνητρα των εξαγορών και συνγωνεύσεων των επιγειοήσεων 
Δηλαδή, με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται οι συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης και οι συγχωνεύσεις μεταξύ ανωνύμων εταιριών, ενώ δε 

ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις οι ακόλουθες περιπτώσεις συγχωνεύσεων:

■ Συγχώνευση ομόρρυθμης με ομόρρυθμη και ετερόρρυθμης με 

ετερόρρυθμη εταιρίες.

■ Συγχωνεύσεις εταιριών διαφορετικού τύπου (προσωπικές με ΕΠΕ ή με ΑΕ 

κλπ.).

■ Συγχωνεύσεις ατομικών επιχειρήσεων με προσωπικές εταιρίες ή με ΕΠΕ ή 

με ΑΕ.

2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής που 

έχει υιοθετήσει ένα τραπεζικό ίδρυμα για το μέλλον. Έτσι, οι έννοιες της 

“στρατηγικής” και του “σχεδιασμού” παραπέμπουν σε μακροχρόνια διάσταση, στη 

χρονική δηλαδή διάσταση όπου δεν υπάρχουν “σταθερές”, όπου όλα 

χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, ρευστότητα και διαρκείς μεταβολές. Επομένως, 

το ζητούμενο για τους Managers των τραπεζών είναι η αναζήτηση και υιοθέτηση 

μιας στρατηγικής και ενός στρατηγικού σχεδιασμού που Θα ικανοποιήσουν τους 

κοινούς στόχους της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας, της αύξησης της αξίας των 

μετοχών τους και της επιβίωσης του τραπεζικού ιδρύματος στην τραπεζική αγορά.

Η μακροχρόνια διάσταση του στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και οι 
αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι του οικονομικού περιβάλλοντος τον καθιστούν 

αναγκαίο, αλλά και δύσκολα επιτεύξιμο, για ένα τραπεζικό ίδρυμα. Γεγονός βέβαια 

είναι ότι σε περιόδους σοβαρών οικονομικών κρίσεων κυριαρχεί το 

μακροοικονομικό γεγονός που καθορίζει τις εξελίξεις σε μικροοικονομικό πεδίο, 

χωρίς ο στρατηγικός σχεδιασμός να είναι σε θέση να τις αποτρέψει.

Αυτό σημαίνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν πρέπει να θεωρείται ως 

πανάκεια, αλλά ως εργαλείο στα “χέρια” των επιχειρήσεων και των τραπεζών, οι 

οποίες πρέπει να του δώσουν την αξία και τις διαστάσεις που έχει. Σ' αυτό 

ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η ουσία του ζητήματος, δηλαδή στην ικανότητα 

των αρμόδιων οργάνων χάραξης στρατηγικής να προβλέψουν με επιτυχία και 

ευστοχία τις μελλοντικές εξελίξεις.
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός υιοθετήθηκε ουσιαστικά από τις τράπεζες σε 

διεθνές επίπεδο κατά τη δεκαετία του 1988. Για την εκπόνηση ενός στρατηγικού 

σχεδίου από μια τράπεζα, κρίνεται καταρχήν αναγκαία η απάντηση σε μια σειρά 

ερωτημάτων που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση της τράπεζας, τους 

αντικειμενικούς στόχους της, την εικόνα και τη θέση που επιθυμεί η διοίκηση να 

έχει η τράπεζα στο μέλλον, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σε επόμενο στάδιο, εφαρμόζεται μια σειρά από πολιτικές και 

στρατηγικά σχέδια δράσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον 

της τράπεζας τα οποία είναι σε θέση να οδηγήσουν στην πραγματοποίηση των 

στόχων και σκοπών της τραπεζικής διοίκησης.

2.5.1 Ορισμόζ του στρατηγικού σχεδιασμού’2

Ο στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) αποτελεί μέρος ενός 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού με τον οποίο η διοίκηση κάθε τραπεζικού 

ιδρύματος καθορίζει την εικόνα του ιδρύματος στο μέλλον (Chandler, 1962. 

Copeland et 1990). Με τον στρατηγικό σχεδίασμά αναπτύσσεται μια σειρά από 

αντικειμενικούς στόχους, τους οποίους η τράπεζα επιθυμεί να επιτύχει, καθώς και 

τα μέσα που θα την οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν και η πρόβλεψη 

(forecasting) μπορεί να αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού. ωστόσο δεν 

ταυτίζονται εννοιολογικά. Με την πρόβλεψη επιχειρείται η μέτρηση της 

πιθανότητας εμφάνισης κάποιων μελλοντικών γεγονότων.

Η οποία βασίζεται σε μια σειρά από υποθέσεις, κρίσεις και αντικειμενικές 

μεθόδους. Υπάρχουν δύο ακόμα σημεία που συχνά γίνονται αντικείμενο 
παρεξήγησης και παρερμηνείας από τους διευθυντές των τραπεζών: Πρώτον, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός δεν ασχολείται με μελλοντικές τραπεζικές αποφάσεις, 

αλλά με τη μελλοντική πορεία των παροντικών αποφάσεων. Η κύρια ερώτηση που 

αντιμετωπίζουν τα στελέχη που καταρτίζουν το στρατηγικό σχέδιο, δεν είναι «πώς 

θα είναι η τράπεζα στο μέλλον», αλλά «τι θα πράξει στο παρόν για να επιτύχει 

τους αντικειμενικούς στόχους της ο ένα μελλοντικό, αβέβαιο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον».

,2«Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης σελ. 75» Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ για το Ε.Α.Π. Πάτρα 2000

2.5 Στοατηνικό€ Σγεδιασυός τραπεζικού ιδούυατος___________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2.5.1 Οοισυόσ του στρατηγικού σγεδιασυού_________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δεύτερον, ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποτελεί μια προσπάθεια 

εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Αντίθετα, ο στρατηγικός σχεδιασμός 

καθιστά ικανή την τράπεζα να επιλέγει ορθολογικά μια σειρά από ριψοκίνδυνες 

ενέργειες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας απόκριση σε 

4 βασικά ερωτήματα (American Bankers Association, 1977. Yalif, I 982h): Ποια 

είναι η παροντική κατάσταση της τράπεζας; Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί στόχοι της 

τράπεζας στο μέλλον; Πώς Θέλει η διοίκηση να είναι η τράπεζα σε πέντε χρόνια; 

Πώς θα επιτύχει η διοίκηση τα αποτελέσματα που επιθυμεί;

2.5.2 Τα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού:
Το πρώτο βήμα για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου μιας τράπεζας 

είναι η ανάλυση της απόδοσής της κατά τα προηγούμενα έτη. Εκτός από μια σειρά 

μέτρων απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς της τραπεζικής διοίκησης, η τράπεζα 

χρειάζεται να θέσει γενικότερα ερωτήματα:

• Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητάς της;

• Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείται;

• Έχει ορίσει τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να επικεντρωθεί;

• Ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει γι’ αυτήν οι ανταγωνιστές της και οι 

πελάτες της;

• Σε ποιους ενδογενείς τραπεζικούς τομείς έχουν εντοπιστεί δυνατότητες και 

αδυναμίες;

Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα, καθώς και η ανάλυση της 
απόδοσής της κατά τα προηγούμενα έτη, αποτελούν το πρώτο βήμα του 

στρατηγικού σχεδιασμού. Μια τράπεζα πρέπει, να γνωρίζει, σε ποιο σημείο έχει 

βρεθεί και ποια είναι. Η κατάστασή της πριν αποφασίσει σε ποιο σημείο επιθυμεί 

να φτάσει.

Ένα δεύτερο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η κατάρτιση μιας 

έκθεσης που να καθορίζει τους στόχους που η τράπεζα επιθυμεί να επιτύχει κατά 

τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Η κατάρτιση των στόχων μπορεί να αφορά 

είτε μόνο την ανώτατη διοίκηση είτε τη διοίκηση σε συνεργασία με το στελεχιακό 

δυναμικό τη τράπεζας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του προσωπικού, τόσο 

περισσότερες είναι οι πιθανότητες το σχέδιο να τύχει καθολικής υποστήριξης από 

το σύνολο του τραπεζικού ιδρύματος.
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Για λόγους αποτελεσματικότητας, στο στρατηγικό σχέδιο πρέπει να 

ενσωματώνεται μια λεπτομερής διαδικασία εκτέλεσης (Seihert, 1995). Πρέπει να 

καθορίζονται στόχοι όπως η αύξηση της ανάπτυξης, η αύξηση του μεριδίου της 

αγοράς, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Αντίθετα οι στόχοι πρέπει να είναι 

επιλεκτικοί και να αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς και ζητήματα “κλειδιά” 

της τράπεζας. Όπως είναι γνωστό, ο στόχος «κλειδί» της διοίκησης κάθε τράπεζας 

είναι .η μεγιστοποίηση της αξίας της. Αλλοι σημαντικοί τομείς στους οποίους 

καθορίζονται στόχοι είναι οι ακόλουθοι (Kane, I 984α):
Επιχειρηματικοί στόχοι: Αναφέρονται στον ευρύτερο τομέα της 

τραπεζικής δραστηριότητας. Οι στόχοι αυτοί απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου:

• “Τι είδους τράπεζα επιθυμεί η διοίκηση;”

• “Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει η κοινωνία για την τράπεζα; κ.α.
Στόχοι ανάπτυξης της διοίκησης: Καθορίζονται Οι τομείς στους οποίους 

παρατηρούνται διοικητικές αδυναμίες, καθώς και τα βήματα που πρέπει να γίνουν 

για την ανάπτυξη εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού.

Στόχοι οργανωτικής δομής: Ο αριθμός των επιχειρησιακών μονάδων 

πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με το μέγεθος του ενεργητικού και τα κέρδη της 

τράπεζας. Η ύπαρξη μικρού αριθμού μονάδων επιφέρει δυσκολίες διαχείρισης, 

ενώ οι υπεράριθμες μονάδες τμήματα προκαλούν προβλήματα 

αποτελεσματικότητας.
Λειτουργικοί στόχοι: Η αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα μπορεί 

να θεωρηθεί τόσο από την πλευρά του προσωπικού όσο και από αυτήν του 

εξοπλισμού ης τράπεζας. Ο καθορισμός και η επίτευξη των στόχων που αφορούν 

τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τόσο του προσωπικού της τράπεζας όσο και 

του εξοπλισμού, οδηγούν στην αύξηση της συνολικής λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας του ιδρύματος.

Στόχοι μάρκετινγκ: Τα προγράμματα μάρκετινγκ έχουν αποκτήσει 

ιδιαίτερα αυξημένη σημασία για τον τραπεζικό σχεδίασμά. Ο καθορισμός των 

στόχων σχετικά με το μάρκετινγκ της τράπεζας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

αναλύσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμα, 

των μεριδίων αγοράς, καθώς και ης πελατειακής βάσης του.

2.5.2 Τα βήυατα του στρατηγικού σγεδιασυού_________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2.5.2 Τα βήυατα του στρατηγικού σγεδιασυού_____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σημαντικό στοιχείο στον συγκεκριμένο τομέα είναι ο επακριβής καθορισμός των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων που θα προωθήσει η τράπεζα μέσω της 

πολιτικής μάρκετινγκ που ακολουθεί. Το μάρκετινγκ εμφανίστηκε στις τράπεζες 

αρχικά: α) ως διαφήμιση, β) ως χαμόγελο, γ) ως νέα προϊόντα, δ) ως στρατηγικός

σχεδιασμός και τέλος ως ολική ποιότητα.'3

Χρηματοοικονομικοί στόχοι: Αποτελούν παραδοσιακούς στόχους του 

σχεδιασμού μιας τράπεζας. Η αξιολόγηση της μεγέθυνσης των καταθέσεων, των 

εσόδων, του ύψους των δανείων, καθώς και των κερδών, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα προς καθορισμό.

Κεφαλαιακοί στόχοι: Η ανάγκη για άντληση κεφαλαίων από την τράπεζα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί βάσει της μεγέθυνσης των πόρων και ης ικανότητάς της να 

αποκτά εσωτερικά κεφάλαια. Κάθε τράπεζα πρέπει να εξετάσει σε ποιο βαθμό το 

σύστημα άντλησης κεφαλαίων θα επηρεάσει την κατανομή του ενεργητικού, τις 

εκτός ισολογισμού δραστηριότητες, και τη μελλοντική κεφαλαιακή θέση της.

Με βάση μια έρευνα που διενεργήθηκε από την τράπεζα Federal Reserve 

Bank of Atlanta, στον Πίνακα I παρουσιάζονται τα είδη των αντικειμενικών στόχων 

που θέτουν οι περισσότεροι διευθυντές τραπεζικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ενός 

στρατηγικού σχεδίου:
Πίνακας 1 Διαβάθμιση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού

Στόχοι Παρελθόν Μέλλον

Επίτευξη μιας ανταγωνιστικής 
απόδοσης των περιουσιακών 
στοιχείων και του μετοχικού 

κεφαλαίου

1 1

Αύξηση του μεριδίου αγοράς 2 3
Επιβίωση σε ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον
3 2

Βελτίωση του γοήτρου της 
τράπεζας στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα

4 8

Μείωση του κινδύνου 
χαρτοφυλακίου

5 6

Επίτευξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος

6 5

Νέα τεχνολογία για την 
πελατειακή χρήση

7 4

Νέα τεχνολογία για την 
εσωτερική χρήση

8 7

Πηγή: Federal Reserve Bank of Atlanta

Ι3«Τραπεζικό Μάρκετινγκ στην πράξη σελ. 23» Δ. ΠΑΥΛΑΚΗ Οικονομολόγου Στελέχους της Ε.Τ.Ε.
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Αμέσως μετά τον προσδιορισμό των μελλοντικών στόχων, η τράπεζα 

πρέπει να καθορίσει την επιθυμητή μελλοντική της εικόνα, αν οι στόχοι αυτοί 

επιτευχθούν. Ένα σημείο κλειδί" είναι οι επιπτώσεις στη μελλοντική πελατειακή 

βάση της τράπεζας. Για τον καθορισμό του μελλοντικού “προφίλ” μιας τράπεζας, 

χρησιμοποιούμε συνήθως δύο προσεγγίσεις:
Μια πρώτη προσέγγιση καθορισμού του μελλοντικού “προφίλ” της 

τράπεζας αναφέρεται. στην πρόβλεψη που υποθέτει τη διακράτηση των 

σημερινών πελατών στο μέλλον και. με βάση το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τον 

σχεδίασμά της εικόνας ης σε πέντε χρόνια. Χρησιμοποιώντας υποθέσεις σχετικά 

με τις πολιτικές αντιστάθμισης απόδοσης του κινδύνου, η διοίκηση της τράπεζας 

προχωρεί στην κατάρτιση ενός ανεπίσημου ισολογισμού. Με βάση τον ανεπίσημο 

προτεινόμενο ισολογισμό και τις προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των 

επιτοκίων, καταρτίζεται επίσης και μια συνοπτική ανάλυση των εσόδων-εξόδων 

της τράπεζας. Συνήθως, τα στοιχεία και τα μεγέθη του ανεπίσημου ισολογισμού, 

που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ισοσκελισμένα, οι αποδόσεις 

της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλές, και η διοίκηση της τράπεζας δεν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένη μετά αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει να 

καταβληθούν επιπρόσθετες προσπάθειες για να επιτύχει η τράπεζα τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές πιέσεις του περιβάλλοντος 

όπου δραστηριοποιείται.

Η δεύτερη προσέγγιση καθορισμού της μελλοντικής εικόνας της τράπεζας 

είναι σχεδόν αντίθετη με την πρώτη. Με βάση την προσέγγιση αυτή, δύο είναι τα 
κύρια βήματα:

Στο πρώτο βήυα η ανώτατη διοίκηση της τράπεζας ανακοινώνει τις προθέσεις της 

αναφορικά με το σημείο εκείνο στο οποίο αυτή θα επιθυμούσε να βρίσκεται το 

ίδρυμα στο τέλος μιας πενταετίας. Επειδή η διοίκηση έχει επιλέξει το στρατηγικό 

σχέδιο, η πελατειακή βάση της τράπεζας βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο, ο 

ισολογισμός της είναι ισοσκελισμένος, και η ανάλυση εσόδων-εξόδων είναι 

συνεπής με τους στόχους που έχει θέσει η τράπεζα για το ύψος των αποδόσεών 

της.

2.5.2 Τα βήυατα του στρατηγικού σγεδιασυού________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Το δεύτερο βήυα είναι να καθοριστεί εάν η τελική θέση της τράπεζας και τα 

επιθυμητά μεγέθη των αποδόσεών της είναι δυνατό να επιτευχθούν μ’ άλλα λόγια, 

πρέπει να καθοριστεί εάν η σημερινή θέση της τράπεζας και το αναμενόμενο 

μελλοντικό περιβάλλον θα επιτρέψουν τα παραπάνω αποτελέσματα. Το κεντρικό 

σημείο αυτής της προσέγγισης είναι να διακριθεί σε ποιον βαθμό τα προβλέψιμα 

αποτελέσματα διαφέρουν από το επιθυμητό στρατηγικό σχέδιο. Εάν, όπως είναι 

πιθανό, το προτεινόμενο σχέδιο είναι διαφορετικό από τις προβλέψεις, τότε η 

διοίκηση θα πρέπει να επανακαθορίσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς, η προσπάθεια που πρέπει να 

γίνει, αφορά μια σταδιακή προσέγγιση ης επιθυμητής θέσης από την τράπεζα.

Το τελικό βήυα του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η μετατροπή των επιλεγμένων 

στόχων και στρατηγικών σε συγκεκριμένες εντολές και πράξεις. Για τον σκοπό 

αυτό, καταρτίζεται μια σειρά δραστηριοτήτων, που αναφέρονται ως προγράμματα 

δράσης (action programs) (Austin και Bernard, 1998. Yalif 1982k).

Τα προγράμματα δράσης επιτελούνται στο εσωτερικό μιας τράπεζας μέσω 

συγκεκριμένων εντολών, οι οποίες ενεργοποιούν συγκεκριμένα σχέδια, 

καθορίζουν αρμοδιότητες, αναγνωρίζουν τις απαιτούμενες πηγές πόρων, 

πιστοποιούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν, και θέτουν τις ημερομηνίες 

ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να 

απαντούν στην ακόλουθη ερώτηση: «77 πρόκειται η τράπεζα να πράξει στο παρόν 
ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει τους στόχους της στο μέλλον». Τα 

προγράμματα ενεργειών καταρτίζονται με την κοινή προσπάθεια της επιτροπής 
σχεδιασμού, της ανώτατης διοίκησης. Και των υπόλοιπων διευθυντών ης 

τράπεζας.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων δράσης είναι η ευελιξία 

που πρέπει να τα χαρακτηρίζει, έτσι, ώστε να επιτρέπουν στους διευθυντές να 
εξετάζουν εναλλακτικές μεθόδους και κατευθύνσεις για να επιτύχουν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Επιπλέον, τα προγράμματα δράσης παρέχουν συγκεκριμένα μεγέθη και 

αριθμούς για τις αναλαμβανόμενες δραστηριότητες, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της τράπεζας. Η μέτρηση της 

απόκλισης από τα επιλεγόμενα σχέδια παρέχει τη βάση για μια περιοδική 

ανασκόπηση της προόδου επίτευξης των στόχων.

2.5.2 Τα βήυατα του στοατηνικού σγεδιασυού_____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Η ουσία του ελέγχου της προόδου των στρατηγικών είναι η ικανότητα 

καθιέρωσης συγκεκριμένων προτύπων αποδοτικότητας που αναμένονται για κάθε 

τμήμα ή υπηρεσία της τράπεζας. Τα πρότυπα αυτά εξάγονται από μια σειρά 

βημάτων, που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων δράσης, καθώς και από τους 

στόχους των προϋπολογισμών και των στρατηγικών. Η αποδοτικότητα της 

τράπεζας μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα μετά πρότυπα αυτά, ενώ υπάρχουν και τα 

περιθώρια ανάληψης διορθωτικών κινήσεων σχετικά με τη ρευστότητα της 

τράπεζας και τις επιπτώσεις των κινήσεων των επιτοκίων στα στοιχεία των 

ισολογισμών.

Πολλές διοικήσεις τραπεζών αγνοούν το γεγονός ότι η τράπεζα που 

διοικούν εμφανίζει έλλειψη ρευστών περιουσιακών στοιχείων και συχνά πάνω από 

τα μισά τραπεζικά κεφάλαια αντλούνται από απρόσωπες πηγές (impersonal 

sources), όπως: χρηματιστηριακούς οίκους, αλλοδαπές τράπεζες, πολυεθνικές 

επιχειρήσεις κ.ά. Στην περίπτωση αυτή, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

σενάρια είναι πιθανό να συμβεί:

1. Οι απρόσωπες πηγές κεφαλαίων θα απαιτήσουν υψηλά επιτόκια, 

επιδεινώνοντας το περιθώριο επιτοκίου (interest margin) της τράπεζας.

2. Στην προσπάθεια διατήρησης των περιθωρίων επιτοκίου, .η τράπεζα θα 

αναλάβει μεγαλύτερους κινδύνους.

3. Καθώς οι κίνδυνοι, αυτοί θα γίνουν αντιληπτοί από τις απρόσωπες πηγές 

κεφαλαίων, οι πηγές αυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους.

Αν συμβεί τα τρίτο σενάριο, τότε η τράπεζα θα αντιμετωπίσει μεγάλη κρίση 
ρευστότητας, με δυσάρεστα αποτελέσματα για τη μελλοντική θέση της.

2.5.2 Τα βήυατα του στρατηγικού σγεδιασυού_______________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Η βασική δομή του στρατηγικού σχεδιασμού απεικονίζεται στο συνημμένο 

διάγραμμα, ενώ ο έλεγχος της κατάστασης (siluation audit) περιλαμβάνει τρία 

βασικά βήματα (Yalif 1982a, Gup, Benton Kai.Whitehead, 1983):

1. Καθορισμός των προσδοκιών για τους τομείς ενδιαφέροντος σε εσωτερικό

και εξωτερικό επίπεδο της τράπεζας.

2. Ανάλυση του περιβάλλοντος.

3. Ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών βάσεων δεδομένων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τρέχουσας κατάστασης του 

ιδρύματος, το επόμενο βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού είναι να αποφασιστεί 

πώς επιθυμεί η διοίκηση να είναι η τράπεζα στο μέλλον και με ποιον τρόπο θα 

επιτευχθεί η επιθυμία της αυτή. Με τον καθορισμό των προγραμμάτων δράσης, το 

ίδρυμα προσανατολίζεται προς μια κατεύθυνση με στόχο να φτάσει στον 

επιθυμητό προορισμό.

Τα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης 

αποτελούντα “οχήματα” για να αρχίσει το ίδρυμα να κινείται προς τον επιθυμητό 

στρατηγικό στόχο. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού. κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη ελέγχου του, στη βάση των αποφάσεων και των αρχών αξιολόγησης που 

θεσπίστηκαν ως μέρος του συνολικού σχεδίου. Τέλος, το σχέδιο είναι ανάγκη να 

αξιολογείται. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε χρόνο) για τυχόν 

μεταβολές των κατευθυντήριων γραμμών του. Η αξιολόγηση ουσιαστικά σημαίνει, 

την επανεκτίμηση της προόδου του στρατηγικού σχεδίου σε σχέση με τους 

καθοριστικούς σκοπούς του, ενώ οι ίδιοι οι αξιολογητές χρειάζεται να 

διαπιστώνουν εάν διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές μεταβολές έχουν 

δημιουργήσει την ανάγκη για αλλαγή των στόχων ή της κατεύθυνσης που εξαρχής 

έχουν καθοριστεί.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα η διαδικασία σχεδιασμού προηγείται του 

οδηγού σχεδιασμού (plan to plan ή planning guide). Στα μεγαλύτερα τραπεζικά 

ιδρύματα, ο οδηγός σχεδιασμού συνήθως απεικονίζεται σ’ ένα έγγραφο που 

ονομάζεται εγχειρίδιο σχεδιασμού (planning manual), το οποίο παρέχει τις βασικές 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία σχεδιασμού μιας τράπεζας.

2.5.3 Δομή του Στρατηγικού σχεδιασμού’* ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Α) Παράγοντες επιτυχίας και τεχνικές του στρατηγικού σγεδιασυού.

Σε μια μελέτη της Arthur Andersen & Co (1983). οι στρατηγικοί παράγοντες 

επιτυχίας για τα τραπεζικά ιδρύματα ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Γενική διαχείριση: Διοίκηση Ποιότητας, Διαχείριση Κινδύνου, Διαχείριση 

και αξιολόγηση κινήτρων συμπεριφοράς, Απάντηση στις Αλλαγές.

2. Μάρκετινγκ: Διάθεση Προϊόντων, Εξυπηρέτηση Πελατείας,

Τμηματοποίηση Αγοράς & Πελατείας

3. Τεχνολογία / Λειτουργίες: Τεχνολογική Ετοιμότητα, Υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών για την αναβάθμιση λειτουργιών και υπηρεσιών.

4. Χρηματοδότηση: Πρόσβαση σε πηγές Κεφαλαίου, Τιμολόγηση, Διαχείριση 

Ενεργητικού / Παθητικού.

Πολλά τραπεζικά ιδρύματα επικεντρώνουν συχνά τον στρατηγικό 

σχεδίασμά τους σε μια η περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Για την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου από ένα τραπεζικό ίδρυμα, 

χρησιμοποιείται μια σειρά από βασικές τεχνικές. Ο Πίνακας 3 Παρουσιάζει μια 

διαβάθμιση των βασικών τεχνικών.

2.5.3 Δουή του Στρατηγικού σνεδιασυού______________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πίνακας 3

Τεχνικές Διαβάθμιση

Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1

Καταιγισμός ιδεών 2

Χρηματοοικονομικά μοντέλα προσομοίωσης 3

Ανάλυση ταμειακών ροών 4

Έρευνα αγοράς 5

Συσκέψεις 6

Ανάλυση κινδύνων και αποφάσεων 7

Αναλυτικοί σχεδιασμοί 8

Ομοφωνία των υπευθύνων σχεδιασμού 9

Συστήματα πληροφόρησης 10

Εξωτερική σύνδεση με τράπεζες δεδομένων 11

Κύκλος ζωής προϊόντος 12

Ανάλυση δεικτών 13

Ανάλυση χρονικών σειρών 14

Οικονομετρική ανάλυση 15

Ανάλυση παλινδρόμησης 16

Πηγή- Federal Reserve Bank of Atlanta
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Β) Χοηυατοοικονουικές ενέργειες διαχείρισης των τραπεζών Καθώς το διεθνές 

τραπεζικό “τοπίο” Θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες ανταγωνιστικές 

πιέσεις, μια σωστή και αποτελεσματική διαχείριση στο μέλλον θα απαιτεί ειδική 

έμφαση σε πέντε συγκεκριμένους τομείς:

1) Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης πληροφόρησης. Αν και τα 

αποτελεσματικά συστήματα πληροφόρησης δεν εγγυώνται μια σωστή διαχείριση, 

η έλλειψή τους οδηγεί σε τραπεζικές αποφάσεις διαχείρισης που δεν στηρίζονται 

στη σωστή πληροφόρηση. Αν και η επιτυχία ή τα προβλήματα στη διαχείριση μιας 

τράπεζας είναι δυνατό να εξαρτώνται από την πορεία των τοπικών οικονομιών και 

την τύχη, ένας από τους καλύτερους δείκτες πρόβλεψης της τραπεζικής 

αποδοτικότητας είναι η επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης των πληροφοριών.

2) Επιλογή των κατάλληλων αγορών και προϊόντων. Ο τομέας αυτός δεν αφορά 

έναν μικρό αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία προσφέροντας το σύνολο των 

τραπεζικών Προϊόντων Και υπηρεσιών ανά τον κόσμο μετατρέπονται σε 

χρηματοοικονομικά πολυκαταστήματα (financial supermarkets). Οι υπόλοιπες 

τράπεζες είναι ανάγκη να προβούν σε μια προσεκτική επιλογή των γεωγραφικών 

αγορών καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν να προσφέρουν 

στους πελάτες τους, λαμβάνοντας τη μορφή μιας εξειδικευμένης τράπεζας. Αν η 

εξειδίκευση αυτή γίνει με σωστά κριτήρια και στους τομείς εκείνους όπου κατέχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων τραπεζών, είναι βέβαιο ότι θα 

υπερκεράσουν σε αποδοτικότητα τα χρηματοοικονομικά πολυκαταστήματα στους 

επιλεγμένους αυτούς τομείς.
4) Κατάλληλο σύστηυα αυοιβών του προσωπικού. Πολλά από τα τραπεζικά 

ιδρύματα, σε διεθνές επίπεδο, υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό από άλλες 

χρηματοοικονομικές, και μη, εταιρείες στην παροχή σχεδίων αμοιβών που 

δίνουν έμφαση: a) στη διακράτηση των στελεχών και διευθυντών “κλειδιά” 

για τη λειτουργία τους, και b) στην ενθάρρυνση του τύπου αποδοτικότητας 

που οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν. Πολλές τράπεζες εξακολουθούν ακόμα 

να δίνουν έμφαση στη θέση παρά στην αμοιβή, διαθέτοντας ένα σύστημα 

μισθοδοσίας ανά θέση ή κλίμακα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

αποτυχία.

2.5.3 Δουή του Στοατηνικού σγεδιασυού______________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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■ Η διακράτηση των διευθυντών «κλειδιά» και η ενθάρρυνση για μεγαλύτερη 

αττοδοτικότητα πρέπει να αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους ενός 

τραπεζικού σχεδίου αμοιβών. Για τη διακράτηση των απαραίτητων διευθυντικών 

στελεχών, μια τράπεζα πρέπει να προσφέρει αμοιβές με ποσά ίσα ή 

μεγαλύτερα από αυτά που προσφέρουν οι άλλες χρηματοοικονομικές, ή μη, 

εταιρείες.

■ Ο δεύτερος στόχος της ενθάρρυνσης της αποδοτικότητας των στελεχών 

είναι συχνά δύσκολα επιτεύξιμος, διότι για μερικές θέσεις στο εσωτερικό μιας 

τράπεζας μπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στις επιθυμίες των ιδιοκτητών 

και στο επίπεδο ή το ύψος απασχόλησης που προσφέρουν τα στελέχη. Ωστόσο, 

για την πλειοψηφία των θέσεων σε μια τράπεζα, παρατηρείται η παραδοσιακή 

σύγκρουση ανάμεσα στο επίπεδο απασχόλησης και στους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους.

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία - κλειδιά για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού σχεδίου αμοιβών για μια τράπεζα:

i Το σύστημα αμοιβών πρέπει να είναι με τέτοιον τρόπο οργανωμένο, ώστε η 

τράπεζα να πληρώνει ανταγωνιστικά για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο κάθε 

υπάλληλος.
ϋ Το σύστημα αμοιβών πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να μην 

παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις στις αμοιβές μεταξύ στελεχών και 

διευθυντών διαφορετικής κλίμακας ή βαθμίδας.

ϋί Οι αμοιβές όλων των στελεχών “κλειδιά” πρέπει να συνδέονται με την απόδοση 

της τιμής μετοχής της τράπεζας (τα μετοχικά δικαιώματα [stock options] 

αποτελούν τον πιο κοινό τύπο γι’ αυτού του είδους τις αμοιβές), 
ΐν Ορισμένοι από τους διευθυντές της τράπεζας θα πρέπει να αμείβονται σε 

σχέση με το επίπεδο (και την κερδοφορία) της απασχόλησης για την οποία είναι 

υπεύθυνοι, και τη μεταβολή του κινδύνου εξαιτίας των πράξεών τους.

4) Γνώση των καινοτουικών και υοντέονων γοηυατοοικονουικών εργαλείων και 
τεγνικών. Οι. τράπεζες θα πρέπει να κατανοούν σε βάθος τις δυνητικές αποδόσεις 

και τους κινδύνους που προσφέρουν τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως, 

για παράδειγμα, τα παράγωγα προϊόντα. Επίσης, η διοίκηση μιας τράπεζας θα 

πρέπει να είναι ενήμερη για νέες δευτερογενείς αγορές τραπεζικών χορηγήσεων

και τη διαδικασία της τιτλοποίησης (securitization) περιουσιακών στοιχείων της.
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5) Κατάλληλες στρατηγικές χρηρατοοικονουικής διαχείρισης. Η επιλογή 

κατάλληλων αγορών και προϊόντων και η αμοιβή των διευθυντών, βασιζόμενη 

στην απόδοσή τους, δεν είναι οι μόνες ενέργειες που πρέπει να καταβάλει μια 

τράπεζα. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια τράπεζα, της οποίας η 

χρηματοοικονομική απόδοση συνήθως αξιολογούμενη από την τιμή αγοράς να 

απεικονίζει τη σωστή επιλογή αγορών και προϊόντων που γίνονται αντικείμενο 

κατάλληλης διαχείρισης από τα σωστά διευθυντικά στελέχη.

Η τιμή αγοράς (market price) μιας τράπεζας συνήθως απεικονίζει δύο βασικούς 

παράγοντες: (α) τα κέρδη της, πολλαπλασιαζόμενα με τον πολλαπλασιαστή 

τιμής-κερδών (παράγοντας που τείνει να απεικονίσει τους αναληφθέντες 

κινδύνους της τράπεζας) (β) τις μελλοντικές προοπτικές της.
Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μιας τράπεζας, κρίνεται επιτακτική η 

κατανόηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τα δύο αυτά στοιχεία. Η 

εποπτική χρηματοοικονομική διαχείριση (prudent financial management) σημαίνει 

ότι οι τράπεζες θα πρέπει να απέχουν από πρακτικές που αναφέρονται:

(1) στην ανάληψη υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου ως αντιστάθμιση των 

αυξανόμενων εξόδων

(2) στη χρησιμοποίηση των κερδών από πράξεις σε χρεόγραφα, για την 

εμφάνιση υψηλότερων καθαρών κερδών (με κόστος χαμηλότερα μελλοντικά 

κέρδη)·
(3) στην επιμήκυνση ης διάρκειας του χαρτοφυλακίου δανείων ή χρεογράφων, 

ή και των δύο, χωρίς την εξισορρόπηση των επιπτώσεων των μεταβολών των 
επιτοκίων στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού-

(4) στη μη εξέταση της “ευαισθησίας” των επιτοκίων στις κυριότερες πηγές 

νέων κεφαλαίων·

(5) στη διείσδυση σε τομείς υπηρεσιών και προϊόντων στους οποίους η 
τράπεζα δεν διαθέτει εμπειρία διαχείρισης-

(6) στην αντίληψη ότι το μεγαλύτερο μέγεθος θα οδηγήσει αναγκαστικά σε 

υψηλότερα κέρδη.
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Γ) Στρατηγικός Σγεδιασυός- Μακροπρόθεσμος Προνοαυυατισυός - Πρόβλεψη
Η ομοιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού με τον μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό είναι ότι οι έννοιες της «στρατηγικής» και του «σχεδιασμού», 

καθώς και του «μακροπρόθεσμου προγραμματισμού», παραπέμπουν στη 

μακροχρόνια διάσταση, στη χρονική δηλαδή διάσταση όπου δεν υπάρχουν 

σταθερές μεταβλητές και όλα τα μεγέθη χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, 

ρευστότητα και διαρκείς μεταβολές.

Οι διαφορές μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού είναι οι εξής:

• Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αφορά γενικά τη διαχείριση των 

αποφάσεων που έχει θέσει ένα τραπεζικό ίδρυμα για το μέλλον, ενώ, 

αντίθετα, ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν ασχολείται με τις μελλοντικές 

τραπεζικές αποφάσεις, αλλά με τη μελλοντική πορεία των παροντικών 

αποφάσεων.

• Αλλη διαφορά είναι ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται λειτουργικό 

στοιχείο του μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των τραπεζών, μόνο σε 

περιβάλλον

• κινδύνων, απειλών, επιχειρησιακής αβεβαιότητας, και έντασης του 

ανταγωνισμού, ενώ ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι αναγκαίος 

σε κάθε χρονική στιγμή, προκειμένου να κατευθύνει την πορεία του 

τραπεζικού ιδρύματος.

• Τέλος, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αποτελεί προσπάθεια 
εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης των μελλοντικών κινδύνων, ενώ ο 

στρατηγικός σχεδιασμός καθιστά ικανή την τράπεζα να επιλέγει ορθολογικά 
μια σειρά από ριψοκίνδυνες ενέργειες.

Οι διαφορές στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης είναι ότι η πρόβλεψη 

και ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποτελούν κοινές έννοιες. Η πρόβλεψη 

επιχειρεί τη μέτρηση της πιθανότητας εμφάνισης κάποιων μελλοντικών 

γεγονότων, η οποία βασίζεται σε μια σειρά από υποθέσεις, κρίσεις και 

αντικειμενικές μεθόδους. Αντίθετα, ο στρατηγικός σχεδιασμός αναπτύσσει μια 

σειρά από αντικειμενικούς στόχους που η τράπεζα επιθυμεί να επιτύχει, καθώς και 

τα μέσα που θα την οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, και χρησιμοποιεί 

την πρόβλεψη για να γνωρίζει με επιτυχία και ευστοχία τις μελλοντικές εξελίξεις.
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Η Θεωρία του “Κύκλου ζωής” (product life cycle: Philip Kotler, 1980) περιγράφει 

τις διάφορες φάσεις της ζωής του προϊόντος, από την παρουσίασή του στην 

αγορά μέχρι την απόσυρσή του. Τα διαδοχικά στάδια ενός τυπικού κύκλου ζωής 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι τα εξής:

1) Η ιδέα via τη δηυιουονία ενός νέου προϊόντος και ο σχεδιασιιός του

Ερεθίσματα για η σύλληψη ης ιδέας ενός νέου προϊόντος, ενδέχεται να

είναι:

α. Η ανάγκη διαφοροποίησης της “εικόνας” ης τράπεζας στην αγορά.

β. Η εξουδετέρωση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος άλλης τράπεζας

(π.χ. εκτεταμένο δίκτυο, λειτουργικό κόστος κ.α.).

γ. Η αξιοποίηση ης ευκαιρίας που δίνεται από το περιβάλλον.

δ. Η κάλυψη της σχετικής ζήτησης.

ε. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων

2) Η είσοδος του προϊόντος στην ανοοά
Στη φάση αυτή, συμβαίνει ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εισόδου του 

προϊόντος στην αγορά, μετά marketing mix να δίνει έμφαση στην προβολή του.

3) Η φάση της ανάπτυξης
Η ζήτηση του προϊόντος αυξάνεται και η επιχείρηση στοχεύει στη 

διατήρηση του ρυθμού αύξησης με η βελτίωση των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, επιλέγοντας και άλλες αγορές-στόχους και εφαρμόζοντας περισσότερο 

ανταγωνιστικό τιμολόγιο.

4) Η ωοιυότητα
Στη φάση αυτή, κύριο μέλημα της επιχείρησης είναι η εφαρμογή μιας 

στρατηγικής που να κατευθύνεται στη διατήρηση της θέσης του προϊόντος στην 
αγορά, παράλληλα με την έναρξη αναζήτησης νέων προϊόντων ή και αγορών που 

να συμπληρώνουν ή να βελτιώνουν το υπάρχον.

5) Η πτώση

Η προσπάθεια στο στάδιο αυτό επικεντρώνεται στη διατήρηση της βασικής 

πελατείας και της αποδοτικότητας της υπηρεσίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα 

πρέπει να εξετάζεται η προοπτική απόσυρσης ή ουσιαστικής διαφοροποίησης του 

προϊόντος.
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2.5.4 Κύκλος Ζωής Ποοϊόντοσ________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στην πράξη, η αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της θεωρίας του 

«εργαλείου σχεδιασμού» για τις επιχειρήσεις, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. 

Συγκεκριμένα:

1. Είναι δυσχερής η πρόβλεψη της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα 

εμφανιστεί η επόμενη φάση-στάδιο της ζωής του προϊόντος, της διάρκειάς του, και 

των επιπέδων στα οποία θα κυμανθούν οι πωλήσεις του.

2. Είναι συνήθως δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε ποιο στάδια της 

ζωής του βρίσκεται ένα προϊόν.

3. Τα πέντε βασικά στάδια του κύκλου ζωής δεν υποδιαιρούνται σε σαφώς 

καθορισμένα τμήματα.

4. Ειδικά για τα τραπεζικό προϊόντα, λόγω των ιδιομορφιών που 

παρουσιάζουν οι υπηρεσίες, υπάρχει και η σύγχυση που δημιουργείται στην 

πράξη μεταξύ των κεφαλαίων που επενδύονται από την ίδια την τράπεζα στην 

ανάπτυξη ενός προϊόντος (π.χ. τεχνολογία, υποδομή, επιμόρφωση προσωπικού) 

και του ίδιου του χρήματος που είναι το αντικείμενο εκμετάλλευσης μιας τράπεζας 

(δηλαδή την αγοραπωλησία του χρήματος). Έστω, για παράδειγμα, ότι η τράπεζα 

αποφασίζει τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος. Θα πρέπει να 

γίνει σαφής διαχωρισμός των χρηματικών δαπανών (κεφαλαίων), που 

πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη και παραγωγή αυτού του προϊόντος - 

κόστος προϊόντος - από τις χρηματικές εκταμιεύσεις στις οποίες, μέσω του 

προϊόντος, θα προβεί η τράπεζα προς τους πελάτες της - κύκλος εργασιών 

προϊόντος.

2.5.5 Τραπεζικοί στόχοι

Οι στόχοι μιας τράπεζας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πια ακριβείς και να 

καθορίζονται σε όρους ποσοτικά μετρήσιμους. Πρέπει να είναι στόχοι επιλεκτικοί 

και να αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς και ζητήματα “κλειδιά” της τράπεζας. 

Όπως είναι γνωστό, ο στόχος “κλειδί" της διοίκησης κάθε τράπεζας είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της.
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Άλλοι σημαντικοί τομείς, στους οποίους καθορίζονται οι στόχοι του 

στρατηγικού σχεδιασμού ενός τραπεζικού ιδρύματος, είναι:

1. Οι επιχειρηματικοί στόχοι.

2. Οι στόχοι ανάπτυξης της διοίκησης.

3. Οι λειτουργικοί στόχοι.

4. Οι στόχοι οργανωτικής δομής.

5. Οι στόχοι μάρκετινγκ.

6. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι.

7. Οι κεφαλαιακοί στόχοι.

Το κυριότερο σημείο διαφοροποίησης της στρατηγικής που ακολουθείται 

μεταξύ των χρηματοπιστωτικών πολυκαταστημάτων και των εξειδικευμένων 

τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η επιλογή των κατάλληλων αγορών και προϊόντων. Ο 

μικρός αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων που προσφέρουν τα τραπεζικό 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο (χρηματοοικονομικά 

πολυκαταστήματα) δεν ασχολείται με αυτόν τον τομέα του στρατηγικού 

σχεδιασμού, ενώ το εξειδικευμένα τραπεζικά ιδρύματα είναι αναγκαίο να 

προβαίνουν σε μια προσεκτική επιλογή των γεωγραφικών αγορών καθώς και των 

προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν να πωλήσουν στους πελάτες τους.

Κυρίαρχος στόχος μιας τράπεζας είναι να εξισορροπήσει τις αποδόσεις και 

τους κινδύνους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιεί την αγοραία αξία της για 

τους ιδιοκτήτες της. Το περιθώριο επιτοκίου για μια τράπεζα είναι η διαφορά 

μεταξύ όλων των εσόδων από τόκους προ φόρων του ενεργητικού και όλων των 
εξόδων για τόκους των κεφαλαίων της τράπεζας. Ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν συχνά οι τραπεζίτες είναι η αντιμετώπιση των προβλέψεων για 

απώλειες δανείων. Μερικοί τραπεζίτες συμπεριλαμβάνουν τις προβλέψεις ως 

μέρος των εξόδων για τόκους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ανήκουν σε άλλα έξοδα. Η 

κύρια έμφαση δίνεται στο συνολικό περιθώριο επιτοκίου. Τα τρία πιο 

συνηθισμένα μέτρα του συνολικού περιθωρίου επιτοκίου μιας τράπεζας είναι:

■ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου σε δραχμές (dr. net interest margin)

■ το ποσοστιαίο καθαρό περιθώριο επιτοκίου (percent net interest margin)

■ το άνοιγμα επιτοκίων (spread).
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α) Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου σε δραχμές είναι η διαφορά μεταξύ όλων των 

εσόδων από τόκους προ φόρων (προσαρμοσμένων των εσόδων σε μια 

ισοδύναμη φορολογητέα βάση) και όλων των εξόδων για τόκους, 

β) Το καθαρό επιτόκιο σε ποσοστιαίους όρους είναι το πηλίκο του καθαρού 

κόστους επιτοκίου σε δραχμές προς τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού της 

τράπεζας.
γ) Το άνοιγμα επιτοκίων είναι η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις επιτοκίου 

(έσοδα προ φόρων διά κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού) και στα κόστη 

επιτοκίου (έξοδα από τόκους για τόκους εκτός προβλέψεων για επισφαλή δάνεια 

διά τοκοφόρα κεφάλαια).

Η ευαισθησία του επιτοκίου αναφέρεται στην «ευαισθησία» ή στις 

διακυμάνσεις του περιθωρίου επιτοκίου εξαιτίας ενδογενών παραγόντων. Οι 

ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τη σύνθεση του ενεργητικού και παθητικού 

μιας τράπεζας, τα χαρακτηριστικά και η λήξη των δανείων, καθώς και η λήξη των 

κεφαλαίων. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τις γενικές οικονομικές 

συνθήκες και το επίπεδο των επιτοκίων.

Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού περιθωρίου επιτοκίου από μια τράπεζα και 

η απόκτηση μιας ικανοποιητικής απόδοσης της επένδυσης των ιδιοκτητών της 

μέσα στην τράπεζα, είναι αποτελέσματα το ίδιο σημαντικά όσο είναι η επίτευξη 

μιας λογικής σταθερότητας του περιθωρίου επιτοκίου. Ένα σταθερό περιθώριο 

επιτοκίου σε χαμηλό επίπεδο δεν είναι συνεπές ως προς τον στόχο της 

μεγιστοποίησης της αξίας της επένδυσης των ιδιοκτητών μιας τράπεζας. Η 
διαχείριση θα πρέπει να αναζητά την επίτευξη του υψηλότερου περιθωρίου 

επιτοκίου που είναι δυνατό να επιτευχθεί, παρά την ύπαρξη του πιστωτικού 

κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και των περιορισμών εξαιτίας του 

κεφαλαιακού κινδύνου, καθώς επίσης και του κινδύνου επιτοκίων.
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Η μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, με 

το 80% των δραστηριοτήτων να πραγματοποιείται από 4 ομίλους, αφήνει πολλά 

περιθώρια για υψηλή κερδοφορία, αλλά ταυτόχρονα θα επιταχύνει την είσοδο 

πολλών μικρών και ευέλικτων τραπεζών. Δεν αποκλείεται όμως να επικρατήσει και 

στην Ελλάδα ένα νέο είδος τραπεζικών ιδρυμάτων που θα λειτουργεί με τη μέθοδο 

του franchise

Η καινοτόμος αυτή άποψη ανήκει σε ένα κατ’ εξοχήν «ειδικό» στον κ. δρα. 

Ιωάννη Μεθόδιο, διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας συμβούλων Accenture 

(πρώην Andersen Consulting), ο οποίος δήλωσε: «θα υπάρξουν τράπεζες που θα 

λειτουργούν απλώς με franchise. Θα προσφέρουν στους πελάτες τους προϊόντα 

και υπηρεσίες τις οποίες θα έχουν δημιουργήσει άλλες τράπεζες που θα μπορούν 

να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους. Θα είναι συχνό το φαινόμενο οι 

τράπεζες να προσφέρουν στους πελάτες τους προϊόντα ανταγωνιστριών 

τραπεζών, αφού τα προϊόντα αυτά θα προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση και 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους».

Ήδη η ALPHA ΒΑΝΚπροσφέρει μέσω της Alpha Private Bank αμοιβαία 

κεφάλαια της Morgan Stanley, αλλά και άλλων ξένων επενδυτικών οίκων. Την ίδια 

πρακτική ακολουθεί και η EUROBANK με επενδυτικά προϊόντα της Deutsche 

Bank.

Σύντομα όμως θα δημιουργηθούν τράπεζες οι οποίες αντί να 

αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της δημιουργίας και διαχείρισης των επενδυτικών 

κυρίως προϊόντων, απλώς θα διακινούν μέσω του δικτύου τους προϊόντα των 
ανταγωνιστών τους. Θα λειτουργούν δηλαδή μόνο ως διανομείς

χρηματοοικονομικών προϊόντων άλλων τραπεζών. Το πλεονέκτημα των νέων 

«τραπεζών» θα βρίσκεται στο χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Το νέο «παιχνίδι» θα παιχτεί στα κανάλια διανομής με αρωγό τη σύγχρονη 

τεχνολογία της πληροφορικής που μπορεί να αξιοποιήσει τις συναλλαγές 

δεσμεύοντας, παρέχοντας και αξιοποιώντας πληροφορίες. Το κόστος συναλλαγών 

από τα νέα δίκτυα είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος των συναλλαγών 

μέσω των παραδοσιακών καταστημάτων. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι τράπεζες θα 

πρέπει να στελεχωθούν με προσωπικό που να είναι σε θέση να γνωρίζει και να 

αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

2.6 FRANCHISING ΤΡΑΠΕΖΩΝ_____________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι ορισμοί των εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

ττεριγράφονται τα είδη και οι τύποι και οι τρόποι συνασπισμών των τραπεζών. 

Αναλύονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι από μια εξαγορά ή 

μια συγχώνευση. Ορίζεται η αποτυχημένη και η επιτυχημένη συγχώνευση. 

Περιγράφεται η οικονομική ωφέλεια οι ποσοτικοί παράγοντες, των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, καθώς και οι διαδικασίες και διατυπώσεις μιας συγχώνευσης με 

απορρόφηση. Γίνεται αναφορά στον σχετικό Νόμο 2190/1520 των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Ακόμη αναφέρονται τα κίνητρα και οι αιτίες των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων των τραπεζών. Τέλος δίνεται η μεθοδολογία της οικονομικής και 

λογιστικής αποτίμησης.

3.1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

3.1.10ριαμοί

Ένα από τα φαινόμενα της Ελληνικής Αγοράς είναι ότι η συγχώνευση ή και 

απλώς η φημολογία μιας συγχώνευσης να συνεπάγεται συχνά μια αυξημένη τιμή 

στο Χ.Α.Α. για τις μετοχές των τραπεζών που εμπλέκονται στην συγχώνευση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι συγχωνεύσεις θεωρούνται σαν δυναμωτικό ή πανάκεια που 

ενεργεί καταλυτικά στη λειτουργία μιας τράπεζας, αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε 

αληθές. Τα αποτελέσματα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων δύο ή 

περισσοτέρων τραπεζών δεν παράγουν πάντοτε τα θεωρητικά κέρδη και την 

υπεραξία που μπορεί να αναμένονται και να προσδοκούν αυτές.

Στόχος των συγχωνεύσεων είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο νέο 

οργανισμό, αυτό που συχνά αναφέρουμε σαν αξιοποίηση των συνεργειών. Η 
μαθηματική σχέση μιας καλής συγχώνευσης ορίζει ότι ένα και ένα πρέπει να 

κάνουν τρία, δηλαδή τη δημιουργία αξίας μεγαλύτερης από το άθροισμα της αξίας 

των επιμέρους εταιριών. Αυτό συμβαίνει γιατί αν ένα και ένα κάνουν δύο, πρόκειται 

απλά για πρόσθεση των προσδοκιών και των προθέσεων, αλλά όχι επίτευξη 

επιθυμητού αποτελέσματος, οδηγώντας ενδεχομένως και σε δημιουργία αρνητικών 

αποτελεσμάτων.
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Ο Νόμος 2190/1920, άρθρο 68 παρ. 1, προβλέπει γενικά για τις ανώνυμες 

εταιρείες τρεις τρόπους συγχώνευσης:

(a) Με εξαγορά μιας από άλλη,

(b) Με απορρόφηση μιας από άλλη και

(c) Με σύσταση νέας εταιρείας (για τράπεζες Ν. 2292).

Συγχώνευση δια μέσου εξαγοράς γίνεται όταν μια ή περισσότερες 

τράπεζες διαλύονται και μεταβιβάζουν την περιουσία τους σε άλλη τράπεζα, που 

τις εξαγοράζει και η οποία αναλαμβάνει και την εξόφληση των υποχρεώσεών τους. 

Η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις τράπεζες στα κράτη μέλη της Ε.Ε., 

αφού τα κοινοτικά πλαίσια λειτουργίας τους, τους παρέχουν τη δυνατότητα να 

διαλύσουν τις θυγατρικές που έχουν στα κράτη-μέλη.

Π.χ. μπορεί να διαλυθεί η Banque Nationale de Grece (France), που έχει 

έδρα το Παρίσι και είναι θυγατρική της Εθνική Τράπεζας και να μετατραπεί απ’ 

ευθείας σε υποκατάστημα εξωτερικού αυτής της τράπεζας.
^ εξαγορές αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού 

μέρους της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη 

(εξαγοράζουσα), που καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται 

συνήθως με καταβολή μετρητών ή με αγορά / ανταλλαγή μετοχών, μέσω του 

Χρηματιστηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και η απόκτηση μειοψηφικού 
πακέτου μετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, μπορεί να 

εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα τράπεζα ουσιαστικό έλεγχο, εάν με τη μεταβίβαση 

μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες επιλογές της Διοίκησης και της στρατηγικής της 
εξαγοραζόμενης, ή εάν τα λοιπά μερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι 

κατακερματισμένα. Για τη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών 

τους, οι εξαγορές ομαδοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια:
A) E/'0oc εξανοοαίόυενπ€ τοάπεδατ:. Εάν η εξαγοραζόμενη τράπεζα ανήκει στο 

δημόσιο τομέα και αγοράζεται από ιδιωτική τράπεζα, έχουμε, παράλληλα με την 

εξαγορά, τη λεγάμενη ιδιωτικοποίηση.
Β) Ποοέλευση εξανοράζουσας τράπεζας. Η εξαγοράζουσα μπορεί να είναι ξένη, 

πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια τράπεζα.

3.1.1 Οοισυοί εξαγορών και συγχωνεύσεων_______________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Γ) Οικονουικοί και επιγειοηυατικοί στόγοι της εξαγοράζουσας TpancCac.
Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι:

• αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό

• αύξηση μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία

• απορρόφηση ανταγωνιστών

• ενίσχυση της θέσης της στην αγορά

• αξιοποίηση συμπληρωματικότητας δραστηριοτήτων

• προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης

• συντονισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη μορφή ομίλου εταιρειών

• ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης

• επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιμο εξαγοραζόμενης επιχείρησης

• είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή

• διαφοροποίηση προϊόντων - υπηρεσιών κ.α
Απορρόφηση γίνεται όταν αναλαμβάνεται από μια μεγάλη τράπεζα όλο ή 

μέρος των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού μιας άλλης πιο μικρής 

τράπεζας.

Η διαδικασία της απορρόφησης πραγματοποιείται με τις ακόλουθες τρεις 

ενέργειες:
1η Εκκαθάριση της τράπεζας X που απορροφάται.

2Π Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Υ που απορροφά την X και η 

οποία αύξηση προορίζεται να ανταμείψει τις εισφορές που πραγματοποιήθηκαν 
από την απορροφώμενη τράπεζα X.

3Π Οι τίτλοι της τράπεζας X. ανταλλάσσονται με μετοχές της τράπεζας Υ σύμφωνα 

με την αναλογία που συνομολογήθηκε. Αν η αξία που προσδόθηκε στους νέους 

τίτλους είναι υψηλότερη από την αξία των παλαιών τίτλων η διαφορά θα 

καταβληθεί από τους μετόχους της παλαιάς τράπεζας. Σε αντίθετη περίπτωση 

τράπεζα Υ θα επιστρέφει τη διαφορά.
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Ευγχώνευση γίνεται όταν δύο ή περισσότερες τράπεζες εξαφανίζονται για να 

παραχωρήσουν τη θέση τους σε μια νέα τράπεζα. Είναι επομένως η συνένωση 

δύο ή περισσότερων τραπεζών σε μία νέα τράπεζα. Συγχώνευση λαμβάνει χώρα 

όταν μια τράπεζα ή επιχείρηση γενικότερα, αγοράζει μια άλλη (ή και περισσότερες) 

και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως διατηρώντας την 

αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας τράπεζας.

Στη πράξη η συγχώνευση εκφράζεται με τα δύο ακόλουθα βήματα:
1° Εκκαθάριση όλων των τραπεζών οι οποίες συγχωνεύονται.

2° Ανταλλαγή των τίτλων των παλαιών τραπεζών με μετοχές της νέας τράπεζας.

Ο τρόπος και η μορφή συνένωσης δύο τραπεζών, εξαρτώνται από τους 

τρεις παρακάτω παράγοντες:

(a) Την αποτίμηση της περιουσίας κάθε μιας από τις εμπλεκόμενες τράπεζες.

(b) Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν. Οι νομικοί σύμβουλοι όλων των 

εμπλεκομένων των τραπεζών θα πρέπει να συμμετέχουν στη συμφωνία 

συνένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μέτοχοι των 

εμπλεκομένων τραπεζών θα τύχουν δίκαια και αμερόληπτη μεταχείριση.

(c) Τη λογιστική απεικόνιση της διαδικασίας της συνένωσης.

Οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές μορφές επιχειρησιακής 

ολοκλήρωσης.

Έτσι, η επιχειρησιακή ολοκλήρωση μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή 

συνδυασμός ετερόκλητων δραστηριοτήτων (τα λεγάμενα conglomerates).

• Η κάθετη ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις τραπεζών και γενικά 

επιχειρήσεων που καλύπτουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας (λ.χ. άντληση - διύλιση και διανομή 

πετρελαίου), καθώς και επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια 

ολόκληρου του κυκλώματος παραγωγής - κυκλοφορίας αγαθών ή 

υπηρεσιών συγχωνεύονται είτε συνασπίζονται κατά ποικίλους τρόπους, 

προκειμένου να εξουδετερώσουν σοβαρά μειονεκτήματα που απορρέουν 

από τον καταμερισμό των έργων, π.χ. συγκέντρωση βαμβακουργείου - 

νηματουργείου υφαντουργείου — βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, ή 

Τράπεζες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες - Ασφαλιστικές Εταιρίες.
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Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος. Κάθετη συγχώνευση είναι επομένως η 

εξαγορά ενός πελάτη ή προμηθευτή, ή συνεργάτη.

• Η οριζόντια ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις τραπεζών κκαι γενικά 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ή απασχολήσεις συγγενούς αντικειμένου, 

που καλύπτουν την ίδια ή συναφή φάση της παραγωγικής αλυσίδας. Είναι 

η συγχώνευση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου (κλάδος 

τραπεζών). Π.χ. Η Chase Manhattan προήλθε από τη συγχώνευση της 

Chase National & της Bank of Manhattan το 1955. Συνασπίζονται κατά 

διάφορους τρόπους για να εξουδετερώσουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό 

και για να επιβληθούν, αν είναι δυνατό μονοπωλειακά, στην αγορά.

• Τη συμπληρωματική συγκέντρωση, κατά την οποία συγκεντρώνονται 

επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ή παραγωγική 

εξάρτηση, των οποίων όμως η δραστηριότητα αλληλοσυμπληρώνεται, 

όπως λ.χ. όταν συνασπίζονται μια ξενοδοχειακή με μια τράπεζα ή με 

μεταφορική επιχείρηση για τη μεταφορά των τουριστών ή με μια επιχείρηση 

ψυχαγωγίας για τη ψυχαγωγία τους, ή με μια επιχείρηση τουριστικών 

πρακτορεύσεων.

• Τέλος, η συγχώνευση τύπου συγκροτήματος (conglomerate merger) 

είναι η συγχώνευση δύο επιχειρήσεων σε άσχετους μεταξύ τους κλάδους 

τα conglomerates καλύπτουν σε μια ενιαία οργανωτική δομή 

επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, των οποίων οι δραστηριότητες 
δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Ονομάζεται και διαγώνια συγκέντρωση, διότι συνασπίζονται επιχειρήσεις των 

οποίων τα προϊόντα, η τεχνολογία και οι πελάτες τελείως διαφέρουν. Οι διαγώνιες 

συγκεντρώσεις, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνονται, διακρίνονται στις 

εξής δύο κατηγορίες: α) Στις επεκτατικές διαγώνιες της αγοράς (Conglomerate 

Market Extension), όταν οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

επεκτείνουν το χώρο δράσεώς τους στην αγορά και β) Στις επεκτατικές διαγώνιες 

του προϊόντος (Conglomerate Product Extension) όταν οι συνασπιζόμενες 

επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν το προϊόν που παράγουν ή να 

διαφοροποιήσουν τελείως την παραγωγή τους, προκειμένου να μην απολέσουν 

την επιρροή τους στην αγορά.
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Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την 

εξαγοραζόμενη τράπεζα. Η τραπεζική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας 

τράπεζας, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου 

είναι ήδη ένα σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα τράπεζα ή 

και με άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα 

αναμενόμενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η υλοποίηση της 
συγχώνευσης μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές στην πράξη. Μπορεί να είναι 

άμεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή μερική 

συνένωση μονάδων, καταστημάτων, υπηρεσιών, με μεταπώληση ή κλείσιμο 

άλλων κ.λ.π. Η διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης, ολικής ή μερικής, δεν 

συμπίπτει απαραίτητα με την τυπική-νομική διαδικασία ολοκλήρωσής της. Έτσι, οι 

διάφορες συνέπειές της, ιδίως αυτές που αφορούν στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις, μπορεί να εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή και πολύ 

μετά την τυπική ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τη ρύθμιση και την προστασία των αντίστοιχων εργασιακών δικαιωμάτων. 

Συνήθως ο συνδυασμός εξαγοράς με συγχώνευση εξαρτάται:

■ από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας τράπεζας

• από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της 

εξαγοραζόμενης τράπεζας (συναφής δραστηριότητα, συμπληρωματικότητα 

λειτουργιών, συμβατότητα πολιτισμικών, διοικητικών και εργασιακών 

δεδομένων, αλλά και της προϋπάρχουσας επιχειρησιακής κουλτούρας)

• από τη γενικότερη κοινωνική-οικονομική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς.
Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εμπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει

τη δυσκολία τους και επισημαίνει, ανάμεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις 

επιτυχίας τους:

• τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδίασμά των Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων.

• τη σημασία του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της 

επιτυχούς ένταξής του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο.
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

καλύπτει μεγάλη ποικιλία πραγματικών καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το 

λόγο, οι συνέπειες τους στην οργάνωση και την πορεία των τραπεζών, της 

απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανάλογα διαφοροποιημένες.

3.1.2 Τύποι συνασπισυών των τραπεζών1=»

Οι συγκεντρώσεις των τραπεζών διακρίνονται σε αφανείς (μυστικές άτυπες) 

και φανερές (τυπικές).

Αφανείς (ή μυστικές) συγκεντρώσεις είναι συνασπισμοί που 

δημιουργούνται de facto, όταν ένας μικρός αριθμός τραπεζών και γενικά 

επιχειρήσεων ελέγχει τον κύριο όγκο της παραγωγής ενός προϊόντος ή την 

παραγωγή βασικών πρώτων υλών, ή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του 

απασχολούμενου στον οικείο κλάδο εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού ή 

τέλος ένα συνδυασμό όλων αυτών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνήθως οι 

πρόσκαιρες και χαλαρής δεσμεύσεως επιχειρηματικές συμπράξεις, όπως είναι οι 

Συμφωνίες Κυρίων (gentlemen agreements), οι κοινοπραξίες (pools), οι 
κερδοσκοπικές συμπράξεις (concerns rings) κ.ά.

Φανερές είναι οι συγκεντρώσεις που εξωτερικεύονται και λαμβάνουν ένα 

από τους γνωστούς τύπους συγκεντρώσεων, όπως είναι τα Καρτέλ (Cartell)ja 

Κονσέρν (Concern), τα Τραστ (Trust) κ.ά. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων αποτελούν τύπους φανερών συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και 

μάλιστα της συμπαγέστερης μορφής αυτών.

3.1.2 Τύποι συνασπισυών των Τραπεζών____________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

'5 «Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Εξαγορές - Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση Αξίας Επιχειρήσεως σελ. 

186» Εμμ. I. ΣΑΚΕΛΛΗ Καθηγητή Λογιστικής & Ελεγκτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

3.2.1 Πλεονεκτήυατα'*

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που αξίζει ιδιαίτερη θεώρηση σε μια 

προτεινόμενη τραπεζική συγχώνευση είναι να καθοριστεί η παρακίνηση για την 

υποδεικνυόμενη συνένωση. Το γεγονός ότι η συγχώνευση θα συνεπάγεται μια 

μεγαλύτερη τράπεζα από ότι η κάθε μια από τις συγχωνευόμενες δεν αποτελεί από 

μόνο του ισχυρό λόγο για να γίνει μια συγχώνευση. Προκειμένου να δικαιολογηθεί 

μια συγχώνευση θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν προκαθορισμένοι και 

εξειδικευμένοι σκοποί. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα που οδηγούν στην εξαγορά και συγχώνευση των 

τραπεζών:

I. Οικονομίες κλίμακας.

II. Φορολογικά οφέλη.

III. Αντικατάσταση μη αποτελεσματικής διοίκησης στο ευρύ ανταγωνιστικό 

περιβάλλον σε θέματα εξειδίκευσης.

IV. Μείωση του κινδύνου (αν και όχι πάντοτε).

V. Η εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

VI. Μεγέθυνση με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτή 

συνεπάγεται.

VII. Διείσδυση σε νέες αγορές και εκμετάλλευση αυτών με περισσότερη ευκολία.

VIII. Δημιουργία ενός δυνατού εμπορικού σήματος με προσφερόμενες υπηρεσίες 

και προϊόντα με ανταγωνιστικό κόστος και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα δημιουργίας σύνθετων 
χρηματοοικονομικών ομίλων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. 16

16 Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani & Michael G. Ferri «Foundations of Financial Markets and 

Institutions , Prentice Hall 1994, σελ. 79
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1) Εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας, αλλά και

2) Επειδή η συμμετοχή των τραπεζών στην κεφαλαιαγορά αυξάνει τον 

ανταγωνισμό και έτσι μειώνει τις προμήθειες για την αναδοχή της εισαγωγής των 

τίτλων στο Χρηματιστήριο, τις προμήθειες των χρηματιστών, καθώς και γενικότερα 

τα έξοδα συναλλαγής.

Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι τα συστήματα Τραπεζών Γενικών Συναλλαγών 
(Universal Banks), οι οποίες δημιουργούνται από συγχωνεύσεις και εξαγορές, είναι 

αυτά που έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών σκοπού, βελτιώνοντας 

έτσι την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι οικονομίες 

σκοπού επιτυγχάνονται κατά πολλούς τρόπους:

Πρώτον, οι τράπεζες γενικών συναλλαγών μπορούν να συνδυάζουν τις ανάγκες 

των ήδη χρηματοδοτούμενων απ’ αυτές ή των καταθετών τους, για έκδοση ή αγορά 

τίτλων, πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά σε σχέση με τις επενδυτικές 

επιχειρήσεις.

Δεύτερον, η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο 

μέσα από τα εκτεταμένα δίκτυα διανομής των τραπεζών.

Τρίτον, επειδή οι αποδόσεις των τραπεζικών υπηρεσιών και των εργασιών επί 

τίτλων παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση, παρουσιάζεται η δυνατότητα 

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και συνεπώς μείωσης του βαθμού κινδύνου 

των τραπεζών γενικών συναλλαγών.

Το πιο σημαντικό όμως πλεονέκτημα των τραπεζών γενικών συναλλαγών 

(Universal Banks) έγκειται ίσως στην ευελιξία τους να προσαρμόζονται στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί το ισχυρό 

συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν οι τράπεζες γενικών συναλλαγών στην 
«τιτλοποίηση» (securitization) των εργασιών τους.

Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν πολλά από τα πλεονεκτήματα του τραπεζικού 

δανεισμού ή χωρίς νόημα, ή πολύ λιγότερο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν 

και ανάγκασαν τις τράπεζες να οδηγηθούν σε δημιουργία ισχυρών τραπεζικών 

ομίλων. Οι κυριότερες από αυτές τις εξελίξεις και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους 

ήταν οι εξής:

3.2.1 Πλεονεκτήυατα εξαγορών και συνγωνεύσεων_________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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❖ Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από τις διοικητικές παρεμβάσεις 

του παρελθόντος και η ανάπτυξη - κατά συνέπεια - του ανταγωνισμού μεταξύ 

των τραπεζών είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος άντλησης των 

κεφαλαίων από την πλευρά των τραπεζών.

❖ Η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής, 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ανεξάρτητων φορέων εκτίμησης του 

βαθμού πιστωτικής φερεγγυότητας (credit rating agency) των δανειζομένων 

επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη πολύ μικρότερης σημασίας το 

αντίστοιχο πλεονέκτημα των τραπεζών.

❖ Η αύξηση του αριθμού και του ειδικού βάρους των θεσμικών επενδυτών 

(ασφαλιστικών εταιρειών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π.) στον χώρο της 

κεφαλαιαγοράς έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας έμμεσης 

συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η 

δυνατότητα διαφοροποίησης και κατά συνέπεια μείωσης του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου από την πλευρά του καταθέτη - επενδυτή.

❖ Η μακροχρόνια σχέση που αναπτύσσουν οι τράπεζες με τις επιχειρήσεις και το 

είναι πολύ σημαντικές κυρίως στην περίπτωση των μικρότερων επιχειρήσεων. 

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όμως και ιδιαίτερα γι’ αυτές οι οποίες έχουν 

υψηλό βαθμό φερεγγυότητας, το πλεονέκτημα του έμμεσου δανεισμού από την 

πλευρά των καταθετών δεν είναι τόσο σημαντικό, δεδομένου ότι είναι 

περιορισμένος ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τελευταίοι, εάν τις 

χρηματοδοτήσουν άμεσα μέσω της κεφαλαιαγοράς.
Οι αλλαγές στη δομή του χρηματοπιστωτικού τομέα παίρνουν συγκεκριμένες

μορφές στους διάφορους χώρους της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας. Έτσι

έχουμε:

a. Τραπεζικός γώοος: Λόγω θεσμικού πλαισίου εξαγορών και συγχωνεύσεων 

παρατηρείται δημιουργία τραπεζών γενικών συναλλαγών στη θέση των 

εξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων (εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές, 

τράπεζες κτηματικής πίστης, ταχυδρομικά ταμιευτήρια κ.λ.π.). Η πολιτική της 

απελευθέρωση που υιοθετήθηκε στις περισσότερες οικονομικά προηγμένες 

χώρες στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε σαν συνέπεια την κατάργηση της 

παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ εμπορικών και

3.2.1 Πλεονεκτήυατα εξαγορών και συννωνεύσεων________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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επενδυτικών τραπεζών. Έτσι ακόμα και στην περίπτωση που το θεσμικό 

καθεστώς δεν επιτρέπει την ανάληψη δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής 

από τις εμπορικές τράπεζες, οι τελευταίες διεισδύουν στο Χρηματιστήριο, με 

άλλους, έμμεσους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων που προβαίνουν σε εξαγορές άλλων ή συγχωνεύσεις. Επίσης, οι 

εμπορικές τράπεζες αλλάζουν τη μορφή των παραδοσιακών τους εργασιών με 

αποτέλεσμα αυτές να πλησιάζουν περισσότερο προς τις εργασίες του 

χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να μειώσουν 

ή να μετατοπίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και να αυξήσουν τη ρευστότητά 

τους, έδωσαν στις παραδοσιακές εργασίες τους (καταθέσεις, δάνεια) τη μορφή 

τίτλων (πιστοποιητικά καταθέσεων, μετατροπή τραπεζικών δανείων σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους). Η τάση αυτή ονομάσθηκε τάση προς τιτλοποίηση 

των τραπεζικών εργασιών. Τέλος οι εμπορικές τράπεζες αναλαμβάνουν την 

παροχή μιας σειράς υπηρεσιών άμεσα συνδεδεμένων με το Χρηματιστήριο, 

όπως η ανάλυση αγοράς, παροχής συμβούλων, και η διαχείριση 

χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών ταμείων και άλλων θεσμικών ή ιδιωτών πελατών 

τους. Από την άλλη πλευρά οι επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες μέχρι τώρα 

αποτελούσαν απλώς μεσολαβητές στη χρηματιστηριακή διαδικασία για 

λογαριασμό των πελατών τους, συμμετέχουν πλέον άμεσα στο Χρηματιστήριο, 

διενεργώντας συναλλαγές για δικό τους λογαριασμό,

b. Ασφαλιστικός Χώρος: Παρατηρείται το φαινόμενο της χρησιμοποίησης των 

δικτύων τους ή της δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών για τη διάθεση άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και όχι καθαρά ασφαλιστικών. Ανάμεσα στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες είναι και αυτές της επενδυτικής τραπεζικής, είτε 
έμμεσα, μέσω για παράδειγμα της πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, 

είτε άμεσα με τη διαχείριση του δικού τους χαρτοφυλακίου. Με τον τρόπο αυτό 

αναπτύσσεται μια νέα τάση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η τάση της 

δημιουργίας τραπεζοασφαλιστικών δραστηριοτήτων (bankassurance).

3.2.1 Πλεονεκτήυατα εξαγορών και συνγωνεύσεων________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3.2.1 Πλεονεκτήυατα εξαγορών και συγχωνεύσεων_________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

c. Τέλος, εκτός από τα παραδοσιακά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού τομέα 

(τράπεζες ασφάλειες, χρηματιστηριακές εταιρείες), που διεισδύουν ή ενεργούν 

με νέο τρόπο στο χώρο του Χρηματιστηρίου, εισέρχονται και άλλοι παίχτες, 

όπως ασφαλιστικά ταμεία, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, 

δημιουργώντας για το σκοπό αυτό ανεξάρτητους φορείς.

3.2.2 Μειονεκτήυατα17

Οι ενδεχόμενες δυσκολίες, που θα πρέπει να σταθμιστούν και εξετασθούν

δεόντως, αντισταθμίζουν μερικές φορές τα ισχυρά πλεονεκτήματα, τα οποία

προκύπτουν από μια συγχώνευση. Μερικά από τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα είναι:

1) Οι δυσκολίες στην εξοικείωση του προσωπικού των συγχωνευομένων 

τραπεζών με τους νέους συνεργάτες, τις νέες πολιτικές και τις νέες διαδικασίες.

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

συχνά συμβαίνουν ανάμεσα στο προσωπικό των τραπεζών που 

συγχωνεύτηκαν.

3) Η απαλλαγή του πλεονάζοντος προσωπικού και του πλεονάζοντος εξοπλισμού, 

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

4) Το προβλημάτων υποκαταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων που μπορεί να 

μην χρειάζονται μετά την συγχώνευση, αλλά που μπορεί να μην είναι δυνατόν 

να εκμισθωθούν ή να πωληθούν επικερδώς.

5) Σε μερικές περιπτώσεις συγχώνευσης θα απαιτηθούν νέα σήματα, γραφική ύλη, 

έντυπα κ.α., γεγονός που καθιστά αναγκαία μια επιπλέον σπατάλη των 

αποθεμάτων αναλώσιμων και ειδών εξοπλισμού που υπάρχουν.

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

αρμόδιες εποπτικές αρχές (π.χ. η Τράπεζα της Ελλάδος).

'7 Yeager C. Fred & Neil Ε. Seitz Financial Institutions Management, Prentice Hall 1995 σελ. 308
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7) Η αβεβαιότητα του κατά πόσο θα κρατηθεί όλη η υπάρχουσα δραστηριότητα 

των τραπεζών που συγχωνεύονται και κατά πόσο κάποιο ουσιώδες μέρος της 

επιθυμητής δραστηριότητας οποιουδήποτε από τις συγχωνευόμενες τράπεζες 

θα χαθεί σαν ένα παραπροϊόν της συνένωσης.

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

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

μπορεί να συμβεί ένας αναγκαίος διπλασιασμός ειδικών σε θέματα αγορών 

συναλλάγματος, σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού κ.α.

9) Μια τυχόν υπερ-αισιόδοξη πρόβλεψη για το ύψος της αποδοτικότητας ως 

αποτέλεσμα του συνδυασμού της λειτουργίας των συγχωνευθεισών τραπεζών 

έχει ως αποτέλεσμα, η εξαγοράστρια τράπεζα να πληρώνει υπερβολικό τίμημα 

για την εξαγοραζόμενη τράπεζα.

Πάντως από τη στιγμή που θα αποφασισθεί ότι τα πλεονεκτήματα της 

προτεινόμενης συγχώνευσης υπερτερούν εμφανώς των πιθανών μειονεκτημάτων, 

είναι αναγκαίο να ετοιμασθούν οι όροι της συγχώνευσης. Οι χρηματοοικονομικοί 

όροι της προτεινόμενης συμφωνίας θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 

πλέον καθοριστικός παράγοντας εφόσον η πρόταση εγκριθεί από τους μετόχους 

των αντίστοιχων ιδρυμάτων. Παράλληλα με τους χρηματοοικονομικούς όρους της 

πρότασης μερικά άλλα ζητήματα που μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες είναι:

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

θα είναι η σχετική ιεραρχική διάταξη και ο μισθός των άλλων ανώτερων 

στελεχών.
(2) Από ποιους θα αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο των συγχωνευομένων 

τραπεζών.

(3) Εάν οι πολιτικές των επιμέρους τραπεζών δεν ήταν ταυτόσημες ή παρόμοιες τι 

πολιτικές θα ακολουθηθούν στην νέα τράπεζα

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

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

για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η συγχώνευση 

της Τράπεζας Εργασίας με την Eurobank.

3.2.2 Μειονεκτήυατα εξαγορών και συγχωνεύσεων____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3.2.2 Μειονεκτήυατα εξαγορών και συνγωνεύσεων____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η διοίκηση της Eurobank επιθυμεί την αλλαγή του καθεστώτος των συμβάσεων 

του προσωπικού, ώστε να καθίσταται πιο εύκολη η απόλυσή τους. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα την απεργία τον Οκτώβριο του 2000 των υπαλλήλων της 

πρώην Τράπεζας Εργασίας με ποσοστό συμμετοχής 95%, γεγονός 

πρωτοφανές αν σκεφτεί κανείς ότι το προσωπικό της Τράπεζας Εργασίας δεν 

συμμετείχε ποτέ σε απεργιακές κινητοποιήσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Ε.

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

εξόδου, προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη, ομαδική ασφάλεια ζωής κ.α.

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

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

που έχει υψηλότερες παροχές. Τέτοιο παράδειγμα είναι και μέχρι σήμερα οι 

διαφορές των αμοιβών μεταξύ του προσωπικού της Κτηματικής και της Εθνικής 

Τράπεζας. Οι αμοιβές στο προσωπικό της Κτηματικής Τράπεζας ήταν και 

παραμένουν μεγαλύτερες αν και η εξαγορά της έχει ολοκληρωθεί από το 1998.

3.2.3 Κίνδυνοι εξαγορών και συγχωνεύσεων

Η εξαγορά των τραπεζών και γενικότερα των επιχειρήσεων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με την καταβολή μετρητών, είτε με την έκδοση νέων 

μετοχών. Στη δεύτερη περίπτωση η εξαγορά γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών. 

Οι νέες εταιρείες θα αντικαταστήσουν αυτές που είχε εκδώσει η υπό εξαγορά 

εταιρία.

Οι επομένως κίνδυνοι που προκύπτουν στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις 

διακρίνονται:

• σε αυτούς που ελλοχεύουν πριν από την εξαγορά και έχουν να κάνουν 

κυρίως με την τιμολόγηση της εξαγοραζόμενης τράπεζας, αφού η αξία της 

εξαγοράς θα πρέπει να αντισταθμίζεται από την αξία των προσδοκώμενων 

εσόδων που θα προκύψουν και

• σε αυτούς που υπάρχουν μετά τη συγχώνευση ή εξαγορά, με κυριότερο την 

ενδεχόμενη οργανωτική και εργασιακή ετερογένεια των συγχωνευόμενων 

τραπεζών.
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3.2.3 Κίνδυνοι εξαγορών και συνγωνεύσεων________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παράλληλα οι λειτουργικοί και στρατηγικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι σημαντικοί, 

καθώς η διοίκηση της τράπεζας που εξαγοράζει μπορεί να μην έχει πλήρη γνώση 

των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, του εποπτικού πλαισίου και της πρακτικής στη 

χώρα που είναι εγκατεστημένη η εξαγοραζόμενη τράπεζα. Τέλος, στις 

συγχωνεύσεις δύο πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ίδια χώρα, με την 

ίδια περίπου γραμμή παραγωγής προσφερομένων υπηρεσιών, τα προβλήματα 

μπορεί να προκύψουν από:

• την ενσωμάτωση του προσωπικού στη νέα τράπεζα,

• την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής

• τον επανασχεδιασμό ή την επέκταση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

• την καθημερινή παρακολούθηση των λογιστικών συστημάτων και

• τον νέο τρόπο επαφής και επικοινωνίας με την πελατεία.

3.3 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

3.3.1 Αποτυνηυένη συνγώνευση
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, επιδιώκονται με στόχο τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων των τραπεζών αυτών. Γι αυτό, συνήθως, η 

ανακοίνωση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, προκαλεί ενθουσιασμό στο 

χρηματιστήριο.

Η αγορά προεξοφλεί ότι η νέα μεγαλύτερη τράπεζα θα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα και η τιμή της μετοχής αυξάνεται εντυπωσιακά. Αυτό είναι το καλό 

σενάριο, συχνά όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται με βάση τον αρχικό 

σχεδίασμά. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η συγχώνευση δεν είναι πετυχημένη 

οπότε τα πράγματα ακολουθούν αντίστροφη πορεία Οι ειδικοί έχουν 

κωδικοποιήσει τα σημάδια που δείχνουν ότι μια εξαγορά ή συγχώνευση θα 

δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να προλάβει ή να 

επιλύσει.
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Ενδείξεις αποτυγηυένης εξαγοράς - συγγώνευσης είναι:
■ Η μετοχή της τράπεζας που εξαγοράζει πέφτει με την ανακοίνωση της 

είδησης. Η πείρα δείχνει ότι η μετοχή αυτή θα συνεχίσει να διολισθαίνει.

■ Οι εταιρείες που συγχωνεύονται ήταν σκληροί ανταγωνιστές. Η ενδεχόμενη 

σύγκρουση αντιλήψεων στις δύο εταιρείες μπορεί να οδηγήσει σε μαζική 

έξοδο στελεχών.

■ Κάποια ή και οι δύο συγχωνευόμενες τράπεζες δεν έχουν αφομοιώσει 

αποτελεσματικά παλαιότερη επέκτασή τους. Μερικές τράπεζες (όπως και οι 

άνθρωποι) μαθαίνουν από το παρελθόν, άλλες (άλλοι) όχι.

■ Μήπως η συγχώνευση γίνεται αναγκαστικά; Αν οι τράπεζες συγχωνεύονται 

απλά γιατί πολλοί άλλοι στον τομέα - κλάδο έκαναν το ίδιο, το αποτέλεσμα 

δεν είναι πάντα θετικό. Απλά κάποιοι προσπαθούν να μην εξαγοραστούν.

■ Η νέα τράπεζα δεν έχει σαφή στρατηγική βελτίωσης της ανταγωνιστικότητά 

της. Το μεγαλύτερο μέγεθος είναι καλό. Η έξυπνη κίνηση είναι καλύτερη.

■ Οι τράπεζες που συγχωνεύονται ασχολούνται κυρίως με τη μείωση του 

κόστος και όχι την αύξηση των εσόδων. Μόνο η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

δικαιώνει τη συγχώνευση.

■ Οι συγχωνευόμενες τράπεζες πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες από εντελώς 

διαφορετικά δίκτυα- κανάλια πωλήσεων. Θα καταφέρουν να πωλεί η μία τα 

προϊόντα της άλλης;

■ Πολύ συζήτηση για μακροχρόνια επιτυχία χωρίς να καλύπτονται οι άμεσοι 

στόχοι. Αν τα αναμενόμενα κέρδη δεν έρχονται από τους πρώτους μήνες 
μετά τη συγχώνευση, θα είναι δύσκολη η επιτυχία μεγαλεπήβολων στόχων.

■ Δεν έχει γίνει εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών της τράπεζας που 

εξαγοράζεται. Συχνά οι γρήγορες αποφάσεις οδηγούν σε απρόσμενα 

προβλήματα.

3.3.1 Αποτυνηυένη Συννώνευση__________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Η ακυρότητα της συγχώνευσης ττροβλέττεται στο Ν.2190 άρθρο 77

1. Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, μόνο α) αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74, ή β) αν 

αποδειχθεί ότι απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μιας από τις εταιρίες που 

συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιμη 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α παρ.1 και 35β παρ.1.

2. Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη: α) αν 

παρήλθαν έξι μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που 

προβλέπεται από το άρθρο 74 ή β) αν έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για 

τους οποίους θα μπορούσε να γίνει ακύρωση.

3. Το αρμόδιο Δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες προθεσμία 

για την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή 

είναι εφικτή.

Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης 

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η τριτανακοπή κατά 

της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης μπορεί να ασκηθεί 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την υποβολή της δικαστικής απόφασης στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει 

την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που 

γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της απορροφούσας εταιρίας στην περίοδο μετά 
την ημερομηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της εγκριτικής 

απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, και πριν την 
υποβολή της απόφασης αυτής στη δημοσιότητα που προβλέπεται από την 

παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Οι εταιρίες που έλαβαν μέρος στη συγχώνευση 

ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου. 16

3.3.2 Ακυρότητα Συννώνευση€18______________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

16 «Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Εξαγορές - Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση Αξίας Επιχειρήσεως 

σελ. 241» Εμμ. 1. ΣΑΚΕΛΛΗ Καθηγητή Λογιστικής & Ελεγκτικής του Παντείου Πανεπιστημίου
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3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ__________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μερικοί αναλυτές υπολογίζουν την αξία μιας τράπεζας με το να προβλέπουν 

τις μελλοντικές ροές ρευστών (και όχι τις λογιστικές ροές) που θα προέλθουν από 

τις ροές των δύο ξεχωριστών τραπεζών. Πολλές συγχωνεύσεις (ραίνονται να είναι 

συμφέρουσες λόγω των διαφορετικών (marginal) εισροών ρευστών που θα 

προέλθουν από την συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Ακόμη μια τράπεζα πρέπει να πωληθεί γιατί δεν είναι κερδοφόρα (π.χ. η 

Τράπεζα Κρήτης). Το ερώτημα είναι γιατί να θέλει κάποιος να αγοράσει μια μη 

κερδοφόρα τράπεζα. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν δημιουργηθεί μια 

υπεραξία, η οποία δεν μπορεί να συμβεί στη φάση κατά την οποία η μη 

κερδοφόρος τράπεζα λειτουργεί μεμονωμένα.

Η πραγματική υπεραξία βέβαια δημιουργείται μόνο με την αξιοποίηση ενός 

συγκριτικού πλεονεκτήματος που κανείς άλλος δεν μπορεί να αντιγράψει χωρίς 

υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να καθίσταται η αντιγραφή ασύμφορη. Στην 

περίπτωση της εξαγοράς της Τράπεζας Κρήτης από την Eurobank η τελευταία 

βρέθηκε με ένα μεγάλο δίκτυο έτοιμων καταστημάτων ανά την Ελλάδα χωρίς να 

επωμισθεί το υψηλό κόστος ίδρυσης νέων καταστημάτων.

3.4.1 Παράγοντες υπεραξίας
1) Οικονουίεc Μεγεθών: Οι οικονομίες μεγεθών είναι ο βασικός λόγος για τις 

«οριζόντιες» εξαγορές, αν και τέτοιες οικονομίες χρησιμοποιούνται και σαν 

επιχείρημα για τις συγχωνεύσεις τύπου conglomerate. Η δυνατότητα 

προώθησης περισσότερων τραπεζικών προϊόντων μέσα από το ίδιο δίκτυο 

διανομής, αξιοποίησης τα ίδια στελέχη κεντρικής διοίκησης το ίδιο treasury 
department, το ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης - ανάπτυξης στελεχών, καθώς και 

την ίδια εταιρική ταυτότητα, είναι μερικά βασικά επιχειρήματα υπέρ της 
οικονομίας μεγεθών, που προκύπτουν από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Όμως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που επιβραδύνουν την αξιοποίηση 
των οικονομικών μεγεθών, όπως είναι η κουλτούρα της κάθε τράπεζας, το 

διαφορετικό μηχανογραφικό σύστημα και η εργατική νομοθεσία, όταν πρόκειται 

για cross-border αγορά ή συγχώνευση.

145



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2) OiKQvouiec καθετοποίησης: Μια Τράπεζα έχει προμηθευτές (τεχνολογικού 

εξοπλισμού, κεφαλαίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α.) Έτσι η Εθνική 

Τράπεζα επέλεξε να εξαγοράσει το 35% της Planet Συμβουλευτικής, εταιρεία 

που ανέλαβε την αναδιάρθρωση της δομής της Τράπεζας από το 1998 και 

εντεύθεν, προκειμένου η μετοχή της Ε.Τ.Ε. να εισαχθεί, όπως και έγινε, στο 

Χρηματιστήριο της Ν.Υ. και να αποκτηθεί I.S.O.

3) Ιυνδυασυόσ συυπληοωυατικών πόρων: Πολλές μικρές Τράπεζες έχουν 

εξειδικευτεί σε ένα τομέα. Π.χ. οι επενδυτικές Τράπεζες, όπως η ΕΤΒΑ έχουν 

εξειδικευτεί στο Corporate Banking, ενώ άλλες όπως η NOVA BANK 

εξειδικεύονται στο Retail Banking. Η απόκτηση μιας τράπεζας με μεγάλο 

αριθμητικά δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, αλλά μέτρια προϊόντα, από μια 

άλλη τράπεζα μπορεί να είναι πιο συμφέρουσα από την δημιουργία εξ’ αρχής 

ενός τέτοιου δικτύου. Παράδειγμα αποτελεί όπως προαναφέρθηκε η εξαγορά 

της Τράπεζας Κρήτης, η οποία διέθετε εάν σχετικά μεγάλο αριθμό 

καταστημάτων από την Eurobank, η οποία διέθετε ένα μικρό αριθμό 

Καταστημάτων.

4) Χρήση αφορολόγητων αποθευάτων: Είναι πιθανόν μια τράπεζα να έχει 

δημιουργήσει αφορολόγητα αποθέματα τα οποία δεν είναι σε θέση να 

αξιοποιήσει λόγω ανεπαρκών κερδών. Μια άλλη τράπεζα με σημαντικά κέρδη 

μπορεί να επωφεληθεί από την ενοποίηση αυτών των αποθεματικών στον 

ισολογισμό της, εφόσον το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.

5) Χρήση ρευστών διαθεσίυων: Πολλές τράπεζες βρίσκονται στην κατάσταση να 
έχουν υψηλά διαθέσιμα ρευστού χωρίς όμως να έχουν επενδυτικά σχέδια με 

υψηλό ποσοστό απόδοσης. Τότε έχουν τις εξής επιλογές:

• Να διαθέσουν το ρευστό αυτό στους μετόχους τους με την μορφή έκτακτου 

μερίσματος

• Να αγοράσουν πίσω μετοχές της εταιρείας.

• Να μεγαλώσουν την τράπεζα με την εξαγορά άλλων κυρίως 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

3.4.1 Παράγοντες υπεραξίας______________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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6) Εξουδετέρωση ανεπαρκειών: Πολλές Τράπεζες πιστεύουν ότι είναι σε θέση να 

σώσουν παραποιούσες άλλες τράπεζες, όπως τελευταία συμβαίνει με την 

εξαγορά Βουλγαρικών, Σκοπιανών και Ρουμανικών Τραπεζών από Ελληνικές. 

Το μέλλον θα δείξει την ορθότητα αυτών των εξαγορών. Σε χώρες με βάθος στις 

χρηματαγορές όπως είναι οι Η.Π.Α., η απειλή της εχθρικής εξαγοράς αναγκάζει 

τα στελέχη να μεγιστοποιούν την απόδοση των τραπεζών που διοικούν.

7) Diversificatipn: Ο επενδυτής έχει συμφέρον να επενδύει σε ένα μεγάλο και 

ισχυρό τραπεζικό συγκρότημα, παρά σε κάθε μία μικρή τράπεζα μεμονωμένα 

από αυτές που συγκροτούν τον τραπεζικό όμιλο. Αυτό κυρίως λόγω έλλειψης 

γνώσεων από πλευράς των επενδυτών.
8) Χαυηλότερα κόστη χρηυατοδότησικ: Όταν δύο ή και περισσότερε τράπεζες 

συγχωνεύονται με σκοπό την δημιουργία ενός κραταιού τραπεζικού ομίλου, το 

ρίσκο των καταθετών και επενδυτών για χρεοκοπία της τράπεζας μειώνεται. 

Συνεπώς το κόστος (επιτόκιο) που παρέχουν στους καταθέτες τους μικραίνει σε 

ένα ανταγωνιστικό όμως τραπεζικό περιβάλλον.

Οικονομικά κόστη συγχώνευσης ή εξαγοράς
Το κόστος εξαγοράς της X τράπεζας από την Υ είναι το τίμημα που θα 

καταβάλλει η Υ μείον την αξία της X όπως αυτή έχει εκτιμηθεί κατά τη 

συμφωνηθείσα πράξη εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος της εξαγοράς μπορεί 

να γίνει:

• με ρευστά διαθέσιμα,

• με προσφορά μετοχών της Υ σε αντάλλαγμα για τις μετοχές της X,

• με συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Η εξαγορά με ρευστό αποδίδει στους μετόχους της X ένα σίγουρο τίμημα που 
μπορούν να τοποθετήσουν όπου θέλουν. Αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι η Υ 

υπερεκτίμησε την αξία της X οι πρώην μέτοχοι της X δεν επηρεάζονται καθόλου.

Στην περίπτωση της πληρωμής με μετοχές οι μέτοχοι της X συμμετέχουν και 

αυτοί στο ρίσκο και θα υποστούν μείωση της αξίας των μετοχών πλέον της Υ, που 

κατέχουν μετά την εξαγορά, αν αποδειχθεί η εκ των υστέρων υπερεκτίμηση της X 

τράπεζας.

3.4.1 Παράγοντες υπεραξίας______________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Οι συγχωνεύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη όχι μόνο των 

τραπεζών, αλλά γενικά όλων των επιχειρήσεων. Οι χρηματοοικονομικοί υπεύθυνοι 

οφείλουν να είναι σε θέση να αξιολογήσουν μια πιθανή συγχώνευση και να 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αντιστοίχων εταιριών που συμμετέχουν σε 

αυτές. Ο πιο σημαντικός όρος που διαπραγματεύεται κανείς σε μία συμφωνία 

συγχώνευσης: είναι το τίμημα που θα πληρώσει η μία επιχείρηση για την άλλη. Οι 

ποσοτικοί παράγοντες που ασκούν την πιο σημαντική επίδραση στους όρους μιας 

συγχώνευσης είναι:

• Τα τρέχοντα κέρδη.

• Οι τρέχουσες αγοραίες τιμές.

• Οι λογιστικές αξίες

• Τα καθαρά κεφάλαια κίνησης.

Ενδέχεται όμως να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να 

εκφραστούν ποσοτικά οι οποίοι να δημιουργούν συνθήκες συνέργειας (δύο συν 

δύο ίσον πέντε), σε τέτοιο βαθμό, που να δικαιολογείται η καταβολή τιμήματος 

μεγαλύτερου από όσο θα δικαιολογούνταν από την ύπαρξη των ποσοτικών 

παραγόντων.

Η τιμή των μετοχών μίας επιχείρησης αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για τα 

μελλοντικά της κέρδη και μερίσματα, γι’ αυτό και οι τρέχουσες αγοραίες αξίες είναι 

φανερό ότι ασκούν ισχυρή επίδραση στους όρους μιας συγχώνευσης. Η τιμή όμως 

στην οποία εξαγοράζεται μία επιχείρηση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από την 

τρέχουσα αγοραία τιμή της, που έχει διαμορφωθεί στην αγορά πριν την αναγγελία 
της συγχώνευσης κυρίως για τους εξής λόγους:

1) Αν ο τραπεζικός κλάδος είναι σε ύφεση, οι μέτοχοί της πιθανόν να 

υπερβάλλουν στην εκτίμησή τους ως προς τις δυσμενείς προοπτικές της 

τράπεζας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τιμή των μετοχών της να είναι 

διαμορφωμένη σε χαμηλά επίπεδα.

3.4.2 Ποσοτικοί παράγοντες εξαγοράς και συγχώνευσης______ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3.4.2 Ποσοτικοί παράγοντες εξανοοάς και συννώνευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

2) Ο επίδοξος αγοραστής μπορεί να ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη τράπεζα, 

λόγω της συμβολής της στη δική του τράπεζα. Έτσι, ο αγοραστής πιθανόν να έχει 

λόγους που τον κάνουν να εκτιμά την αξία της τράπεζας που θέλει να εξαγοράσει 

περισσότερο από όσο η χρηματιστηριακή αγορά.

3) Ο αγοραστής προσφέρει στους μετόχους τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα της 

αγοράς ως κίνητρο για να πουλήσουν τις μετοχές τους.

3.5 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

3.5.1 Τοόποι συνγωνεύσεων
Υπάρχουν τρεις λογιστικοί τρόποι να ενωθούν δύο τράπεζες:

I. Ανάληψη των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της X τράπεζας 

από την Υ. Αυτό χρειάζεται τη συναίνεση πλέον του 50% των μετόχων κάθε 

εταιρείας.

II. Αγορά των μετοχών όπου οι μέτοχοι της X λαμβάνουν το τίμημα χωρίς την 

μεσολάβηση της διοίκησης.
III. Αγορά των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή η πωλούμενη εταιρεία X και όχι 

οι μέτοχοί της λαμβάνουν το τίμημα.

Η εξαγοράζουσα τράπεζα προσβλέπει στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 

την πραγματοποίηση της επένδυσης, η καθαρή παρούσα αξία των οποίων 

καλύπτει το κεφάλαιο, που κατέβαλε και αφήνει ένα περιθώριο κέρδους, το οποίο 

συγκριτικά με εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες θεωρείται από την εξαγοράζουσα 

το μεγαλύτερο δυνατό. Η εξαγορασθείσα από την άλλη πλευρά προσβλέπει σε 
ανάλογα από την επένδυση οφέλη. Είναι προφανές ότι αυτό που διαφοροποιεί τις 

εκτιμήσεις και συνεπώς τις ενέργειες των επενδυτών είναι οι προσδοκίες που αυτοί 
διαμορφώνουν για τα οικονομικά στοιχεία, που καθορίζουν την πορεία μιας 

τράπεζας. Βασικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη εξ αρχής, όταν 

επιχειρείται η αποτίμηση της αξίας μιας μετοχής είναι ο σκοπός των οποίων 

πρόκειται να εξυπηρετήσει, (π.χ. αποτίμηση για μεταβίβαση μετοχών, εξαγορά 

μειοψηφίας από την πλειοψηφία, αύξηση κεφαλαίου και συμμετοχή νέων μετοχών 

μέσω της Δημόσιας Εγγραφής, φορολογικούς σκοπούς, αμοιβαία ανταλλαγή των 

μετοχών δύο τραπεζών κ.λ.π.).
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Οι ορθολογικές προσδοκίες και κινήσεις των επενδυτών - αγοραστών έχουν 

σχέση με :

• Τις συνθήκες του τραπεζικού κλάδου σε σχέση με τη γενικότερη τάση της 

οικονομίας και τις συνθήκες εναλλακτικών προσοδοφόρων κλάδων.

• Τις εκτιμήσεις που αφορούν την ικανότητα μιας τράπεζας να εξάγει κέρδη. Για 

παράδειγμα η Τράπεζα Εργασίας την δεκαετία 1990-2000 υπήρξε η πιο 

κερδοφόρος τράπεζα.

• Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, τα οποία δεν 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οργανικού της αποτελέσματος π.χ. 

χρεόγραφα.

• Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία μιας τράπεζας, όπως είναι η φήμη και 

πελατεία (goodwill) τα οποία συνιστούν πηγή υπεραξίας.

• Τις δυνατότητες ενσωμάτωσης μιας μικρής τράπεζας σε μεγάλο τραπεζικό 

όμιλο και αξιοποίησης συνεργασιών και οικονομιών κλίμακας.

Προκειμένου να αποφασισθεί αν συμφέρει η εξαγορά'» θα πρέπει να 

συγκρίνουμε το κόστος της εξαγοράς με την αξία της υπό εξαγορά τράπεζας. Αν η 

αξία της υπο αγορά τράπεζας είναι μεγαλύτερη από το κόστος αγορά της τότε οι 

μέτοχοι της εξαγοράζουσας τράπεζας θα ωφεληθούν.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην περίπτωση της εξαγοράς με συνεργία, 
η οποία λαμβάνει χώρα όταν τα συνολικά κέρδη μετά την εξαγορά είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των κερδών των δύο εταιρειών προ της εξαγοράς.

3.5.2 Nouoc 2190/1920

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ.1 του ν.2190/1920, «η 
συγχώνευση ανώνυμων εταιριών πραγματοποιείται, είτε με απορρόφηση, είτε με 
σύσταση νέας εταιρίας». Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 

του ίδιου νόμου, η εξαγορά ανωνύμων εταιριών από άλλη ανώνυμη εταιρία 

εξομοιώνεται με συγχώνευση με απορρόφηση.

Ο εν λόγω νόμος αφορά και τις τράπεζες.

'» «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές σελ. 569, 572» ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Γ' έκδοση, εκδόσεις Ευγ. Μπένου Αθήνα 1999
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Σύμφωνα, λοιπών, με το νόμο, η συγχώνευση τραπεζών είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί με ένα από τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

• Την απορρόφηση μιας ή περισσότερων τραπεζών από άλλη τράπεζα, η 

οποία απορρόφηση διέπεται από τα άρθρα 68-77 του ν.2190/1920. 

Ειδικότερη μορφή συγχωνεύσεως με απορρόφηση αποτελεί η περίπτωση 

που η απορροφούσα κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης 

και η οποία μορφή απορρόφησης διέπεται από το άρθρο 78 του 

ν.2190/1920.

• Τη συγχώνευση με τη λύση δύο ή περισσότερων τραπεζών και τη σύσταση 

νέας τράπεζας, που διέπεται από το άρθρο 80 του ν.2190/1920

• Την εξαγορά μιας ή περισσότερων τραπεζών από άλλη τράπεζα, που 

εξομοιώνεται με απορρόφηση και διέπεται από το άρθρο 79 του 

ν.2190/1920

Και στις τρεις αυτές μορφές συγχωνεύσεως τραπεζών, παρατηρείται το 

φαινόμενο της λήξεως της υπάρξεως του νομικού προσώπου μιας ή 

περισσότερων ανωνύμων εταιριών, χωρίς προηγούμενη διαδικασία εκκαθαρίσεως 

αυτών, και της μεταβιβάσεως της περιουσίας (περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις) των εξαφανιζόμενων τραπεζών σε άλλη τράπεζα, που υπάρχει ή το 

πρώτο συνιστάται (καθολική διαδοχή).

Η κατά καθολική διαδοχή (κυριολεκτική) συγχώνευση τράπεζας είναι δυνατή, 

σύμφωνα με το νόμο, μόνο με άλλη ή άλλες τράπεζας, όχι όμως και με άλλης 

μορφής εταιρίες, όπως π.χ. με προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης. Εάν 
επιδιώκεται συγχώνευση με καθολική διαδοχή εταιριών μορφής άλλης πλην 

ανωνύμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 — 80 του ν. 2190/1920, οι 

εταιρίες αυτές πρέπει, πριν από τη συγχώνευση, να μετατραπούν σε ανώνυμες 

εταιρίες.
Η χωρίς καθολική διαδοχή συγχώνευση (καταχρηστική), δηλαδή η 

εκκαθάριση των συγχωνευόμενων τραπεζών, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει 

κάθε μια, και η εισφορά της περιουσίας τους σε άλλη εταιρία που ιδρύεται ή 

αυξάνει το κεφάλαιό της, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει καθεμιά από τις 

τράπεζες αυτές, είναι δυνατή ανεξάρτητα από τη νομική μορφή των εταιριών που 

συγχωνεύονται ή προέρχονται από τη συγχώνευση.

3.5.2 Nouoc 2190/1920____________________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Σε αυτές όμως τις περιπτώσεις δε λαμβάνει χώρα καθολική διαδοχή. Δεν 

είναι δυνατή η κυριολεκτική συγχώνευση με αλλοδαπή εταιρία. Τα περιουσιακά 

στοιχεία της αλλοδαπής εταιρείας είναι δυνατό να εισαχθούν και να εισφερθούν 

στην ημεδαπή εταιρία - που ιδρύεται ή αυξάνει το κεφάλαιό της, ή να αγοραστούν 

από αυτήν, αλλά κατά ειδική διαδοχή, (βλ. Λ. Γεωργακοπούλου, Το Δίκαιον των 

Εταιριών, τόμος Γ', σελ. 456) Η συγχώνευση όμως ημεδαπής με εγκατεστημένο 

στη χώρα μας υποκατάστημα αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας επιτρέπεται με βάση 

τις διατάξεις του ν. 2166/1993.

Υποβολή Προσφορών (tender offers)^: Σύμφωνα με την πρακτική αυτή μια 

τράπεζα ζητά από τους μετόχους, της τράπεζας που επιδιώκει να αποκτήσει τον 

έλεγχο, να υποβάλλουν ή να προσφέρουν τις μετοχές τους για ανταλλαγή σε 

κάποια καθορισμένη τιμή. Η τιμή μπορεί να εκφράζεται σε ένα χρηματικό ποσό 

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

της εταιρείας που επιδιώκει την εξαγορά. Οι προσφορές στις Η.Π.Α. 

χρησιμοποιούνται από το 1965 με ιδιαίτερη άνθηση τη διετία 1976-1977.

Όταν μια τράπεζα επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας άλλης, ζητά την 

έγκριση της συγχώνευσης από τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο της 

δεύτερης. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι το «αγκάλιασμα της αρκούδας» (bear 

hug). Στην περίπτωση αυτή μια τράπεζα στέλνει στο διοικητικό συμβούλιο της 

προς εξαγοράς τράπεζας επιστολή, με την οποία αναγγέλλει την πρόταση 

εξαγοράς και ζητάει από τα μέλη να πάρουν απόφαση σχετικά με την προσφορά. 

Αν δε δοθεί η έγκριση, η τράπεζα που επιδιώκει την εξαγορά μπορεί να 
απευθυνθεί άμεσα στους μετόχους (μέθοδος Saturday Night Special ή εχθρική 

εξαγορά) υποβάλλοντάς τους προσφορά, εκτός αν η διοίκηση και τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου κατέχουν τόσες μετοχές που τους επιτρέπουν τη 

διατήρηση του ελέγχου. 20

3.5.2 Nouoc 2190/1920___________________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

20 «Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρησης και Πολιτικής σελ. 754» J.FRED WESTON & 

EUGENE F. BRIGHAM Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 1986.
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Οι συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών, επομένως και των τραπεζών, που 

διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 68-80 του ν.2190/1920 καθώς και οι 

συγχωνεύσεις Ε.Π.Ε., που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του 

ν.3190/1955, συνεπάγονται σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις (καταβολή φόρου 

μεταβιβάσεως ακινήτων, φορολογία της τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας, 

καταβολή διαφόρων τελών κλπ).

Το κράτος, για την ώθηση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 

επομένως και των τραπεζών, σε μεγάλες οικονομικές μονάδες, έχει θεσπίσει 

σοβαρά κίνητρα με το ν.δ. 1297/1972 και το ν.2166/1993 και απαλλάσσει τους 

μετασχηματισμούς επιχειρήσεων από όλους σχεδόν τους φόρους και τέλη που 

συνεπάγεται ένας μετασχηματισμός. Έτσι όλοι σχεδόν οι μετασχηματισμοί 

υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και κυρίως του ν. 

2166/1993. Μόνο όταν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στερούνται ακινήτων 

είναι δυνατό να αγνοήσει κανείς τα περί συγχωνεύσεων και μετατροπών 

επιχειρήσεων φορολογικά κίνητρα, αλλά και τότε πρέπει να προβληματιστεί για τα 

διάφορα τέλη δικαιώματα τρίτων (δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ κλπ) στα οποία η 

συγχώνευση υποβάλλεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κορμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

τραπεζών αποτελούν οι προαναφερόμενες διατάξεις των ν.2190/1920 και 

3190/1995 περί συγχωνεύσεων και μετατροπών ανωνύμων εταιριών και εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα φορολογικά στο ν.δ 1297/72 ή στο ν. 

2166/93. Πάντως στην πράξη οι μετασχηματισμοί των τραπεζών υπάγονται κατά 
κανόνα στις διατάξεις του ν.2166/93, λόγω της απλουστευμένης διαδικασίας και 

της απαλλαγής από τις προϋποθέσεις και τους περιοριστικούς όρους που θέτει το 

ν.δ. 1297/72. Η υπαγωγή στις διατάξεις του τελευταίου αυτού νομοθετήματος 

δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που οι μετασχηματιζόμενες τράπεζες έχουν 

σημαντικά αναπόσβεστα πάγια στοιχεία, η υπεραξία των οποίων, κατά το 

ποσοστό που αφορά το αναπόσβεστο τμήμα, θα αποτελέσει αποσβεστέα αξία, η 

οποία στη διαδρομή των χρήσεων, δια των αποσβέσεων, θα εκπέσει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της απορροφούσας ή της νέας τράπεζας.

3.5.3 Φορολογικά Κίνητοα Συνγωνεύσεων__________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.5.4 Έννοια της συνγωνεύσεως των Τραπεζών υε απορρόφηση.

Έναντι όμως του πλεονεκτήματος αυτού θα υφίσταται το μειονέκτημα οι 

μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα ή η νέα τράπεζα για την αποκτώμενη 

από αυτήν περιουσία να είναι υποχρεωτικά εν τω συνόλω ονομαστικές και μη 

μεταβιβάσιμες κατά 75% επί μία πενταετία από το μετασχηματισμό και τα 

εισφερόμενα ακίνητα να ιδιοχρησιμοποιούνται επί μία πενταετία κλπ.

Στη συγχώνευση με απορρόφηση μια ή περισσότερες τράπεζες (που 

καλούνται απορροφούμενες) διαλύονται, δεν ακολουθεί εκκαθάριση αυτών, 

παύουν να υπάρχουν ως νομικά πρόσωπα, και το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται σε άλλη υφιστάμενη τράπεζα (που 

καλείται απορροφούσα), ενώ στους μετόχους των απορροφούμενων τραπεζών 

δίνονται μετοχές της απορροφούσας και ενδεχομένως ένα ορισμένο χρηματικό 

ποσό.

Την έννοια της συγχωνεύσεως τραπεζών και γενικά των επιχειρήσεων, με 

απορρόφηση δίνει η διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 του ν.2190/1920, σύμφωνα με 

την οποία «συγχώνευση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία μία ή 
περισσότερες ανώνυμες εταιρίες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να 

ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία 
(απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 
απόδοσης στους μετόχους τους μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφούσα 
εταιρία και, ενδεχομένως, καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς 
συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αποδίδονται στους 
μετόχους των απορροφουμένων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών 
αυτών, την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των 
εταιριών».

Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι συγχώνευση τραπεζών με απορρόφηση 

συντελείται όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

ί) Να υφίσταται μια τράπεζα που αποκτά τις περιουσίες άλλης ή άλλων ανώνυμων 
εταιριών
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Πρέπει να υφίσταται μια τράπεζα η οποία να αποκτά κατά κυριότητα το 

σύνολο της περιουσίας μιας ή περισσότερων ανώνυμων εταιριών, η οποία 

ονομάζεται απορροφούσα. Η τράπεζα αυτή πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο 

της συγχωνεύσεως για να υπάρχει αυτή η μορφή συγχωνεύσεως. Αν δεν υπάρχει 

ανώνυμη εταιρία και συνιστάται κατά τη συγχώνευση, έχουμε την άλλη μορφή 

συγχωνεύσεως, τη συγχώνευση με σύσταση νέας τράπεζας.

Ευνόητο ότι η απορροφούσα εταιρία δυνατό να έχει τη μορφή άλλης 

εταιρίας λ.χ. να είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση όμως αυτή, 

δεν έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 68 έως 79 του ν. 2190/1920. 

η) Να υφίσταται μια ή περισσότερες εταιρίες που εξαφανίζονται με τη συγχώνευση
Κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως, πρέπει να υφίστανται μια ή 

περισσότερες άλλες τράπεζες, οι οποίες λύονται και, χωρίς να υπαχθούν σε 

εκκαθάριση, μεταβιβάζουν ολόκληρη την περιουσία τους στην απορροφούσα. Οι 

τράπεζες αυτές ονομάζονται απορροφούμενες.
Ο νόμος δεν αξιώνει οι απορροφούμενες τράπεζες να έχουν ομοειδές 

αντικείμενο με την απορροφούσα ή να έχουν τα αυτά με εκείνη χαρακτηριστικά ή 

αυτή έδρα. Μολονότι ο νόμος δεν απαιτεί κάτι τέτοιο, παρατηρούμε ότι αυτό είναι 

σύνηθες στην πράξη, αφού το αντίθετο θα παρουσίαζε πρακτικές δυσχέρειες στις 

περιπτώσεις που τα εισφερόμενα στοιχεία δεν είναι μετρητά. Πράγματι 

απορροφούσα και απορροφούμενες πρέπει να έχουν το ίδιο αντικείμενο για τους 

εξής κυρίως λόγους:

α) Τα ενεργητικά στοιχεία της απορροφουμένης τράπεζας δε θα έχουν την αυτή 

χρησιμότητα και αξία για την απορροφούσα όση είχαν στην απορροφούμενη αν η 

απορροφούσα δεν αξιοποιεί λειτουργικά τα στοιχεία που αποκτά κατά την 

απορρόφηση. Λειτουργική όμως αξιοποίηση αυτών προϋποθέτει ομοειδές 

αντικείμενο απορροφούσας - απορροφουμένων.
β) Αν οι μεταβιβαζόμενες στην απορροφούσα υποχρεώσεις των 

απορροφουμένων τραπεζών είναι μη χρηματικές (λ.χ. εκτέλεση τεχνικών έργων, 

παραγγελιών λόγω ομίλου κ.λπ.), η απορροφούσα πρέπει να έχει το ίδιο με τις 

απορροφούμενες εταιρίες αντικείμενο, για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις αυτές.

in) Να γίνεται μεταβίβαση στην απορροφούσα του συνόλου της περιουσίας 
καθεμιάς απορροφούμενης τράπεζας

3.5.4 Έννοια συννώνευσης Τραπεζών υε απορρόφηση_______ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3.5.4 Έννοια συννώνευσης Τραπεζών υε απορρόφηση_______ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Οι απορροφούμενες τράπεζες πρέπει να μεταβιβάζουν στην απορροφούσα 

το σύνολο της περιουσίας τους, δηλαδή ολόκληρο το ενεργητικό και τις 

υποχρεώσεις τους. Δεν είναι δυνατό να απορροφηθεί τμήμα της τράπεζας και 

κατά το υπόλοιπο η τράπεζα να εξακολουθεί να λειτουργεί.

Αυτό ορίζεται ρητά στο νόμο αλλά συνάγεται και από τις διατάξεις περί 

εκκαθαρίσεως, περί ισότητας των μετοχών, περί δικαιωμάτων των πιστωτών, 

διατάξεις που είναι τελείως ασυμβίβαστες με οποιαδήποτε έννοια τμηματικής 

απορροφήσεως.

3.5.5 Αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσαν υε έκδοση νέων υετογών
Η απορροφούσα τράπεζα, έναντι της αξίας των περιουσιών των 

απορροφούμενων τραπεζών που αποκτά, δίνει στους μετόχους των τραπεζών 

αυτών νέες μετοχές εκδόσεώς της. Δηλαδή, η απορροφούσα τράπεζα οφείλει να 

αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο και τις νέες μετοχές που θα εκδώσει, να τις 

δώσει στους μετόχους των απορροφουμένων τραπεζών. Δεν είναι νοητή 

απορρόφηση τράπεζας, χωρίς αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας και 

παράδοση των νέων μετοχών στους μετόχους της απορροφούμενης τράπεζας. 

Δεν αποτελεί συγχώνευση με απορρόφηση η παράδοση στους μετόχους της 

αποκτωμένης τράπεζας «ιδίων μετοχών» της αποκτώσας τράπεζας παλαιός 

εκδόσεώς. Ασχετα με το ότι οι τυχόν κατεχόμενες «ίδιες μετοχές», και όταν ακόμη 

επιτρέπεται η απόκτησή τους (άρθρο 16 παρ. 2), κατέχονται προσωρινά και 

«πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δε 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος», η παράδοση στους μετόχους της 
αποκτώμενης εταιρίας ίδιων μετοχών παλαιός εκδόσεώς που έχει η εκδότρια στην 

κυριότητά της, σημαίνει πληρωμή της αξίας των μεταβιβαζόμενων από την 

αποκτώμενη τράπεζα περιουσιακών στοιχείων, με οικονομικά αγαθά της 

αποκτώσας, δηλαδή «εξαγορά» της αποκτώμενης τράπεζας, που αποτελεί άλλο 

τρόπο συγχωνεύσεως. Για να υπάρχει συγχώνευση με απορρόφηση απαιτείται 

αύξηση της περιουσίας της απορροφούσας τράπεζας με παράλληλη αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.5.6 Ενδεγόυενη καταβολή υετοητών arouc uetoyouc των 
αποροοφουυένων τραπεζών

Σε πολλές περιπτώσεις οι μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα για να τις 

ανταλλάξει με τις μετοχές της απορροφούμενης δε βρίσκονται σε ακέραιη 

αντιστοιχία. Δηλαδή, μια μετοχή της απορροφουμένης ενδεχομένως να μην είναι 

ίση ή ακέραιο πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο της νέας μετοχής που θα εκδώσει 

η απορροφούσα Έτσι, η απορροφούσα είναι ενδεχόμενο να υποχρεωθεί, για η 

στρογγυλοποίηση της αντιστοιχίας των μετοχών, να καταβάλει τη διαφορά σε 

μετρητά στους μετόχους της απορροφουμένης τράπεζας.

Ο νόμος προσδιορίζει αφενός το ανώτατο όριο των μετρητών και αφετέρου 

το ανώτατο όριο των μετρητών και της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που η 

απορροφούσα μπορεί να δώσει στους μετόχους της απορροφουμένης τράπεζας 

με η διάταξη του άρθρου 68 παρ.2, η οποία ορίζει ότι:

(α) Το ποσό των μετρητών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% της ονομαστικής αξίας 

των μετοχών που η απορροφούσα μπορεί να δώσει στους μετόχους της 

απορροφουμένης τράπεζας. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί, προφανώς, στο να 

μη μεταβάλλεται η απορρόφηση σε εξαγορά της τράπεζας.

Δηλαδή: Ποσό μετρητών < Ονομαστική αξία μετοχών X 10%
(β) Το ποσό των μετρητών προστιθέμενο στην ονομαστική αξία των μετοχών της 

απορροφούσας, που δίνει στους μετόχους της απορροφουμένης τράπεζας, δεν 

μπορεί να υπερβεί την αξία της καθαρής θέσεως της απορροφουμένης τράπεζας, 

όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Δηλαδή:
Ονομαστική αξία 
νέων μετοχών + Ποσό σε μετρητά που 

καταβάλλεται στους μετόχου< < Καθαρή Θέση 
της απορροφούμενης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.5.7 Διαδικασία και διατυπώσεκ me συννωνεύσεωο υε απορρόφηση
Η Ιεράρχηση των διατυπώσεων και ενεργειών για την πραγματοποίηση της 

συγχωνεύσεως με απορρόφηση έχει ως εξής: Ο νόμος απαιτεί σειρά 
διατυπώσεων και ενεργειών για την πραγματοποίηση της απορροφήσεως 
εταιριών, που αναφέρονται επιγραμματικά χωρισμένα σε στάδια 
Στάδιο πρώτο: Κατάρτιση εγγράφου σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και 

Εκθέσεων τωνΔ.Σ. των συγχωνευόμενων τραπεζών για το σχέδιο αυτό.
Στάδιο δεύτερο: Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων τραπεζών από την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων.
Στάδιο τρίτο: Δημοσίευση του σχεδίου της συμβάσεως συγχωνεύσεως σε 
ημερήσια οικονομική εφημερίδα και παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των 
συγχωνευόμενων τραπεζών.
Στάδιο τέταρτο: Πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με το σχέδιο της συβάσεως 

συγχωνεύσεως και την οικονομική κατάσταση των συγχωνευομένων τραπεζών. 
Στάδιο πέμπτο: Έγκριση του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως από τις γενικές 
συνελεύσεις των συγχωνευόμενων τραπεζών.
Στάδιο έκτο: Κατάρτιση συμβάσεως συγχωνεύσεως ενώπιον συμβολαιογράφου 

Στάδιο έβδομο: Έγκριση της συγχωνεύσεως από τον Υπουργό Εμπορίου και 
δημοσιότητα της συγχωνεύσεως.
Η διαδικασία της απορρόφησης εκφράζεται ουσιαστικά με τα ακόλουθα 2 βήματα:

1° εκκαθάριση της απορροφόμενης τράπεζας και

2° αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώσας τράπεζας η οποία αύξηση 

προορίζεται να ανταμείψει τις εισφορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 

απορροφόμενες τράπεζες.
Οι τίτλοι της απορροφόμενης τράπεζας ανταλλάσσονται με μετοχές της 

απορροφώσας τράπεζας σύμφωνα με την αναλογία που συνομολογήθηκε, στην 

οποία λαμβάνεται ως βάση μια ήδη προσδιορισμένη αξία. Αν η αξία που 

προσδώθηκε στους νέους τίτλους είναι υψηλότερη από την αξία των παλαιών 

τίτλων, δηλαδή των μετοχικών τίτλων των απορροφόμενων τραπεζών, η διαφορά 

θα καταβληθεί από τους μετόχους της παλαιός τράπεζας. Σε αντίθετη περίπτωση η 

απορροφώσα τράπεζα θα επιστρέφει τη διαφορά.
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3.5.8 Προτεραιότητες συγχώνευσης ευπορικής και επενδυτικά τράπεζας
Παρακάτω δίδεται ένα δείγμα καθορισμού προτεραιοτήτων των ενεργειών

των Διοικούντων κατά την συγχώνευση μιας εμπορικής (Retail bank) και μιας

επενδυτικής (Investment bank) τράπεζας:

Α. Παροχή νέων επενδυτικών προϊόντων μέσω του νέου εκτεταμένου δικτύου. 

Προτεραιότητα με υψηλή ανταμοιβή, υψηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, 

αλλά και υψηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.

Β. Βελτίωση των επενδύσεων με πρόσθετο έμψυχο δυναμικό (εξειδικευμένο 

προσωπικό) και άψυχο υλικό (τεχνολογία) σε τραπεζικά προϊόντα retail και 

πάγια. Υψηλής προτεραιότητας με υψηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και 

χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής

C. Εκπόνηση και εφαρμογή νέων στρατηγικών προϊόντων και υπηρεσιών (brand 

strategy). Υψηλής προτεραιότητας με υψηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

και χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.

D. Λειτουργία με κοινό κέντρο πληροφορικής. Κύρια προτεραιότητα αφού 

διαφαίνονται χαμηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις με ταχεία όμως 

αποκομιδή κερδών και χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.

Ε. Αναδιοργάνωση ειδικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (niche business). 

Δευτερεύουσα προτεραιότητα αφού αναμένεται να έχει χαμηλές 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις με υψηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.

F. Προώθηση επενδυτικών προϊόντων σε πελάτες με μεγάλη οικονομική 

επιφάνεια. Υψηλής προτεραιότητας με υψηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

και χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.

G. Αναδιάρθρωση και ορθολογισμός της δομής της νέας Διοίκησης. Κύρια 

προτεραιότητα αφού διαφαίνονται χαμηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις με 

ταχεία όμως αποκομιδή κερδών και χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και 
εφαρμογής.

Η. Πώληση τμημάτων που δεν παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες επικεντρώνεται η 

τράπεζα (shell non-core business). Κύρια προτεραιότητα αφού διαφαίνονται 

χαμηλές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις με ταχεία όμως αποκομιδή κερδών και 

χαμηλό κίνδυνο υλοποίησης και εφαρμογής.
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3.6 ΑΙΤΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

3.6.1 Αιτίες
Κύρια αιτία μιας εξαγοράς ή/και συγχώνευσης είναι η μεγιστοποίηση της 

μετοχικής αξίας του χρηματοοικονομικού ιδρύματος είτε μέσω αύξησης της 

ολιγοπωλιακής δύναμής του στην αγορά, είτε μέσω αύξησης της

αποτελεσματικότητάς του. Η εμπειρία δείχνει ότι ορισμένες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, ιδίως αυτές που πραγματοποιούνται στην ίδια αγορά (in-market), 

γίνονται με σκοπό την αύξηση της ολιγοπωλιακής τους δύναμης. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις, στη συνέχεια οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο χορηγήσεων- 

καταθέσεων (spread ή ecart) στην αγορά λιανικής, ενώ αδυνατούν να κάνουν το 

ίδιο και στην αγορά χονδρικής, όπου οι πελάτες διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις. Η 

αύξηση της ολιγοπωλιακής δύναμης αυξάνει τα κέρδη των και τη μετοχική τους 

αξία, αλλά εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για την πραγματοποίηση της εξαγοράς ή/και συγχώνευσης, όμως, 

απαιτείται προηγούμενη άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία συνήθως 

προσπαθεί να αποτρέπει την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής δομής της αγοράς 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η έρευνα, επίσης, δείχνει ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ο αγοραστής είναι ένα μεγάλο με υψηλή αποτελεσματικότητα τόσο 

από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς κερδών, ενώ το προς-εξαγορά είναι 

μικρότερου μεγέθους και μη αποτελεσματικό. Επομένως, σημαντική κινητήρια 

δύναμη για τις περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι η διάχυση της 

εμπειρίας του μεγάλου και αποτελεσματικού, των διαδικασιών και πολιτικών του, 
καθώς και της κουλτούρας του. Η αποτελεσματικότητα είναι, επίσης, δυνατόν να 

αυξηθεί και λόγω της πιθανής διασποράς του κινδύνου.

Πρέπει ίσως να τονιστεί ότι σε πολλές τραπεζικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, όπως στις φετινές ευρωπαϊκές, αυξάνεται το μέγεθος του χωρίς 

αναγκαστικά να αυξάνεται το εύρος των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Το κίνητρο, δηλαδή, για αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν 

πηγάζει αναγκαστικά από τις οικονομίες φάσματος (economies of scope) μέσω 

σταυροειδών πωλήσεων (cross selling), αλλά κυρίως από τις οικονομίες κλίμακος 

(economies of scale). Στην επόμενη σελίδα δίνεται ένας πίνακας με εξαγορές και 

συγχωνεύσεις στην Ευρώπη από το 1985-1997 σε αξία δις δολλάρια.
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3.6.1 Αιτίες εξαγορών και συγχωνεύσεων________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ευρώπη, 1985-1997, αξία σε δισ. δολ.

Υπο-εξαγορά Αγοραστής

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

ΕΠΕΥ Ασφαλιστική Εταιρεία

Α. Μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή χώρα ολικό ποσό =247 δις. δολ.

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

89 (36,0%) 23 (9,3%) 11 (4,4%)

ΕΠΕΥ 9 (3,6%) 19 (7,7%) 6 (2,4%)

Ασφαλιστική Εταιρεία 20 (8,1%) 24 (9,7%) 46(18,6%)

Β. Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

15(17,9%) 4,3 (5,1%) 11,2 13,4%)

ΕΠΕΥ 8,7(10,4%) 5,8 (6,9%) 0,3 0,4%)

Ασφαλιστική Εταιρεία 0,4 (0,5%) Μ (1,3%) 37 (44,2%)

Γ. Ευρώπη εκτός Ευρώπης Ολικό ποσό = 100,3 δις δολ.

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

14,5 (14,5%) 15,6(15,6%) 1 (1,0%)

ΕΠΕΥ 4,3 (4,3%) 15,9(15,9%) 3,1 (3,1)

Ασφαλιστική Εταιρεία 0,3 (0,3%) 12,9(12,9%) 32,7 (32,6%)

Πηγή: A. Berger, R. Demsetz and Ρ. Strahan, JBF, Φεβρ. 1999.

Ο πρώτος αριθμός είναι η συνολική αξία των πωληθέντων ιδρυμάτων, ενώ 

ο δεύτερος αριθμός στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία συμμετοχή 

στο ολικό ποσό (τα ποσοστά αθροίζουν στο 100 σε κάθε 3X3 μήτρα).

Η μετοχική αξία μπορεί να αυξηθεί επίσης και από το γεγονός ότι μετά την 

Μ&Α δημιουργείται ένα πιστωτικό ίδρυμα μεγαλύτερου μεγέθους, το οποίο λόγω 
μεγέθους έχει την υποστήριξη του κράτους, μια και σε εποχές οικονομικών 
δυσκολιών, η χρεοκοπία ενός μεγάλου πιστωτικού ιδρύματος έχει πολλαπλάσιες 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία απ’ ό,τι η χρεοκοπία ενός μικρού.

Βεβαίως υπάρχουν και εξαγορές ή συγχωνεύσεις που δεν απορρέουν 

μόνον από την προσπάθεια μεγιστοποίησης της μετοχικής αξίας. Σε πολλά 

πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να μην υπάρχει συμφωνία στα κίνητρα των 

διευθυντικών στελεχών (managers) και των ιδιοκτητών (μετόχων).
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3.6.1 Αιτίες εξαγορών και συννωνεύσεων___________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τα διευθυντικά στελέχη μπορεί, για παράδειγμα, να επιθυμούν αύξηση του 

μεγέθους του πιστωτικού ιδρύματος, ανεξάρτητα από το αν η αύξηση αυτή αυξάνει 

ή μειώνει τη μετοχική αξία, επειδή οι αμοιβές τους πιθανόν να συνδέονται με το 

μέγεθος του. Άλλα πάλι διευθυντικά στελέχη μπορεί να επιθυμούν να αποφύγουν 

μια συγχώνευση ή εξαγορά που αυξάνει τη μετοχική αξία ώστε να διατηρήσουν τα 

προνόμιά τους.

Η εποπτεύουσα αρχή διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στις εξαγορές 

και συγχωνεύσεις επειδή για να ολοκληρωθεί μια εξαγορά ή συγχώνευση 

απαιτείται η άδειά της. Ορισμένες φορές, ιδίως σε περιόδους χρηματοοικονομικών 

κρίσεων, η εποπτεύουσα αρχή διευκολύνει τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, ώστε 

να αποφευχθούν χρεοκοπίες και επιδείνωση της κρίσης.

3.6.2 Κίνητρα
Τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές είναι:

Α. Η δημιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάμεσα στις τράπεζες, 

με συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών 

κλίμακας (με το ίδιο σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες μονάδες 

προϊόντος/ υπηρεσίας) ή/ και οικονομιών φάσματος (διασφάλιση μικρότερου 

κόστους παραγωγής με προσθήκη συναφών - συμπληρωματικών παραγωγικών 

διαδικασιών ή δικτύων διανομής).
Β. Η δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών συνεργιών, λόγω μεγαλύτερου 

μεγέθους, βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των τραπεζών, καλύτερης 
πρόσβασης σε κεφάλαια.
Γ. Η αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης, με στόχο την εξυγίανση 
και ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης τράπεζας και ενδεχόμενη προοπτική την 
απορρόφηση ή τη μεταπώλησή της με κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις 

λεγάμενες «εχθρικές» (hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται χωρίς τη 

συναίνεση της εξαγοραζόμενης τράπεζας.

Γ. Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας τράπεζας στην εθνική ή/ και στη 

διεθνή αγορά, με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και πρόσθετα, 

ολιγοπωλιακά κέρδη.
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Δ. Οι προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας 

τράπεζας, με στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να διατηρήσουν 
τα προνόμιά τους. Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου 

κεντρικό κριτήριο είναι η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής 

χρηματοοικονομικής αξίας της εξαγοράζουσας τράπεζας ή του ομίλου της, το 

κίνητρο αυτό δεν εξυπηρετεί απαραίτητα τα συμφέροντα των μετόχων.

Σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις φαίνεται να ανταποκρίνονται σε μια διαπιστωμένη τάση της αγοράς 

για δημιουργία ισχυρών τραπεζικών ομίλων και ικανών:

• να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας, στο διεθνή ανταγωνισμό και στις διαρκώς εντεινόμενες διεθνείς 

νομισματικές αναταράξεις και πιέσεις, μέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ.

• να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και 

ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση - επέκταση των μεριδίων 

αγοράς, την αποτελεσματική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την 

κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση

• να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και 

διάχυσης της πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την 

αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον.

• να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν να αναπτύσσονται στα 

πλαίσια των σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα 
μειονεκτήματα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών 
σχημάτων μεγάλου μεγέθους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις Εξαγορών και Συγχωνεύσεων ωφελούνται οι 

μέτοχοι της εξαγοράζουσας τράπεζας και, υπό προϋποθέσεις, οι μέτοχοι των 

εξαγοραζόμενων τραπεζών. Ωστόσο, οι συνέπειες των Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων για το σύνολο της οικονομίας είναι πολλαπλές, σε ορισμένες 

μάλιστα περιπτώσεις αντιφατικές.

3.6.2 Κίνητοα εξαγορών και συννωνεύσεων_______________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

163



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

§13.3 Παράγοντες
Οι παράγοντες αύξησης των εξαγορών και συγχωνεύσεων τα τελευταία έτη 

πρέπει να αναζητηθούν σε αλλαγές του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Οι 

αλλαγές αυτές διευκόλυναν τη μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας μέσω εξαγορών 

και συγχωνεύσεων, δηλαδή στην τεχνολογική πρόοδο, την αυξημένη κερδοφορία 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, την ΟΝΕ στην Ευρώπη και την αποκανονικοποίηση 

(deregulation).

Η τεχνολογική πρόοδος έχει αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας στην 

παραγωγή και διάθεση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και, επομένως, την 

ανάγκη δημιουργίας χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων μεγάλου μεγέθους μέσω 

Μ&Α. Νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης κινδύνου, όπως τα 

παράγωγα προϊόντα, στοιχεία εκτός ισολογισμού που παρέχουν εγγυήσεις, κ.ά. 

διενεργούνται με αποτελεσματικότερο τρόπο από XI μεγάλου μεγέθους. Επίσης, οι 

νέοι δίοδοι παροχής καταθετικών και δανειοδοτικών προϊόντων, όπως τα ATMs, η 

τηλεφωνική τραπεζική, η διαδικτυακή τραπεζική, κ.ά., πιθανόν να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας από το παραδοσιακό δίκτυο διάθεσης μέσω των 

υποκαταστημάτων. Εξάλλου, η τεχνολογική πρόοδος στα συστήματα πληρωμών 

έχει αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας των δικτύων.

3.6.3 Παράγοντες εξαγορών και συγχωνεύσεων___________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ, 1985 - 1997, συνολική αξία σε δισ. δολ.

Υπο-εξαγορά Αγοραστής

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

ΕΠΕΥ Ασφαλιστική Εταιρεία

Α. Μέσα στις ΗΠΑ ολικό ποσό =465,7 δις. δολ.

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

241 (51,8%) 6(1,2%) 11 (4,4%)

ΕΠΕΥ 15(3,2%) 74 (15,9%) 6 (2,4%)

Ασφαλιστική Εταιρεία 0,2 (0,1%) 27 (5,8%) 46(18,6%)

Β. ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ ολικό ποσό 69,9 δις δολ.

Τυχαία Εμπορική 

Τράπεζα

9,5 (13,6%) 3,0 (4,3%) 0,6 (0,8%)

ΕΠΕΥ 4,4 (6,3%) 14,7 (21,0%) 3,9 (5,6%)

Ασφαλιστική Εταιρεία 0,2 (0,3%) 7,7 (11,0%) 25,9 (37,1%)

Πηγή: A. Berger, F1. Demsetz and Ρ. Stra Fian, JBF, Φεβρ. 1999.
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3.6.3 Παράγοντες: εξαγορών και συγχωνεύσεων___________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο πρώτος αριθμός είναι η συνολική αξία των πωληθέντων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ενώ ο δεύτερος αριθμός στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύει την 

ποσοστιαία συμμετοχή στο ολικό ποσό (τα ποσοστά αθροίζουν στο 100 σε κάθε 

3X3 μήτρα) στο ολικό ποσό (τα ποσοστά αθροίζουν στο 100 σε κάθε 3X3 μήτρα).

Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι ιστορικά οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

αυξάνονται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και υψηλών τιμών στο 

Χρηματιστήριο, τα οποία συνοδεύονται με ταυτόχρονη υψηλή κερδοφορία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέτοιο περιβάλλον ήταν αυτό της δεκαετίας του 1990 στις 

ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών, η αύξηση της 

διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων και αγαθών και η ΟΝΕ έχουν, επίσης, συμβάλει 

στην αύξηση της ζήτησης χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 

διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που επιτείνει τη δημιουργία μεγάλου μεγέθους 

πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, που να 

ανταποκρίνονται στις διεθνείς πλέον ανάγκες των πελατών. Επιπλέον, η 

αποκανονικοποίηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη έχει επιταχύνει τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στην Ευρώπη, όμως, παρά την ελευθερία που 

προσέδωσε στις τράπεζες η Δεύτερη Τραπεζική Κοινοτική Οδηγία του 1989 

(89/646/ΕΟΚ) ως προς τη διασυνοριακή επέκταση και εγκατάστασή τους, το ύψος 

των διασυνοριακών τραπεζικών Mergers and Acquisitions παραμένει σχετικά 

χαμηλό (Πίνακας 1). Προφανώς, η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί από τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες απέβλεπε αρχικά στην εγχώρια μεγέθυνση και στη συνέχεια 
στη διασυνοριακή επέκτασή τους.

3.6.4 Μακοοποόθεσυα υονόδοουο c η μεγέθυνση των τραπεζικών ου ίλών
Παρά τον αυξανόμενο ρυθμό των Mergers and Acquisitions τα τελευταία 

έτη, η απάντηση στο ερώτημα αν θα συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός και 

μακροπρόθεσμα δεν είναι ξεκάθαρα καταφατική. Η σημερινή μεγέθυνση μπορεί να 

μετατραπεί σε αυριανή διάσπαση και σμίκρυνση. Αιτία είναι η επανάσταση στη 

διάχυση της πληροφόρησης στην εποχή μας, η οποία δυνητικά θα μπορούσε να 

διευκολύνει την είσοδο ανταγωνιστών εκτός τραπεζικού χώρου στην παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
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Οι ανταγωνιστές αυτοί θα μπορούσαν να παρέχουν εξειδικευμένες 

εργασίες, σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας που παράγει μία 

τράπεζα, διαμεσολαβώντας ανάμεσα στους καταθέτες και τους δανειολήπτες.

Παραδοσιακά, οι τραπεζικοί όμιλοι φρόντιζαν να προσφέρουν όλο το 

φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλη την αγορά, από τους 

καταθέτες έως τους δανειολήπτες. Από τη δεκαετία του 1960 και αργότερα, όμως, 

το περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στις περισσότερες χώρες σε συνδυασμό με το 

πληθωριστικό οικονομικό περιβάλλον, που διήρκεσε περίπου δύο δεκαετίες και 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στο ύψος και τη διακύμανση των επιτοκίων αγοράς, 

συνέβαλαν σε σημαντική αποδιαμεσολάβηση (disintermediation), δηλαδή 

απευθείας σύνδεση καταθετών-δανειοληπτών μέσω φορέων εκτός τραπεζικού 

συστήματος.

Σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταφέρθηκε στις 

αγορές, καθώς και σε νεοϊδρυθείσες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστωτικών καρτών, χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing), κ.ά.

Η αποδιαμεσολάβηση συνέβαλε σε μεγαλύτερη εξειδίκευση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και αύξησε την ολική αποτελεσματικότητά του. 

Για παράδειγμα, διαφοροποιήθηκαν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των 

εταιρειών. Η χρηματοδότηση μιας νέας και άγνωστης εταιρείας συνήθως απαιτεί 

ιδιωτικές τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου (venture capital), μια αναγνωρισμένη 
εταιρεία με προοπτικές ανάπτυξης ίσως αποφασίσει να αντλήσει κεφάλαια από το 

Χρηματιστήριο μέσω δημόσιας εγγραφής, ενώ μια ώριμη εταιρεία πιθανόν να 

επιλέξει το τραπεζικό δάνειο ή την έκδοση εταιρικού ομολόγου.

Η αποδιαμεσολάβηση ώθησε τις τράπεζες να αντιδράσουν στην 

ανταγωνιστική αυτή πρόκληση και να δημιουργήσουν θυγατρικές εταιρείες, οι 

οποίες είχαν την ευελιξία και τη δυνατότητα να αποφεύγουν τους εκάστοτε 

περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου, προσφέροντας χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες με ανταγωνιστικούς όρους.
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Έτσι, σταδιακά επήλθε μια σχετική επαναδιαμεσολάβηση 

(reintermediation), δηλαδή η εκ νέου παροχή όλου του φάσματος των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω τραπεζικών ομίλων με την ταυτόχρονη 

συνύπαρξη άλλων εξειδικευμένων φορέων.

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η 

αυξανόμενη γνώση (sophistication) και εξειδίκευση των αναγκών των πελατών 

προκαλέσουν μια νέα αποδιαμεσολάβηση, ή αποδόμηση (deconstruction), 

γεγονός που πιθανόν να επιδράσει αρνητικά στην αύξηση του μεγέθους των 

τραπεζών και ίσως ακόμα και να συμβάλει στη διάσπαση των σημερινών ομίλων. 

Ως γνωστόν, η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών έχει δύο πτυχές: τη 

διεκπεραίωση (processing) και τη διανομή (distribution). Οι τράπεζες δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία στη διαμεσολάβηση μεταξύ καταθετών-δανειοληπτών, επειδή 

επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας στη διεκπεραίωση και οικονομίες 

κλίμακας και φάσματος στη διανομή, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες με μικρό 

κόστος.

Ένα σημαντικό μέρος του κέρδους των τραπεζών προέρχεται από το 

γεγονός ότι μπορούν να προσφέρουν ένα πακέτο υπηρεσιών στον πελάτη σε 

σχετικά χαμηλή τιμή, αλλά όχι την ελάχιστη δυνατή για την κάθε διαφορετική 

υπηρεσία. Ο πελάτης παραμένει στην τράπεζα και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες της επειδή το κόστος έρευνας της αγοράς εκ μέρους του για κάθε 

λεπτομέρεια του πακέτου των υπηρεσιών είναι πολύ μεγαλύτερο από το
αναμενόμενο όφελος. Όμως, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και οι 

αυξανόμενες γνώσεις των πελατών ελαττώνουν αυτό το κόστος και καθιστούν τις 

τράπεζες ευάλωτες σε επιθέσεις από δυνητικούς ανταγωνιστές εκτός τραπεζικού 

συστήματος.

Στην πλευρά της διεκπεραίωσης, σημαντικό ρόλο κατέχει η

αυτοματοποίηση των συναλλαγών με την τεχνολογική αναβάθμιση και τις

αυξανόμενες υποστηρικτικές εργασίες (back office), η οποία προϋποθέτει

σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής. Τίποτα όμως δεν εγγυάται ότι 

η αυτοματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών και οι οικονομίες κλίμακας θα 

παραμείνουν στην αποκλειστικότητα των τραπεζών.
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Αν η διεκπεραίωση γίνεται με μικρότερο κόστος από μια εταιρία 

πληροφορικής, τότε μια τράπεζα πιθανόν να επιλέξει την εταιρεία αυτή για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών της (outsourcing).

Στην πλευρά της διανομής, σημαντικό ρόλο έχουν οι σταυροειδείς 

πωλήσεις και οι δίοδοι επικοινωνίας με τους πελάτες. Εκεί, οι γνώσεις και 

απαιτήσεις των πελατών συνεχώς αυξάνονται με συνέπεια την αυξανόμενη 

κινητικότητά τους, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτούν δυνητικοί ανταγωνιστές, 

όπως οι επιχειρήσεις λιανικής και οι παραγωγοί υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακίνησης, για να τους προσελκύσουν. Εκτιμάται ότι το 10% των ευρωπαϊκών 

νοικοκυριών το 1998 είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ έως το 2001 το ποσοστό 

αυτό θα ανέλθει στο 25%. Το Διαδίκτυο σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό 

θα δώσουν σύντομα τη δυνατότητα στο κοινό να βλέπει στην οθόνη του και να 

συγκρίνει τις τιμές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των τραπεζών με ένα 

απλό πάτημα του «ποντικιού».

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν επακριβώς οι δυνητικοί ανταγωνιστές των 

τραπεζών. Πιθανολογείται, όμως, ότι οι ανταγωνιστές που θα εμφανιστούν στο 

προσκήνιο θα είναι τριών ειδών (Tilmant [1998]):

(1) Εξειδικευμένοι παραγωγοί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως για 

παράδειγμα, η εταιρεία GE Capital, η οποία έχει καταφέρει να αποσπάσει μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς πιστωτικών καρτών επειδή εφάρμοσε πολιτική 

διαφοροποίησης στην τιμολόγηση των δανείων ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο 
του χρήστη της κάρτας.

(2) Δημιουργοί αγοράς, οι οποίοι δίνουν στους πελάτες περισσότερη

πληροφόρηση και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ παραγωγών

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η χρηματομεσιτική 
εταιρεία Charles Schwab.

(3) Συντονιστές, οι οποίοι μαζί με το προϊόν που διαχειρίζονται, θα

εκμεταλλεύονται την πληροφόρηση που έχουν για τους πελάτες τους ώστε να τους 

πωλούν και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τέτοιοι ανταγωνιστές πιθανόν να είναι 

αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες

τηλεπικοινωνιών, εταιρείες άμεσου μάρκετινγκ, κ.ά.
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3.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε 

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

αποτίμησης για τους χρηματοοικονομικούς όρους της συγχώνευσης, που θα είναι 

τίμιος και δίκαιος για όλους τους μετόχους.

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

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

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι αποτίμησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται 

υπόψη στον καθορισμό της αξίας που απαιτεί η συγχώνευση των τραπεζών και οι 

οποίες είναι κατ’ ουσία τεχνολογιστικές.

Οι διαφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στις εξαγορές των 

τραπεζών ξεκινούν από τη διάσταση απόψεων ως προς την κατάλληλη 

μεθοδολογία και τις υποθέσεις στις οποίες θα στηριχθεί η προσπάθεια αποτίμησης. 

Οι προτιμήσεις εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης εξηγούνται πολλές φορές από 

τη διαφορετική αξία στην οποία καταλήγει η κάθε μία.

Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν στη χώρα μας στο κέντρο του οικονομικού 

ενδιαφέροντος, όσο είναι σήμερα, το ζήτημα των εξαγορών και συγχωνεύσεων των 

τραπεζών και κατ’ επέκταση το θέμα του προσδιορισμού της αξίας τους. Ο 

προσδιορισμός της «πραγματικής» αξίας μιας τράπεζας αποτελεί μια 

πολυδιάστατη τεχνική που αφορά σε ένα δύσκολο και ευαίσθητο ζήτημα και τούτο 

διότι πρώτον, το «μέλλον είναι αβέβαιο» και δεύτερον, «αξία» είναι αυτό που 

θεωρεί ο κάθε παρατηρητής - αναλυτής σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία. Σε 

μια διαπραγμάτευση για την εξαγορά μιας τράπεζας ή μετοχών της, τα 
συναλλασσόμενα μέρη συνήθως στηρίζονται σε αναλύσεις και συμπεράσματα 

ειδικών για να μπορούν να καταλήξουν στον «εμπορικό προσδιορισμό» της αξίας 

της. Ωστόσο, ένας αναλυτής είναι αδύνατον να γνωρίζει τόσο καλά μια τράπεζα 

όσο τη γνωρίζει η διοίκησή της. Ο ρόλος επομένως του αναλυτή αποκτά καθαρά 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και ο προσδιορισμός τελικά μιας τιμής είναι θέμα 

διαπραγματεύσεων.

Οι πιο γνωστές και οι γενικά αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης διεθνώς 

μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την βάση στην οποία αυτές στηρίζονται ως 

ακολούθως:
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1) Η μέθοδος αποτίμησης με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών

ταμειακών χρηματικών ροών (Discount Cash Flows Method).

Επιστημονικά, αλλά και στην πράξη θεωρείται ως η πλέον έγκυρη, διότι παρέχει 

την καλύτερη μέτρηση της αξίας μιας τράπεζας ή μετοχής της, όπως αυτή 

αντιπροσωπεύεται από την προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών ροών 

διαθεσίμων στους μετόχους της εταιρείας.

Οι ροές αυτές μπορούν να προβλεφθούν από τη διοίκηση μιας τράπεζας, 

ανάλογα με το βαθμό μεταβλητότητας (ευαισθησίας) των συνθηκών της αγοράς, 

στην οποία δραστηριοποιείται αυτή η τράπεζα. Ο σχετικός επιχειρηματικός 

κίνδυνος, ενεχόμενος στις συγκεκριμένες δραστηριότητες της τράπεζας, 

συνεκτιμάται με το μέσο όρο της επικινδυνότητας της αγοράς και μπορεί να 

ενσωματωθεί, μέσω ανάλυσης ευαισθησίας, στο συντελεστή προεξόφλησης των 

μελλοντικών χρηματικών ροών (Risk-Adjusted Discount Factor). Οι παρακάτω 

παράμετροι αποτελούν τα κύρια στοιχεία της μεθοδολογίας αυτής:

■ οι προβλέψεις των μετά φόρων χρηματικών ροών που θα προκύψουν στο 

τέλος κάθε περιόδου, για τους μετόχους,

■ ο προσδιορισμός του κατάλληλου (για τον συγκεκριμένο κίνδυνο της 

επένδυσης) συντελεστή προεξόφλησης,

■ ο χρονικός ορίζοντας των χρηματικών ροών για τις οποίες γίνονται οι 

προβλέψεις,

■ η ορθότητα των υποθέσεων για τα σενάρια εξέλιξης των μεγεθών της 

αγοράς, του κλάδου και της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Όσο μικρότερο σφάλμα εμπεριέχεται στις παραπάνω εκτιμήσεις, τόσο 

περισσότερο η υπολογιζόμενη αξία προσεγγίζει την εύλογη αξία μιας μετοχής, η 

οποία σε τελική ανάλυση αντιπροσωπεύει τις καθαρές μελλοντικές ροές διαθέσιμες 

στους μετόχους είτε υπό μορφή μερισμάτων, είτε υπό μορφή υπεραξίας. Η 

μέθοδος αυτή, υπερέχουσα των άλλων, ενσωματώνει στους υπολογισμούς της 

παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τα μελλοντικά οφέλη ενός μετόχου.
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Συγκεκριμένα:

❖ Βασίζεται σε οικονομικά μεγέθη (χρηματικές ροές) και όχι σε λογιστικά 

(λογιστικά κέρδη).

❖ Συνυπολογίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος.

❖ Υπολογίζει, σε όρους αξίας, τον επιχειρηματικό κίνδυνο μιας επιχείρησης, αλλά 

και τον χρηματοοικονομικό.

❖ Συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς των μετά φόρων οργανικών χρηματικών 

ροών τόσο στις μελλοντικές ανάγκες για κεφάλαια κίνησης, όσο και τις ανάγκες 

για πάγιες επενδύσεις.

❖ Επιτρέπει τον συνυπολογισμό ειδικών παραγόντων που επηρεάζουν την αξία 

μιας τράπεζας μετά από μια πιθανή εξαγορά ή συγχώνευση, π.χ. οικονομίες 

κλίμακας, εξοικονόμηση εξόδων, ανάπτυξη προϊόντων και συνεργασιών.

❖ Δεν αγνοεί την ύπαρξη του πληθωρισμού.

Κατά τη βασική αρχή της μεθόδου αυτής μια τράπεζα πρέπει να αποδίδει 

τουλάχιστον ένα ποσοστό ίσο με το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίων της 

(W.A.C.C.), το οποίο προεξοφλεί τις μελλοντικές λειτουργικές χρηματικές της 

ροές.

2) Η μέθοδος αποτίμησης της τρέχουσας αξίας (Net realize value) των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων (net asset valuation). Ενδείκνυται σε περιπτώσει 

τραπεζών που τελούν υπό διάλυση, ή δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη 

λειτουργία τους με την παρούσα μορφή τους.

3) Η μέθοδος των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών (Comparable Transactions 

Method). Προσδιορίζει την αξία μιας τράπεζας συγκρίνοντας την υπό μελέτη 

τράπεζα με παρόμοιες τράπεζες, που έγινα αντικείμενα πρόσφατων 

αγοραπωλησιών. Υπολογίζουμε ένα κατάλληλο δείγμα και προσδιορίζονται 

διάφοροι δείκτες σχετικοί με την αγοραπωλησία, όπως για παράδειγμα το λόγο 
τιμή / κέρδη, τιμή / πωλήσεις κ.α. Με βάση αυτούς του δείκτες επιλέγεται ο 

κατάλληλος συντελεστής που εφαρμοζόμενος στα μεγέθη της υπό μελέτης 

τράπεζας θα δώσει την εκτίμηση της αξίας της.
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4) Η μέθοδος αποτίμησης με βάση τα λογιστικά κέρδη, ή κέρδη μέθοδος του 

πολλαπλασιαστή των αναμενόμενων κερδών (P/E Capitalization method). 

Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την αξία της επιχείρησης σαν συνάρτηση πρώτον 

του ύψους των μελλοντικών διατηρητέων λογιστικών κερδών (Ρ/Ε) και δεύτερον 

του κατάλληλου πολλαπλασιαστή των κερδών της.

Στην πράξη η διαδικασία αποτίμησης συνίσταται μερικές φορές από απλούς 

κανόνες λήψης αποφάσεων. Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις αποτιμάται μια τράπεζα 

με βάση την αξία στα λογιστικά της βιβλία συν κάποιο ποσοστό των συνολικών 

καταθέσεων. Αυτό προφανώς είναι ένα φτωχό μέτρο της δυνατότητας που έχει μια 

τράπεζα για δημιουργία κερδών ή μετρητών.

3.7.1 Αποτίυηση, Οικονουική και Λογιστική Αξία
Η λογιστική αξία την οποία εμφανίζει η κατάσταση Ισολογισμού είναι γενικώς 

παραδεκτό ότι δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση την οικονομική αξία μιας 

επιχείρησης σε μια δεδομένη στιγμή. Αντίθετα οι δύο παραπάνω αξίες 

παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Η λογιστική σαν μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης των 

Ιστορικών συναλλαγών μιας επιχείρησης είναι χρήσιμη στον προγραμματισμό των 

ενεργειών της και κυρίως στη διασφάλιση της περιουσίας της, χωρίς να αποτελεί η 

ίδια σύστημα προσδιορισμού της τρέχουσας αξίας της.

Η οικονομική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι συνάρτηση των 

μελλοντικών ωφελειών που αναμένεται ότι θα αποφέρει και κατά συνέπεια που θα 
προκύψουν (κατ’ εκτίμηση) από την εκμετάλλευσή του. Σε μια δραστήρια και 

αποτελεσματική αγορά η αξία αυτή προσεγγίζει την αγοραία τιμή (market value). 

Κατ’ αναλογία μια τράπεζα ως ενιαίο περιουσιακό και διαπραγματεύσιμο στην 

αγορά στοιχείο, έχει αξία ανάλογη των προσδοκιών που σχηματίζει η αγορά για τις 

καθαρές μελλοντικές ωφέλειες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητές της, 

δεδομένου του ενδεχόμενου επιχειρηματικού κινδύνου. Θεμελιώδης αρχή που 

διέπει τη συμπεριφορά των μετόχων σήμερα, στη θεωρία αλλά και στην πράξη των 

χρηματοοικονομικών, είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων 

(shareholder’s wealth).
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Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεγιστοποίηση των καθαρών χρηματικών ροών 

διαθεσίμων στο τέλος μιας οικονομικής περιόδου στους μετόχους (με τη μορφή 

μερισμάτων, επανεπενδύσεων ή συνδυασμού και των δύο). Κατά συνέπεια η 

οικονομική αξία μιας τράπεζας αυτής καθ’ εαυτής ως ενιαίας οντότητας, ισούται με 

την καθαρή παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών και διαφέρει κατά 

πολύ από το σύνολο των αξιών των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων 

αποτιμημένων χωριστά το κάθε ένα όπως εμφανίζεται στους ισολογισμούς. Αυτό 

είναι προφανές αρκεί να σκεφθεί κανείς τη φήμη και πελατεία, την ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικά σήματα, δικαιώματα κ.λ.π. Αυτό μας οδηγεί 

αμέσως στο συμπέρασμα ότι αν αποτιμήσει κάποιος τα καθαρά ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία (πάγια, αποθέματα, πελάτες κ.α.) είτε στο κόστος, είτε στην 

τρέχουσα αξία τους, δεν θα καταλήξει στην αξία της επιχείρησης.

Τα ασώματα στοιχεία δεν μπορούν να αγνοηθούν και θα αποτιμηθούν 

υποχρεωτικά με βάση τις χρηματικές ροές που αυτά δημιουργούν, άρα οδηγούμεθα 

αναπόφευκτα στην προσέγγιση αποτίμησης των καθαρών μελλοντικών 

χρηματικών όρων της επιχείρησης.

Το πολύπλοκο πρόβλημα της αποτίμησης αποτελεί αντικείμενο αξιολογικών 

κρίσεων. Όμως τα παρακάτω μεγέθη μιας τράπεζας πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη έτσι ώστε να αποπληθωρισθεί κατά το δυνατόν η αποτίμησή τους από 

υποκειμενικούς παράγοντες. Τα μεγέθη αυτά είναι:

• Ιστορικό Κόστος Επένδυσης.

• Κόστος Αντικατάστασης Επένδυσης.

• Καθαρά έσοδα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (συμμετεχόντων και μη 

στη διαμόρφωση του οριακού κέρδους).

• Καταγραφή των ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία πιθανώς οδηγούν 

την τράπεζα σε υπερ-κέρδη, σε σχέση με άλλες ομοειδείς του ιδίου κλάδου.

• Καθαρά χρηματικά διαθέσιμα, ένδειξη της ικανότητας της τράπεζας να 

δημιουργεί ρευστά ανεξάρτητα των πηγών χρηματοδότησής της.

• Τα λογιστικά κέρδη των τελευταίων ετών.

• Τέλος, αν υπάρχει η προκαταρκτική τιμή προσφοράς ή ζήτησης.

3.7.1 Αποτίυηση, Οικονουική και Λογιστική Αξία__________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3.7.1 Αποτίυηση Οικονουική και Λογιστική Αξία_____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γενικά η αξία μιας τράπεζας μπορεί να θεωρηθεί ότι απαρτίζεται από:

Α) Την αξία αυτής καθ’ εαυτής της τράπεζας, ως ενιαίας και αυθύπαρκτης 
(stand-alone value) και

Β) Την αξία των αναμενόμενων δυνητικών ωφελειών που θα προκόψουν για 

τον επενδυτή από το νέο πλαίσιο λειτουργίας της τράπεζας. (Νέες αγορές, 

οικονομίες κλίμακας, παραγωγικότητα, διοίκηση, στρατηγικές ευκαιρίες 

συνεργασίες κ.λ.π.). Ο προσδιορισμός ωστόσο της αξίας των δυνητικών ωφελειών 

είναι δύσκολο να γίνει στην πράξη, διότι εμπεριέχει κατά πολύ το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να υπολογισθεί ένα 

μέγιστο και ένα ελάχιστο όριο για τις παραπάνω αξίες.

Πάντως η αξία μιας τράπεζας κατά τις απόψεις της Union Eyroptenne des 

Experts Comptables Economiques et Financitre (U.E.C.) απεικονίζεται:

Αξία Τράπεζας

Παρούσα αξία όλων των 
χρηματικών ροών που θα 

εισπράξει ο αγοραστής

+

Παρούσα αξία του 

προϊόντος εκκαθάρισης 

της τράπεζας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα κατέστη δυνατή μόνο 

μετά την πλήρωση τριών όρων:

Πρώτος όρος: Η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών συνέβαλε στη 

δημιουργία ενός σταθερότερου και προπάντων προβλέψιμου μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών 

έχουν τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, χωρίς να χρειάζεται πλέον να 

μαντέψουν την επόμενη συναλλαγματική κρίση ή την επόμενη κρίση του ισοζυγίου 

πληρωμών.

Δεύτερος όρος: Οι ιδιωτικοποιήσεις επέτρεψαν ουσιαστικά τη ριζική 

αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος. Η αρχή έγινε με την 

Τράπεζα Πειραιώς που επέστρεψε στον ιδιωτικό τομέα το Δεκέμβριο του 1991 

αντί του ποσού των 3 δις δραχμών. Ακολούθησε η ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας 

Κρήτης έναντι 93 δις δραχμών και η πώληση της Ιονικής στην ALPHA Τράπεζα 

στην τιμή των 270 δις δραχμών.

Τρίτος όρος: Οι βελτιώσεις του νομοθετικού, κανονιστικού και 

δεοντολογικού πλαισίου που αφορά τη διοίκηση των εταιρειών κατέστησαν δυνατή 

την υλοποίηση των συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Καταλυτικό ρόλο επίσης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές έπαιξε τόσο η 
υιοθέτηση ενός σύγχρονου λογιστικού σχεδίου για τις τράπεζες που εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά το 1995, όσο και η άνθηση του Χρηματιστηρίου, μεταξύ Μαρτίου 

1998 και Σεπτεμβρίου 1999.

Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που προοδευτικά 

εντείνεται διεθνώς και με καλπάζοντα ρυθμό μεταμορφώνει το διεθνές οικονομικό 

και επιχειρησιακό περιβάλλον, δεν άφησε ανέπαφη και τη δική μας χώρα. Ο 

ολοένα εντεινόμενος ανταγωνισμός στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, ωθεί και 

τις ελληνικές επιχειρήσεις στη δημιουργία βιώσιμων μεγάλων οικονομικών 

μονάδων, οι οποίες να μπορούν να σταθούν όρθιες στον ανελέητο ανταγωνισμό.
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Για να επιβιώσουν οι ελληνικές τράπεζες, μέσα στο νέο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, ωθούνται εκούσες ή άκουσες σε συγχωνεύσεις με άλλες ελληνικές, 

ευρωπαϊκές, αμερικάνικες κλπ. τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν ή 

απομακρύνουν τον αφανισμό τους από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο. 

Η συγχώνευση των μικρών και μεσαίων ελληνικών τραπεζών με άλλες ελληνικές, 

ευρωπαϊκές κλπ τράπεζες αποτελεί γι’ αυτές σήμερα μονόδρομο, αν επιθυμούν να 

επιβιώσουν και να εδραιώσουν τη θέση τους μέσα στο νέο αυτό οικονομικό τοπίο.

Στην Ελλάδα η απελευθέρωση των αγορών και του τραπεζικού συστήματος 

οδήγησε στην ίδρυση πολλών μικρών ιδιωτικών τραπεζών. Οι Τράπεζες αυτές, 

εκμεταλλευόμενες τα υψηλά επιτόκια και τα υψηλά ecart, μπόρεσαν να 

σταθεροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Όμως αυτή η περίοδος φαίνεται ότι 

τελειώνει. Τα περιθώρια κέρδους μειώνονται. Δυνατότητα μεγάλης αύξησης των 

αντλούμενων και χορηγούμενων κεφαλαίων δεν υπάρχει, δεδομένου ότι 

αναπτύσσονται και άλλα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προϊόντα από φορείς του 

ευρύτερου χρηματοπιστωτικού χώρου.

Θα φθάσουμε δηλαδή στο σημείο όπου οι Τράπεζες θα είναι περισσότερες 

από αυτές που χρειάζονται. Τότε τον κύριο ρόλο θα τον έχουν τα μεγάλα 

πιστωτικά ιδρύματα. Είναι λογικό όμως να περάσει κάποια μικρή περίοδος 

ωρίμανσης της κατάστασης, πριν περάσουμε στην επόμενη φάση 

ιδιωτικοποιήσεων και συγχωνεύσεων καθώς και στην εντονότερη διεθνοποίηση. 

Θα πρέπει στο διάστημα αυτό τα μεγάλα υπό κρατικό έλεγχο τραπεζικά ιδρύματα 

να έχουν αναδιοργανωθεί και εξυγιάνει τα χαρτοφυλάκιά τους. Παράλληλα, οι 

μικρότερες Τράπεζες θα πρέπει να επιδοθούν σε ένα αγώνα δρόμου εδραίωσής 

τους, διότι άλλως θα καταλήξουν να εξαγοραστούν από τους κυρίαρχους της 

αγοράς. Σημαντική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι το μέγεθος τους, 

που τις καθιστά ανίσχυρες να ανταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην 

αγορά χονδρικής, στη διαχείριση κεφαλαίων, κ.ά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Η ελληνική ποανυατικότητα στκ εξαγορές και συγχωνεύσεις
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Μακροπρόθεσμα, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν 

τον ανταγωνισμό αυτό, ακόμα και στην αγορά λιανικής. Για να απαντηθεί η 

πρόκληση του ανταγωνισμού, ελάχιστα προαπαιτούμενα είναι η εξωστρέφεια, η 

αλλαγή κουλτούρας με επίκεντρο τον μέτοχο και τον πελάτη, η στενότερη σύνδεση 

των αμοιβών με την παραγωγικότητα και η ευελιξία.

Η αναδιάρθρωση και συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

δεν είναι μόνο σύγχρονο ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο. Οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην 

Ευρώπη, όπου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) επέτεινε την ανάγκη 

δημιουργίας μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, ενώ στην Ασία θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν λύση στα προβλήματα αδύναμης κεφαλαιακής επάρκειας και 

χρεοκοπίας.

Στην Ελλάδα οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις συναντούσαν σημαντικά εμπόδια 

κατά το παρελθόν, κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται:

• Ο μικρός αριθμό εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ,

• Η ισχυρή παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας και οικογενειακής οργάνωσης των 

τραπεζών,

• Ο κατακερματισμός και τα περιορισμένα όρια των τραπεζών και

• Οι μη διαφαινόμενες προοπτικές της εγχώριας αγοράς, έλλειψη κατάλληλου 

θεσμικού πλαισίου.

Με τη δημιουργία όμως της Ενιαίας αγοράς το 1986, που οδήγησε σε ένα κύμα 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε 

σημαντικά. Έτσι, μεταξύ 1987 και 1994, το 9% περίπου του ενεργητικού της 

ελληνικής βιομηχανίας έγινε αντικείμενο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, με το 

ποσοστό αυτό να φτάνει το 13-24% στους κλάδους τροφίμων, ποτών, πλαστικών 

και μη μεταλλικών ορυκτών. Ανάλογα, αλλά μη προσδιορίσιμα ποσοστά εκτιμάται 

ότι σημειώθηκαν και σε κλάδους των υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά την περίοδο 

1985-1993, οι περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έγιναν μέσω 

Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Στην αμέσως επόμενη περίοδο (1994-σήμερα) οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες φαίνεται να συνυπάρχουν με σημαντικές 

άμεσες ξένες επενδύσεις, λ.χ. στην κινητή τηλεφωνία, στα καζίνο, στα 

υπερμάρκετ, στα έργα του Γ ΚΠΣ. Με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την απελευθέρωση 

του Τραπεζικού συστήματος, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενική 

βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της οικονομίας, τις ευκαιρίες των μεγάλων 

έργων, τη διάνοιξη προοπτικών στα Βαλκάνια, καθώς και με τη συνεχιζόμενη 

πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, πολλαπλασιάστηκαν οι Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις στη χώρα μας, με αιχμή, τα τελευταία χρόνια, το ίδιο το τραπεζικό 

σύστημα. Το 1999 σημειώθηκε σημαντικό κύμα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, με 

επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους.

Ειδικά στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζονται αξιοσημείωτες αλλαγές στα μερίδια 

αγοράς των Τραπεζών, με σημαντική άνοδο των μεριδίων των ιδιωτικών ομίλων. 

Οι περισσότεροι αναλυτές στη χώρα μας συμφωνούν ότι η τάση αυτή θα 

συνεχιστεί τόσο σε κλάδους αιχμής για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (όπως ο 

τραπεζικός), όσο και στο σύνολο της οικονομίας, σε συνδυασμό με

• τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ,

• τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης του παραγωγικού ιστού,

• τις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού

• την επέκταση, όπως διαφαίνεται, της πολιτικής αποκρατικοποιήσεων στα 

επόμενα χρόνια.
Το μέγεθος, ως παράγων που συμβάλει στον αποτελεσματικό καταμερισμό 

του κινδύνου και σε οικονομίες κλίμακας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, θα 

πάψει να έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

ο περιορισμός του κόστους προβολής και προώθησής τους στην αγορά θα 

καταστεί κρίσιμο στοιχείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ21

Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, που 

χρονολογείται περίπου εδώ και ένα αιώνα, γνώρισε τέσσερις περιόδους 

εξάρσεως. Το πρώτο κύμα των εξαγορών - συγχωνεύσεων επιχειρήσεων 

αφορούν σε ομοειδείς επιχειρήσεις (οριζόντια συγκέντρωση) και στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποσκοπούσαν σε μονοπώληση της αγοράς (1898 - 

1982). Το δεύτερο κύμα εξαγορών - συγχωνεύσεων επιχειρήσεων αφορούσε και 

πάλι ομοειδείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε μονοπωλιακές 

συνθήκες ανταγωνισμού (1925 - 1930). Το τρίτο κύμα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών(1966 - 1968) είχε ως αποτέλεσμα η δημιουργία μεγάλων οικονομικών 

συγκροτημάτων, μέσω διαγώνιων συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτέλεσμα που 

οφειλόταν στη διαφοροποίηση και επέκταση των επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα 

και καινούργιες αγορές.

Στο τελευταίο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, που έχει αρχίσει από 

το 1974 και έχει ενταθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο 

συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των μεγάλων εταιριών, στην προσπάθειά 

τους να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το νέο διεθνές 

φαινόμενο της «παγκοσμιοποίησης» ωθεί τις επιχειρήσεις στην εδραίωση της 

παρουσίας τους στις ανά τον κόσμο μεγάλες αγορές, με σκοπό να 

εκμεταλλεύονται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τις οικονομίες κλίμακος. 

Ιδιαίτερα μετά το 1984, το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει λάβει 

τεράστιες διαστάσεις, ώστε το φαινόμενο αυτό να αποκαλείται «μανία εξαγορών 
και συγχωνεύσεων» (mergermania), ως αναπότρεπτη συνέπεια της διεθνούς 

τάσεως της «παγκοσμιοποίησης».

Το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων αλλάζει ήδη 

το οικονομικό επιχειρηματικό τοπίο στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι διακρατικές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν είναι νέο φαινόμενο για την Ευρώπη. Οι 

μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες, εδώ και τριάντα χρόνια, έχουν εισχωρήσει στον 

ευρωπαϊκό χώρο με τη μέθοδο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να 

καρπωθούν οφέλη από την επικείμενη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς το 

1992. Εξάλλου, η Μεγάλη Βρετανία, τα τελευταία χρόνια, έχει επεκταθεί στις ΗΠΑ, 

με την εξαγορά μεγάλου αριθμού εταιριών.

21 www.otoe/ine.gr και iiivw.eurobank gr
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4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο στην ιστορία 

των οικονομικών και επιχειρησιακών εξελίξεων, στο εσωτερικό μιας χώρας ή και 

μεταξύ διαφόρων χωρών (διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις). Μια γενική 

εικόνα των πρόσφατων τάσεων στις διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

παρέχεται από τους Πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν. Η οικονομική ιστορία 

αναφέρει τουλάχιστον 5 σημαντικά κύματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στις 

Η.Π.Α: την περίοδο 1895-1904, την περίοδο 1922-1929, την περίοδο 1940-47, τη 

δημιουργία ομίλων ετερογενών επιχειρήσεων (conglomerates) της δεκαετίας του 

1960 και το τελευταίο κύμα εξαγορών, που ξεκίνησε το 1976 και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα. Τα κύματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α. φαίνεται να 

συνδέονται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με σημαντικές εξελίξεις στις αγορές, 

με ευκαιρίες επενδύσεων μετά από λήξη πολέμων ή διεθνείς ανακατατάξεις, με 

σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, με κρατικά κίνητρα ή και με συγκρούσεις 

συμφερόντων ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη και στους μετόχους των 

εταιρειών.
Πίνακας 1:

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 1991-1996, δις $

ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ Ε&Σ

1991 86

1992 122

1993 163

1994 196

1995 229

1996 274

Σύνολο 1070

Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999)
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Ειδικά για την Ευρώπη, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και παίζει η δημιουργία της Ενιαίας 

αγοράς, η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού, η απορύθμιση (deregulation), οι 

ανάγκες εκσυγχρονισμού και ανασύνταξης του Πιστωτικού Συστήματος, καθώς και 

οι αποκρατικοποιήσεις και οι ευκαιρίες που αναδείχθηκαν με την προοπτική 

ενσωμάτωσης στην αγορά αυτή των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών των Financial Times, το τελευταίο κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αγγίζει το 

απόγειό του. Οι προσφορές εξαγοράς που υποβλήθηκαν σε αμερικανικές 

επιχειρήσεις πέρυσι έφθασαν τα 1.756 δις δολάρια, αυξημένες κατά 8% σε σχέση 

με το αμέσως προηγούμενο έτος, ενώ οι προσφορές εξαγοράς σε ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 105%, φθάνοντας την αξία των 1.222 δις δολαρίων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Κατανομή διασυνοριακών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων ανάλογα με την περιοχή προέλευσης της

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο περιοχής Μερίδιο χώρας
στο Σύνολο (%) στο Σύνολο (%)

Δυτ. Ευρώπη 47,6

Ην. Βασίλειο 11,1

Γερμανία 7,7

Ελβετία 6,4

Ολλανδία 5,9

Γαλλία 5,4

Ισπανία 2,5

Βέλγιο-
Λουξεμβούργο

1,7

Σουηδία 1.7
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Ιταλία 1.3

Νορβηγία 1,2

Ιρλανδία 1,1

Βόρεια
Αμερική

32,1

ΗΠΑ 24,9

Καναδάς 7,2

Ασία 9,6

Κορέα 1,9

Χονγκ-Κονγκ 1,5

Σιγκαπούρη 1,4

Μαλαισία 1,1

Λοιπές
ανεπτυγμένες

8,2

Ιαπωνία 4,8

Αυστραλία 2,5

Λατ. Αμερική 
& Καραϊβική

1,8

Κεντρική &
Ανατολική
Ευρώπη

0,4

Αφρική 0,1

Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999)
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, η Δυτ. Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική 

(και μεταξύ αυτών οι αγγλοσαξωνικές χώρες, δηλαδή Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο), 

είναι οι «κυρίαρχοι του παιχνιδιού» στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις που γίνονται 

διασυνοριακά από επιχειρήσεις τους.

Όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα 3, την ίδια κυριαρχία διατηρούν και ως προς 

τις διασυνοριακές πωλήσεις εταιρειών της περιοχής τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Κατανομή διασυνοριακών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων ανάλογα με την περιοχή προέλευσης της
εξαγοραζόμενης επιχείρησης, 1995-97.

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο περιοχής 
στο Σύνολο (%)

Μερίδιο χώρας στο 
Σύνολο (%)

Δυτ. Ευρώπη 34,7

Ην. Βασίλειο 15,4

Γαλλία 4,5

Γερμανία 3,8

Ιταλία 2,1

Ολλανδία 1,8

Βέλγιο - 

Λουξεμβούργο

1,7

Ισπανία 1,2

Ελβετία 1,0

Σουηδία 1,0

Βόρεια
Αμερική

30,9

ΗΠΑ 23,3
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Καναδάς 3.9

Ασία 16,7

Κίνα 4,5

Ινδονησία 1.3

Χονγκ-Κονγκ 1.2

Ινδία 1.2

Σιγκαπούρη 1.0

Λατ. Αμερική 
& Καραϊβική

9,1

Βραζιλία 2.3

Αργεντινή 1.4

Μεξικό 1.4

Βενεζουέλα 1.3

Λοιπές
ανεπτυγμένες

7,0

Αυστραλία 4.1

Κεντρική &
Ανατολική
Ευρώπη

3,5

Ρωσία 1.8

Αφρική 0,8

Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999)
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Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών σε τράπεζες, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ασφαλιστικές εταιρείες, από το 1985 έως το 1997, στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ αντίστοιχα. Στους πίνακες, οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

(Mergers & Acquisissons = Μ&Α) χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον κλάδο 

και με τον τόπο προέλευσης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, αν δηλαδή ο 

αγοραστής (acquirer) δραστηριοποιείται στην ίδια επικράτεια με την υπό εξαγορά. 

Παρατηρείται ότι οι εγχώριες Μ&Α υπερτερούν σε μέγεθος των διεθνών, καθώς 

και οι εντός κλάδου (στις διαγώνιους κάθε μήτρας) των εκτός κλάδου. Οι 

διαφοροποιήσεις είναι πιο έντονες στις ΗΠΑ. Κατ’ εξαίρεση, στην Ευρώπη, οι 

διεθνείς, εντός κλάδου συγχωνεύσεις και εξαγορές για τις ΕΠΕΥ και τις 

ασφαλιστικές εταιρείες υπερτερούν των αντίστοιχων εγχωρίων.

Μετά το 1997, τα μεγέθη των Μ&Α έχουν αυξηθεί δραματικά. Στις ΗΠΑ το 

1998 έγιναν 9 από τις 10 μεγαλύτερες σε αξία συγχωνεύσεις όλων των εποχών, 

και 4 από αυτές αφορούσαν τράπεζες: Citicorp-Travelers (72,6 δισ. δολ.), 

BankAmerica-NationsBank (61,6 δισ. δολ.), BankOne-FirstChicago, Northwest- 

WellsFargo.

Στην Ευρώπη, το 1998 έγινε η συγχώνευση της UBS με τη Swiss Bank 

Corporation, ενώ διεθνώς η Deutsche Bank με την Bankers Trust (10,1 δισ. δολ.). 

Το 1999, έχουν ήδη ξεκινήσει μεγάλες συγχωνεύσεις, εξαγορές ευρωπαϊκών 

τραπεζών: Στην Ισπανία, η Banco Santander συγχωνεύτηκε με την Banco Central 
Hispano, ενώ στη Γαλλία, η Banque Nationale de Paris δεν κατόρθωσε να 

εξαγοράσει, μετά την επιθετική προσφορά της, το δίδυμο Societe Generale- 

Paribas (37 δισ. δολ.), που επρόκειτο να συγχωνευτεί έναντι 15,1 δισ. δολ. Στην 

Ιαπωνία, αναμένεται σύντομα να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, 

μετά τη συγχώνευση τριών τραπεζών, της Daiich Kangyo Bank, της Fuji Bank και 

της Industrial Bank of Japan.

Τα κυριότερα παραδείγματα, όπως έχουν δημοσιευθεί στο διεθνή οικονομικό τύπο 

για την ευρωπαϊκή αγορά είναι:
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Η συγχώνευση των δύο μεγάλων ολλανδικών τραπεζών ABN (Algememe 

Bank Nederland) και AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank) που έγινε το 1990 

κατέληξε σε μείωση προσωπικού κατά 6% στην εγχώρια αγορά. Η νέα Τράπεζα 

συνέχισε την τακτική των εξαγορών αγοράζοντας το 1992 το βρετανικό 

χρηματοπιστωτικό οίκο Hoare Govett και το 1995 τη σουηδική εταιρία 

χρεογράφων Alfred Berg Holding. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η στρατηγική 

συμμαχία (χωρίς ανταλλαγή μετοχών) με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα 

Ν.Μ. Rothschild & Sons που επίσης έψαχνε για εταίρο στον ευρωπαϊκό χώρο μετά 

την αποτυχία συνεργασίας με τη βρετανική Smith New Court που τελικά 

εξαγοράστηκε από τη Merill Lynch.

Μια πιο πρόσφατη συγχώνευση μιας ολλανδικής ασφαλιστικής εταιρίας 

(Nationale-Nederlanden) και της τράπεζας NMB-POSTBANK (που προήλθε από 

τη συγχώνευση των δύο τραπεζών ΝΜΒ και POSTBANK νωρίτερα) κατέληξε στη 

δημιουργία ενός πραγματικά τραπεζοασφαλιστικού κολοσσού, της I.N.G. 

(INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROUP) που πρόσφατε εξαγόρασε και την 

BARINGS, μετά τα προβλήματα της τελευταίας από δραστηριότητες σε παράγωγα 

προϊόντα.

Στην Ισπανία οι συγχωνεύσεις απέβλεπαν στην ισχυροποίηση των 

τραπεζών στην πορεία της Ενιαίας αγοράς και την πρόληψη εξαγορών από τους 

ξένους. Σ’ αυτή τη διαδικασία συμμετείχε ενεργά η κυβέρνηση και τράπεζες 

Δημόσιου ενδιαφέροντος. Επιτυχημένες προσπάθειες θεωρούνται οι 
συγχωνεύσεις των τραπεζών Banco Bilbao και Banco Vizcaya που δημιούργησε 

την BBV (1988), των Caja de Barcelona και La Caixa (1989) και των Banco 

Central και Banco Hispano (1992). Επίσης το 1994 είχαμε και τη συγχώνευση της 

Santander με τη Banesto μετά τα προβλήματα της τελευταίας.

Στην Ιταλία οι ιδιωτικοποιήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που 

βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ευρείας κλίμακας. Η αγορά της Ιταλίας είναι από τις πιο 

κατακερματισμένες στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει 400 εμπορικές τράπεζες και 600 

αγροτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Δεσπόζουσα στην Ιταλική τραπεζική αγορά θέση έχουν, η ιδιωτικοποίηση 

της Banca Commerciale Italiana (BCI) και η πορεία της Banco di Napoli, που είναι 

από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας και παρουσιάζει σημαντικά 

προβλήματα. Σημαντικές είναι και οι συγχωνεύσεις της Credit Italiano (.95), της 

Banca di Roma (,92), της Cariplo (.92) και της San Paolo (.92).

Στη Γαλλία το φαινόμενο αυτό είναι πιο περιορισμένης έκτασης, με 

κορυφαίο γεγονός την πορεία της κρατικής τράπεζας Credit Lyonnais που τα έτη 

1992-,94 παρουσίασε ζημιές $ 4.2 δις.

Ιδιαίτερα επεκτατική θεωρείται η πρακτική των τριών μεγαλύτερων 

Γερμανικών τραπεζικών ιδρυμάτων της Deutsche Bank, της Dresner Bank και της 

Commerzbank με απόκτηση έδρας για διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες στο 

Λονδίνο. Το 1994 η Deutsche Bank συγκέντρωσε όλες τις τραπεζικές επενδυτικές 

δραστηριότητες στη βρετανική θυγατρική της Morgan Grenfel. Η Dresner Bank 

εξαγόρασε την βρετανική τράπεζα επενδύσεων Kleinwort Benson Croup Pic. Η 

Commerzbank εισήλθε στη βρετανική αγορά εξαγοράζοντας την εταιρία 

διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων Jupiter Tyndall Pic.

Παράλληλα οι ελβετικές τράπεζες ισχυροποιούν την παρουσία τους στις 

διεθνείς χρηματαγορές με εξαγορές επενδυτικών τραπεζών, όπως Credit Suisse- 

First Boston, Swiss Bank Corporation-Warburg, Union Bank Suisse-Phillips and 

Drew. Συγχωνεύσεις μικρότερης εμβέλειας σημειώθηκαν και στα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά κράτη με κυριότερη την εξαγορά το 1995 της Banco Portugues do 
Atlantico από την Banco Commercial Portugues, μια τράπεζα που ιδρύθηκε μόλις 

πριν 10 χρόνια και η οποία σήμερα (μαζί με την εξαγορασθείσα) είναι η 

μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας.

Εάν για τις Η.Π.Α., μετά την έκρηξη συγχωνεύσεων της τελευταίας 5ετίας, 

ίσως υποχωρήσει το φαινόμενο και περάσουμε στο αμέσως επόμενο βήμα, εκείνο 

της διάσπασης και της επιλεκτικής ανασύνταξης των επιχειρήσεων και των 

ομίλων, στην Ευρώπη εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.
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Ο λόγος είναι ότι, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, που υπήρξε 

πρωτοπόρο στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ήδη από το δεύτερο μισό του 20ού 

αιώνα και αργότερα στις ιδιωτικοποιήσεις, η υπόλοιπη Ευρώπη σχετικά πρόσφατα 

δοκιμάζει τις επιδόσεις και τις αντοχές της στον τομέα αυτό. Επομένως οι 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις αναμένεται να αυξηθούν και να μας απασχολήσουν, 

τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, για πολλά χρόνια ακόμα. Μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω:

1) Lloyds και TSB (UK) το 1997: εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας εξαγορά που 

στόχευε στην εξοικονόμηση 350 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών ετησίως.

2) NatWest και Gartmore (1997) εξαγορά των οικονομικών υπηρεσιών που 

αποσκοπεί στην επέκταση των ευκαιριών του αγοραστή.

3) Hong Kong and Shanghai Bank και Midland (1997) πλήρης συγχώνευση σε 

παγκόσμιο επίπεδο.

4) Chase Manhattan και J.P. Morgan (διεθνής οίκος αξιολόγησης, εκτίμησης και 

διαβάθμισης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών) το 2000 πλήρης 

εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη.

5) Travelers (αγοραστής) με Citicorp, (πωλητής) συγχώνευση με μέγεθος 

επιχείρησης $ 80 δις.

6) Nationsbank (αγοραστής) με Bank America (πωλητής) συγχώνευση με νέο 

μέγεθος επιχείρησης $ 60 δις.

Mitsubishi Bank (αγοραστής) με Bank of Tokyo (πωλητής) συγχώνευση με νέο 
μέγεθος επιχείρησης $ 33,8 δις.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με βάση τα όσα εττισημάναμε στα προηγούμενα για τη σημασία και την 

έκταση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στη χώρα μας και διεθνώς, είναι πλέον 

ανάγκη να εξετάσουμε ειδικότερα ορισμένα προβλήματα κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας και αποδοχής των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Τα θέματα 

αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις επιπτώσεις των Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων στην οργάνωση και διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, στην 

απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού στην εξαγοράζουσα 

και στην εξαγοραζόμενη τράπεζα.

5.1 Επιχειρησιακή ολοκλήρωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναυικού.
Οι περισσότερες επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην 

απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, είτε αυτές εξετάζονται σε μικρο

οικονομικό (επιχείρηση) είτε σε μακρο-οικονομικό επίπεδο (οικονομία, ομάδα 

οικονομιών), περνούν μέσα από αλλαγές σε βασικά στοιχεία ή και στη γενικότερη 

φιλοσοφία των πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις αντίστοιχες 

επιχειρησιακές ενότητες. Γι’ αυτό και είναι σκόπιμο, πριν να εξετάσουμε τη 

γενικότερη επίπτωση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην απασχόληση και 

στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που υφίσταται αυτές τις μεταβολές, να 

σκιαγραφήσουμε τον τρόπο που οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ή αναμένεται να 

επηρεάσουν τις επιμέρους πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικές μελέτες για 

το θέμα εντοπίζουν δύο βασικές περιπτώσεις, με σαφώς διαφορετική επίπτωση 

στις ασκούμενες πολιτικές, επομένως και στη φιλοσοφία οργάνωσης και εξέλιξης 
των εργασιακών σχέσεων στο εσωτερικό των τραπεζών:

Πεοίπτωση Α: Συντονισυένη ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός Ουίλου Τραπεζών.
Σε αυτή την περίπτωση, η εξαγορά γίνεται κυρίως με σκοπό πρόσθετα 

οικονομικά οφέλη (ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός ομίλου ή ανάπτυξη με σκοπό τη 

μεταπώληση της τράπεζας). Η τράπεζα εντάσσεται σε έναν όμιλο, η κεφαλή του 

οποίου επιβάλλει στα κατώτερα επίπεδα βραχυπρόθεσμους σχετικά στόχους.
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Βέβαια οι στόχοι αυτοί τίθενται στο μέτρο που δεν ενδιαφέρεται να 

αξιοποιήσει τις όποιες συνέργιες ανάμεσα στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες 

που αποτελούν τον όμιλο. Αυτή η επιλογή οδηγεί σε σημαντική αυτονομία των 

επιμέρους τραπεζών ή λειτουργικών ενοτήτων και σε σχετική αποκέντρωση στην 

άσκηση πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Βέβαια, οι οικονομικοί περιορισμοί της μητρικής τράπεζας μπορεί να 

μειώνουν σημαντικά τη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους διευθυντικών στελεχών, 

δεδομένου ότι κάθε απόφασή τους σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να 

επιδρά στο συνολικό κόστος, επομένως και στη συνολική οικονομική απόδοση του 

ομίλου. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε θέματα μακροπρόθεσμων επενδύσεων 

στο Ανθρώπινο Δυναμικό (Εκπαίδευση, σχεδιασμός καριέρας κλπ), για τα οποία 

περιορίζονται οι αρμοδιότητες και τα περιθώρια παρέμβασης των αντίστοιχων 

στελεχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης των 

συλλογικών εργασιακών σχέσεων ή και πολιτικές εξατομίκευσής τους, με 

εντοπισμό κέντρων κέρδους και κόστους, διαφοροποιημένες πολιτικές υποκίνησης 

και ανάπτυξης προσωπικού, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

κυρίως σε βραχυπρόθεσμη βάση. Συνολικά, διαμορφώνεται μια Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού «πολλών ταχυτήτων», που διατηρεί και αναπτύσσει 

έντονα διαφοροποιημένα (από άποψη αμοιβής, δικαιωμάτων και συνθηκών 

εργασίας) εργασιακά καθεστώτα, με επιλεκτικές και αποκεντρωμένες πολιτικές, με 

διαφορετικές ρυθμίσεις και αρμοδιότητες μεταξύ επιχειρήσεων ή και λειτουργικών 

ενοτήτων του ίδιου ομίλου, ακόμα και της ίδιας επιχείρησης. Εννοείται ότι η 

κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συλλογική εκπροσώπηση 

και έκφραση των εργαζομένων, περιορίζοντας ανάλογα τη δύναμη των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πεοίπτωση Β: Αξιοποίηση ουσιαστικών συνεργιών - πλήρης τραπεζική 
ολοκλήρωση.

Σε αυτή την περίπτωση η εξαγορά γίνεται κυρίως με στόχο την αναζήτηση 

και αξιοποίηση ουσιαστικών συνεργιών ανάμεσα στην εξαγοράζουσα και στην 

εξαγοραζόμενη τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Επιγειοησιακή ολοκλήρωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναυικού.
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Η αναζήτηση τέτοιων συνεργιών μπορεί να αναφέρεται:

1. σε κάθετη ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα τράπεζα να ελέγχει 

διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού / εμπορίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας)

2. σε οριζόντια ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα τράπεζα να 

επωφελείται από ένα ενιαίο δίκτυο διανομής, από παρόμοια τεχνολογία 

κλπ)

3. σε χωροταξική ολοκλήρωση (η εξαγοράζουσα τράπεζα ενισχύει την 

παρουσία και τη θέση της σε διαφορετικές περιοχές, χώρες κλπ).

Οι εξαγορές αυτές συνδυάζονται, αργά ή γρήγορα, με συγχώνευση των 

ενεχόμενων τραπεζών. Η παρέμβαση της Διοίκησης του ομίλου στην 

εξαγοραζόμενη τράπεζα δεν περιορίζεται στον γενικό οικονομικό έλεγχο, αλλά 

επηρεάζει άμεσα και σημαντικά όλα τα θέματα παραγωγής και οργάνωσης, 

προχωρώντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνολικό ανασχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων της.

Οι επιπτώσεις στο είδος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα 

αναπτυχθεί τελικά είναι, σ’ αυτή την περίπτωση, άμεσες και σημαντικές. Οι 

πολιτικές ασκούνται με βάση ενιαία πλαίσια, όργανα και φιλοσοφία, αφήνοντας 

ελάχιστα περιθώρια διαφοροποίησης ανάλογα με τα προϋπάρχοντα (και συνήθως 

διαφορετικά) εργασιακά καθεστώτα ή/και τις υφιστάμενες στις επιμέρους τράπεζες 

πρακτικές. Στην περίπτωση αυτή ανακύπτουν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 

τα περισσότερα προβλήματα προσδιορισμού ενός αποτελεσματικού και κατά το 
δυνατόν ενιαίου πλαισίου όρων αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους και 
τα στελέχη.

Περίπτωση Γ: Επικεντρωυένη - επιλεκτική επιχειρησιακή ολοκλήρωση.
Από ορισμένους μελετητές έχει ωστόσο επισημανθεί και μια τρίτη περίπτωση 

όταν η εξαγοράζουσα επιχείρηση, απορροφώντας επιλεκτικά ή ολικά την 

εξαγοραζόμενη, αποφασίζει να επικεντρωθεί σε ένα κύριο προϊόν ή υπηρεσία, σε 

ένα συγκεκριμένο είδος πελατείας, αγοράς ή/και περιοχής. Σε αυτή την 

περίπτωση, η ελέγχουσα τράπεζα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ένα σχετικά 

περιορισμένο πυρήνα εργαζομένων και στελεχών, που θεωρεί απαραίτητα για την 

αποδοτική και ανταγωνιστική της λειτουργία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Επιχειρησιακή ολοκλήρωση και Διοίκηση Ανθοώπινου Δυναυικού.
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Σε αυτούς εφαρμόζει συγκροτημένες πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, που 

αντιστοιχούν στη δημιουργία ή διατήρηση μιας «εσωτερικής αγοράς εργασίας»,

• σχετικά προστατευμένης από τις πιέσεις και τις διακυμάνσεις της 

εξωτερικής αγοράς εργασίας,

• με σαφείς και επωφελείς για τους εργαζόμενους κανόνες, ρυθμίσεις και 

παροχές

• με σημαντικές εγγυήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και καριέρας. 

Παράλληλα εγκαταλείπει ή εξωτερικεύει τις λιγότερο σημαντικές

δραστηριότητες σε υπεργολάβους - προμηθευτές ή/και σε δορυφορικές τράπεζες, 

που λειτουργούν κάτω από σαφώς δυσμενέστερους και ασταθείς όρους αμοιβής 

και εργασίας.

Τέτοιες πρακτικές έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τη θεωρία των 

οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών, ως βασικός μηχανισμός κατάτμησης 

της αγοράς εργασίας τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες 

χώρες.

Ειδικότερα, μελέτες που έγιναν με βάση στοιχεία για τις διασυνοριακές 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις κατέδειξαν ότι η ποσοτική κυριαρχία των 

αγγλοσαξωνικών τραπεζών (Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο) στις διασυνοριακές 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις τείνει να επιβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στις εξαγοραζόμενες τράπεζες, τα οποία εστιάζονται σε 
στοιχεία όπως:

• άμεση ελαχιστοποίηση κόστους προσωπικού

• εισαγωγή ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα στην ποσοτική της 

διάσταση (αποσταθεροποίησης διάρκειας σύμβασης, χρόνου και αμοιβής 
εργασίας),

• προβλήματα αναγνώρισης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης - αντιθετικές 

σχέσεις με τη συλλογική εκπροσώπηση, - έντονα μονομερείς πρακτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Επιχειρησιακή ολοκλήρωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναυικού.
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Αντίθετα, τα ετπκρατούντα στην ηπειρωτική Ευρώπη πρότυπα Διοίκησης, 

εστιάζονται σε διαφορετικά στοιχεία όπως:

• μακροχρόνιοι στόχοι διαχείρισης και επένδυσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό

• μεγαλύτερη βαρύτητα στην υποκίνηση και συμμετοχή του στους στόχους 

της τράπεζας

• σημασία στην εκπαίδευση και την ποιοτική ευελιξία της εργασίας 

(πολυδυναμία του εργαζόμενου)

• θεσμική αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης

• σαφείς κανόνες και ανεπτυγμένο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων

• παράδοση σχέσεων συνεννόησης ή και συνεργασίας με τα συνδικάτα

Η σύγκρουση των παραπάνω διαφορετικών αντιλήψεων στη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνδέεται άρρηκτα με τη σημασία του παράγοντα 

«φιλοσοφία Διοίκησης», «υποκίνηση» και «επιχειρησιακή κουλτούρα» στις 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει στη σχετική επικράτηση 

του «αγγλοσαξωνικού προτύπου».

Ανεξάρτητα από τη σημασία που αποδίδεται από τη θεωρία και την πρακτική 

στους κοινωνικούς παράγοντες επιτυχίας των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, 

γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η 

αποτελεσματική υποκίνησή του στο πλαίσιο υλοποίησης των Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων είναι κρίσιμος για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε σχετικού 

εγχειρήματος κάτι που προϋποθέτει:
• προσεκτικό σχεδίασμά και υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών Ανθρώπινου 

Δυναμικού, αλλά και

• επαρκή πληροφόρηση, διαφάνεια, κατάκτηση της απαιτούμενης 

εμπιστοσύνης και αποδοχής στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών 

(Διοίκηση, συλλογική εκπροσώπηση, εργαζόμενοι και στελέχη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Επιγειοησιακή ολοκλήρωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναιηκού.
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Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

στην απασχόληση και στα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού είναι συνήθως 

σημαντικές και κατά κανόνα αρνητικές για την απασχόληση και τους όρους 

εργασίας πολλών ομάδων εργαζομένων, κυρίως εκείνων με ξεπερασμένη ή 

χαμηλή επαγγελματική ειδίκευση. Παρ’ ότι, όπως είδαμε, οι Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την ευρωπαϊκή και την ελληνική 

επιχειρησιακή πρακτική, φαίνεται ότι, ειδικά στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής 

και οικονομικής οργάνωσης, όξυνσης του ανταγωνισμού και με το σημερινό 

συσχετισμό δύναμης των κοινωνικών συνομιλητών, δημιουργούν υψηλές ανάγκες 

παρέμβασης και προστασίας για μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ανάλογης 

εμβέλειας κοινωνικές, διοικητικές, οργανωτικές και νομικές προκλήσεις. Αυτές τις 

προκλήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν, με όλο και μεγαλύτερη 

δυσκολία - συχνά μάλιστα «κατόπιν εορτής», τα μέρη, τα δικαστήρια, οι ειδικοί 

επιστήμονες, η Πολιτεία και οι κατά τόπους εποπτικές της αρχές. Είναι γνωστό ότι 

οι γενικές διασφαλίσεις της απασχόλησης και των υφιστάμενων εργασιακών 

δικαιωμάτων, που ρητά παρέχονται από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία σε 

περίπτωση μεταβίβασης - συγχώνευσης επιχειρήσεων, τίθενται σε δοκιμασία.

Μπορούν μάλιστα να καταστούν αναποτελεσματικές σε περίπτωση τεχνικο- 

οργανωτικών αλλαγών, ανασχεδιασμού δραστηριοτήτων (reengineering), ή 

συρρίκνωσης εργασιών μετά τη μεταβίβαση, ιδίως εάν αυτή συνοδεύεται από 
απορρόφηση ή συγχώνευση επιχειρήσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες 

ή/και με τελείως διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα. Από τη διεθνή εμπειρία έχει 

διαπιστωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ιδιοκτησιακής μεταβολής λειτουργούν, κατά 

κανόνα σε βάρος της απασχόλησης και του εργασιακού status quo, 3 βασικές 

επιδράσεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.2 Επιπτώσεις των Εξαγορών & Συγγωνεύσεων στην απασγόληση και στις

εργασιακές σγέσεις.
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• Επίδραση εξαγοράς: οδηγεί σε γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως 

εργασιακού, με ανασχεδιασμό και κατάργηση επικαλυπτόμενων 

λειτουργιών, εξωτερίκευση άλλων, αλλά και με ευρύτερες εφαρμογές 

αυτοματοποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας, που συνήθως 

οδηγούν σε απολύσεις, σε περικοπές παροχών, σε επιλεκτική υποβάθμιση 

ή και στην κατάργηση εργασιακών κεκτημένων, με στόχο την άμεση και 

κατά το δυνατόν θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας.

• Πολυεθνική επίδραση (εάν ο αγοραστής είναι ξένη πολυεθνική 
επιχείρηση): αξιοποιεί τις υφιστάμενες διαφορές στα εθνικά συστήματα 

εργασιακών σχέσεων και τη δυνατότητα του «διαιρεί και βασίλευε» για την 

απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση του εργατικού 

κόστους. Πέρα από τα παραπάνω, αξιοποιούνται και οι αδυναμίες 

συντονισμού των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο ή/και υφιστάμενες 

αντιθέσεις μεταξύ τους ανά χώρα ή εκμετάλλευση.

• Επίδραση στην επιχειρησιακή κουλτούρα: τάση για επιβολή ενός νέου 

(συχνά εισαγόμενου) στυλ διοίκησης και διαμόρφωσης των εργασιακών 

σχέσεων, με βάση τις προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφία 

διοίκησης της αγοράστριας εταιρείας. Η τάση αυτή θέτει συχνά σε 

δοκιμασία κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης: ανατρέπονται τα υπάρχοντα 

εργασιακά δεδομένα, τα συστήματα διοίκησης, η ιεραρχία ή/και το ίδιο το 
σύστημα των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα 

πολώσεις, τριβές και πολυάριθμες εστίες βλαπτικών μεταβολών για 
μεγάλες ομάδες εργαζομένων.

Σημειώνοντας ότι η απασχόληση δεν είναι κατά κανόνα ο κύριος λόγος που 

προκαλεί τις συγχωνεύσεις, αλλά συνιστά μεταβλητή που επηρεάζεται σημαντικά 

από αυτές, οι ίδιες έρευνες εντοπίζουν σημαντικές ποσοτικές και κυρίως ποιοτικές 

επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην απασχόληση, μεταξύ των 

οποίων:

• μείωση της απασχόλησης στις κατηγορίες με χαμηλότερη εξειδίκευση

• σημαντικές μεταβολές στο ρόλο και στα καθήκοντα των στελεχών, προς την 

κατεύθυνση της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και ευελιξίας
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• σχετική αύξηση της απασχόλησης εξειδικευμένων και νεότερων στελεχών

• «απαλλαγή» της επιχείρησης από πλεονάζον δυναμικό χαμηλότερης 

εξειδίκευσης ή/και από ηλικιωμένα στελέχη, με διάφορα προγράμματα 

πρόωρης συνταξιοδότησης ή εθελούσιας εξόδου.

• σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης και εναρμόνισης διαφορετικών 

συστημάτων Διοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης εργασίας, 

που απαιτούν σοβαρή προπαρασκευή και μπορεί να αποβούν κρίσιμα για 

την επιτυχία της συγχώνευσης, εάν ξεκινούν από διαφορετικά συστήματα 

διαπραγμάτευσης, συλλογικής ρύθμισης και διαμόρφωσης των όρων 

αμοιβής και εργασίας.

Ως προέκταση των παραπάνω, οι έρευνες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

Εργασιακών Σχέσεων, ειδικά για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη, 

επισημαίνουν ανάλογα προβλήματα, ειδικότερα:

• Εμφανή μείωση της προστασίας της απασχόλησης
• Διάσπαση ουσιαστικών στοιχείων των εργασιακών σχέσεων, κυρίως με τη

διάκριση ανάμεσα σε προϋπάρχον προσωπικό (που διατηρεί τα βασικά του 

δικαιώματα ή και τη μονιμότητα, εάν είχε καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου - 

περίπτωση των Ταχυδρομείων στη Δανία) και σε νέο

(νεοπροσλαμβανόμενο), με πολύ πιο ευέλικτο και υποβαθμισμένο 

εργασιακό καθεστώς.
• Σύστημα εργασιακών σχέσεων πολλών ταχυτήτων στην ίδια επιχείρηση, με 

συνέπειες στη δομή και στην ενότητα της συλλογικής εκπροσώπησης, στα 

πεδία της συλλογικής διαπραγμάτευσης κ.λ.π.

• Περιπτώσεις κατάτμησης των κλαδικών ρυθμίσεων με εφαρμογή 
διαφορετικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον ίδιο κλάδο (Γερμανία, 

Ιταλία, Ισπανία, ιδίως στις τηλεπικοινωνίες). Η κατάτμηση αυτή οδήγησε σε 

προβληματισμούς για τη δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων αθέμιτου 

ανταγωνισμού και κοινωνικού dumping στον ίδιο κλάδο.
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• Πιο «επιθετική» Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, με μεγαλύτερη έμφαση 

στην απόδοση της επιχείρησης και στην πιο αποτελεσματική διαχείριση 

κόστους εργασίας και παραγωγικότητας. Μάλιστα, υπάρχει σαφής τάση 

σύγκλισης και διάδοσης κριτηρίων και συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού από τον ιδιωτικό στο Δημόσιο Τομέα

• Τάση για περισσότερο μονομερείς ρυθμίσεις στο εσωτερικό της 
επιχείρησης, βάσει του διευθυντικού δικαιώματος. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, προϋπάρχουσα συμμετοχή των εργαζομένων στο Δ.Σ. της 

ιδιωτικοποιημένης τράπεζας, διατηρήθηκε είτε με νομοθετική ρύθμιση 

(Γαλλία), είτε με συλλογική σύμβαση μετά την ιδιωτικοποίηση (Φινλανδία, 

Γερμανία). Παράλληλα φαίνεται να αναπτύσσονται νέες μορφές, 

οικονομικής κυρίως συμμετοχής των εργαζομένων στην ιδιοκτησία (διανομή 

μετοχών) και στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

• Έξαρση των συγκρούσεων, είτε άμεσα μεταξύ των μερών (Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ελλάδα), είτε με την αξιοποίηση κατάλληλων πολιτικών και 

κοινωνικών «λόμπι» (Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία).

Προκειμένου να βοηθηθεί η επίλυση των παραπάνω αναφερόμενων 

προβλημάτων πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η διεπιστημονική έρευνα 

και εμβάθυνση στα θέματα αυτά. Πρέπει ακόμα να αναπτυχθεί ο κατάλληλος 

διάλογος ανάμεσα στα συνδικάτα, τους εργοδότες, τους ειδικούς και την Πολιτεία, 
προκειμένου να αναζητηθούν κατάλληλες συλλογικές ρυθμίσεις, θεσμικές 

πρωτοβουλίες και πρακτικές, έτσι ώστε η όποια Εξαγορά και Συγχώνευση να μη 

γίνεται πηγή αλλεπάλληλων βλαπτικών συνεπειών για τους εργαζόμενους. 

Ειδικότερα:

• να μην εισάγει διακρίσεις στις προαγωγές, στα οικονομικά κίνητρα, στην 

ανάδειξη και την αξιοποίηση στελεχών, ανάλογα με την τράπεζα 

προέλευσης
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• να διασφαλίζει, μέσα από τον απαιτούμενο διάλογο, την ομαλή σύγκλιση 
δικαιωμάτων και ρυθμίσεων για την επίτευξη διαφάνειας και ίσης 

μεταχείρισης για όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό που απασχολεί η ενιαία 

τράπεζα. Δηλαδή την κατάλληλη ένταξη και συνύπαρξη διαφορετικών 

εργασιακών συνόλων και δικαιωμάτων, σ’ ένα κατά το δυνατόν ενιαίο και 

λειτουργικό εργασιακό, μισθολογικό και διοικητικό σχήμα.

• να τίθεται υπ' όψιν των ενδιαφερομένων μερών όχι μόνον το επιχειρησιακό, 
αλλά και το «κοινωνικό σχέδιο» του αγοραστή.

Ειδικότερα, ο αγοραστής:
• να δηλώνει τις προθέσεις του για την απασχόληση, τον τρόπο 

απορρόφησης τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού, τις ευκαιρίες καριέρας 

στην ενιαία τράπεζα,

• να προδιαγράφει τις μεθόδους με τις οποίες θα ενοποιήσει τα διαφορετικά 

εργασιακά-ασφαλιστικά καθεστώτα σε ένα ενιαίο και γενικά αποδεκτό 

σύνολο,

• να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη 

διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Εργασίας, καθώς και των νέων αρχών 

και συστημάτων διοίκησης προσωπικού της ενιαίας τράπεζας

• να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν, όπου ήδη υπάρχουν, οι κλαδικοί 

θεσμοί συλλογικής ρύθμισης, κοινωνικού διαλόγου, προστασίας της 
απασχόλησης και παροχής ασφαλιστικής κάλυψης σε ενιαία βάση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις τραπεζικές σχέσεις στην 
Ελλάδα είναι πρωτίστως ανθρώπινες και μετά επιχειρηματικές. Επομένως η 

πρόκληση για τις τράπεζες θα είναι να αναγνωρίσουν και διατηρήσουν τους 

ανθρώπους που δημιουργούν τέτοια εμπιστοσύνη και να τους εφοδιάσουν με τις 

κατάλληλες υπηρεσίες για να τις πωλήσουν στους πελάτες.
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Βέβαια προκειμένου οι τράπεζες να προσελκύσουν από την ελεύθερη 

αγορά εργασίας ανθρώπους με επαγγελματισμό και κατάλληλες ικανότητες, 

καθώς και να αξιοποιήσουν το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό τους θα πρέπει να 

κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προσέλκυσης της αξιοκρατίας, καταπολεμώντας 

τον κομματισμό και τα στεγανά που επικρατούν στην Ελληνική πραγματικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EUROBANK ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης εκ 

των υστέρων της συγχώνευσης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο μεγάλων 

ελληνικών τραπεζών της EUROBANK και της Τράπεζας Εργασίας. Παραθέτεται η 

πορεία των μετοχών των τραπεζών αυτών πριν και μετά τη συγχώνευση. 

Εφαρμόζεται το μοντέλο πρόβλεψης κρίσης του ALTMAN και παρατηρούμε ότι 

τόσο πριν όσο και μετά και οι δύο τράπεζες βρίσκονται στη χαρακτηρισμένη ως 

«γκρίζα ζώνη». Τέλος γίνεται ανάλυση των δημοσιευμένων ισολογισμών των δύο 

τραπεζών πριν και μετά τη συγχώνευση, προκειμένου να υπολογισθούν οι δείκτες 

αποδοτικότητας των δύο τραπεζών.

6.1 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω διαγράμματα και τις αναφερόμενες τιμές 

σε ΕΥΡΩ, που σχετίζονται με την πορεία των μετοχών της Τράπεζας Εργασίας και 

της EFG EUROBANK πριν και μετά τη συγχώνευσή τους διαπιστώνουμε τα εξής: 

Τοάπεία Eovaaiac
Η μετοχή της Τράπεζας εργασίας στην περίοδο άνθησης του Χ.Α.Α. έλαβε 

την ανώτατη τιμή της τα 41,942 ΕΥΡΩ στις 15/7/1999. Η ανοδική πορεία της 
μετοχής ξεκίνησε από τα μέσα Απριλίου, οπότε και άρχισαν να κυκλοφορούν 

φήμες στην αγορά για επικείμενη εξαγορά της, μετά από μία μεγάλη «κοιλιά» που 

πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Μαρτίου. Το αποκορύφωμα της ανόδου της 

μετοχής, όπως προαναφέρθηκε ήταν στις 15/7/99, ενώ από τον Ιούνιο είχε ήδη 

ξεκινήσει και επισήμως να προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε., η διαμάχη της EUROBANK 

με την Τράπεζα Πειραιώς για το ποιος τελικά θα επικρατήσει στην εξαγορά της 

Τράπεζας Εργασίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 16 §16-4.
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Στις 4/8/99 ως γνωστό η εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας κατοχυρώθηκε 

οριστικά στην EUROBANK. Ήδη όμως από τις 15/9/99 ξεκίνησε σημαντική πτώση 

της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Εργασίας, η οποία έπεσε στα 27,3 ΕΥΡΩ 

περίπου και έκτοτε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του έτους η τιμή 

της κυμαίνονταν περίπου από 27-31 ΕΥΡΩ.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι τόσο οι μέτοχοι όσο και οι μεγαλομέτοχοι 

της Τράπεζας Εργασίας ευνοήθηκαν από την τελική προσφορά της EUROBANK 

κερδίζοντας σημαντικά οφέλη, ανάλογα και με το ύψος των μετοχών που κατείχαν 

έως εκείνη τι δεδομένη στιγμή της ανταλλαγής. Εκείνοι που δυστυχώς επλήγησαν 

ήταν οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εργασίας, που εκλήθησαν σε υπογραφή νέας 

σύμβασης αορίστου χρόνου, με συνέπεια την ανά πάσα στιγμή απόλυσή τους, 

ενώ όλοι είχαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου με λήξη την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης του καθενός. Γι’ αυτό άλλωστε, αλλά και λόγω υποβάθμισής 

τους, πολλά στελέχη της Τράπεζας Εργασίας απεχώρησαν από το νέο σχήμα και 

ίδρυσαν νέα τράπεζα την ΩΜΕΓA BANK.

Εντός του 2000 και μέχρι την ανακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής της 

Τράπεζας Εργασίας στις 8/9/00, η τιμή της ακολούθησε πτωτική πορεία, αφού στις 

3/1/2000 είχε 32,301 ΕΥΡΩ και στις 7/9/2000 η τιμή της ήταν διαμορφωμένη μόλις 

στα 19,853 ΕΥΡΩ, συμπαρασυρόμενη βέβαια και από το γενικό αρνητικό κλίμα 

που έπληξε και συνεχίζει δυστυχώς να πλήττει το Ελληνικό Χρηματιστήριο την 

τελευταία τριετία.

Τοάπεία EFG EUROBANK
Η μετοχή της EUROBANK εισήχθει στο Χ.Α.Α. στις 14/4/1999 με 36,431 

ΕΥΡΩ. Έκτοτε η πορεία της μετοχής της, μέχρι την ανακοίνωση της πρόθεσης εκ 

μέρους των διοικούντων της για εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας, σημείωνε 

μεταπτώσεις. Από την έναρξη των συνομιλιών και μέχρι τις 13/7/99 η πορεία της 

μετοχής της EUROBANK ήταν ανοδική, λαμβάνοντας τη μέγιστη μέχρι τότε τιμή 

της στα 38,151 ΕΥΡΩ στις 13/7/99. Επισημαίνεται επίσης ότι στις 15/9/99 η 

μετοχή της τράπεζας Εργασίας έλαβε την υψηλότερη τιμή της.

6.1. Πορεία υετογών - πίνακες - διανοάυυατα_____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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Από 13/7/99 και μέχρι στις 12/8/99 η πορεία της μετοχής της EUROBANK 

ήταν σημαντικά πτωτική, οπότε έλαβε και τη χαμηλότερη τιμή του έτους 1999, που 

ήταν 25,697 ΕΥΡΩ. Έως τη λήξη του έτους η πορεία της μετοχής της EUROBANK 

είχε πολλές και σημαντικές μεταπτώσεις.

Το έτος 2000 η πορεία που ακολούθησε η μετοχή της EUROBANK ήταν 

πάλι πτωτική, επηρεαζόμενη και αυτή από τη γενικότερη κρίση που επικράτησε 

στο Χ.Α.Α. το έτος αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί μια ανάκαμψη της 

μετοχής από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2000, έως και τις αρχές του Οκτωβρίου, 

στην οποία περίοδο ενσωματώθηκε και η μετοχή της Τράπεζας Εργασίας (από 

8/9/2000).

Η πτωτική πορεία της μετοχής της νέας Τράπεζας πλέον, όπως ονομάζεται 

η EurobankErgasias, διατηρώντας όμως το παλαιό Α.Φ.Μ. της EUROBANK, 

συνεχίσθηκε και το έτος 2001. Η ελάχιστη τιμή ΕΥΡΩ 11,54 που σημειώθηκε στο 

έτος αυτό και συγκεκριμένα στις 21/9/2001, ήταν και η ελάχιστη τιμή που έλαβε 

ποτέ η εν λόγω μετοχή, είτε σαν Τράπεζα Εργασίας, είτε σαν EUROBANK, είτε 

σαν EurobankErgasias. Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετέπειτα η μετοχή 

έδειξε σημάδια ανάκαμψης φθάνοντας στη λήξη του έτους και τα 15,62 ΕΥΡΩ.

Το σίγουρο είναι ότι η πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τα τελευταία 

τρία έτη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους μικροεπενδυτές, αφού το μεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών παραμένει «εγκλωβισμένο» από τα μέσα του 1999. Επίσης η εν 

γένει ανεξήγητη την τριετία 1999-2001, για τους πολλούς πτωτική «συμπεριφορά» 

του, δεν αφήνει αρκετά περιθώρια μελέτης και αξιολόγησης των μεταβολών των 
τιμών των μετοχών, αν και επίσημα πλέον από τον Ιούνιο του 2000 το Χ.Α.Α. έχει 

χαρακτηρισθεί διεθνώς ως Ώριμη Αγορά.

Συμβαίνει πολλές φορές η πορεία πολλών μετοχών να είναι πτωτική όπως 

και στο συγκεκριμένο παράδειγμα των δύο τραπεζών, παρόλο που οι ειδήσεις για 

τα αποτελέσματα τους, καθώς και η μετέπειτα συνθήκες και προοπτικές της νέας 

τράπεζας EurobankErgasias ως 3η πλέον Τράπεζα στον Ελληνική αγορά 

θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.
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Επίσης είχαμε στο παρελθόν κυρίως πολλά παραδείγματα εισηγμένων στο 

Χ.Α.Α. εταιρειών των οποίων οι μετοχές διέγραφαν «τρελή» ανοδική πορεία, χωρίς 

να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και χαρακτηρίσθηκαν τελικά ως «φούσκες», ακόμη και 

με αρνητικά αποτελέσματα, ή με σχεδόν καθόλου παραγωγή. Αποτέλεσμα ήταν οι 

μικροεπενδυτές που αγόρασαν τις συγκεκριμένες μετοχές σε ανύποπτο χρόνο να 

παραμένουν μέχρι σήμερα «εγκλωβισμένοι» σε χαρτοφυλάκιο αμφιβόλου αξίας 

και σχεδόν βέβαιοι για την εκτός από την λογιστική και οριστική απώλεια των 

επενδυμένων σε αυτά χρημάτων τους.

6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ο τελευταίος ισολογισμός που δημοσίευσαν ξεχωριστά τόσο η Τράπεζα 

Εργασίας, όσο και η EFG EUROBANK ήταν το 1999. Ο πρώτος ενοποιημένος 

τους ισολογισμός με νέα επωνυμία πλέον ως Τράπεζα EurobankErgasias 

δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το έτος 2000 και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον ο 

δεύτερος για το έτος 2001.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι αριθμοί των ισολογισμών όσο θετικοί και 

να είναι αυτοί δε λένε πάντα την αλήθεια, αφού εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη 

αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ των υπαλλήλων των δύο τραπεζών σε θέματα 

επαγγελματικής νοοτροπίας, υπηρεσιακής εξέλιξης και συμβάσεων εργασίας. 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ έχουν παρέλθει δύο έτη από τη 

συγχώνευση των τραπεζών, ακόμη όμως δεν πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση 

των λειτουργικών τους συστημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για παράδειγμα 
ένας πελάτης της πρώην τράπεζας Εργασίας να μην μπορεί να κάνει ανάληψη 
από Κατάστημα της πρώην EFG EUROBANK και αντιστρόφως.

Ισολονισυοί 1997-1999 Τράπεζας Εονασίας
Παρατηρώντας τους τρεις τελευταίους δημοσιευμένους Ισολογισμούς και τα 

Αποτελέσματα Χρήσεως (ICAP Α.Ε. 1997-1999) της τράπεζας Εργασίας πριν τη 

συγχώνευση και εφαρμόζοντας το μοντέλο «πρόβλεψης κρίσης του Ε. 

ALTMAN» διαπιστώνουμε ότι:

6.1. Πορεία υετογών - πίνακες - διανοάυυατα_____________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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6.2 Ανάλυση Ισολονισυών_______________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η τράπεζα Εργασίας βρίσκεται στην περιοχή των προβληματικών επιχειρήσεων 

και για τα τρία έτη, αν και το 1999 ο δείκτης είναι ελαφρώς βελτιωμένος.
Ο ROA και ο ROE της τράπεζας για αυτή τη συγκεκριμένη τριετία ήταν:

1999 1998 1997

ROA 4,17% 2,96% 2,98%

ROE 30,08% 31,69% 30,75%

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι:

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας Εργασίας διατηρείται 

σταθερή την τριετία 1997-1999. Η απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της τράπεζας Εργασίας παραμένει σταθερή τη διετία 1997-1998, ενώ το 

1999, ένα χρόνο πριν τη συγχώνευση σχεδόν διπλασιάζεται, λόγω κυρίως 

μεγαλύτερης αύξησης των κερδών, από αυτή του ενεργητικού.

Ισολονισυοί 1997-1999 EFG EUROBANK
Παρατηρώντας τους τρεις τελευταίους δημοσιευμένους Ισολογισμούς και τα 

Αποτελέσματα Χρήσεως (ICAP Α.Ε. 1997-1999) της EFG EUROBANK πριν τη 

συγχώνευση και λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο «.πρόβλεψης κρίσης του Ε. 
ALTMAN», με τις παραδοχές που αναφέρονται στα συνημμένα αποτελέσματα του 

μοντέλου, διαπιστώνουμε ότι: Η τράπεζα EFG EUROBANK βρίσκεται στην 
περιοχή των προβληματικών επιχειρήσεων και για τα τρία έτη, σν και το 1999 ο 
δείκτης είναι ελαφρώς βελτιωμένος.
Ο ROA και ο ROE της τράπεζας για αυτή τη συγκεκριμένη τριετία ήταν:

1999 1998 1997
ROA 1,22% 0,41% 0,21%
ROE 9,22% 3,21% 4,11%

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι:

Η αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

τη διετία 1997-1998 και μόλις το 1999 ο δείκτης ξεπερνά τη μονάδα.
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Η αττοδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της EFG EUROBANK πριν την εξαγορά 

της Τράπεζας Εργασίας διατηρείται σε χαμηλά ποσοστά τη αναφερόμενη τριετία, 

αν και το 1999 σε σχέση με το 1998 αυξάνεται σχεδόν στο τριπλάσιο.

EurobankEraasias
Εφαρμόζοντας το μοντέλο πρόβλεψης κρίσης του Ε. ALTMAN στο πρώτο 

μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών ισολογισμό διαπιστώνουμε ότι η νέα 

τράπεζα EurobankErgasias εξακολουθεί να παραμένει στη προβληματική 

περιοχή.

Η αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού της νέας τράπεζας είναι 

ROA=1,48% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι ROE = 12,99%. 

Παρατηρώντας τις δύο αυτές τιμές διαπιστώνουμε ότι ο ROA δεν διαφέρει και 

πολύ από τη τιμή της EUROBANK του 1999, ενώ η τιμή του ROE είναι σαφώς 

βελτιωμένη.

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πολυδιαφημισμένη 

συγχώνευση τουλάχιστον σύμφωνα με τον ισολογισμό 2000 δεν φαίνεται να έφερε 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ελπίζουμε για το καλό της Ελληνικής Οικονομίας 

ότι ο ισολογισμός του 2001 να αναδείξει μια ισχυρή και ανταγωνιστική τράπεζα.

Οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί και η πορεία των μετοχών των δύο 

αναφερόμενων τραπεζών μαζί με τα αντίστοιχα διαγράμματα παραθέτονται στο 

Παράρτημα της εν λόγω εργασίας.

6.2 Ανάλυση Ισολονισυών_______________________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις της προηγούμενης δεκαετίας έφεραν 

ευκαιρίες για πώληση νέων υπηρεσιών σε χιλιάδες πελάτες, αλλά όμως λίγες από 

τις δυνατότητες αυτές εκμεταλλεύθηκαν ως τώρα οι τράπεζες. Νέα τεχνολογία 

όπως για παράδειγμα το internet-banking έχουν εγκατασταθεί, αλλά λίγοι πελάτες 

και ακόμα πιο λίγοι υπάλληλοι είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν.

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτι το 

αναπόφευκτο, ως απαραίτητη επιλογή ή ως «αναγκαίο κακό» μπροστά στις 

πιέσεις της συγκυρίας, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας «νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας», που 

κυριαρχείται από την επανάσταση στους τομείς της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών, καθώς και από την κυριαρχία της γνώσης ως απαραίτητου 

στοιχείου ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις διεθνείς αγορές. Οι Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις θεωρούνται ως φυσικό και υγιές επακόλουθο ανάπτυξης της 

αγοράς, που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες χρήσεις, δημιουργεί 

πρόσθετη οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την 

απόδοση των τραπεζών, βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική 

αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο διεθνή χώρο. Η 

αντίθετη άποψη εστιάζεται σε θέματα διαφάνειας και πληροφόρησης των 
κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες επιχειρησιακές μεταβολές, αρνητικών 

επιπτώσεων των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στους μετόχους των 

εξαγοραζόμενων τραπεζών, μείωσης του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής 

οργάνωσης της οικονομίας, στρέβλωσης των τιμών και επιβάρυνσης του 

καταναλωτή.

Εμμένει δε στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου και περιορισμού 

των καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής δύναμης. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα μόνο η μια ή η 

άλλη άποψη.
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Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αναλυτές εστιάζουν την 

προσοχή τους στα τεράστια μεγέθη των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων και στα 

αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές, ή/και σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης 

και ανταγωνισμού, ενώ μόνο δευτερευόντως ασχολούνται με τις συνέπειες για την 

απασχόληση, τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις 

μεταβιβαζόμενες - συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Κάτι που είναι ωστόσο 

απαραίτητο για να έχουμε πληρέστερη αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής, αλλά 

και της «κοινωνικής αποτελεσματικότητας» των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η επιτυχία μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης εξαρτάται στενά από το εάν θα 

παραμείνει το απαραίτητο προσωπικό στην εξαγοραζόμενη τράπεζα τουλάχιστον 

για μια μεταβατική περίοδο και δεν επέλθει σύγκρουση νοοτροπιών των 

εμπλεκομένων τραπεζών. Άλλωστε η μείωση του κόστους που προβάλλεται ως 

πρώτη αιτιολογία για μια εξαγορά ή συγχώνευση στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 

συνοδεύεται, κατά κύριο λόγο, από μειώσεις προσωπικού.

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των τραπεζών σε μικρές και ανοιχτές 

οικονομίες, που δέχονται όλο και εντονότερη πίεση από το διεθνή ανταγωνισμό, 

θεωρούνται πλέον απαραίτητες, έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτές (οι τράπεζες), το 

ικανό εκείνο μέγεθος και το αναγκαίο μερίδιο της αγοράς, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Η εμπειρική έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι οι 
εγχώριες συγχωνεύσεις τραπεζών ιδίου περίπου μεγέθους αυξάνουν σημαντικά 

την επίδοση των συγχωνευομένων τραπεζών κυρίως μέσω των οικονομιών 

κλίμακας και συνεργιών.

Η διεθνής εμπειρία, αλλά και οι τάσεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα 
δείχνουν ότι η τράπεζα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα θα είναι μεγάλη και 

εξειδικευμένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συμπεράσματα και προοπτικές των εξαγορών και συνγωνεύσεων στο

ελληνικό τραπεζικό σύστημα
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Μεγάλη, ώστε να μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμες οι συνεργασίες, 

καθώς μπορεί να απευθύνεται σε όλες τις αγορές και να αντιμετωπίζει 

διαφορετικές ανάγκες (cross selling). Επίσης για να μπορεί να ανταγωνισθεί 

διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προσφέροντας μια ποικιλία προϊόντων 

(οικονομίες φάσματος), σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν προσδιορίζεται πλέον 

από σύνορα και περιορισμούς.
Εξειδικευμένη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα του όγκου της 

τράπεζας και μέσα από μια ευέλικτη και αποκεντρωμένη παραγωγική δομή να 

δίνεται η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση στις αγορές που απευθύνεται.

Το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα και την Ευρώπη δεν έχει 

αποκρυσταλλοποιηθεί ακόμα. Ήδη το 1999, έγιναν σημαντικές κινήσεις εγχωρίων 

και διασυνοριακών εξαγορών ώστε να αυξηθούν τα μεγέθη ενόψει του 

ανταγωνισμού που αναμένεται να επιφέρει το ΕΥΡΩ.

Στην Ελλάδα, οι τράπεζες διαθέτουν άφθονα ίδια κεφάλια για περαιτέρω 

εξαγορές ή και για ενδογενή ανάπτυξη. Το οικονομικό περιβάλλον βοηθά στην 

κατεύθυνση αυτή: Η οικονομία, με κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εισροές 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς χωρίς τον 

κίνδυνο ύφεσης για τουλάχιστον 7 έτη, το μακροοικονομικό περιβάλλον, λόγω της 

ΟΝΕ, θα παραμείνει σταθερό, τα επιτόκια θα μειωθούν, η αγορά λιανικής 

τραπεζικής αναμένεται να αυξηθεί με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς και η 
κερδοφορία των τραπεζών να συνεχίσει να αυξάνεται. Οι τραπεζικές μετοχές, σε 

σχέση με τις ευρωπαϊκές, δεν είναι υπερτιμημένες, παρά τη δραματική αύξησή 

τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Σημαντική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι το μέγεθος τους, που 

τις καθιστά ανίσχυρες να ανταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην αγορά 

χονδρικής, στη διαχείριση κεφαλαίων, κ.ά. Μακροπρόθεσμα, οι ελληνικές 

τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τον ανταγωνισμό αυτό, ακόμα και 

στην αγορά λιανικής, όπου αναμένεται επίθεση προσφοράς υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου από εγχώριες και ξένες όχι μόνο τράπεζες, αλλά και άλλες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συμπεράσματα και προοπτικές των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο
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Για να απαντηθεί η πρόκληση του ανταγωνισμού, ελάχιστα 

προαπαιτούμενα είναι η εξωστρέφεια, η αλλαγή κουλτούρας με επίκεντρο τον 

μέτοχο και τον πελάτη, η στενότερη σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα 

και η ευελιξία.

Στο μέλλον, βέβαια, οι συγχωνεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν με 

αυτοσκοπό το μέγεθος ενδεχομένως, να μην αποδώσουν οφέλη, ενώ οι 

συγχωνεύσεις, που αποβλέπουν στην προσφορά ευρύτερου φάσματος 

υπηρεσιών πιθανώς, θα είναι πιο επικερδείς.

Πράγματι, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από εξαγορές και 

συγχωνεύσεις τραπεζών μπορεί να είναι τεράστια. Ανάλογοι όμως είναι και οι 

κίνδυνοι που απορρέουν από ένα τέτοιο εγχείρημα. Είναι δε γεγονός πως συχνά 

εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με 

συνέπεια να οδηγούν μάλλον σε σημαντική μείωση παρά αύξηση της shareholder 

value. Η αυξανόμενη εστίαση στην έννοια αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικές 

πρόσφατες εξελίξεις.

Τελευταία μάλιστα παρατηρείται διεθνώς το φαινόμενο, πολλές τράπεζες να 

διανέμουν τα πλεονάζοντα κεφάλαιά τους στους μετόχους τους, υιοθετώντας τη 

λογική διατήρησης επαρκών κεφαλαίων μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών και επιστροφής στους μετόχους κεφαλαίων στα οποία η απόδοση της 

τράπεζας είναι χαμηλότερη από αυτή που θα πετύχαινε ο μέτοχος μέσω 
εναλλακτικών τοποθετήσεων. Στα πλαίσια αυτής της λογικής επομένως μία 

τράπεζα, που προτίθεται να εξαγοράσει κάποια άλλη, πρέπει πρώτα να 

εξασφαλίσει ότι, η κίνηση αυτή θα βελτιώσει την απόδοση, που απολαμβάνουν 

κυρίως οι μεγαλομέτοχοί της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την αρνητική αντίδρασή 

τους με όποιες συνέπειες μπορεί να επακολουθήσουν.

«Η κινητικότητα που παρατηρείται σήμερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες αναζητούν το άριστο μέγεθος που επιβάλλει 

η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών. Άλλωστε το κόστος των ελληνικών 

τραπεζών τείνει να είναι ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ασφαλώς θα 

βελτιωθεί στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
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Ο κύκλος των εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν κλείνει ποτέ». Από τη 

συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καρατζά Διοικητού της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα επιβάλλουν την ύπαρξη επεξεργασμένων στόχων και κατάλληλων 

επιλογών ακόμη και για το συνδικαλιστικό κίνημα. Οι στρατηγικές επιλογές του και 

οι ταχύτατες εξελίξεις στο τραπεζικό χώρο απαιτούν να ενταθεί η προσπάθεια για 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα του εργασιακού και κοινωνικού 

γίγνεσθαι που, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες, θα βρεθούν στο 

επίκεντρο των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία γενικότερα. 

Αυτό σημαίνει ότι, και στον τομέα αυτό, πρέπει το ελληνικό τραπεζικό 

συνδικαλιστικό κίνημα (ΟΤΟΕ) να βρίσκεται συνεχώς μπροστά από τα γεγονότα 

και τις εξελίξεις, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συμπεράσματα και προοπτικές των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
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24. Οικονομικός Ταχυδρόμος της 24/11/2001 αρθρογραφία του κ. Κ. 

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ πρώην Διοικητού της Κτηματικής Τράπεζας με θέμα «Η μεγάλη 

τραπεζική συγχώνευση και οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της».

25. Οικονομικός Ταχυδρόμος της 8/9/2001 αρθρογραφία με τίτλο «Να γίνουν πιο 

επιθετικοί οι έλληνες τραπεζίτες» του κ. Γκίκα Χαρδούβελη, οικονομικός 

σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Καθηγητής Χρηματοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

26. Οικονομικός Ταχυδρόμος της 1/9/2001 «Ελκυστικές οι τράπεζές μας για τους 

ευρωπαϊκούς κολοσσούς» της κας Νένα Μαλλιάρα.

27. Οικονομική ΕΠΙΛΟΓΗ Οκτώβριος 2001 άρθρο με τίτλο «Αιχμή του δόρατος η 

λιανική τραπεζική».

28. Αιμίλιος Αυγουλέας Λέκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημείου του 

Manchester «ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ».

29. ΑΛΕΞΑΚΗ Π. «Οι εξελίξεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα» - Δελτίο 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 11/94
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ
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Πίνακας 1ος

Εξαγορές τραπεζών στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1988-1992
Χώρα Απόκτηση

Πλειοψηφίας
Πλήρη

Απόκτηση
Συγχωνεύσεις Σύνολο

Βέλγιο 4 5 2 11

Δανία 2 48 7 57

Γαλλία 16 2 1 19
Γερμανία 12 70 11 93

Ιταλία 25 79 24 128
Λουξεμβούργο — 1 4 5

Ολλανδία 3 5 7 15
Ισπανία 2 — — 2

Πορτογαλία 10 42 16 68
Ην. Βασίλειο 9 14 1 24

Σύνολο 83 266 73 422

ΠΗΓΗ: Vander Vennet R. (1996) «The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and 
profitability of EC credit institutions», Journal of Banking & Finance 20, σελ. 1531-1558.

Πίνακας 2ος

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK (ποσά σε δις. δρχ.)

Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων
Α'εξάμηνο ‘99 Α'εξάμηνο‘98 Α' εξάμηνο ‘99 Α' εξάμηνο‘98

2.256,475 1.282,558 73,849 9,311

Τα στοιχεία προέρχονται από την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 30/6/99. Στα στοιχεία του
1998 περιλαμβάνεται η τράπεζα EFG EUROBANK Α.Ε. και η τράπεζα Αθηνών. Στα στοιχεία του
1999 περιλαμβάνονται οι Τράπεζες EFG EUROBANK, Τράπεζα ΚΡΗΤΗΣ, και η EFG PRIVATE 
BANK (LUXEMBOURG) και οι EUROBANK CARDS, EFG EUROBANK-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΈΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, HANWHA HELLAS ΑΕΔΑΚ, EFG EUROBANK-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ AEEX.

Πίνακας 3ος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ποσά σε δις δρχ.)

Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων
Α' εξάμηνο ‘99 Α' εξάμηνο ‘98 Α' εξάμηνο ‘99 Α' εξάμηνο‘98

2.041,518 1.431,160 57,654 36,894
Τα στοιχεία προέρχονται από την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 30/6/99. Περιλαμβάνονται 
οι εταιρείες: Χρηματιστηριακή Εργασίας ΑΧΕ, Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε., 
Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας, Α.Ε. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών & Συμβούλων, Α.Ε. 
Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εργασίας, Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις και Ergobank 
International ltd.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4oc
Εξαγορές και συγχωνεύσεις Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών

Αγοραστής Εξαγορά - 
Συγχώνευση

Ποσοστό ελέγχου Εξαγοραζόμενος

Εθνική Κτηματική Συγχώνευση Απορροφήθηκε Εθνική Στεγαστική

Εθνική Τράπεζα Συγχώνευση Απορροφήθηκε Εθνική Κτηματική

Alpha Τράπεζα Πίστεως Εξαγορά 51% Ιονική Τράπεζα
EFG Eurobank Εξαγορά Απορροφήθηκε Interbank
EFG Eurobank Εξαγορά Απορροφήθηκε Τ ράπεζα Αθηνών

EFG Eurobank Εξαγορά Απορροφήθηκε Τράπεζα Κρήτης
Consolidated Eurofinance 

Holdings S.A. (EUROBANK)
Εξαγορά 40,1% Τράπεζα Εργασίας

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά 43% Τράπεζα Μακεδονίας 
Θράκης

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά 100% Credit Lyonnais 
(Ελλάς)

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά 66% XIOSBANK

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά Απορροφήθηκε National Westminster 
Bank(Ελλάς)

Αλλοδαποί επενδυτές και 
Interamerican

Εξαγορά 33% Γενική Τράπεζα

Εγνατία Τράπεζα Εξαγορά Απορροφήθηκε Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος

Telesis Χρηματιστηριακή Εξαγορά 100% Δωρική Τράπεζα
Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Απολογισμός 1999
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5oc
Δείκτες αποδοτικότητας των ελληνικών εμπορικών τραπεζών

1999 1998 1997

Καθαρά κέρδη προ φόρων 
(ως ποσοστό των μέσων ιδίων κεφαλαίων)

36,78% 22,35% 20,68%

Καθαρά λειτουργικά έσοδα προ προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις 

(ως ποσοστό των μέσων ιδίων κεφαλαίων)

36,04% 31,23% 34,83%

Καθαρά κέρδη προ φόρων 
(ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού)

3,07% 1,255 0,98%

Καθαρά λειτουργικά έσοδα προ προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις 

(ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού)

3,01% 1,74% 1,64%

Ρυθμός μεταβολής των καθαρών κερδών προ φόρων 
(συμβολή της ανόδου του χρηματιστηρίου)

195,60% 45,00% 29,27%

Ρυθμός μεταβολής των καθαρών λειτουργικών 
εσόδων προ προβλέψεων

107,30% 20,32% 42,12%

Ρυθμός μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων 116,26% 31,52% 37,82%

Ρυθμός μεταβολής του ενεργητικού 28,31% 11,01% 16,21%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του 2000 
Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6oc
Ανάλυση αποδοτικότητας του ενεργητικού των εμπορικών Τραπεζών

1999 1998 1997

Καθαρά έσοδα από τόκους 2,60% 2,36% 2,23%
Λειτουργικά έσοδα εκτός τόκων 3,09% 1,96% 2,05%

Λειτουργικά έξοδα 2,68% 2,58% 2,63%
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,51% 0,56% 0,71%

Λειτουργικά έξοδα προς Λειτουργικά έσοδα 47,11% 59,69% 61,58%
Λειτουργικά έξοδα προς Λειτουργικά έσοδα 

προσαρμοσμένα για πιστωτικό κίνδυνο
51,78% 68,53% 73,80%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του 2000

Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Σημειώσεις: α) Τα μεγέθη είναι εκπεφρασμένα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, β) Η 
προσαρμογή των λειτουργικών εσόδων για τον πιστωτικό κίνδυνο αφορά την αφαίρεση των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από το σύνολο των λειτουργικών εσόδων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7oc
Δείκτες εττιτοκιακής απόδοσης

1999 1998 1997

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
(ως ποσοστό των μέσων τοκοφόρων 

στοιχείων ενεργητικού)

10,10% 10,63% 9,98%

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
(ως ποσοστό των μέσων τοκοφόρων 

στοιχείων παθητικού)

7,66% 8,27% 7,67%

Καθαροί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
(ως ποσοστό των μέσων τοκοφόρων 

στοιχείων ενεργητικού)

2,81% 2,55% 2,42%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση της Εθνικής Τρσπέζης της Ελλάδος του 2000 
Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8oc
Διάρθρωση μη επιτοκιακών λειτουργικών εσόδων

1999 1998 1997

Έσοδα σπό τίτλους μεταβλητής απόδοσης 4,545 6,22% 6,09%

Καθαρά έσοδα από προμήθειες 43,29% 53,74% 56,02%

Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις 48,30% 32,87% 30,17%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3,87% 7,17% 7,72%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του 2000 
Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 9oc
Διάρθρωση λειτουργικών εξόδων

1999 1998 1997
Γενικά έξοδα Διοίκησης 89,92% 90,45% 91,50%

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 9,26% 8,85% 7,67%
Λοιπά Λειτουργικά έξοδα 0,82% 0,70% 0,83%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του 2000 
Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10ος
Χορηγήσεις Εμπορικών Τραπεζών στην Ευρώπη

Χώρες Ως ποσοστό του μέσου 
ενεργητικού 

1999

Ως ποσοστό των 
τραπεζικών καταθέσεων 

1999

Γερμανία 50,3% 117,5%

Γαλλία 29,4% 129,6%

Ολλανδία 2 60,7% 133,0%

Αυστρία1,2 49,5% 123,4%

Ιρλανδία1,2 52,1% 119,5%

Φινλανδία1 56,4% 102,2%

Βέλγιο2 33,4% 89,4%

Ισπανία 47,3% 108,1%

Πορτογαλία 47,7% 101,8%
Ιταλία2 44,3% 149,6%

Ελλάδα 3 36,1% 45,4%

Δανία 43,8% 91,4%

Ηνωμένο Βασίλειο 54,3% 106,1%

Σουηδία 37,6% 94,0%

Πηγή: OECD Bank Profitability 2000.
1. 1998. 2. όλες οι τράπεζες. 3. Ελληνικές εμπορικές τράπεζες
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Πίνακας 11ος
Δείκτες αττοδοτικότητας εμπορικών τραπεζών στην Ευρώπη 

Αποδοτικότητα προ φόρων Αποδοτικότητα προ φόρων
μέσου ενεργητικού μέσων Ιδίων Κεφαλαίων

Χώρες 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Γερμανία 0,41% 1,07% 0,37% 8,0% 24,1% 8,0%

Γαλλία 0,12% 0,18% 0,36% 4,6% 7,0% 10,1%

Ολλανδία1 0,74% 0,61% 0,78% 15,6% 14,3% 17,9%

Αυστρία1 0,43% 0,46% * 9,8% 10,2% *

Ιρλανδία1 1,35% 1,43% * 19,0% 21,6% *

Φινλανδία1 0,93% 0,27% * 17,1% 5,4% *

Βέλγιο1 0,38% 0,44% 0,45% 15,1% 14,8% 14,6%

Ισπανία 0,79% 0,80% 0,82% 9,5% 9,9% 10,5%

Πορτογαλία 0,88% 0,83% 0,80% 9,1% 7,6% 6,9%
Ιταλία1 0,33% 0,90% 1,02% 5,0% 13,5% 14,6%

Ελλάδα2 0,98% 1,20% 2,30% 20,3% 21,2% 29,9%
Δανία 1,05% 0,97% 0,86% 15,1% 14,6% 14,2%

Ηνωμένο
Βασίλειο

1,15% 1,23% 1,35% 26,2% 28,3% 30,4%

Σουηδία 0,62% 0,89% 0,87% 11,1% 17,3% 16,0%
Πηγή: OECD Bank Profitability 2000. 

Στοιχεία 1998. 1. Όλες οι τράπεζες. 2.Ελληνικές εμπορικές τράπεζες
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Αριθμός 
Τ ραττεζιόν

25.000

21.000

19.000

17.000

15.000

1990
1999

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

. Πηγή: Bank for International Settlements, Accenture analysis

Πίνακας 13ος
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΧΩΡΑ 1984-1988 1988-1992 1992-1996
Αυστρία -0,28 1,43
Βέλγιο 7,95 0,0 1,18
Δανία 12,00 -7,14 -15,38

Φινλανδία 14,22 -17,93 -30,33
ΕΛΛΑΔΑ 16,17
Λουξ/ργο 45,74 28,47 17,05
Νορβηγία 18,62 -22,38 8,24

Πορτογαλία -0,51 7,88 -4,76
Σουηδία 13,90 11,81 37,32
Γ αλλία -4,41 -4,89

Γερμανία 4,00 23,95 0,99
Ιταλία 38,59 3,69 -2,97

Ιαπωνία 19,22 3,78 -7,04
Ολλανδία 16,79 12,69 -3,34
Ισπανία -0,94 4,46 -4,42
Ελβετία 22,84 2,95 -2,87

Ην. Βασίλειο 19,86 -0,35 3,39
Η.Π.Α. -3,28 0,61

ΣΥΝΟΛΟ 14,21 2,48 -1,03
Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 14ος

Συνολική απασχόληση Τραπεζών και μεταβολή κατά το 1986-1990

&1990-1995

Απασχόληση (χιλ. άτομα) % Μεταβολή
ΧΩΡΑ 1986 1990 1995 (86-90) (91-95)

Αυστρία 70 76 79 8,91 3,69
Βέλγιο 90 96 93 6,64 -3,42
Δανία 54 46 -14,76

Φινλανδία 52 55 38 5,77 -30,91
Γ αλλία 254 244 228 -4,28 -6,28

Γ ερμανία 614 679 759 10,68 11,78
Ελλάδα 45 52 56 15,33 8,29
Ιταλία 240 252 262 5,05 4,21

Ιρλανδία 22 23 7,94
Λουξ/ργο 11 16 19 42,98 12,27
Ολλανδία 95 115 104 21,38 -9,33
Νορβηγία 26 24 18 -7,69 -25,00

Πορτογαλία 59 59 59 0,68 -1,01
Ισπανία 151 150 132 -0,13 -11,98
Σουηδία 47 55 44 17,02 -20,00
Ελβετία 105 121 117 15,18 -4,04

Ην.Βασίλειο 350 412 383 17,71 -7,04
ΣΥΝΟΛΟ 2209 2482 2460 10,99 -0,88

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 15ος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1995

ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΧΡΟΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 60% 30%

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 16% 84%

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 16ος

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είδος Εργασιών % συνόλου 

σήμερα

% συνόλου στο 

μέλλον

Εργασίες Γκισέ 40 20-25

Εργασίες διεκπεραίωσης 45 25

Πωλήσεις-Παροχή συμβουλών 15 45-50
Πηγή: «Νέες Τεχνολογίες στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, ΕΠΥ, 1994
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Πίνακας 17ος
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τράπεζες 90 91 92 93 94 95 96 97

Εθνική 31 30 30 29 30 31 30 29
Εμπορική 23 23 23 22 23 23 24 23
Αγροτική 15 14 14 11 13 13 14 13

Ιονική 18 18 18 18 19 20 20 20
Γενική 23 21 21 21 21 21 21 20
Κρήτης 16 17 17 17 17 17 17 17

Μακεδονία-
Θράκης

28 28 26 24 24 25 26 25

Κεντρικής
Ελλάδος

36 36 34 36 30 28 26 25

Αττικής 23 21 24 24 23 22 23 23
Alpha-Πίστεως 27 27 26 25 23 22 22 22

Εργασίας 24 23 22 21 22 19 20 20
Xiosbank 43 16 17 21 19 17 18 23
Eurobank 37 22 28 29 27 23 28
Πειραιώς 20 20 18 21 22 23 21 21
Αθηνών 26 27 25 21 21 22 22 22
Εγνατία 40 24 24 24 24 25 28

American
Express

49 49 42 48 49 28 40 40

Citibank 37 39 39 36 34 40 42 39
Abn-Amro

Bank
71 50 51 32 22 22 23 39

Barclays Bank 39 43 36 35 37 29 29 17
T ράπεζα 
Κύπρου

41 38 37 35 38 38 41

Κτηματική 17 19 16 17 19 19 19 17
Εθνική

Στεγαστική
40 11 14 14 14 14 13 14

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 18ος
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ηλικία Δ/ντές

%
Προϊστάμενοι

%
Εξειδικευμένοι

%
Υπάλληλοι

%
Βοηθητικό

Προσωπικό
%

Έως 25 0,00 0,12 1,42 73,0 25,45

26-35 0,33 9,12 4,32 76,1 10,13

36-45 7,03 29,31 3,49 51,1 9,11

46-55 27,65 28,83 2,99 26,7 13,79

56-60 31,79 14,88 3,16 20,3 29,88

61-65 26,18 10,47 2,62 24,6 36,13

65+ 1,85 3,70 7,41 29,6 57,41

Σύνολο 9,25 21,01 3,55 54,4 11,89

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 19ος

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ηλικία Δ/ντές Προϊστάμενοι Εξειδικευμένοι Υπάλληλοι Βοηθητικό
Προσωπικό

Άνδρες 13,47% 25,80% 4,34% 49,8% 6,58%

Γ υναίκες 1,94% 15,73% 2,51% 59,14% 20,67%

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 20ος

ΣΥΝΟΛΟ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΪ{(Άνδρες και Γ υναίκες)
Phd - Master 7,22% 3,68% 12,62% 1,76% 0,00%

Α.Ε.Ι. 47,90% 38,22% 41,23% 24,78% 0,74%
Τ.Ε.Ι. 9,56% 11,41% 8,98% 6,12% 0,43%

Λυκείου 42,40% 49,13% 49,37% 51,80% 23,99%
Γ υμνασίου 0,09% 0,57% 0,14% 6,15% 22,74%
Δημοτικού 0,05% 0,67% 0,28% 10,71% 47,36%

Χωρίς
απολυτήριο
Δημοτικού

0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 4,74%

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100
Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 21ος

ΑΝΔΡΕΣ
Phd - Master 7,23% 3,76% 14,34% 2,10% 0,00%

Α.Ε.Ι. 48,41% 36,39% 38,05% 22,36% 0,92%
Τ.Ε.Ι. 10,26% 12,40% 10,76% 6,06% 0,65%

Λυκείου 41,18% 49,39% 50,60% 51,03% 28,28%
Γ υμνασίου 0,10% 0,84% 0,20% 8,99% 29,02%
Δημοτικού 0,05% 0,99% 0,40% 11,10% 37,62%

Χωρίς
απολυτήριο
Δημοτικού

0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 3,51%

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100
Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 22ος

γυναικε:ι
Phd - Master 7,14 3,49 8,53 1,34 0,00

Α.Ε.Ι. 43,70 42,05 48,82 27,68 0,61
Τ.Ε.Ι. 3,78 9,36 4,74 6,20 0,27

Λυκείου 52,52 48,60 46,45 52,72 20,84
Γ υμνασίου 0,00 0,00 0,00 2,75 18,13
Δημοτικού 0,00 0,00 0,00 10,24 54,51

Χωρίς
απολυτήριο
Δημοτικού

0,00 0,00 0,00 0,41 5,63

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 23ος
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ1996

ΧΩΡΑ ΩΡΕΣ Παρατηρήσεις

Λουξ/ργο 40
Ολλανδία 36
Ιρλανδία 36:15' Διάλειμμα 30' εκτός 

χρόνου εργασίας
Ισπανία 37:30'
Ιταλία 37:30' Διάλειμμα 60' εκτός 

χρόνου εργασίας
Βέλγιο 37 Με διαλείμματα εκτός 

χρόνου εργασίας
Σουηδία 38:30'
Δανία 37 Διάλειμμα εκτός χρόνου 

εργασίας
Φινλανδία 37
Ισλανδία 37:30'
Νορβηγία 37:30'

Πορτογαλία 35 Διάλειμμα 60' εκτός 
χρόνου εργασίας

Γερμανία 39
Γ αλλία 39
Αγγλία 35
Σκωτία 36
Ελλάδα 38:20'
Κύπρος 36
Αυστρία 38:30'
Σλοβενία 40
Ελβετία 42 Εφαρμόζονται ποικίλα 

ευέλικτα ωράρια
Η.Π.Α. 35:30'

Ιαπωνία 37:30'
Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 24ος
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (31.12.1996)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ 14875

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 7887

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 5894

ΙΟΝΙΚΗ 4344

ΠΙΣΤΕΩΣ 4143

ΕΛΛΑΔΟΣ 3058

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2295

ΓΕΝΙΚΗ 1855

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1556

ΚΡΗΤΗΣ 1458

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 1389

CITIBANK 955

ΑΤΤΙΚΗΣ 739

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 577

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 561

ΧΙΟΥ 550

ΕΤΒΑ 530

INTERBANK 529

ΑΘΗΝΩΝ 516

ΕΓΝΑΤΙΑ 479

EUROBANK 311

ΚΥΠΡΟΥ 301

AMERICAN EXPRESS 283

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 229

ABNAMRO 207

BARCLAYS 202

MIDLAND 196

Ν ΑΝΙΟΝ AL WESTMINSTER 188

ΕΤΕΒΑ 182

NOVA SCOTIA 168

ΛΑΪΚΗ 160

SOCIETE GENERALE 149

BANQUE NATION ALE DE PARIS 144

CREDIT LYONNAIS GRECE 112

ΑΣΠΙΣ 108
ΔΩΡΙΚΗ-TELESIS 96

ANZ GRINDLAYS BANK 78
BANK OF AMERICA 73

CHASE MANHATTAN 67

ARAB BANK 61

ROYAL BANK OF SCOTLAND 61

CREDIT COMMERCIALE DE FRANCE 59
BAYERISCHE VEREINSBANK 57

PARIBAS 56

ING BANK 50
INST. BANK SAN PAOLO Dl TORINO 18

CITIBANK ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 16
BANK SADERAT IRAN 13

ΣΥΝΟΛΟ 57835

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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Πίνακας 25ος
ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1990-1995

ΧΩΡΑ Ποσοστό μείωσης

Φινλανδία 30%

Νορβηγία 25%

Σουηδία 20%

Δανία 15%

Ισπανία 12%

Ην. Βασίλειο 9,6%

Ολλανδία 9,3%

Γαλλία 6,3%

Ελβετία 4%

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Πίνακας 26ος

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1990-1995

ΧΩΡΑ Ποσοστό Αύξησης

Λουξεμβούργο 12,3%

Γερμανία 11,8%

Ελλάδα 8,3%

Ιρλανδία 8%

Ιαπωνία 5%

Ιταλία 4%

Αυστρία 3,7%

Πηγή: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Θεσμική Απελευθέρωση της Τραπεζικής Αγοράς.(ΘΕΤΙΚΟΣ)

2. Παγκοσμιοποίηση (ΘΕΤΙΚΟΣ)

3. Νέες Τεχνολογίες (ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ)

4. Κόστος Εργασίας (ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ)

5. Αύξηση Κερδοφορίας (ΘΕΤΙΚΟΣ)

6. Παραγωγτ, (ΘΕΤΙΚΟΣ)

7. Παραγωγικότητα (ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (TELLER)

■ Εσωτερικού

■ Εξωτερικού (υποκαταστήματα εξωτερικού)

2. ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

■ Βιομηχανικά Δάνεια

■ Βιοτεχνικά Δάνεια

■ Εμπορικά Δάνεια

■ Καταναλωτικά Δάνεια

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

■ Εισαγωγές

■ Εξαγωγές

■ Συνάλλαγμα
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4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

■ Επενδύσεις σε μη κρατικά ομόλογα

■ Επενδύσεις σε μετοχές

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

■ Επενδύσεις σε κρατικά Ομόλογα.

6. DEALING ROOM

■ Καθορισμός τιμών συναλλάγματος

■ Καθορισμός επιτοκίων

7. ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

■ Αξιολόγηση Μικρομεσαίων Επιχ/σεων με Κύκλο Εργασιών έως 800 εκατ. 

δρχ-

■ Αξιολόγηση Μεγάλων Επιχ/σεων με Κύκλο Εργασιών έως δρχ. 15 δις.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

■ Εκτιμήσεις ακινήτων

■ Εκτιμήσεις μηχανημάτων

■ Εύλογο κόστους επένδυσης

9. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

■ Τακτοποίηση Ληξιπροθέσμων οφειλών

■ Ρυθμίσεις παλιών οφειλών.

10. Λ Κ,··_

■ Πλειστηριασμοί

■ Υποθήκες - Προσημειώσεις

■ Νομική Υποστήριξη

11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

■ Εσωτερικός έλεγχος Καταστημάτων
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MARKETING 

Σχεδιασμός προϊόντων

Μέθοδοι πωλήσεων των τραπεζικών προϊόντων 

Προσέλκυση πελατείας 

Ανάπτυξη δικτύου Καταστημάτων



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε. 

ALTMAN ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EFG EUROBANK ΚΑΙ EUROBANKERGASIAS

Πηγή ICAP Α.Ε.

2) ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EFG EUROBANK ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε.ALTMAN
ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΗΣ 87 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1429 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 139 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1287 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,11

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 130 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,09

ΚΕΡΔΗ π.φ.τ. 63 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107Τ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 7 ζ- 0,32

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1997

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ rm. 0,32

ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 102 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1767 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,02

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 165 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1598 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,10

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 146 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,08

ΚΕΡΔΗ ττ.φ.τ. 76 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107Τ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 37 ζ- 0,32

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1998

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κμ· 0,32
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 218 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2255 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,03

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 313 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,06

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1623 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,19

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 173 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,08

ΚΕΡΔΗ π.φ.τ. 130 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107Τ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 68 ζ= 0,43

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1999

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κμ· 0,43
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



>ΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (Κωδ. 1056000)

Μ: 094052647
ΕΥΘΥΝΣΗ: Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής
Κ: 10562
ΛΗ: Αθήνα
ΜΟΣ: Απική
Λ. :
X:
LEX

01/3238906 
01/3253308 
216140 ERBA GR

ΚΛΑΔΟΣ: Τράπεζες
ΙΔΡΥΣΗ: 1975
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Ξενοφών Νικήτας. Πρόεδρος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 3.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 81.460.000 (χιλ.δρχ.)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 246.609.046 (χιλ.δρχ.)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 
ICAP RATING: 
ΧΑΑ:

173.856.976 (χιλ.δρχ.)

ΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ NACE:
ιγανισμών, νομισματικών, άλλων ενδιάμεσων, δραστηριότητες

(ΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ιγανισμών, νομισματικών, άλλων ενδιάμεσων, δραστηριότητες 
■απεζικές εργασίες

1:NACE, Β:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΟιΕΜΠΟΡΙΟ, 5:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, I:ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, Ε:ΕΞΑΓΩΓΕΣ,

C

Ν Β C S I Ε R

R:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ]



ΓΑΣΙΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (Κωδ. 1056000)

3ΛΟΓΙΕΜΟΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΡΓΗΤΙΚΟ

1999

1/1/99-31/12/99

98-99% 1998

1/1/98-31/12/98

97-98% 1997

1/1/97-31/12/97

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 23.182.430 25, 12 18.527.568 13, 90 16.266.859
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 42.725.657 14,97 37.162.062 13,68 32.689.175
ΜΞΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 19.543.227 4,88 18.634.494 13, 47 16.422.320

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 35.373.103 68,14 21.037.981 52,93 13.756.731
ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 343.165.564 65,09 210.900.065 -38,72 344.ie2.08c
ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 671.573.009 12,02 599.536.509 70, 67 351.292.776

ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 896.641.991 23,45 726.349.217 4 3,01 507.393.932
ΤΑΜΕΙΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡ.ΤΡΑΠ. 164.910.724 38,43 119.131.874 -15,23 140.539.586
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.416.786 37, 13 33.849.457 14,84 29.475.222
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.186.263.607 26,42 1.729.332.671 23,22 1.403.402.192

9ΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 246.609.046 92,92 127.831.065 13, 10 113.027.860
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81.460.000 266,27 22.240.720 3, 18 21.556.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 163.515.520 54,86 105.590.342 15,43 91.471.773
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ NEON - ΖΗΜΙΕΣ 1.633.526 999,00 3 -96,55 87

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.873.817 85,51 3.169.037 17,02 2.708.074
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜ. 94.441.826 -1, 44 95.825.703 23, 60 77.531.930
ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) 1.741.103.893 22,04 1.426.721.020 25,07 1.140.721.818
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 98.225.025 29, 61 75.785.846 9, 18 69.412.510

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.136.263.607 26, 42 1.729.332.671 23,22 1.403.402.192

ΟΤΕΛΞΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

173.856.976
85.204.355
65.652.621

17.99
15.99 
20, 11

147.350.800
76.041.550
71.309.250

12,25 
7, 48 

17,83

131.268.833
70.750.846
60.517.987

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

70.832.237
42.785.389

113.699.469

99, 08 
26, 18 
55,79

35.580.570
33.908.055
72.981.765

6, 93 
16,73 
12,72

33.275.719
29.048.841
64.744.865

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΗΜΗΜΑΤΟΣ

2.630.242
2.4SC.709

17.863.879
3.420.266

92.534.857

216, 77 
687,80 
95,03 
19, 65 
50,54

830.322
316.162

9.169.826
2.858.536

61.467.563

-38,19 
2,32 

18,79 
-4,82 
11,64

1.343.306
308.990

7.719.392
3.003.376

55.056.413

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 31.910.970 39, 81 22.824.000 11,11 20.541.600

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29.940.000 35,78 22.050.000 25,21 17.610.000

99

98 3.3.99 -ΙΑ/ΕΑ/1/26.2.99

97 27.2.98 ΊΑ/ΕΖ/1/27.2.98



: 000000000 
ΥΘΥΝΣΗ:
Η:
ΟΣ:

7AEIAE, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (Κωδ. 217049)

,ΕΧ:

ΚΛΑΔΟΣ:
ΙΔΡΥΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
ICAP RATING: 
ΧΑΑ:

Ενοποιημένος Ισολογισμός Τραπεζ 
0000

81.460.000 (χιλ.δρχ.)
: 312.980.519 (χιλ.δρχ.) 

172.975.595 (χιλ.δρχ.)



(ΡΓΑΕΙΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (ΚωΟ. 217049)

ΕΟΛΟΓΙΣΜΟΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1999

1/1/99-31/12/99

98-99% 1998

1/1/98-31/12/98

97-98% 1997

1/1/97-31/12/97

1 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 68.107.907 32,84 51.268.904 16, 32 44.077.536
2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 115.357.467 23,87 93.125.444 22,76 75.859.882
3 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 47.249.560 12, 88 41.856.540 31,70 31.782.346

6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 34.091.243 104,49 16.671.155 63,23 10.212.993
7 ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 382.987.508 66,76 229.658.573 -36, 96 364.311.535
S ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 574.757.970 -0, 65 578.519.289 73, 91 332.653.086

"1 ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 979.426.116 33, 59 733.148.154 45, 63 503.423.440
3 ΤΑΜΕΙΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝ'ΤΡ.ΤΡΑΠ. 165.793.843 38,55 119.656.151 -15,01 140.753.424
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.870.640 30, 16 38.313.983 14,50 33.462.536
5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.255.025.227 27, 60 1.767.236.209 23, 67 1.428.939.553

ΑΘΗΤΙΚΟ

6 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 312.980.519 91,40 163.521.693 16,00 138.579.812
7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81.460.000 266,27 22.240.720 3, 18 21.556.000
8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 165.149.020 29, 06 127.967.760 15,97 110.345.452
9 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ NEON - ΖΗΜΙΕΣ 66.371.499 398,54 13.313.213 99, 38 6.677.360

0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.397.945 72,27 3.713.901 13,81 3.263.323
9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜ. 83.903.035 -12,44 95.825.703 22,37 78.303.972
8 ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) 1.728.721.647 21,97 1.417.326.176 25,55 1.128.877.091
1 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 123.022.081 41, 65 86.848.736 8, 68 79.910.355

2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.255.025.227 27, 60 1.767.236.209 23, 67 1.429.939.553

Γ.ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΞΩΣ 

3 ΕΣΟΔΑ 172.975.595 18,51 145.953.809 12,30 129.971.814
4 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 87.910.449 16, 19 75.659.209 7,06 70.672.145
5 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85.065.146 21,01 70.294.600 18,54 59.299.669

6 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 129.375.434 92,57 67.182.030 23,01 54.616.041
3 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 46.053.215 33, 10 34.599.882 15,93 29.844.831
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 168.337.415 63, 68 102.876.748 22,37 84.070.879

0 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.869.519 150,06 1.147.527 -47,37 2.130.185
τ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.738.131 267,56 1.017.010 34,65 755.296
2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.220.164 98,70 9.169.826 18,79 7.719.392
3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 13.934.960 8,06 17.522.577 18,49 14.788.659
4 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΚΜΗΠΑΤΟΣ 130.363.679 70, 82 76.314.862 21,16 62.937.717

2 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 20.373.687

999 27.3.00 -IΑ/ΕΑ/1/29,2,2000

999 3.3.99 *ΙΑ/ΕΑ/1/26.2.99

997 5.3.98 *ΙΑ/ΞΖ/4/27.2.98

\



ΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (ΚωΟ . 217049)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΓΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Λογαριασμός ---------------1
Κατάταξη

999 --------------
Συμμετοχή%

--------------- 1998 --------------
Κατάταξη Συμμετοχή^

--------------- 1997 ---------------
Κατάταξη Συμμετοχή*

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 7 35, 62 6 5,88 7 5, 44
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6 7, 64 8 2,77 6 3, 13

Ι/0:Δεν υπολογίζεται]

CAP Α.Ε.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 3 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 120 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 113 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,05

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,12

ΚΕΡΔΗ ττ.φ.τ. 0,3 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107*Γ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 0 ζ= 0,16

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Rp. 0,16
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 105 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1508 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 194 Γ=ΚΕΡΔΗττ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1313 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,15

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 129 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,09

ΚΕΡΔΗ ττ.φ.τ. 6 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107*Γ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 1 ζ= 0,21
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1998

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Rp. 0,21
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ><

0£

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 307 Α=ΚΕΦ.ΧΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2845 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,01

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 376 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,02

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2465 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,15

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 255 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,09

ΚΕΡΔΗ π.φ.τ. 43 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107Τ+0,420*Δ+0,998Έ

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 30 ζ= 0,29
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1999

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank *μ· 0,29
ΚΛΑΔΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



EF6 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (Κωδ. 217212)

ΑΦΜ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:
ΝΟΜΟΣ:

000000000

ΤΗΛ. : 
FAX: 
TELEX:

ΚΛΑΔΟΣ: Ενοποιημένος Ισολογισμός
ΙΔΡΥΣΗ: 0000
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 66.460.000 (χιλ.δρχ.)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 375.703.000 (χιλ.δρχ.)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 253.543.000 (χιλ.δρχ.)
ICAP RATING: 
ΧΑΑ: .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ν Β C S I Ε R

ICAP Α.Ε



EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (Κωδ. 217212)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1999

1/1/99-31/12/99

98-99% 1998

1/1/98—31/12/98

97-98% 199'

1/1/97-31/12/9"

1 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 68.839.CC0 209, 61 22.234.000 936, 07 2.146.000
2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΩΝ 99.612.0C0 167,75 37.203.000 741,89 4.419.000
3 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣ3ΕΣΕΙΣ 30.773.C00 105,58 14.96S.C00 558,56 2.273.000

46 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5.566.000 -91,70 67.080 ..ρΟΟ 999, 00 1.279.000
47 ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 913.522.000 115,93 423.069.000 999,00 16.393.000
48 ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 219.583.CC0 -5,89 233.325.000 999,00 6.625.000

12 ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 1.094.258.CC0 100,71 545.188.000 701,79 67.956.000
13 ΤΑΜΕΙΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΞΝΤΡ.ΤΡΑΠ. 360.982.000 149,84 144.484.000 560,20 21.885.000
14 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 182.723.000 152,78 72.284.000 999,00 3.383.000
15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.845.473.000 88,73 1.507.664.000 999, 00 119.707.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

16 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 375.703.000 94,07 193.594.000 999,00 6.207.000
17 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66.460.000 20, 33 55.232.000 999,00 1.928.000
18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 323.098.000 135,10 137.429.000 999,00 5.085.000
19 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ NEON - ΖΗΜΙΕΣ -13.855.000 933.000 -806.000

20 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.523.000 442,98 833.000 643,75 112.000
49 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜ. 170.729.000 214,30 54.321.000 999,00 4.745.000
28 ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) 2.120.285.000 75,71 1.206.671.000 999,00 104.276.000
31 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 174.233.000 233,49 52.245.000 999, 00 4.367.000

32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.845.473.000 88,73 1.507.664.000 999,00 119.707.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

33 ΕΣΟΔΑ 253.543.0C0 96,71 128.891.000 845,92 13.626.000
34 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 193.060.000 69, 78 113.715.000 999,00 9.535.000
35 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 60.483.000 298,54 15.176.000 270,96 4.091.000

36 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 131.392.000 642,66 17.692.000 459, 17 3.164.000
38 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 71.011.000 260,44 19.701.000 202,72 6.508.000
39 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 120.864.000 817,93 13.167.000 999, 00 747.000

40 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 184.000 -66, 48 549.000
41 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 58.116.000 999,00 1.985.000 999,00 62.000
42 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.782.000 206,10 2.869.000 389,59 586.000
43 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 11.327.000 395,49 2.286.000 481,68 393.000
44 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΗΜΗΜΑΤΟΣ 42.639.000 586, 51 6.211.000 999, 00 255.000

51 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 13.292.000 0 0

52 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7.982.000 0 0

1999 27.3.00 ΊΑ/ΕΑ/2/6, 3,2000

1998 11.10.99 *ΙΑ/ΓΑ/4/29.5.99 

1997 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

ICAP Α.Ε



ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΡΙΣΗΣ E.ALTMAN
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ 362 Α=ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΕΝΕΡΓ. 0,07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5245 Β=ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ/ΕΝΕΡΓ. 0,01

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 597 Γ=ΚΕΡΔΗπ.φ.τ./ΕΝΕΡΓ. 0,02

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4638 Δ=ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦ. 0,13

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 515 Ε=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓ. 0,10

ΚΕΡΔΗ π.φ.τ. 107 Ζ=0,717*Α+0,847*Β+3,107Τ+0,420*Δ+0,998*Ε

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ 54 ζ= 0,27

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,20

ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (GRAY) 1,20-2,90

ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank Κμ· 0,27
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Rx·
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛ.: 3=ΧΑΜΗΛΟΣ/2=ΜΕΣΟΣ /1=ΥΨΗΛΟΣ

To Rx είναι ο βαθμός αξιολόγησης του αναλυτή-χορηγητή, που στην προκειμένη περίπτωση απουσιάζει.
Λόγω του τρόπου παρουσίασης του ισολογισμού από την ICAP Α.Ε. δεν κατέστη δυνατόν ο διαχωρισμός
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με αποτέλεσμα το
κεφάλαιο κίνησης να υπολιγίζεται από τη διαφορά των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (Κωδ. 1052000)

ΑΦΜ: 094014250
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οθωνος 8
Τ.Κ: 10557
ΠΟΛΗ: Αθήνα
ΝΟΜΟΣ: Αττική

ΤΗΛ. : 01/3337000
FAX: 01/3233866
TELEX: 210975 JSL GR

ΚΛΑΔΟΣ:
ΙΔΡΥΣΗ: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
ICAP RATING: 
ΧΑΑ:

Τράπεζες
1924
Ξενοφών Νικήτας. Πρόεδρος 
7.097
249.056.000 (χιλ.δρχ.)

: 597.370.000 (χιλ.δρχ.)
515.216.000 (χιλ.δρχ.)

ΝΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ NACE:
Δραστηριότητες άλλων ενδιάμεσων (μεσολαβούντων) νομισματικών οργανισμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Δραστηριότητες άλλων ενδιάμεσων (μεσολαβούντων) νομισματικών οργανισμών 
Τραπεζικές εργασίες

[Ν:NACE, Β:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΟιΕΜΠΟΡΙΟ, S:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, I:ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, Ε:ΕΞΑΓΩΓΕΣ,

Ν Β C S I Ε R

:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ]

ICAP Α.Ε.



EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (Κωδ. 1052000)

IΕΟΛΟΓIEMOE ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2000 99-00» 1999 98-99% 1991

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1/1/00-31/12/00 1/1/99-31/12/99 1/1/98-31/12/98

1 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ
3 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

94.478.000 
159.126.000
64.648.000

26, 58 
29, 65 
34,42

74.637.000 
122.732.000
48.095.000

242,26
238,48
232,77

21.807.000
36.260.000
14.453.000

46 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
47 ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
48 ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

151.069.000 
1.108.003.000

481.049.000

98,80 
0, 36 

-54,07

75.992.000
1.104.076.000
1.047.341.000

5,78 
229, 66 
554,95

71.840.000 
334.91 1.000 
159.912.000

12 ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)
13 TAMEΙΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡ.ΤΡΑΠ.
14 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.660.832.000
520.088.000
229.680.000

5.245.199.000

59, 93 
0, 55 
2, 48 

11,43

1.663.776.000
517.247.000
224.111.000

4.707.180.000

238,49 
258,22 
239, 40 
264,78

491.525.000
144.382.000 
66.031.000

1.290.418.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

16 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 597.370.000 3,78 575.606.000 203,45 189.690.000
17 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 249.056.000 68,37 147.920.000 167,82 55.232.000
18 ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΑ 348.314.000 -28,42 486.613.000 261,91 134.458.000
19 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ NEON - ΖΗΜΙΕΣ 0 -58.927.000 0

2 C iiFOB/iETt.1 ~ 8.920.000 -8,43 9.741.000 999,00 650.000
49 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜ. 180.120.000 -7,39 194.498.000 255,23 54.752.000
28 ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) 4.235.444.000 15,21 3.676.223.000 269,02 996.210.000
31 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 223.345.000 -11,06 251 .112.000 411,26 49.116.000

32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.245.199.000 11,43 4.707.180.000 264,78 1 .290.418.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

33 ΕΣΟΔΑ 515.216.000 26, 13 408.467.000 270,09 110.370.000
3η ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 335.816.000 26, 61 265.230.000 174,42 96.650.000
35 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 179.400.000 25,25 143.237.000 944,00 13.720.000

36 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 97.029.000 -5,97 103.194.000 514,29 16.799.000
38 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 133.616.000 25, 52 106.446.000 480,53 18.336.000
39 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 142.813.000 2,02 139.985.000 999,00 12.183.000

40 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.211.000 -85,38 28.804.000 999,00 184.000
41 
41

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡ03ΛΕΤΕΙΣ

0
23.623.000 -10,74

0
26.465.000 819,56

1.984.000
2.878.000

Η 3 ΣΥΝΟ.'.Σ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 16.261.000 23,58 13.158.000 507,20 2.167.000
44 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΗΜΗΜΑΤΟΣ 107.140.000 -17,05 129.166.000 999,00 5.338.000

51 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 52.741.000 16, 68 45.203.000 809, 33 4.971.000

52 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29.543.000 -16,87 35.538.000 999,00 2.786.000

2000

1999

1998 7.6.99 *IA/EZ/4/29.5.99

ICAP A.E
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Last Price (EUR)

23/10/1995 5,678
24/10/1995 5,651
25/10/1995 5,675
26/10/1995 5,597
27/10/1995 5,517
30/10/1995 5,49
31/10/1995 5,382

1/11/1995 5,334
2/11/1995 5,323
3/11/1995 5,301
6/11/1995 5,25
7/11/1995 5,296
8/11/1995 5,285
9/11/1995 5,301

10/11/1995 5,304
13/11/1995 5,221
14/11/1995 5,223
15/11/1995 5,221
16/11/1995 5,159
17/11/1995 5,059
20/11/1995 4,93
21/11/1995 4,822
22/11/1995 5,003
23/11/1995 5,075
24/11/1995 5,086
27/11/1995 5,038
28/11/1995 4,957
29/11/1995 4,952
30/11/1995 4,968

1/12/1995 5,016
4/12/1995 5,105
5/12/1995 5,17
6/12/1995 5,118
7/12/1995 5,126
8/12/1995 5,14

11/12/1995 5,14
12/12/1995 5,14
13/12/1995 5,116
14/12/1995 5,113
15/12/1995 5,081
18/12/1995 4,995
19/12/1995 4,968
20/12/1995 4,978
21/12/1995 4,962
22/12/1995 5,005
27/12/1995 4,978
28/12/1995 5,086
29/12/1995 5,083

2/1/1996 5,032
3/1/1996 4,992
4/1/1996 4,989
5/1/1996 4,962
8/1/1996 5,032



9/1/1996 5,065
10/1/1996 5,089
11/1/1996 5,161
12/1/1996 5,167
15/1/1996 5,301
16/1/1996 5,436
17/1/1996 5,409
18/1/1996 5,49
19/1/1996 5,856
22/1/1996 6,066
23/1/1996 6,055
24/1/1996 6,06
25/1/1996 6,028
26/1/1996 6,055
29/1/1996 6,055
30/1/1996 6,028
31/1/1996 6,189

1/2/1996 6,098
2/2/1996 6,109
5/2/1996 6,004
6/2/1996 6,031
7/2/1996 6,055
8/2/1996 6,066
9/2/1996 6,055

12/2/1996 6,033
13/2/1996 6,028
14/2/1996 6,028
15/2/1996 6,028
16/2/1996 6,028
19/2/1996 6,055
20/2/1996 6,036
21/2/1996 6,028
22/2/1996 6,028
23/2/1996 6,001
27/2/1996 5,985
28/2/1996 6,087
29/2/1996 6,095

1/3/1996 6,348
4/3/1996 6,297
5/3/1996 6,243
6/3/1996 6,281
7/3/1996 6,345
8/3/1996 6,294

11/3/1996 6,297
12/3/1996 6,286
13/3/1996 6,136
14/3/1996 6,297
15/3/1996 6,243
18/3/1996 6,189
19/3/1996 6,136
20/3/1996 6,093
21/3/1996 6,109
22/3/1996 6,297
26/3/1996 6,294
27/3/1996 6,254



28/3/1996 6,235
29/3/1996 6,351

1/4/1996 6,523
2/4/1996 6,674
3/4/1996 6,62
4/4/1996 6,297
5/4/1996 6,442
8/4/1996 6,391
9/4/1996 6,308

10/4/1996 6,351
11/4/1996 6,351
16/4/1996 6,566
17/4/1996 6,835
18/4/1996 6,916
19/4/1996 6,913
22/4/1996 6,97
23/4/1996 6,876
24/4/1996 6,787
25/4/1996 6,781
26/4/1996 6,779
29/4/1996 6,539
30/4/1996 6,598
2/5/1996 6,752
3/5/1996 6,728
6/5/1996 6,787
7/5/1996 6,889
8/5/1996 6,889
9/5/1996 6,916

10/5/1996 6,916
13/5/1996 6,943
14/5/1996 6,943
15/5/1996 6,889
16/5/1996 6,943
17/5/1996 6,676
20/5/1996 7,11
21/5/1996 6,997
22/5/1996 6,959
23/5/1996 6,97
24/5/1996 6,981
27/5/1996 6,981
28/5/1996 7,051
29/5/1996 7,077
30/5/1996 7,158
31/5/1996 7,11
4/6/1996 7,056
5/6/1996 7,064
6/6/1996 6,62
7/6/1996 6,625

10/6/1996 6,663
11/6/1996 6,62
12/6/1996 6,62
13/6/1996 6,62
14/6/1996 6,62
17/6/1996 6,62
18/6/1996 6,62



19/6/1996 6,647
20/6/1996 6,679
21/6/1996 6,674
24/6/1996 6,69
25/6/1996 6,803
27/6/1996 7,104
28/6/1996 7,131

1/7/1996 7,274
2/7/1996 7,172
3/7/1996 7,104
4/7/1996 7,096
5/7/1996 7,104
8/7/1996 7,104
9/7/1996 7,118

10/7/1996 7,142
11/7/1996 7,104
12/7/1996 7,158
15/7/1996 7,094
16/7/1996 7,072
17/7/1996 7,007
18/7/1996 6,97
19/7/1996 7,034
22/7/1996 7,158
23/7/1996 7,156
24/7/1996 7,013
25/7/1996 7,034
26/7/1996 7,131
29/7/1996 7,212
30/7/1996 7,104
31/7/1996 7,042

1/8/1996 7,034
2/8/1996 6,997
5/8/1996 6,97
6/8/1996 6,889
7/8/1996 6,835
8/8/1996 6,841
9/8/1996 6,873

12/8/1996 6,997
13/8/1996 7,077
14/8/1996 7,077
16/8/1996 7,083
19/8/1996 7,08
20/8/1996 7,164
21/8/1996 7,395
22/8/1996 7,427
23/8/1996 7,562
26/8/1996 7,661
27/8/1996 7,718
28/8/1996 7,683
29/8/1996 7,54
30/8/1996 7.578
2/9/1996 7,535
3/9/1996 7,551
4/9/1996 7,556
5/9/1996 7,524



6/9/1996 7,503
9/9/1996 7,503

10/9/1996 7,53
11/9/1996 7,554
12/9/1996 7,621
13/9/1996 7,691
16/9/1996 7,745
17/9/1996 7,653
18/9/1996 7,643
19/9/1996 7,589
20/9/1996 7,535
23/9/1996 7,535
24/9/1996 7,562
25/9/1996 7,643
26/9/1996 7,707
27/9/1996 7,648
30/9/1996 7,481
1/10/1996 7,562
2/10/1996 7,694
3/10/1996 7,618
4/10/1996 7,643
7/10/1996 7,723
8/10/1996 7,672
9/10/1996 7,659

10/10/1996 7,696
11/10/1996 7,621
14/10/1996 7,535
15/10/1996 7/181
16/10/1996 7,454
17/10/1996 7,347
18/10/1996 7,411
21/10/1996 7,417
22/10/1996 7,513
23/10/1996 7,535
24/10/1996 7,532
25/10/1996 7,535
29/10/1996 7,53
30/10/1996 7,427
31/10/1996 7,516

1/11/1996 7,521
4/11/1996 7,46
5/11/1996 7,32
6/11/1996 7,131
7/11/1996 6,973

12/11/1996 6,997
13/11/1996 6,983
14/11/1996 6,701
15/11/1996 6,563
18/11/1996 6,79
19/11/1996 6,889
20/11/1996 6,561
21/11/1996 6,214
22/11/1996 6,27
25/11/1996 6,459
26/11/1996 6,72



27/11/1996 6,717
28/11/1996 6,728
29/11/1996 6,728

2/12/1996 6,725
3/12/1996 6,709
4/12/1996 6,717
5/12/1996 6,711
6/12/1996 6,674
9/12/1996 6,647

10/12/1996 6,617
11/12/1996 6,612
12/12/1996 6,566
13/12/1996 6,593
16/12/1996 6,615
17/12/1996 6,757
18/12/1996 6,889
19/12/1996 7,373
20/12/1996 7,158
23/12/1996 6,97
24/12/1996 6,97
27/12/1996 6,97
30/12/1996 6,728
31/12/1996 6,73

2/1/1997 6,835
3/1/1997 6,997
7/1/1997 7,373
8/1/1997 7,376
9/1/1997 7,347

10/1/1997 7,32
13/1/1997 7,373
14/1/1997 7,371
15/1/1997 7,373
16/1/1997 7,497
17/1/1997 7,535
20/1/1997 8,087
21/1/1997 8,598
22/1/1997 8,331
23/1/1997 8,127
24/1/1997 8,073
27/1/1997 8,722
28/1/1997 8,993
29/1/1997 9,268
30/1/1997 9,439
31/1/1997 9,302

3/2/1997 8,924
4/2/1997 9,199
5/2/1997 9,405
6/2/1997 9,467
7/2/1997 9,144

10/2/1997 9,233
11/2/1997 9,611
12/2/1997 9,611
13/2/1997 9,474
14/2/1997 9,576
17/2/1997 9,954



18/2/1997 10,105
19/2/1997 10,16
20/2/1997 10,297
21/2/1997 10,359
24/2/1997 10,572
25/2/1997 11,19
26/2/1997 12,229
27/2/1997 11,251
28/2/1997 10,706

3/3/1997 9,85
4/3/1997 9,611
5/3/1997 10,38
6/3/1997 11,042
7/3/1997 10,919

11/3/1997 10,744
12/3/1997 10,229
13/3/1997 10,565
14/3/1997 10,349
17/3/1997 10,572
18/3/1997 10,562
19/3/1997 10,359
20/3/1997 10,16
21/3/1997 10,38
24/3/1997 10,435
26/3/1997 10,538
27/3/1997 10,826
28/3/1997 11,179
31/3/1997 11,567

1/4/1997 11,173
2/4/1997 11,389
3/4/1997 11,203
4/4/1997 11,512
7/4/1997 11,739
8/4/1997 11,657
9/4/1997 11,773

10/4/1997 11,739
11/4/1997 11,808
14/4/1997 11,657
15/4/1997 11,739
16/4/1997 11,801
17/4/1997 11,856
18/4/1997 12,014
21/4/1997 12,322
22/4/1997 12,302
23/4/1997 12,288
24/4/1997 12,391
29/4/1997 12,408
30/4/1997 12,446
2/5/1997 12*645
5/5/1997. 12,995
6/5/1997 12,975
7/5/1997 13297
8/5/1997 13,599
9/5/1997 13,901

12/5/1997 14,073



13/5/1997 14,245
14/5/1997 14,382
15/5/1997 14,313
16/5/1997 14,008
19/5/1997 14,21
20/5/1997 14,004
21/5/1997 14,073
22/5/1997 14,402
23/5/1997 14,656
27/5/1997 15,333
28/5/1997 14,485
29/5/1997 13,73
30/5/1997 13,215
2/6/1997 12,666
3/6/1997 13,071
4/6/1997 13,194
5/6/1997 12,975
6/6/1997 12,391
9/6/1997 12,391

10/6/1997 12,391
11/6/1997 12,631
12/6/1997 12,666
13/6/1997 12,563
17/6/1997 12,377
18/6/1997 12,178
19/6/1997 12,185
20/6/1997 11,67
23/6/1997 11,224
24/6/1997 11,595
25/6/1997 12,014
26/6/1997 11,533
27/6/1997 11,272
30/6/1997 11,327

1/7/1997 11,464
2/7/1997 11,396
3/7/1997 11,327
4/7/1997 11,567
7/7/1997 11,746
8/7/1997 11,691
9/7/1997 12,082

10/7/1997 12,178
11/7/1997 12,219
14/7/1997 12,014
15/7/1997 11,965
16/7/1997 11,67
17/7/1997 11,478
18/7/1997 11,739
21/7/1997 11,602
22/7/1997 11,602
23/7/1997 11,77
24/7/1997 11,814
25/7/1997 12,014
28/7/1997 12,151
29/7/1997 12,014
30/7/1997 11,79



31/7/1997 11,749
1/8/1997 11,67
4/8/1997 11,67
5/8/1997 11,705
6/8/1997 12,213
7/8/1997 12,285
8/8/1997 12,219

11/8/1997 12,062
12/8/1997 12,151
13/8/1997 12,357
14/8/1997 12,357
18/8/1997 12,243
19/8/1997 12,243
20/8/1997 12,288
21/8/1997 12,247
22/8/1997 12,082
25/8/1997 11,739
26/8/1997 11,739
27/8/1997 11,519
28/8/1997 11,533
29/8/1997 11,361

1/9/1997 11,622
2/9/1997 11,622
3/9/1997 11,808
4/9/1997 11,67
5/9/1997 11,602
8/9/1997 12,53
9/9/1997 12,563

10/9/1997 12,432
11/9/1997 12,213
12/9/1997 12,357
15/9/1997 12,563
16/9/1997 12,597
17/9/1997 12,734
18/9/1997 12,391
19/9/1997 12,528
22/9/1997 12,549
23/9/1997 12,563
24/9/1997 12,837
25/9/1997 12,803
26/9/1997 12,769
29/0/1997 12,738
30/0/1997 12,834
1/10/1997 12,631
2/10/1997 12,611
3/10/1997 12,975
6/10/1997 13,524
7/10/1997 13,524
8/10/1997 13,531
9/10/1997 13,386

10/10/1997 13,242
13/10/1997 13,229
14/10/1997 13,181
15/10/1997 13,215
16/10/1997 13,112



17/10/1997 13,187
20/10/1997 13,036
21/10/1997 13,043
22/10/1997 13,036
23/10/1997 12,769
24/10/1997 12,7
27/10/1997 12,412
29/10/1997 12,116
30/10/1997 11,67
31/10/1997 11,149

3/11/1997 11,121
4/11/1997 11,67
5/11/1997 11,581
6/11/1997 11,258
7/11/1997 10,984

10/11/1997 10,301
11/11/1997 9,734
12/11/1997 9,576
13/11/1997 9,782
14/11/1997 9,776
17/11/1997 9,604
18/11/1997 10,229
19/11/1997 10,297
20/11/1997 10,366
21/11/1997 10,38
24/11/1997 10,215
25/11/1997 10,229
26/11/1997 10,297
27/11/1997 10,229
28/11/1997 10,297

1/12/1997 10,538
2/12/1997 10,984
3/12/1997 10,881
4/12/1997 10,984
5/12/1997 10,778
8/12/1997 10,984
9/12/1997 10,977

10/12/1997 10,98
11/12/1997 10,572
12/12/1997 10,483
15/12/1997 10,5
16/12/1997 10,359
17/12/1997 10,366
18/12/1997 10,277
19/12/1997 10,366
22/12/1997 9,954
23/12/1997 9,844
24/12/1997 9,988
29/12/1997 9,803
30/12/1997 10,452
31/12/1997 10,078

2/1/1998 10,091
5/1/1998 10,297
7/1/1998 10,297
8/1/1998 9,988



9/1/1998 9,782
12/1/1998 9,22
13/1/1998 9,161
14/1/1998 9,117
15/1/1998 8,924
16/1/1998 9,13
19/1/1998 9,357
20/1/1998 9,371
21/1/1998 9,364
22/1/1998 9,611
23/1/1998 9,576
26/1/1998 9,371
27/1/1998 9,213
28/1/1998 9,144
29/1/1998 9,062
30/1/1998 9,072
2/2/1998 9,474
3/2/1998 9,916
4/2/1998 9,714
5/2/1998 9,824
6/2/1998 10,16
9/2/1998 10,744

10/2/1998 10,586
11/2/1998 10,709
12/2/1998 10,435
13/2/1998 10,229
16/2/1998 10,229
17/2/1998 10,229
18/2/1998 9,83
19/2/1998 9,916
20/2/1998 9,954
23/2/1998 9,508
24/2/1998 9,748
25/2/1998 9,666
26/2/1998 9,546
27/2/1998 9,851

3/3/1998 10,191
4/3/1998 10,435
5/3/1998 10,301
6/3/1998 10,483
9/3/1998 10,744

10/3/1998 10,798
11/3/1998 11,004
12/3/1998 11,028
13/3/1998 10,812
16/3/1998 11,677
17/3/1998 12,611
18/3/1998 12,865
19/3/1998 13,695
20/3/1998 14,378
23/3/1998 14,107
24/3/1998 13,936
26/3/1998 14,965
27/3/1998 15,583
30/3/1998 15,823



31/3/1998 15,721
1/4/1998 15,652
2/4/1998 15,518
3/4/1998 15,995
6/4/1998 16,613
7/4/1998 16,51
8/4/1998 16,925
9/4/1998 17,986

10/4/1998 17,608
13/4/1998 18,02
14/4/1998 17,746
15/4/1998 17,78
16/4/1998 18,02
21/4/1998 19,462
22/4/1998 19,558
23/4/1998 19,379
24/4/1998 18,192
27/4/1998 16,737
28/4/1998 18,075
29/4/1998 19,15
30/4/1998 20,32
4/5/1998 19,908
5/5/1998 20,011
6/5/1998 18,913
7/5/1998 18,604
8/5/1998 18,604

11/5/1998 18,089
12/5/1998 18,322
13/5/1998 18,878
14/5/1998 19,215
15/5/1998 18,617
18/5/1998 18,398
19/5/1998 18,123
20/5/1998 18,556
21/5/1998 18,535
22/5/1998 18,604
25/5/1998 18,655
26/5/1998 19,359
27/5/1998 18,542
28/5/1998 18,542
29/5/1998 19,009

1/6/1998 18,535
2/6/1998 18,528
3/6/1998 18,539
4/6/1998 18,604
5/6/1998 18,48
9/6/1998 19,033

10/6/1998 18,556
11/6/1998 18,329
12/6/1998 17,883
15/6/1998 16,991
16/6/1998 17,464
17/6/1998 17,89
18/6/1998 17,89
19/6/1998 19,016



22/6/1998 18,226
23/6/1998 17,917
24/6/1998 17,982
25/6/1998 17,626
26/6/1998 17,378
29/6/1998 18,679
30/6/1998 17,852

1/7/1998 18,528
2/7/1998 19,345
3/7/1998 19,222
6/7/1998 19,702
7/7/1998 20,801
8/7/1998 22,465
9/7/1998 24,261

10/7/1998 23,272
13/7/1998 22,582
14/7/1998 21,968
15/7/1998 21,851
16/7/1998 22,791
17/7/1998 23,337
20/7/1998 23,286
21/7/1998 23,128
22/7/1998 22,62
23/7/1998 22,311
24/7/1998 21,556
27/7/1998 21,463
28/7/1998 21,144
29/7/1998 20,718
30/7/1998 21,83
31/7/1998 21,968
3/8/1998 21,762
4/8/1998 21,748
5/8/1998 20,766
6/8/1998 21,013
7/8/1998 21,274

10/8/1998 21,552
11/8/1998 20,866
12/8/1998 20,711
13/8/1998 19,304
14/8/1998 19,908
17/8/1998 19,633
18/8/1998 21,178
19/8/1998 21,823
20/8/1998 21,109
21/8/1998 20,526
24/8/1998 19,668
25/8/1998 18,094
26/8/1998 17,474
27/8/1998 16,077
28/8/1998 15,412
31/8/1998 16,645

1/9/1998 16,613
2/9/1998 17,942
3/9/1998 17,162
4/9/1998 16,949



7/9/1998 17,162
8/9/1998 17,231
9/9/1998 17,399

10/9/1998 16,939
11/9/1998 16,407
14/9/1998 16,881
15/9/1998 17,162
16/9/1998 17,265
17/9/1998 16,75
18/9/1998 16,544
21/9/1998 15,985
22/9/1998 16,338
23/9/1998 16,201
24/9/1998 16,75
25/9/1998 16,476
28/9/1998 16,534
29/9/1998 16,524
30/9/1998 15,926
1/10/1998 15,412
2/10/1998 14,179
5/10/1998 14,21
6/10/1998 14,471
7/10/1998 14,67
8/10/1998 14,066
9/10/1998 13,695

12/10/1998 13,229
13/10/1998 13,73
14/10/1998 14,207
15/10/1998 14,965
16/10/1998 16,163
19/10/1998 16,27
20/10/1998 16,27
21/10/1998 16,345
22/10/1998 16,373
23/10/1998 16,331
26/10/1998 16,75
27/10/1998 16,888
29/10/1998 16,548
30/10/1998 17,162
2/11/1998 18,535
3/11/1998 18,604
4/11/1998 18,398
5/11/1998 17,54
6/11/1998 17,492
9/11/1998 17,574

10/11/1998 17,849
11/11/1998 17,753
12/11/1998 17,272
13/11/1998 17,711
16/11/1998 18,638
17/11/1998 18,24
18/11/1998 18,398
19/11/1998 18,947
20/11/1998 19,091
23/11/1998 ' 18,964



24/11/1998 18,947
25/11/1998 18,707
26/11/1998 18,261
27/11/1998 18,398
30/11/1998 18,81

1/12/1998 18,614
2/12/1998 19,081
3/12/1998 18,666
4/12/1998 19,153
7/12/1998 20,052
8/12/1998 19,702
9/12/1998 19,29

10/12/1998 19,359
11/12/1998 18,731
14/12/1998 17,952
15/12/1998 18,363
16/12/1998 19,222
17/12/1998 19,191
18/12/1998 19,222
21/12/1998 19,839
22/12/1998 19,651
23/12/1998 20,801
24/12/1998 21,281
28/12/1998 21,48
29/12/1998 21,206
30/12/1998 21,758
31/12/1998 22,242

4/1/1999 24,022
5/1/1999 24,302
7/1/1999 24,713
8/1/1999 24,645

11/1/1999 24,645
12/1/1999 24,576
13/1/1999 23,1
14/1/1999 24,37
15/1/1999 24,013
18/1/1999 24,988
19/1/1999 24,937
20/1/1999 25,283
21/1/1999 25,263
22/1/1999 25,249
25/1/1999 24,679
26/1/1999 25,606
27/1/1999 26,018
28/1/1999 26,073
29/1/1999 26,159

1/2/1999 26,696
2/2/1999 25,923
3/2/1999 25,439
4/2/1999 24,994
5/2/1999 24,162
8/2/1999 24,427
9/2/1999 23,478

10/2/1999 24,109
11/2/1999 24,275



12/2/1999 24,652
15/2/1999 24,554
16/2/1999 23,683
17/2/1999 23,967
18/2/1999 23,673
19/2/1999 22,768
23/2/1999 20,947
24/2/1999 22,47
25/2/1999 23,38
26/2/1999 23,282

1/3/1999 22,803
2/3/1999 22,01
3/3/1999 22,45
4/3/1999 21,766
5/3/1999 21,717
8/3/1999 22,255
9/3/1999 23,473

10/3/1999 23,292
11/3/1999 23,478
12/3/1999 23,722
15/3/1999 25,048
16/3/1999 25,483
17/3/1999 25,542
18/3/1999 25,918
19/3/1999 26,838
22/3/1999 26,999
23/3/1999 26,05
24/3/1999 24,456
26/3/1999 24,505
29/3/1999 22,998
30/3/1999 23,018
31/3/1999 22,108

1/4/1999 20,339
2/4/1999 21,966
5/4/1999 21,326
6/4/1999 22,01
7/4/1999 23,771
8/4/1999 24,446

13/4/1999 26,402
14/4/1999 27,982
15/4/1999 27,537
16/4/1999 27,038
19/4/1999 25,331
20/4/1999 25,923
21/4/1999 25,141
2?/4/1999 24,358
2^/4/1999 24,652
26/4/1999 23,8
27/4/1999 25,532
28/4/1999 26,398
29/4/1999 25,972
30/4/1999 26,319
3/5/1999 27,567
4/5/1999 27,586
5/5/1999 27,88



6/5/1999 29,054
7/5/1999 28,956

10/5/1999 28,535
11/5/1999 29,347
12/5/1999 29,298
13/5/1999 28,564
14/5/1999 28,418
17/5/1999 28,564
18/5/1999 29,831
19/5/1999 28,858
20/5/1999 28,516
21/5/1999 29,729
24/5/1999 29,186
25/5/1999 29,249
26/5/1999 27,968
27/5/1999 26,662
28/5/1999 27,371

1/6/1999 27,713
2/6/1999 27,293
3/6/1999 27,342
4/6/1999 26,706
7/6/1999 26,901
8/6/1999 28,075
9/6/1999 30,321

10/6/1999 31,343
11/6/1999 31,289
14/6/1999 30,027
15/6/1999 29,533
17/6/1999 30,814
18/6/1999 31,108
21/6/1999 31,636
22/6/1999 30,325
23/6/1999 29,885
24/6/1999 30,609
25/6/1999 30,374
28/6/1999 30,824
29/6/1999 31,401
30/6/1999 32,966

1/7/1999 33,064
2/7/1999 33,935
5/7/1999 36,65
6/7/1999 39,041
7/7/1999 39,129
8/7/1999 38,151
9/7/1999 39,08

12/7/1999 40,607
13/7/1999 41,555
14/7/1999 40,205
15/7/1999 41,942
16/7/1999 41,37
19/7/1999 40,308
20/7/1999 39,232
21/7/1999 39,618
22/7/1999 39,618
23/7/1999 38,934



26/7/1999 39,315
27/7/1999 36,928
28/7/1999 33,974
29/7/1999 31,303
30/7/1999 29,396
2/8/1999 28,662
3/8/1999 29,391
4/8/1999 31,742
5/8/1999 29,836
6/8/1999 29,347
9/8/1999 29,445

10/8/1999 29,836
11/8/1999 29,249
12/8/1999 29,738
13/8/1999 30,814
16/8/1999 30,814
17/8/1999 30,717
18/8/1999 30,912
19/8/1999 30,188
20/8/1999 29,543
23/8/1999 29,347
24/8/1999 28,858
25/8/1999 29,939
26/8/1999 29,249
27/8/1999 28,55
30/8/1999 27,664
31/8/1999 27,391

1/9/1999 27,968
2/9/1999 28,359
3/9/1999 28,359
6/9/1999 28,369
7/9/1999 28,222

10/9/1999 27,224
13/9/1999 29,386
14/9/1999 28,76
15/9/1999 28,662
16/9/1999 28,956
17/9/1999 30,472
20/9/1999 32,184
21/9/1999 29,939
22/9/1999 29,347
23/9/1999 28,075
24/9/1999 26,853
27/9/1999 25,874
28/9/1999 27,944
29/9/1999 28,173
30/9/1999 28,662
1/10/1999 28,085
4/10/1999 28,467
5/10/1999 28,467
6/10/1999 28,467
7/10/1999 28,32
8/10/1999 27,978

11/10/1999 28,114
12/10/1999 27,782



13/10/1999 29,944
14/10/1999 28,956
15/10/1999 27,88
18/10/1999 26,804
19/10/1999 26,999
20/10/1999 28,261
21/10/1999 29,2
22/10/1999 30,629
25/10/1999 30,325
26/10/1999 30,179
27/10/1999 29,924
29/10/1999 30,032

1/11/1999 30,863
2/11/1999 30,051
3/11/1999 30,13
4/11/1999 30,325
5/11/1999 31,03
8/11/1999 31,837
9/11/1999 31,548

10/11/1999 31,059
11/11/1999 30,423
12/11/1999 30,227
15/11/1999 30,13
16/11/1999 30,609
17/11/1999 29,983
18/11/1999 29,357
19/11/1999 29,435
22/11/1999 28,995
23/11/1999 28,838
24/11/1999 28,369
25/11/1999 28,564
26/11/1999 29,543
29/11/1999 30,227
30/11/1999 30,12

1/12/1999 29,963
2/12/1999 29,543
3/12/1999 29,249
6/12/1999 28,799
7/12/1999 28,32
8/12/1999 27,664
9/12/1999 27,449

10/12/1999 28,692
13/12/1999 29,063
14/12/1999 29,102
15/12/1999 29,298
16/12/1999 27,909
17/12/1999 27,351
20/12/1999 26,275
21/12/1999 26,06
22/12/1999 26,569
23/12/1999 24,652
24/12/1999 25,923
27/12/1999 27,997
28/12/1999 28,868
29/12/1999 29,768



30/12/1999 30,99
3/1/2000 32,301
4/1/2000 30,707
5/1/2000 29,699
7/1 /2000 29,787

10/1/2000 29,474
11/1/2000 29,239
12/1/2000 29,21
13/1/2000 28,926
14/1/2000 29,298
17/1/2000 29,347
18/1/2000 28,907
19/1/2000 28,075
20/1/2000 28,398
21/1/2000 28,31
24/1/2000 28,819
25/1/2000 29,171
26/1/2000 29,161
27/1/2000 29,23
28/1/2000 29,181
31/1/2000 29,102

1/2/2000 29,993
2/2/2000 29,582
3/2/2000 29,406
4/2/2000 29,865
7/2/2000 29,758
8/2/2000 30,374
9/2/2000 30,599

10/2/2000 29,787
11/2/2000 29,65
14/2/2000 29,298
15/2/2000 29,005
16/2/2000 28,584
17/2/2000 28,222
18/2/2000 28,525
21/2/2000 28,242
22/2/2000 27,978
23/2/2000 27,713
24/2/2000 27,87
25/2/2000 27,557
28/2/2000 26,794
29/2/2000 27,131

1/3/2000 27,586
2/3/2000 28,716
3/3/2000 27,953
6/3/2000 27,234
7/3/2000 26,838
8/3/2000 26,368
9/3/2000 26,427

10/3/2000 25,899
14/3/2000 23,595
15/3/2000 23,478
16/3/2000 24,475
17/3/2000 25,15
20/3/2000 24,886



21/3/2000 24,593
22/3/2000 24,387
23/3/2000 24,035
24/3/2000 24,358
27/3/2000 24,05
28/3/2000 23,566
29/3/2000 23,977
30/3/2000 23,962
31/3/2000 23,903

3/4/2000 23,991
4/4/2000 23,991
5/4/2000 24,461
6/4/2000 24,534
7/4/2000 25,15

10/4/2000 25,238
11/4/2000 24,945
12/4/2000 24,373
13/4/2000 23,815
14/4/2000 22,715
17/4/2000 20,968
18/4/2000 20,572
19/4/2000 22,406
20/4/2000 22,715
21/4/2000 22,48
24/4/2000 21,952
25/4/2000 21,306
26/4/2000 20,514
27/4/2000 21,042
2/5/2000 21,071
3/5/2000 20,924
4/5/2000 20,836
5/5/2000 20,704
8/5/2000 20,88
9/5/2000 21,101

10/5/2000 20,528
11/5/2000 20,968
12/5/2000 21,027
15/5/2000 22,01
16/5/2000 22,524
17/5/2000 22,759
18/5/2000 22,744
19/5/2000 22,509
22/5/2000 22,362
23/5/2000 21,82
24/5/2000 21,101
25/5/2000 20,646
26/5/2000 21,086
29/5/2000 21,585
30/5/2000 21,687
31/5/2000 21,746

1/6/2000 21,115
2/6/2000 21,306
5/6/2000 21,042
6/6/2000 20,748
7/6/2000 20,396



8/6/2000 20,47
9/6/2000 20,631

12/6/2000 20,352
13/6/2000 19,912
14/6/2000 20,91
15/6/2000 20,836
16/6/2000 20,426
20/6/2000 20,279
21/6/2000 20,308
22/6/2000 20,205
23/6/2000 19,633
26/6/2000 19,516
27/6/2000 20,059
28/6/2000 19,457
29/6/2000 19,795
30/6/2000 19,736
3/7/2000 19,648
4/7/2000 19,53
5/7/2000 19,809
6/7/2000 19,369
7/7/2000 19,281

10/7/2000 19,545
11/7/2000 19,604
12/7/2000 19,648
13/7/2000 19,663
14/7/2000 20,044
17/7/2000 19,971
18/7/2000 20,69
19/7/2000 20,426
20/7/2000 20,543
21/7/2000 20,147
24/7/2000 20,499
25/7/2000 19,985
26/7/2000 19,472
27/7/2000 19,707
28/7/2000 20,176
31/7/2000 20,191

1/8/2000 20,044
2/8/2000 20,015
3/8/2000 19,648
4/8/2000 19,574
7/8/2000 19,105
8/8/2000 19,076
9/8/2000 18,87

10/8/2000 18,738
11/8/2000 18,914
14/8/2000 19,252
16/8/2000 18,723
17/8/2000 18,547
18/8/2000 18,679
21/8/2000 18,635
22/8/2000 18,914
23/8/2000 18,988
24/8/2000 18,826
25/8/2000 18,547



28/8/2000 18,254
29/8/2000 18,195
30/8/2000 17,916
31/8/2000 18,166

1/9/2000 18,063
4/9/2000 18,342
5/9/2000 18,968
6/9/2000 19,281
7/9/2000 19,853



Π
ορ

εία
 Μ

ετ
οχ

ής
 τη

ς E
FG

 E
U

R
O

BA
N

K 
στ

ο 
ΧΑ

Α 
το

 19
99

OdA3 3Χ> 5?dii

με
ρο

μη
νί

ες



Π
ορ

εία
 Μ

ετ
οχ

ώ
ν 

EU
R

O
BA

N
K 

στ
ο 

ΧΑ
Α 

το
 2

00
0

UdA3 30 S?rtij.



Π
ορ

εία
 Μ

ετ
οχ

ώ
ν 

EU
R

O
BA

N
K 

στ
ο 

ΧΑ
Α 

το
 2

00
1

DdA3 3D 3?riii



EFG EUROBANK 
Date

14/4/1999
15/4/1999
16/4/1999
19/4/1999
20/4/1999
21/4/1999
22/4/1999
23/4/1999
26/4/1999
27/4/1999
28/4/1999
29/4/1999
30/4/1999

3/5/1999
4/5/1999
5/5/1999
6/5/1999
7/5/1999

10/5/1999
11/5/1999
12/5/1999
13/5/1999
14/5/1999
17/5/1999
18/5/1999
19/5/1999
20/5/1999
21/5/1999
24/5/1999
25/5/1999
26/5/1999
27/5/1999
28/5/1999

1/6/1999
2/6/1999
3/6/1999
4/6/1999
7/6/1999
8/6/1999
9/6/1999

10/6/1999
11/6/1999
14/6/1999
15/6/1999
16/6/1999
17/6/1999
18/6/1999
21/6/1999
22/6/1999
23/6/1999
24/6/1999
25/6/1999
28/6/1999

Last Price (EUR) 
36,431 
34,766 
35,396 
33,916 
33,375 
33,415
32.555 
32,575 
30,914 
32,015 
34,326 
34,896 
34,856 
35,453 
35,036 
35,013 
36,571 
37,587 
36,345 
36,481 
35,894 
35,216 
35,104 
34,313 
35,871
35.555 
35,002 
34,765 
34,539 
34,088 
33,873 
33,772 
33,523 
34,201
33,862
33,862

33,41
33,41

33,862
36,571
34,991
34,133
33,523
32,959
32,598
32,372
32,959
32,688

31,83
31,604
32,011
31,943
31,604



29/6/1999 31,582
30/6/1999 31,83

1/7/1999 32,462
2/7/1999 32,372
5/7/1999 34,961
6/7/1999 37,677
7/7/1999 36,864
8/7/1999 36,119
9/7/1999 36,571

12/7/1999 37,474
13/7/1999 38,151
14/7/1999 36,571
15/7/1999 36,097
16/7/1999 34,968
19/7/1999 34,765
20/7/1999 34,313
21/7/1999 33,975
22/7/1999 33,862
23/7/1999 33,794
26/7/1999 33,557
27/7/1999 33,614
28/7/1999 31,153
29/7/1999 33,645
30/7/1999 32,101
2/8/1999 30,137
3/8/1999 29,302
4/8/1999 29,121
5/8/1999 28,681
6/8/1999 27,767
9/8/1999 26,638

10/8/1999 25,509
11/8/1999 23,794
12/8/1999 25,697
13/8/1999 27,751
16/8/1999 29,008
17/8/1999 27,97
18/8/1999 27,428
19/8/1999 26,898
20/8/1999 26,853
23/8/1999 26,548
24/8/1999 26,864
25/8/1999 28,218
26/8/1999 27,767
27/8/1999 27,496
30/8/1999 26,751
31/8/1999 26,864

1/9/1999 27,044
2/9/1999 26,864
3/9/1999 26,299
6/9/1999 27,09
7/9/1999 26,367

10/9/1999 26,83
13/9/1999 28,975
14/9/1999 30,431
15/9/1999 31,379



16/9/1999 32,62
17/9/1999 34,991
20/9/1999 35,442
21/9/1999 34,223
22/9/1999 33,41
23/9/1999 31,085
24/9/1999 29,347
27/9/1999 26,999
28/9/1999 29,157
29/9/1999 31,489
30/9/1999 33,219
1/10/1999 32,011
4/10/1999 31,379
5/10/1999 31,604
6/10/1999 31,593
7/10/1999 30,702
8/10/1999 30,69

11/10/1999 30,453
12/10/1999 30,137
13/10/1999 31,717
14/10/1999 30,476
15/10/1999 29,911
18/10/1999 28,196
19/10/1999 29,166
20/10/1999 31,469
21/10/1999 30,25
22/10/1999 30,724
25/10/1999 29,753
26/10/1999 29,686
27/10/1999 29,686
29/10/1999 31,401

1/11/1999 31,853
2/11/1999 32,079
3/11/1999 31,729
4/11/1999 31,492
5/11/1999 32,169
8/11/1999 33,298
9/11/1999 33,354

10/11/1999 32,711
11/11/1999 32,485
12/11/1999 31,943
15/11/1999 31,819
16/11/1999 31,604
17/11/1999 31,379
18/11/1999 30,927
19/11/1999 30,735
22/11/1999 30,724
23/11/1999 30,589
24/11/1999 29,799
25/11/1999 29,799
26/11/1999 31,604
29/11/1999 32,722
30/11/1999 31,717

1/12/1999 31,492
2/12/1999 32,169



3/12/1999 31,627
6/12/1999 31,695
7/12/1999 30,86
8/12/1999 30,51
9/12/1999 31,345

10/12/1999 31,356
13/12/1999 31,988
14/12/1999 32,496
15/12/1999 31,503
16/12/1999 30,273
17/12/1999 31,255
20/12/1999 30,476
21/12/1999 30,871
22/12/1999 30,611
23/12/1999 29,979
24/12/1999 29,957
27/12/1999 30,803
28/12/1999 31,469
29/12/1999 31,887
30/12/1999 32,045

3/1/2000 33,173
4/1/2000 31,672
5/1/2000 30,927
7/1/2000 30,532

10/1/2000 30,239
11/1/2000 29,607
12/1/2000 29,731
13/1/2000 30,024
14/1/2000 31,255
17/1/2000 31,322
18/1/2000 30,848
19/1/2000 30,194
20/1/2000 29,968
21/1/2000 31,04
24/1/2000 31,209
25/1/2000 30,724
26/1/2000 30,329
27/1/2000 30,002
28/1/2000 30,543
31/1/2000 30,34

1/2/2000 30,86
2/2/2000 30,464
3/2/2000 30,6
4/2/2000 30,916
7/2/2000 30,916
8/2/2000 32,18
9/2/2000 31,142

10/2/2000 30,352
11/2/2000 30,081
14/2/2000 29,911
15/2/2000 29,878
16/2/2000 29,494
17/2/2000 29,482
18/2/2000 29,584
21/2/2000 29,302



22/2/2000 29,008
23/2/2000 28,602
24/2/2000 29,2
25/2/2000 28,692
28/2/2000 28,139
29/2/2000 27,835

1/3/2000 28,659
2/3/2000 29,223
3/3/2000 28,805
6/3/2000 28,184
7/3/2000 27,496
8/3/2000 27,225
9/3/2000 27,293

10/3/2000 27,157
14/3/2000 26,006
15/3/2000 26,198
16/3/2000 26,525
17/3/2000 26,909
20/3/2000 26,491
21/3/2000 26,333
22/3/2000 25,995
23/3/2000 25,554
24/3/2000 25,43
27/3/2000 25,521
28/3/2000 25,419
29/3/2000 25,645
30/3/2000 25,724
31/3/2000 26,062
3/4/2000 26,187
4/4/2000 26,277
5/4/2000 26,378
6/4/2000 26,22
7/4/2000 26,525

10/4/2000 26,627
11/4/2000 26,096
12/4/2000 25,983
13/4/2000 25,284
14/4/2000 24,358
17/4/2000 22,417
18/4/2000 22,981
19/4/2000 23,918
20/4/2000 24,019
21/4/2000 23,76
24/4/2000 23,252
25/4/2000 22,496
26/4/2000 21,931
27/4/2000 22,213
2/5/2000 22,439
3/5/2000 22,089
4/5/2000 21,739
5/5/2000 21,785
8/5/2000 22,36
9/5/2000 22,213

10/5/2000 22,146
11/5/2000 22,586



12/5/2000 22,992
15/5/2000 23,703
16/5/2000 23,828
17/5/2000 23,692
18/5/2000 24,606
19/5/2000 24,369
22/5/2000 23,376
23/5/2000 23,353
24/5/2000 23,173
25/5/2000 22,733
26/5/2000 22,902
29/5/2000 22,541
30/5/2000 22,597
31/5/2000 22,834

1/6/2000 22,846
2/6/2000 22,586
5/6/2000 22,134
6/6/2000 22,123
7/6/2000 21,841
8/6/2000 21,796
9/6/2000 21,841

12/6/2000 21,773
13/6/2000 21,389
14/6/2000 22,36
15/6/2000 22,518
16/6/2000 22,18
20/6/2000 21,852
21/6/2000 21,615
22/6/2000 21,277
23/6/2000 21,152
26/6/2000 20,611
27/6/2000 21,299
28/6/2000 21,31
29/6/2000 21,085
30/6/2000 21,062

3/7/2000 20,915
4/7/2000 20,893
5/7/2000 20,87
6/7/2000 20,769
7/7/2000 20,577

10/7/2000 20,87
11/7/2000 21,006
12/7/2000 20,994
13/7/2000 20,994
14/7/2000 21,31
17/7/2000 21,344
18/7/2000 21,627
19/7/2000 21,66
20/7/2000 21,627
21/7/2000 21,514
24/7/2000 21,401
25/7/2000 21,186
26/7/2000 20,994
27/7/2000 20,994
28/7/2000 21,119



31/7/2000 21,356
1/8/2000 21,412
2/8/2000 21,378
3/8/2000 21,107
4/8/2000 20,949
7/8/2000 20,633
8/8/2000 20,532
9/8/2000 20,283

10/8/2000 20,103
11/8/2000 20,17
14/8/2000 20,351
16/8/2000 20,137
17/8/2000 19,764
18/8/2000 20,182
21/8/2000 20,125
22/8/2000 20,261
23/8/2000 20,374
24/8/2000 20,091
25/8/2000 19,967
28/8/2000 19,606
29/8/2000 19,504
30/8/2000 19,177
31/8/2000 19,38

1/9/2000 19,64
4/9/2000 19,617
5/9/2000 20,317
6/9/2000 20,848
7/9/2000 21,412
8/9/2000 23,5

11/9/2000 23,41
12/9/2000 22,304
13/9/2000 22,236
14/9/2000 23,139
15/9/2000 22,846
18/9/2000 22,304
19/9/2000 22,259
20/9/2000 22,394
21/9/2000 21,773
22/9/2000 22,688
25/9/2000 23,489
26/9/2000 23,737
27/9/2000 24,313
28/9/2000 24,934
29/9/2000 25,137
2/10/2000 25,25
3/10/2000 24,403
4/10/2000 24,189
5/10/2000 24,223
6/10/2000 24,9
9/10/2000 24,505

10/10/2000 24,787
11/10/2000 24,335
12/10/2000 23,907
13/10/2000 23,229
16/10/2000 23,839



17/10/2000 23,32
18/10/2000 22,879
19/10/2000 23,67
20/10/2000 23,952
23/10/2000 23,252
24/10/2000 23,399
25/10/2000 23,523
26/10/2000 23,895
27/10/2000 23,692
30/10/2000 23,94
31/10/2000 24,426

1/11/2000 24,843
2/11/2000 24,448
3/11/2000 24,076
6/11/2000 23,963
7/11/2000 23,297
8/11/2000 22,484
9/11/2000 23,229

10/11/2000 22,925
13/11/2000 22,428
14/11/2000 21,92
15/11/2000 21,356
16/11/2000 20,949
17/11/2000 20,633
20/11/2000 20,148
21/11/2000 20,396
22/11/2000 20,114
23/11/2000 19,527
24/11/2000 19,719
27/11/2000 19,843
28/11/2000 19,504
29/11/2000 19,538
30/11/2000 19,753

1/12/2000 20,927
4/12/2000 21,57
5/12/2000 21,547
6/12/2000 22,529
7/12/2000 22,755
8/12/2000 22,394

11/12/2000 22,405
12/12/2000 22,186
13/12/2000 21,658
14/12/2000 22,128
15/12/2000 22,759
18/12/2000 22,157
19/12/2000 21,805
20/12/2000 21,423
21/12/2000 21,071
22/12/2000 20,968
27/12/2000 20,968
28/12/2000 20,866
29/12/2000 20,836

3/1/2001 21,3
4/1/2001 21,02
5/1/2001 20



8/1/2001 19,7
9/1/2001 19,74

10/1/2001 19,64
11/1/2001 20,84
12/1/2001 21
15/1/2001 20,68
16/1/2001 20,52
17/1/2001 20,68
18/1/2001 20,5
19/1/2001 20,44
22/1/2001 20,08
23/1/2001 19,54
24/1/2001 19,54
25/1/2001 19,62
26/1/2001 19,74
29/1/2001 19,82
30/1/2001 20,34
31/1/2001 21,24

1/2/2001 21,54
2/2/2001 21
5/2/2001 20,54
6/2/2001 20,68
7/2/2001 20,6
8/2/2001 20,56
9/2/2001 20,52

12/2/2001 20,6
13/2/2001 20,74
14/2/2001 20,68
15/2/2001 20,7
16/2/2001 20,48
19/2/2001 20,56
20/2/2001 20,58
21/2/2001 20,44
22/2/2001 20,34
23/2/2001 20,12
27/2/2001 19,92
28/2/2001 20,04

1/3/2001 20,02
2/3/2001 20,46
5/3/2001 20,5
6/3/2001 20,54
7/3/2001 20,56
8/3/2001 20,64
9/3/2001 20,38

12/3/2001 20,32
13/3/2001 20,12
14/3/2001 19,6
15/3/2001 19,92
16/3/2001 19,7
19/3/2001 19,04
20/3/2001 18,8
21/3/2001 18,62
22/3/2001 18,38
23/3/2001 18,38
26/3/2001 18,6



27/3/2001 18,62
28/3/2001 18,32
29/3/2001 17,9
30/3/2001 17,76

2/4/2001 17,58
3/4/2001 17,2
4/4/2001 17,24
5/4/2001 17,5
6/4/2001 17,66
9/4/2001 17,52

10/4/2001 17,72
11/4/2001 17,68
12/4/2001 17,98
17/4/2001 18,04
18/4/2001 18,42
19/4/2001 18,22
20/4/2001 18,24
23/4/2001 18,08
24/4/2001 17,68
25/4/2001 17,38
26/4/2001 17,48
27/4/2001 17,48
30/4/2001 17,48
2/5/2001 17,46
3/5/2001 17,36
4/5/2001 17,36
7/5/2001 17,2
8/5/2001 17,2
9/5/2001 16,88

10/5/2001 16,72
11/5/2001 16,94
14/5/2001 16,78
15/5/2001 16,74
16/5/2001 16,5
17/5/2001 16,68
18/5/2001 17,18
21/5/2001 17,1
22/5/2001 17,04
23/5/2001 17,08
24/5/2001 17,22
25/5/2001 17,52
28/5/2001 17,28
29/5/2001 17,32
30/5/2001 17,18
31/5/2001 16,54

1/6/2001 15,84
5/6/2001 15,78
6/6/2001 15,86
7/6/2001 16,42
8/6/2001 16,42

11/6/2001 15,98
12/6/2001 16
13/6/2001 15,8
14/6/2001 15,42
15/6/2001 15,04



18/6/2001 14,88
19/6/2001 14,86
20/6/2001 14,82
21/6/2001 14,78
22/6/2001 14,62
25/6/2001 14,3
26/6/2001 14,18
27/6/2001 14,48
28/6/2001 14,64
29/6/2001 14,96

2/7/2001 15,2
3/7/2001 14,78
4/7/2001 14,4
5/7/2001 14,52
6/7/2001 14,56
9/7/2001 14,12

10/7/2001 13,88
11/7/2001 13,34
12/7/2001 13,72
13/7/2001 13,42
16/7/2001 13,16
17/7/2001 13,22
18/7/2001 13,9
19/7/2001 14,82
20/7/2001 14,18
23/7/2001 14,5
24/7/2001 14,56
25/7/2001 14,46
26/7/2001 14,62
27/7/2001 15
30/7/2001 14,96
31/7/2001 15,38

1/8/2001 15,38
2/8/2001 15,66
3/8/2001 15,72
6/8/2001 15,46
7/8/2001 14,84
8/8/2001 14,5
9/8/2001 14,34

10/8/2001 14,32
13/8/2001 14,24
14/8/2001 14,5
16/8/2001 14,68
17/8/2001 14,44
20/8/2001 14,3
21/8/2001 14,24
22/8/2001 14,08
23/8/2001 14,12
24/8/2001 14,02
27/8/2001 14,2
28/8/2001 14,36
29/8/2001 14,22
30/8/2001 14,18
31/8/2001 14,24

3/9/2001 14,24



4/9/2001 14,24
5/9/2001 14,02
6/9/2001 14
7/9/2001 13,88

10/9/2001 13,34
11/9/2001 13,42
12/9/2001 12,44
13/9/2001 12,54
14/9/2001 11,96
17/9/2001 11,82
18/9/2001 11,86
19/9/2001 12
20/9/2001 11,56
21/9/2001 11,54
24/9/2001 11,56
25/9/2001 11,64
26/9/2001 11,64
27/9/2001 11,7
28/9/2001 12,02
1/10/2001 11,86
2/10/2001 12,06
3/10/2001 12,08
4/10/2001 12,52
5/10/2001 12,68
8/10/2001 12,54
9/10/2001 12,58

10/10/2001 12,6
11/10/2001 12,64
12/10/2001 12,48
15/10/2001 12,5
16/10/2001 12,66
17/10/2001 12,86
18/10/2001 12,68
19/10/2001 12,86
22/10/2001 13,28
23/10/2001 13,5
24/10/2001 13,48
25/10/2001 13,46
26/10/2001 13,54
29/10/2001 13,72
30/10/2001 13,72
31/10/2001 14,64

1/11/2001 15,62
2/11/2001 15,56
5/11/2001 15,82
6/11/2001 16,06
7/11/2001 16,18
8/11/2001 16,24
9/11/2001 16,38

12/11/2001 15,76
13/11/2001 15,74
14/11/2001 15,8
15/11/2001 16,02
16/11/2001 16,4
19/11/2001 16,54



20/11/2001 16,58
21/11/2001 16,38
22/11/2001 16,24
23/11/2001 16,02
26/11/2001 15,9
27/11/2001 16,12
28/11/2001 16,18
29/11/2001 16,2
30/11/2001 16,18

3/12/2001 16,1
4/12/2001 15,98
5/12/2001 16
6/12/2001 16,08
7/12/2001 16,08

10/12/2001 15,94
11/12/2001 15,76
12/12/2001 15,74
13/12/2001 15,4
14/12/2001 15,42
17/12/2001 15,28
18/12/2001 15,3
19/12/2001 15,34
20/12/2001 15,32
21/12/2001 15,12
24/12/2001 15,24
27/12/2001 15,34
28/12/2001 15,62

2/1/2002 15,8
3/1/2002 15,82
4/1/2002 15.86
7/1/2002 15,86
8/1/2002 1,5.68
9/1/2002 15,36

10/1/2002 16,24
11/1/2002 15,04
14/1/2002 14,68
15/1/2002 14,58
16/1/2002 14,56
17/1/2002 14,82
18/1/2002 14,76
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Γεωγραφική Κατανομή των Συγχωνεύο&ων καβ Εξαγορών

100%

80%

60%

40%

20%

0%
1995 1996 1997 1998

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

1999 Α’ 2000

Με τρίτες 
χώρες

Εντός ΕΕ

Εγχώριες

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Κατανομή των Εγχώριων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
ανάλογο με το Μέγεβος

1995 199S 1997 1998 1999 Α’ 2000

Μεγάλου
Μεγέθους

Μικρού
Μεγέθους

Πη'ρι: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα



3®Θμό<ς Συγκεντρώσεις με βάση τ© των 5 μεγαλύτερων τραπεζών
ιοο -τ---------------------------------------------------------------------——------------------- ,

Μ Ενεργητικό :Κ Δάνεια______Καταθέσεις |

Πηγή; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ο
ΙΛΚίπόβ 

!Λ!



Εξελικτική πορεία δεικτών Συγκεντρώσεως, ΕΕ-Ελλάδας

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

— 5 Μεγαλύτερες (Ελλάδα) — 5 Μεγαλύτερες (Μέσος ΕΕ) 

—Η (Ελλάδα) Η (Μέσος ΕΕ)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

• Σιιγχωνεύσεις μεταξύ ιραπεζικοίν και ασφαλιστικών
1995 1996 1997 1998 1999 A’ 2000

ιδρυμάτων κάι εξαγοράς ααφαλιο πκών ιδρυμάτων αιιό πς ιμαπεζες β 8 11 9 4 8

• Τράπεζες non ίδρυσαν αοιραλιστ ικιίς εταιρίες 9 β •1 ο 7
4• Ασφαλιστικέςεταιρίες non αγόρασαν ij ιδρυααν ιριιιιεζες

• Συγχωνεύσειςμειαξυ τραπεζικών κιιι άλλων γρημ κοιν ιδμομάνων
3 •1 5 5 1

και εξαγορές άλλων γρημκών ίδρυμάuov από τράπεζες 19 17 24 19 32

•Τράπεζες που ίδριίοαν άλλα γρημ/κά ιδρύματα 28 35 26 22 38 38
2•Αλλα γρημκά ιδρύμαια non αγόρασαν ή ίδρυοαν τράπεζες 1) 2 3 5 9

Σύνολο 85 70 73 6Β 94 70

Ε&Ε ως %£ίις συνολικές επεκτάσεις ομίλων 38» 38Γί 52'έ 51% 51'* 41"r

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεία
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