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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με 

τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από τη συνεχή εξέλιξη και αλλαγή του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Έτσι, ενώ μάχεται για να ωφεληθεί πλήρως από την ισότιμη συμμετοχή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνιά για το πώς καλύτερα θα προσαρμόσει τις προσδοκίες 

της μετά την πρόσφατη ένταξή της στη ζώνη του ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΌΝΕ). Η άρση των συναλλαγματικών περιορισμών, η συστηματική 

απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών κατά 
την άσκηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και κυρίως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, 

αποτελούν πρόκληση για το άνοιγμά της στις διεθνείς χρηματαγορές, για συγχωνεύσεις 

και εξαγορές, για συνεργασίες και διαφοροποιήσεις σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, για 

εκσυγχρονισμό των μηχανισμών της.

Είναι γεγονός ότι, οι εξελίξεις αυτές στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή τραπεζικά 
συστήματα επιτελούνται πάντα μέσα σε πλαίσια νομιμότητας και αυθεντικότητας των 

συναλλαγών. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγχώρια τραπεζική αγορά όχι μόνο δεν 

καταργείται αλλά επαναδιατυπώνεται, διευρύνεται και ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές και 
τις διεθνείς τάσεις και ρυθμίσεις που διαπλέκονται, επικαλύπτονται, ενοποιούνται και 

ομογενοποιούνται με ταχείς ρυθμούς που γίνονται ταχύτεροι όσο αναπτύσσεται η κοινωνία 

της πληροφορίας.

Στην πιο πάνω πρόκληση για την ελληνική οικονομία, καλείται τώρα η χώρα μας να 
απαντήσει αντιμετωπίζοντας επί ίσοις όροις τον ανταγωνισμό με τις άλλες χώρες της 

Ευρωζώνης και να φτάσει το βιοτικό τους επίπεδο.
Η ΟΝΕ δημιουργεί ένα νέο μακροοικονομικό περιβάλλον σταθερότητας το οποίο 

επηρεάζει σημαντικά την οικονομική πολιτική των χωρών μελών, και μέσω αυτών την 
πορεία του τραπεζικού κλάδου.

Επιπλέον, παράγει άμεσα αποτελέσματα στον τραπεζικό κλάδο με την εισαγωγή του 

ευρώ , αλλά και επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες μετασχηματισμού οι οποίες είναι υπό 

εξέλιξη ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 όπως : τεχνολογική πρόοδος, χρηματιστική
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παγκοσμιοποίηση, επικράτηση κριτηρίων αποδοτικότητας τα οποία σχετίζονται με τις 

επιδόσεις των τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο, αλλαγή στην στάση του Κράτους 

και απορύθμιση των αγορών, δημογραφικές εξελίξεις, ανάπτυξη των μη τραπεζικών 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες χρηματοδότησης και χρηματιστικών 

τοποθετήσεων, ανταγωνισμός από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που 

εμπλέκονται σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η ΟΝΕ , στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ,
διαμορφώνεται σε καταλύτη των εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο, ότι ευνοεί τις

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, θέτει υπό μεγαλύτερη ανταγωνιστική πίεση τις
επιχειρήσεις του κλάδου , οδηγεί σε αύξηση της διεθνοποίησης και της γεωγραφικής 

διαφοροποίησης, ευνοεί περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων στην Ε.Ε, και 

θέτει την ανάλογη πρόκληση προς ανταγωνισμό στις τράπεζες.

Με βάση τα παραπάνω σε αυτή την διπλωματική εργασία, επιχειρείται να

παρουσιασθούν οι βασικές τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές σχετικά με:

❖ Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων καθώς και τις γενικότερες επιπτώσεις αυτών στην οικονομική 
και την κοινωνική οργάνωση όπως και σε θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων.

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις πρακτικές και τα λειτουργικά προβλήματα 

που προκύπτουν από τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις , καθώς και μια σειρά ζητημάτων τα 
οποία ανακύπτουν, και 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,
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* οι στρατηγικές επιλογές αλλά και η καθημερινή πρακτική 

των μερών και των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας.

καλύπτονται σε σημεία όπως είναι τα:

- Βασικά είδη, αίτια και οικονομικές επιπτώσεις των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

- Ιστορικό - έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα και διεθνώς

- Νομοθετικό πλαίσιο

- Ειδικές επιπτώσεις των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στην 

Οργάνωση και τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Προβλήματα και επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις κατά 
την υλοποίηση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

- Αναγκαίες προεκτάσεις και ανοικτά ζητήματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1961-2001 
Σύντομη ιστορική οικονομική αναδρομή

Μακροοικονομικοί' δείκτες στην Ελλάδα

Ρυθμός 
ακονομικής 
awSm ι όλης (%) Πληθωρισμός (%)

Καθαρό αιιοιέλί- 
σμα ιηςγινικής 
κυβέρνησης 
ως % too ACR

Ενοιιοιημένυ 
ί>ημόσιοχρέος ιης 
γενικής κυβέρνη
σης ως % ιοοΑΕΠ

Πραγμαι ικό 
ctiirdno 
κουαΒέσεων 
(% ει ησίως)

Ποσοσιό 
ανεργίας ίΐ4>

1961-1973 8,5 3,4 U,5 2J 4,4
1974 -6.4 26,9 -1,4 26,0 -17,1 2,1

1975-1979 5,3 14,1 -2,5 24,7 -4,3 1,1»
1980-19Β5 0,2 21,4 -7,7 41,1 -6,6 5,6
1986-1990 1-2 17,4 -12,1 66,2 -0,4 6,6
1M91-1»»5 1,2 15.0 -π ,5 99,3 4,0 8,3
1996-2000 3,3 4.9 -3,3 106,2 5,0 10,6

ι *m 3,6 2.6 -1,7 103,8 6,1 11.7
2υυο 4,1 3,2 -υ,Β 1112,8 3,0 11,1
21)01 4,1 3.4 υ,ι 99,Β -0,1 10,2

Πηγίς: Iumptxtn Cammumn, fumpean tcwwrny, Spring2002, Statistical Αππ»^ και ΤράπΕίη ιης Ιλνβλί*,. ΑιιοτΛβομα Γενικής ΚιιβΕρνηαης: Το»ς ι<> 1996, 'Bormcri 
ΕϋνικηΑαγιοιικό Μεγέθη ιης I .\λΓρικτμ, ΟκοΜφύις 19601999 μτ βάση ίο σύστημα ESA9.»·. Γκι ία τ’ιη 1997*2001, ακκκχνοκτΕΚ; iot? VnoupyMCK? Οικσνομκκ, κιιι 
ϋικιηγιμκχήν. Δημόσιο χρέος: Ιοις ίο 199ι>, ‘Μ I λληνικη Οικονομία ISHiO* 1997,Μπιηχ>^ρόΜΕ<, Μακροαικεηιαμιια'ςΙταικηκτςίΕίρι'ς'. Γιπ τακτή 1997-2001, α\«- 
κπινώσι.κ; too Υπουργείου ϋικσκιμκις κπι Οικονομικών.

Κατά την περίοδο αυτή , όπως φαίνεται από τον Πίνακα , υπήρξαν έντονες 

διακυμάνσεις στους σημαντικότερους δείκτες της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, 

κατά την περίοδο 1961-1973 ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ήταν 8,5% και ο 

μέσος πληθωρισμός 3,4%.1 Τα δημοσιονομικά μεγέθη ήταν ιδιαίτερα θετικά για την πορεία 

της οικονομίας, αφού κατά μέσο όρο το καθαρό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης ήταν 

πλεονασματικό και το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης ήταν χαμηλό (μέσος όρος 1961- 

1973: 15,3% του ΑΕΠ). Η ανεργία βρισκόταν σε μονοψήφια επίπεδα. Στην αρχή της 

περι6δου αυτής, η μέση ροπή προς αποταμίευση ήταν χαμηλή (1961: 11,8%) ενώ 

αυξήθηκε σε 33,3% το 1973. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

του πραγματικού εισοδήματος. Επίσης θετικά μπορεί να επηρεάστηκε και από το κλίμα 

πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε στη χώρα σε ορισμένα τμήματα της περιόδου 1961- 

1973.

^ Βεβαίως το 1973 παρουσιάστηκε μια μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού (15,5%) λόγω της πετρελαϊκής κρίσης.
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Τα επόμενα έτη, 1975-1979, ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε υψηλός (μέσος όρος 
1975-1979: 5,3%) και αυξήθηκε ο ρυθμός πληθωρισμού (μέσος όρος 1975-1979: 14,1%). 
Αντίθετα, από το 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του '90 τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ελληνικής οικονομίας ήταν η χαμηλή ανάπτυξη, ο υψηλός πληθωρισμός και τα μεγάλα 

δημοσιονομικά ελλείμματα.
Το 1982 ακολουθήθηκε εισοδηματική πολιτική που είχε ως στόχο την ενίσχυση των 

εισοδημάτων των εργαζομένων και τη μείωση των μισθολογικών διαφορών. Εξάλλου, και 
τα έτη 1984-85 και 1988-89 η εισοδηματική πολιτική ήταν χαλαρή. Αντίθετα, το 1983, το 

1986-1987 και στο τέλος του 1990 ακολουθήθηκε περιοριστική εισοδηματική πολιτική, η 

οποία είχε στόχο τη μείωση του πληθωρισμού. Εντούτοις, ο πληθωρισμός ήταν ιδιαίτερα 

υψηλός σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1980-1990 (μέσος όρος: 19,6%). Επίσης, το 
δημόσιο χρέος και η ανεργία άρχισαν να παρουσιάζουν αύξηση. Αν και κατά τη διάρκεια 

αυτής της χρονικής περιόδου οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά, δεν ήταν 
μεγαλύτερες ως ποσοστό του ΑΕΠ από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, τα δημόσια έσοδα υπολείπονταν σημαντικά από το μέσο 

όρο των χωρών αυτών. Η μέση ροπή ιδιωτικής αποταμίευσης άρχισε να παρουσιάζει 
πτωτική πορεία μετά το 1973. Πάντως, στην εικοσαετία 1971-1990 η μέση ετήσια ροπή 

ιδιωτικής αποταμίευσης στην Ελλάδα υπερέβαινε εκείνη όλων των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ιταλίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 άρχισαν οι προσπάθειες για ονομαστική σύγκλιση 
της ελληνικής οικονομίας αρχικά με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα 1993-1998, κατόπιν 

με το αναθεωρημένο σταθεροποιητικό πρόγραμμα σύγκλισης των ετών 1994-1999 και 
αργότερα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης 1998-2001. Ο ρυθμός 
οικονομικής ανάπτυξης επιταχύνθηκε, ενώ ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,6% το 1999 
και στο 3,2% στο τέλος της δεκαετίας. Το 2001 ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται ότι ήταν 
4,1%, δηλ. πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(1,7%).
Το καθαρό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης το 2001 ήταν πλεονασματικό για 

πρώτη φορά μετά το 1973, ενώ το δημόσιο χρέος παραμένει μέχρι και σήμερα αρκετά 

υψηλό σε σχέση με εκείνο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και έχει 

μειωθεί. Η ανεργία από το 1998 παραμένει υψηλότερη του 10 %. Ιδιαίτερα υψηλή
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παρουσιάζεται η ανεργία των νέων (1999: 31,6%, 2000: 29,4%, 2001: 28,2%) και των 

γυναικών (1999: 17,9%, 2000: 16,7%, 2001: 15,4%).

Η ιδιωτική αποταμίευση μειώθηκε, και μάλιστα τα τελευταία έτη είναι μικρότερη από 

το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ. Επίσης, τι πραγματικά επιτόκια καταθέσεων 

είναι αρνητικά, ενώ η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε. Η 
επιτάχυνση αυτή οφείλεται κυρίως στα χαμηλά πραγματικά επιτόκια χορηγήσεων και στην 

αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, παράγοντες που επέφεραν ενίσχυση της ζήτησης 

καταναλωτικών και στεγαστικών τραπεζικών δανείων. Συγκεκριμένα, το σύνολο των 

καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων αυξήθηκε από 6,3% του ΑΕΠ το 1990 σε 

23,9% το 2001, ενώ το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμοι εισοδήματος 

αυξήθηκε από 6,3% το 1990 σε 21,7% το 2001. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό είναι 

σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία, στο τέλος του 2001 το σύνολο των δανείων προς τα νοικοκυριά 

(καταναλωτικά και στεγαστικά) αντιστοιχούσε στο 18% του ΑΕ/7στην Ελλάδα, έναντι 50% 

του ΑΕΠ στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, η μείωση των πραγματικών επιτοκίων καθώς κα η μεγάλη αύξηση που 

σημείωσαν τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια τα τελευταία έτη ίσως είναι οι 

κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση της ιδιωτικής αποταμίευσης.
ΑΑ£οη ροιτή ττρος απτχτΓαμΓακτη cmjv Ελλάδα
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Ιδιωτική αποταμίευση ως ποοοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση1 (ποσοστά %)

Χώρα 1 <Λ>1-1970 1971-1980 1981-1990 1991-200U 1999 2000

Μλγιο 22,0 22,8 25,3 2Μ 24,1 23,7
Δανία 18,1 18,1 17,1 19,5 17,2 19,2
Γερμανία 21,1 20,3 20,9 21,1 19,Β 19,7
Ελλάύα 19,7 29,4 28,3 16,9 15,5
Ion ανία 22,3 21,3 19,4 18,8
Γαλλία 21,7 21,7 18,4 20,1 19,7 19,8
Ιρλανδία 18,5 22,7 20,7 18,9 17,6 16,1
Ιιαλία 25,5 30,2 28,7 23,7 19,1 18,7
Ολλανδία 25,3 20,1 22,5 25,2 23,4 23,1
Αοσιρία 20.9 21,9 21,3 21,0 19,5 2U.0
Παριογαλία 16,8 22,0 26,7 17,8 17,5
Φινλανδία 18,3 18,8 17,7 19,3 20,5 18,4
ΙποηΜα 14,8 17,6 17,1 15,6
Ηνωμένο Βασίλειο 16,0 18,4 17,4 16,6 13,1 12,7

Ζώνη ει>ρώ 4 ■ 4 22,6 223C . 4 · 19,9 19,6
Γυρωηαϊκή
Ένωση 20,5 21,8 21,2 . . . 18,6 18.2

1 Ια μί.γώϊ) )ΐα τα Στη 1991 tax; 2000 ϊίναι σνμφαινα μι ιο Eupwndbrf Ιόσιημα ·ν>>τ3ριιΐΓτμων 'ISA 95).
2 Δ/ν iii;|*.V^j|kfcwT<* id Sunμ^Ιοι>ργ<>.
Πηγη: European ί!θΠΥπ*Μοη.. iunpewi (conomy, Spring 2002, StabstK .il Anrmc.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται σε φάση χαμηλών ρυθμών οικονομικής 

ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά την ανεπαρκή αξιοποίηση του παραγωγικού 

δυναμικού, την υπερβάλλουσα ρευστότητα, τη σημαντική μείωση των επενδύσεων και της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών καθώς και την υποχώρηση, για τέταρτη συνεχή χρονιά το 

2003, των γενικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Σε μεγάλο βαθμό οι τρέχουσες εξελίξεις μπορούν να ερμηνευθούν ως η καθοδική φάση 

του επενδυτικού κύκλου ο οποίος ξεκίνησε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90. Ο 

κύκλος αυτός στην ανοδική του φάση χαρακτηρίστηκε από προσδοκίες σημαντικών 

αποδόσεων στους τομείς της λεγάμενης νέας οικονομίας και των τηλεπικοινωνιών, που 

οδήγησαν σε ασυνήθιστα υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και σε σημαντικές 

επενδύσεις στους τομείς αυτούς, αλλά και στην υπόλοιπη οικονομία με την προσδοκία
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μιας γενικευμένης αύξησης της παραγωγικότητας λόγω της προβλεπόμενης διάχυσης και 

στους υπόλοιπους τομείς των ωφελειών της νέας οικονομίας.
Η διόρθωση των υπερβολών της δεκαετίας του '90, με τη σχετική διάψευση των 

υπερβολικών προσδοκιών, σηματοδότησε την απαρχή της καθοδικής φάσης του 

επενδυτικού κύκλου, την πτωτική πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών, τη μείωση των 
επενδύσεων, την υποχώρηση των κερδών. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα αποκαλούμενα 

εταιρικά σκάνδαλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001, και τις πρόσφατες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, δημιούργησαν 

δυσμενείς συνθήκες "φαύλου κύκλου", που συνεχίζεται ακόμη.

Έτσι, το 2002 υπήρξε για τις ανεπτυγμένες οικονομίες το δεύτερο συνεχές έτος κατά το 
οποίου ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος των ρυθμών που παρατηρήθηκαν κατά την 

πενταετία 1996-2000. Στην Ευρωζώνη ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης το 2001 ήταν 1,5% και 

το 2002 μόλις 0,8% ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην πενταετία 1996-2000 

ήταν 2,6%. Παρόμοια επιβράδυνση σημείωσε και η ανάπτυξη στις ΗΠΑ όπου ο ρυθμός 

ανάπτυξης ήταν μόλις 0,3% το 2001 και 2,4% το 2002 σε σύγκριση με μέσο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης άνω του 4% την πενταετία 1996-2000. Ακόμα και στην Ιαπωνία όπου ο ρυθμός 
ανάπτυξης την πενταετία 1996-2000 ήταν ήδη χαμηλός, κάτω από το 1,5%, τη διετία 2001- 

2002 παρατηρήθηκε περαιτέρω επιβράδυνση και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ξεπέρασε το 
0,4%.

Στο τέλος του 2002 ο βασικός δείκτης του γερμανικού χρηματιστηρίου DAX ήταν 55% 
χαμηλότερος από ότι στο τέλος του 2000, ο δείκτης CAC-40 του γαλλικού χρηματιστηρίου 

στο ίδιο διάστημα είχε υποχωρήσει κατά 48% και ο δείκτης του αμερικάνικου 
χρηματιστηρίου S&P-500 ήταν μειωμένος κατά 33%, ενώ σημαντικά μεγαλύτερη ήταν η 
υποχώρηση των δεικτών αυτών σε σχέση με τις μέγιστες τιμές τους στην κορυφή του 
κύκλου.

Η αντίδραση αυτή των αγορών, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα 

τελευταία χρόνια, είναι πολύ πιο έντονη από την οικονομική επιβράδυνση που κατεγράφη 
στο ίδιο διάστημα. Οι τιμές των μετοχών σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης και στις ΗΠΑ 

έχουν προσεγγίσει τα επίπεδα που είχαν το 1996, παρά το γεγονός ότι τα συνολικά κέρδη 

των επιχειρήσεων το 2002, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, ήταν υψηλότερα από 

ότι το 1996. Η έκταση της υποχώρησης των τιμών των μετοχών κατά τα τελευταία έτη
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αποτελεί κατά κάποιο τρόπο, τη συμμετρική απεικόνιση της υπερβολικής, ιδιαίτερα σε 

ορισμένους κλάδους, ανόδου των τιμών τα προηγούμενα χρόνια.
Η πτωτική αυτή τάση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, όπως ήταν αναμενόμενο, και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Στο τέλος του 2002 ο 
Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ήταν κατά 48,4% χαμηλότερος σε 

σύγκριση με το τέλος του 2000 ενώ οι δείκτες FTSE-20 και FTSE-40 είχαν υποχωρήσει 
κατά 56% και 53% αντίστοιχα.

Η ελληνική οικονομία όμως εξακολούθησε κατά τη διετία 2001-2002 να αναπτύσσεται 

με ταχείς ρυθμούς, και μάλιστα το 2002 ο ρυθμός ανάπτυξής της ήταν ο υψηλότερος στην 
Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη αυτή στηρίχτηκε τόσο στην κατανάλωση όσο και στις επενδύσεις. 
Το 2002 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμό 2,5% ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν 

με ρυθμό κοντά στο 7%. Η διαφορά ανάμεσα στους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα και 
την Ευρωζώνη οφείλεται κυρίως στις μεταβολές των επενδύσεων οι οποίες, ενώ αυξή

θηκαν με υψηλούς ρυθμούς στην Ελλάδα, υποχώρησαν στην Ευρωζώνη.

Για τα επόμενα χρόνια, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας διαγράφονται θετικές. 
Πιο συγκεκριμένα, για το 2003 ο μέσος όρος των εκτιμήσεων είναι για ανάπτυξη της τάξης 

του 3,6%, ρυθμός τριπλάσιος από αυτόν που αναμένεται για την Ευρωζώνη, ενώ για το 
2004, χρονιά τέλεσης των ολυμπιακών αγώνων, αναμένεται περαιτέρω αύξηση του 

ρυθμού μεγέθυνσης. Η ανάπτυξη και για τα δύο έτη θα στηριχτεί και πάλι στην 
κατανάλωση και στις επενδύσεις. Για το 2003 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
προβλέπει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά περίπου 3% ενώ οι επενδύσεις θα 
αυξηθούν πάνω από 9%. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων εξηγείται από το 

ιστορικά χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα επιτόκια, από τις εισροές πόρων μέσω 
του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (3ο ΚΠΣ), και από τα έργα που σχετίζονται με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων και της κατανάλωσης κατά το 2002 είχαν 

ως συνέπεια να συνεχιστεί η επέκταση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Στο τέλος του 2002, τα υπόλοιπα των δανείων προς τις 
επιχειρήσεις ήταν κατά περίπου 10% υψηλότερα από ότι στο τέλος του 2001, ενώ τα 

υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά ήταν κατά περίπου 32% υψηλότερα έναντι του 
τέλους του 2001.
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Οι προβλεπόμενοι υψηλοί ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης και των επενδύσεων για 

τα επόμενα έτη θα οδηγήσουν σε αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Τα περιθώρια για πιστωτική επέκταση, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και 

προς τα νοικοκυριά, είναι ακόμα υψηλά αφού το ποσοστό του συνόλου των τραπεζικών
δανείων προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν γύρω στο 61 % στο τέλος του 2002 σε σύ

γκριση με 100% στην Ευρωζώνη. Η απόκλιση ανάμεσα στον τραπεζικό δανεισμό των 
νοικοκυριών στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη είναι ακόμα μεγαλύτερη εφόσον τα δάνεια 
προς τα νοικοκυριά ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 23% στην Ελλάδα ενώ είναι 47% στην 

Ευρωζώνη.

Κερδοφορία Ελληνικών Τραπεζών

Παρά τις παραπάνω ευνοϊκές εξελίξεις όμως, το 2002 δεν υπήρξε καλή χρονιά για τη 

συνολική κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Ένδειξη του αρνητικού κλίματος που 
επικράτησε, αποτελεί το γεγονός ότι τα κέρδη όλων των μεγάλων ελληνικών τραπεζικών 

ομίλων μειώθηκαν σημαντικά, επιδείνωση που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από 

χρηματοοικονομικές πράξεις.

Π.χ. Για τον Όμιλο της Εμπορικής τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά από τα 

κέρδη της μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 52,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 

περίπου 64% έναντι του 2001.2

Η υποχώρηση των προ φόρων κερδών των Τραπεζών οφείλεται στη μείωση των 
αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις και των εσόδων από τίτλους, τα οποία 

επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την αρνητική συγκυρία στον ασφαλιστικό κλάδο.
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του 2002 επηρεάστηκαν από την αναδιάρθρωση Των 

Τραπεζικών Ομίλων (συγχωνεύσεις, ίδρυση νέων θυγατρικών). Η αρνητική 

χρηματιστηριακή συγκυρία των τελευταίων τριών ετών είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δημι
ουργία υπο-αξιών στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών με αποτέλεσμα διανομή μικρότερων 
μερισμάτων ανά μετοχή.

2
(I. Στουρνάρας Πρόεδρος Εμπορικής Τράπεζας Εκθ. Ισολογισμού Ιούνιος 2003 /σ. 10)
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Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών κατέδειξαν σαφώς ότι, οι Τράπεζες δεν μπορούν πια 

να στηρίζονται σε μη επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων όπως τα έσοδα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις. Έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί στην ανάπτυξη των οργανι

κών δραστηριοτήτων των τραπεζών. Ευκαιρίες για τη βελτίωση των οργανικών εσόδων 

των χρηματοπιστωτικών οργανισμών υπάρχουν, εφόσον η διείσδυση του κλάδου στην 

οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας είναι ακόμα χαμηλή.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η καθιέρωση ενός νέου λειτουργικού 

μοντέλου. Για το σκοπό αυτό γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τμηματοποίησης της 

πελατείας, ανάπτυξης ειδικευμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανά τμήμα, αναδιάρθρωσης 

των καταστημάτων με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των υπευθύνων πωλήσεων, 

επέκτασης εναλλακτικών δικτύων (ATMs, τηλεφωνική τραπεζική, e-banking), ανα

σχεδιασμό και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και επαναπροσδιορισμού εταιρικών 

ταυτοτήτων και σημάτων,, εν κατακλείδι, νέας φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα εμπλουτίστηκε ο 

αριθμός των προϊόντων που προσφέρονται στην Τραπεζική αγορά (π.χ. νέα καταθετικά 

προϊόντα) και προωθήθηκε η ανάπτυξη των σταυροειδών πωλήσεων (π.χ. πώληση 
τραπεζο-ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του Δικτύου των Τραπεζών, προώθηση των 

εργασιών των εταιρειών leasing και factoring μέσω του δικτύου, δημιουργία διαδικτυακού 

τόπου ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αφοσίωση των πελατών , 

αυξάνεται ο αριθμός των πωλούμενων προϊόντων ανά πελάτη και προσελκύονται νέοι 
πελάτες.

Δεύτερο σημαντικό βήμα στο μετασχηματισμό των Τραπεζών αφορά στη βελτίωση 
των συστημάτων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, 

επεκτάθηκε η χρήση τυποποιημένης διαδικασίας για την εγκυρότερη και ταχύτερη λήψη 
πιστωτικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα, βελτιώθηκε ο τρόπος παρακολούθησης των 
καθυστερήσεων στις αποπληρωμές των δανείων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η 
ανάπτυξη εντός του 2003 από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μέσω της εταιρείας 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ του γραφείου πίστης το οποίο δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης αξιολόγησης 

της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτουμένων.

16



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

Τρίτο βήμα προς την ενίσχυση της θέσης των Τραπεζών στη λιανική τραπεζική είναι η 

ίδρυση εταιρειών καταναλωτικής πίστης, συχνά με την συμμετοχή Ξένων Τραπεζών ή 

θυγατρικών αυτών παρέχοντας υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης από σημεία πώλησης, 

που έρχονται δηλαδή σε απευθείας επαφή με τον πελάτη στα καταστήματα πώλησης 
καταναλωτικών ειδών (πχ λευκά είδη, αυτοκίνητα κλπ), απλοποιώντας σημαντικά τις 

διαδικασίες.
. Υπολογίζεται ότι περίπου τα δύο τρίτα του προσδοκώμενου αποτελέσματος για το 

έτος 2003 θα προέλθουν από τη βελτίωση των εσόδων ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο από τη 

βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, τόσο από τις πιστοδοτήσεις στον χώρο 
της λιανικής τραπεζικής όσο και από τη βελτίωση της διαχείρισης των καθυστερημένων 

πιστοδοτήσεων.
Η αύξηση των εσόδων από τον χώρο των ιδιωτών προέρχεται τόσο από την επέκταση 

των σταυροειδών πωλήσεων όσο και από την περαιτέρω διείσδυση - επέκταση σε 

τμήματα της πελατείας όπου δεν είχαν μέχρι τώρα ικανοποιητική συμμετοχή. Η αύξηση 
των εσόδων από τον χώρο των επιχειρήσεων προέρχεται από την αύξηση της 

πιστωτικής επέκτασης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης πελατοκεντρικής αντίληψης των 

Τραπεζών, καθώς και από την καλύτερη διαχείριση των καθυστερήσεων.
Παράλληλα με το χώρο των ιδιωτών και των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων σημαντική 

ήταν κατά το 2002 και η δραστηριότητα στο χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων και 
Οργανισμών με την προώθηση τόσο των αποδοτικών τραπεζικών υπηρεσιών όσο και των 
υπηρεσιών των εταιρειών των Τραπεζικών Ομίλων (προϊόντα Επενδύτικής Τραπεζικής, 

Leasing, Factoring κλπ.) και του διεθνούς δικτύου των Ομίλων.
Πέραν του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, σημαντικά περιθώρια 
μεγέθυνσης υπάρχουν και σε άλλες δραστηριότητες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού 
τομέα, όπως Π.χ. στη διαχείριση διαθεσίμων και τις τραπεζο-ασφάλειες.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 2002 ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι 

επιταχύνθηκε στο 2,8% από 2,2% το 2001. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ανάκαμψη του 

ρυθμού ανάπτυξης στην περιοχή του ΟΟΣΑ3, καθώς και στην επιτάχυνση της οικονομικής 

δραστηριότητας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας.

Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν
(ετήσια % μεταβολή σε πραγματικές τιμές)

2.5 Γ

-1.0 *- ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

■ 2001 ■ 2002

Πηγή : Ετήσια "Εκθεση Προέδρου ΔΣ Εμπορικής Τραπέζης 

Ελλάδος Α.Ε. Ιούνιος 2003

Οι 30χώρες του ΟΟΣΑ (Δεκ. 2000) είναι : Αυστραλία , Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κορέα, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νέα 
Ζηλανδία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχία, Φινλανδία.
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Ειδικότερα, στην περιοχή του ΟΟΣΑ ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε 

στο 1 ,5% από 0,7% το 2001. Στις ΗΠΑ η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε (2002: 
2,3%, 2001: 0,3%) ως αποτέλεσμα της ανόδου τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας 

κατανάλωσης. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
επιβραδύνθηκε περαιτέρω (2002: 0,8%, 2001: 1,5%) λόγω της υποχώρησης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας 
εκτιμάται ότι ήταν αρνητικός για δεύτερο κατά σειρά χρόνο (2002: -0,7%,2001: -0,3%).

Ο πληθωρισμός -όπως μετράται με την ποσοστιαία μεταβολή του αποπληθωριστή του 

ΑΕΠ υποχώρησε στο 2,2% στην περιοχή του ΟΟΣΑ τον προηγούμενο χρόνο από 3% 

περίπου το 2001. Στο 2,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός και στη ζώνη του ευρώ το 

2002 έναντι 2,4% το 2001.

Η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά το 2002 αποσκοπούσε στη δημιουργία 
προϋποθέσεων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια η 

δημοσιονομική πολιτική είχε επεκτατικό προσανατολισμό. Το έλλειμμα που εμφάνισε το 

σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (χωρίς το Μεξικό, την Ελβετία και την Τουρκία) στον 
προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης το 2002 διευρύνθηκε στο 3% περίπου ως 
ποσοστό στο ΑΕΠ από 1,4% το 2001. Στη ζώνη του ευρώ η χαλάρωση της 

δημοσιονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της οικονομικής δρα

στηριότητας οδήγησαν στη διεύρυνση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 2,3% 
του ΑΕΠ το 2002 από 1 ,5% του ΑΕΠ το 2001 .

Στη διευκόλυνση της ανάκαμψης συνέτεινε και η νομισματική πολιτική που 
εφαρμόστηκε κατά το 2002. Σε όλες τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (με εξαίρεση την Ιαπωνία, 
τη Σουηδία, τη Σλοβακία και τη Ν. Ζηλανδία) τα βραχυχρόνια επιτόκια μειώθηκαν. Η 
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στη διάρκεια του 2002 στο 
ιστορικώς χαμηλό επίπεδο του 1,75% και το μείωσε περαιτέρω το Νοέμβριο κατά 50 
μονάδες βάσης (στο 1,25%). Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε στο 3,75% και στο διάστημα 
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2002 μειώθηκε δύο φορές φθάνοντας στο 2,75%, ενώ σήμερα 

βρίσκεται στο 2 %.

Κατά το 2003 ο ρυθμός ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή του ΟΟΣΑ
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προβλέπεται ότι θα προσεγγίσει το 2,2% και στη ζώνη του ευρώ το 1,8%. Παρά την 

προβλεπόμενη επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ο πληθωρισμός -όπως μετράται με την 

ποσοστιαία μεταβολή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ- αναμένεται να διαμορφωθεί σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα (περιοχή ΟΟΣΑ: 1,8%, ζώνη του ευρώ: 1,9%). Εντούτοις, η 

ένταση των υφιστάμενων γεωπολιτικών κινδύνων θα έχει ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη να 
πραγματοποιηθεί με μικρότερους ρυθμούς, ενώ εντονότερες θα είναι οι πληθωριστικές 

πιέσεις στη διάρκεια του 2003.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Η εξέλιξη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας ήταν θετική κατά το 2002. Ο ρυθμός 
ανόδου του ΑΕΠ παρέμεινε υψηλός και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προσωρινές 

εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ διαμορφώθηκε στο 4% (2001: 4,1%). Οι κυριότεροι παράγοντες που 
στήριξαν την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας ήταν οι επιχειρηματικές επενδύσεις, 

οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες, τα εκτελούμενα επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και τα μεγάλα έργα 
που εντάσσονται στο Γ ΚΠΣ. Η συνολική επενδυτική ζήτηση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 
6,7% το2002 από 6,9% το 2001, ενώ ο ρυθμός αύξησης της συνολικής καταναλωτικής 

ζήτησης παρουσίασε επιτάχυνση (2002: 3,1%, 2001: 2,2%).
Η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι είχε ως αποτέλεσμα την 

υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 9,9% (2001: 

10,5%).
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ΑΕΠ και Ακαθάριστες επενδύσεις
(ετήσια % μεταβολή σε σταθερές τιμές του 1995)

2000 2001 2002

ΑΕΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πηγή : Ετήσια Έκθεση Προέδρου ΔΣ Εμπορικής Τραπέζης 

Ελλάδος Α.Ε. Ιούνιος 2003

Ο πληθωρισμός -όπως μετράται με την ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή- επιταχύνθηκε στο 3,6% το 2002 από 3,4% το 2001 4 Οι πληθωριστικές 

πιέσεις τροφοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από την άνοδο των τιμών των νωπών 

οπωροκηπευτικών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την αύξηση των διεθνών 

τιμών του αργού πετρελαίου, καθώς και την αύξηση των τιμών ορισμένων καταναλωτικών 

αγαθών και υπηρεσιών μετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή. Πάντως, ευνοϊκή 

εξέλιξη ήταν η μικρή επιβράδυνση του πυρήνα του πληθωρισμού -όπως μετράται με την 

ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή χωρίς τα νωπά οπωροκηπευτικά και 

τα καύσιμα- στο 3,6% το 2002 από 3,8% το 2001.
4

. Ο πληθωρισμός με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για 

συγκρίσεις με την εξέλιξη του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, διαμορφώθηκε στο 3,9% το 2002 και η διαφορά 

του με τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ περιορίστηκε;. στις 1,4 εκατοσναίες μονάδες από 1,8 εκατοστιαίες 

μονάδες το 2001.
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Στο χώρο των δημόσιων οικονομικών, οι βασικοί δείκτες βελτιώθηκαν. Ο 

προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα της 

τάξης του 4,4% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό στο ΑΕΠ 

εκτιμάται ότι σημείωσε οριακή μείωση τον προηγούμενο χρόνο και διαμορφώθηκε στο 

1,1 % απαΐ ,2% το 2001. Θετική εξέλιξη ήταν η υποχώρηση του χρέους της γενικής 
κυβέρνησης ως ποσοστό στο ΑΕΠ στο 105,3% το 2002 από 107% το 2001.

Σε ό,τι αφορά τα νομισματικά μεγέθη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ελληνικού M3 5 

παρέμεινε στη διάρκεια του 2002 χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του M3 

στη ζώνη του ευρώ. Στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα-1,8% από 7,4% στο τέλος του 

2001. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στην επιβράδυνση της συνολικής πιστωτικής 

επέκτασης κατά το 2002, τη σημαντική μείωση της καθαρής θέσης των νομισματικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του εξωτερικού, και τη μετατόπιση κεφαλαίων από 
τα repos προς τοποθετήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο M3 και τίτλους του Δημοσίου.

Η μετατόπιση αποταμιευτικών πόρων από τα repos -λόγω της εκ νέου φορολόγησης των 

τόκων τους από 1.1.2002- προς άλλες αποδοτικότερες τοποθετήσεις είχε ως αποτέλεσμα 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους να επιβραδυνθεί σημαντικά και να καταστεί αρνητικός 

από τον Απρίλιο του 2002 και μετά. Στο τέλος του έτους το υπόλοιπο των repos δια

μορφώθηκε στα 19,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 
2001 (-19,4%).

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2002 οι συνολικές καταθέσεις αυξάνονταν με 

ρυθμούς 10-12%. Στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2002 ο ρυθμός αύξησής τους 
υποχώρησε σημαντικά, με αποτέλεσμα το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων το 

Δεκέμβριο να φθάσει τα 104,8 δισ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός να περιορισθεί στο 
3%.

. Το M3 συμπεριλαμβάνει το νόμισμα σε κυκλοφορία, τις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας, τις 

καταθέσεις ταμιευτηρίου και υπό προειδοποίηση μέχρι τριών μηνών, τις καταθέσεις με συμφωνημένη 

διάρκεια μέχρι δύο ετών, τα repos, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων της αγοράς χρήματος και τα 
χρεόγραφα διάρκειας μέχρι δύο ετώνπου εκδίδονται από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Καταθέσεις
(ετήσιος ρυθμός μεταβολής)

Πηγή : Ετήσια "Εκθεση Προέδρου ΔΣ Εμπορικής Τραπέζης

Ελλάδος Α.Ε. Ιούνιος 2003

Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τα νομισματικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σημείωσε ετήσιο ρυθμό 16,9% το Δεκέμβριο 2002, έναντι 

24,8% το Δεκέμβριο 2001.

Η επιβράδυνση αυτή αντανακλά την περιορισμένη αύξηση των πιστώσεων προς τις 

επιχειρήσεις (2002: 9,6%, 2001 :18,5%), καθώς και την υποχώρηση του ρυθμού αύξησης 

των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά που, όμως, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (2002: 

32,2%, 2001:40,4%).

23



Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών
(ετήσιος ρυθμός μεταβολής)

■ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ· ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Πηγή : Ετήσια Έκθεση Προέδρου ΔΣ Εμπορικής Τραπέζης 

Ελλάδος Α.Ε. Ιούνιος 2003

Η κάμψη της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις οφείλεται, κυρίως, στη 

σημαντική μείωση του υπολοίπου των δανείων προς τη γεωργία αλλά και στην αισθητή 

επιβράδυνση που σημειώθηκε στο ρυθμό αύξησης των δανείων προς τους άλλους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση τη βιομηχανία και τον τουρισμό όπου 

παρατηρήθηκε σημαντική επιτάχυνση.

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των δανείων προς τα νοικοκυριά σχετίζεται με 

τη σημαντική υποχώρηση του ρυθμού ανόδου των καταναλωτικών δανείων (2002: 

24,2%, 2001: 42,5%). Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων δια

τηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (2002: 35,6%, 2001: 38,9%), γεγονός που αποδίδεται στις
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αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των δανειοληπτών, τις αλλαγές που ισχύουν από 

το τρέχον έτος σχετικά με τη δυσμενέστερη φορολογική αντιμετώπιση των τόκων των 

στεγαστικών δανείων, καθώς και τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών και τα χαμηλά 

επιτόκια στην αγορά των στεγαστικών δανείων.

Στεγαστική και καταναλωτική πίστη
(ετήσιος ρυθμός μεταβολής)

■ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Πηγή : Ετήσια Έκθεση Προέδρου ΔΣ Εμπορικής Τραπέζης

Ελλάδος Α.Ε. Ιούνιος 2003

Το σύνολο των δανείων προς τα νοικοκυριά (καταναλωτικά, στεγαστικά, λοιπά) 

αντιπροσώπευε το 22,6% του ΑΕΠ στο τέλος του 2002 (2001: 18,2%), ενώ στη ζώνη 

του ευρώ ο λόγος αυτός διαμορφώνεται γύρω στο 47%.
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Αγορά ομολόγων

Στη διάρκεια του 2002 η αρνητική συγκυρία στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές 

και η αναθεώρηση των προβλέψεων για ασθενέστερη ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας στις ΗΠΑ και τη ζώνη του ευρώ συγκριτικά με ό,τι αρχικά αναμενόταν 

είχαν ως αποτέλεσμα τη στροφή των επενδυτών προς τους κρατικούς ομολογιακούς 

τίτλους.

Η αξία των συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) 

αυξήθηκε κατά 2,3 δισ. ευρώ το 2002, έναντι 1,3 δισ. ευρώ το 2001. Η αύξηση της 

ζήτησης ομολόγων οδήγησε σε μείωση

των αποδόσεών τους. Η καμπύλη αποδόσεων των τίτλων του Δημοσίου μετατοπίστηκε 

προς τα κάτω και απέκτησε μεγαλύτερη κλίση στις διάρκειες από 3 έως και 10 έτη, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους για ευνοϊκή μελ

λοντική εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου και του 

αντίστοιχου γερμανικού υποχώρησε κυρίως κατά τους δύο τελευταίους μήνες του 2002 

μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Στο τέλος του 2002 η 

διαφορά αυτή περιορίστηκε στις 23 μονάδες, εξέλιξη που αντανακλά τη μείωση του 

κινδύνου χώρας για τα κεφάλαια που επενδύονται στην Ελλάδα.

Χρηματιστηριακή αγορά

Οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς και η πτώση 

της κερδοφορίας πολλών εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

(ΧΑΑ) επηρέασαν αρνητικά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οι τιμές των μετο

χών, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές και η άντληση κεφαλαίων από τη 

χρηματιστηριακή αγορά κατά το2002 διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα συ

γκριτικά με το 2001. Η δυσμενής εξέλιξη των χρηματιστηριακών μεγεθών και δεικτών 

στο ΧΑΑ ήταν ανάλογη των εξελίξεων που σημειώθηκαν διεθνώς.

Ο γενικός δείκτης τιμών μετοχών του ΧΑΑ διαμορφώθηκε στις 1.748,4 μονάδες στο 

τέλος του 2002 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 32,5% σε σχέση με το τέλος του 

2001. Οι τιμές των μετοχών όλων ανεξαιρέτως των επιμέρους κλάδων υποχώρησαν.
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Ο λόγος τιμών μετοχών προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) για το σύνολο των μετοχών του 

ΧΑΑ μειώθηκε στο 14 στο τέλος του Δεκεμβρίου 2002 απόΐθ στο τέλος του Δεκεμβρίου 

2001.

Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα 24,8 δισ. ευρώ (2001: 42,4 δισ. ευρώ) 

και η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σταΙΟΟ εκατ. ευρώ (2001: 

166 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από 37 εταιρείες(2001: 40 

εταιρείες) από τη χρηματιστηριακή αγορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν 

σε 353 εκατ. ευρώ (2001: 836 εκατ. ευρώ). Από τις εταιρείες αυτές, οι 14 εισήγαγαν 

για πρώτη φορά τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο αντλώντας συνολικά κεφάλαια 

ύψους 86 εκατ. ευρώ.

Αμοιβαία κεφάλαια

Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υποχώρησε στη διάρκεια του 2002 

δεδομένου ότι επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την πτώση των τιμών των 

μετοχών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η αξία του ενεργητικού του συνόλου 

των αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν μικρότερη κατά 5,2% στο τέλος του 2002 συγκριτικά με 

το τέλος του 2001. Στο ίδιο διάστημα ιδιαίτερα σημαντική ήταν η υποχώρηση της αξίας 

του ενεργητικού των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων (-31,7%).

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2003

Ο ρυθμός ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να παραμείνει υψηλός 

και κατά το 2003 -αν και θα παρουσιάσει μικρή επιβράδυνση σε σχέση με το 2002 - και 

θα είναι υπερδιπλάσιος από τον προβλεπόμενο μέσο ρυθμό ανάπτυξης των χωρών 

στη ζώνη του ευρώ. Οι θετικές προοπτικές της οικονομίας στηρίζονται στην άνοδο των 

επενδύσεων και την υψηλή ιδιωτική κατανάλωση. Η ζήτηση τόσο για δημόσιες όσο και 

για επιχειρηματικές παραγωγικές επενδύσεις είναι αυξημένη στα πλαίσια υλοποίησης 

των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

αλλά και των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 τα οποία θα 

ολοκληρωθούν ή θα προχωρήσουν περαιτέρω μέσα στο έτος. Η ιδιωτική κατανάλωση 

θα επηρεαστεί θετικά από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τα χαμηλά επιτόκια, ενώ αρνητικές θα είναι οι επιδράσεις λόγω της
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παρατεινόμενης διεθνούς χρηματιστηριακής κρίσης και των αβεβαιοτήτων που 

επικρατούν σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική ευνοεί την άνοδο της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η δημοσιονομική πολιτική έχει ως κύριο στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την 

προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη στήριξη του 

ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα.

Εντούτοις, η ένταση των γεωπολιτικών κινδύνων που υπάρχουν θα ασκήσει 

αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, το μέγεθος και η έκταση 

των οποίων δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, ο 

ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα και θα 

είναι υψηλότερος από εκείνον του συνόλου των χωρών της ζώνης του ευρώ.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το 2002 ήταν ένα δύσκολο έτος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς 

συνεχίστηκε για δεύτερο χρόνο η υποχώρηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Τα 

μεγέθη των τραπεζών (ενεργητικό, χορηγήσεις, καταθέσεις) αυξήθηκαν αλλά η 

αρνητική συγκυρία στη χρηματιστηριακή αγορά είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 

μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, ενώ μειώθηκαν και τα έσοδα 

από τίτλους.

Η αισθητή μείωση της αποδοτικότητας το 2002 σε σχέση με το 2001, όπως φαίνεται 

και από την ανάλυση των στοιχείων για τους πέντε μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς 

ομίλους, καταγράφεται εμφανώς στην υποχώρηση των δεικτών απόδοσης ενεργητικού 

(ΑΟΑΑ: 0,82% από 1,37%) και ιδίων κεφαλαίων (ΑΟΑΕ: 12,31% από 17,38%) κατά 

40% και 30% αντίστοιχα. Η συρρίκνωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων των 

τραπεζών επέδρασαν αρνητικά στην κερδοφορία τους, παρά την αύξηση του όγκου 

εργασιών της λιανικής τραπεζικής.

Και κατά το 2002 οι τράπεζες στηρίχτηκαν ιδιαίτερα στις παραδοσιακές 

δραστηριότητες, κάτι το οποίο φαίνεται και στην εξέλιξη της συμμετοχής των εσόδων
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από τόκους στο σύνολο των μεικτών εσόδων. Συγκεκριμένα, το 2002 τα καθαρά έσοδα 

από τόκους αποτελούσαν το 68,77% των μεικτών εσόδων, έναντι 58,26% το 2001 και 

46,57% το 2000.

Στο πεδίο του ανταγωνισμού δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις. Το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Οι 

πέντε μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι της χώρας εξακολουθούν να κατέχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς στη λιανική τραπεζική.

Διάρθρωση μεικτών εσόδων 
Τραπεζικών ομίλων 2001

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

20%

ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ 2%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 15%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5%

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 58%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων δημοσιευμένων ισολογισμών των 
τραπεζικών ομίλων: Εμπορικής, Εθνικής, Alpha, Eurobank 
Ergasias, Πειραιώς.
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Διάρθρωση μεικτών εσόδων 
Τραπεζικών ομίλων 2002

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 4%

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ 1% '

ΚΑΘΑΡΑ
ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5%

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 69%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων δημοσιευμένων ισολογισμών των 
τραπεζικών ομίλων: Εμπορικής, Εθνικής, Alpha, Eurobank 
Ergasias, Πειραιώς.

Η στεγαστική και η καταναλωτική πίστη αποτελούν το κυριότερο ανταγωνιστικό 

πεδίο των ελληνικών τραπεζών. Σημαντικός, όμως, αναμένεται να είναι ο 

ανταγωνισμός και η δραστηριότητα σε νέα καταθετικά προϊόντα υψηλότερων 

αποδόσεων για τους πελάτες. Εξάλλου, λόγω και των περιορισμένων περιθωρίων για 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επιτόκια των τραπεζικών προϊόντων, το βάρος έχει 

μετατοπιστεί στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, στην ισχυρή παρουσία και την 

ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων πώλησης με στόχο την ανταπόκριση στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της πελατείας αλλά και τη μεγέθυνση των εσόδων από 

προμήθειες οι οποίες τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν σταθερότητα.
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Οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές 

επενδύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Οι επενδύσεις 

αυτές έγιναν στα πλαίσια των αλλαγών της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα και των 

αναγκών της πελατείας τους, καθώς και στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης του 

λειτουργικού κόστους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ανήκει στις τράπεζες 

οι οποίες διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ευέλικτα και καινοτόμα 

προϊόντα και ικανότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακας στα πλαίσια της κάθετης χρη

ματοοικονομικής δραστηριότητας και της εσωτερικής μετακίνησης πελατών στις 

εταιρείες του ομίλου της κάθε τράπεζας. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση και ο 

ανασγεδιασίκχ του δικτύου καταστηυάτων αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιιιο παοάνοντα νια 

τη διεύρυνση τηε δραστηριότητας των τραπεζών, ενώ η συνεχής ανάπτυξη και 

αναβάθυιση των εναλλακτικών δικτύων πώλησης χοηυατοοικονουικών προϊόντων (και 

kupiojc το e-banking) αποτελεί στρατηγικό στόχο των περισσότερων τραπεζών.

Οι διεργασίες για ένα δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον 
ελληνικό τραπεζικό τομέα συνεχίστηκαν σε μικρότερη έκταση παρόλη την 
υποχώρηση των αποτιμήσεων των τραπεζών. Εξάλλου, δεν υπάρχει ακόμη 
ιδιαίτερα σαφής εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις στις 
τράπεζες που ενεπλάκησαν στις συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 1998 και 
μετά.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή επέκταση των ελληνικών τραπεζών, καταγράφονται 
κινήσεις προσεκτικά μελετημένες που επικεντρώνονται κυρίως στις βαλκανικές 
χώρες και γενικότερα στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δεδομένο 
τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως χρηυατοοικονουικό κέντρο τηε πεοιοχηε.

31



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

Παρουσία ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Χώρα Ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι Μορφή nopouoios Αριθμός μονάδων Προσωπικό

Αλβανία 2 θυγατρικές 9 156
2 Υποκαταστήματα 9 103

Αρμενία 1 θυγατρικές 1 31

Βουλγαρία 3 θυγατρικές 267 3.670
3 Υποκαταστήματα 5 112

Γεωργία 1 θυγατρικέε 1 26

Κύπρος 3 ©υνατρικέθ 63 980
2 Υποκαταστήματα 2 10

πΓΔΜ 2 θυγατρικές 104 1.572

Ρουμανία 5 θυγατρικές 147 4.127
1 Υποκαταστήματα 1 39

Σερβία Μαυροβούνιο 2 Υποκαταστήματα 5 20

Τουρκία 1 θυγατρικές 2 30
1 Γραφεία

avTmpoaojneias 1

ΠΗΓΗ: Τράπεζα ms EMcSos.

Οι προοπτικές είναι σχετικά ευνοϊκές για τις τράπεζες το 2004 και πέραν, καθώς 

αναμένεται βελτίωση τόσο των μεγεθών τους όσο και της κερδοφορίας τους, Η 

ενίσχυση των μεγεθών και της κερδοφορίας η οποία θα βασίζεται στην προσφορά 

ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την εξυγίανση των 

χαρτοφυλακίων των περισσότερων τραπεζών, αποτελούν στοιχεία που θα ενισχύσουν 

τη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την εμπιστοσύνη προς 

αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα έγιναν σημαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές, συνέπεια της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς, της ολοένα μεγαλύτερης 

ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών αγορών και προσφάτως της 

ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Στο διάστημα αυτό η ενοποίηση μέσω συγ

χωνεύσεων και εξαγορών αποτέλεσε το κύριο γνώρισμα του συστήματος. Η διαδικασία 

αυτή διευκολύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιδιωτικοποίηση τραπεζών που 

βρίσκονταν υπό κρατικό έλεγχο. Αν και η περίοδος 1993-2002 χαρακτηρίστηκε κυρίως 

από την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, τόσο την περίοδο 1990-93 όσο και από 

το 2000 και μετά ιδρύθηκαν νέα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος, στο τέλος Ιουνίου 2003 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιλάμβανε 23 

ελληνικές εμπορικές τράπεζες, δύο ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς (το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), 21 υποκαταστήματα Ξένων 

Τραπεζών και 15 συνεταιριστικές τράπεζες (αν και αυτή η κατηγορία δεν 

αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 1 % του συνολικού ενεργητικού του 

τραπεζικού συστήματος). Το ενεργητικό του συνόλου των ελληνικών τραπεζών 

αντιστοιχεί στο περίπου 91 % του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος.

Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρική-εκδοτική Τράπεζα) 

η οποία διατηρεί 28 καταστήματα πανελλαδικά.

Το σύνολο των εργαζομένων στον Τραπεζικό κλάδο στις 31.12.2002 ήταν 63.407 

εργαζόμενοι σε σχέση με τους 62.726 εργαζόμενους στις 31.12.2001 .

Αναλυτικά παρατίθενται τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την τελευταία τριετία 

στους πίνακες που ακολουθούν.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2002

Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο
Θυοίδεε Kama Θυοίδεε Προσωπικού

9Τ0 69 189 5 323 57 16311 44| 3113 63407

A ΊΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 967 186 5 322 57 1541| 35) 3018 166 59772

Β. Π.Ι. με ιη μορφή Π.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 2 65) 9| 67 9 566
Γ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 1 1 1 25) 28 3069

Α. ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Π Τ & ΫΠΟΚίΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Π.Ι. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2002

Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π.Ι. 858 69 168 5 302 1501 35 2829 122 54998

1. Εθνική Τράπεζα Ϊ66 49 ~~49 ^99 1419€
2. Alpha Bank 101 63 13 5 34 6 163 34 311 108 7732
3. Εμπορική 106 28 35 204 373 6859
4. EFG Eurobank - Ergasias 129 16 43 113 301 6788
5. Πειραιώς 58 9 37 92 196 3370
6. Γενική 36 7 7 54 104 2030
7. Εγνατία 18 6 2 8 7 19 1 47 14 1272
8. Αγροτική Τράπεζα 65 12 27 339 443 6161
9. Τράπεζα Αττικής 20 4 8 21 53 1076
10. Λαϊκή Τράπεζα 15 1 4 16 36 637
11. Nova Bank 55 7 17 12 91 883
12. Ωμέγα 3 1 i 2 7 150
13. Probank 13 1 3 6 23 352
14. Πανελλήνια^όπε^^ 1 1 8 1C 88
15. First Business Bank 3 1 ■ 3 8 141
16. UNIT Bank 1 1 42
17. Martin Bank 1 1 1 2 5 112
18 E.T.B.A 3 2 10 15 465
19.ΑΣΠΙΙ 36 2 6 18 62 742
20 Τράπεζα Επενδύσεων 1 1 2 121
21. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 23 13 16 83 135 1258
22. Τ.Παρακαταθηκών & Δανείων 1 1 1 1 4 455
23. Proton Επενδυτική Τράπεζα 1 1 23
24 Επενδυτική Τράπεζα 2 2 45

mmMmixwsmiwiaimmm 1)9 io 20 44 189 ---------n

25. Bayensche HVb 1 1 77
26. HSBC Bank 21 2 3 1 27 476
27. Societe Generate 2 1 3 145
28. BNP Paribas (Hellas) 5 1 1 7 209
29. ABN AMRO 1 44 1 44 119
30. Credit Commercial de France 1 1 41
31. CETELEM 1 1 51
32. Royal Bank of Scotland 1 1 69
33. SANPAOLOIMI S p.A. 1 1 24
34. CITIBANK 25 9 5 9 48 1258
35. F.C.E. Bank Pic 1 1 24
36 Opel Bank Gmbh 1 1 26
37. FIDIS BANK 1 1 12

38 Τράπεζα Κύπρου 32 4 8 28 72 1638
39. Ελληνική Τράπεζα 11 3 1 15 281
40 Bank of America 1 1 28
41. Arab Bank 1 1 59
42 Bank Saderat Iran 1 _______1 19
43 Standard Chartered Grindlays 1 1 60
44. American Express 3 1 .1] 4 158
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Β. ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
& ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2002
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκη Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

Kor/m Θνρ/δε; Ηα,/,α 3upi6t< Kar/rc θμρ,δες ΚσεΛο 0<ώ·δες Kg.Vrg 5^:r; ΠΡ°°ωΤΓΙΙ<ου
Β. Π.Ι. με τη μορφή Π. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 2 $5 9 67 9 566

1. Εβρου 2 2 14
4 4 39

3. Δωδεκάνησου 6 4 6 4 73
4. Χανιών 1 9 10 77
5. Παγκρήτια 1 29 30 216
6. Ιωαννίνων 2 2 23
7. Λαμίας 3 3 40
8. Τρικάλων 2 2 12
9. Καρδίτσας 1 1 10

10. Κορινθίας 1 1 1 1 6
11 ΕυΒοίας 2 2 14
12. Πιερίας 1 1 7
13. Δράμας 1 1 6
14. Λέσβου 1 4 1 4 17
15^<ο(άνη^^ 1 1 12

ΠΗΓΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των Ελληνικών Τραπεζών στο εξωτερικό ο κάτωθι πίνακας 

είναι κατατοπιστικός με τα διαθέσιμα τελευταία στοιχεία της 31.12.2002

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 122002

■■ Ελληναις
Ν. ΤράΜζις

Εθνική Alpha Bank
EFG Eurobank 

Ergasias
Εμπορική Παροιως Αγροτική NOVABANK ΣΥΝΟΛΟ

*·4Ρ«Ϊ
Κατ/τα

Υποκ/τα Προοωπικό
Κατ/τα

Υποκ/τα Προοωπκο
Και/τα

Υποκ/τα
Προσωπικό

Κατ/τα
Υποκ/τα Προσωπικό

Κατ/τα
Υποκ/τα Προσωπικό

Κοτ/τα
Υποκ/το Προσωπικό

Κατ/τα
Υποκ/τα

Προσωπικό
Κατ/το

Υποκ/τα
Προσωπικό

1. Αίγυπτος 1

2. Αλβανία A 66 5 51

3. Αυστραλία 2 6

t Βουλγοβία 1 30 1 24 5 62 116

5. Γαλλία 1 45 1 45

6 Γιρμονία 3 45 9 5 25 79

Γ. Γιον»κ»*οΡΙα A 65 4 65

8 Κύπρος 5 1

9 Μ ΒρυανΙα 2 96 1 20 1 31 16 14 6

10 ΟίλανίΙα 5
Μ Ρουρσηο 33 1

12 Σουηδιο 1 3
13 Σερβία & Μουρο&ουνιο 2 25 2
14 Τουρκ/α 2 106 102

ΓΥΝΟΛΟ 22 42$ 9 120 1 31 2 21 7 85 5 25 2 ΐόό 43 811

* Γροφίίο Αντιπροσωπιίος ΠΗΓΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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Η διάρθρωση του Τραπεζικού συστήματος κατά την 31.12.2001 είχε ως ακολούθως.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

Κατά ηιν 31 Δεκεμβρίου 2001
ΤΡΑΠΕΖΕΣ A1 Κ Τ Υ Ο

Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο
Προσωπικού

Λ'ηγ γη Ηνοίόεϊ euokkc Α'ηγ γη

ΤpuircCa me Ελλάδος 1 . 1 - 1 - 25 - 28 3.090

Λ. Ελληνικές 722 106 121 14 245 18 1.264 167 2.657 51 356

Β. Ξένες 98 13 18 1 20 31 181 4.753

Γ. Ειδικοί Πιστωτικοί 
Οργανισμοί

71 - 18 - 25 • 90 - 204 3.035

Λ. Συνεταιριστικές 1 - - - - - 54 4 59 492

| ΣΥΝΟΛΟ | 8931 119 I 158 | 1S | 291 | 181 1.464 j 171 | 3.129 | 62.726 1

και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ

ίΙΚΊΎΟ ΚΑΤΑΣΊ
Αθηνών

ΉΜΑΙΏΝ ΤΡΑΠί
Πειραιώς

ΖΖΩΝΚΑΤΑ ΤΗ\
Θεσσαλονίκης

131.12.2001
Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

Προσωπικού
Κατ γη ΗρωιΛι- Α'αΓ ΓΗ HnnuSrc Κατ τη Hiinitiir Κατ τα Hr aitkc

ΤρΑικζα της Ελλάδος 1 - 1 - 1 - 25 - 28 3.090
(πλέον

πρακτορεία)
• (9) • (4) - (1) • (53) (67) “

Λ. Ελληνικές Εμπορικές 
Τράπεζες

1. Εθνική 159 31 46 351 587 14850
2. Alpha Bank 93 60 15 8 33 4 167 31 411 7.885
3. Εμπορική 107 28 36 199 370 6890
4 Αγροτική Τράπεζα 21 44 3 6 6 12 213 136 441 5.415
5. EFG Eurobank Emasias 137 1 18 . 43 . 121 - 320 6.729
6 Πειραιώς 58 8 37 92 195 3 500
7. Γενική 30 4 - 5 56 95 2.001
8. Εγνατία 26 2 14 1 19 62 1.283
9. Αττικής 20 4 6 1 19 50 1.025
10. Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) II 1 1 3 12 28 560
11 Nova Bank 50 5 13 3 71 676
12. Ωμέγα Bank 3 1 1 2 7 158
13. Τράπεζα Probank 3 - - 3 6 136
14. Πανελλήνια Τράπεζα 1 - 1 4 6 60
15. FBB - Πρώτη 
Επιχειρηματική 
_Γ£άπκλ^

2 1 1 3 7 145

16. Unit Bank 1 1 43

Σύνολο Λ | 722 106 I ml zj±c_245J_ 18 1.264 1 167 I 2657 1 51.356 1
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2001
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

ΙΙροσωπικού
Kut m θι>οΐ<)ε£ Kut τα Kut tu Κατ tu

Β. icvisj Τρίίιΐί^
I CITIBANK Ν Α. 23 7 4 9l 43 1 149
2. ING Bank 3 1 4 189
3. Baycrischc Hypo-und 
Vercinsbank

1 ■ 1 - • 2 70

4. Τράπεζα Κύπρου 25 3 7 19 54 1 440
5 HSBC Bank 17 ■

2
2 1 22 483

6 ABN AMRO 1 13 1 1 16 293
7. Socictc Generate 3 1 4 156
8 BNP Paribas (Hellas) 5 1 1 7 217
9. Ελληνική Τράπεζα ΛΤΔ 8 3 1 12 209
10. Bank of America 1 1 39
11. American Express 3 1 - 4 158
12. Arab Bank 1 1 59
13. Bank Sadcrat Iran 1 1 20
14. Credit Commercial dc France 1 1 2 48
15 Standard Chartered (inndlavs 1 1 - 2 63
16. Roval Bank of Scotland - 1 1 2 69
l7.SANPAOLO!MIS.p.A. 1 - 1 24
18. Fiat Bank 1 1 12

19. F.C.E. Bank Pic 1 1 28
20. Opel Bank Gmbh 1 1 27

Σύνολα
B

98 13 18 ' 20 31 181 4.753

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ 31/12/2001
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

Προσωπικού
Κίπια iimudcc Κοίτα Kut τα Ηυοιόιτ

Γ. Ειδικοί Πιστωτικοί 
Ομγονκψυί

1. Ε.Τ.Β.Α. 2 - 2 13 17 471
2. Ε.Τ.Ε.Β.Α 1 . - . 1 177
3. Tclcsis Τράπεζα Επενδύσεων 3 1 I . 5 91
4. ΑΣΠΙΣ Στεγαστική 20 2 5 10 37 444
5. Τράπεζα Επενδύσεων 1 - 1 19
6. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο * 40 13 16 66 135 1.286
7. Ταμείο Ιίαρακ. & Δανείων *· 1 1 1 1 4 430
8. Πειραιώς Prime Bank 1 1 - . 2 41

1 . - - 1 27
(πρώην Arrbiv Επενδυτική Τράπεζα)

10 Επενδυτική Τράπεζα 1 1 49
Σύνολο 1 71 18 25 •ΚΙ 204 3.035

* Στιιιείωση : 750 Ταχυδρομικά Γραφεία εκτελούν Υπηρεσία Ταμιευτηρίου
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2001
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκη

ς
Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

ΙΙροσωπικού
Κατ τα Κατ τα Κατ τα Κατ τα Ηνρίόε^

Λ. Συνεταιριστικές 
Τράπεζες

2 2 14
2. Αχαϊκή 3 3 33
3. Δωδεκάνησου 6 3 9 68

4. Χανιών 9 9 69
5. Παγκρήηα 1 21 22 169
6. Ιωαννίνων 1 ι 15
7. Λαρίας 2 1 3 43
8. Τρικάλων 2 2 13
9. Καρδίτσας 1 1 10
10. Κορινθί<^_ 1 1 7
11. Εύβοιας 2 2 14
12. Πιερίας 1 1 6

1 1 8
14. Λέσβου 1 1 9
15. Κοζάνης 1 1 14

Σύνολο Λ 1 54 4 59 492

Τα αντίστοιχα στοιχεία της 31.12.2000 είχαν ως εξής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

Κατά Τ7/ι· 31 Δεκεμβρίου 2000
ΤΡΑΠΕΖΕΣ A 1 Κ Τ Υ Ο

Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο
ΙΙροσωπικού

Κατ τα Κατ τα Κατ τα &VDHteC Κατ τα θοοί&χ:

Τράπεζα της Ελλάδος 1 - 1 - 1 . 25 - 28 3.172

Λ. Ελληνικές 716 57 114 5 231 7 995 31 2.156 46 521

Β. Ξένες 88 13 20 1 15 26 163 4.604

Γ. Ειδικοί Πιστωτικοί 
Οργανισμοί

69 44 20 6 31 12 316 136 634 8653

Λ. Συνεταιριστικές 1 - . - - - 48 - 49 380

ΣΥΝΟΛΟ 875 114 155 12 278 19 1.410 167 3.030 63.330
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και Αναλυτικά κατά Κατηγορίες

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2000
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

Προσωπικού
λ«τ ΓΗ Ηι>oitfcc λ'ατ τα Θνρίόε·: Κατ τα tivohkc Κατ τα

Τράπεζα της Ελλάδος 1 - 1 . 1 . 25 - 28 3.172
(πλέον πρακτορεία) - (9) - (4) - (1) - (39) (53) -

Λ. Ελληνικές Εμπορικές 
Τράπεζες

^_Εθνικ^_ 198 25 47 336 606 15 411
2. Alpha Bank 100 54 23 5 32 5 164 31 414 8 211
3. EFCi Eurobank - Eruasias 137 1 18 45 120 321 7.099
4. Εμπορική 110 27 36 195 368 7.129
5. Πειραιώς 54 7 36 86 183 3.584
6. Γενική 29 1 4 5 53 92 1.960
7. Εννατία 23 2 14 I 15 55 1 252
8. Αττικής 20 1 2 6 1 19 49 922
9. Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) 8 1 3 7 19 451
10. Nova Bank 36 5 7 48 470
11. Unit Bank 1 1 32

Σύνολο Λ 716 57 114 5 231 7 995 31 2.156 46.521
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑ ΤΛΣΤΗΜΛ ΤΩι\ ΤΡΑΠΕΖΩΝΚΛ ΤΑ ΤΗΝ31.12.2000
Αθηνών ΙΙειραιώ; Θεσσαλονίκη; Λοιπή; Χώρα; Σύνολο Σύνολο

Προσωπικού
A'«r τα θιψίόε: Κατ τα Htmk: Κατ τα Κατ τα

Β. Ξένε; Τράπεζες
1. CITIBANK Ν.Α. 23 7 4 9 43 1.163

2. Baycnschc Hypo-und 
Vcrcinsbank

1 1 “ 2 70

3. ING Bank 3 1 4 177

4. Τράπεία Κύπρου 13 3 3 12 31 1.103

5. Barclays Bank 12 2 14 194
6 HSBC Bank 8 1 2 1 12 319

7. ABN AMRO 1 12 1 1 15 259

8 Socictc Generate 3 1 4 149
9. BNP Paribas (Hellas) 5 1 1 7 235

10. Ελληνική Τράπεζα ΛΤΔ 5 1 6 154
11. Bank of America 1 1 56
12. American Express 4 1 5 240

13. Arab Bank 1 1 60
14. Bank Sadcrat Iran 1 1 18

15. Credit Commercial dc France 1 1 2 55
16. Standard Chartered Grindlays I 1 1 1 4 63
17. Roval Bank of Scotland - • 1 1 70
18. Bank of Nova Scotia 
(ScotiaBank)

2 • 1 1 3 7 147

19. SANPAOLOIMIS p A 1 • 1 21
20. F.C.E. Bank Pic 1 1 23
21. Opel Bank Gmbh 1 • • - 1 28

Σύνολο B 88 13 20 1 15 26 163 4.604

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ31/12/2000
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

ΙΙροσωπικού
Κατ τα θνοίό&ζ Κατ m 0Ooi6ec Κατ τα HvniMe Κατ τα θνοίόκζ

Γ. Ειδικοί ΙΙιστωτικαί 
Οργανισμοί

I. Αγροτική Τράπιζα 21 44 3 6 6 12 213 136 441 5 615
2. Ε.Τ Β Α. 2 - 2 13 17 478
3. ΕΤΕΒΑ 1 - 1 - 2 194

4. ΑΣΠΙΣ Στεγαστική 15 1 4 5 25 363
5. Tdcsis Τράπεζα Επενδύσεων 3 1 1 . 5 121
6. Πειραιώς Prime Bank 1 1 - - 2 83
7. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο * 23 13 16 84 136 1.320

8. Ταμείο Παρακ.. & Δανείων 1 1 1 1 4 422
9. Επενδυτική Τράπεζα 1 . . . 1 45
ΙΟ. Τράπεζα Επενδύσεων 1 . . . . 1 12

Σύνολο Γ 69 44 20 6 31 12 316 136 634 8.653

* Ιηιιεΰοση. 750 Ταχυδρομικά Γραφεία εκτελούν Υπηρεσία Ταμιευτηρίου
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΙVIA ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ 31. 112000
Αθηνών Πειραιώς Θεσσαλονίκης Λοιπής Χώρας Σύνολο Σύνολο

Προσωπικού
Κατ τα Κατ τα Λ'ατ τα Κατ τα

Λ. Συνεταιριστικές Τράπεζες
1. Εβρου 2 2 14
2. Αχαϊκή 2 2 22
3. Δωδεκάνησου 6 6 50

4. Χανίων 8 8 54
5. Πανκρήτια 1 16 17 118
6. Ιωαννίνων 1 1 12

3 3 45
8. Τρικάλων 2 2 12
9. Καρδίτσας 1 1 10
10. Κορινθίας 1 ι 6
11. Εύβοιας I 1 6
12. Πιερίας 1 1 6
13. Δράμας 1 1 7
14. Λέσβου - Λήμνου 2 2 7
15. Κο^άνη^ 1 1 11

Σύνολο Λ 1 48 49 380

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν γίνει και στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 

με μάλλον εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανατρέπουν πλήρως το Τραπεζικό σκηνικό 

κυρίως κατά το έτος 1999. Μετά την εξαγορά του 51% της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

από την Alpha Τράπεζα Πίστεως στο πρώτο τρίμηνο του 1999 και από την εξαγορά του 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Τράπεζας Εργασίας από την EFG Eurobank έχουν 

δημιουργηθεί στην Ελληνική Τραπεζική αγορά 5 όμιλοι επί κεφαλής των οποίων είναι 

εγχώριες Τράπεζες και νέμονται πάνω από τα 4/5 των Τραπεζικών Εργασιών έχοντας 

ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση όπως φαίνεται και στον ακολουθούντο πίνακα κατάταξης 

των.
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Επιλεγμένοι δείκτες για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

1993 1994 1WTS 1996 1007 1998 1999

Micro πυνολκή Μμγηι ικό 
(Εκαι. Κρχ.) 875.ϊ:!2 95«.5<»8 9« 7.439 1.072.157 U5a.ll 7 1.680.542 2J18.18D

Micro m>voAwcii ινψγηι ικό 
(εκαι. 8μχ.) πνμιιερΑαμ- 
[ΙιΛομίνων κιιι στοιχείων 
Mick; ισαλογιαμαύ 1 J01.217 1.482.12d 1.65*12146 2.1ΒΟ.Β13 3.11W.147 4.066.79Η 5.712.778

Μίσος αριθμός 
im oKat on t ημάτι (inf ΒΒ ΒΒ 100 105 124 141

Μίσος αριθμός 
α 11 ασχολουμί \νιτγ 1.841) 1.928 2.0U2 2.055 2.222 2.573 2.9U6

Αριθμείς φατιεςών 25 25 25 25 23 2ϋ 18

Πηγή ί Hc&ppxrfa σναηρώον αιιό ιούς ετήσιους ιπι>\ογισμοι< των Tpcnrcuov, yin Βκΐιμορα ετη.

Σημ. Τα ττοσά εκφράζονται σε εκατομμύρια δραχμές

Δημοσίευμα : Τράπεζα της Ελλάδος / Οικονομικό Δελτίο Τραπέζης / No 19 / Ιούλιος 
2002

Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική η
g

Τράπεζα της Ελλάδος , ο λόγος συγκέντρωσης των ελληνικών τραπεζών, όπως

αυτός μετρείται από το ποσοστό του ενεργητικού των δύο μεγαλύτερων πιστωτικών 

ιδρυμάτων στο σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών, μειώθηκε από 54% το 1993 σε 

49% το 2002 ενώ το ποσοστό των επόμενων τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκε από 30% 

σε 44%.

Από την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των ελληνικών εμπορικών τραπεζών προκύπτει 

ότι η πρώτη από τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες χάνει μερίδιο αγοράς ενώ οι άλλες πέντε 

κερδίζουν. Έτσι από το 93%, που είναι ο λόγος συγκέντρωσης των έξι μεγαλύτερων 

τραπεζών, λίγο πάνω από το 30% αντιστοιχεί στην πρώτη τράπεζα, σχεδόν 20% στη 

δεύτερη και από περίπου 10% στις υπόλοιπες τέσσερις.

Το μέγεθος των έξι αυτών τραπεζών τούς επιτρέπει πλέον να ανταγωνίζονται η μία την 

άλλη όσον αφορά μεγάλο φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι η 

απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και η ενοποίηση οδήγησαν σε αύξηση 

του ανταγωνισμού.

0
Ενδιάμεση Έκθεση Τραπέζης Ελλάδος Ιούλιος 2003 .Αναδημοσίευση Στοιχείων 

Οικονομικός Ταχυδρόμος / 30 Οκτωβρίου 2003 / σελ 72
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Στην ανάλυσή της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 7 η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι 

στο μέλλον είναι πιθανόν να υπάρξει περαιτέρω ενοποίηση καθώς το μέγεθος των 

ελληνικών τραπεζών παραμένει μικρό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η διαδικασία 

ενοποίησης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσιάζει και πάλι επι

τάχυνση.

Ειδικότερα αναφέρει ότι παρατηρείται εντονότερος ανταγωνισμός μεταξύ των 

ευρωπαϊκών τραπεζών, ιδίως όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες χονδρικής. Η 

είσοδος ωστόσο ξένων τραπεζών στην εγχώρια αγορά τραπεζικών υπηρεσιών 

λιανικής δυσχεραίνεται από το κόστος ανάπτυξης δικτύου υποκαταστημάτων και από 

το γεγονός ότι η εξοικείωση με την ονομασία της τράπεζας παίζει σημαντικό ρόλο. Γι' 

αυτό οι πελάτες ενδέχεται να προτιμήσουν να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με 

μια τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται από παλιά. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι οι 

εγχώριες τράπεζες θα εξακολουθήσουν να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα των υπηρεσιών λιανικής και η είσοδος των 

τελευταίων στην εγχώρια αγορά είναι πω πιθανό να πραγματοποιηθεί μέσω 

στρατηγικών συμμαχιών με εγχώρια ιδρύματα.

Μερίδια αγοράβ (%)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑ
ΛΩΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ

ΣΤΈΓΑ
ΣΉ ΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 36,3 21,3 21,5 25,7 28,0
ALPHA BANK 18,8 19,5 23,0 10,4 15,4
EFG EUROBANK
ERGASIAS 13.8 16,3 15,5 27,9 10,9
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10,8 12,3 13,6 7,4 9,6
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,4 10,6 11,4 13,5 6,0
ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11,9 14,2 15,0 15,1 30,1

ΠΗΓΗ: UBS.

Ενδιάμεση Έκθεση Τραττέζης Ελλάδος Ιούλιος 2003 Αναδημοσίευση Στοιχείων 
Οικονομικός Ταχυδρόμος / 30 Οκτωβρίου 2003 / σελ 72
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΟΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, η ΟΝΕ θα αποτελέσει τον καταλύτη των 

εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο: αναμένεται να ωθήσει τις τράπεζες να μειώσουν το 

παραγωγικό τους δυναμικό, να θέσει υπό πίεση την κερδοφορία, να οδηγήσει σε 

αύξηση της διεθνοποίησης και της γεωγραφικής διαφοροποίησης, να ευνοήσει τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Η εισαγωγή του ευρώ αναμένεται να ευνοήσει 

περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων στην Ε.Ε, να θέσει την ανάλογη 

πρόκληση προς ανταγωνισμό στις τράπεζες, να οδηγήσει σε ανάπτυξη της 

επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης κεφαλαίων, να εντείνει τον διασυνοριακό 

ανταγωνισμό. Επομένως, η ΟΝΕ

πρώτον, παράγει ορισμένα άμεσα αποτελέσματα επί του κλάδου των τρα

πεζών με την εισαγωγή του ευρώ,

δεύτερον, επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες μετασχηματισμού οι οποίες 

είναι παρούσες ήδη από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας και έχουν 

εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στις ΗΠΑ και την Βρετανία, και

τρίτον, δημιουργεί ένα νέο μακροοικονομικό περιβάλλον σταθερότητας το 

οποίο θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική πολιτική των χωρών μελών, και 

μέσω αυτών την πορεία του τραπεζικού κλάδου.

Πέραν της ΟΝΕ, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του καταλύτη, οι Κινητήριες 

δυνάμεις του μετασχηματισμού, δηλαδή των διαρθρωτικών μεταβολών του 

τραπεζικού κλάδου, είναι η τεχνολογική πρόοδος, η χρηματιστική παγκοσμιοποίηση, 

η επικράτηση κριτηρίων αποδοτικότητας τα οποία σχετίζονται με τις επιδόσεις των 

τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο, η αλλαγή στην στάση του Κράτους και η 

συνακόλουθη απορύθμιση (deregulation) των αγορών, οι δημογραφικές εξελίξεις, η 

ανάπτυξη των μη τραπεζικών ιδρυμάτων (non-bank financial intermediaries) που 

προσφέρουν υπηρεσίες χρηματοδότησης και χρηματιστικών τοποθετήσεων, καθώς 

και ο ανταγωνισμός από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (non-banks) 

που εμπλέκονται σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Οι κινητήριες δυνάμεις των διαρθρωτικών αλλαγών θέτουν τον τραπεζικό κλάδο 

ενώπιον της υποχρεώσεως να προσαρμοσθεί στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

που διαμορφώνεται από τις εν λόγω δυνάμεις. Οι κυριότεροι τρόποι προσαρμογής
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του κλάδου είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 

ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για τα τραπεζικά ιδρύματα, η αναζήτηση νέων 

επιχειρηματικών προσανατολισμών, η μείωση του κόστους και ο εκ νέου 

προσδιορισμός των εργασιακών διαδικασιών.

Πιστεύεται πάντως ότι, οι κινητήριες δυνάμεις του μετασχηματισμού του 

τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με την ΟΝΕ ως καταλύτη των εξελίξεων, θα 

οδηγήσουν σε ταχύτατες διαρθρωτικές αλλαγές. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να 

λάβουμε υπόψη μας και εκείνα τα δεδομένα που δείχνουν ότι οι επερχόμενες 

αλλαγές στον τραπεζικό κλάδο έχουν χαρακτήρα σύνθετο και ενδεχομένως δεν 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν με ταχύτατους ρυθμούς. Η ΟΝΕ θα ενισχύσει την 

πίεση για μείωση του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού, θα εντείνει την 

διεθνοποίηση και την γεωγραφική διαφοροποίηση, τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές, πλην όμως, αυτά θα συμβούν στην μεσοπρόθεσμη και κυρίως στην 

μακροχρόνια διάρκεια.

Οι κινητήριες δυνάμεις των διαρθρωτικών αλλαγών, κατά γενική ομολογία, δεν 

εκδήλωσαν μέχρι σήμερα τα αποτελέσματά τους στον τραπεζικό κλάδο της 

ηπειρωτικής Ευρώπης με θεαματικό τρόπο. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς σε 

παράγοντες που τείνουν να αναστείλουν τις αλλαγές ή να τις επιβραδύνουν. Οι 

παράγοντες αυτοί, άλλοτε είναι θεσμικού, άλλοτε πολιτισμικού χαρακτήρα, ενίοτε δε 

σχετίζονται με την οικονομική συγκυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου 

είναι προσωρινοί. Ορισμένοι παρατηρητές του τραπεζικού κλάδου φθάνουν στο 

συμπέρασμα ότι ο επερχόμενος μετασχηματισμός θα είναι ταχύτατος. Θεωρούν έτσι 

ως αλλαγές που θα επέλθουν εύκολα, επομένως και αρκετά σύντομα, είτε την 

εμπλοκή των ασφαλιστικών ταμείων στο "παιχνίδι" των χρηματιστικών αγορών, είτε 

την υιοθέτηση κριτηρίων αποδοτικότητας με βάση τις επιδόσεις των τραπεζικών 
μετοχών. Εντούτοις, οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση του 

ασφαλιστικού συστήματος στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια 

αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τον ρόλο της επιχείρησης. Τέτοιου είδους αλλαγές 

έρχονται σε αντίθεση με την μακρόχρονη παράδοση της Ευρώπης που ονομάστηκε 

"ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο", το οποίο τελικά, είκοσι χρόνια μετά την άνοδο του 

νέο-φιλελευθερισμού στις ΗΠΑ και την Βρετανία, αποδεικνύεται ότι αποτελεί 

πραγματικότητα με ισχυρά θεμέλια στην ηπειρωτική Ευρώπη. Συνάγεται από τις 

παραπάνω διαπιστώσεις ότι ο ρυθμός των αλλαγών του τραπεζικού κλάδου ενδέχε

ται να είναι πιο βραδύς στον βαθμό που εξαρτάται από αλλαγές στο "ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο".
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Εκτός των ανωτέρω, σε πολλές από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υφίστανται σοβαρά θεσμικά εμπόδια στην ταχεία αλλαγή του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. Τα εμπόδια αυτά είχαν εισαχθεί σε παλαιότερες εποχές με σκοπό να 

ευνοήσουν την σταθερότητα του χρηματιστικού τομέα, μερικές φορές ενάντια στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των τραπεζών. Τα θεσμικά εμπόδια στον διεθνή 

ανταγωνισμό παραμένουν στην ηπειρωτική Ευρώπη αρκετά ισχυρά : το φορολογικό, 

νομικό, κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού 

τομέα δραστηριοποιούνται παραμένει σημαντικά διαφορετικό μεταξύ των χωρών 

μελών, ενώ επικρατούν και αρκετά διαφορετικές λογιστικές διαδικασίες, τεχνικές 

προδιαγραφές και εργασιακές σχέσεις.

Ενώ η διαδικασία της απορύθμισης των αγορών θα επιδράσει προφανώς στην 

κατεύθυνση της αναίρεσης των θεσμικών εμποδίων, θα είναι πιθανότατα μια βραδεία 

διαδικασία με δεδομένο το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στα σωματεία των 

εργαζομένων, αλλά και το μεγάλο βαθμό εμπλοκής του Κράτους στον τραπεζικό 

κλάδο. Υπάρχουν, επίσης, και άλλου είδους θεσμικά εμπόδια, όπως οι περιορισμοί 

που τίθενται από την νομοθεσία σχετικά με την διάθεση ορισμένων προϊόντων, έτσι 

ώστε να αποθαρρύνεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών από άλλες χώρες στις οποίες 

έχουν αναπτύξει επιτυχώς νέα προϊόντα. Η διατήρηση πολλών από αυτές τις εθνικές 

διαφορές στο θεσμικό πλαίσιο, έγινε δυνατή χάρη στην ίδια την Second Banking 

Directive, η οποία δίνει την δικαίωμα opt-out για τις περιπτώσεις που υφίσταται 

ζήτημα "γενικού συμφέροντος" μιας χώρας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το δικαίωμα αυτό χρησιμοποιήθηκε από τις χώρες μέλη, όχι μόνον για τον σκοπό 

που είχε προβλεφθεί, αλλά και για τον περιορισμό του ξένου ανταγωνισμού.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Απελευθέρωση - Αποκανονικοποίηση

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.

Αποδιαμεσολάβηση (disintermediation)

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.
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Η παγκοσμιοποίηση των χρηματιστικών δραστηριοτήτων

Η αλλαγή οικονομικής πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

'80, αρχικά μεν στις ΗΠΑ και την Βρετανία, αργότερα δε στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τελικά πέτυχε την μείωση του πληθωρισμού σε 
χαμηλά επίπεδα. Σε αντίθεση, όμως, με αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί, η μείωση του 

πληθωρισμού δεν συνοδεύτηκε από μια παράλληλη μείωση των επιτοκίων. Προέκυψε 

έτσι μια άνοδος των πραγματικών επιτοκίων και η επακόλουθη θεαματική άνοδος του 

δημοσίου χρέους. Η άνοδος του δημοσίου χρέους υπό καθεστώς περιοριστικής 

νομισματικής πολιτικής, δημιουργεί την ανάγκη περαιτέρω δανεισμού του Δημοσίου, το 
οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί να βασίζεται για την χρηματοδότηση 

των ελλειμμάτων του αποκλειστικά στους εγχώριους επενδυτές και είναι αναγκασμένο να 

απευθυνθεί στους διεθνείς επενδυτές για την πώληση των τίτλων που εκδίδει. Από αυτές 

τις εξελίξεις προέκυψε η φιλελευθεροποίηση του χρηματιστικού συστήματος, ώστε να 
ικανοποιήσουν καταρχήν τις δικές τους ανάγκες χρηματοδότησης τα εθνικά κράτη.

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις έπαιξαν τα ελλείμματα των ΗΠΑ, οι οποίες 

απευθύνθηκαν στους διεθνείς επενδυτές για την κάλυψη των ελλειμμάτων τους, ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του '80. Αυτή η στάση των ΗΠΑ μετέτρεψε θεαματικά το τοπίο 
της διεθνούς κίνησης των κεφαλαίων και έθεσε σε κίνηση την διαδικασία της 

χρηματιστικής παγκοσμιοποίησης: Πριν το 1982, το τραπεζικό σύστημα διαμεσολαβούσε 

το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς χρηματοδότησης των ελλειμμάτων. Έκτοτε, η άνοδος 

των ελλειμμάτων των ΗΠΑ και η μαζική προσφυγή τους στους ξένους επενδυτές, 
μετατόπισε το διεθνές χρηματιστικό σύστημα προς μια λογική άμεσης (χωρίς 

διαμεσολάβηση)
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χρηματοδότησης σε πλανητική κλίμακα. Αυτή η μετατόπιση θα πρέπει να συσχετισθεί και 
με την σύγκλιση, εκείνη την ιστορική στιγμή, των άμεσων συμφερόντων περισσοτέρων 

επιχειρήσεων, οι οποίες προτιμούσαν να δανείσουν και να δανειστούν με ευελιξία και 
χωρίς το κόστος της διαμεσολάβησης. Ακολούθησαν το άνοιγμα του ιαπωνικού 

χρηματιστικού συστήματος στα μέσα της δεκαετίας του '80, η αποδιάρθρωση των 
εθνικών συστημάτων ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

τέλος, η ένταξη των "αναδυομένων χωρών" της νότιο-ανατολικής Ασίας στο "παιχνίδι" 
των αγορών.

Στις εξελίξεις αυτές, οι οποίες είναι βασικά μακροοικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα, 

προστέθηκε η επίδραση της τεχνολογικής προόδου στην πληροφορική και της μείωσης 
του κόστους των τηλεπικοινωνιών που καθιστούν ευκολότερη την παγκοσμιοποίηση.

Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης ενδέχεται, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, να 

θέσει σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των ευρωπαϊκών τραπεζών στην ίδια την 

γεωγραφική περιοχή της Ε.Ε, ιδιαίτερα από τράπεζες των αγγλοσαξονικών χωρών. Η

εμπειρία από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς®, δείχνει ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς

των ξένων τραπεζών μειώνει την κερδοφορία, ακόμη και εάν το εν λόγω μερίδιο δεν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο εφ' όσον διαταράσσει τις σχέσεις ολιγοπωλιακής συγκρότησης της 
αγοράς. Η απειλή αυτή μπορεί να προέλθει ιδιαίτερα από τις τράπεζες των ΗΠΑ, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα και υπερέχουν σε όλα σχεδόν τα
9

σημεία . Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή, είναι το παράδειγμα της CitiCorp, η οποία

κατόρθωσε να αποσπάσει, από τις γερμανικές τράπεζες, ένα μεγάλο μέρος Γερμανών 
επενδυτών υψηλού εισοδήματος.

Επιπλέον, η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για ηλεκτρονικές συναλλαγές 
έναντι των παραδοσιακών συναλλαγών των καταστημάτων, αναμένεται να εντείνει τον 
ανταγωνισμό εκ μέρους των "παγκοσμιοποιημένων" τραπεζών (global banks). Στην ίδια 
κατεύθυνση θα επιδράσει και η ενιαία ονομασία που υιοθετείται για όλες τις χώρες από 8 9

8
Freedman Ch. & Goodlet Cl. (1998) “The Financial Services Sector Past Changes

and Future Prospects”, Technical Report No 82, Bank of Canada
9 Morgan Stanley Dean Witter (1998), The Competitive Edge, 14/1/98
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τις εν λόγω τράπεζες ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές της
. _ . 10 ηπειρωτικής Ευρώπης

ι

Η υιοθέτηση κριτηρίων αποδοτικότητας με βάση τις επιδόσεις των τραπε
ζικών μετοχών στο χρηματιστήριο

Η υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων είναι πολύ πιο εκτεταμένη στις αγγλοσαξονικές χώρες 

και οδηγεί συστηματικά σε προσπάθειες των τραπεζών για μείωση του κόστους, ακόμη 

και σε περιόδους υψηλής κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου. Η απόδοση του 

κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη στις ΗΠΑ και 

την Βρετανία επί σειρά ετών, χωρίς αυτό να προκαλεί ιδιαίτερες πιέσεις εκ μέρους των 
κατόχων των τραπεζικών μετοχών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση αυτή

αρχίζει να αλλάζει στην Ε.Ε και οι τραπεζικές επιχειρήσεις είναι αναγκασμένε ς πλέον να
11λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους την αξία των μετοχών τους

. Η απορύθμιση των χρηματιστικών αγορών

Μολονότι η ρύθμιση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου θεωρήθηκε, ήδη στην διάρκεια 

της δεκαετίας του '80, ως υπερβολική και ως πηγή προβλημάτων, η διαδικασία της 
απορύθμισης επιταχύνθηκε απότομα στην διάρκεια της δεκαετίας του '90. Η δεύτερη 

Banking Coordination Directive της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (77/780/EEC), η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών τον Δεκέμβριο του 1990, τέθηκε σε εφαρμογή 
τον Ιανουάριο του 1993. Η εν λόγω οδηγία βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έχει ως στόχο την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών δια
φορετικών χωρών μελών μέσω θεσμικών διευκολύνσεων που παρέχονται στα τραπεζικά

10
Martin Ρ. (1998),"What's in a name!”, The Financial Times 26/2/98 11

11 Dickson M. (1998), "Turmoil Clips Asia Wings'" The Financial Times FT 500,22/1/98
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ιδρύματα ώστε να εγκαταστήσουν καταστήματα σε άλλες χώρες μέλη. Τα 
αποτελέσματα της οδηγίας αυτής συνδυάζονται με τα αποτελέσματα της Capital 

Liberalisation Directive του 1988, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες 
κατά το 1990. Η υιοθέτηση από τις εθνικές νομοθεσίες όλων των στόχων πολιτικής που 

υπαγορεύουν τα παραπάνω έγγραφα, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βαίνει προς ένα καθεστώς αυξημένου διασυνοριακού ανταγωνισμού των 

τραπεζικών συστημάτων των χωρών μελών.
Κατά τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας, ο συνολικός αριθμός των

διασυνοριακών εγκαταστάσεων καταστημάτων είχε αυξηθεί κατά 58% ^ (μέση ετήσια 

αύξηση 60 καταστήματα).

Οι δημογραφικές εξελίξεις

Οι χώρες με υψηλό εισόδημα, ιδιαίτερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κατοικούνται από πληθυσμούς σχετικά γερασμένους, οι οποίοι αποταμιεύουν με σκοπό 
να προετοιμάσουν την απόσυρσή τους από την ενεργό οικονομική ζωή (συντάξεις και 

συμπληρωματικά εισοδήματα περιουσίας). Με δεδομένη την προϊούσα γήρανση αυτών 

των πληθυσμών και την επίπτωση της ανεργίας επί των ασφαλιστικών ταμείων, η 

στροφή των τελευταίων στις αγορές κεφαλαίου θεωρείται ως ένα εξαιρετικά πιθανό 

ενδεχόμενο. Αναμένεται, για τον λόγο αυτό, ότι η ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου θα 
δεχθεί την ανάλογη ώθηση.

Επιπλέον, οι πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν αυξανόμενο κατά κεφαλή 
εισόδημα, το οποίο μάλιστα κατανέμεται άνισα προς όφελος των μεγαλυτέρων ηλικιών.

12
"Credit institutions: More cross-border branching in the Single Market'" 5ingle Market 

News No 4/1996, DGXV, European Commission
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Βεβαίως, η ίδια διαπίστωση ισχύει, εκτός των εισοδημάτων, και για τα περιουσιακά 

στοιχεία. Συνάγεται από αυτές τις εξελίξεις ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω στροφή από τα 

τραπεζικά προϊόντα που αφορούν σε νεότερες ηλικίες με μικρότερο εισόδημα 
(καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) προς τις μεγαλύτερες ηλικίες με μεγαλύτερο 

εισόδημα και περιουσία (υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων).
Εάν οι προβλέψεις αυτές για τις επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών 

επαληθευθούν, θα μειωθεί ανάλογα και το βάρος των παραδοσιακών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων.

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 :

ο Θα ενταθεί η ανάγκη δημιουργίας συνταξιοδοτικών οργανισμών (pension funds) και θα 

αναβαθμιστεί ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών ζωής με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των 

αποταμιεύσεων που παραδοσιακά τηρούντο στις τράπεζες να κινηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση.

ο Οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί και οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι εξειδικευμένοι θεσμικοί 

επενδυτές, που μπορούν να επενδύουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

ο Επομένως αναμένεται αύξηση των κεφαλαίων που διακινούνται στις αγορές αυτές και 

μείωση των αντίστοιχων τραπεζικών.
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Δημαγραφικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 
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Δείκτης γονιμότητας ορίζεται ως ο αριθμός των παιδιών που γεννά κατά μέσο μια γυναίκα στη ζωή της
Δείκτης γήρανσης ορίζεται ο λόγος του πληθυσμού με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών προς το πληθυσμό 

με ηλικία από 20 έως 65 ετών. Αποτέλεσμα: Φαινόμενο Διπλής Γήρανσης του πληθυσμού

Η ανάπτυξη των μη τραπεζικών ιδρυμάτων που προσφέρουν χρηματιστικές 
υπηρεσίες και ο ανταγωνισμός από επιχειρήσεις του μη χρηματοπι
στωτικού τομέα.

Η ανάπτυξη των μη τραπεζικών ιδρυμάτων (non-bank financial intermediaries) που 

προσφέρουν υπηρεσίες χρηματοδότησης και χρηματιστικών τοποθετήσεων, καθώς και ο 

ανταγωνισμός από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (non-banks) που 

εμπλέκονται σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες (όπως εταιρείες που παράγουν 

ορισμένες τραπεζικές δραστηριότητες "in house'" παραδείγματος χάρη η ΒΡ και η 

Renault, ή άλλες όπως η GM και η Ford που συγκεντρώνουν πλέον μεγάλο όγκο 

χρηματιστικών εργασιών), αποτελεί ένα επιπρόσθετο παράγοντα ανταγωνισμού.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει σημαντικά τα σταθερά έξοδα εισόδου στις 

χρηματιστικές αγορές, έτσι ώστε να παρέχονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από μη 

τραπεζικές επιχειρήσεις -ιδιαίτερα εάν καλύπτονται από ένα πολύ γνωστό όνομα που 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Στην ίδια κατεύθυνση έχει επιδράσει και η 

απορύθμιση των αγορών, καθώς αυτή συχνά δημιουργούσε προσόδους ολιγοπωλιακής
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φύσεως. Βεβαίως, ταυτοχρόνως με την ένταση του ανταγωνισμού που προκύπτει από 
αυτές τις εξελίξεις, τα μη τραπεζικά ιδρύματα που προσφέρουν χρηματιστικές υπηρεσίες 

και οι επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπλέκονται σε τραπεζικές 
εργασίες, αναπτύσσουν εν παραλλήλω και ορισμένες σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα 

οι οποίες ευνοούν την μεγέθυνση του προϊόντος των τραπεζών.

Μείωση των εσόδων από τόκους και των προμηθειών από τις 
παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες

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), όπου ισχύει ότι προαναφέρθηκε. 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 υποκατηγορία 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.
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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, με αποτέλεσμα 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.

Ανάπτυξη πολυεθνικών Τραπεζών

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 ΝΑ 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 χρηματο

οικονομικές 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 Orti never sleeps " σημαντικό ρόλο παίζει η υλοποίηση 
ενός φιλόδοξου έργου κόστους $700 εκατ. για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας σχεσιακής 

βάσης πελατείας.
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Ανάλογη πολιτική παγκόσμιας επέκτασης ακολουθούν και αρκετές Ευρωπαϊκές Τράπεζες 

με κύριους εκφραστές τις Αγγλικές, Ελβετικές και Ολλανδικές. Οι τελευταίες (ING, ΑΒΝ- 

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

Ο οξύτατος ανταγωνισμός 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.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

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 -95, (στοιχεία Securities Data Οοπιρβηγ) τόσο στον ευρωπαϊκό 

χώρο όσο και στις ΗΠΑ, με δεύτερο στην κατάταξη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως :

* Στον ανταγωνισμό, τη μείωση των εσόδων και στην ανάγκη ανάλογης περικοπής των 
εξόδων.

* Στην εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
* 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 2000 θα είναι ακόμα 

μεγαλύτερες, περνώντας κατ’ αρχήν από συγχωνεύσεις μέσα στις ίδιες τους τις χώρες και
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αργότερα σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Οι τελευταίες αναμένεται ν’ αλλάξουν δραστικά 

το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

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 ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας

Η τεχνολογική πρόοδος στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες αποτελεί, 

ενδεχομένως, τον σοβαρότερο παράγοντα διαρθρωτικών αλλαγών. Η εφαρμογή της στον 
τραπεζικό κλάδο έχει οδηγήσει στην παραγωγή μιας σειράς νέων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, αλλά και στον πολλαπλασιασμό των καναλιών παράδοσής τους στον πελάτη, 

έχει επιταχύνει την securitisation, την ανάπτυξη πολλών παραγώγων προϊόντων 
(derivatives), κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις εξελίξεις παρουσιάζουν υστέρηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση -σε σύγκριση με τις αγγλοσαξονικές χώρες.

Τα κανάλια παράδοσης των προϊόντων υφίστανται σοβαρές διαφοροποιήσεις εξαιτίας 

της τεχνολογίας, το telephone banking επεκτείνεται σε πολλές χώρες, τα δε ATMs 
επεκτείνονται διαρκώς, αλλά και υφίστανται τεχνολογικές τελειοποιήσεις οι οποίες 
διευρύνουν τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης τους. Επίσης, η παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω του Intennet επεκτείνεται, αν και με άνισους ρυθμούς 
ανάλογα με την χώρα, αφορά δε σε πελάτες των οποίων η συμβολή στην διαμόρφωση 

των κερδών είναι κατά πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη συμβολή του "μέσου πελάτη". 
To Internet προσφέρει, πλέον, πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σχετικά με 

τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, αλλά και πρόσβαση σε επενδυτικές συμβουλές. Η 

ταχεία τεχνολογική πρόοδος στον τομέα αυτό, η πτώση των τιμών του hardware, η
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αυξανόμενη ασφάλεια στην μετάδοση δεδομένων, και τέλος, ενδεχομένως δε το κυριότερο, 

η μεγαλύτερη εξοικείωση των χρηστών με το Διαδίκτυο, πρόκειται να επιταχύνουν την 

διαδικασία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω Web.

Μία σημαντική επίπτωση αυτών των εξελίξεων είναι η ανάπτυξη των "απρόσωπων 
αγορών" και η συνακόλουθη εξασθένηση των προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες στις 

-σχέσεις στις οποίες στηρίζεται μια σειρά κρίσιμων τραπεζικών εργασιών. Στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, αυτός ο τύπος εργασιών που στηρίζεται στην προσωπική σχέση με τον πελάτη
13(relationship banking), αποτελεί τον πυρήνα του τραπεζικού συστήματος . Η ανάπτυξη

των "απρόσωπων αγορών", ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό αποκλειστικά στην βάση των 

τιμών και της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποδυναμώνει δε τον παραδοσιακό 

ρόλο των προσωπικών σχέσεων.
Η Bank of America εκτιμά ότι το 10% των λιανικών πωλήσεών της εξυπηρετούνται πλέον 

μέσω Internet. Στην Γερμανία, εκτιμάται ότι 3,5 εκατομμύρια

πελατών εξυπηρετούνται, έστω εν μέρει, μέσω του Web. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν 
θα πρέπει να εκληφθεί ως απρόσκοπτη και ταχεία ανατροπή των παραδοσιακών σχέσεων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Τα αποτελέσματα της νέας τεχνολογίας, μετατρέπουν σημαντικά και τα κανάλια
παράδοσης των προϊόντων, με αποτέλεσμα να τίθεται σε δοκιμασία και η βιωσιμότητα των

14τραπεζικών συστημάτων που στηρίζονται στο κατάστημα . Ορισμένοι παρατηρητές 

θεωρούν ότι η προτίμηση των πελατών για εναλλακτικά ως προς το κατάστημα κανάλια

Chemow R. (1997), The Death of the Banker, NY, Vintage

14 Freedman Ch. & Goodlet Cl. (1998) ‘The Financial Services Sector Past Changes and 
Future Prospects”, Technical Report No 82, Bank of Canada
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εξυπηρέτησης ενισχύεται από τα περιορισμένα ωράρια λειτουργίας των τραπεζών15.

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.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (α. αφώΙ
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Πηγή : Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) Όι Τράπεζες Μοχλός της Ανάπτυξης" 

Επετειακή έκδοση Σεπτ.2003 για τα 75 χρόνια ίδρυσης της ΕΕΤ σελ.. 7

15 White W,R. (1998), "The Coming Transformation of Condimental European Banking", 
Working Paper No 54, Bank for International Settlement.
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ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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. Οι σημαντικότερες από αυτές σκιαγραφούνται στον 

παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Οικονομικό και τεχνικό-

- Όξυνση ανταγωνισμού, στη βάση και νέων 

στοιχείων ανταγωνιστικότητας

- Επανεξέταση της γεωγραφικής διάταξης και του 

τρόπου αξιοποίησης-επέκτασης των 

χρηματοπιστωτικών αγορών

- Προϊούσα αποκανονικοποίηση (deregulation), με

οργανωτικό πλαίσιο, εξασθένιση των κρατικών περιοριστικών ρυθμίσεων,

στρατηγικές επιλογές
απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, της

καταναλωτικής πίστης κ.α
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- 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)

- Ανασχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών 

(reengineering), αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, 

εξωτερίκευση εργασιών

- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών σε επίπεδο 

ομίλων

- Προβληματισμοί σχετικά με την άριστη μορφή και το 

κατάλληλο μέγεθος της "ευέλικτης τράπεζας” στις 

σύγχρονες συνθήκες (μικρή και επιλεκτική ή 

“χρηματοοικονομικό Super-Market;”)

- Έντονος ανταγωνισμός για την προσέλκυση και τη 

συνολική αξιοποίηση μιας πελατείας λιγότερο πιστής 

και τυποποιήσιμης, αλλά πιο απαιτητικής, σε σχέση 

με το παρελθόν

Σχέσεις με 

την πελατεία

- Νέα προσέγγιση της τραπεζικής εξυπηρέτησης, με 

άξονα τον πελάτη, με ιεράρχηση και 

κατηγοριοποίηση της πελατείας και με στόχο την 

ανάλογα προσαρμοσμένη-προσωποποιημένη
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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...

Τρόποι αξιοποίησης/ 

ανάπτυξης Ανθρώπινου

- Κατάτμηση- δημιουργία επιλεκτικών στεγανών στην 

“εσωτερική αγορά εργασίας”

- Δημιουργία εμποδίων στην παραδοσιακά 

απρόσκοπτη ανοδική εξέλιξη των εργαζομένων 

(συνήθως βάσει αρχαιότητας) στην υπηρεσιακή 

ιεραρχία

Δυναμικού
- 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
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απόσταση - teletravail).

- 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.

- Οι εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

σημαντικά κοινωνικά κεκτημένα, υψηλή θεσμική 

κάλυψη, αποτελεσματικότητα της συλλογικής 

κινητοποίησης.

- Σήμερα και οι δυο πλευρές (εργοδότες - συνδικάτα) 

καλούνται να εκπροσωπήσουν διαφοροποιημένα 

συμφέροντα και ν’ αντιμετωπίσουν:
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* σύνθετα προβλήματα που απαπούν 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:

α) Τις σύγχρονες τεχνικο-οργανωτικές αλλαγές

β) Την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες τεχνικο-οργανωτικής 
αναδιάρθρωσης των Τραπεζών

Οι παραπάνω άξονες και οι επιμέρους διαστάσεις τους, στις σύγχρονες συνθήκες 

της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της μετάβασης στο Ευρώ, αποτελούν το 

αντικείμενο του πιο κάτω κεφαλαίου και θα αναφερθούμε ιδιαίτερα λόγω της 

σημαντικότητάς των.

Εργασιακές σχέσεις 

του κλάδου
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Η διεθνής εμπειρία αλλά και οι τάσεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα 

δείχνουν ότι

η Τράπεζα της επόυενης δεκαετίοκ θα είναι και υενάλη και εξειδικευυένη.

Μεγάλη, ώστε να μπορεί:

- να εκμεταλλευτεί συνέργιες, αφού θ’ απευθύνεται σε όλες τις αγορές 

και θ’ αντιμετωπίζει διαφορετικές ανάγκες (cross selling), 

ν’ ανταγωνισθεί διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

σ’ ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει πλέον σύνορα και περιορισμούς.

Αλλά και εξειδικευμένη, ώστε

■ να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα του όγκου της Τράπεζας

και μέσα από μια ευέλικτη και αποκεντρωμένη παραγωγική δομή

■ να δίνεται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση στις αγορές που απευθύνεται.

■ Η διάσταση του μεγέθους συναρτάται και με την τάση

δημιουργίας ομίλου θυγατρικών εταιριών των τραπεζών για:

■ -την καλύτερη εκμετάλλευση όλων των δυνητικών συνεργιών,

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

στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (universal bank - financial 
supermarket)

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

(BUSINESS PROCESS REENGINEERING)

Με τον όρο αυτό εννοούμε τη συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων, είτε με δικές τους δυνάμεις είτε με την συνεργασία 

συμβούλων. Ο όρος δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά περισσότερο 

στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία αυτών των αλλαγών.
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Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση,

ο γίνονται παρεμβάσεις κυρίως σε συγκεκριμένους και κρίσιμους τομείς λειτουργίας 

μιάς Τράπεζας,

ο μελετώνται παράλληλα τα δεδομένα διαμόρφωσης της αγοράς προς το 2000, 

στρατηγικοί παράγοντες όπως το Πρόγραμμα Σύγκλισης, η ΟΝΕ, η πορεία των 

ελλειμμάτων του Δημοσίου, οι υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

από την καθιέρωση του Ευρώ κ.α., έτσι ώστε στην πορεία να στοχοθετηθούν 

ευρύτερες αναδιαρθρώσεις.

Στις άμεσες παρεμβάσεις ανασχεδιασμού περιλαμβάνονται:

ο Ο προσανατολισμός σε κερδοφόρες εργασίες και προνομιακές αγορές, λ.χ 

δημιουργία προϊόντων και διάταξη δυνάμεων στην καταναλωτική πίστη, το private 

banking κλπ ή το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε αναπτυσσόμενες 

αστικές/ημιαστικές περιοχές

ο Η ενίσχυση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης λ.χ κίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό 

και σε διεθνές επίπεδο, αγοραπωλησία και εκκαθάριση τίτλων του δημοσίου, μαζικές 

εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και του ίδιου 

του Δημοσίου.

ο Η δημιουργία μηχανισμών μόνιμης παρακολούθησης της αποδοτικότητας των 
μονάδων, των στόχων εργασιών και κερδών, κοστολόγησης σε επίπεδο προϊόντων, 

μονάδων και συναλλαγών, διαρκούς μελέτης της τιμολογιακής πολιτικής και των 

προμηθειών.

ο Η τύποποίηση-απλοποίηση των συναλλακτικών εργασιών και διαδικασιών Η 

προσπάθεια αυτή αφορά τα σημεία επαφής με τον πελάτη, τα χρησιμοποιούμενα 

έντυπα, τα μηχανογραφικά συστήματα, τις συμβάσεις και τις οδηγίες.
ο Η προσαρμογή σε πιό ευέλικτα οργανωτικά σχήματα, υιοθετώντας ‘‘παράλληλες “ 

πρακτικές διοίκησης

ο Η ενίσχυση της τάσης αποϋλοποίησης των χρεογράφων. Αυτή η τομή δημιουργεί 

επενδυτικά προϊόντα στους τίτλους, βασισμένα κυρίως σε σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα.

Οι Τράπεζες έχουν υιοθετήσει τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών 

ως μέθοδο βελτίωσης της απόδοσης, σ’ ένα περιβάλλον όπου η αποτελεσματικότητα 

έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα.
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Σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young στις ΗΠΑ (Managing the virtual bank, 1995) 

πάνω από 90% των δαπανών αφορούν βελτιώσεις εργασιών ή νέες τραπεζικές 

εργασίες και σχεδόν το 50% εξ’ αυτών αφορά έργα επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. 

Συγκεκριμένα, το 27% αφορά μερικό ανασχεδιασμό υπαρχουσών διαδικασιών και 

20% αφορά ολοκληρωτικό ανασχεδιασμό τραπεζικών εργασιών.

Παρά τη συχνή αποτυχία του ανασχεδιασμού, αλλά και τους κινδύνους που 

δημιουργούν για τη μακροχρόνια δυναμική της επιχείρησης τυχόν ακραίες 

εφαρμογές του (ιδίως εάν αυτές στηρίζονται σε αποσπασματικές λογικές άμεσης 

ελαχιστοποίησης κόστους), οι Τράπεζες δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν τις 

προσπάθειες. Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση επιτυχίας, τα αποτελέσματα είναι 

ιδιαίτερα θεαματικά και η απόδοση της επένδυσης είναι πολλαπλάσια του κόστους 

της.

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(BANCASSURANCE)

Η τάση σύζευξης τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον προσανατολισμό των τραπεζών. Η ανάπτυξη πολύπλοκων και 

μικτών μορφών προϊόντων, όπως αποταμιευτικά προϊόντα με ασφαλιστικές καλύψεις 

ή επενδυτικά προϊόντα με συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπήρξε προϊόν του έντονου 

ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ήδη οι περισσότεροι διεθνείς χρηματοοικονομικοί όμιλοι, που κυριαρχούνται από 

μεγάλες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, υιοθετούν “στρατηγικές ομίλων” και 

δυναμικής επέκτασης σε διαφορετικές αγορές.

Στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές της Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης 
αναπτύσσεται ταχύτατα η τάση αλληλοδιείσδυσης μεταξύ των τραπεζικών και 

ασφαλιστικών δικτύων καταστημάτων και πωλήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας με:

* Συνεκμετάλλευση των ήδη υπαρχόντων σημείων πωλήσεων

* Δημιουργία κοινών πελατολογίων

* Πώληση ολοκληρωμένων πακέτων τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων

* Πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι ότι ένα στα τέσσερα ασφαλιστικά συμβόλαια 

(25%) πωλείται διεθνώς μέσω τράπεζας (στοιχεία του 1995).
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Σήμερα δεν υπάρχουν περιορισμοί, επομένως οι τράπεζες που διαθέτουν ευρύ 

δίκτυο και ειδικεύονται στις λιανικές τραπεζικές εργασίες (retail banking), έχουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων των 

συνδεόμενων μ’ αυτές εταιριών. Αντίστοιχα ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν ν' 

απασχολήσουν συμπληρωματικά το δικό τους δίκτυο με τραπεζικά προϊόντα.

Οι μορφές συνεκμετάλλευσης δικτύων και προϊόντων είναι:

* Πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, πυράς κλπ 

μέσω των καταστημάτων των τραπεζών.

* Πώληση ορισμένων τραπεζικών προϊόντων, όπως Αμοιβαία Κεφάλαια, πιστωτικές 

κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια κλπ., μέσω των καταστημάτων, 

πρακτορείων και ασφαλιστών που ανήκουν στα δίκτυα πωλήσεων των 

ασφαλιστικών εταιριών.

* Δημιουργία μικτών προϊόντων, όπως Α/Κ και ασφαλιστικά προγράμματα, που 

εντάσσονται σε ειδικά επενδυτικά προγράμματα επιλογής των πελατών (unit linked).

Συνήθως η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής συνοδεύεται από την παρουσία 

εξειδικευμένων στελεχών, που λειτουργούν ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι μέσα στα 

τραπεζικά καταστήματα, από αλληλοεκπαίδευση των δικτύων στα προϊόντα και από 

την παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή των προμηθειών επί των 

πωλήσεων.

ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MARKETING

♦ Μορφές “πωλήσεων” τραπεζικών λογαριασμών με bonus.

Στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού έκαναν την εμφάνισή τους μορφές 

πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που στο παρελθόν αφορούσαν 

άλλα καταναλωτικά αγαθά, (πχ καλλυντικά, μερίδια διακοπών-timesharing κλπ),όπου 

οι πωλητές είναι οι ίδιοι οι πελάτες της τράπεζας.

Αυτή η μορφή πώλησης δίνει στους πελάτες που "συνιστούν” στην Τράπεζα νέους 

πελάτες ειδικά δώρα, συμμετοχή σε κληρώσεις, ταξίδια αναψυχής κλπ *

* Πωλήσεις σε χώρους συγκέντρωσης των καταναλωτών.

69



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

Περίπτερα σε supermarkets, πολυκαταστήματα, χώρους εκθέσεων, συνεδριακά 

κέντρα κλπ, όπου παράλληλα με την προβολή των προϊόντων του retail banking της 

κάθε τράπεζας γίνεται και πώλησή τους πχ. Εγγραφή για πιστωτικές κάρτες, άνοιγμα 

λογαριασμών και ταυτόχρονη χορήγηση μπλοκ επιταγών κ.α.

* Ειδικά προγράμματα προώθησης των προϊόντων των τραπεζών στο σπίτι του 

πελάτη του τύπου “πόρτα-πόρτα”.

Η ενημέρωση των υποψήφιων πελατών γίνεται είτε από επιλεγμένους και ειδικά 

εκπαιδευμένους υπαλλήλους της τράπεζας, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες.

* Κίνητρα πωλήσεων σε πιστωτικές κάρτες

Τα εφαρμόζουν όλες σχεδόν οι τράπεζες και οι φορείς τους που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των πιστωτικών καρτών. Τα κίνητρα αφορούν δώρα για τα νέα μέλη, 

συμμετοχή σε κληρώσεις δώρων ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας κα.

Οι παραπάνω μορφές πωλήσεων δίνουν νέα διάσταση στο θέμα της απασχόλησης 

στον τομέα του marketing. Οι τράπεζες απασχολούν προς το παρόν μικρό αριθμό 

υπαλλήλων σε νέες θέσεις εργασίας και δημιουργούν ένα ευρύ κύκλο εξηρτημένης 

εργασίας με τη μορφή της ανάθεσης εργολαβίας (“φασόν”), στο νευραλγικό τομέα 

της προβολής των τραπεζικών υπηρεσιών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

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:

ο Το δίκτυο των καταστημάτων είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί κάτω από την αρχή 

της αποδοτικότητας.

ο 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.

ο Οι Διοικητικές υπηρεσίες και οι επιτελικές μονάδες αναγκάζονται να παρακολουθούν 

την εξέλιξη των προϊόντων, των συμμαχιών και των συνεργασιών της Τράπεζας με
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άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ή με τις θυγατρικές εταιρίες των ομίλων και 

διατάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε σχέδια των Διοικήσεων, 
ο Επικρατεί το επιχείρημα “της ανταπόκρισης - προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς 

και της πελατείας”

Η επιβίωση των τραπεζών κάτω από το σκληρό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, 

εξαρτάται και από τη δυνατότητα ευέλικτης οργανωτικής τους προσαρμογής στις 

εκάστοτε νέες συνθήκες. Άλλωστε η οργανωτική δομή είναι εργαλείο και όχι 

αυτοσκοπός της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι σύγχρονες εφαρμογές οργανωτικής αναδιάταξης -“αποκέντρωσης” στον 

τραπεζικό χώρο προσανατολίζονται σε :

ο Αύξηση των υπευθυνοτήτων και ευχερειών (ορίων έγκρισης), σε επίπεδο κύρια των 

πρωτοβάθμιων μονάδων και των καταστημάτων, 

ο Αξιοποίηση συστημάτων παρακολούθησης και αποτίμησης της 

αποτελεσματικότητας, για τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις, 

ο 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, 

ο Σύσταση οργάνων λήψης αποφάσεων σε επίπεδο είτε των μονάδων, είτε της 

τράπεζας για θέματα αυξημένης βαρύτητας (συλλογική υπευθυνότητα), παράλληλα 

με την ατομική λήψη αποφάσεων.

ο Δημιουργία μηχανισμών για προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους (Internal 

Auditing), από τους πιθανούς κινδύνους των αυξημένων ευχερειών και 

υπευθυνοτήτων.

ο 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, 

ο Πιό 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”.)
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ο Λειτουργία ομάδων εργασίας (project) με ευέλικτη δομή, παράλληλα με το 

παραδοσιακό σχήμα υπηρεσία, τμήμα κλπ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Οι τράπεζες έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα ανάληψης σημαντικών επενδύσεων και 

πρωτοβουλιών, προκειμένου να τονώσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε μία 

ολοένα πιό 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 :

ο Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές από του ίδιους τους πελάτες των

τραπεζών (Electronic Banking).

ο 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.
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Οι συνήθεις μορφές που παίρνει το electronic banking είναι

Η ΧΡΗΙΗ ΤΩΝ ATM* ΛΙΛΡΚΩΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Πηγή : Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) Όι Τράπεζες Μοχλός της Ανάπτυξης 
επετειακή έκδοση Σεπτ.2003 για τα 75 χρόνια ίδρυσης της ΕΕΤ σελ.. 7

ο Τα ΑΤΜς, οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές.

ο Τα EFT/POS, οι συσκευές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία 

πωλήσεων.

ο To Remote banking - η εξ αποστάσεως διενέργεια συναλλαγών, το Home Banking - 

οι συναλλαγές μέσω προσωπικών / οικιακών υπολογιστών, το Phone Banking - οι 

συναλλαγές των πελατών με επικοινωνία μέσω τηλεφώνου.

Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα των Ernst & Young και American Bankers 

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

των μεγαλυτέρων τραπεζών διεθνώς, διαφαίνεται σαφής επιβράδυνση της διανομής 
τραπεζικών προϊόντων μέσω των δικτύων των υποκαταστημάτων. Οι Τράπεζες στην 

Ισπανία και την Πορτογαλία αναμένουν, ως το 1997, ότι περίπου 20% λιγότεροι 

πελάτες τους θα διενεργούν συναλλαγές εντός των υποκαταστημάτων. Η αγορά της 

Μ. Βρετανίας αναμένει αύξηση της τάξεως του 15% στις συναλλαγές μέσω 

τηλεφώνου, ΑΤΜς και Remote Banking για την ίδια περίοδο.
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Τυποποιημένες ηλεκτρονικές διατραπεζικές 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 απο τεχνολογική 

άποψη, απαιτώντας λιγότερο αλλά μεγαλύτερης ειδίκευσης προσωπικό.

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 σ'αυτές γίνεται από ένα και μόνο σημείο επαφής με την τράπεζα 

(single point of contact).AuT0 το ιδεατό πρότυπο, καθίσταται εφικτό μόνον με τη 

χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας.

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

ο Να συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Networks -VANs) και με 

ειδικευμένες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας συμπληρωματική τεχνογνωσία, 

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

θυγατρικές τους επιχειρήσεις, σε συμβούλους κλπ

Οι τάσεις αυτές περιπλέκουν τις εργασιακές σχέσεις στις τράπεζες και αμφισβητούν 

ευθέως τα θεσμικά πλαίσια που τις διέπουν σήμερα.

74



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Πληροφορική δεν μεταβάλλει από μόνη της τον καταμερισμό εργασίας. Αυτός 

προσδιορίζεται με τη μεσολάβηση της οργάνωσης της εργασίας, στην οποία 

ενσωματώνεται η τεχνολογία. Ετσι, η ύπαρξη συγκεκριμένων τεχνολογικών 

καιοντομιών δεν οδηγεί απαραίτητα και σε ομοιόμορφη αξιοποίηση - εφαρμογή τους. 

Για παράδειγμα:

-Στην Ιαπωνία, η αποφυγή αμφισβήτησης των ιεραρχικών δομών οργάνωσης 

οδήγησε στην συνύπαρξη αυτοματοποιημένων συστημάτων με παραδοσιακή 

οργάνωση της εργασίας.

-Στη Γερμανία έδωσαν κύριο βάρος στην ομαδοποιημένη οργάνωση των υπαλλήλων 

σύμφωνα με τις διαφορετικές κατηγορίες πελατείας, χωρίς να επιμείνουν ιδιαίτερα 

στην αυτοματοποίηση

- Σε άλλες χώρες, δόθηκε προτεραιότητα στην αυτοματοποίηση του front office και 

στην πώληση-συμβουλή, με εγκατάσταση συστημάτων που τροφοδοτούν τους 

υπαλλήλους με τα απαραίτητα στοιχεία.

- Στη Γαλλία επιχειρήθηκε μια ολοκληρωμένη θεώρηση του ρόλου του Teller, ως 

πωλητή και συμβούλου.

- Στις Η.Π.Α., διατηρήθηκε η διαφορά μεταξύ tellers και υπαλλήλων, όμως 

περιορίσθηκε η σημασία των πρώτων, αφού οι αρμοδιότητες τους περιορίστηκαν 

στην εκτέλεση εργασιών ρουτίνας. Αντίθετα διευρύνθηκε το περιεχόμενο της 

εργασίας των υπαλλήλων, αφού αποτέλεσαν τη βάση της υποδοχής και της 

συμβουλευτικής υποστήριξης της πελατείας.

Επομένως, ο τρόπος εισαγωγής και διάχυσης της πληροφορικής στον τραπεζικό 

χώρο καθορίστηκε από τις στρατηγικές επιλογές των Τραπεζών λαμβάνοντας 

ποικιλία μορφών. Το επίπεδο ειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού υφίσταται τις 

επιπτώσεις αυτών των επιλογών, όμως και οι αυτές με τη σειρά τους επηρεάζονται 

από την ποιότητα των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων.

Θέματα που συνδέονται με τους τεχνολογικούς παράγοντες, τα οποία θα βρίσκονται 

στην προσοχή μας στο μέλλον και που αφορούν την απασχόληση αλλά και το 

περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων είναι:
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ο η αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών, σαν μία 

από τις πιο κρίσιμες προϋποθέσεις για την υλοποίηση και την επιτυχία κάθε έργου 

που στηρίζεται στην τεχνολογία.

ο η ύπαρξη προσωπικού με μειωμένες δυνατότητες αφομοίωσης των νέων 

απαιτήσεων και αντίστοιχα μειωμένες ικανότητες παρακολούθησης των 

τεχνολογικών εξελίξεων.

ο οι τραπεζικές ειδικότητες που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη τραπεζική 

λειτουργία. Τέτοιες ειδικότητες είναι οι διαχειριστές διαθεσίμων, οι διαπραγματευτές 

χρηματαγορών-κεφαλαιαγορών (dealers), κοστολόγοι τραπεζικών υπηρεσιών, 

αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές Η/Υ, τεχνικοί επικοινωνιών, ειδικευμένοι 

οικονομολόγοι-μελετητές κλπ.

76



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Νομοθετικό πλαίσιο.

Είδη και αίτια των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Οι θεαματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική 

τραπεζική αγορά προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης για τη δημιουργία ισχυρών 

πιστωτικών ιδρυμάτων γίνονται όλο και πιο εμφανείς στο διεθνές και εθνικό οικονομικό 

περιβάλλον . Η οικοδόμηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των χρημα

τοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και οι εθνικές και διεθνείς οικονομικές συγκυρίες 

οδήγησαν την ελληνική νομοθεσία ώστε να εισάγει ένα νέο νουοθετικό -ειδικό- πλαίσιο 

για τις συγχωνεύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Νόμος 2515/1997

Έτσι ο νόμος 2515/1997 περί «άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, 

λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις:» 

πρόβλεψε στο άρθρο 16 νέα ρύθμιση νια τη συννώνευση πιστωτικών ιδρυυάτων. 
καταργώντας σχεδόν το σύνολο των διατάξεων του νόμου 2292/1953 «περί 

συγχωνεύσεως ανωνύμων τραπεζικών εταιριών».

Και οι δύο νόμοι: 2292/1953 και 2515/1997 (προγενέστερος και μεταγενέστερος) 

αποσκοπούσαν στη δημιουργία ισχυρών πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά ψηφίστηκαν σε 

εποχές που επικρατούσαν διαφορετικές πολιτικοοικονομικές αντιλήψεις - φιλοσοφίες, 

και απευθύνονταν σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

-Ον. 2292/19534 ψηφίστηκε σε εποχή που χαρακτηριζόταν από έντονο κρατικό
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παρεμβατισμό στο χρηματοπιστωτικό τομέα μέσα σε μια χρηματοπιστωτική αγορά 

εθνικής - τοπικής κυρίως - εμβέλειας.
- Το άρθρο 16 του ν. 2575/1997 συντάχτηκε σε εποχή που επικρατούσαν οι αρχές του 

οικονομικού φιλελευθερισμού και τάσεις διαμόρφωσης όρων ελεύθερου ανταγωνισμού 

και συνεχούς διεύρυνσης της τραπεζικής αγοράς, με κατεύθυνση την κάλυψη των 

χρηματοπιστωτικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία αυτή πτυχή 
υπαγορεύει και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των ελληνικών νομοθετικών 
διατάξεων και, κυρίως, την ενσωυάτωση στο ελληνικό δίκαιο των κοινοτικών 

νουοθετικών ρυθυίσεων via tic συνχωνεύσεις των επιχειρήσεων.

Με την έννοια αυτή στις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου ηο 78 / 855 / ΕΟΚ της 

9 Οκτωβρίου 1978 για την συγχώνευση ανωνύμων εταιριών με ίδια ιθαγένεια , 
γνωστής και ως τρίτη κοινοτική οδηγία για το συντονισμό των εταιρικών δικαίων 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίστηκε η Ελληνική νουοθεσία με 

το π.δ. 498/1987 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 68-80 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει, καθώς οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις συγχωνεύσεις τραπεζικών 
ανωνύμων εταιριών στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο του 

άρθρου 16 . Το άρθρο αυτό (16 του ν. 2515 /1997 ) αφορά τη συγχώνευση ελληνικού 

πιστωτικού ιδρύματος με όμοιό του που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτει 

δηλαδή και τις διασυνοριακές συνχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων εκλαμβάνοντας 

την Ε.Ε. ως ενιαίο χώρο. Δεν ρυθμίζει δηλαδή και τη συγχώνευση ελληνικού 

πιστωτικού ιδρύματος με όμοιό του που εδρεύει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Επίσης δεν έχει εφαρμογή στα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη 

μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού (Συνεταιριστικές Τράπεζες), την Τράπεζα της 
Ελλάδος , το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του ν. 2076/1992. Ο τελευταία δε 
αναφερόμενος ν. 2076 / 1992 ορίζει στο άρθρο 2 το πιστωτικό ίδρυμα ως την 
«επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή 
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για 
λογαριασμό της».

Νόμος 2190/1920
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 τταρ.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 λόνω νόμος αφορά και tic τοάπε&ς ενώ η από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση 
προκύπτουσα νέα Τράπεζα υπάγεται de jure στο νομοθετικό διάταγμα της 17-7/13-8- 
1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» (βλ. άρθρο 26 § 9 του ν. 2076 

/1992), αφότου δοθεί η άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία τους

Σύμφωνα, λοιπόν, με το νόμο, η συγχώνευση τραπεζών είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Συγχώνευση υε απορρόφηση

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»

2. Συνγώνευση υε σύσταση νέας εταιρίας
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Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας είναι η πράξη με την οποία δύο ή 

περισσότερες ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 
μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρία, την οποία συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας 

τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους, μετοχών 

εκδιδόμενων από τη νέα εταιρία και, ενδεχομένως, 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 λυόμενων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την 

αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιριών (άρθρο 

68§2 του κωδ. ν. 2190/1920).

3. Πράξη ctouoiouuEvn uc συγχώνευση

Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση είναι η πράξη με 
την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά 

από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το 
σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους 

μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους(εξαγορά) 
(άρθρο 79 του κωδ. 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.
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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.

4. Διάσπαση πιστωτικού ιδρύματος ή αττόσγιση κλάδου πιστωτικού 
ιδρύματος

Πρόκειται για τη διαδικασία απόσχισης ή διάσπασης πιστωτικών ιδρυμάτων 

προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε Πιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν 
προβλήματα δυσλειτουργίας να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των δομών τους, με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους .Οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και πιστωτικών τα 

άρθρα 81 έως και 89 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 16

Η διαδικασία συγχώνευσης αναφέρεται στη:
> 1. Σύνταξη του σχεδίου συγχώνευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων 

(που μετέχουν στη συγχώνευση)
> 2. Λογιστική εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων (που μετέχουν στη συγχώνευση)
> 3. Δημοσιότητα και Απόφαση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (που μετέχουν στη συγχώνευση) και στον

16
Χατζηγάγιος Γ.Θωμάς «Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων» Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού 

Χρηματιστηριακού Δικαίου Τεύχος ΣεπτεμβρΙου-Δεκεμβρίου 2001 σελ.829-837
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> 4. Έλεγχο της συγχώνευσης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στη διαδικασία συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 68-77 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 
άρθρο 16 του ν. 2515/1997 που κατισχύουν ως ειδικές των προηγούμενων γενικών 

διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

1. Το σχέδιο συγχώνευσης

α. Περιεχόμενο

Τα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζικών εταιριών που συγχωνεύονται καταρτίζουν 

εγγράφως σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία και την έδρα των εταιριών που 

συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθμό μητρώου τους 
β. Την σχέση ανταλλαγής των μετοχών και, ενδεχομένως, το ύψος του χρηματικού 

ποσού μετρητών που προβλέπει το άρθρο 68 
γ. Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών που εκδίδει η απορροφούσα 

εταιρία
δ. Την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές, που παραδίδονται στους μετόχους 

της ή των απορροφούμενων εταιριών, παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 
απορροφούσας εταιρίας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα αυτό 

ε. Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της ή των απορροφούμενων εταιριών 

θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας 
εταιρίας, και την τύχη :~ν οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των απορροφούμενων 
εταιριών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολο
κλήρωσης της συγχώνευσης. Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρία 

στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα στην ή στις απορροφούμενες εταιρίες, 

καθώς και στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετοχών, ή τα μέτρα που προτείνονται 

γι' αυτούς
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ζ. Όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως, παρέχονται στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών.

Δεν απαιτείται περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που μετέχουν στη συγχώνευση, στο σχέδιο και στη σύμβαση συγχώνευσης, ούτε και 
στο καταστατικό .

β. Ενημερωτικό δελτίο

Αν οι μετοχές του απορροφούντος πιστωτικού ιδρύματος είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) είναι υποχρεωτική η έκδοση ενημερωτικού 

δελτίου, σύμφωνα με το π.δ. 348/1985 για τη συγχώνευση και την υποβολή του στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ, το οποίο έχει την εξουσία να επέμβει και να 
προκαλέσει διορθώσεις στο σχέδιο συγχώνευσης, πριν τη συνεδρίαση της γενικής 

συνέλευσης των μετόχων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Η εκτίμηση της περιουσίας

Τα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στην πράξη 
συγχώνευσης αποφασίζουν και για τη διαδικασία εκτίμησης των περιουσιακών τους 

στοιχείων που πρέπει να είναι η ίδια για όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της 
συγχώνευσης πιστωτικά ιδρύματα. Αυτά έχουν να επιλέξουν μεταξύ της διαδικασίας 
εκτίμησης του άρθρου 71 του κωδ. ν. 2190/1920 και μιας άλλης απλουστευμένης 
διαδικασίας του άρθρου 16§5.

α. Η εκτίμηση με βάση το άρθρο 16§4

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων διενεργείται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του κωδ. 

ν. 2190/1920, ενώ εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 71 του κωδ. ν. 

2190/1920.

83



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συντάσσει σχετική έκθεση προς τη γενική συνέλευση 

των μετόχων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων

β . Η εκτίμηση με βάση το άρθρο 16§5

Το άρθρο 16§5 δίνει τη δυνατότητα στις υπό συγχώνευση τράπεζες να 
παρακάμψουν τη διαδικασία του άρθρου 16§4 και αντί για την εκτίμηση της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων να προχωρήσουν - τη διαδικασία συγχώνευσης - με ενοποίηση 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους, όπως αυτά εμφανίζονται σε 

ισολογισμούς τους που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν και μεταφέρονται ως 

στοιχεία του ισολογισμού του πιστωτικού ιδρύματος, απορροφούντος ή νέου. Στην 
περίπτωση επιλογής της διαδικασίας αυτής το μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού 

ιδρύματος που προέρχεται από τη συγχώνευση αποτελείται από το άθροισμα των 
μετοχικών κεφαλαίων των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων Η ενοποίηση των 

μετοχικών κεφαλαίων των εταιριών που συμμετέχουν στη συγχώνευση θα διενεργηθεί 

με τον τρόπο που θα αποφασίσουν τα διοικητικά τους συμβούλια και που κρίνουν 
κατάλληλο για τον προσδιορισμό της εξωτερικής σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Η 

ημερομηνία των ισολογισμών αυτών είναι κοινή και μπορεί να ανατρέχει μέχρι και στη 

ληκτική ημερομηνία, τελευταίας κλεισμένης χρήσης.

Στην περίπτωση αυτήν η διενέργεια του ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη 

συγχώνευση πραγματοποιείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται 
για το σκοπό αυτό από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στη συγχώνευση και 
συντάσσει προς το σκοπό αυτό σχετική έκθεση.

Στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών που μπορεί να είναι ξεχωριστή για κάθε 
συμμετέχουσα τραπεζική εταιρία ή μια κοινή υπογραφόμενη από όλους τους 
ορκωτούς ελεγκτές όλων των συμμετεχουσών εταιριών περιλαμβάνεται δήλωση ότι 
έγινε έλεγχος του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, καθώς και διατύπωση γνώμης 

για το αν η εξωτερική σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική.

Στις ίδιες εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες:
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η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της 

προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών
δήλωση για το αν οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την ή τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε 

μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον 

προσδιορισμό των αξιών αυτών
οι τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτίμηση της κατά τα ανωτέρω 

σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Η παραπάνω διαδικασία είναι παρμένη από το ν. 2166/1993. 

γ. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο κάθε πιστωτικού ιδρύματος που μετέχει στη συγχώνευση 

καταρτίζει λεπτομερή έκθεση για τη συγχώνευση (άρθρο 69§4 του κωδ, ν. 2190/1920). 

Στην έκθεση αυτήν το διοικητικό συμβούλιο επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και 
οικονομική άποψη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και, ειδικότερα, τη σχέση α
νταλλαγής των μετοχών της ή των απορροφούμενων τραπεζικών εταιριών προς τις 

μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα τραπεζική εταιρία. Η έκθεση αναφέρει επίσης 
οποιεσδήποτε ειδικές δυσχέρειες που τυχόν εμφανίστηκαν ή θα εμφανιστούν κατά την 

εκτίμηση. Καταχωρείται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) και υποβάλλεται 
στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Η δημοσιότητα

Το σχέδιο συγχώνευσης, η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και οι εκθέσεις των 
άρθρων 16§§4 και 5 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 
κωδ. ν. 2190/1920, (άρθρο 69§3 του κωδ. ν. 2190/1920) για την πλήρη ενημέρωση 

των μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην πράξη, καθώς και 

των τρίτων - δανειστών - των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, από κάθε μία 

από τις συγχωνευόμενες τραπεζικές εταιρίες, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την
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ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων που καλείται να 

αποφανθεί για το σχέδιο αυτό.

3α. Η απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Ενδιαφερομένων εταιριών

Η συγχώνευση αποφασίζεται από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στην πράξη, με την αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία των άρθρων 29§3 και 31 §2 του κωδ. ν. 2190/1920, που συγκαλείται από 

το διοικητικό συμβούλιο κάθε πιστωτικού ιδρύματος που μετέχει στη συγχώνευση 

(άρθρο 72 του κωδ. ν. 2190/1920).
Η απόφαση για τη συγχώνευση υπόκειται σε έγκριση και από τις ιδιαίτερες 

συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των εταιριών που μετέχουν στην πράξη, 

καθώς και των ομολογιούχων δανειστών (βλ. άρθρο 70§4 του κωδ. ν. 2190/1920), 
εφόσον τα δικαιώματά τους θίγονται από την επιχειρούμενη συγχώνευση (άρθρο 72§2 

του κωδ. ν. 2190/1920).

4. Ο έλεγχος της συγχώνευσης

Η όλη διαδικασία της συγχώνευσης εμπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 74 του κωδ. ν. 

2190/1920 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αλλά ο Υπουργός 
Ανάπτυξης εκδίδει την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, αφού προηγηθεί η έγκριση της 
συγχώνευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το σκοπό αυτόν τα πιστωτικά 
ιδρύματα που συγχωνεύονται γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις α

ποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους περί συγχωνεύσεως συνοδευόμενες: από 
το σχέδιο της σύμβασης συγχωνεύσεως και τις επ' αυτού εκθέσεις του άρθρου 69 
παράγραφοι 1, 2 και 4 του κωδ.ν. 2190/1920, καθώς και από τις εκθέσεις των 
παραγράφων 4 ή 5 του άρθρου 16 και από πρόγραμμα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για το είδος και την έκταση των εργασιών, καθώς και για τη διοικητική 

και λογιστική οργάνωση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού 

ιδρύματος που προέρχεται από τη συγχώνευση.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει τη συγχώνευση μέσα σε δύο μήνες από την 

υποβολή όλων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου. Αν η δίμηνη προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι η συγχώνευση εγκρίνεται.
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αρνηθεί μέσα στο δίμηνο τη συγχώνευση με 

αιτιολογημένη απόφασή της, αν, λόγω της συγχώνευσης:
- είτε καθίσταται ανεπαρκής η διοικητική ή και η λογιστική οργάνωση ή οι 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο προέρχεται από 

τη συγχώνευση

- είτε δεν πληρούνται ως προς το πιστωτικό αυτό ίδρυμα οι αρχές και οι κανόνες 

που διέπουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδίως οι κανόνες που 

ισχύουν ως προς τη συγκέντρωση κινδύνων ή την κεφαλαιακή επάρκεια κεφαλαίων 

των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Άδειες που είχε χορηγήσει η Τράπεζα της Ελλάδος προς συγχωνευόμενα 
πιστωτικά ιδρύματα, μεταβιβάζονται δια της συγχώνευσης αυτοδίκαια και ισχύουν 

υπέρ του απορροφούντος ή του εξαγοράζοντος ή του συνιστώμενου νέου πιστωτικού 
ιδρύματος, κατά περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της 
Τράπεζας της Ελλάδος περί εγκρίσεως της συγχώνευσης .

Αν η συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής πιστωτικού 
ιδρύματος στο εταιρικό κεφάλαιο άλλου πιστωτικού ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος 

(Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων) εγκρίνει την αύξηση του ποσοστού 

συμμετοχής, σύμφωνα με αρ. 564/5/23-11-1995 απόφαση της Επιτροπής Νομισμα

τικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
Η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτείται όταν:
- το ύψος της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος ανέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε 
ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου στο άλλο πιστωτικό ίδρυμα

- Το ποσό ή το ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος 
αυξάνεται πέρα από το ανώτερο όριο που έχει εγκριθεί με βάση ειδική απόφαση της 

Τράπεζας της Ελλάδος

- Το ποσό της συμμετοχής του ενός πιστωτικού ιδρύματος στο άλλο υπερβαίνει,
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λόγω της συγχώνευσης, σε κάθε ημερολογιακό έτος, το χαμηλότερο από τα ακόλουθα 

δύο όρια: είτε το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 1 % των ιδίων κεφαλαίων 

του πιστωτικού ιδρύματος, κατά το τέλος του αμέσως προηγουμένου ημερολογιακού 

έτους, είτε το ποσό των 200.000.000 δραχμών.
Ουσιαστικά, η παραπάνω έγκριση αποτελεί άδεια, αφού η παρέμβαση της Τράπεζας 

της Ελλάδος λαμβάνει χώρα πριν από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης .

Η συγχώνευση υπόκειται και σε έλεγχο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ν. 
703/1977) για να εξεταστεί κατά πόσο αυτή προσκρούει ή όχι στις διατάξεις για τη 
συγκέντρωση των επιχειρήσεων και την άσκηση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα 
διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στην πράξη 
συγχώνευσης ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σχετική γνωστο

ποίηση της σχεδιαζόμενης πράξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η συγχώνευση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία καταχώρισης της 

εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών, που διενεργείται με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου της 
απορροφούσας ή της νέας εταιρίας.

Η ημερομηνία καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης επάγεται 

και την παύση της διαπραγμάτευσης της μετοχής του απορροφούμενου ή 

εξαφανιζόμενου πιστωτικού ιδρύματος στο Χρηματιστήριο, εφόσον οι μετοχές αυτού 
ήταν εισηγμένες σ' αυτό, μετά από σχετική γνωστοποίηση του διοικητικού συμβουλίου 
της απορροφούσας ή της νέας εταιρίας στο διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α.Α.

Η καταχώριση επάγεται νομικές συνέπειες α) στα νομικά πρόσωπα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που μετέχουν στη συγχώνευση, β) στους μετόχους τους, γ) στις ενεργείς 
συμβάσεις και δ) στους εργαζομένους τους.

α. Για τα νομικά πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυμάτων

Μετά τη συγχώνευση των πιστωτικών ιδρυμάτων, το απορροφούν ή το νέο
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πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων (άρθρο 

16§8 -ίη fine), διατηρώντας όλα τα προνόμια κατά τις γενικότερες διακρίσεις.

Έτσι, όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποιο από το 

συγχωνευόμενο πιστωτικό ίδρυμα, νοείται ότι αναφέρεται, κατά περίπτωση το 

απορροφούν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα που συνιστάται με τη συγχώνευση (άρθρο 
16§13) και κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης υπέρ κάποιου 

από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα θεωρείται ότι ισχύει, κατά περίπτωση, 
υπέρ του απορροφούντος ή του νέου (άρθρο 16§ 14).

Το νομικό πρόσωπο του απορροφούμενου ή εξαφανιζόμενου πιστωτικού ιδρύματος 

εξαφανίζεται από την καταχώριση της εγκριτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών.

β. Για τους μετόχους

Η συγχώνευση των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επιφέρει απώλεια της μετοχικής 
ιδιότητας. Όλοι οι μέτοχοι της απορροφούμενης ή συγχωνευόμενης τράπεζας γίνονται 

ipso jure μέτοχοι της απορροφούσας ή της νέας τράπεζας, αντίστοιχα, αποκτούν 

δηλαδή τη μετοχική ιδιότητα στους κόλπους της απορροφούσας ή νέας τράπεζας, με 

βάση την -εξωτερική- σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

γ. Για τις συμβάσεις

Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα 

μετά την ημερομηνία των ισολογισμών συγχώνευσης θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν 
για λογαριασμό του προβλεπόμενου από τη συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος και τα 
ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτού (άρθρο 16§5).

Αν μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των υπό συγχώνευση πιστωτικών 

ιδρυμάτων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχοντος ή προηγούμενων χρήσεων, το 
υπόλοιπο αυτό εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό του 

προερχόμενου από τη συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 16§6).
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Στις νέες ρυθμίσεις απουσιάζει ρύθμιση για τις επιπτώσεις της συγχώνευσης στους 

εργαζόμενους. Αντίθετα, το άρθρο 11 ν. 2292 / 1953 όριζε ότι το προσωπικό της 
ενιαίας τραπεζικής εταιρίας, που προκύπτει από τη συγχώνευση συγκροτείται 
υποχρεωτικά από τους υπαλλήλους των συγχωνευόμενων τραπεζών. Στο ισχύον 

ελληνικό δίκαιο η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα πιστωτικά 
ιδρύματα που μετέχουν στη συγχώνευση ρυθμίζεται από το Π.δ. 572/1988 που 

ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο της διάταξης της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ της 14^ 
Φεβρουάριου 1977 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, μονάδων παραγωγής ή τμημάτων μονάδων 
παραγωγής (οδηγία των κεκτημένων δικαιωμάτων)

γ. Για τους εργαζόμενους

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 17

Τα φορολογικά ζητήματα της συγχώνευσης ρυθμίζονται στο άρθρο 16§§9-12 και 

αποτελούν συνδυασμό των ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 2292/1953 και των 
άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, εκδηλώνουν δε και καθιστούν πρόδηλη τη βούληση του 

νομοθέτη να απαλλάξει τη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων από κάθε φόρο, τέλος 

ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

1. Γενικές

Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή 
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ 
υποθηκοφυλάκων: η σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η εισφορά και

^ Χατζηγόγιος Γ.Θωμάς «Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων» Επιθεώρηση Τραπεζικού- 
Αξιογραφικού Χρηματιστηριακού Δικαίου Τεύχος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2001 σελ.839-842
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μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυ

μάτων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση 

στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς 

και κάθε εμπραγμάτου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι 

αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η 
σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλη 
συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό 

του νέου πιστωτικού ιδρύματος, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών 
και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η 

μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών με έκθεση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση:

- για το νέο πιστωτικό ίδρυμα που συνιστάται με τη συγχώνευση ή 

για το απορροφούν και το απορροφόμενο πιστωτικό ίδρυμα

- για τους μετόχους των συνεπεία συγχώνευσης, ιδίως για τυχόν εμφανιζόμενες 
υπεραξίες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, με εξαίρεση τον φόρο συγκέντρωσης 

κεφαλαίων.

Για τον τελευταίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1676/1986 και της παρ. 41 του 
άρθρου 15 του ν. 2166/1993 και για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1642/1986 (άρθρο 16§9). Αυτό σημαίνει ότι 

δεν προβλέπεται ιδιαίτερη απαλλαγή για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, αλλά υ- 
πόκειται σε φορολόγηση η υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση.

2. Ειδικές

α. Για τα συμβολαιογραφικά

Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη σύμβαση της συγχώνευσης και το 

καταστατικό του τυχόν συνιστώμενου με τη συγχώνευση νέου πιστωτικού ιδρύματος ή 

την τυχόν συνεπεία της συγχώνευσης τροποποίηση του καταστατικού απορροφώντος 

πιστωτικού ιδρύματος ορίζονται σε πάγιο ποσό δρχ. 5.000.000 και δεν οφείλονται α

ναλογικά δικαιώματα (άρθρο 16§ 10).
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Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά από τα μη διανεμόμενα κέρδη ή άλλα 

αφορολόγητα αποθεματικά ή αφορολόγητες κρατήσεις επί των κερδών που υφίστανται 
στα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα δεν υπόκειται σε φορολόγηση κατά το χρόνο 

της συγχώνευσης, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους 
ειδικούς λογαριασμούς του απορροφούντος ή του νέου πιστωτικού ιδρύματος 
(άρθρο 16§ 12). Η απαλλαγή εφαρμόζεται κι όταν τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται 

ως άθροισμα αυτών και των αντίστοιχων στοιχείων των ισολογισμών των λοιπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στη συγχώνευση, στους λογαριασμούς του 
απορροφούντος ή του νέου πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή κι όταν ο σχηματισμός των 

αφορολογήτων αποθεματικών γίνεται χωρίς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού των υπό συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 16§5). 

Καταλαμβάνει δε και την περίπτωση που η συγχώνευση διενεργείται με εκτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 71 του κωδ. ν. 2190/1920 (άρθρο 16§ 12 in 
fine και 16§4)23.

γ. Για τη μεταγραφή των ακινήτων

Η μεταγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται 

από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομα του από τη συγχώνευση 
προκύπτοντος νέου πιστωτικού ιδρύματος ή του απορροφούντος, εφόσον δεν υπάρχει 
περιγραφή τους στη σύμβαση ή το καταστατικό, γίνεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις 
διατάξεις του άρθρου 1197 ΑΚ. Δηλαδή, με σχετική καταχώριση στα οικεία βιβλία 
μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο να 
εμφαίνεται ότι το απορροφάν ή το νέο πιστωτικό ίδρυμα είναι καθολικός διάδοχος των 
συγχωνευομένων. Η καταχώριση διενεργείται με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα 

από το άρθρο 1194 ΑΚ στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των 

ακινήτων που αφορούν (άρθρο 16§8).

β. Για τα ειδικά αποθεματικά
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Οι παραπάνω φορολογικές απαλλαγές εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
συγχώνευσης πιστωτικού ιδρύματος με θυγατρική του εταιρία διαχείρισης στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού (άρθρο Θ4§3, εδ. γ, του ν. 1969/1991 «Εταιρίες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»), μολονότι δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση αυτήν η διαδικασία συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων 16 §15

3. Για τις εταιρίες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ (ως προς την νομολογία)

Το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 εκφράζει συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή: την 

προώθηση των συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζικών ανωνύμων εταιριών στον 
ελληνικό χρηματοοικονομικό χώρο, με στόχο τη δημιουργία μεγάλων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ικανών να αντιμετωπίσουν τον οξύ ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό. Η 
προαναφερόμενη νομοθετική επιλογή επιτυγχάνεται κυρίως με τις φορολογικές 
διευκολύνσεις για τις συγχωνεύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που θεσπίζει το 

παραπάνω άρθρο.
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Είδη και ταξινόμηση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Οι 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 επιχείρηση 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:

Α) Είδος εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Εάν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ανήκει στο 

δημόσιο τομέα και αγοράζεται από ιδιωτική επιχείρηση, έχουμε, παράλληλα με την εξαγορά, 
τη λεγόμενη ιδιωτικοποίηση.

Β) Προέλευση εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η εξαγοράζουσα μπορεί να είναι ξένη, 

πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια επιχείρηση.

Γ) Οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης. 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,
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* είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή,

* διαφοροποίηση προϊόντων - υπηρεσιών κ.α

Συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία. Συμβαίνει όταν μια 

επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως 

διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης.

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 επιχειρήσεων που καλύπτουν διαφορετικά αλλά

συμπληρωματικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (λ.χ. άντληση - διύλιση και διανομή 

πετρελαίου)

* Η οριζόντια ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, που

καλύπτουν την ίδια ή συναφή φάση της παραγωγικής αλυσίδας.

♦Τέλος, τα conglomerates καλύπτουν σε μια ενιαία οργανωτική δομή επιχειρήσεις από 

διαφορετικούς κλάδους, των οποίων οι δραστηριότητες δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας 

επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη ένα 

σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία 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 κλπ. 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

95



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

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 επιχείρησης,

♦από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης επιχείρησης 

(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 σχεδιασμό των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων τη σημασία

του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής του στο νέο, 

ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Εξαγορές και Συγχωνεύσεις καλύπτει 

μεγάλη ποικιλία πραγμαπκών καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνέπειές 

τους στην οργάνωση και την πορεία των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των 
εργασιακών σχέσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα διαφοροποιημένες.

Λόγοι που ωθούν στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές είναι:

- Η δημιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με 

συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος (με το ίδιο 

σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες μονάδες προϊόντος/ υπηρεσίας) ή/ και
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οικονομιών φάσματος (διασφάλιση μικρότερου κόστους παραγωγής με προσθήκη συναφών

- συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανομής)

- Η δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών συνεργιών, λόγω μεγαλύτερου μεγέθους, 

βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύτερης πρόσβασης σε 

κεφάλαια

- Η αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης, με στόχο την εξυγίανση και 

ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης εταιρείας 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 εταιρείας.

- Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή/ και στη 
διεθνή αγορά, με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και πρόσθετα, ολιγοπωλιακά 

κέρδη.

- Προσωπικές επιδιώξεις των διευθυνπκών στελεχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης,

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 

επιχείρησης 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 
επιχειρήσεων και ομίλων, ικανών: *

* να ανταπεξέλθουν 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
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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 ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των σύγχρονων

επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα και τις γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου μεγέθους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις Ε&Σ ωφελούνται οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης 
και, υπό προϋποθέσεις, οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι συνέπειες 

των Ε&Σ για το σύνολο της οικονομίας είναι πολλαπλές, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 

αντιφατικές.

Συνολική αξιολόγηση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Οι Ε&Σ 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 πληροφορίας και των επικοινωνιών και από την 

κυριαρχία της γνώσης ως απαραίτητου στοιχείου ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις 
διεθνείς αγορές. Μέρος της βιβλιογραφίας θεωρεί τις Ε&Σ 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 επιχειρήσεων, 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 Ε&Σ στους μετόχους των εξαγοραζόμενων 

επιχειρήσεων, μείωσης του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής οργάνωσης της οικονομίας, 

στρέβλωσης των τιμών και επιβάρυνσης του καταναλωτή. Εμμένει δε στην ανάγκη για
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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. 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, με την οποία θα ασχοληθούμε σε επόμενες ενότητες αυτής της 

εισήγησης.

Σύντομο ιστορικό - σημασία των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων σε διεθνές 

επίπεδο και στην Ελλάδα.

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις διεθνώς.

Οι Ε&Σ δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο στην ιστορία των οικονομικών και επιχειρησιακών 

εξελίξεων, στο εσωτερικό μιας χώρας ή και μεταξύ διαφόρων χωρών (διασυνοριακές Ε&Σ). 

Μια γενική εικόνα των πρόσφατων τάσεων στις διασυνοριακές Ε&Σ παρέχεται από τους 
Πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν. Η οικονομική ιστορία αναφέρει τουλάχιστον 5 σημαντικά 

κύματα Ε&Σ στις ΗΠΑ: 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 Ε&Σ στις ΗΠΑ 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.
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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)

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, 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
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εξαγοράς σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 105%, φθάνοντας την αξία των 1.222 

δις δολαρίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Κατανομή διασυνοριακών Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ανάλογα με την περιοχή προέλευσης 

τγκ ε£ανοοά£ουσαο επινείοησηε. 1995-97.

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο περιοχής Μερίδιο
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

Ιταλία 1,3

Νορβηγία 1,2

Ιρλανδία 1,1

χώρας

(%)
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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)

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, η Δυτ. Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική (και μεταξύ αυτών 
οι αγγλοσαξωνικές χώρες , δηλ. ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο), είναι οι «κυρίαρχοι του παιχνιδιού» στις 

Ε&Σ που γίνονται διασυνοριακά από επιχειρήσεις τους, κάτι που έχει σημασία, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, για το είδος της επιχειρησιακής κουλτούρας και των μοντέλων διοίκησης

102



Καραμπάτσος Δ. Ιωάννης

που τείνει να επικρατήσει διεθνώς. Όπως όμως θα δούμε 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

τγκ ε£ανοοα£όυενικ επιγείοησηο. 1995-97.

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο Μερίδιο
περιοχής στο χώρας
Σύνολο (%) στο

Σύνολο
(%)

Δυτ. Ευρώπη 34,7

Ην. Βασίλειο 15,4

Γαλλία 4,5

Γερμανία 3,8

Ιταλία 2,1

Ολλανδία 1,8

Βέλγιο - 1,7

Λουξεμβούργο

Ισπανία 1,2

Ελβετία 1,0

Σουηδία 1,0

Βόρεια Αμερική 30,9

ΗΠΑ 23,3

Καναδάς 3,9
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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).

Εάν για τις ΗΠΑ, 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 Ε&Σ. Ο λόγος είναι ότι, με εξαίρεση το Η.Β, που 
υπήρξε πρωτοπόρο στις Ε&Σ 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 Ε&Σ αναμένεται να αυξηθούν και να μας 

απασχολήσουν, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, για πολλά χρόνια ακόμα.
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Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα.

Συγχωνεύσειβ και εΣαγορέβ τραπεζών στην Ελλάδα
(To nos αναφέρεται στη χρονολογία κατά την οποία ανακοινώθηκε 
η συγχώνευση ή η εΣαγορά)

Etos Αγοράστρια τράπεζα Αποκτηθείσα τράπεζα

1991 Ομιλοβ επενδυτών Τράπεζα Πειραιώβ
1993 Hanwha First Investment Τράπεζα Αθηνών
1996 Eurobank Interbank
1997 Εθνική Κτηματική Τράπεζα

ms Ελλάδοβ Εθνική Στεγαστική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώε Δίκτυο Ελλάδοβ Tns Chase Manhattan

1998 Τράπεζα Πειραιώβ Τράπεζα Μακεδονίαβ - θράκηε 
Credit Lyonnais Gr6ce 
Τράπεζα Χίου

Eurobank Τράπεζα Αθηνών 
Τράπεζα Κρήτηε

Εγνατία Τράπεζα Τράπεζα Κεντρικήε Ελλάδοβ
Εθνική Τράπεζα ms EAAabos Εθνική Κτηματική Τράπεζα Tns Ελλάδοε

1999 Τράπεζα Πειραιώε Δίκτυο Ελλάδθ5 Tns National Westminster
Αλψα Τράπεζα Πίστεωε Ιονική Τράπεζα
Τέλεσιβ Χρηματιστηριακή Δωρική Τράπεζα
Eurobank Τράπεζα Εργασίαβ

2001 Eurobank Ergasias Τέλεσιε Επενδύσεων
Martin ΑΕΠΕΥ Πειραιώε Prime
Rrst Business Bank Δίκτυο Ελλάδοβ Tns Nova Scotia
Τράπεζα Πειραιάν ΕΤΒΑ

2002 Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ
Aspis Bank ABN-AMR0 (τμήμα των εργασιών 

και δίκτυο λιανικήε στην Ελλάδα)
2003 Martin Bank Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδαβ

Στρατηγικέε συμμαχίεε
1998 Eurobank και Deutsche Bank
2000 Εμπορική Τράπεζα και Crfedit Agricole
2001 Τράπεζα Πειραιώε και Ομιλοε ING

ΠΗΓΉ:Τράπεζα ms Ελλόδοβ.

Στην Ελλάδα οι Ε&Σ συναντούσαν σημαντικά εμπόδια κατά το παρελθόν : μικρό αριθμό 

εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, ισχυρή παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας και οικογενειακής 

οργάνωσης των επιχειρήσεων, κατακερματισμός, περιορισμένα όρια και προοπτικές της 

εγχώριας αγοράς, έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Με τη δημιουργία της Ενιαίας
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αγοράς το 1986, που οδήγησε σε ένα κύμα Ε&Σ στην Ευρώπη, η ελληνική οικονομία 

επηρεάστηκε σημαντικά. Έτσι, μεταξύ 1987 και 1994, το 9% περίπου του ενεργητικού της 

ελληνικής βιομηχανίας έγινε αντικείμενο Ε&Σ, 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 

Ε&Σ. Στην αμέσως επόμενη περίοδο (1994-σήμερα) οι Ε&Σ 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 Ε&Σ στη χώρα μας, με αιχμή, τα τελευταία χρόνια, 

το ίδιο το τραπεζικό σύστημα . Το 1999 σημειώθηκε σημαντικό κύμα Ε&Σ, με επιπτώσεις σε 

όλους τους κλάδους και ειδικά στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζονται αξιοσημείωτες αλλαγές στα 

μερίδια αγοράς των Τραπεζών, και 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 Ε&Σ (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.

Με βάση τα όσα επισημάναμε στα προηγούμενα για τη σημασία και την έκταση των Ε&Σ 
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 Ε&Σ 

στην οργάνωση και διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις του προσωπικού στην εξαγοράζουσα και στην εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση.
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Συνέπειες των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Δ.Α.Δ).

Επιχειρησιακή ολοκλήρωση και Δ.Α.Δ.

Οι περισσότερες επιπτώσεις των Ε&Σ 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 Ε&Σ 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 επιχειρήσεων:

Περίπτωση Α: Συντονισυένη ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός Ουίλου Εταιρειών.

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 επιχείρησης).
Η επιχείρηση εντάσσεται σε έναν όμιλο, η κεφαλή του οποίου επιβάλλει στα κατώτερα 

επίπεδα στόχους σχετικά βραχυπρόθεσμους, 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 
επιχειρήσεων ή λειτουργικών ενοτήτων και σε σχετική αποκέντρωση στην άσκηση 
πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Βέβαια, οι οικονομικοί περιορισμοί της μητρικής 

εταιρείας 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
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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.

Περίπτωση Β: Αξιοποίηση ουσιασπκών συνεονιών - πλήοικ επιγειοησιακή 

ολοκλήρωση.

Σε αυτή την περίπτωση η εξαγορά γίνεται κυρίως με στόχο την αναζήτηση και αξιοποίηση 
ουσιαστικών συνεργιών ανάμεσα στην εξαγοράζουσα και στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση. 

Η αναζήτηση τέτοιων συνεργιών μπορεί να αναφέρεται:

- σε κάθετη ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα επιχείρηση να ελέγχει διαφορετικές 

φάσεις παραγωγής /εμπορίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας)

- σε οριζόντια ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα επιχείρηση να επωφελείται από 
ένα ενιαίο δίκτυο διανομής, από παρόμοια τεχνολογία παραγωγής κλπ)

- σε χωροταξική ολοκλήρωση (η εξαγοράζουσα επιχείρηση ενισχύει την παρουσία και τη 

θέση της σε διαφορετικές περιοχές, χώρες κλπ).

Οι εξαγορές αυτές συνδυάζονται, αργά ή γρήγορα, με συγχώνευση των ενεχόμενων 

επιχειρήσεων. Η παρέμβαση της Διοίκησης του ομίλου στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση 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.
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Οι επιπτώσεις στο είδος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα αναπτυχθεί τελικά 
είναι, σ’ αυτή την περίπτωση, άμεσες και σημαντικές. Οι πολιτικές συγκεντροποιούνται, 

ασκούνται δηλαδή 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 επιχειρήσεις 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 επιγειοησιακή 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 / υπηρεσία, σε ένα συγκεκριμένο 

είδος πελατείας, αγοράς ή / και περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, η ελέγχουσα 
επιχείρηση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ένα σχετικά περιορισμένο πυρήνα 

εργαζομένων και στελεχών, που θεωρεί απαραίτητα για την αποδοτική και ανταγωνιστική 
της λειτουργία. Σε αυτούς εφαρμόζει συγκροτημένες πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, που 
αντιστοιχούν στη δημιουργία/ 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 επιχειρήσεις, 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.
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Βασικές διαπιστώσεις.

Η παραπάνω σχηματοποίηση της σχέσης των στρατηγικών επιλογών επιχειρησιακής 
ολοκλήρωσης με τις επιλογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που επηρεάζουν 

καθοριστικά το είδος, την ποιότητα και την ποικιλία των εργασιακών σχέσεων μετά από 
Ε&Σ, γίνεται κυρίως για τους σκοπούς της παρουσίασης. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η 

σχέση αυτή είναι γραμμική και μονοσήμαντη . Στην πράξη, έχουμε πολλούς συνδυασμούς 

των παραπάνω βασικών περιπτώσεων και ποικιλία ενδιάμεσων καταστάσεων. Μελέτες που 
έγιναν πρόσφατα και αφορούν τον τραπεζικό τομέα, απέδειξαν ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες 

διαχείρισης της πληροφορίας και επικοινωνιακής δικτύωσης επιτρέπουν οργανωτικές 

επιλογές που συνδυάζουν

* την επιχειρησιακή ολοκλήρωση με έντονη συγκεντροποίηση διαμόρφωσης των 

διοικητικών προδιαγραφών και των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
* με συνεχώς αυξανόμενη επιλεκτικότητα, ευελιξία ή εξατομίκευση στη διαμόρφωση και 

την εξέλιξη τόσο των εργασιακών καθηκόντων, όσο και των όρων αμοιβής και εργασίας.

Μάλιστα οι περισσότερες εμπειρίες από Ε&Σ καταδείχνουν τη σημασία και άλλων 

παραγόντων, όπως η στρατηγική, ο συσχετισμός δύναμης και οι σχέσεις της Διοίκησης με 
τη συλλογική εκπροσώπηση, το θεσμικό πλαίσιο και τα πολιτιστικά δεδομένα κάθε χώρας/ 

περιοχής, η κουλτούρα της επιχείρησης κ.α, οδηγώντας σε πολύ διαφορετικές συσχετίσεις 
και αποτελέσματα. Ειδικότερα, μελέτες που έγιναν με βάση στοιχεία για τις διασυνοριακές 
Ε&Σ κατέδειξαν ότι η ποσοτική κυριαρχία των αγγλοσαξωνικών επιχειρήσεων (ΗΠΑ, Η.Β) 
στις διασυνοριακές Ε&Σ τείνει να επιβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στις εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις, 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.
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Αντίθετα, τα επικρατούντα 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 επιχείρησης

* 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 Ε&Σ, έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει στη 
σχετική επικράτηση του «αγγλοσαξονικού προτύπου». Το πρότυπο αυτό κατηγορείται 

συχνά για δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην απασχόληση και στην ομαλότητα των 

εργασιακών σχέσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των Ε&Σ, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια. 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 εππυχία ή την αποτυχία κάθε σχεπκού εγχειρήματος.

Κάτι που προϋποθέτει:

* προσεκτικό σχεδιασμό 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).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 

(1995)

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

(1995)

% εξέλιξη

απασχόλησης

1990-1995

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 300 εμπορικές 760.000 +11,78%

3.500 ταμιευτήρια & 
συνεταιριστικές

(235.000 εμπορ.

340.000 ταμιευτ.

185.000 συνετ.)

(περιλ. Σύνολο 

χώρας)

ΓΑΛΛΙΑ 611 385.000 -6,28%

(1990-94)

ΣΟΥΗΔΙΑ 92 45.000 -20%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 6 (εμπορικές) 23.000 +7,94%

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 300 -9,6%

(στοιχ. ΟΟΣΑ)
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ΒΕΛΓΙΟ | 145 1 76.133 -3,42%

(1990-93)

ΙΣΠΑΝΙΑ 307 145.250 (1996) -12%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 86 105.500 -9,33%

ΕΛΒΕΤΙΑ 410 110.000 -4.04 (1990-94)

ΑΥΣΤΡΙΑ | 1041 72.963 +3,69%

ΙΤΑΛΙΑ 1 1501 348.100 +4,21% (1990- 
94)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 46 | 59.065 -1,01% (1990-
94)

ΝΟΡΒΗΠΑ 153 24.000 -25%

ΚΥΠΡΟΣ
11

1.000

ΕΛΛΑΔΑ 67 (με τις 18 

συνεταιριστικές)

55.000 

(χωρίς τις 

συνεταιριστικές)

άνω του 12%, 
κατ’ εκτίμηση

ΔΑΝΙΑ 202 54.000 -14,8%
' '

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 223 15.756 +12,27%

ΠΗΓΗ: Έρευνα OTOE - ΕΕΤ σε συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, 1996

Σύμφωνα με τις εξελίξεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η αναδιοργάνωση των 
Τραπεζών δημιουργεί τάσεις: *

* μείωσης της απασχόλησης στις υποστηρικτικές εργασίες και στα back-offices των 

Τραπεζών και αύξησης στις θέσεις άμεσης συναλλαγής με τον πελάτη (front-office). Αυτό 

ενισχύει την ανάγκη σε πολυδύναμο-ευέλικτο δυναμικό, το οποίο όμως πρέπει να διαθέτει
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υψηλή χρονική διαθεσιμότητα, ποιοτική και γεωγραφική ευελιξία.

* εκχώρησης - εξωτερίκευσης σε τρίτες επιχειρήσεις εργασιών συντήρησης, 

ασφάλειας, καθαριότητας, διακίνησης τίτλων, υλικού και χρημάτων, αλλά και ανάπτυξης 

νέων μορφών εργασίας από απόσταση (telebanking, phone banking), που θέτουν σοβαρά 

προβλήματα συνθηκών εργασίας και θεσμικής κάλυψης- προστασίας των εργασιακών 

δικαιωμάτων των απασχολούμενων σ’ αυτές.

* αύξησης του αριθμού των μεσαίων στελεχών και των εξειδικευμένων (ειδικοί 

Πληροφορικής, Διοίκησης Προσωπικού, Χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μελετητές 

επιχειρήσεων κλπ), παράλληλα με την προσπάθεια των Τραπεζών να βελτιώσουν τη 
μηχανοργάνωση και τις οργανωτικές δομές τους, να στηριχθούν σε νέα και κατάλληλα 

διαφοροποιημένα - προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη προϊόντα και υπηρεσίες.

* αύξησης της απασχόλησης σε συναφείς με τις τραπεζικές εργασίες θυγατρικές των 

Τραπεζών, ιδίως σε νέους τομείς παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Αμοιβαία 

κεφάλαια, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ασφάλειες, leasing, factoring κλπ). Η αύξηση 

προκύπτει εν μέρει απο εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και από μετακίνηση - απόσπαση 
προσωπικού, ιδίως στελεχών, της Τράπεζας - επικεφαλής του Ομίλου, αλλά και από νέες 

προσλήψεις. Η τάση αυτή θέτει επί τάπητος την ανάγκη αποτελεσματικής και ενιαίας 

συλλογικής εργασιακής κάλυψης και των εργαζόμενων αυτών.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι, πέραν των αναγκών ποσοτικής διασφάλισης των θέσεων 

εργασίας, το πρόβλημα της προστασίας της απασχόλησης στον κλάδο τίθεται κύρια σε 
ποιοτικούς όρους. Τίθεται δηλαδή σε σχέση με :

> την καταλληλότητα των γνώσεων, των εργασιακών δεξιοτήτων και εμπειριών τις 
συνεχώς εξελισσόμενες τραπεζικές εργασίες και ειδικότητες,

> τις απαιτήσεις των σύγχρονων τραπεζικών θέσεων εργασίας σε γνώσεις, επιθυμητές 
επαγγελματικές αντιλήψεις, πρωτοβουλίες και συμπεριφορές.

> το γενικότερο καθεστώς, τις θεσμικές διασφαλίσεις και τη σταθερότητα της 
απασχόλησης αυτής, ενόψει των νέων μορφών “ευέλικτης απασχόλησης” που 

χαρακτηρίζουν τη διεθνή εμπειρία του κλάδου (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, 

προσωρινή απασχόληση, απασχόληση σε δορυφορικές επιχειρήσεις κλπ).
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Οι βασικοί παράγοντες εξέλιξης της τραπεζικής απασχόλησης και ο ρόλος τους μέχρι 

σήμερα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΛΟΣ-ΣΗΜΑΣΙΑ

Θεσμική απελευθέρωση της 
τραπεζικής αγοράς

* Θετική για την απασχόληση, όσο η αγορά 
αναπτύσσεται. Όμως, σε συνθήκες θεσμικής 
απελευθέρωσης των Τραπεζών, η απασχόληση 
γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη σε κερδοσκοπικές 
επιθέσεις, κρίσεις εμπιστοσύνης και αστάθεια 
του Τ.Σ.

* Μακροχρόνια η απελευθέρωση παίζει 
αρνητικό ρόλο, ιδίως στις εμπορικές & 
στεγαστικές Τράπεζες.

Παγκοσμιοποίηση

* Σε χώρες με ανεπτυγμένο Τ.Σ. και ανοδική
αναπτυξιακή πορεία, θετικός ρόλος 

*■ Στις λοιπές χώρες μικρή επίπτωση, ιδίως
στις εμπορικές Τράπεζες, για τις οποίες 
παραμένει σημανπκότερος ο ρόλος των 
εθνικών παραγόντων & συνθηκών.

Νέες Τεχνολογίες * Ισχυρή αρνητική επίδραση
(υποκατάσταση Κεφαλαίου σε εργασία) στις 
περισσότερες χώρες.

1

Κόστος Εργασίας

Αρνητική, όχι όμως στατιστικά
σημαντική επίπτωση στην απασχόληση .

1 Θετική, όχι όμως στατιστικά σημαντική 
επίπτωση στην απασχόληση . Η εργασία 
εμφανίζεται ώς σχετικά σταθερός συντελεστής,
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Αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με την ισχυρή μεταβλητότητα της 
κερδοφορίας των Τραπεζών

Παραγωγή 

(Προστιθ. Αξία σε 

σταθερές τιμές)

► Θετική και στατιστικά σημαντική
επίπτωση στην απασχόληση

Παραγωγικότητα 

(Προστιθ. Αξία ανά 

εργαζόμενο)

► Αρνητική και στατιστικά σημαντική
σχέση. Ο σημαντικότερος ίσως αρνητικός 
παράγων για την εξέλιξη της τραπεζικής 
απασχόλησης στις σύγχρονες συνθήκες.

Η ανάλυση που προηγήθηκε καθιστά σαφές ότι επίκεινται, στο άμεσο μέλλον, σοβαρές 

πιέσεις για περιορισμό και του ήδη απασχολούμενου δυναμικού, λόγω:

ο αναδιάταξης δραστηριοτήτων, αναδιαρθρώσεων - συγχωνεύσεων, περιορισμού του 

λειτουργικού κόστους αλλά και της επιταχυνόμενης εφαρμογής αυτοματισμών και 

συστημάτων πληροφοριακής ολοκλήρωσης, που αυξάνουν την υποκατάσταση κεφαλαίου 

σε εργασία και τη συνολική παραγωγικότητα στο χώρο των Τραπεζών, 

ο της ΟΝΕ που αναμένεται να έχει, ειδικά στο Χ/Π τομέα, σημαντικές (και άμεσα τις 
μεγαλύτερες) επιπτώσεις σε όρους κόστους, διεθνοποίησης - συνθηκών ανταγωνισμού, 
απασχόλησης και πιέσεων στο υφιστάμενο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων.

Η επιτευχθείσα ένταξη στην ΟΝΕ και η συνακόλουθη εφαρμογή του Ευρώ αναμένεται ότι:

* θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όρους κόστους, διεθνοποίησης - συνθηκών 
ανταγωνισμού, απασχόλησης και πιέσεων στο υφιστάμενο καθεστώς των εργασιακών 
σχέσεων. Παρά τη μείωση του κόστους συναλλαγών και τα δυνητικά πλεονεκτήματα που η 

ΟΝΕ παρουσιάζει για τις Τράπεζες, τους δημιουργεί απώλεια εισοδήματος από τις
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υφιστάμενες διεθνείς τους δραστηριότητες και συναλλαγές της τάξης των 5 δις $ ετήσια. 

Επιβαρύνει σημαντικά το κόστος προσαρμογής των συστημάτων τους (συμβάσεις, 

λογιστικά, λογισμικά, συναλλαγές, ATMs) στο ευρώ, εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους 
μέσα και έξω από τα όρια της Ε.Ε, δημιουργεί νέες, ακόμα ισχυρότερες πιέσεις για 

αναδιοργάνωση, συγχωνεύσεις, διεθνοποίηση λειτουργιών, για τεχνικο-οργανωτικές 

αλλαγές αλλά και για σημαντικές περικοπές λειτουργικού κόστους, μισθών και παροχών 

στους εργαζόμενους. Τέλος, δημιουργεί κινδύνους μετακύλισης μέρους του κόστους 

εφαρμογής του Ευρώ στα επιτόκια και στις προμήθειες, ιδίως απέναντι στους 

διαπραγματευτικά ασθενέστερους πελάτες (μικροκαταθέτες, ΜΜΕ κλπ).

* θα οδηγήσει σε σοβαρές αναταράξεις για τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα:

α) λόγω της πρόσκαιρης, κατά τη μεταβατική περίοδο, αύξησης των εργασιακών αναγκών 
για την προσαρμογή των διοικητικών -συναλλακτικών συστημάτων των τραπεζών. Οι 

τράπεζες θα επιχειρήσουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες κυρίως με πρόσκαιρο-μερικά 

απασχολούμενο προσωπικό, δημιουργώντας ρήγματα και πολλαπλές ταχύτητες στο 
προσωπικό.

β) λόγω του αναμενόμενου περιορισμού των αναγκών σε προσωπικό (κύρια στους τομείς 

συναλλάγματος- διαχείρισης χαρτοφυλακίων, επενδύσεων και συναλλαγών εξωτερικού) 

κατά την επόμενη φάση εφαρμογής του Ευρώ, αλλά και του προσωπικού στις 
περιορισμένης πλέον αρμοδιότητας εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.

γ) τέλος, η αναμενόμενη εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων, της αποδιαμεσολάβησης, 
των προσπαθειών περικοπής του μισθολογικού κόστους και ευελικτοποίησης- 
απορύθμισης των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων στο χώρο των Τραπεζών, σε 
συνδυασμό με τη μείωση των περιθωρίων παρέμβασης από το εθνικό κράτος για τη 
στήριξη / διάσωση των προβληματικών τραπεζών και των εργαζόμενων σε αυτές, 

αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα και τριβές στις εργασιακές σχέσεις.

Το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου οφείλει να επεξεργασθεί τρόπους αποτελεσματικής
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παρέμβασης για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, έτσι ώστε τα κόστη της προσαρμογής στην ΟΝΕ να μην εκτονωθούν άκριτα και 

μονομερώς στους εργαζόμενους, υπονομεύοντας σε τελευταία ανάλυση τη βιωσιμότητα, 

την ανταγωνιστικότητα, την αξιοπιστία και την κοινωνική αποδοχή των ίδιων των 

Τραπεζών.

Ένας απο τους τρόπους αυτούς, που τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει στο προσκήνιο 

των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, είναι τα θέματα Αναδιοργάνωσης και κυρίως 
μείωσης του Χρόνου Εργασίας, προκειμένου να προστατευθούν ή και να αυξηθούν οι 

θέσεις απασχόλησης στον κλάδο.

Επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις.

Γενική προσέγγιση.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις των Ε&Σ 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 Ε&Σ 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-
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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:

* Επίδραση εξαγοράς: οδηγεί σε γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως εργασιακού, με 

ανασχεδιασμό/ εξορθολογισμό / 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.

Βασικά ευρήματα από τη διεθνή εμπειρία.

Παλαιότερες έρευνες Εταιρειών Συμβούλων για λογαριασμό της Ε.Ε., αναφερόμενες ειδικά 
στις εμπειρίες του τραπεζικού τομέα , ανέδειξαν ως κρίσιμους παράγοντες που 

μειώνουν την κοινωνική αποτελεσματικότητα - επιτυχία των Ε&Σ:
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- το φόβο των εργαζομένων για την απώλεια της θέσης εργασίας και των εργασιακών τους 

δικαιωμάτων

- τις (συχνά βίαιες ή αποσπασματικές) αλλαγές στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

και στην υπάρχουσα εργασιακή πρακτική

- την ασάφεια και την ανασφάλεια του προσωπικού και των στελεχών σχετικά με τις 

προοπτικές του νέου επιχειρησιακού σχήματος, τη θέση τους στην ιεραρχία και την εξέλιξη 

των αρμοδιοτήτων τους.

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 Ε&Σ 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
* 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 

(κατ’ αρχήν...) 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
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♦ 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 κλπ.
* Περιπτώσεις κατάτμησης των κλαδικών ρυθμίσεων με εφαρμογή διαφορετικών ΣΣΕ 

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.

♦ 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 επιχείρησης, 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 (Ην. Βασίλειο, Ελλάδα), 

είτε με την αξιοποίηση κατάλληλων πολιτικών και κοινωνικών «λόμπι» (Δανία, 
Ολλανδία, Νορβηγία).

Εμπειρίες και προβλήματα από τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις του 

Χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα, με βάση τα ευρήματα της 

ευρωπαϊκής εμπειρίας, φαίνεται να επιβεβαιώνονται και στον ελληνικό χώρο, από έρευνα
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που διεξήγαγε η ΟΤΟΕ μεταξύ των Συλλόγων-μελών της για τις επιπτώσεις των εξαγορών 

(η πλειοψηφία των οποίων είναι ιδιωτικοποιήσεις) και των συγχωνεύσεων (που 
ολοκληρώθηκαν ή επίκεινται) στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις του 

τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, από τα συνδικάτα που απάντησαν στην 
έρευνα της ΟΤΟΕ αναδείχθηκαν τα ακόλουθα σημεία προβληματισμού για τις Ε&Σ στον 

κλάδο τους:

* Ακόμα και εάν υφίστανται εγγυήσεις για την απασχόληση γενικά, εκφράζονται ανησυχίες 
ως προς τους όρους, τη διάρκεια και τις προοπτικές διατήρησης των θέσεων 

εργασίας για τους ήδη απασχολούμενους, με κύρια αιχμή τη φύση της εργασιακής 
σχέσης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και την προοπτική διατήρησής της στο μέλλον.

* Ανησυχίες εκφράζονται και για την αποσταθεροποίηση - υποβάθμιση των 
υφιστάμενων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών, με τη δημιουργία 

ιδιαίτερα ετερογενών καταστάσεων στην ίδια επιχείρηση, ανάλογα με την αρχική 

προέλευση των εργαζομένων

* Η επιλεκτική εξοικονόμηση ή δραστική περικοπή κόστους εργασίας, που συνοδεύει 
συνήθως μια «ακριβή» εξαγορά, με στόχο να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα για τους 

επενδυτές - μετόχους, συμβαδίζει με αλλαγές στον τρόπο αμοιβής (αμοιβή-πακέτο) και 

με δημιουργία αδιαφάνειας στη σχέση ελάχιστων νομίμων και καταβαλλόμενων 
αποδοχών. Παρουσιάζεται αδυναμία σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

εργαζομένων/ θέσεων εργασίας, και αύξηση της σημασίας των πρόσθετων αμοιβών 
(bonus κλπ), χωρίς σαφή κριτήρια αξιολόγησης και διανομής.

* Είναι συχνές οι απόπειρες μονομερούς επιβολής νέων συστημάτων αξιολόγησης 

απόδοσης, προαγωγών, επιλογής, ανάδειξης και τοποθέτησης στελεχών, αλλά και 
νέων Κανονισμών Εργασίας, που συχνά ανατρέπουν σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων 
του προηγούμενου εργοδότη στο προσωπικό του ή αρνούνται ευθέως το δικαίωμα της 

συλλογικής εκπροσώπησης στη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση των νέων 
εργασιακών δεδομένων, ακόμα και αυτό το δικαίωμα της πληροφόρησης.

* Έντονη είναι και η απαίτηση για πλήρη χρονική, γεωγραφική, επαγγελματική 

κινητικότητα - διαθεσιμότητα των εργαζομένων, προκειμένου «να έχουν θέση και 

προοπτική» στην ενιαία επιχείρηση. Κατάσταση που οδηγεί σε συστηματικές παραβιάσεις
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συλλογικών ρυθμίσεων και συμφωνημένων, ακόμα και σε κλαδικό επίπεδο (ωράριο, 

άδειες, υπερωρίες κλπ)
* Παράλληλα γίνονται προσπάθειες άμεσης, αν όχι βίαιης, αλλαγής της υπάρχουσας 

επιχειρησιακής ιεραρχίας, κουλτούρας και πρακτικής. Το πρόβλημα είναι έντονο στις 

συγχωνεύσεις ιδιωτικών Τραπεζών με Τράπεζες που ανήκαν στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και είχαν εξαιρετικά δομημένο (και σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένο διμερώς), 

εργασιακό και διοικητικό καθεστώς.
* Δημιουργείται και συχνά διατηρείται ηθελημένα προσωπικό «πολλών ταχυτήτων» στο 

εσωτερικό της ενιαίας επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή παίρνει ορισμένες φορές 

διαστάσεις «επιχειρησιακού ρατσισμού», συνήθως σε βάρος του προσωπικού της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης.

* Σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στην ενότητα της συλλογικής έκφρασης, στην 

αρμοδιότητα, στην αντιπροσωπευτικότητα, γενικότερα στην αναγνώριση των 
υφιστάμενων συνδικαλιστικών φορέων από το νέο εργοδότη. Απόπειρες επιλεκτικού 

χειρισμού της συλλογικής εκπροσώπησης από αυτόν, δεν είναι καθόλου άγνωστες στο 

χώρο.
* Γίνονται απόπειρες παράκαμψης ή και αμφισβήτησης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, σε κλαδικό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με ανάλογη 

προσπάθεια διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και αναγόρευσής του 

σε απόλυτη και αποκλειστική ρυθμιστική αρχή για τα εργασιακά θέματα της επιχείρησης
* Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται οι παραβιάσεις κλαδικών - επιχειρησιακών 

ρυθμίσεων, κυρίως στα θέματα διαβούλευσης, αδειών και ωραρίου, κατάσταση που 

δημιουργεί αυξημένες ανάγκες παρέμβασης από τα αρμόδια όργανα εποπτείας 
(Επιθεωρήσεις Εργασίας) και μάλιστα εκτός του ωραρίου κανονικής λειτουργίας αυτών 

των οργάνων.

Ας σημειωθεί ότι ανάλογα προβλήματα αναδείχθηκαν και από συνολικότερη έρευνα που 

διεξήγαγε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Uni/ Europa ( πρώην Eurofiet) για τα συνδικάτα - 
μέλη της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Μάλιστα τα συνδικάτα αυτά φαίνεται να 

εστιάζουν τη στρατηγική τους για τις Ε&Σ : *

* σε ζητήματα έγκαιρης πρόβλεψης των Ε&Σ και κατάλληλης προπαρασκευής των
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συνδικάτων για ενιαία και αποτελεσματική παρέμβαση, μέσα από διαβουλεύσεις με τις 

επιχειρήσεις ή/ και την Πολιτεία,
* στις συμμαχίες με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους (καταναλωτές - τοπική κοινωνία, 

συνταξιούχοι, λοιποί φορείς)
* στην έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση και διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα 

συνδικάτα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των Ε&Σ

* στη διαμόρφωση κωδίκων δεοντολογίας Ε&Σ για τις επιχειρήσεις και για τα ίδια τα 

συνδικάτα,
* στη διασφάλιση δικαιώματος διαπραγμάτευσης με την επιχείρηση όλων των 

εμπλεκόμενων συνδικάτων, όταν πρόκειται για αλλαγή θεμελιωδών εργασιακών 

κανόνων, όπως ο Κανονισμός Εργασίας,

* στη διασφάλιση ρήτρας μη χειροτέρευσης στα υπάρχοντα δικαιώματα του 

προσωπικού,
* στην παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας και στην αξιοποίηση 

κατάλληλου δικτύου νομικών και ειδικών επιστημόνων στις ευρωπαϊκές χώρες, για την 

ανταλλαγή εμπειριών και την κατάλληλη παρέμβαση στις εξελίξεις,
* στη διαμόρφωση και τον έλεγχο κατάλληλων προγραμμάτων πρόωρης 

συνταξιοδότησης και μεθόδων κοινά αποδεκτής διαχείρισης των όποιων πλεονασμάτων 

προσωπικού.

Προεκτάσεις και ανοικτά ζητήματα.

Από όσα εξετάσαμε στα προηγούμενα, προκύπτει πληθώρα προβλημάτων και 

ερωτημάτων που απαιτούν άμεσες και λειτουργικές απαντήσεις, κατά κανόνα μέσα από 
διεπιστημονική προσέγγιση και συστηματική αξιολόγηση των πραγματικών εξελίξεων στην 

απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, σε κάθε περίπτωση Ε&Σ. Με δεδομένο ότι οι 
Ε&Σ δεν είναι νέο φαινόμενο για τις περισσότερες οικονομίες, είναι πολύ πιθανόν τα 
προβλήματα και οι προκλήσεις που αναφέραμε μέχρι τώρα να μην οφείλονται 
αποκλειστικά σε αυτές. Είναι πολύ πιθανόν τα όσα επισημαίνονται ως απόρροια των Ε&Σ 

να αντανακλούν: *

* μια γενικότερη τάση αναμόρφωσης ή απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων,
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♦ ουσιαστικές μεταβολές στην εμβέλεια και στο συσχετισμό δύναμης των κοινωνικών 

συνομιλητών, αλλά και

* ευρύτερες αλλαγές στα κυρίαρχα πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης.

Όλα αυτά επιταχύνονται, διευκολύνονται και ίσως νομιμοποιούνται μέσω των Ε&Σ. Σε 
κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις που σκιαγραφήσαμε στα προηγούμενα επηρεάζουν 

σημαντικά τους όρους διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων σήμερα και στο μέλλον. 
Πέραν αυτού, είδαμε ότι η εκπλήρωση ορισμένων ελάχιστων κριτηρίων κοινωνικής 

βιωσιμότητας - αποτελεσματικότητας των Ε&Σ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

επιτυχία και την προοπτική τους. Για τους παραπάνω λόγους εκτιμάμε ότι 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 Ε&Σ 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 επιχείρηση προέλευσης

- 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 επιχείρηση. Δηλαδή την κατάλληλη ένταξη και 
συνύπαρξη διαφορετικών εργασιακών συνόλων και δικαιωμάτων, σ’ ένα κατά το 
δυνατόν ενιαίο και λειτουργικό εργασιακό, μισθολογικό και διοικητικό σχήμα.

σε περιπτώσεις εξαγοράς - απορρόφησης -συγχώνευσης, να τίθεται υπ' όψιν των 

ενδιαφερόμενων μερών όχι μόνον επιχειρησιακό, αλλά και «κοινωνικό σχέδιο» του 
αγοραστή.

Ειδικότερα, ο αγοραστής
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* να δηλώνει τις προθέσεις του για την απασχόληση, τον τρόπο απορρόφησης τυχόν 
πλεονάζοντος προσωπικού, τις ευκαιρίες καριέρας στην ενιαία επιχείρηση,

* 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 επιχείρησης

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.

Είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία και η ευθύνη τέτοιων παρεμβάσεων δεν ανήκει μόνο στα 

συνδικάτα....

Το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων, διοικητικών τεχνικών, δικαστικών και 
εποπτικών θεσμών, αλλά και το ίδιο το Εργατικό Δίκαιο, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με 
νέες έννοιες (ή με παλαιότερες, που εντάσσονται όμως και λειτουργούν σε μια νέα 

πραγματικότητα), με σύνθετα προβλήματα και προκλήσεις. Αυτά απαιτούν από τη θεωρία 
και την καθημερινή πρακτική όλων μας νέους προβληματισμούς, σαφέστερες και πιο 

αποτελεσματικές λύσεις . Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μπορεί και έχει πολλά να 
προσφέρει σ’ αυτή την υπόθεση, στο μέτρο που επιθυμούμε οι κοινωνικές επιστήμες, το 
εργατικό δίκαιο και οι εργασιακοί θεσμοί να συνεχίσουν να προάγουν τόσο την οικονομική 

ανάπτυξη και ευημερία, όσο και την καλώς εννοούμενη προστασία, τη στοιχειώδη 

εξασφάλιση και κοινωνική μέριμνα για τους εργαζόμενους συμπολίτες μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Παράγοντες που τείνουν να αναστείλουν τις διαρθρωτικές αλλαγές

Οι κινητήριες δυνάμεις των διαρθρωτικών αλλαγών, κατά γενική ομολογία, δεν 

εκδήλωσαν μέχρι σήμερα τα αττοτελέσματά τους στον τραπεζικό κλάδο της ηπειρωτικής 

Ευρώπης με θεαματικό τρόπο. Εκτός από την υπερεκτίμηση της σημασίας των εν λόγω 

κινητήριων δυνάμεων, αναφέρονται παρακάτω και ορισμένοι παράγοντες που τείνουν να 
αναστείλουν τις αλλαγές, ή εν πάση περιπτώσει να τις επιβραδύνουν. Οι παράγοντες 

αυτοί, άλλοτε είναι θεσμικού, άλλοτε πολιτισμικού χαρακτήρα, ενίοτε δε σχετίζονται με την 

οικονομική συγκυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου είναι προσωρινοί.

Ορισμένες από τις υποθέσεις που οδηγούν πολλούς παρατηρητές του τραπεζικού 

κλάδου στο συμπέρασμα ότι ο επερχόμενος μετασχηματισμός θα είναι ταχύτατος, 
στηρίζονται στην απλή σύγκριση των εξελίξεων στις ΗΠΑ και την Βρετανία με την 

παρούσα κατάσταση του κλάδου στην ηπειρωτική Ευρώπη. Θεωρούν έτσι ως αλλαγές 

που θα επέλθουν εύκολα, επομένως και αρκετά σύντομα, είτε την εμπλοκή των 
ασφαλιστικών ταμείων στο "παιχνίδι" των χρηματιστικών αγορών, είτε την υιοθέτηση 

κριτηρίων αποδοτικότητας με βάση τις επιδόσεις των τραπεζικών μετοχών.

Εντούτοις, οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας 
σχετικά με τον ρόλο της επιχείρησης. Τέτοιου είδους αλλαγές έρχονται σε αντίθεση με την 

μακρόχρονη παράδοση της Ευρώπης που ονομάστηκε "ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο", 

το οποίο τελικά, είκοσι χρόνια μετά την άνοδο του νέο-φιλελευθερισμού στις ΗΠΑ και την 
Βρετανία, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πραγματικότητα με ισχυρά θεμέλια στην ηπειρωτική 

Ευρώπη. Συνάγεται από τις παραπάνω διαπιστώσεις ότι ο ρυθμός των αλλαγών του 

τραπεζικού κλάδου ενδέχεται να είναι πιο βραδύς στον βαθμό που εξαρτάται από 

αλλαγές στο "ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο".
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Εκτός των ανωτέρω, σε πολλές από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υφίστανται σοβαρά θεσμικά εμπόδια στην ταχεία αλλαγή του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
Τα εμπόδια αυτά είχαν εισαχθεί σε παλαιότερες εποχές με σκοπό να ευνοήσουν την 

σταθερότητα του χρηματιστικού τομέα, μερικές φορές ενάντια στην αποτελεσματικότητα 
της λειτουργίας των τραπεζών. Τα θεσμικά εμπόδια στον διεθνή ανταγωνισμό 

παραμένουν στην ηπειρωτική Ευρώπη αρκετά ισχυρά: το φορολογικό, νομικό, 

κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα

δραστηριοποιούνται παραμένει σημαντικά διαφορετικό ^ μεταξύ των χωρών μελών, ενώ

επικρατούν αρκετά διαφορετικές λογιστικές διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές και 

εργασιακές σχέσεις.
Ενώ η διαδικασία της απορύθμισης των αγορών θα επιδράσει προφανώς στην 

κατεύθυνση της αναίρεσης των θεσμικών εμποδίων, θα είναι πιθανότατα μια βραδεία 

διαδικασία με δεδομένο το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στα σωματεία των εργαζομένων, 

αλλά και το μεγάλο βαθμό εμπλοκής του Κράτους στον τραπεζικό κλάδο.

Υπάρχουν, επίσης, και άλλου είδους θεσμικά εμπόδια, όπως οι περιορισμοί που 

τίθενται από την νομοθεσία σχετικά με την διάθεση ορισμένων προϊόντων, έτσι ώστε να 

αποθαρρύνεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών από άλλες χώρες στις οποίες έχουν 
αναπτύξει επιτυχώς νέα προϊόντα.

Η διατήρηση πολλών από αυτές τις εθνικές διαφορές στο θεσμικό πλαίσιο, έγινε δυνατή 

χάρη στην ίδια την Second Banking Directive, η οποία δίνει την δικαίωμα opt-out για τις 

περιπτώσεις που υφίσταται ζήτημα "γενικού συμφέροντος" μιας χώρας. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δικαίωμα αυτό χρησιμοποιήθηκε από τις χώρες μέλη, όχι μόνον 
για τον σκοπό που είχε προβλεφθεί, αλλά και για τον περιορισμό του ξένου 
ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με σκοπό να 

διευκρινίσει ποια είναι η ορθή χρήση του δικαιώματος.

Zimmerman G.C. (1995), "Implementing the Single Banking Market in Europe”, Economic Review Na3, 
Federa/ Reserve Bank of San Francisco
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Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι βραδείς ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του '90, είχαν 
σοβαρές επιπτώσεις στους ρυθμούς με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές 

στον τραπεζικό κλάδο. Εάν μια τέτοια διαπίστωση ισχύει, τότε, από την στιγμή που η 
ευρωπαϊκή οικονομία κατορθώσει να εισέλθει σε πορεία ταχύρυθμης οικονομικής 

μεγέθυνσης, θα πρέπει να αναμένεται και αντίστοιχη επιτάχυνση των διαδικασιών 

μετασχηματισμού του τραπεζικού τομέα

Παραμένει, ωστόσο, εκκρεμής η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα εάν όντως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να επιταχύνει την οικονομική της μεγέθυνση μέσα στο 

νέο μακροοικονομικό πλαίσιο σταθερότητας της ΟΝΕ.

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 κίνδυνοι επομένως 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.

18
Zimmerman G.C. (1995), ό.π
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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.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Αποτυχημένη συγχώνευση

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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Ενδείξεκ anoruynuivnc εέανοοάc - συνγώνευση€ 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 συνχωνευόμενες 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.
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Ακυρότητα Συγχώνευσης19

Η ακυρότητα της συγχώνευσης προβλέπεται 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.

19
«Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Εξαγορές - Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση Αξίας Επιχείρησε ως 

σελ. 241» Εμμ. I. ΣΑΚΕΛΛΗ Καθηγητή Λογιστικής & Ελεγκτικής του Παντείου Πανεπιστημίου
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Μειονεκτήματα 20 εξαγορών και συχωνεύσεων

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).

20
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 ή της Alpha Πίστεως με την Ιονική-Λαϊκή
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όπου οι διοικήσεις των εξαγοράζουσων Τραπεζών επιθυμούσαν σφόδρα την αλλαγή 

του καθεστώτος των συμβάσεων του προσωπικού, ώστε να καθίσταται πιο εύκολη η 
απόλυσή τους.

(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 παρέμεναν μεγαλύτερες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα μετά την εξαγορά της που ολοκληρώθηκε το 1998.
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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 

inteinet-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.

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 α μπορεί να ανταγωνισθεί διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
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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 παγιοποιηθεί ακόμα. 
Ήδη το 1999, έγιναν σημαντικές κινήσεις εγχωρίων και διασυνοριακών εξαγορών ώστε 

να αυξηθούν τα μεγέθη ενόψει του ανταγωνισμού που 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 τα επόμενα 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, μετά και τη δραματική πτώση τους τα τελευταία τρία 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.

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.
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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. Για το λόγο αυτό ο κύκλος των εξαγορών και συγχωνεύσεων θα είναι διαρκώς 
υπαρκτός.

Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα επιβάλλουν την ύπαρξη 

επεξεργασμένων στόχων και κατάλληλων επιλογών από όλους τους εμπλεκόμενους - 
κοινωνικούς εταίρους. Οι στρατηγικές επιλογές 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 εντονότερα τα 

τελευταία χρόνια, βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών στο τραπεζικό σύστημα και 
στην οικονομία γενικότερα.
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ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ΐ;112Μ2 , ........................

Τράπεζα Χώρα Επωνυμία
Κατ/τα

Υποκ/τα Προσωπικό

ΕΘΝΙΚΗ

1. Βουλγαρία United Bulgarian Bank AD 95 2.086
2. FYROM Stopanska Banka A.D.- Skopje 54 1.311
3. Η.Π.Α Atlantic Bank of New York 21 438
4. Καναδάς National Bank of Greece (Canada) 10 251
5. Κύπρος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρος) 30 * 304
6. Ν. Αφρική The South African Bank of Athens Ltd 15 210

ALPHA Bank

1. FYROM ALPHA BANK AD SKOPJE 7 77
2. Κύπρος ALPHA BANK Ltd 29 627
3. Μ. Βρετανία ALPHA BANK London Ltd 2 63
4. Ρουμανία ALPHA BANK Romania 15 528

EFG-EUROBANK ERGASIAS Luxembourg EFG Private Bank (Luxembourg) S.A 1 48

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

1. Αλβανία Commercial Bank of Greece (Albania) SA 1 39
2. Αρμενία Commercial Bank of Greece (Armenia) Cjsc 1 34
3. Βουλγαρία Commercial Bank of Greece (Bulgaria) AD 7 60
4. Γ ερμανία Commercial Bank of Greece (Germany) Gmbh 6 91
5. Γεωργία Commercial Bank of Greece (Georgia) SA 1 25
6. Κύπρος Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρος) 5 131
7. Ρουμανία Commercial Bank of Greece (Romania) SA 1 59

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1. Η.Π.Α Marathon Bank N.Y. 6 69
2. Ρουμανία Piraeus Bank Romania 6 89
3. Αλβανία Tirana Bank 10 160

ΕΓΝΑΤΙΑ Ρουμανία EGNATIA BANK (Romania)S.A 1 36

“ Περιλαμβάνονται ΑνταΑΛακϊήρ;α Συναλλάγματα;
ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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All figures In the table Include foreign banks, except C
olum

n 3 (Branch O
ffices) w

here branches of foreign banks are excluded for all entries apart from Luxem
bourg. 

Full-tim
e em

ployees or equivalent.
D

eposits (including current accounts, savings deposits and certificates of deposit) received from non-bank custom
ers (resident and non-resident).

N
et borrow

ing on interbank m
arket (l.e. deposits and borrow

ings from
 other banks m

inus loans to other banks).
Loans and advances to non-bank custom

ers (resident and non-resident). For G
reece, only dom

estic com
m

ercial banks are Included.
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