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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναδεικνύοντας τη σηµασία των 

επιχειρηµατικών αυτών επιλογών για τους οργανισµούς που εµπλέκονται στις 

σχετικές διαδικασίες.  

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, τα είδη και οι βασικές τους διακρίσεις. Αναφέρονται τα 

κίνητρα και τα αντικίνητρα που δηµιουργούν µια εξαγορά ή συγχώνευση 

καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που προκύπτουν µετά από 

µια τέτοια διεργασία. ∆ίνονται επίσης, οι παράγοντες που οδηγούν µια 

εξαγορά ή συγχώνευση στην επιτυχία και αυτοί µπορεί να της φέρουν 

αρνητικά αποτελέσµατα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

στο διεθνή χώρο. Συγκεκριµένα, αναφέρεται το γενικό πλαίσιο, στο οποίο 

στηρίζονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και κάποια στοιχεία γι’ αυτές 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο 

στο Ελληνικό, όσο και στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα. Αρχικά, διενεργείται 

επισήµανση στο γενικό θεσµικό πλαίσιο που αφορά τις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Γίνεται µία ανασκόπηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στην στο διεθνή τραπεζικό κλάδο κατά το παρελθόν και ο τρόπος µε τον 

οποίο βοηθούν στις διαρθρωτικές αλλαγές του τραπεζικού συστήµατος. 

Έπειτα, κατηγοριοποιούνται τα είδη των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφέρεται η διεθνής 

εξαγοραστική δραστηριότητα και η δοµή των διεθνών τραπεζών καθώς και οι 

διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα τελικά συµπεράσµατα της 

διαδικασίας εξαγοράς ή συγχώνευσης τραπεζών και αναλύονται οι 

παράγοντες που βοηθούν στην υγιή πραγµάτωση της διαδικασίας αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 
 

1.1 Έννοια των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 
Ο όρος «συγχώνευση» προκύπτει από τη Βρετανική ορολογία 

«merge», που σηµαίνει «συνενώνω» δύο επιχειρήσεις µε απορρόφηση 

συνήθως της πιο µικρής από αυτές. Ο όρος «εξαγορά» προκύπτει από τον 

αντίστοιχο Βρετανικό όρο «acquisition», που σηµαίνει αγορά του ενεργητικού 

µιας εταιρίας και ταυτόχρονη ρευστοποίηση του παθητικού, ενώ η πωλούµενη 

εταιρία διαλύεται. 

Ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη, µε την οποία µία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ 

ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι 

ανταλλάγµατος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δηµιουργείται για το 

σκοπό αυτό. Το αντάλλαγµα αποτελείται από µερίδια συµµετοχής της 

επιχείρησης στην οποία µεταβιβάστηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που 

λύθηκαν και δίδεται σε όσους συµµετείχαν προηγουµένως στις επιχειρήσεις, 

που νοµικά έπαψαν να υπάρχουν. 

Αντίστοιχα, ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή, κατά την οποία µια 

επιχείρηση αποκτά ένα µέρος ή το σύνολο της συµµετοχής (µετοχές ή εταιρικά 

µερίδια) σε µια άλλη, έναντι χρηµατικού συναλλάγµατος. Σε µια απλή εξαγορά, 

η εξαγοραζόµενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείµενο του δικαίου, 

ενώ σε µια συγχωνευτική εξαγορά, η επιχείρηση που µεταβιβάζει την 

περιουσία της σε άλλη έναντι χρηµατικού συναλλάγµατος, παύει να υπάρχει 

ως αντικείµενο του δικαίου. Όταν σε µια συγχωνευτική εξαγορά δεν 

καταβάλλονται ως αντάλλαγµα χρήµατα αλλά µερίδια συµµετοχής, η εξαγορά 

αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων.1 

 

 

 
                                                           
1
 «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Βασίλης Μ. Παπαδάκης, εκδ. Ε. 

Μπένου, Αθήνα 2007 
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1.2 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 ∆ιοίκησης 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: 

1. Είδος εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Εάν η εξαγοραζόµενη επιχείρηση 

ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και αγοράζεται από ιδιωτική επιχείρηση, υπάρχει, 

παράλληλα µε την εξαγορά, η λεγόµενη ιδιωτικοποίηση. 

2. Προέλευση εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η εξαγορά µπορεί να είναι 

ξένη, πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια επιχείρηση. 

3. Οικονοµικοί και επιχειρηµατικοί στόχοι της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι: 

o Αµυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρµογής στον ανταγωνισµό 

o Αύξηση µεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία 

o Απορρόφηση ανταγωνιστών 

o Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά 

o Αξιοποίηση συµπληρωµατικότητας δραστηριοτήτων 

o Προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης 

o Συντονισµένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη µορφή οµίλου εταιριών 

o Ανάπτυξη και επικερδής µεταπώληση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

o Επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιµο εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

o Είσοδος σε νέα αγορά/χώρα, περιοχή 

o ∆ιαφοροποίηση προϊόντων-υπηρεσιών, κ.λπ. 
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Συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιριών σε µία, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, και συµβαίνει όταν µια επιχείρηση 

αγοράζει µια άλλη και την απορροφά σε µια ενιαία επιχειρηµατική δοµή, 

συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης. 

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 εταιρία ή και µε άλλες θυγατρικές της, είναι ακόµα 

δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναµενόµενα οφέλη, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα. 

Η υλοποίηση της συγχώνευσης µπορεί να πάρει διαφορετικές µορφές 

στην πράξη. Μπορεί να είναι άµεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, 

οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή µερική συνένωση µονάδων, καταστηµάτων, 

υπηρεσιών, µε µεταπώληση ή κλείσιµο άλλων, κ.λπ. Η διαδικασία της 

λειτουργικής συγχώνευσης, ολικής ή µερικής, δε συµπίπτει απαραίτητα µε την 

τυπική-νοµική διαδικασία ολοκλήρωσής της. Έτσι, οι διάφορες συνέπειες της, 

ιδίως αυτές που αφορούν στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, 

µπορεί να εµφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή και πολύ µετά την τυπική 

ολοκλήρωση µιας συγχώνευσης, κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη 

ρύθµιση και την προστασία των αντίστοιχων εργασιακών δικαιωµάτων. 

Συνήθως, ο συνδυασµός εξαγοράς µε συγχώνευση εξαρτάται: 

o Από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοραζόµενης επιχείρησης 

o 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). 

o 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, i) τον προσεκτικό και λεπτοµερή σχεδιασµό 
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των εξαγορών και συγχωνεύσεων και ii) τη σηµασία του παράγοντα 

«ανθρώπινο δυναµικό» και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής τους στο νέο, 

ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος εξαγορές και 

συγχωνεύσεις καλύπτει µεγάλη ποικιλία πραγµατικών 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.2 

 

1.3 Βασικές διακρίσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων και των 
κινήτρων τους 

Τα κίνητρα, τα οποία συνήθως οδηγούν τις επιχειρήσεις σε εξαγορές 

και συγχωνεύσεις, θα πρέπει να µελετηθούν υπό το πρίσµα των εναλλακτικών 

επιλογών που εµφανίζονται στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης, η µελέτη των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από δύο 

οπτικές γωνίες. Η µία πλευρά είναι αυτή του αγοραστή και η άλλη είναι εκείνη 

του πωλητή. Τα κίνητρα για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των 

ενδιαφεροµένων πλευρών, οδηγούν στη διάκριση µεταξύ των «επιθετικών» ή 

ενεργητικών κινήτρων και των «αµυντικών» ή παθητικών κινήτρων. Μια 

σηµαντική διάκριση των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η ακόλουθη: 

1. Οριζόντια συγχώνευση 

2. Κάθετη συγχώνευση 

3. Οµόκεντρη συγχώνευση 

4. ∆ραστική συγχώνευση 

Αξίζει να τονιστεί ότι, η κάθετη συγχώνευση διακρίνεται σε κάθετη 

συγχώνευση προς τα εµπρός και σε κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω. 

Παρακάτω, ακολουθεί ανάλυση των διακρίσεων των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, όπως εµφανίζονται παραπάνω: 

 

1. Η οριζόντια συγχώνευση αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι 

προς συγχώνευση εταιρίες συµµετέχουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής, µε 

αποτέλεσµα η ποικιλία της παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών τους 

                                                           
2
 www.morax.gr 

 



ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

[9] 

 

να µη µεταβάλλεται ουσιαστικά µετά τη συγχώνευση. Η οριζόντια 

ολοκλήρωση αποτελεί έναν άµεσο και γρήγορο τρόπο για την είσοδο µιας 

επιχείρησης σε µια νέα αγορά. Έτσι, συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα 

της οριζόντιας συγχώνευσης αποτελούν, ο συνεχώς µειούµενος 

ανταγωνισµός στις αγορές που δραστηριοποιείται η νέα εταιρία, η αδιάκοπη 

διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η 

παράλληλη διαφοροποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων. 

2. Η κάθετη συγχώνευση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαιρείται σε δύο 

κατηγορίες. Η έννοια της κάθετης συγχώνευσης προς τα εµπρός, αποτελεί ένα 

µηχανισµό για τη διατήρηση των εµπορικών κερδών µέσα στην επιχείρηση, 

µε την παράλληλη αποφυγή της διαρροής των κερδών της προς τους 

εµπορικούς συνεργάτες-µεσάζοντες, της παραγωγικής διαδικασίας.  

Αντίστοιχα, η κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω, παρέχει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να αναλάβει δραστηριότητες, που ως εκείνη τη 

στιγµή αποτελούσαν προστάδιο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Η 

κάθετη ολοκλήρωση δηµιουργεί στην επιχείρηση µια δυνατότητα ελιγµού και 

ευελιξίας, τόσο σε θέµατα ποιότητας, όσο και ποιοτικού ελέγχου των 

επιµέρους ενδιάµεσων υποπροϊόντων που χρησιµοποιεί στην παραγωγική 

της διαδικασία. Ο συνδυασµός των δύο αυτών διαφορετικών τεχνικών κάθετης 

συγχώνευσης, είναι δυνατό να οδηγήσει σε οικονοµίες κλίµακας, ως 

αποτέλεσµα του συνδυασµού της βελτίωσης τόσο σε θέµατα τιµολόγησης 

προϊόντων και των ενδιάµεσων εισροών του οικονοµικού κυκλώµατος, όσο και 

σε θέµατα ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και των 

υποπροϊόντων που η ίδια χρησιµοποιεί. 

3. Η οµόκεντρη συγχώνευση επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις, όπου µια 

επιχείρηση επιδιώκει την επέκταση σε οµοειδής επιχειρήσεις του κλάδου της 

οικονοµικής της δραστηριότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων 

που εξαγοράζονται είναι το γεγονός ότι, παράγουν διαφοροποιηµένα 

προϊόντα, σε σχέση µε το παραγόµενο προϊόν της εξαγοράστριας εταιρίας, 

γεγονός το οποίο οδηγεί σε διαφοροποιηµένα τελικά προϊόντα (µε 

διαφοροποιηµένη τεχνική διαδικασία παραγωγής). 

4. Η δραστική συγχώνευση τελείται, όταν µια επιχείρηση εισέρχεται σε 

έναν εντελώς νέο κλάδο ή σε ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία και βεβαίως 

απευθύνεται σε µία πλήρως καινούρια αγορά αγαθών και υπηρεσιών, 
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αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, αναφορικά µε 

την εξέλιξη της επένδυσης. 

Όλες οι παραπάνω µέθοδοι, οι οποίες αναλύθηκαν, αποτελούν 

ουσιαστικά τους τρόπους µε τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει 

την οριζόντια ολοκλήρωση. 

Αντίθετα, η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί την εναλλακτική µορφή 

ανάπτυξης της επιχείρησης µέσω της σύστασης και δηµιουργίας θυγατρικών 

επιχειρήσεων. Έτσι, ουσιαστικά παράγει οτιδήποτε της είναι αναγκαίο, 

προκειµένου να καθετοποιήσει την παραγωγική της δραστηριότητα (όλες 

δηλαδή τις ενδιάµεσες εισροές που θεωρούνται απαραίτητα συστατικά στην 

παραγωγική της διαδικασία). Η εξάρτηση από τους προµηθευτές µπορεί να 

αποτελέσει σηµαντικό κίνδυνο για την κερδοφορία της επιχείρησης, ειδικά σε 

περιπτώσεις που εµφανίζεται το φαινόµενο του µονοπωλίου στους 

συντελεστές της παραγωγής. Η καθετοποίηση στην περίπτωση αυτή, µπορεί 

να βοηθήσει στην απεξαρτητοποίησή της από τους προµηθευτές, 

απαλλάσσοντάς την ταυτόχρονα από ενδεχόµενα προηγούµενα προβλήµατα 

σε θέµατα κόστους αλλά και έγκαιρης προµήθειας πρώτων υλών. Παράλληλα, 

αξίζει να αναφερθούν και τα πλεονεκτήµατα ποιότητας των ενδιάµεσων 

υποπροϊόντων, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος της. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται το παράδειγµα µιας 

αυτοκινητοβιοµηχανίας των Η.Π.Α. και των θετικών αποτελεσµάτων που 

κατάφερε να επιτύχει µέσω της καθετοποίησης της παραγωγής της, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, σε επίπεδα όπως η κερδοφορία και ο χρόνος 

κατασκευής ενός νέου µοντέλου.3 

 

1.4 Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
. Τα κίνητρα για την πραγµάτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα, το βραχυπρόθεσµο, το 

µεσοπρόθεσµο και το µακροπρόθεσµο επίπεδο. 

 Στο βραχυπρόθεσµο επίπεδο, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

προκύπτουν από τα παρακάτω κίνητρα: 

                                                           
3
 www.inegsee.gr 
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o Αύξηση των κερδών ανά µετοχή. Η αύξηση των κερδών ανά µετοχή 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αύξηση της 

τιµής της µετοχής και τη δηµιουργία υπεραξίας στους µετόχους. 

o Μείωση του δείκτη Ρ/Ε. Ο δείκτης Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών 

της επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδοµένος χρηµατοοικονοµικός 

δείκτης. Η χρηστική αξία του εν λόγω δείκτη, εντοπίζεται στο γεγονός ότι, 

παριστάνει το «premium», το οποίο είναι διατεθειµένος ο επενδυτής να 

πληρώσει για κάθε χρηµατική µονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση. 

Σε πολλές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, το δυναµικό κίνητρο 

είναι η µείωση του δείκτη Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις µειωµένης κερδοφορίας. 

o Οι συνέργειες που δηµιουργούνται σε θέµατα ρευστότητας. Πολλές 

επιχειρήσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν πρόβληµα σε δείκτες ρευστότητας, 

επιδιώκουν τη συνένωση µε κάποια εταιρία, η οποία διαθέτει πιο υγιή 

χρηµατοοικονοµική διάρθρωση. 

o Τα φορολογικά οφέλη. Τα φορολογικά οφέλη, τα οποία προκύπτουν 

είτε µέσω της αλλαγής της κλίµακας φορολόγησης επί των κερδών, είτε µέσω 

της αύξησης του ορίου των αποθεµατικών, είτε µέσω ενός συνδυασµού των 

δύο παραπάνω παραγόντων. 

Αντίστοιχα, τα µεσοπρόθεσµα κίνητρα παρουσιάζονται ως εξής: 

o Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η αύξηση των 

µεγεθών του ενοποιηµένου πλέον ισολογισµού, οδηγεί σε µεγαλύτερο ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, µειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν τόσο οι µέτοχοι, 

όσο και οι δανειστές της επιχείρησης (προµηθευτές, χρηµατοοικονοµικοί 

οργανισµοί, κ.λπ.). 

o Μείωση του συνολικού δανεισµού του νέου σχήµατος, µε παράλληλη 

βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης σε µεσοπρόθεσµο 

επίπεδο. 

o ∆ηµιουργία και εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, που 

εµφανίζονται σε επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους. Οι οικονοµίες κλίµακας 

µεταφράζονται σε οικονοµική αξία, µέσω του αυξηµένου µεγέθους και της 

αυξηµένης παραγωγικής ικανότητας, την οποία αποκτά η επιχείρηση για το 

χαρτοφυλάκιο των αγαθών και υπηρεσιών της. Επιπλέον, σε µακροχρόνιο 

επίπεδο, επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε 
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επίπεδο τόσο κλάδου, όσο και αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, η επιχείρηση αυξάνει 

τη διαπραγµατευτική της ικανότητα σε επίπεδο προµηθειών ενδιάµεσων 

υποπροϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση επιτυγχάνει τη µείωση του 

λειτουργικού της κόστους µε παράλληλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους 

της. Αντίστοιχα, οι οικονοµίες φάσµατος επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

κινηθεί σε νέες κατευθύνσεις προϊόντων και σε νέους κλάδους της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Έτσι, η επιχείρηση επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων της, καλύπτοντας ολοένα και µεγαλύτερο φάσµα των 

καταναλωτικών αναγκών µιας οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε 

νέες αγορές, αυξάνοντας έτσι το ρυθµό ανάπτυξής της και µειώνοντας την 

εξάρτησή της από συγκεκριµένες αγορές και προµηθευτές. 

o Μακροχρόνια ενδυνάµωση της επιχείρησης, µέσω της µειωµένης 

έντασης του ανταγωνισµού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο. Σε µια αγορά 

ολιγοπωλιακής διάρθρωσης, δύο σηµαντικοί «πελάτες» έχουν συµφέρον να 

ενώσουν τις δυνάµεις τους, παρά να αναλωθούν σε έναν πόλεµο µεταξύ τους, 

ο οποίος πιθανόν να µην οδηγήσει σε κάποιο τελικό νικητή, µέσω της µείωσης 

των τιµών των τελικών προϊόντων.  

o Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών  

επιχειρηµατικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, λόγω 

της άµεσης επαφής µεταξύ των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν ένα 

«οµαδικό κεφάλαιο» σηµαντικής δυναµικής, το οποίο η µεγάλη επιχείρηση, 

λόγω του µεγέθους της δεν µπορεί να το επιτύχει (λειτουργεί σε αυτήν την 

περίπτωση, το µεγάλο µέγεθος, ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη οµαδικού 

πνεύµατος εργασίας). 

o ∆ηµιουργούνται δυνατότητες συνεργίας, µέσω του µεγαλύτερου 

µεγέθους µεταξύ των δύο επιχειρήσεων, το οποίο κατά τη διάρκεια της 

αρχικής διαπραγµάτευσης, δεν µπορούσε να υπολογιστεί και να συνεκτιµηθεί 

στην αποτίµηση της αρχικής συµφωνίας. Παρ’ όλα αυτά, σε µακροχρόνιο 

επίπεδο ανακαλύπτονται σταδιακά νέοι επιχειρηµατικοί σχεδιασµοί, οι οποίοι 

µπορούν να οδηγήσουν σε επιπρόσθετα στρατηγικά οφέλη.  

o Υπέρβαση εµποδίων εισόδου. Εµπόδια, όπως µεγάλες επενδύσεις για 

εξοπλισµό, εγκαταστάσεις, διαφήµιση και προώθηση προϊόντων, µπορεί να 

παρουσιάζονται κατά την είσοδο των επιχειρήσεων σε µια νέα αγορά. Η θέση 

της επιχείρησης είναι ακόµη πιο δύσκολη αν στην αγορά υπάρχουν ήδη 
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αυξηµένοι ανταγωνισµοί. Μια εξαγορά ή συγχώνευση µε εγχώρια επιχείρηση 

παρέχει, όχι µόνον τη γνώση της αγοράς, αλλά και ένα εγκατεστηµένο δίκτυο 

διανοµής και πιθανώς µια εξασφαλισµένη καταναλωτική πίστη, στο όνοµα της 

επιχείρησης-στόχου. Όσο αυξάνονται τα εµπόδια εισόδου σε µια αγορά, 

ακόµα και µέσω κρατικών παρεµβάσεων, τόσο οι εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις 

αποτελούν διέξοδο για της επιχειρήσεις. 

o ∆ηµιουργούνται µεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι 

είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε νέες µελλοντικές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις 

συνεχώς αυξανόµενες συνθήκες ανταγωνισµού, ενώ παράλληλα, είναι σε 

θέση να διαχειριστούν καταστάσεις ανεπιθύµητων προτάσεων 

συνεργασίας/επιθετικής εξαγοράς (από άλλη επιχείρηση ανταγωνιστή). Έτσι, 

η επιχείρηση ουσιαστικά επιτυγχάνει τη µείωση της µεταβλητότητας-κινδύνου 

σε µια αθέλητη εξαγορά. 

o ∆υνατότητες µεγαλύτερου ρυθµού ανάπτυξης, οι οποίες 

δηµιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις, µέσω των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων για την επιχείρηση. 

Σε σχέση µε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, οι εξαγορές και οι 

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 προώθηση νέων προϊόντων, την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών 

λειτουργιών, την κεφαλαιακή του 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. 
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• Να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν να αναπτύσσονται, 

στα πλαίσια των σύγχρονων επιχειρηµατικών οργανισµών, 

εξαλείφοντας τα µειονεκτήµατα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων µεγάλου µεγέθους. 

o Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων. Είναι γνωστό 

ότι, µια καινοτοµία ή διαφοροποίηση της παραγωγής χρειάζεται σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα µέχρι να αποδώσει και να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη. 

Κατά συνέπεια, ενέχει υψηλό κίνδυνο. Γι’ αυτό, τα στελέχη συχνά προτιµούν 

να πληρώσουν υψηλό τίµηµα για την εξαγορά µιας επιχείρησης, 

αποφεύγοντας το ρίσκο της εξ’ αρχής δηµιουργίας προϊόντος. 

Είναι δυνατόν, να ισχυρισθούν κάποιοι ότι, οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις µπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη της επιχείρησης 

για καινοτοµία, γιατί συνήθως η επιχείρηση διαθέτει περιορισµένους πόρους, 

τους οποίους δε ρισκάρει, για την ανάπτυξη νέου προϊόντος. 

o ∆ιοικητική αλαζονεία. Συχνά, τα διοικητικά στελέχη επιδεικνύουν 

αλαζονική συµπεριφορά, πιστεύοντας ότι µπορούν να διοικήσουν καλύτερα 

τις επιχειρήσεις-στόχους. Πράγµατι, η αλαζονεία είναι πολλές φορές ο κύριος 

λόγος εµπλοκής σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

ωφελούνται οι µέτοχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης και, υπό 

προϋποθέσεις, οι µέτοχοι των εξαγοραζόµενων επιχειρήσεων. ωστόσο, οι 

συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων για το σύνολο της οικονοµίας, 

είναι πολλαπλές, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις και αντιφατικές. 4 

 

1.5 Αντικίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 Πέρα από τα µεγάλα κίνητρα που εµφανίζονται κατά καιρούς, θα 

πρέπει να αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των εξαγορών 

και των συγχωνεύσεων. 

 Οι σηµαντικότεροι λόγοι που δηµιουργούν αποτυχίες, καθώς και τα 

αντικίνητρα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, είναι οι παρακάτω: 

o Προσωπικοί λόγοι των διευθυντικών στελεχών για την εξαγορά και 

πιθανόν λόγοι προβολής των ιδίων κεφαλαίων.  
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o Σε πολλές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, έχει 

παρατηρηθεί έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και ορθής επενδυτικής 

λογικής, η οποία βασίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία. 

o Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά µε τον 

τρόπο που θα πρέπει να υπολογίζονται οι πιθανές συνέργιες. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι υπερβολικές προσδοκίες δηµιουργούν λανθασµένη εικόνα 

στην αγορά, σχετικά µε τις ικανότητες του νέου σχήµατος και τελικά οδηγούν 

στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσµεύσεων. 

o Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Σύνηθες φαινόµενο αποτελεί η 

σύγκρουση µεταξύ των µεθόδων αποτίµησης µιας εξαγοράς και 

συγχώνευσης. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ως καλύτερη µέθοδο, τη 

µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έχουν 

παρατηρηθεί εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες στηρίζονται είτε στην 

Εσωτερική Αξία, είτε στη Χρηµατιστηριακή Αξία – Τρέχουσα Αξία. 

o Σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα παρατηρούνται συγκρουόµενες 

επιχειρηµατικές κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιηµένη 

επιχείρηση πλέον, να αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήµατα που θεωρητικά 

διαθέτει. 

o Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της εξαγοράς και 

συγχώνευσης, µε αποτέλεσµα η καθυστέρηση που επέρχεται, να αναστέλλει 

τα αρχικά σχέδια συγχώνευσης. 

o Συγκρουόµενα συµφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισµός. 

o Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσµικό 

πλαίσιο που ρυθµίζεται από τις κυβερνητικές παρεµβάσεις, όπως και οι 

παράγοντες που αφορούν µεταβλητές, τις οποίες η επιχείρηση δε µπορεί να 

ελέγξει. 

o Η οικονοµική συγκυρία που επικρατεί. Μια εξαγορά και συγχώνευση 

µπορεί να µην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει µπορεί να επιτύχει τους στόχους της, 

ως αποτέλεσµα αποκλειστικά έξω-επιχειρησιακής κατάστασης και των µακρό-

οικονοµικών συνθηκών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνονται συγκεντρωτικά οι κυριότεροι 

λόγοι που ωθούν στην πραγµατοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, 
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καθώς και οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας στρατηγικής ανάπτυξης, µέσω της 

πραγµατοποίησής τους.5 

 

1.6 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

1. Μεγιστοποίηση της απόδοσης των µετοχών. Οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές προσδίδουν µία δυναµική στο νέο όµιλο που αποκτά την 

εµπιστοσύνη των επενδυτών και εξασφαλίζει την άνοδο της τιµής της µετοχής 

του. Αυτή είναι ακόµα µεγαλύτερη εάν ακολουθήσει αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου. Οι προσδοκίες αυτές δρουν βραχυπρόθεσµα. Σταθερή και 

µακροπρόθεσµη άνοδο της µετοχής θα παρατηρηθεί εάν ο όµιλος διευρύνει 

τα κέρδη του στα επόµενα χρόνια. 

2. Η εξοικονόµηση κόστους, µπορεί να ανέλθει σε µερικές περιπτώσεις 

που οι αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συγχωνευµένες εταιρίες 

είναι παρεµφερείς µέχρι και 25%. Οικονοµίες κλίµακας, φάσµατος , µείωση 

µεταφορικών εξόδων και εξόδων συναλλαγής και περισσότερο αποδοτική 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Καλύτερη κατανοµή των 

περιουσιακών στοιχείων. 

3. Αντιµετώπιση του οξυνόµενου ανταγωνισµού µε την προϋπόθεση ότι, 

ο όµιλος θα προσφέρει νέα και διαφοροποιηµένα υψηλής ποιότητας και σε 

ελκυστικές τιµές προϊόντα. Αυτά προϋποθέτουν τη µείωση του κόστους 

λειτουργίας και ιδιαίτερα των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού. 

4. Η ανάγκη δηµιουργίας εταιριών µεγάλου µεγέθους, µέσω 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, επιβάλλεται και από την τεχνολογική πρόοδο, η 

οποία αυξάνει τις οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή και διάθεση των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις δαπανηρή και συµφέρουσα µόνο σε µέλους 

οµίλους. 

5. Η απόκτηση ολιγοπωλιακής δύναµης αυξάνει τα κέρδη και τη φήµη των 

επιχειρήσεων. 
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6. Χρηµατοοικονοµικά και φορολογικά οφέλη, κυρίως µέσα από τη 

διασπορά των κερδών και τη µείωση των διακυµάνσεων. 

7. Βελτίωση ποιότητας προϊόντων, απόκτηση νέας τεχνολογίας. 

8. ∆ιοικητικά οφέλη, βελτιωµένη χρήση πληροφοριών και τεχνογνωσίας.  

 

Σχετικά µε τα µειονεκτήµατα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αυτά 

συνοψίζονται παρακάτω: 

� ∆ιαχρονικά, οι περισσότερες ακαδηµαϊκές έρευνες έδειξαν ότι, µόνο το 

15% περίπου των συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν επιτυχηµένες, ενώ 

ποσοστό µεγαλύτερο του 60% αποτυχηµένες. 

� Εάν η εγχώρια αγορά είναι απόλυτα ανταγωνιστική, τότε υπάρχουν 

µικρά περιθώρια για απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου και υπό την 

προϋπόθεση προσφοράς διαφοροποιηµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας 

και τεχνολογίας. 

� Οι περικοπές κόστους που επιτυγχάνονται µε τις οικονοµίες κλίµακας 

και φάσµατος και τις συνέργειες, είναι εφάπαξ περικοπές. 

� Το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος που συνεπάγονται οι 

συγχωνεύσεις είναι υψηλό. Θα µπορούσε, όµως, να υποστηριχθεί ότι 

πρόκειται για εφάπαξ δαπάνη που συµψηφίζονται µε τις περικοπές κόστους, 

λόγω συνεργιών. 

� Προκύπτουν µεγάλες δυσκολίες προσαρµογής, όπως η ενοποίηση της 

διαφορετικής φιλοσοφίας δράσης των επιχειρήσεων, των διαφορετικών 

µισθολογίων, επιδοµάτων και παροχών και του διαφόρου τρόπου ανέλιξης. 

� Το κοινωνικό κόστος είναι υψηλό, αφού στο 80% των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών υπήρξε µείωση της απασχόλησης µε απολύσεις προσωπικού. 

� Τα προβλήµατα της γλωσσικής ετερογένειας, των διαφορών 

κουλτούρας και των µικρών διαφορών στους εποπτικούς κανόνες, µειώνουν 

τα οφέλη. 

 

Ωστόσο, κατά την εξαγορά ή συγχώνευση, έχουν παρατηρηθεί οι 

παρακάτω κίνδυνοι: 

o Οι κίνδυνοι πριν την εξαγορά, συνδέονται κυρίως µε την τιµολόγηση 

της εξαγοραζόµενης εταιρίας. Η αξία της εξαγοράς θα πρέπει να 

αντισταθµίζεται από την παρούσα αξία των προσδοκώµενων εσόδων που θα 
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προκύψουν. Στην περίπτωση της συγχωνεύσεως δύο πιστωτικών ιδρυµάτων 

που λειτουργούν στην ίδια χώρα µε την ίδια περίπου γραµµή παραγωγής, οι 

στρατηγικοί κίνδυνοι πρέπει λογικά να είναι γνωστοί και συνεπώς εύκολα 

διατηρήσιµοι από την διοίκηση. 

o Στην περίοδο µετά τη συγχώνευση, ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο 

λειτουργικός, που προκύπτει από την ενσωµάτωση του προσωπικού στη νέα 

τράπεζα, την ενοποίηση των συστηµάτων πληροφορικής και διαχειρίσεως 

κινδύνων, τον επανασχεδιασµό ή επέκταση των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου, την καθηµερινή παρακολούθηση των λογιστικών συστηµάτων και 

την επαφή µε την πελατεία. 

o Επίσης, η δηµιουργία µεγάλων και πολύπλοκων χρηµατοοικονοµικών 

οµίλων και οι αλληλεξαρτήσεις αυτών, όπως µετριέται από τη συσχέτιση των 

αποδόσεων των µετοχών τους, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του συστηµατικού 

ρίσκου στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και 

ευκαιρίες.6 

 

1.7 Παράγοντες επιτυχίας εξαγορών και συγχωνεύσεων 
Η επίτευξη επιτυχούς συγχώνευσης απαιτεί την εξασφάλιση έξι 

παραγόντων. Η αποτυχία σε οποιονδήποτε από τους έξι, µπορεί να εµποδίσει 

την επίτευξη των στόχων συγχώνευσης. Μερικοί µπορούν να ελεγχθούν 

εύκολα µέσω του προσεκτικού σχεδιασµού και της εφαρµογής στην πράξη, 

ενώ άλλοι είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν, λόγω των πολυάριθµων 

εξωτερικών δυνάµεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν µεγάλη προσοχή 

στην επίδοσή τους αναφορικά µε αυτούς τους έξι καθοριστικούς παράγοντες 

της επιτυχίας συγχώνευσης και οποιαδήποτε αξιολόγηση της επιτυχίας 

συγχώνευσης θα πρέπει να περιλαµβάνει την αξιολόγηση της επίδοσης σε 

κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες ξεχωριστά. 

Οι έξι καθοριστικοί παράγοντες µιας επιτυχούς συγχώνευσης είναι οι 

παρακάτω: 
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1. Στρατηγικό όραµα 

Το στρατηγικό όραµα πρέπει να δηµιουργήσει µια ξεκάθαρη λογική 

συγχώνευσης που να είναι επικεντρωµένη στη δηµιουργία µακροπρόθεσµων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και όχι µόνο βραχυπρόθεσµων βελτιώσεων 

στη λειτουργική αποδοτικότητα. 

 Οι κυριότερες αιτίες για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων περιλαµβάνουν 

τις προσπάθειες για να αυξηθούν οι οικονοµίες κλίµακας, το γεωγραφικό 

επίπεδο, η γνώση και να διερευνηθεί ο τοµέας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Εάν το στρατηγικό όραµα εστιάζει στις οικονοµίες κλίµακας, 

η µεγαλύτερη αποδοτικότητα και ο περιορισµός των δαπανών είναι υψηλές 

προτεραιότητες και η επιχείρηση προσπαθεί να χτίσει τα πλεονεκτήµατα µέσω 

του µεγέθους. Στις γεωγραφικές συγχωνεύσεις, δύο επιχειρήσεις 

συγχωνεύονται για να επεκτείνουν τη γεωγραφική τους κάλυψη. Όποια και αν 

είναι η κεντρική ιδέα του οράµατος, είναι σηµαντικό η πραγµατική ανάπτυξη 

να είναι η προσδοκία της συγχώνευσης και να µην είναι η λογική 

επικεντρωµένη µόνο στον περιορισµό των δαπανών. Η σαφήνεια του 

στρατηγικού οράµατος είναι πολύ κρίσιµο ζήτηµα. 

 

2. ∆οµή της συµφωνίας – Τρόπος χρηµατοδότησης 

Μια επιτυχηµένη συγχώνευση απαιτεί την ιδιαίτερη συµµετοχή σε δύο 

πτυχές της δοµής της συµφωνίας: τον τύπο της χρηµατοδότησης και το 

premium στην τιµή. Οι συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν συχνά, επειδή η νέα 

επιχείρηση επιβαρύνεται µε πολύ υψηλές πληρωµές χρέους και επειδή 

επίσης,  η τιµή αγοράς είναι πολύ υψηλή. 

 

3. Οφειλόµενη επιµέλεια και αφοσίωση 

Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται πρέπει να επιδείξουν προσοχή για 

να εξασφαλίσουν ότι, η συµφωνία µπορεί να πετύχει στην εφαρµογή του 

προτεινόµενου στρατηγικού οράµατος. Η οµάδα επιµέλειας πρέπει να 

συµπεριλάβει µέλη και από τις δύο επιχειρήσεις, σε διαφορετικές λειτουργικές 

περιοχές και να συµπεριλάβει επίσης, λογιστές, δικηγόρους, τεχνικούς 

κλάδους και άλλους εµπειρογνώµονες. 

 Η επιµέλεια περιλαµβάνει την επίσηµη οικονοµική επιθεώρηση των 

στοιχείων του ενεργητικού, των στοιχείων του παθητικού, των εσόδων και των 
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δαπανών. Περιλαµβάνει επίσης, πολυάριθµα µη οικονοµικά στοιχεία, όπως τη 

δυνατότητα συγχώνευσης διαφορετικών πολιτισµών, διαφορετικών 

τεχνολογιών και ανθρώπινων δυναµικών. 

 

4. Σχεδιασµός προ της εξαγοράς και της συγχώνευσης 

Η προετοιµασία κατά τη διάρκεια της περιόδου που οδηγεί στην 

ανακοίνωση της συγχώνευσης, είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία, 

δεδοµένου ότι είναι κρίσιµο να παρουσιαστεί η συγχώνευση στους 

κατάλληλους ανθρώπους µε σιγουριά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

διατυπώνεται η διαδικασία της ολοκλήρωσης και λαµβάνονται οι βασικές 

αποφάσεις σχετικά µε την ηγεσία, τη δοµή και το χρονοδιάγραµµα για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι σηµαντικό να οριστούν µε σαφήνεια οι 

ρόλοι και οι ευθύνες για εκείνους που συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία της 

ολοκλήρωσης. Οι προσπάθειες επικοινωνίας πρέπει να περιοριστούν, να 

αναπτυχθούν γρήγορα και να αφορούν όλους τους συµµετέχοντες και 

ενδιαφερόµενους. Μια νέα οµάδα ηγεσίας πρέπει να επιλεχτεί αµέσως και να 

καθοριστούν οδηγίες για τους εργαζόµενους στα χαµηλότερα επίπεδα. Η 

επιλογή του νέου ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις συγχωνεύσεις των ίσων, 

δηµιουργώντας εχθρότητες, µε αποτέλεσµα να γίνονται εξαιρετικά 

χρονοβόρες. Οι κοινές ευθύνες µπορούν να είναι µια λύση, αλλά η διανοµή 

της δύναµης µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη σαφήνειας στην κορυφή της 

οργάνωσης. Η πηγή τελικής αρχής, διεύθυνσης και ευθύνης πρέπει να είναι 

σαφής. Η δοµή της νέας επιχείρησης, όπως και η δοµή της νέας διοικητικής 

οµάδας υπεύθυνης για την ολοκλήρωση, πρέπει επίσης να καθοριστούν πριν 

την ανακοίνωση. Στις αληθινές συγχωνεύσεις των ίσων, η δηµιουργία µιας εξ’ 

ολοκλήρου νέας οργάνωσης είναι περισσότερο προτιµητέα από τις 

προηγούµενες δοµές. Η διοικητική οµάδα ολοκλήρωσης πρέπει να έχει ισχύ 

αµέσως και να έχει τη βοήθεια από τουλάχιστον ένα στέλεχος της ανώτερης 

διαχείρισης. Πρέπει επίσης, να τεθούν ηµεροµηνίες για τη λήψη των βασικών 

αποφάσεων και την καθιέρωση των στόχων. Εάν η διαδικασία 

προγραµµατισµού πριν τη συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί αποτελεσµατικά, η 

ολοκλήρωση και η επιτυχία συγχώνευσης θα είναι µάλλον ανέφικτες. 
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5. Ολοκλήρωση µετά την εξαγορά και τη συγχώνευση 

Οι επιχειρήσεις καταστρέφουν συχνά τις συγχωνεύσεις κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Εάν οι προηγούµενοι πέντε 

παράγοντες έχουν εξασφαλιστεί, η επιχείρηση προχωράει προς µια επιτυχή 

συγχώνευση. Η στρατηγική της νέας επιχείρησης και της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης πρέπει να είναι σαφής και η νέα οργανωτική πρέπει να είναι 

καλά καθορισµένη.  

 Επιπλέον, πρέπει να σχεδιαστούν σωστά οι σχετικές διαδικασίες για τη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, των τεχνικών λειτουργιών και της διαχείρισης 

των πελατών. Η διαδικασία ολοκλήρωσης µετά τη συγχώνευση αρχίζει µε τον 

κατάλληλο προγραµµατισµό, αλλά και ο καλός προγραµµατισµός από µόνος 

του δεν εγγυάται την καλή εκτέλεση. Μετά την ανακοίνωση, η επιτυχηµένη 

ολοκλήρωση µετά τη συγχώνευση µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν τα µέρη του 

οργανισµού έχουν τη γνώση, τους πόρους και την αφοσίωση να 

προχωρήσουν µπροστά, χωρίς να καταστρέψουν την πρόσθετη αξία κατά τη 

διαδικασία ολοκλήρωσης. 

 

6. Εξωτερικοί παράγοντες 

Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των συγχωνεύσεων 

δεν είναι ελεγχόµενοι από την ίδια επιχείρηση. Οι µεταβαλλόµενοι οικονοµικοί 

όροι για παράδειγµα, µπορούν να δηµιουργήσουν απροσδόκητες συνέπειες, 

όσον αφορά την απασχόληση ή τη διατήρηση των πελατών. Σε ακραίες 

περιπτώσεις, η πορεία µιας επιχείρησης µπορεί να επηρεαστεί από τις τύχες 

ενός µόνο πελάτη ή ενός συνεργάτη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες µπορεί να 

έχουν επιπτώσεις σε µια, ούτως ή αλλιώς επιτυχηµένη συγχώνευση και δεν 

υπάρχει τρόπος να έχει προβλεφθεί ή να αποτραπεί κάτι τέτοιο.7 

 

1.8 Παράγοντες αποτυχίας εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 Οι λόγοι αποτυχίας και τα µειονεκτήµατα µερικών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών που αναπτύσσονται πιο κάτω, απορρέουν από τη διεθνή εµπειρία. 

Μπορούν όµως κάλλιστα να αφορούν και την ελληνική πραγµατικότητα. 

                                                           
7
 «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Βασίλης Μ. Παπαδάκης, εκδ. Ε. 

Μπένου, Αθήνα 2007 
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1. Ανεπαρκής αξιολόγηση 

Όταν µια επιχείρηση εξετάζει µια εξαγορά ή συγχώνευση, συνήθως 

εισέρχεται σε µια διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης – στόχου. Συχνά όµως, 

η διαδικασία αποδεικνύεται ανεπαρκής, αφού µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, 

µετά την εξαγορά ή συγχώνευση, ανακαλύπτει ότι υπερτίµησε τα οφέλη που 

θα αποκόµιζε ή υποεκτίµησε τα κόστη που θα απέρρεαν. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που µια επιχείρηση αποφασίζει 

να εφαρµόσει στρατηγική ανάπτυξης µέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων, είναι 

η πιθανότητα να επιτευχθεί ένα ή περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την 

ύπαρξη συνεργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος, µια εξαγορά ή συγχώνευση 

να γίνεται αποκλειστικά µε το κριτήριο της µεγέθυνσης και µε έλλειψη 

στρατηγικού οράµατος. Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στον τραπεζικό τοµέα, 

έχουν την τάση να εξαγοράζουν άλλες, από φόβο µήπως το µικρό τους 

µέγεθος τις καταστήσει ευάλωτες σε εξαγορές. Συχνά, η αναίτια εξαγορά και η 

ανεπαρκής αξιολόγηση των εξαγοραζόµενων εταιριών, όχι µόνο δεν αποφέρει 

συνεργίες, αλλά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές του όλου εγχειρήµατος. 

 

2. ∆υσκολίες ενοποίησης – ο ανθρώπινος παράγοντας 

∆εύτερος βασικός λόγος αποτυχίας µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης 

είναι η αδυναµία γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των επιχειρήσεων, 

δηλαδή της ένωσης δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, των 

χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων και συστηµάτων ελέγχου, καθώς και την 

προσπάθεια δηµιουργίας αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των 

διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. πρόκειται για µια διαδικασία 

χρονοβόρα και µε αµφίβολά αποτελέσµατα. 

 

3. Αρνητικές επιπτώσεις της καθυστέρησης ενοποίησης 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, το διάστηµα µεταξύ της 

ανακοίνωσης µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης και της ολοκλήρωσης της, 

διευρύνεται περισσότερο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Αυτή η εξέλιξη έχει 

ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο επί της αποτελεσµατικής πραγµατοποίησης της 

συγχώνευσης, λόγω της επίδρασής της σε πέντε κρίσιµα σηµεία: 
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o Αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Όσο πιο αργά δηµιουργηθεί ο νέος 

οργανισµός, τόσο πιο αργά θα επιτευχθούν και οι συνέργιες. Για την 

εξαγορά ή συγχώνευση όµως, δεσµεύτηκαν κεφάλαια που πρέπει να 

αρχίσουν µέσα στο προγραµµατισµένο χρονικό διάστηµα να 

αποδίδουν. Καθυστερήσεις στην πραγµατοποίηση συνεργιών, 

συνεπάγονται µείωση της πραγµατικής αξίας τους, δεδοµένου ότι το 

κεφάλαιο έχει κόστος ευκαιρίας.  

o Κόστος µειωµένης παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Η περίοδος 

µέχρι την ενοποίηση είναι για τους εργαζόµενους ένα χρονικό διάστηµα 

άγχους και φόβου ότι τα κεκτηµένα τους µπορεί να χαθούν. Κάτω από 

την πίεση αυτή, είναι δυνατό να αποχωρήσουν οι εργαζόµενοι – 

κλειδιά, εάν βρουν αλλού εργασία. 

o Απώλεια σηµαντικών προµηθευτών και πελατών. Οι προµηθευτές 

αναρωτιούνται αν θα εξακολουθούν να συνεργάζονται µε τη νέα 

επιχείρηση και εάν οι όροι θα είναι οι ίδιοι. Εξετάζουν και το ενδεχόµενο 

συνεργασίας µε άλλους πελάτες για να µην βρεθούν προ δυσάρεστων 

εκπλήξεων, αν η επιχείρηση τους ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας. 

Οι πελάτες, οµοίως, διερωτώνται εάν ο νέος οργανισµός που θα 

προκύψει, θα συνεχίσει να συνεργάζεται µαζί τους στην ίδια βάση 

συνεργασίας. Οι ανταγωνιστές µπορεί να εκµεταλλευτούν την αγωνία 

των πελατών και να τους προσελκύσουν. 

o Κίνδυνος από τους ανταγωνιστές να ενισχύσουν τελικά αυτοί τη δική 

τους θέση. Όσο περισσότερες δυσχέρειες αντιµετωπίζονται κατά τη 

διαδικασία ενοποίησης, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο χρόνος για τον 

οποίο αφιερώνει η εξαγοράζουσα επιχείρηση µέρος των πόρων της και 

της προσοχής της, στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και της 

µετέπειτα ενσωµάτωσης της εξαγοραζόµενης. Στερεί δε, τους 

πολύτιµους αυτούς πόρους από τη βασικής της δραστηριότητα, 

δίνοντας στους ανταγωνιστές την µοναδική ευκαιρία να την εκτοπίσουν 

και να ενισχύσουν της δική τους θέση στον κλάδο. 

 

4. Υπερβολικό χρέος 

Μια επιχείρηση που αποφασίζει να εξαγοράσει µια άλλη, είναι 

διατεθειµένη να πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει. Όµως, συνήθως, είτε 
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λόγω ελλιπούς ανάλυσης και εξονυχιστικού ελέγχου των οικονοµικών της 

επιχείρησης – στόχου, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης των στελεχών 

της, για την απόφασή τους, η επιχείρηση πριν το κλείσιµο της συµφωνίας, 

βρίσκεται σε θέση όπου δε γνωρίζει την ακριβή αξία που έχει η επιχείρηση – 

στόχος. 

 

5. Ρόλος στελεχών 

Προβλήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν και στην πορεία των 

διαπραγµατεύσεων για εξαγορές ή συγχωνεύσεις. Στις διαπραγµατεύσεις 

συµµετέχουν τα στελέχη της επιχείρησης – αγοραστή και ένα πλήθος πολλών 

ατόµων µε διάφορες ειδικότητες, είτε από την ίδια την εταιρία, είτε ανεξάρτητα 

από αυτήν. Τα εν λόγω άτοµα, τα οποία συνήθως δεν έχουν συνεργαστεί 

ποτέ µεταξύ τους, καλούνται να αναλύσουν, να επεξεργαστούν και να 

παρουσιάσουν από κοινού την άποψή τους για την επικείµενη απόφαση που 

πρέπει να ληφθεί σε πολύ σύντοµο χρόνο και συχνά χωρίς επιτυχία. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί κάθε στέλεχος µελετά από τη δική του οπτική γωνία την 

ελκυστικότητα της εξαγοράς ή συγχώνευσης και δεν την αντιµετωπίζει 

συνολικά. Έτσι, συχνά συγκεντρώνονται πολλές απόψεις που αφορούν 

διαφορετικούς τοµείς της επιχείρησης και όχι µια σφαιρική ανάλυση, όπως θα 

ήταν αναγκαίο.8

                                                           
8
 «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Βασίλης Μ. Παπαδάκης, εκδ. Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 
 

2.1 Γενικό πλαίσιο 
Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και ο διεθνής ανταγωνισµός έχουν 

οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σηµαντική αύξηση των αναδιαρθρώσεων, 

των εξαγορών και των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων. 

Βασικές αιτίες του φαινοµένου, του λόγου δηλαδή για τον οποίο µια 

επιχείρηση αποφασίζει να εξαγοράσει ή να συγχωνευθεί µε µια άλλη, είναι η 

εδραίωση της θέσης της, στην παγκόσµια ή εγχώρια αγορά, η διαφοροποίηση 

των επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα και αγορές, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία 

µεγάλων οικονοµικών συγκροτηµάτων. 

Οι πρώτες τρεις περίοδοι εκδήλωσης του φαινοµένου, αφορούν 

αποκλειστικά στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. Η πρώτη (1898-1902) 

οδήγησε σε δηµιουργία µονοπωλίων, η δεύτερη (1925-1930) σε δηµιουργία 

ισχυρών ολιγοπωλίων, ενώ η Τρίτη (1966-1968) είχε ως κύριο χαρακτηριστικό 

την επιθετική επέκταση και διαφοροποίηση των εταιριών σε νέα προϊόντα και 

αγορές, µε αποτέλεσµα, όπως προαναφέρθηκε, µεγάλων οικονοµικών 

επιχειρήσεων. 

Το τέταρτο κύµα συγχωνεύσεων που εµφανίστηκε από το 1984 έως το 

1989, αποτελεί την αρχή της εκδήλωσης αυτού του συσσωρευµένου εταιρικού 

πλούτου και πραγµατοποιήθηκε µέσω επεκτατικής δράσης των µεγάλων 

αυτών συγκροτηµάτων, για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Το οικονοµικό 

µέγεθος των συγχωνεύσεων κατά την περίοδο αυτή αυξάνεται, ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφεται το πρώτο κύµα διασυνοριακών συγχωνεύσεων, 

κυρίως µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου, Γαλλίας και Αµερικής. 

Την ίδια περίοδο αρχίζει η έντονη διεξαγωγή µετασχηµατισµών 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Η δραστηριότητα αφορά ως επί το πλείστον 

στον τοµέα της µεταποιητικής βιοµηχανίας (63% επί του συνόλου), και 

αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στις οικονοµικές εξελίξεις που δηµιουργεί η 

επερχόµενη λειτουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. 
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Ύστερα από µια µικρή ύφεση, έκανε την εµφάνισή του, τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, το πέµπτο κύµα συγχωνεύσεων 

(1993-2004), το οποίο συνεχίζεται έως σήµερα. Κύρια χαρακτηριστικά του 

είναι η κατακόρυφη άνοδος στον αριθµό και στην αξία των 

πραγµατοποιούµενων συγκεντρώσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, η διεύρυνση της δραστηριότητάς του σε όλες τις αναπτυγµένες 

χώρες και η αυξανόµενη διεξαγωγή διασυνοριακών, είτε ευρωπαϊκής είτε 

παγκόσµιας κλίµακας συγχωνεύσεων, µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται ως 

πρώτο «διεθνές κύµα». 

Τα έτη 1999-2000, η ευρωπαϊκή συγχωνευτική δραστηριότητα εισήλθε 

στην πιο ώριµη φάση της, µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Κοινής Αγοράς 

και της σταδιακής παγκοσµιοποίησης των οικονοµικών αγορών, µε συνέπεια 

την κατακόρυφη άνοδο της στις εγχώριες και στις διεθνείς συγχωνεύσεις. 

Έτσι, την παραπάνω περίοδο: 

� Η συνολική αξία των συγχωνεύσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 

επίπεδο πενταπλασιάστηκε, ο συνολικός αριθµός τους αυξήθηκε κατά τρεις 

φορές και το µέσο µέγεθος διπλασιάστηκε. 

� Οι «κοινοτικές» συγχωνεύσεις, (δηλαδή οι συγχωνεύσεις που οι 

συµµετέχουσες εταιρίες έχουν έδρα σε διαφορετική χώρα εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15), ανήλθαν από 11,9% το 1991 επί του συνόλου 

των ευρωπαϊκών συγχωνεύσεων σε 14,9% το 2000, ενώ οι «διεθνείς» 

(δηλαδή οι συγχωνεύσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ εταιριών µε έδρα 

την Ευρώπη και εκτός αυτής), ανήλθαν από 14,5% σε 24,1% αντίστοιχα. 

� Από το 1994 και µετά, οι εξαγορές αλλοδαπών εταιριών από εταιρίες 

εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκαν κατά τέσσερις φορές, 

καταδεικνύοντας πλέον την πλήρη προσαρµογή των Ευρωπαϊκών εταιριών 

στις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού. 

Στο διάστηµα αυτό, η συµµετοχή της Ελλάδας στην συγχωνευτική 

δραστηριότητα ανέρχεται σε 1,12% επί του συνόλου, µε το Ηνωµένο Βασίλειο 

να κρατάει την πρώτη θέση µε ποσοστό 31,39% και να ακολουθούν µε υψηλά 

επίσης ποσοστά η Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. 

Σε επίπεδο τοµέα δραστηριότητας, τόσο των «εγχώριων» όσο και των 

«κοινοτικών» και «διεθνών» συγχωνεύσεων, είναι σαφές ότι, το επίκεντρο τα 

τελευταία χρόνια µετατέθηκε στον τοµέα των υπηρεσιών, µε τον τοµέα της 
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µεταποίησης να περιορίζεται στο 35%, ενώ ο τοµέας της πρωτογενούς 

βιοµηχανίας παραµένει πάντα σε πολύ περιορισµένα επίπεδα. 

Πιο συγκεκριµένα, σε επίπεδο κλάδων, σηµαντικό προβάδισµα 

κατέχουν οι κλάδοι των υπηρεσιών βιοµηχανίας (επιχειρηµατικές, 

προσωπικές εταιρίες), ακολουθούν οι µεταποιητικοί κλάδοι της επεξεργασίας 

πλαστικών, της βιοµηχανίας µετάλλου, των µηχανηµάτων και ηλεκτρικών 

υπολογιστών, η χηµική βιοµηχανία και τέλος, σε επίσης υψηλή θέση 

βρίσκονται οι κλάδοι των οικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται παγκόσµια τάση για στρατηγική 

αναδίπλωση προς τον κύριο κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων. η 

επιθετική εξάπλωση µέσω της ανάπτυξης της πολυκλαδικής δραστηριότητας, 

στην οποία επιδόθηκαν κατά κόρον τις προηγούµενες δεκαετίες πολλές 

επιχειρήσεις, παρουσιάζει ύφεση, µε αποτέλεσµα την διενέργεια, ως επί το 

πλείστον, οµαδικών συγχωνεύσεων. 

Το πέµπτο κύµα συγχωνεύσεων χαρακτηρίζεται από την 

χρησιµοποίηση των συγχωνεύσεων ως µέσου επενδύσεων εξωτερικού, λόγω 

σηµαντικών ευχερειών, που αυτή παρέχει σε σχέση µε την ίδρυση νέου 

νοµικού προσώπου. Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα προκαλεί έντονο 

«µεταναστευτικό» κύµα επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και σε κλάδους της 

µεταποιητικής βιοµηχανίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο, µε κύριο στόχο τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και του Νότιου 

Ηµισφαιρίου. Τα αίτια του φαινοµένου αυτού εστιάζονται σε διαφορετικές 

οικονοµικές και νοµικές συνθήκες που παρουσιάζουν οι αγορές αυτές και 

κυρίως, στην ύπαρξη εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, στο επίπεδο της 

ποιότητας της εταιρικής νοµοθεσίας, στο επίπεδο της προστατευτικής 

εργατικής νοµοθεσίας, στο κόστος εργασίας και παραγωγής, στο φορολογικό 

καθεστώς κ.λπ. Η δραστηριότητα της µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων 

προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση, στις εργασιακές σχέσεις 

αλλά και στην οικονοµία και αποτελεί αντικείµενο προβληµατισµών τόσο σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των 

συνεπειών της παγκοσµιοποίησης. Άλλωστε, τα αίτια της εντατικοποίησης 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών συνδέονται και µε τις σύγχρονες 
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οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές που επιβάλλει η λειτουργία της 

παγκοσµιοποιηµένης, ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς. 

Η παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών αγορών επηρέασε βαθύτατα την 

διεξαγωγή συγχωνεύσεων, καθώς διεύρυνε το πεδίο της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και δηµιούργησε συνθήκες αυξηµένου ανταγωνισµού. Η 

εταιρική αναδιάρθρωση, µε σκοπό την συνεχή επέκταση, την άµεση 

απόκτηση τεχνολογίας και πνευµατικής ιδιοκτησίας, την µείωση του κόστους 

παραγωγής και εργασίας, την ιδανική αξιοποίηση – εντατικοποίηση της 

εργασίας (µε ταυτόχρονη εξειδίκευση και διαίρεση της εργασίας) ή τον 

αποκλεισµό ενδεχόµενου ανταγωνισµού, κρίνεται απαραίτητη για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Σηµαντικό παράγοντα εντατικοποίησης των συγχωνεύσεων. Στο 

πλαίσιο της λειτουργίας αυτών ως µέσο επενδύσεων εξωτερικού, 

διαδραµατίζουν οι διαφορές σε νοµικό και οικονοµικό επίπεδο που 

παρουσιάζουν οι ανά τον κόσµο ενοποιηµένες αγορές, δηµιουργώντας έτσι 

µεταναστευτικά «κύµατα» εισόδου στις αγορές αυτές, µέσω συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. 

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι πολιτικές και οικονοµικές διαδικασίες 

ενοποίησης, όπως η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της 

«Mercosour» στην Λατινική Αµερική, επηρεάζουν την συγχωνευτική 

δραστηριότητα. 

Θεµελιώδης προϋπόθεση για την ύπαρξη και εντατικοποίηση των 

συγχωνεύσεων, κρίνεται από την θεωρία, η ύπαρξη οικονοµίας της αγοράς, η 

αποτελεσµατική κεφαλαιαγορά και οι αναπτυγµένοι χρηµατοοικονοµικοί 

θεσµοί, καθώς δηµιουργούν µεγάλες δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω του 

χρηµατιστηρίου, συσσώρευση εταιρικού πλούτου αλλά και απλοποιηµένη, 

ευέλικτη διαδικασία απόκτησης του ελέγχου ή της εξαγοράς µιας εταιρίας, 

µέσω των µετοχών της. Οι προϋποθέσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε µικρό 

ή µεγάλο βαθµό, στο σύνολο των αναπτυγµένων και αναπτυσσοµένων 

χωρών ανά τον κόσµο και σε συνδυασµό µε την επικράτηση των 

φιλελεύθερων οικονοµικών πολιτικών, έθεσαν τις συγχωνεύσεις σε κυρίαρχο 

ρυθµιστή του ανταγωνισµού της αγοράς. Η απελευθέρωση των οικονοµικών 

αγορών και του εµπορίου, οι αποκρατικοποιήσεις, η σηµαντική παροχή 

κεφαλαίων (µέσω τραπεζικών και κρατικών χρηµατοδοτικών  συστηµάτων) 
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για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων, καθώς και η 

δηµιουργία νοµικών πλαισίων για την προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισµού και την διοικητική απλοποίηση των συγχωνεύσεων, 

δηµιούργησαν τις βάσεις για έντονη εταιρική δραστηριότητα. 

Η θεαµατική εξέλιξη της τεχνολογίας αναφέρεται ως σηµαντικός 

παράγοντας διεξαγωγής συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η εξέλιξη της 

τεχνολογίας στους τοµείς των µεταφορών και της επικοινωνίας καθιστά εφικτή 

την ανάπτυξη της εταιρικής οργάνωσης, χωρίς γεωγραφικά όρια, ευνοώντας 

έτσι την εταιρική επέκταση. Επιπλέον, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

επιβάλλουν στις εταιρίες, προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές, είτε 

την εξαγορά εταιριών που διαθέτουν τεχνογνωσία, είτε την είσοδο, µέσω 

εξαγορών, σε αγορές που διαθέτουν τεχνογνωσία ή εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό. 

Τέλος, ένα σηµαντικό ποσοστό συγχωνεύσεων, ιδιαίτερα εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδεται στην κρίση του βιοµηχανικού τοµέα από 

την εξελικτική πορεία της οικονοµίας των αναπτυγµένων χωρών, από την 

γεωργία στην βιοµηχανία και τέλος, στον τοµέα των υπηρεσιών, 

προκαλώντας έτσι την στρατηγική αντίδραση των εταιριών µέσω 

αναδιαρθρώσεων.9 

 

2.2 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο 
Στις Ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα της ∆υτικής Ευρώπης, λόγω των 

αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και των νέων οικονοµικών 

προσανατολισµών τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν, 

περιόρισαν ή µετέβαλαν τους παραγωγικούς τους στόχους ή ακόµη, 

µετέφεραν σε άλλες περιοχές ή χώρες τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις. 

Αποτέλεσµα ήταν να εµφανιστεί ένα κύµα οµαδικών απολύσεων, 

υποαπασχόλησης και γενικότερα προβληµάτων στις εργασιακές σχέσεις, και 

αντιδράσεων του συνδικαλιστικού κινήµατος. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, ο αριθµός των µετασχηµατισµών 

των επιχειρήσεων αυξήθηκε σηµαντικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980,  

 

                                                           
9
 «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Παπαδάκης Β. Αθήνα (2002) 
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και µετά από µια µικρή κάµψη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρουσιάζει 

όλο και µεγαλύτερη ανάκαµψη. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό χώρο, συνεχίζονται µε 

έντονους ρυθµούς κατά την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάζονται δε, άµεσα 

συνδεδεµένες µε τις διαδικασίες αναδιαρθρώσεων και µετεγκαταστάσεων των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο κοµµάτι τους. Η 

παγκόσµια εικόνα της οικονοµίας καθώς και η άνοδος του ευρώ έναντι του 

δολαρίου, συνέβαλαν στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στο 

χώρο του ευρώ, και επέτειναν τις συνεχώς αυξανόµενες αναδιαρθρώσεις των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

 Αναλύοντας όµως, την έννοια της αναδιάρθρωσης µιας επιχείρησης, 

φαίνεται ότι είναι ευρεία και περιλαµβάνει κάθε προσπάθεια, εσωτερική ή 

εξωτερική, της εταιρίας για εξυγίανση και αναδόµηση της παραγωγικής της 

δραστηριότητας. Στο πλαίσιο µιας αναδιάρθρωσης, η επιχείρηση, 

προσαρµοζόµενη σε νέα οικονοµικά δεδοµένα και σε νέες προκλήσεις και 

τεχνολογικές εξελίξεις, µπορεί να αλλάξει νοµική µορφή ή έδρα και να 

επεκτείνει ή να µειώσει τις παραγωγικές της δραστηριότητες.10 
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ενδιαφέροντος 
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πώληση/αγορά 

4. Αποτίµηση 
εταιρίας 

5. Προσδιορισµός 
υποψήφιων 

αγοραστών/πωλητών 

10. 
Κλείσιµο 

9. Συντονισµός 
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8. ∆ιαπραγµάτευση 
και σχεδιασµός 
συµφωνίας 

7. Συναντήσεις 
µεταξύ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

3.1 Θεσµικό πλαίσιο 
Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, 

των πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και των χρηµατοοικονοµικών 

συγκροτηµάτων, εξαρτάται από το υποκείµενο του δικαίου και διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. 

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

εξαγορά στην οποία ενέχονται πιστωτικά ιδρύµατα, µπορεί να καταλήξει σε 

συγχώνευση σε δεύτερο στάδιο. Αυτό συµβαίνει κυρίως, όταν υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη είτε γεωγραφική είτε στο αντικείµενο της επιχειρηµατικής 

δράσης. Έτσι, τις εξαγορές χρηµατοπιστωτικών οµίλων, ακολουθούν συχνά 

συγχωνεύσεις µεταξύ των θυγατρικών που έχουν κοινό αντικείµενο. Αντίθετα, 

αν στόχος της εξαγοράς είναι η διαφοροποίηση στο αντικείµενο ή στην 

περιοχή δραστηριοποίησης, τότε δεν πραγµατοποιείται απαραίτητα 

συγχώνευση ύστερα από την εξαγορά.  

 Παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση του διεθνούς και του Ελληνικού 

θεσµικού πλαισίου, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.11 

 

• ∆ιεθνές θεσµικό πλαίσιο 

Τον καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του διεθνούς θεσµικού πλαισίου για 

το χρηµατοπιστωτικό χώρο, έχει διαδραµατίσει και εξακολουθεί να παίζει η 

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

κεντρικών τραπεζών δέκα χωρών, µε σκοπό τη δηµιουργία ρυθµιστικού 

πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των τραπεζών µε διεθνή δραστηριότητα. 

Η Επιτροπή συνέρχεται στην Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, που εδρεύει 

                                                           
11

 «Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων – επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές 

σχέσεις», Ιωάννης Κουζής, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2008 
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στη Βασιλεία της Ελβετίας και σχηµατίζεται πλέον µε τη συµµετοχή των 

ανώτερων στελεχών εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών 13 χωρών. 

∆ιατυπώνει προτάσεις σχετικά µε εποπτικά πρότυπα και πρακτικές, η 

υιοθέτηση και εφαρµογή των οποίων εναπόκειται στην ευχέρειά των, κατά 

περίπτωση, αρµόδιων εποπτικών αρχών. 

 Η Επιτροπή δεν έχει τη µορφή υπερεθνικής αρχής και τα 

συµπεράσµατά της δεν έχουν δεσµευτική νοµική ισχύ. Το έργο της Επιτροπής 

της Βασιλείας σχετικά µε την Κεφαλαιακή Επάρκεια µε τίτλο «∆ιεθνής 

Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων», το 

οποίο αφορούσε τον πιστωτικό κίνδυνο, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

πολλές φορές στο παρελθόν, µε σηµαντικότερη τροποποίηση εκείνη του 

1996, προκειµένου να συµπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς. Το Σύµφωνο 

της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις 

στον τραπεζικό τοµέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στους 

κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι, η Επιτροπή της 

Βασιλείας εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 2004, το νέο Σύµφωνο για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια. Το νέο πλαίσιο προβλέπει µία προσέγγιση αρτιότερη και 

περισσότερο προσαρµοσµένη στη φύση των αναλαµβανόµενων κινδύνων, 

και µέσω της πρότασης για ενισχυµένη διαχείριση του κινδύνου από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αποσκοπεί στη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και στην προστασία του καταναλωτή. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιεθνείς Συνθήκες – Προτάσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συλλογικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεµονωµένα ως κράτος, σε συνεργασία πάντα µε τις 

αρµόδιες εποπτικές αρχές, διαµορφώνουν το κοινοτικό και το εθνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο αντίστοιχα, για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων . 

 Το σύστηµα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν σε µεγάλο βαθµό, 

µέχρι τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, αυτοελεγχόµενο, χωρίς την ύπαρξη 

ιδιαίτερων ρυθµίσεων, από το Κοινοτικό ή το Ελληνικό ∆ίκαιο. Βασιζόταν 

περισσότερο σε πρακτικούς κανόνες για µεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς αυτοί να 

είναι πάντοτε θεσµοθετηµένοι, και σε περιπτώσεις όπου ήταν ανεπαρκές, 

υπήρχε κρατική παρέµβαση. 
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 Είναι σαφές ότι, το θεσµικό πλαίσιο δεν αφορά µόνο υφιστάµενα, αλλά 

και τα εν δυνάµει πιστωτικά ιδρύµατα. Εποµένως, κατά το σχεδιασµό 

συγχωνεύσεων ή εξαγορών, οι διοικήσεις οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο.12 

 

• Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο 

Παλαιότερα στην Ελλάδα, ο νόµος απαιτούσε να γίνεται αποτίµηση των 

υπό εξαγορά εταιριών σε πραγµατικές τιµές από τη ∆ιεύθυνση Εµπορίου. 

Πλέον, οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ορθή αποτύπωση της εικόνας 

τους, και οι ορκωτοί ελεγκτές για τον έλεγχο ορθότητας. Η εξαγοραζόµενη 

εταιρία οφείλει να συντάσσει ισολογισµό για την τελευταία λογιστική περίοδο 

πριν τη συγχώνευση ή εξαγορά, ενώ όλες οι µετέπειτα συναλλαγές της 

καταχωρούνται στον ισολογισµό της ενοποιηµένης εταιρίας. 

Στην Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις προτιµώνται έναντι των εξαγορών, 

καθώς θεωρούνται «επιδοτούµενες» από το κράτος, λόγω των φορολογικών 

ελαφρύνσεων που προσφέρονται.  

Ένα ακόµα πολύ ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, αποτελεί η απαλλαγή 

από κάθε φόρο ή τέλος χαρτοσήµου, της εισφοράς και µεταβίβασης 

περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευµένων, της µεταγραφής των σχετικών 

πράξεων, της σύµβασης συγχώνευσης, της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθώς και κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για τη 

συγχώνευση. Η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ή εισφοράς ακινήτων 

ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι, τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα θα 

χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της νέας εταιρίας για τουλάχιστον µια 

πενταετία από τη συγχώνευση. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, που έχει 

περιέλθει στην ιδιοκτησία της εταιρίας ύστερα από συγχώνευση, πριν την 

παρέλευση της πενταετίας, η επιχείρηση επιβαρύνεται µε το φόρο 

µεταβίβασης του συγκεκριµένου ακινήτου. 

Οι φοροαπαλλαγές που προβλέπονται λόγω συγχώνευσης, σύµφωνα 

µε τους νόµους, ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι: 
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 «Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων – επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές 

σχέσεις», Ιωάννης Κουζής, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2008 

 



ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

[34] 

 

1. Στην περίπτωση όπου η τελική µορφή είναι Ανώνυµη Εταιρία, το 

µετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 300.000,00€ και θα 

καταβληθεί ολοσχερώς. 

2. Στην περίπτωση όπου η τελική µορφή είναι Εταιρία Περιορισµένης 

Ευθύνης, το εταιρικό κεφάλαιο θα είναι τουλάχιστον 146.735,00€, επίσης 

ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Στόχος της νοµοθεσίας και των παρεχόµενων κινήτρων είναι ο 

µετασχηµατισµός µικρών ατοµικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών 

(Ο.Ε., Ε.Ε.), σε µικτές (Ε.Π.Ε.) ή κεφαλαιουχικές (Α.Ε.), καθώς αυτές 

εγγυώνται, λόγω µεγέθους, υψηλότερη αποτελεσµατικότητα και βιωσιµότητα.  

Επιπλέον, µε το Ν2166/1993, καταργείται η αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων των απορροφηµένων εταιριών, ενώ προστίθεται 

ρύθµιση που επιτρέπει δηµιουργία αφορολόγητων αποθεµατικών ισοδύναµων 

µε το 10% των πραγµατοποιηθέντων κερδών για τα πέντε πρώτα έτη 

λειτουργίας, µε την προϋπόθεση διπλασιασµού του ενεργητικού, λόγω της 

συγχώνευσης.   

Μεταξύ των φορολογικών κινήτρων που παρέχει το Ελληνικό θεσµικό 

πλαίσιο, συγκαταλέγονται και οι φορολογικές απαλλαγές ύψους 1%, 2% και 

3% για τις εταιρίες που αυξάνουν κατά 5%, 10% και 12,5% αντίστοιχα το 

εργατικό δυναµικό τους, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προηγηθεί 

απολύσεις. Για την αποφυγή πραγµατοποίησης συγχωνεύσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων µε µεγάλες διαφορές ως προς το ύψος της φορολογικής 

επιβάρυνσης, το Ελληνικό πλαίσιο ορίζει ότι, το κεφάλαιο της απορροφούσας 

εταιρίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του κεφαλαίου της 

απορροφηµένης, αν η πρώτη είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, ενώ για τις 

µη εισηγµένες αγοράστριες εταιρίες, δεν πρέπει να ξεπερνά το πενταπλάσιο. 

Τα φορολογικά κίνητρα δεν ισχύουν όταν συγχωνευµένες επιχειρήσεις είναι 

θυγατρικές του ίδιου οµίλου.13 

 

3.2 Εξαγορές και συγχωνεύσεις διεθνώς κατά το παρελθόν 
 Ξεκινώντας µε την Αµερική τη δεκαετία του ’80, οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές τραπεζικών οργανισµών εξαπλώθηκαν γρήγορα ανά την υφήλιο 

µέσα στην επόµενη δεκαετία. Σύµφωνα µε στοιχεία, το 53% των 
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 «Πρόβλεψη και Διαχείριση Αναδιάρθρωσης – Ελλάδα», Άννα Σταμάτη, Οκτώβριος 2009 



ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

[35] 

 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν στον ευρύ 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα την περίοδο 1990 – 2001, έγιναν µεταξύ τραπεζών. 

 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών, είναι οι πολύ 

µεγάλες συµφωνίες που πραγµατοποιήθηκαν µε τη συνένωση ή εξαγορά 

τραπεζών, µε ενεργητικό άνω του 1 δισ. δολαρίων. Σύµφωνα µε τη µελέτη του 

Group of Ten (Report on Consolidation in the Financial Sector, 25 Ianoyar;ioy 

2001), από τις 246 πολύ µεγάλες συµφωνίες που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 

1990 – 1999 στις 13 χώρες που εξετάστηκαν, οι 197 πραγµατοποιήθηκαν τη 

δεύτερη πενταετία. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, πραγµατοποιήθηκαν 

υπερβολικά µεγάλες συµφωνίες µεταξύ τραπεζών, το ενεργητικό των οποίων 

ξεπερνούσε τα 100 δισ. δολάρια. Το 1998 πραγµατοποιήθηκαν 9 από τις 10 

µεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ιστορία της Αµερικής, εκ των 

οποίων οι 4 ήταν στον τραπεζικό τοµέα (όπως, Citicorp-Travelers, Bank of 

America-NationsBank, Bank One-First Chicago και Norwest-Wells Fargo). 

 Στη µελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 

πραγµατοποιήθηκε το 2000, αναφέρεται ότι την περίοδο 1995 – 2000 (α’ 

εξάµηνο), πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη 2.153 συγχωνεύσεις και 

εξαγορές πιστωτικών ιδρυµάτων. Από τις συµφωνίες αυτές, το 84% 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων από την ίδια χώρα, το 5% 

αφορά σε διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων που 

εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΛ) και το υπόλοιπο 11% αφορά σε 

διασυνοριακές συµφωνίες µε πιστωτικά ιδρύµατα από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΖΕΛ, όπως Αµερική.14 

 

3.3 Εξαγορές και συγχωνεύσεις ως τρόποι προσαρµογής του 
τραπεζικού κλάδου στις διαρθρωτικές αλλαγές 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον 

αυξηµένο ανταγωνισµό που συνεπάγεται το µακροοικονοµικό και θεσµικό 

πλαίσιο της Ε.Ε., µπορούν να αναπτύξουν τρεις στρατηγικές που σχετίζονται 

µε εξαγορές και συγχωνεύσεις: 
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 www.morax.gr, «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Τραπεζών», Κων/νος Ζοπουνίδης – Φώτης Πασιούρας  
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Πρώτον, να βελτιώσουν την "εθνική τους βάση" σε σύµπραξη µε άλλα 

πιστωτικά ιδρύµατα της ίδιας χώρας, προκειµένου να αντιµετωπισθεί οι ξένος 

ανταγωνισµός. 

∆εύτερον, να συνεργασθούν µε τράπεζες από διαφορετικές χώρες µε 

αµοιβαίες συµµετοχές στα κεφάλαια. 

Τρίτον, να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις τραπεζών διαφόρων 

ευρωπαϊκών χωρών. 

 Σύµφωνα µε µια σειρά επιχειρηµάτων, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος στην παροχή 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ορθολογικότερη οργάνωση του δικτύου 

των καταστηµάτων, αλλά και των κεντρικών υπηρεσιών που µπορεί να 

συνοδεύει µια συγχώνευση, εκτιµάται ότι δηµιουργεί σηµαντικές οικονοµίες 

κλίµακας –αν και συχνά αναφέρεται το επιχείρηµα ότι, η απότοµη και µεγάλη 

αύξηση του µεγέθους της τράπεζας ενδέχεται να δηµιουργήσει αρκετές 

περιπλοκές. Η συγχώνευση των υποδοµών σε τεχνολογίες πληροφορικής θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να δώσει την ευκαιρία για µείωση του µέσου 

σταθερού κόστους, υπό τον όρο ότι θα πρέπει να συνυπολογισθούν τα 

προβλήµατα ή οι δυσλειτουργίες που θα προκύψουν κατά την περίοδο 

µετάβασης σε ένα ενιαίο πληροφορικό σύστηµα. Όταν υπάρχει πλεονάζον 

παραγωγικό δυναµικό στον κλάδο, οι συγχωνεύσεις αποτελούν ένα 

αποτελεσµατικό µέσο για να µειωθεί. 

Τέλος, οι συγχωνεύσεις αυξάνουν το µέγεθος των επιχειρήσεων, όπου 

αυτό είναι απαραίτητο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, το φαινόµενο των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων επεκτάθηκε ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 

’80, και για τις µικρότερες περιφερειακές τράπεζες αποτέλεσε ένα µέσο για την 

αύξηση του µεγέθους τους, την ενίσχυση της θέσης τους σε περιφερειακό 

επίπεδο και την αύξηση των πιθανοτήτων τους να µετατραπούν σε 

επιχείρηση εθνικής εµβέλειας. Μάλιστα, πολλές από τις τράπεζες αυτές, 

επέλεξαν ονόµατα (όπως, Nations Bank, Bank of America, Bank One, κ.λπ.), 

τα οποία εκφράζουν ακριβώς αυτήν την πρόθεσή τους, δηλαδή να 

µετατραπούν σε επιχειρήσεις εθνικής εµβέλειας. 

Στην ηπειρωτική Ευρώπη αντιθέτως, το φαινόµενο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων είναι λιγότερο διαδεδοµένο, µολονότι κατά τα τελευταία έτη 

παρουσιάζεται κάποια επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Σε ορισµένες 
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χώρες-µέλη, όπως στην Ολλανδία και στην Ιταλία, οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις για τις εµπορικές τράπεζες έχουν προχωρήσει περισσότερο 

από ότι σε άλλες, όπως το Βέλγιο, η Ισπανία και η Γαλλία. Οι Ευρωπαϊκές 

συγχωνεύσεις αφορούν κυρίως σε συγχωνεύσεις µεταξύ τραπεζών της ίδιας 

χώρας-µέλους, είτε διότι έτσι δηµιουργούνται οι µεγαλύτερες οικονοµίες 

κλίµακας, είτε επειδή οι συγχωνεύσεις τραπεζών της ίδιας χώρας µειώνουν τις 

αβεβαιότητες, οι οποίες αντιθέτως είναι µεγαλύτερες, όταν η επιχείρηση 

επεκτείνεται πέραν των συνόρων. 

Σύµφωνα µε µια µελέτη των Boyd και Graham της Federal Reserve 

Bank of Minneapolis15, µετά από την πραγµατοποίηση ενός µεγάλου αριθµού 

ερευνών σχετικά µε το ζήτηµα των επιπτώσεων των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων των τραπεζών, υπάρχουν οι ισχυρισµοί ότι, οι συγχωνεύσεις 

δεν αυξάνουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων, 

τουλάχιστον όχι κατά µέσο όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι 

συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκαν πολύ συχνά µεταξύ ήδη 

µεγάλων τραπεζών, οι οποίες διαθέτουν τις µικρότερες συνατότητες να 

αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους, χάρη στις οικονοµίες κλίµακος. 

Αντιθέτως, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, τα εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι, 

οι συγχωνεύσεις µεταξύ µικρών τραπεζών µειώνουν σηµαντικά το κόστος και 

αυξάνουν την κερδοφορία. Ωστόσο, οι συγχωνεύσεις µικρών τραπεζών στις 

ΗΠΑ, είναι ένα µάλλον ασυνήθιστο φαινόµενο το οποίο, ως εκ τούτου, δε 

µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τον µέσο όρο των επιδόσεων του 

τραπεζικού κλάδου. Σε µία άλλη µελέτη των Borio & Tsatsaronis16, αναφέρεται 

ότι, τα υπάρχοντα εµπειρικά δεδοµένα δεν δικαιολογούν την άποψη ότι οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο αύξησης της 

κερδοφορίας και της αποτελεσµατικότητας των εµπλεκοµένων στη 

συγχώνευση επιχειρήσεων. Επίσης, ο Vennet17 έδειξε µε µια ανάλυση logit 

ότι, τα αποτελέσµατα µιας συγχώνευσης επί της κερδοφορίας και της 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζών, εξαρτάται από το µέγεθος των 

συγχωνευµένων τραπεζών. Όταν συγχωνεύονται τράπεζες του ίδιου περίπου 
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 www.federalreserve.gov, «Federal Reserve Bank» 
16

 www.ssrn.com, «Borio & Tsatsaronis», September 2005: “Accounting, Prudential Regulation and 

Financial Stability:Elements of a Synthesis” 
17

 Vennet Vander R. (1994), "Concentration, Efficiency and Entry Barriers as Determinants of EC Bank 

Profitability", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 3/4 
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µεγέθους, τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο όταν η 

συγχώνευση πραγµατοποιείται µεταξύ µιας µεγάλης και µιας µικρής τράπεζας. 

Τέλος, οι Berger & Humphrey18 έδειξαν ότι, στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι 

συγχωνεύσεις δεν προκάλεσαν σηµαντική µείωση στο κόστος. 

Εποµένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι συγχωνεύσεις των 

τραπεζών δεν αποτελούν πάντα µια εύκολη και αποτελεσµατική λύση που 

οδηγεί αυτοµάτως σε βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων 

ανεξαρτήτως των συνθηκών, µέσα στις οποίες πραγµατοποιείται η 

συγχώνευση. Ως εκ τούτου, η διαδικασία των συγχωνεύσεων απαιτεί µεγάλη 

προετοιµασία και µακρούς χρόνους υλοποίησης. 

 

3.4 Είδη εξαγορών και συγχωνεύσεων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

Οι λόγοι που προκαλούν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι εξής: µείωση του κόστους, επέκταση στη σειρά 

παραγωγής, κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς, ανεπαρκές ,µέγεθος 

που δεν αντέχει στον ανταγωνισµό, ιδιωτικοποιήσεις, µεταφορά εσόδων και 

ικανοτήτων, διεθνής επέκταση, γεωγραφική διαφοροποίηση, εκµετάλλευση 

των ευκαιριών των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών κέντρων, διαφοροποίηση 

κινδύνου και ανάπτυξη συνεργιών.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δύο τύποι συγχωνεύσεων έχουν παρατηρηθεί, 

α) στρατηγικές συγχωνεύσεις, στις οποίες τουλάχιστον µία µεγάλη τράπεζα 

εµπλέκεται µε στόχο την επέκτασή της στις αγορές της ΟΝΕ, β) συγχωνεύσεις 

για την απορρόφηση της πλεονάζουσας τραπεζικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα 

στο χώρο των µικρών τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή, µία τράπεζα µεσαίου, 

συνήθως, µεγέθους εξαγοράζει µικρές τράπεζες και µετατρέπεται τελικά, σε 

τράπεζα µεγάλης δυναµικότητας µε διευρυµένο ποσοστό στην αγορά και µε 

αύξηση των κερδών της. 

Μεγαλύτερη και σε βάθος ανάλυση πραγµατοποιείται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε την έκδοση «Συγχωνεύσεις και εξαγορές 

που εµπλέκουν την τραπεζική βιοµηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»19, όπου 

                                                           
18

 Berger, A.N., Humphrey, D.B. (1991), "The dominance of inefficiencies over scale and product mix 

economies in banking", Journal of Monetary Economics, Vol. 28 No.2, pp.117-48 
19

 www.ecb.europa.eu, πηγή: ΕΚΤ 
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και αναπτύσσονται τα είδη των εξαγορών και συγχωνεύσεων του τραπεζικού 

κλάδου. Έτσι, µορφοποιείται η διάκριση σε: 

 

I. Εγχώριες 

Το 80% των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορούν πιστωτικά 

ιδρύµατα της εθνικής τραπεζικής βιοµηχανίας. Συνήθως, πραγµατοποιούνται 

µεταξύ µικρών πιστωτικών ιδρυµάτων και έχουν σαν συνέπεια, τη σάρωση 

του τραπεζικού υπερπληθωρισµού πιστωτικών ιδρυµάτων. Όµως, οι εξαγορές 

και συγχωνεύσεις µεταξύ µεγάλων πιστωτικών ιδρυµάτων αυξάνονται τα 

τελευταία χρόνια και επηρεάζουν σηµαντικά τις δοµές των εθνικών αγορών. 

Ο κύριος σκοπός των εγχώριων εξαγορών και συγχωνεύσεων µεταξύ 

µικρών πιστωτικών ιδρυµάτων ήταν οι οικονοµίες κλίµακας. Τα µικρά 

πιστωτικά ιδρύµατα στοχεύουν στην επίτευξη κρίσιµης µάζας για να 

εκµεταλλευθούν τις συνέργιες που προκύπτον από το µέγεθος και τη 

διαφοροποίηση. Συνδέονται µε περικοπές του κόστους µέσω περιορισµού του 

αριθµού των υποκαταστηµάτων και µείωσης του προσωπικού στα κεντρικά 

γραφεία, ιδιαίτερα στα τµήµατα πληροφορικής µακροοικονοµικών αναλύσεων 

και προβλέψεων και των νοµικών υπηρεσιών. Τέτοιες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις γίνονται, προκειµένου να αποφευχθούν εχθρικές εξαγορές. Οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις µεγάλων τραπεζών στοχεύουν στην 

αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήµατος. Επιδιώκουν να είναι αρκετά 

µεγάλες και να εκπροσωπούν ένα µεγάλο µερίδιο της εγχώριας αγοράς και να 

επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας. Ταυτόχρονα, µε τη δύναµη που αποκτούν και 

την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επιζητούν την αύξηση των κερδών τους 

και τη µεγιστοποίηση της αξίας της µετοχής. Ένας αποφασιστικός 

παράγοντας της επίτευξης των παραπάνω στόχων, είναι η ορθολογικοποίηση 

µέσω της µείωσης του προσωπικού και του αριθµού των υποκαταστηµάτων. 

Η διαδικασία όµως αυτή της µείωσης του κόστους, δεν είναι πάντοτε επιτυχής, 

διότι εµποδίζεται σε ορισµένες χώρες από τις διατάξεις περιορισµού των 

απολύσεων και γενικά προστασίας των εργαζοµένων. 

 

II. ∆ιεθνείς 

Σε απόλυτους αριθµούς, οι διεθνείς ή διασυνοριακές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις ήταν πολύ µικρότερες από τις εγχώριες και συνέβησαν κυρίως 
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εκτός της ζώνης του ευρώ, την περίοδο 1995-1998, που µελετά η 

συγκεκριµένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ∆εκέµβριο του 

2000. Τα τελευταία χρόνια, αντίθετα, υπάρχει µία αύξηση των διεθνών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων στη ζώνη του ευρώ και την ευρύτερη περιοχή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΕΟΧ). Οι εξαγορές ήταν σαφώς 

περισσότερες από τις συγχωνεύσεις. Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες επεκτείνονται 

συνήθως στις αναδυόµενες αγορές που προσφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους, στη Λατινική Αµερική (π.χ. τράπεζες των Κάτω Χωρών, Ισπανίας, 

Πορτογαλίας και Ιταλίας), στη Νότιο-Ανατολική Ασία (π.χ. τράπεζες των Κάτω 

Χωρών) και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη (π.χ. τράπεζες της 

Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών). 

Οι διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν σαν κύριο αίτιο την 

απόκτηση µεγέθους, ώστε οι τράπεζες να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό 

ρόλο στις περιφερειακές και παγκόσµιες αγορές, αυξάνοντας τον αριθµό των 

πελατών τους. Ένας άλλος λόγος, είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και 

φάσµατος. Πρέπει να τονισθεί, ότι η ορθολογικοποίηση µέσω µείωσης του 

κόστους, προσφέρει µικρότερα αποτελέσµατα από αυτά των εγχώριων 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, εξ’ αιτίας της επικάλυψης των διοικητικών και 

υποστηρικτικών εργασιών που παρατηρούνται µόνο στις εθνικές αγορές. Οι 

οικονοµίες κλίµακας στις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις συνδέονται µε 

το αυξανόµενο εισόδηµα και τη δυνατότητα προσέγγισης της κρίσιµης µάζας, 

που είναι αναγκαία για την προσφορά ειδικών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση 

διαθεσίµων στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγορές στις αναδυόµενες αγορές 

επιτρέπουν τη µετάδοση της γνώσης και των ικανοτήτων, που οδηγούν στη 

µείωση του κόστους και την αύξηση των κερδών της νέας ενότητας. Σε µερικά 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διενέργεια διασυνοριακών εξαγορών 

και συγχωνεύσεων προκαλείται και από το φόβο, ότι περεταίρω 

συγκεντροποίηση στην εγχώρια αγορά θα συναντήσει εµπόδια από την 

εφαρµογή αντιµονοπωλιακών νόµων. Αντίθετα, τέτοια εµπόδια ή η ύπαρξη 

πολιτικής αντίδρασης στις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, σπάνια 

συναντώνται σήµερα.  

 

III. Η ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών συγκροτηµάτων 
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Οι συγχωνεύσεις και οι αγορές που οδηγούν στη δηµιουργία ενός 

χρηµατοοικονοµικού συγκροτήµατος (financial conglomerate) διαφέρουν 

ποιοτικά από τις απλές τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, αφού 

εγκαθιδρύουν ένα όµιλο που δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τοµείς της 

χρηµατοοικονοµικής βιοµηχανίας. Η µεγαλύτερη και κυρίαρχη εταιρία σε ένα 

τέτοιο συγκρότηµα, µπορεί να είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα, µια ασφαλιστική 

επιχείρηση ή άλλο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Τα συγκροτήµατα µπορούν να 

δηµιουργούνται, όχι µόνο από εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και από την 

εξ αρχής ίδρυση εταιριών ή ιδρυµάτων σε άλλους χρηµατοοικονοµικούς 

τοµείς, όπως π.χ. όταν µία τράπεζα ιδρύει µία ασφαλιστική εταιρία, ένα 

αµοιβαίο κεφάλαιο και µία εταιρία διαχείρισης µέσων πληρωµής. Το 

συγκρότηµα όµως, δεν είναι ο µοναδικός τρόπος προσφορά 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών διαφορετικού χαρακτήρα. Συµφωνίες 

συνεργασίας µεταξύ µιας τράπεζας, µιας επενδυτικής και µιας ασφαλιστικής 

εταιρίας έχουν παρόµοια αποτελέσµατα. Ένας άλλος τρόπος είναι η σύσταση 

επιχειρήσεων κοινής ιδιοκτησίας, που προσφέρουν εξειδικευµένες 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Σε ορισµένα κράτη µέλη για παράδειγµα, 

αποταµιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες συνέστησαν από κοινού εταιρίες 

που παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαχείριση διαθεσίµων, 

διακανονισµούς και χρηµατιστηριακή διαµεσολάβηση. Επανερχόµενοι στα 

χρηµατοοικονοµικά συγκροτήµατα, διακρίνουµε: 

• Εγχώρια συγκροτήµατα 

Συστήθηκαν κυρίως, από πιστωτικά ιδρύµατα που επεκτάθηκαν στη 

διαχείριση διαθεσίµων και στις επενδυτικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ήταν σπάνια, λόγω των 

νοµικών κυκλωµάτων και της υπεροχής των τραπεζών στον τοµέα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αντίθετα, οι τράπεζες εξαγόρασαν 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις ενέταξαν στο ελεγχόµενο από αυτές 

συγκρότηµα. Τα εγχώρια χρηµατοοικονοµικά συγκροτήµατα που ελέγχονται 

από πιστωτικά ιδρύµατα ιδρύθηκαν κυρίως την περίοδο 1995-1997, όπου 

καταγράφηκαν 60 συναλλαγές. Οι εξαγορές αποτέλεσαν την προτιµώµενη 

µέθοδο στη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών συγκροτηµάτων στην Ιταλία, το 

Βέλγιο και την Ιρλανδία. Σε χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, το 
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Λουξεµβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα, 

εφαρµόσθηκε η µέθοδος της εξ αρχής ίδρυσης χρηµατοοικονοµικών εταιριών. 

Οι οικονοµίες φάσµατος είναι το κυρίαρχο αίτιο για τα εγχώρια 

συγκροτήµατα. Το ζητούµενο είναι η επίτευξη των αναµενόµενων πωλήσεων 

των διαφόρων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων προς τη βάση των µεγάλων 

πελατών και η δηµιουργία καταστηµάτων µιας στάθµευσης, όπου όλοι οι 

πελάτες θα µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για τραπεζικές, 

ασφαλιστικές, επενδυτικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και 

προϊόντα. Κατά κανόνα όµως, τα υπάρχοντα κανάλια διανοµής διατηρούνται, 

έστω και υπό διαφοροποιηµένη µορφή. Αυτή η πρακτική ανταποκρίνεται στις 

δηµογραφικές και δηµοσιονοµικές αλλαγές που ενθαρρύνουν επενδύσεις σε 

προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Η µείωση του εισοδήµατος από τόκους, 

πιέζει τις τράπεζες να αναζητούν νέες επιχειρηµατικές περιοχές. Προτιµούν 

παραδείγµατος χάριν, να εισέρχονται στην ασφαλιστική αγορά, διότι είναι 

συγγενής µε την τραπεζική και ο συνδυασµός των δύο εργασιών µπορεί να 

επιτύχει διαφοροποίηση του κινδύνου και του εισοδήµατος και να καταστήσει 

λιγότερο ευαίσθητο το εγχώριο συγκρότηµα στους οικονοµικούς κύκλους. 

• ∆ιεθνή συγκροτήµατα 

Οι πράξεις σύστασης διεθνών χρηµατοοικονοµικών συγκροτηµάτων 

ανήλθαν το 1995 (οπότε και η ΕΚΤ ξεκινά την έρευνα επί του θέµατος20) σε 

34, ενώ µέσα από ένα πέρασµα ανοδικής πορείας στα χρόνια που 

µεσολάβησαν, µόνο το πρώτο εξάµηνο του 2000 ανήλθαν σε 49. Την ίδια 

περίοδο, το ποσοστό των συγχωνεύσεων και εξαγορών για τη δηµιουργία 

διεθνών χρηµατοοικονοµικών συγκροτηµάτων κυµάνθηκε από 46% σε 75%. 

Ο αριθµός των εξαγορών ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος από αυτόν των 

συγχωνεύσεων. Οι τράπεζες ήταν ο κινητήριος µοχλός αυτής της διαδικασίας, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνοριακές επεκτάσεις σε επενδυτικές τράπεζες 

και εταιρίες. Χρησιµοποιούν κυρίως τη µέθοδο της ίδρυσης 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων σε άλλες χώρες και λιγότερο τις εξαγορές. 

Αντίθετα, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απέκτησαν ή ίδρυσαν τις τράπεζες στις διεθνείς αγορές. Οι δύο κύριες αιτίες 

                                                           
20

 www.ecb.europa.eu, «Mergers and Acquisitions involving the EU banking industry-Facts and 

Implications», December 2000, ΕΚΤ 
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σύστασης ενός διεθνούς χρηµατοοικονοµικού συγκροτήµατος είναι και εδώ οι 

οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος. Επιδιώκεται η µεγιστοποίηση του 

εισοδήµατος µέσω σταυρωτών πωλήσεων. Η επικάλυψη διοικητικών 

λειτουργιών και καναλιών διανοµής είναι ελάχιστη. Τα ιδρύµατα του 

συγκροτήµατος βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες κάτω από διαφορετικούς 

κανόνες και πρακτικές, που περιορίζουν τα πιθανά πλεονεκτήµατα κόστους. 

Στις ελάχιστες περιπτώσεις επίτευξης ορθολογικοποιήσεων, αυτό συνέβη 

µέσω της συγκεντροποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής, του 

στρατηγικού σχεδιασµού, της διαχείρισης κινδύνων και του µάρκετινγκ. 

 

3.5 Η διεθνής εξαγοραστική δραστηριότητα και η δοµή του διεθνούς 
τραπεζικού συστήµατος 
 Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας τα τελευταία 

δέκα χρόνια, πολλές εταιρίες αναγκάστηκαν να µεγαλώσουν σε µέγεθος. Για 

πολλά χρόνια, οι συµφωνίες µεγάλου µεγέθους αποτελούσαν αναπόσπαστο 

µέρος του σκηνικού των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι εταιρίες 

προβαίνουν σε τέτοιες συµφωνίες µε στόχο να µεγαλώσουν, να αυξήσουν τα 

κέρδη τους και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσµια 

αγορά. Αυτό συχνά οδηγεί στη δηµιουργία τεράστιων πολυεθνικών οµίλων µε 

εξαιρετικά περίπλοκες εταιρικές δοµές, που αποτελούνται από αµέτρητες 

εταιρείες και τµήµατα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε µερικές περιπτώσεις 

σε πάνω από 100 χώρες. 

 Η οικονοµική κρίση που διανύουµε έχει αναγκάσει τις πολυεθνικές να 

µειώσουν τις δαπάνες τους ως αντίβαρο στην απογοητευτική ροή εσόδων. 

Οδηγούµαστε λοιπόν σε µια νέα τάση: την εταιρική απλοποίηση. Η εταιρική 

απλοποίηση αποφέρει εξοικονοµήσεις εφόσον καθιστά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων πιο απλή και οδηγεί σε περικοπές, µέσω εν µέρει της µείωσης 

της περιπλοκότητας των εταιρικών δοµών. Κανονισµοί της ΕΕ για τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, που έχουν σήµερα ενσωµατωθεί στις εθνικές 

νοµοθεσίες και των 27 κρατών µελών, περιλαµβανοµένου και της Κύπρου, 

προβλέπεται να ευνοήσουν περαιτέρω την τάση αυτή. 

 Από την αρχή της νέας χιλιετίας, ο αριθµός εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στην Ευρώπη ακολουθεί ανοδική πορεία, όπως και η µέση 

αξία των εν λόγω συµφωνιών. Το 2007, η συνολική αξία όλων των εξαγορών 
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και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη ανήλθε σε περίπου €1,100 δις σε σύγκριση 

µε €424 δις το 2003 . ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στην αγορά κυριάρχησαν την 

προηγούµενη δεκαετία οι εξαγορές και συγχωνεύσεις πολύ µεγάλων µεγεθών. 

Η συνολική αξία όλων των συµφωνιών ύψους πέραν των €500 εκ. ανήλθε σε 

€863.7 δις το 2007 σε σύγκριση µε €298.5 δις το 2003. Κύριος στόχος της 

διενέργειας εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η επίτευξη οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

 Οι εταιρείες προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις ώστε να 

αυξήσουν το µερίδιό τους στην αγορά και να δηµιουργήσουν προσβάσεις σε 

νέες γεωγραφικές αγορές και κλάδους δραστηριοτήτων. «Η εξαγορά ή η 

συγχώνευση είναι µόνο η αρχή», εξήγησε ο Jan Muyldermans, συνέταιρος 

επικεφαλής του Κλάδου Συναλλαγών της PwC. «Έχουµε διαπιστώσει ότι 

συχνά οι εταιρείες χρειάζονται πολύ χρόνο για να ενσωµατώσουν µια 

νεοαποκτηθείσα επιχείρηση ή όµιλο στις εργασίες τους, ενώ πολλές φορές 

απλώς δεν το κάνουν. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως 

π.χ. για να είναι πιο εύκολη στο µέλλον η πώληση της αποκτηθείσας εταιρείας 

εάν το αποφασίσει ο όµιλος. Ωστόσο, µια τέτοια επιλογή ενδέχεται µερικές 

φορές να οδηγήσει σε εξαιρετικά περίπλοκες εταιρικές δοµές µε διάφορες 

οντότητες και τµήµατα σε αριθµό διαφορετικών χωρών, µε αποτέλεσµα µερικά 

από τα οφέλη της εξαγοράς - υπό τη µορφή συνεργιών ή εξοικονόµησης 

κόστους - να µην επιτυγχάνονται τελικά.» 

 Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Έρευνα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της 

Intralinks που δηµιοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2010, το 62% των επαγγελµατιών 

του κλάδου εξαγορών και συγχωνεύσεων που συµµετείχαν στην έρευνα, 

αναµένουν κατακόρυφη αύξηση του αριθµού επιχειρηµατικών 

αναδιοργανώσεων τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, ενώ η απλοποίηση της 

εταιρικής δοµής ενδέχεται να οδηγήσει σε µεµονωµένες ή διαρθρωτικές 

εξοικονοµήσεις κόστους, έχει και η ίδια το κόστος της… Οι εταιρείες θα πρέπει 

λοιπόν να διεξάγουν µια ενδελεχή ανάλυση και να ζυγίσουν το κόστος και τα 

οφέλη πριν επιλέξουν µια τέτοια κατεύθυνση.21 

  

                                                           
21

 www.stockwatch.com, «PWC: Τον επόμενο χρόνο, η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων 

αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο σε συνενώσεις και αναδιαρθρώσεις, παρά σε εξαγορές και 

συγχωνεύσεις», Δεκέμβριος 2010  
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3.6 Οι διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων 
Οι διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

στοχεύουν κυρίως στην απόκτηση σηµαντικού µεγέθους που θα επιτρέψει 

στις τράπεζες να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό της διεθνούς αγοράς. 

Σηµαντικός παράγοντας στην περίπτωση αυτή, θεωρείται η απόκτηση 

µεγέθους ανάλογου των πελατών και η ικανότητα εξυπηρέτησης αυτών στο 

εξωτερικό. Οι οικονοµίες κλίµακας και εύρους θεωρούνται επίσης σηµαντικοί 

παράγοντες σε ορισµένες περιπτώσεις.  

Οι Amel et al. (2004) επισηµαίνουν ότι οι οικονοµίες εύρους αποτελούν 

το δεύτερο πιο συχνά αναφερόµενο αίτιο στην περίπτωση εξαγορών και 

συγχωνεύσεων στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Προκύπτουν κυρίως, από την 

αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία µπορεί να επιτευχθεί είτε µέσω 

διασταυρωµένων πωλήσεων, είτε µέσω της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου 

προϊόντων της επιχείρησης. Όσο αφορά στις διασυνοριακές συµφωνίες 

µεταξύ ιδρυµάτων από διαφορετικούς τοµείς, οι οικονοµίες εύρους, αλλά και η 

αύξηση του µεγέθους που θα προσελκύσει διεθνείς πελάτες, θεωρούνται τα 

βασικά κίνητρα. 

Από την άποψη αυτή, είναι ενδιαφέουσες οι επισηµάνσεις που 

περιέχονται στο άρθρο του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 

και ∆ιευθύνων Συµβούλων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

Νικολάου Νανόπουλου στο τεύχος 42 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2005) 

του δελτίου της ΕΕΤ22: 

• Την περίοδο 2000 – 2004 µόνο, επενδύθηκαν από µεγάλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες πάνω από 300 δισεκατοµµύρια ευρώ για εξαγορές 

τραπεζών. Η αύξηση των οργανικών τους εσόδων από εξαγορές και 

συγχωνεύσεις κυµάνθηκε γύρω στο 7% ετησίως. Αναλυτικότερα, η απόδοση 

των κεφαλαίων για επενδύσεις στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής και των 

αναδυοµένων αγορών ανέρχεται περίπου στο 10% και στην επενδυτική 

τραπεζική στο 3%. Οι εγχώριες εξαγορές φαίνεται να είχαν µεγαλύτερη 

απόδοση από τις διασυνοριακές. 
                                                           
22

 www.hba.gr, «Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές και πιθανές 

επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης», Νικόλαος Νανόπουλος, δελτίο αρ. 

42, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
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• Οι τράπεζες δεν φαίνεται να έχουν σηµειώσει πρόοδο στον τοµέα του 

διασυνοριακού δανεισµού σε κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Το γεγονός αυτό 

ευνοεί τις διασυνοριακές εξαγορές. Ήδη, οι 25 µεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

τράπεζες έχουν ήδη επεκταθεί πέραν των εθνικών συνόρων. Εκτιµάται ότι 

κατά την πενταετία 2006 – 2010 θα υπάρξει µια σαφής στροφή υπέρ των 

διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων.  

• Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εποπτικές αρχές αντιτάχθηκαν σε 

εγχώριες συµφωνίες µεγάλου µεγέθους. Για το λόγο αυτό η περαιτέρω 

υπερσυγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο, δεν θεωρείται πιθανή. Μάλλον, στο 

επίπεδο αυτό θα συνεχισθούν µόνο οι εξαγορές µικρού ή µεσαίου µεγέθους 

τραπεζών από µεγαλύτερες τράπεζες. 

• Οι διασυνοριακές εξαγορές αντιµετώπιζαν µέχρι τώρα τη δυσκολία, ότι 

έπρεπε να αντιστοιχούν σε 5% µε 10% του κόστους της εξαγοραζόµενης 

τράπεζας. Όµως, η 

εµπειρία έδειξε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν περικοπές κόστους µέχρι 

20%. 

• Σε ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε, οι εθνικές αρχές ευνοούσαν τη 

δηµιουργία πανίσχυρων εθνικών τραπεζικών συγκροτηµάτων. Όµως, η τάση 

αυτή αρχίζει και εξασθενεί µε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Ε.Ε.  

• Στην Ε.Ε οι µεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισµοί έχουν πλεόνασµα 

ρευστότητας που υπολογίζεται σε 150 µε 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η 

διαπίστωση αυτή ευνοεί τη διοχέτευση αυτού του πλεονάσµατος σε 

διασυνοριακές επεκτάσεις. Οι δυσκολίες 

που υπήρχαν άρχισαν να περιορίζονται αφού παρατηρείται µια 

βιοµηχανοποίηση της βάσης παραγωγής και των συστηµάτων πληροφορικής. 

Μεγάλο ενδιαφέρον αποκτούν οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη: 

α) οι εκτός Ε.Ε τράπεζες, µε εξαίρεση τη Citibank, δεν φαίνεται να 

ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην περιοχή. Περιορίζονται σε εγχώριες 

επεκτάσεις ή σε άλλες περιοχές όπως στη Λατινική Αµερική. 

β) στην περιοχή πρωταγωνιστούν οι µεγάλες ελληνικές τράπεζες και 

αναµένεται µία περαιτέρω επέκταση αυτών στο άµεσο µέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

4.1 Γενικά 
Ο τραπεζικός τοµέας είναι ένας από τους κλάδους της οικονοµίας που 

έχει υποστεί ραγδαίες εξελίξεις µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η δοµική 

και λειτουργική του σύνθεση, η πολυπλοκότητα των δοµών του, τα οικονοµικά 

χαρακτηριστικά των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυµάτων που τον 

απαρτίζουν, η γεωγραφική διαφοροποίηση και ποικιλότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, το περιοριστικό, κανονιστικό ρυθµιστικό πλαίσιο δράσης, η 

ευελιξία εφαρµογής καινοτοµικών υπηρεσιών και ο τεράστιος όγκος 

συναλλαγών, τον καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο σε ταχύτατες και µαζικές 

αναδιαρθρώσεις. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των τραπεζών µε ενεργό 

δραστηριοποίηση έχει µειωθεί σηµαντικά, είτε λόγω πτωχευτικών συνθηκών, 

είτε κυρίως από τις πραγµατοποιηθείσες εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

συντελούνται µε απίστευτη συχνότητα, στο πλαίσιο της ελευθερίας των 

επενδυτικών επιλογών και της αριστοποίησης των επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων. 

Βασικά κίνητρα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αιτίες τραπεζικών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι οι τεχνολογικές καινοτοµίες, οι φορολογικοί 

περιορισµοί ή τα φορολογικά και εισοδηµατικά κίνητρα, η τραπεζική 

απορρύθµιση, η φιλελευθεροποίηση των αγορών, η ανάγκη διασποράς 

κινδύνου και επενδυτικής διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ισχύος αγοράς, η διεύρυνση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και της πελατειακής βάσης, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, η 

αριστοποίηση των καθαρών κερδών χρήσης, η αύξηση της αποδοτικότητας, 

κ.λπ.  

Γενικά, µια εξαγορά ή συγχώνευση θεωρείται επιτυχηµένη, όταν τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της ενοποιηµένης τράπεζας είναι µεγαλύτερα από 

το άθροισµα των οικονοµικών αποτελεσµάτων των τραπεζών µεµονωµένα. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εξαγοράζουσες τράπεζες αποκτούν 
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οικονοµικά οφέλη σε βάρος των οικονοµικών µεγεθών των τραπεζών που 

εξαγοράζονται. 

 

4.2 Κρίσιµοι παράγοντες 
Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υγιή 

πραγµάτωση µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, είναι οι συσχετισµοί των 

πραγµατικών και ονοµαστικών µεγεθών των υπό συγχώνευση πιστωτικών 

ιδρυµάτων, η αξιολόγηση της οικονοµικής επίδοσης της εξαγοράζουσας 

τράπεζας και των σχετικών της µεγεθών, η διάρθρωση της τοπικής οικονοµίας 

και το φορολογικό και νοµοθετικό πλαίσιο, οι απότοµες µεταβολές στη 

συµπεριφορά του καταναλωτικού κοινού, η αποτυχία αλληλεπίδρασης µεταξύ 

δύο ιδρυµάτων και πιθανές διαφορές οργανωτικής και επιχειρηµατικής 

φιλοσοφίας, η απόκλιση από τον αρχικό επενδυτικό στρατηγικό σχεδιασµό, οι 

επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, τυχόν αντιµονοπωλιακοί κανονισµοί, οι 

επιδράσεις µιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης διεθνούς χαρακτήρα, οι 

περιβαλλοντικές µεταβολές και η επιδείνωση των οικονοµικών δεικτών µιας 

χώρας.   

Εµπειρικά δεδοµένα του εξωτερικού όσον  αφορά τις τραπεζικές 

εξαγορές, έδειξαν ότι, οι αποκτηθείσες τράπεζες εµφανίζουν µια πτώση στο 

δείκτη οικονοµικής αποδοτικότητας κατά το έτος της συναλλαγής, της τάξεως 

του 7%, πιθανώς ως αποτέλεσµα της αύξησης στις απώλειες δανείων σε 

συνδυασµό µε την επανεξέταση του χαρτοφυλακίου δανείων για τη 

βελτιστοποίηση των επιλογών. Μακροπρόθεσµα όµως, ο δείκτης αυξάνεται 

για την αποκτηθείσα τράπεζα και επέρχεται αποκατάσταση της κερδοφορίας, 

ενώ παρατηρείται και αύξηση στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών κατά 

1,3% σε µακροπρόθεσµη βάση, παρά τη µείωση που µπορεί να αγγίζει και το 

10% κατά το έτος της εξαγοράς. Στις ευρωπαϊκές τράπεζες που προβαίνουν 

σε ενοποιήσεις, εµφανίζεται ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών 

ανάµεσα στην πραγµατοποιηθείσα ενοποίηση και στην εµφάνιση θετικών 

αποτελεσµάτων στον ενιαίο χρηµατοπιστωτικό φορέα. 

Θεωρητικά, µε βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία, οι επιδράσεις µίας 

τραπεζικής ενοποίησης στις µετοχικές και οµολογιακές αξίες είναι οι 

ακόλουθες: Η καθαρή παρούσα αξία της επίδρασης στις µετοχές µιας εξαγορά 

ή συγχώνευση φαίνεται να είναι θετική αλλά µικρή, ενώ διαφαίνεται να είναι 
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µεγαλύτερη για επιθετικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις, που γίνονται µε ταµειακά 

διαθέσιµα, παρά τις φιλικές, οι οποίες στηρίζονται στη χρησιµοποίηση 

αποθεµατικού. Ιδρύµατα όπως τα πιστωτικά, στις πραγµατοποιούµενες 

εξαγορές εµφανίζουν διαφορετικά οικονοµικά αποτελέσµατα από ιδρύµατα και 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Οι τραπεζικές ενοποιήσεις συνδέονται µε τάσεις 

ενίσχυσης της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών και θετικές αναµενόµενες 

οικονοµικές επιδράσεις, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που σχετίζονται και 

µε τη µείωση των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών εξόδων, σε αντίθεση 

µε κλάδους δραστηριοποίησης, όπως οι βιοµηχανίες ποτών, όπου έρευνες 

δείχνουν, ότι αποτέλεσµα των συγχωνεύσεων είναι οι αυξηµένες τιµές 

διάθεσης και η µειωµένη παραγωγή, ή κλάδους που δραστηριοποιούνται οι 

τσιµεντοβιοµηχανίες, όπου οι επεκτατικές κινήσεις συνοδεύονται από µειώσεις 

στις τιµές των προϊόντων. 23 

 

4.3 Επιπτώσεις της ενοποίησης 
Έρευνες έχουν δείξει ότι, η ενοποίηση δύο τραπεζών µπορεί να 

οδηγήσει σε αυξηµένο κόστος και αυστηρότερα πιστωτικά πρότυπα, κάτι το 

οποίο µπορεί να µειώνει την καθαρή παρούσα αξία ορισµένων 

καταναλωτικών επιλογών, αλλά αντισταθµίζεται από τις ανταγωνιστικές 

προσφορές, µε αποτέλεσµα να µην είναι ευδιάκριτη η επίδραση στο δανεισµό 

των µικρών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ένα υψηλότερο κόστος το οποίο λαµβάνει 

τη µορφή είτε υψηλότερου επιτοκίου, είτε περισσότερων εγγυητικών 

προϋποθέσεων, µπορεί να αναληφθεί από τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

δηµιουργήσουν µια νέα επιχειρηµατική σχέση µε τη νέα τράπεζα για την 

εξασφάλιση ευνοϊκότερων όρων δανείων στο µέλλον.  

Τέλος, οι µεγάλες τραπεζικές συγχωνεύσεις συνοδεύονται από µια 

µείωση στο συνολικό ποσό δανείων και η µείωση εξαρτάται από το εύρος 

απόκλισης των λογιστικών µεγεθών των υπό συγχώνευση τραπεζών και των 

σχετικών µεγεθών της µεγαλύτερης κυρίως τράπεζας, µε την απόκλιση να 

είναι θετικά συσχετισµένη µε τη µείωση του συνολικού δανεισµού. 
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 www.hrima.gr, «Σχεδιασμός, κίνηση, απόdοsη από το Α ωε το Ω των τραπεζικών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων», Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Απρίλιος 2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Πίνακας Α: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Παγκοσµίως – Έτος 2010 

 

 Συµφωνίες Εξαγορών 

& Συγχωνεύσεων (σε 

δις. δολάρια Η.Π.Α.) 

Αριθµός Συµφωνιών 

(Deals) (σε χιλιάδες) 

Η.Π.Α. 895 9,7 

Βρετανία 180 2,3 

Κίνα 175 3,8 

Βραζιλία 150 0,5 

Αυστραλία 140 1,5 

Καναδάς 105 2,0 

Ιαπωνία 100 2,6 

Ρωσία 80 2,1 

Γερµανία 75 1,2 

Γαλλία 70 1,5 
24 
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 Πηγή: The economist, Dealogic, www.iraj.gr, «Match Made Mergers, Acquisitions, Beals, IPOS», 

Απρίλιος 2011 
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Πίνακας Β: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις µεταξύ Ελληνικών τραπεζών 

 

Αγοραστής Ελληνική Τράπεζα Συγχωνευθείσα Ελληνική Τράπεζα 

Marfin Popular Bank Marfin Bank, Εγνατία Τράπεζα, Λαϊκή 

Τράπεζα (Ελλάς) 

MARFIN Bank 10% της Εγνατίας Τράπεζας 
Εµπορική Τράπεζα Τράπεζα Επενδύσεων 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΕΤΕΒΑ 
EFG Eurobank Unit Bank 
Τράπεζα Πειραιώς ETBA 
EFG Eurobank Telesis, Τράπεζα Επενδύσεων 
Credit Agricole 6,7% της Εµπορικής Τράπεζας 

Ελλάδος 
BCB 50% της NOVA Bank 
Alpha Τράπεζα Πίστεως Ιονική Τράπεζα 
EFG Eurobank Τράπεζα Εργασίας 
Deutsche Bank 10% της EFG Eurobank 
Τράπεζα Πειραιώς National Westminster Bank 
Telesis AXE ∆ωρική Τράπεζα 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της 

Ελλάδος 
EFG Eurobank Τράπεζα Κρήτης 
EFG Eurobank Τράπεζα Αθηνών 
Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 
Τράπεζα Πειραιώς Xios Bank 
Τράπεζα Πειραιώς Credit Lyonnais 
Εγνατία Τράπεζα Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 
Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της 
Ελλάδος 

Εθνική Στεγαστική Τράπεζα 

Τράπεζα Πειραιώς Ελληνικό δίκτυο Chase Manhattan 
EFG Eurobank Interbank 
25 
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 Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, www.hba.gr «Ένωση Ελληνικών Τραπεζών» 



ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

[52] 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η ελληνική οικονοµία, όπως και οι οικονοµίες των περισσότερων 

ανεπτυγµένων χωρών παγκοσµίως, αναµφισβήτητα έχει εισέλθει σε µια φάση 

ύφεσης, στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης η οποία ξεκίνησε και 

εξελίσσεται το τελευταίο διάστηµα. Η κρίση αυτή είναι βέβαιο πως έχει 

επιφέρει καίριο «χτύπηµα» σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους, µε πρώτο 

και καλύτερο τον χρηµατοπιστωτικό. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, 

ότι η δυσµενής κατάσταση, την οποία ολόκληρη η παγκόσµια κοινωνία 

παρακολουθεί µε αγωνία, έχει την αφετηρία της στην πρωτοφανή 

χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια που αντιµετώπισαν διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί 

όµιλοι, κάποιοι εκ των οποίων οδηγήθηκαν ακόµη και σε πτώχευση. 

Οι σύγχρονες τάσεις, όπως η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η 

ελευθερία δράσης του παγκόσµιου κεφαλαίου, η συρρίκνωση των 

επιχειρήσεων και η ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών και µη κρατικών 

επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τη χρήση υψηλής τεχνολογίας καθιστούν τις 

συγχωνεύσεις συχνό φαινόµενο. Τα υψηλά ποσοστά εµφάνισης τους τις 

τελευταίες δεκαετίες και η αυξητική τους τάση υπαγορεύουν την αναγκαιότητα 

τους, τόσο για τη βιωσιµότητά τους όσο και για την επιτυχηµένη τους πορεία. 

Παρόλο που κάθε εξαγορά ή συγχώνευση προσφέρει πολλαπλά 

πλεονεκτήµατα για τα εµπλεκόµενα µέρη, όπως είσοδο σε νέες αγορές, 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών κλπ., 

εντούτοις συχνά παρουσιάζουν αδυναµίες που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε 

τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού τους. Συχνά, η επικέντρωση µόνο 

σε ποσοτικά µεγέθη αποβαίνει λανθασµένη, ενώ η θέσπιση ποιοτικών και 

περισσότερο διαχρονικών κριτηρίων εξασφαλίζει µακροπρόθεσµη ευηµερία 

τόσο της επιχείρησης όσο και των εργασιακών σχέσεων. 

Όλα όµως δείχνουν, ότι ο παγκόσµιος τραπεζικός κλάδος πρόκειται να 

εισέλθει σε µια νέα φάση µαζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, µε στόχο την 

αύξηση της συγκέντρωσής του και τη δηµιουργία δύο - τριών µεγάλων 

τραπεζικών οµίλων. 
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