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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη ζηε ηξαπεδηθή 

αγνξά. ηφρν έρεη αθνχ παξνπζηάζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα λα επηθεληξσζεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαθεξζεί ε ζεκαζία απηψλ ησλ ελεξγεηψλ 

θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπο. 

Οιφθιεξε ε εξγαζία απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επαιεζεχνληαη ή φρη ζην 

ηέινο, νη αξρηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο.  Γεληθά απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ σζνχλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα θαη κε ην ηη ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ζε απηέο 

ε νηθνλνκία, ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη  ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. 

Γηα λα ζηεξηρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, έγηλε πνηνηηθή 

έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο επηιέρζεθε σο κειέηε πεξίπησζεο, ππνθαηάζηεκα 

ηξάπεδαο πνπ έρεη ππνζηεί εμαγνξά. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, κε ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκελε ζπλέληεπμε. Καηά ε 

δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξνέθπςαλ δπζθνιίεο φρη φκσο αμεπέξαζηεο. 

Σπρφλ αξγνπνξίεο πνπ ζπλαληήζακε αιιά θαη ε απνπζία ελφο ππαιιήινπ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκνο γηα ηελ έξεπλα αληηκεησπίζηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη ζεκεηψλνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε έλλνηα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θαη 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηα θίλεηξα θαη ηα αληηθίλεηξα 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ξερσξηζηή αλαθνξά έρνπκε θαη ζηνπο ιφγνπο επηηπρίαο θαη αληίζηνηρα απνηπρίαο 

κηαο ηέηνηαο θίλεζεο. 

 πλερίδνληαο ζην ηξίην θεθάιαην, κεηά απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Δ& δηεζλψο. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαη αλαθνξά ζε Δ& εληφο θαη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ. 

Σειεηψλνληαο ην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κηαο ηξάπεδαο. 

 ην ηέινο ηνπ ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο Δ& θαη ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο. Αθνινπζνχλ νη 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη νη επηπινθέο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ.  
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ  απφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμαγνξά πνπ δηελεξγήζεθε θαη ην ηη αληίθηππν είρε απηή ζε 

πειάηεο, εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη εξγαδφκελνπο παξνπζηάδνληαη ζην 6
ν
 

θεθάιαην. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο 

απνηεινχλ ην 7
ν
 θεθάιαην θαη θαηαιεθηηθφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ 

κειινληηθέο έξεπλεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε βάζε απηή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. 
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ:Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

1.1 Δηζαγωγή 

Οη ζπλερείο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ν αληαγσληζκφο ζε πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, έρνπλ αλαγθάζεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Χζνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο θαη αγνξέο θαη ζηελ απφθηεζε πςεινχ επηπέδνπ ηερλνγλσζίαο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ απειεπζεξσκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ηεο επνρήο. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ σο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο, ιεηηνπξγηθήο θαη κε, ηελ εζσηεξηθή θαη πεξηθεξεηαθή ηνπο 

αλάπηπμε θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλήο θαη εζληθέο Δ& (εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο). 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ηα θάλνπλ επάισηα σο πξνο θάπνηνπο θηλδχλνπο. Γηα 

ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, επηβάιιεηαη ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ αλαγθαηφηεηα 

εχξεζεο ηξφπνπ δηαρείξηζεο έρεη λα θάλεη κε ηηο άζρεκεο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηνί 

ζε ζέκαηα βησζηκφηεηαο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ. Μηα ηξάπεδα έρεη 

λα δηαρεηξηζηεί θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, αγνξάο, ρψξαο, πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη άιινπο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελέζηεξα ζε επφκελν ππνθεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 
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1.2. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

χκθσλα κε πιήζνο αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο ε έλλνηα θίλδπλνο εκπεξηέρεη 

ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αζηάζεηαο. Γεληθά φκσο, ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ 

δελ είλαη πάληα αξλεηηθή. Μπνξεί λα ζπλδέεηαη φρη κφλν κε επηπηψζεηο ή απψιεηεο 

(δεκηά) αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή ηνπ θέξδνπο (επθαηξίεο). ε φηη θη αλ θάλνπκε 

ινηπφλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα γηα ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ 

επθαηξίεο πξνο φθεινο (upside) ή ζαλ απψιεηεο(downside). 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία, κεηά ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ. ε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ππάξρεη 

θίλδπλνο, νπφηε ε δηαρείξηζε ηνπ ζεσξείηαη αλαγθαία ψζηε λα απνθεχγνληαη 

δπζιεηηνπξγίεο. Δηδηθφηεξα ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε νκαιή ιεηηνπξγία 

ηφζν ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε άξζξν ηεο Gina Adubi (2010), ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ νξίδεηαη σο ε 

δηεξγαζία κε ηελ  νπνία νη νξγαληζκνί πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα.  χκθσλα κε ηνλ Vaughan E. J.(1997) νξίδεηαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ σο επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ εμέηαζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ 

πξφγλσζε ησλ πηζαλψλ ηπραίσλ απσιεηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειαρηζηνπνίεζεο. 

Σν πξσηαξρηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαιή δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. ηφρνο ηεο είλαη λα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο θαη λα κεηψλεη απηέο ηηο απνηπρίαο, γηα έλα έξγν. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο δηεξγαζία ε νπνία λα 

εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξρή θαη ζε φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεζνδηθφηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη φινη νη 

πηζαλνί θίλδπλνη. εκαληηθφ είλαη λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε επίπεδν ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ θαη λα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ ζα θέξνπλ επζχλε γηα απηήλ ζε θάζε 

ιεηηνπξγία, αλεμαξηήησο κεγέζνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα. 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθα παξαπάλσ γηα 

ηνλ θίλδπλν, φηη ε δηαρείξηζε ηνπ είλαη έλαο ηξφπνο λα ζέζνπκε ππφ έιεγρν ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ 

ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο εκθαληδφκελνπο θηλδχλνπο. 
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1.3 Σξαπεδηθνί Κίλδπλνη θαη Γηαρείξηζή ηνπο 

Οη πην ζεκαληηθνί ηξαπεδηθνί θίλδπλνη είλαη νη εμήο: 

1. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο     5. Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

2. Κίλδπλνο ρψξαο     6.Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

3. Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο     7. Κίλδπλνο κφριεπζεο 

4. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο    8.Κίλδπλνο αγνξάο 

                                       9. Ννκηθφο θίλδπλνο 

 

 

Πην αλαιπηηθά γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο έρνπκε ηα παξαθάησ: 

1.3.1 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Πξηλ εμεγεζεί ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θξίλεηαη ζσζηφ λα δνζεί ν νξηζκφο ηνπ φξνπ 

ξεπζηφηεηα. 

Ρεπζηφηεηα γεληθά ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ελφο ηδξχκαηνο λα έρεη φζα 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ηψξα,  

ζεσξείηαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κηαο επέλδπζεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ν θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά απφ καδηθέο αλαιήςεηο 

κεηξεηψλ, θάηη πνπ ζα θέξεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζε δπζρεξή ζέζε σο πξνο 

ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, κειινληηθψλ θαη 

κε, ηεο ηξάπεδαο ψζηε λα ππάξρεη πιάλν εμαζθάιηζεο πφξσλ. 

Μηα άιιε κέζνδνο, πεξηζζφηεξν απνθπγήο θαη φρη ηφζν δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, είλαη ε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη, φζν 

είλαη δπλαηφλ, ν θίλδπλνο ηεο καδηθήο αλάιεςεο. 

ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, κηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε άκεζε πψιεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδξχκαηνο ή ε πεξίπησζε ηνπ δαλεηζκνχ απφ άιιν 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα. (www.euretirio.com) 

 

1.3.2 Κίλδπλνο Υώξαο 

ηελ έλλνηα «θίλδπλνο ρψξαο» κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ φινη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επέλδπζε πνπ δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ εθείλε ζηελ 

νπνία εδξεχεη ε ηξάπεδα. Μέξνο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν 
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πνιηηηθφο θίλδπλνο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ζηνπο 

πνιηηηθνχο ζεζκνχο, θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο αλαθαηαηάμεηο ή αθφκα θαη πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ. 

Γηα ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη εθηίκεζεο 

θαη ζηαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Όζν αθνξά ηε ζεκεξηλή επνρή, νη ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζπκβνπιεχνληαη ηηο αμηνινγήζεηο απφ 

δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο φπσο ε Moody‟s ή ε Standard and Poor‟s. Δπίζεο, 

ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο πνπ γεληθά πεξηιακβάλεη βήκαηα επνπηείαο, 

αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη γεληθήο παξαθνινχζεζεο θαηάζηαζεο. 

 

1.3.3 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αθνξά έκκεζεο ή άκεζεο απνηπρίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

είηε απφ πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

Οη εζσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ έιιεηςε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη πξνβιεκαηηθά ζπζηήκαηα ή άιινπο εμσηεξηθνχο  παξάγνληεο. Απφ 

ηελ άιιε, ιέγνληαο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ελλννχκε κηα ππξθαγηά ή έλαλ ζεηζκφ θαη 

γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη κηα επηρείξεζε κε ιεηηνπξγηθή. 

Με ηε κέζνδν κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ αζρνιείηαη ε επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο, ην ζθνπφ ηεο νπνίαο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ, ζην 4
ν
 θεθάιαην. Ζ 

κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη αλαγθαία αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ην πφζν πεξίπινθεο 

θαη απαηηεηηθέο είλαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 

 

1.3.4 πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε επελδχζεηο ζηηο μέλεο θεθαιαηαγνξέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο.  

 Απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ζσζηή 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ρξήζε αμηφπηζησλ θαη ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 



 
  

7 
 

1.3.5 Κίλδπλνο επηηνθίσλ  

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη κηα επέλδπζε λα αιιάμεη ε αμία ηεο ιφγσ 

αιιαγήο ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Απηφο ν θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε φια ηα κέζα πνπ 

απνδίδνπλ ηφθνπο. 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ έρεη δχν κνξθέο (ζθέιε) πνπ εθζέηεηαη κηα επηρείξεζε 

επαλαρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηε κία ν θίλδπλνο εηζνδήκαηνο: ν θίλδπλνο δειαδή λα 

κεησζνχλ ηα έζνδα απφ ηφθνπο θαη απφ ηελ άιιε ν θίλδπλνο  επαλεπέλδπζεο: ν 

θίλδπλνο δειαδή λα κεησζεί ε αμία ησλ θεθαιαίσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο αλαιχζεηο. 

 

1.3.6 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Με ηνλ φξν πίζησζε ελλννχκε ηελ παξνρή ρξεκάησλ κε ηε κνξθή δαλείνπ. Ο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε δπζιεηηνπξγία ζηε ζρέζε δαλεηζηή-

δαλεηδφκελνπ θαη αθνξά ηελ δηαηάξαμε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ηνπο. 

Πξαθηηθά γηα κηα ηξάπεδα ζεκαίλεη αδπλακία ή θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ελφο 

δαλείνπ.  

 Γηα λα κεησζεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη 

λα απαηηήζεη απφ ηνπο νθεηιέηεο εγγπήζεηο, είηε απφ ηνπο ίδηνπο (ελέρπξα, ππνζήθεο), 

είηε απφ ηξίηνπο (εγγπεηέο). Όζν αθνξά ζηηο ηξάπεδεο, γεληθά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη 

ν επηθείκελνο θίλδπλνο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο πίζησζεο είηε γεληθά ζην 

ζχλνιν ηνπ, είηε ζε νξηζκέλνπο δαλεηνιήπηεο. 

1.3.7 Κίλδπλνο κόριεπζεο 

χκθσλα κε ην Wikipedia <<σο ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

αλάιεςεο ρξένπο κε ζθνπφ ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο>>. 

 Ο θίλδπλνο κφριεπζεο γηα ηηο ηξάπεδεο εληνπίδεηαη ζην πνζνζηφ ρξήζεο 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ηδία θεθάιαηα. Όζν πην κεγάινο είλαη ν ιφγνο μέλα 

πξνο ηα ηδία θεθάιαηα, ηφζν πην κεγάινο ζεσξείηαη θαη ν θίλδπλνο. Δίλαη θαλεξφ πσο 

κηα ηξάπεδα πνπ ππφθεηηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κφριεπζεο αληηκεησπίδεη θαη ηελ 

έληνλε αβεβαηφηεηα απφ πειάηεο θαη δαλεηζηέο. Δπίζεο είλαη άμην αλαθνξάο πσο 

έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο κε πςειά επίπεδα κφριεπζεο είλαη αληηκέησπνο 

κε  ην ελδερφκελν ηεο πηψρεπζεο. 
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Έλαο ηξφπνο, φρη ηφζν δηαρείξηζεο αιιά πεξηζζφηεξν πξφιεςεο έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ κφριεπζεο ζεσξείηαη, ε φζν ην δπλαηφλ απαξαίηεηε ρξήζε δαλεηδφκελσλ 

θεθαιαίσλ. 

 

1.3.8 Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο Κίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο λα κεησζεί ε αμία κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο 

αιιαγψλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ δηακνξθψλνπλ. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αμία ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη: 

 Ο θίλδπλνο αιιαγήο ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ (ρξεκαηηζηεξηαθφο θίλδπλνο) 

 Ο θίλδπλνο αιιαγήο ηνπ επηηνθίνπ (θίλδπλνο επηηνθίσλ) 

 Ο θίλδπλνο αιιαγήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. (λνκηζκαηηθφο 

θίλδπλνο) 

  Ο θίλδπλνο ηεο αιιαγήο ηηκψλ ζηα εκπνξεχκαηα (φπσο πεηξέιαην, κέηαιια) 

ή αιιηψο θίλδπλνο εκπνξεπκάησλ. 

 χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αξζξνγξαθία, ν θίλδπλνο αγνξάο κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηελ ξεπζηνπνίεζε δηάθνξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα 

απνθεπρζεί πηζαλή απψιεηα ζηε ηηκή. Απηφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ν απιφο 

ηξφπνο. Ο πην ζχλζεηνο είλαη λα ηζνξξνπήζνπκε ηνλ θίλδπλν κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ επέλδπζε ζε θαηάιιειεο ζπλαιιαγέο. 

(el.wikipedia.org) 

 

1.3.9 Ννκηθόο Κίλδπλνο 

Ο λνκηθφο ή αιιηψο θαλνληζηηθφο θίλδπλνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξνπζηάδεηαη 

φηαλ νη δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηα 

λφκηκα ή κε ηηο λνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

 Ζ δηαξθήο έξεπλα, ε εθαξκνγή θξηηεξίσλ αζθαιείαο, ε εθαξκνγή κεζφδσλ 

επίβιεςεο θαη ζπκκφξθσζεο είλαη κεξηθέο γεληθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζεο ηνπ. 
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1.4. Λνγηζκηθά ζπζηήκαηα θαη θόξκεο ζηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ 

ε απηφ ην ζεκείν θαη πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθά εχρξεζηα εξγαιεία, ινγηζκηθά θαη θφξκεο πνπ 

βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο  ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 @Risk: Αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte 

Carlo. Μπνξεί λα εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ηξφπνπο 

απνθπγήο ηνπο ζε πεξηφδνπο φπνπ ην κέιινλ ησλ απνθάζεσλ είλαη 

αβέβαην. Γηα λα καο δψζεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ξπζκίδνπκε ην 

κνληέιν ζηνλ θαηάιιειν ηχπν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο. 

Δηζάγνπκε, ζηε ζπλέρεηα, ηηο κεηαβιεηέο θαη ηξέρνπκε ην πξφγξακκα. 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζνκνίσζεο κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε, λα 

αιιάμνπκε αιιά θαη λα κνηξαζηνχκε ηα απνηειέζκαηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν δηαζέηεη πάλσ απφ 50 εξγαιεία θαη κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζην Excel, θάλνληαο ηελ πινήγεζε πην εχθνιε. 

 Precision Tree: Γνπιεχεη κε βάζε ηα δέληξα απφθαζεο. Απηά είλαη 

δηαγξάκκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ θφκβνπο θαη θιαδηά πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζε πηζαλέο, δηαθνξεηηθέο 

δηαδξνκέο. Σν Precision Tree ραξηνγξαθεί θαη αλαιχεη ηα  δηάθνξα 

απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή πνπ θάζε θνξά αθνινπζείηαη 

θαη βνεζά λα παξζεί ε ζσζηή απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. 

 Top Rank: Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά λα θαηαιάβνπκε πνηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εμφξπμε εκπεξηζηαησκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην @Risk 

γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα αζηηθνπνηνχληαη 

κε δηαγξάκκαηα θαη άιισλ ηχπσλ εθζέζεηο. 

 Stat Tools: Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο είλαη έλα βήκα κπξνζηά 

απφ ην Excel. Γηαζθαιίδεη ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Neural Tools: Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεκέξσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ φηαλ γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εμνηθνλνκεί ρξφλν αιιά θαη δηαζθαιίδεη ζσζηά 
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απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηα 

λεπξσληθά δίθηπα. 

 Risk Optimizer: Μηα εθαξκνγή πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

αιγφξηζκνπο βαζηζκέλνπο ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. 

Δκθαλίδεη ζαλ απνηειέζκαηα φρη κφλν νλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ 

εηζξνψλ αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε. Έηζη κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε φρη κφλν ζηξαηεγηθέο 

ειαρηζηνπνίεζεο αιιά θαη λα επηηχρνπκε κέγηζηε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 

 Evolver: Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Excel θαη βαζίδεηαη ζε 

ηερλνινγία γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Καλέλα πξφβιεκα δελ κέλεη 

άιπην γηα ην Evolver αλ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί απφ ην Excel. 

 Πέξα απφ ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη άιια πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ, γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηάθνξεο 

θφξκεο θαηαγξαθήο θηλδχλσλ. Γηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνπο ηνπ θηλδχλνπ φκσο 

φιεο έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία. ε φιεο ζρεδφλ ηηο θφξκεο ζεκεηψλνληαη ζηνηρεία 

φπσο ην φλνκα ηνπ θηλδχλνπ, ε δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη, ε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε εκθάληζε ηνπ, ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε 

θαζψο θαη πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ. Κνηλφ ζηνηρείν φισλ είλαη ε ηειηθή έθζεζε 

ηεθκεξησκέλσλ απνηειεζκάησλ. (www.palisade.com) 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΑΓΟΡΧΝ 

ΚΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ 

2.1 Δηζαγωγή 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλα ζχγρξνλν πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ δπν απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα 

λα κεηξηάζνπλ ή λα απνθχγνπλ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο. Βαζηθφ πεδίν κειέηεο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη νη έλλνηεο εμαγνξά θαη ζπγρψλεπζε. 

 

2.2 Βαζηθέο Έλλνηεο 

Ο φξνο ζπγρώλεπζε πξνθχπηεη απφ ηε Βξεηαληθή νξνινγία “merge” πνπ ζεκαίλεη 

«ζπλελψλσ» δπν επηρεηξήζεηο κε απνξξφθεζε ζπλήζσο ηεο πην κηθξήο απφ απηέο.

 Ο φξνο εμαγνξά πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν Βξεηαληθφ φξν “acquisition” 

πνπ ζεκαίλεη αγνξά ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο εηαηξείαο θαη ηαπηφρξνλε ξεπζηνπνίεζε 

ηνπ παζεηηθνχ, ελψ ε πσινχκελε εηαηξεία δηαιχεηαη. (Φίιηνο Β., 1984) 

 Χο ζπγρώλεπζε νξίδεηαη ε πξάμε, κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη ε εθθαζάξηζή ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα κεηαβηβάδνπλ ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο ζε άιιε, ε νπνία είηε πξνυπάξρεη 

είηε δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Σν αληάιιαγκα απνηειείηαη απφ κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε πεξηνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιχζεθαλ θαη δίδεηαη ζε φζνπο ζπκκεηείραλ πξνεγνπκέλσο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, πνπ λνκηθά έπαςαλ λα ππάξρνπλ. Αληίζηνηρα, σο εμαγνξά νξίδεηαη ε 

ζπλαιιαγή, θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε απνθηά έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο 

ζπκκεηνρήο (κεηνρέο ή εηαηξηθά κεξίδηα) ζε κηα άιιε, έλαληη ρξεκαηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο. ε κηα απιή εμαγνξά, ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα 

ππάξρεη σο ππνθείκελν ηνπ δηθαίνπ, ελψ ζε κηα ζπγρσλεπηηθή εμαγνξά, ε επηρείξεζε 

πνπ κεηαβηβάδεη ηελ πεξηνπζία ηεο ζε άιιε έλαληη ρξεκαηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, παχεη 

λα ππάξρεη σο αληηθείκελν ηνπ δηθαίνπ. Όηαλ ζε κηα ζπγρσλεπηηθή εμαγνξά δελ 

θαηαβάιινληαη σο αληάιιαγκα ρξήκαηα αιιά κεξίδηα ζπκκεηνρήο, ε εμαγνξά απηή 
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απνηειεί ηε ζπγρψλεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. (Παπαδάθεο,2011)

 πγρώλεπζε είλαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ ζε κία. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάζεη κηα άιιε θαη ηελ απνξξνθά ζε κηα 

εληαία επηρεηξεζηαθή δνκή. Δμαγνξά είλαη ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή 

πιεηνςεθηθνχ κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο( εμαγνξαδφκελεο) ζε κία 

άιιε (εμαγνξάδνπζα), πνπ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν. Μηα εμαγνξά δελ 

θαηαιήγεη πάληνηε ζε ζπγρψλεπζε ηεο εμαγνξάδνπζαο κε ηελ εμαγνξαδφκελε 

επηρείξεζε. (Γεσξγαθνπνχινπ,2000) 

 

2.3 Δίδε θαη ηαμηλόκεζε ηωλ Δ& 

Οη εμαγνξέο αθνξνχλ ζηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κεγάινπ παθέηνπ ηεο 

ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε ε νπνία θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν 

ζπκθσλεκέλν αληίηηκν. Σν αληίηηκν απηφ ζπλήζσο αθνξά ζε κεηξεηά ή κεηνρέο ζην 

Υξεκαηηζηήξην. Γηα λα απνθηεζεί ν έιεγρνο ζε κηα επηρείξεζε δελ είλαη απαξαίηεην 

λα αγνξαζηεί φιν ην παθέην ησλ κεηνρψλ. Αθφκα θαη έλα κηθξφ-κεηνςεθηθφ κέξνο, 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη νπζηαζηηθφ έιεγρν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα 

αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο κηαο εμαγνξάο 

ρξεζηκνπνηνχκε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξζξνγξαθία. 

 Δίδνο εμαγνξαδόκελεο επηρείξεζεο 

Αλ αλήθεη ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Πξνέιεπζε εμαγνξάδνπζαο  

Αλ είλαη μέλε, πνιπεζληθή ή εγρψξηα. 

 Οηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί ζηόρνη ηεο εμαγνξάδνπζαο. 

Μηα εμαγνξά δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα νδεγήζεη ζε ζπγρψλεπζε. Ζ εμαγνξά είλαη απφ 

κφλε ηεο κηα ζνβαξή ππφζεζε γηα ηελ επηρείξεζε, νπφηε ε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα 

θαλεί δπζθνιφηεξε. Μηα ζπγρψλεπζε κπνξεί λα είλαη  νιηθή ή κεξηθή θαη άκεζε ή 

ζηαδηαθή. Δίλαη ζσζηφ εδψ λα αλαθεξζεί πσο ε ηππηθή-ζεσξεηηθή δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο δελ αθνινπζεί απαξαίηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο 

νινθιήξσζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα κπνξεί λα ηα 

δνχκε αθφκα θαη θαηξφ κεηά ηελ ηππηθή νινθιήξσζε ηεο. 

πλήζσο ν ζπλδπαζκφο εμαγνξάο θαη ζπγρψλεπζεο εμαξηάηαη απφ: 

 Σε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο 
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 Σν αληηθείκελν θαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαγνξαδφκελεο 

επηρείξεζεο. (Γεσξγαθνπνχινπ,2000) 

2.4 Βαζηθέο Γηαθξίζεηο Δ& 

Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ησλ Δ& είλαη ε αθφινπζε: 

 Οξηδφληηα ζπγρψλεπζε 

 Κάζεηε ζπγρψλεπζε 

 Κάζεηε πξνο ηα εκπξφο 

 Κάζεηε πξνο ηα πίζσ 

 Οκφθεληξε ζπγρψλεπζε 

 Γξαζηηθή ζπγρψλεπζε 

 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΤΓΥΩΝΔΤΖ  

Αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη πξνο ζπγρψλεπζε εηαηξίεο ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ίδην θιάδν παξαγσγήο κε απνηέιεζκα ε πνηθηιία ηεο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο λα κελ κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά κεηά απφ ηε ζπγρψλεπζε.  

 

ΚΑΘΔΣΖ ΤΓΥΩΝΔΤΖ 

ΠΡΟ ΣΑ ΔΜΠΡΟ: απνηειεί έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

εκπνξηθψλ θεξδψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ηελ παξάιιειε απνθπγή ηεο δηαξξνήο 

ησλ θεξδψλ πξνο ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟ ΣΑ ΠΗΧ: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα αλαιάβεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη ηψξα απνηεινχζαλ πξνζηάδην ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.           

 Ζ θάζεηε νινθιήξσζε δεκηνπξγεί ζηελ επηρείξεζε κηα δπλαηφηεηα ειηγκνχ 

θαη επειημίαο ηφζν ζε ζέκαηα πνηφηεηαο φζν θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ επηκέξνπο 

ππνπξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 2 

απηψλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ θάζεηεο ζπγρψλεπζεο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο βειηίσζεο ζε ζέκαηα ηφζν 

ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θπθιψκαηνο, φζν θαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη αιιά θαη ησλ ππνπξντφλησλ πνπ ε ίδηα ρξεζηκνπνηεί. 
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ΟΜΟΚΔΝΣΡΖ ΤΓΥΩΝΔΤΖ  

ηελ νκφθεληξε ζπγρψλεπζε κηιάκε γηα επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν 

παξαγσγήο κε παξφκνηα θαλάιηα, αιιά δηαθνξεηηθφ εχξνο πξντφλησλ. πλέπεηα κηαο 

ηέηνηαο ζπγρψλεπζεο είλαη ε παξαγσγή απμεκέλνπ εχξνπο πξντφλησλ θαη ε αχμεζε 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 

 

ΓΡΑΣΗΚΖ ΤΓΥΩΝΔΤΖ   

Μηα δξαζηηθή ζπγρψλεπζε επηηειείηαη φηαλ 2 επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

παξαγσγέο ζπγρσλεχνληαη κε ζθνπφ ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά ή ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ πξντφληνο. Μηα ηέηνηα ζπγρψλεπζε έρεη σο ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο απνιαβέο θέξδνπο. 

Μεηνλέθηεκα ηεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε κεγάιε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πνξεία αβεβαηφηεηαο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 Όιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη θη νπνίεο αλαιχζεθαλ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηελ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ.        

 Αληίζεηα ε ΚΑΘΔΣΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ απνηειεί κηα άιιε κνξθή αλάπηπμεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεη 

φια φζα ηεο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηειηθή παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ηεο. 

Οπζηαζηηθά, παξάγεη φια φζα ζα έπξεπε λα πξνκεζεπηεί σο εηζξνέο απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη, πσο είλαη κηα κέζνδνο αλεμαξηεηνπνίεζεο 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο Δ& έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ management ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ. χκθσλα κε απηφ ινηπφλ, 

δηαθξίλνληαη ζε: 

_ Φηιηθέο( friendly): : φηαλ ε επηρείξεζε-ζηφρνο είλαη ζχκθσλε σο πξνο ηελ 

απνξξφθεζε 

_ Δρζξηθέο (hostile): φηαλ ε επηρείξεζε-αγνξαζηήο πξνρσξά ζε αγνξά ησλ 

κεηνρψλ ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα ηηκήο, κε ζθνπφ λα θάκςεη θάζε αληίξξεζε απφ 

ηελ επηρείξεζε-ζηφρν. 
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2.5 Κίλεηξα  εμαγνξώλ θαη ζπγρωλεύζεωλ 

Μπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 3 επίπεδα: 

 Βξαρππξφζεζκα 

 Μεζνπξφζεζκα  

 Μαθξνπξφζεζκα  

 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ 

 Αύμεζε ησλ θεξδώλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο, αλ φρη ν 

ζεκαληηθφηεξνο, παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

 Μείσζε ηνπ δείθηε P/E. Απνθαιείηαη θαη πνιιαπιαζηαζηήο θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη απνηειεί έλαλ γλσζηφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δείθηε. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, απνηειεί ην πην δπλακηθφ θίλεηξν. 

 Οη ζπλέξγεηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε ζέκαηα ξεπζηόηεηαο. Όηαλ κηα επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηε 

ζπλέλσζε ηεο κε κηα άιιε ε νπνία είλαη πην πγηήο νηθνλνκηθά. 

 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΑ  

 Αύμεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλόηεηάο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ηελ ελνπνίεζε ν 

ηζνινγηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο απμάλνπλ θαη ηα 

θεθάιαηα.  

 Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ. Ζ επηρείξεζε δελ δαλείδεηε νπφηε 

βειηηψλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηε αγνξά. 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ  

 Γεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο. Όηαλ 

κηιάκε γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο αλαθεξφκαζηε ζε νηθνλνκηθή αμία θαη 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αχμεζε ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη κεηά ηελ Δ ή 

. Δπίζεο, ζε καθξνρξφλην ζηάδην πεηπραίλεη ε επηρείξεζε αχμεζε ηφζν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηεο. 

 Μαθξνρξόληα ελδπλάκσζε ηεο επηρείξεζεο. ε κηα αγνξά πνπ εθθξάδεηαη απφ 

ην νιηγνπψιην είλαη πην ζσζηή ε θίλεζε ηεο έλσζεο 2 ηζρπξψλ παξά ε 

αλάισζε ηνπο ζε έλαλ, αβέβαηνπ απνηειέζκαηνο, πφιεκν.  
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 Σερλνινγηθήο γλώζε θαη εηδηθέο δεμηόηεηεο. Μηα επηρείξεζε κηθξνχ κεγέζνπο 

έρεη κηθξφ αξηζκφ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Κάηη ηέηνην απνηειεί κηα πνιχ 

θαιή ζπγθπξία δεκηνπξγίαο νκαδηθνχ πλεχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

άκεζε θαζεκεξηλή επαθή ηνπο. 

 Γεκηνπξγνύληαη δπλαηόηεηεο ζπλέξγηαο. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κέζα απφ ην 

κεγαιχηεξν κέγεζνο ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί ζηελ αξρή. 

 Τπέξβαζε εκπνδίσλ εηζόδνπ. Ζ είζνδνο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα λέα αγνξά 

δελ είλαη, ζρεδφλ πνηέ, εχθνιε ππφζεζε. Μηα Δ& κε επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ θιάδν παξέρεη πξνλφκηα φπσο: κείσζε 

αληαγσληζκνχ, γλψζε ηεο αγνξάο, έηνηκν θέληξν δηαλνκήο θαη κηα ζίγνπξε 

θαη βαζεηά πίζηε απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο κηα ηέηνηα θίλεζε 

κπνξεί λα απνηξέςεη κηα επηρείξεζε λα θάλεη κηα κε εζειεκέλε εμαγνξά 

 Γεκηνπξγνύληαη κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη. Δίλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ 

 ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηήλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Με βάζε ην δηαξθψο 

 εμειηζζφκελν νηθνλνκηθφ θαη φρη κφλν ζθεληθφ, ζηηο κέξεο καο, νη Δ& είλαη 

 έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη επηρεηξήζεηο  ζηηο αλάγθεο ηεο 

 αγνξάο. Απηφ ζεκαίλεη, κε άιια ιφγηα, φηη νη ηζρπξέο επηρεηξήζεηο απφ Δ& 

 είλαη ηθαλέο λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα γεληθεπκέλε νηθνλνκία θαη ζηνλ δηεζλή 

 νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ πνπ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλνο. Απφ ηελ άιιε, 

 κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηα πξάγκαηα φζν αθνξά ηελ ίδηα ηε επηρείξεζε, 

 δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ βειηίσζε θαίξησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ 

 πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 Γπλαηόηεηεο κεγαιύηεξνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο.  

 Μείσζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ. Δίλαη ινγηθφ φηη κηα 

λέα θαηλνηνκία ή κηα δηαθνξνπνίεζε  ηνπ πξντφληνο κηαο επηρείξεζεο απφ ην 

κεδέλ είλαη κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. Μηα ιχζε γηα λα 

απνθχγνπκε, έζησ έσο έλαλ βαζκφ θάηη ηέηνην, είλαη κηα Δ ή  κε κηα 

επηρείξεζε πνπ είλαη ήδε ζηνλ θιάδν. 

 Γηνηθεηηθή αιαδνλεία. Μεξηθέο θνξέο θάπνηα ζηειέρε πηζηεχνπλ πσο κπνξνχλ 

λα δηνηθήζνπλ θαιχηεξα ηελ επηρείξεζε-ζηφρν, θάηη πνπ ηνπο θάλεη 

αιαδνληθνχο. Κάηη ηέηνην ζπλέβε κε ηελ απφθηεζε ηεο Craft απφ ηε Philip 

Morris. (www.econometric.models.org)   
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2.6 Αληηθίλεηξα Δ θαη  

Όπσο θάζε λφκηζκα έρε 2 πιεπξέο έηζη θαη θάζε ελέξγεηα έρεη 2 φςεηο. Παξφηη 

ζεκαληηθήο θχζεσο είλαη ηα θίλεηξα, θαιφ ζα είλαη λα αλαθεξζνχλ θαη ηα 

αληηθίλεηξα. Αο δνχκε θάπνηνπο απ‟ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 

κηα κε επηηπρεκέλε Δ& 

 Πξνζσπηθνί ιόγνη ζηειερώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγνη πξνβνιήο πνπ ηνπο 

έθαλαλ λα κελ «δπγίζνπλ» ζσζηά ηα πξάγκαηα ή αθφκα θαη πξνζσπηθά 

ζπκθέξνληα. 

 Έιιεηςε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. Οη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλεο εηθφλεο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ νκίινπ πνπ ζην ηέινο νδεγεί ζε απνηπρία νινθιήξσζεο 

ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

 Τπεξβνιηθό θόζηνο.. πλήζσο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 2 επηρεηξήζεσλ 

φζν αθνξά ηελ κέζνδν απνηίκεζεο. Απηφ νδεγεί ζε ππεξβνιηθφ θφζηνο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 

 Κάζε επηρείξεζε έρεη αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο εζσηεξηθή θνπιηνχξα. Μεηά απφ 

κηα Δ& είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπγθξνπζηνχλ νη θνπιηνχξεο ησλ 2 

επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε λέα 

επηρείξεζε λα αλαπηχμεη φια εθείλα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηέζεηε ζηελ 

ζεσξία. 

 Καζπζηέξεζε ελνπνίεζεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο απηφ απνηειεί 

επαθφινπζν ηνπ παξαπάλσ αληηθηλήηξνπ. Ζ θαζπζηέξεζε ηελ ελνπνίεζεο 

ησλ 2 κεκνλσκέλσλ κεξψλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηα αξρηθά 

ζρέδηα. 

 πγθξνπόκελα ζπκθέξνληα θαη εζσηεξηθόο αληαγσληζκόο. Σα ζπκθέξνληα πνπ 

ππνθηλνχληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη 

θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη παξάγνληεο πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη. 

 Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Σειεπηαίνο αιιά θαζφινπ αζήκαληνο παξάγνληαο 

είλαη ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία κέζα ζηελ νπνία γίλεηαη ε Δ&. Μπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη, λα κε έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αθφκα θαη λα κε 
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γίλεη πνηέ κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

(www.econometric.models.org) 

 

2.7 Πιενλεθηήκαηα Δ& 

Όπσο θάζε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε έηζη θαη νη Δ& έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 H κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ησλ κεηνρώλ. Ο λένο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

φκηινο απνθηά κα δπλακηθή πνπ ηνπ ραξίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

ηνπ θαη ηνπ εμαζθαιίδεη άλνδν ηεο κεηνρήο. Αλ απηή ε άλνδνο ζπλερηζηεί ζα 

έρνπκε βξαρππξφζεζκα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αιά θαη ησλ θεξδψλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ νμπλόκελνπ αληαγσληζκνύ κε δεδνκέλν φηη ν λένο φκηινο 

ζα πξνζθέξεη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα  θαη ππεξεζίεο, ζε λέεο ηηκέο θαη 

ρακειφηεξα επηηφθηα. 

 Ζ εμνηθνλόκεζε θόζηνπο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ, νη αγνξέο πνπ θηλνχληαη ηα 

ηδξχκαηα είλαη παλνκνηφηππεο ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο κπνξεί λα θηάζεη 

κέρξη θαη ην 25%. 

 Αύμεζε ησλ θεξδώλ. Οη ηξάπεδεο απμάλνπλ ή έζησ δηαηεξνχλ ην πεξηζψξην  

ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά, 

πξάγκα αδχλαηνλ γηα κηα αγνξά ζηελ νπνία νη πειάηεο έρνπλ ελαιιαθηηθέο 

 Ζ ζπλερώο απμαλνκέλε πξόνδνο επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία κεγάινπ κεγέζνπο 

ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ. Απηφ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ην κεγάιν θφζηνο ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ηελ θάλεη ζπκθέξνπζα κφλν ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε είζνδνο 

λέσλ ηερλνινγηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ θαη πάιη 

είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν ζε κεγάινπ κεγέζνπο ηδξχκαηα. 

 Αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην θαηλόκελν ηεο απνδηακεζνιάβεζεο. 

Απνδηακεζνιάβεζε είλαη ε επζεία ζχλδεζε θαηαζεηψλ-δαλεηνιεπηψλ εθηφο 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. (Παπαδάθεο, 2012) 
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2.8 Μεηνλεθηήκαηα Δ& 

ρεηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, απηά ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ: 

 Απφ έξεπλα ηεο Mitchell Madison (Ηνχιηνο 1998) πξνέθπςε φηη ε απόδνζε ηεο 

κεηνρήο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ πξνρώξεζαλ ζε Δ& είλαη 

κεησκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο ηξάπεδεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έρνπκε 

απφδνζε έσο θαη 17% κηθξφηεξε.  

 Μειέηεο γηα ηηο κεγαιχηεξεο εμαγνξέο ηνπ αηψλα έδεημαλ φηη νη κέηνρνη ηεο 

ηξάπεδαο πνπ πξνέβε ζε εμαγνξά θέξδηζαλ. Όκσο νη κέηνρνη ηεο 

εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο έραζαλ. 

 Έρνπκε κηθξά έσο θαζόινπ πεξηζώξηα απόθηεζε κεγαιύηεξνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο ζε πεξίπησζε πνπ απηή είλαη πιήξσο νινθιεξσκέλε θαη 

αληαγσληζηηθή θαη απηφ ππφ πξνυπνζέζεηο 

 Οη πεξηθνπέο θόζηνπο είλαη εθάπαμ πεξηθνπέο  

 Τςειό δηνηθεηηθό θαη δηαρσξηζηηθό θόζηνο. 

 Πξνθχπηνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο Μεξηθέο απ‟ απηέο, ίζσο νη 

βαζηθφηεξεο, είλαη: ε ελνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, δηαθνξέο ζηα 

κηζζνιφγηα θαη ηηο παξνρέο θαζψο θαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αλέιημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Τςειό θνηλσληθό θόζηνο. ρεδφλ ζην 80% ησλ Δ& ππήξμε κείσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Παξά ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ θαη ηα φζα άιια 

ππάξρνπλ, αλακέλεηαη αχμεζε ησλ Δ& ηα επφκελα ρξφληα. Αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ηάζε ζα κεηψλεηαη κε ηα ρξφληα. Έλαο απ‟ ηνπο ιφγνπο πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηνπο 

ηελ άπνςε, θπξίσο ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, είλαη ην γεγνλφο πσο ηψξα πηα ππάξρεη 

ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε δίθηπα 

άιισλ ηξαπεδψλ. (Παπαδάθεο,2012) 

 

2.9 Παξάγνληεο επηηπρίαο Δ& 

Γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπγρψλεπζε επηηπρήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ 6 παξάγνληεο 

θαη ε απνηπρία ζε θάπνηνλ απφ απηνχο είλαη πηζαλφ λα κπεη εκπφδην ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγρψλεπζεο.  
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Οη έμη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο κηαο επηηπρνχο ζπγρψλεπζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 ηξαηεγηθό όξακα 

Σν ζηξαηεγηθφ φξακα αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ινγηθήο κηαο 

ζπγρψλεπζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη, ηφζν ζε 

καθξνπξφζεζκά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα φζν θαη ζε βξαρππξφζεζκεο 

ζεηηθέο θηλήζεηο, σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ 

ππνθηλεί ηελ Δ ή , ην επηρεηξεκαηηθφ φξακα έρεη δηαθνξεηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. Όπνηνο φκσο θη αλ είλαη ν βαζηθφο ππιψλαο ηνπ νξάκαηνο, 

ζα πξέπεη ην βαζηθφ δήηεκα λα είλαη ε πξνζδνθία ζπκθσλίαο. Όπσο θαη λα 

έρεη, ην πην θξίζηκν ζέκα φζν αθνξά ζην ζηξαηεγηθφ φξακα είλαη ε ζαθήλεηα. 

 Γνκή ηεο ζπκθσλίαο – Σξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο 

ε κηα ζπγρψλεπζε πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζε 2 ζεκεία φζν αθνξά ζηελ 

δνκή ηεο ζπκθσλίαο. Σν πξψην είλαη  ηχπνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην άιιν 

ην αζθάιηζηξν ηεο ηηκήο. Κάπνηεο ζπγρσλεχζεηο δελ έρνπλ επηηπρία επεηδή ε 

ηηκή ηεο αγνξάο είλαη πνιχ πςειή ή ε λέα επηρείξεζε παίξλεη ην βάξνο 

πνιιψλ πιεξσκψλ ρξένπο. 

 Δπηκέιεηα θαη αθνζίσζε 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπγρψλεπζε κε βάζε ην ζηξαηεγηθφ φξακα. Ζ νκάδα επηκέιεηαο ζα πξέπεη  λα 

πεξηέρεη εξγαδφκελνπο θαη απφ ηηο 2 επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ 

θαίξηεο ζέζεηο ζε απηέο θαζψο επίζεο θαη δηθεγφξνπο, ινγηζηέο θαη άιινπο 

εηδηθνχο. Σα βαζηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε νκάδα επηκέιεηαο 

είλαη: 

-Οηθνλνκηθή επηζεψξεζε απφ φιεο ηηο ζθνπηέο  

- Με νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο ζπγρψλεπζε πνιηηηζκψλ, ηερλνινγηψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 ρεδηαζκόο πξν ηεο εμαγνξάο ή ηεο ζπγρώλεπζεο 

Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε πεξίνδνο πξηλ ηελ  ζπγρψλεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ επηηπρία δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα παξνπζηαζηεί θάησ απφ ηηο πην 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Απηή ε πεξίνδνο απνηειεί ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ εγεζία, ηε δνκή θαη ην ζρέδην νινθιήξσζεο. εκαληηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί θαη εδψ ε ζαθήλεηα κε ηλ νπνία ζα νξηζηνχλ λένη ξφινη θαη 



 
  

21 
 

επζχλεο ζε απηνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ζην ηειηθφ ζηάδην. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ζέζεσλ θαη επζπλψλ, ψζηε λα κελ έρνπκε 

θφληξεο θαη ερζξφηεηεο γηα λα απνθχγνπκε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ράζηκν 

ρξφλνπ. Ζ δνκή ηεο λέαο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε θαη ζαθψο θαζνξηζκέλε, πνιχ 

πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο. Οπνηαδήπνηε αξγνπνξία ή θαθή δηαρείξηζε θαζηζηά 

ηελ επηηπρία αβέβαηε. 

 Οινθιήξσζε κεηά ηελ εμαγνξά ή ηε ζπγρώλεπζε 

Με δεδνκέλν φηη νη 5 παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί ε ζπγρψλεπζε πξνρσξάεη. Ζ λέα επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη 

ζαθήο ζηξαηεγηθή θαη νξγάλσζε. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζσζηή ζρεδίαζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ζ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο κεηά ηελ επίηεπμε 

ηεο αξρίδεη κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο βέβαηα κφλνο ηνπ 

πνηέ δελ είλαη αξθεηφο. Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε γλψζεο, πφξσλ θαη 

αθνζίσζεο ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνλ ηεζεί απφ ηε λέα επηρείξεζε.  

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο 

Ζ επηρείξεζε, ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, 

ειέγρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία ηεο. Κάπνηνη 

φκσο απφ απηνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα εξεπλεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

νηθνλνκηθνί φξνη πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κε πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο φζν αθνξά πειάηεο θαη εξγαδφκελνπο. Σέηνηνπ 

είδνπο παξάγνληεο, κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζε κηα, θαηά ηα άιια, 

επηηπρεκέλε ζπγρψλεπζε. (Παπαδάθεο, 2012) 

 

2.10 Παξάγνληεο απνηπρίαο Δ& 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο απνηπρίαο 

Δ&. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: 

 Αλεπαξθήο αμηνιόγεζε 

πλήζσο πξηλ κηα εμαγνξά ή κηα ζπγρψλεπζε γίλεηαη έλαο έιεγρνο ηεο 

επηρείξεζεο –ζηφρνπ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, απηφο ν έιεγρνο δελ είλαη 

επαξθήο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη δεηήκαηα ππεξεθηίκεζεο νθειψλ ή 

ππνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα ζπγρψλεπζε κπνξεί λα 

γίλεη κε κφλν θίλεηξν ηε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη λα απνπζηάδεη εληειψο 
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ην ζηξαηεγηθφ φξακα. Σέηνηνπ είδνπο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζπλαληάκε 

ζπρλά ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, κε κφλε αηηία ην φηη ην κηθξφ κέγεζνο ζα ηηο 

θαηαζηήζεη επάισηεο.  

 Γπζθνιίεο ελνπνίεζεο – ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο 

Γεχηεξνο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο, ιφγνο απνηπρίαο είλαη ε δπζθνιία ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ 2 επηρεηξήζεσλ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο πσο πξέπεη 

λα ελσζνχλ θαη λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά θαη παξαγσγηθά 2 δηαθνξεηηθά 

είδε θνπιηνχξαο νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δπζθνιίαο ζπλαληάηαη ζηε ζπλεξγαζία δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θαζπζηέξεζεο ελνπνίεζεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαζπζηέξεζε ελνπνίεζεο, ν ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί αλάκεζα  ζηελ αλαθνίλσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

είλαη πεξηζζφηεξνο απφ φηη είρε αξρηθά ππνινγηζηεί. Απηφ επηθέξεη αξλεηηθέο 

εμειίμεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

1. Αύμεζε ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ. Όζν πην πνιχ αξγεί ε δεκηνπξγία λένπ 

νξγαληζκνχ, ηφζν πην πνιχ αξγνχλ θαη ηα θέξδε πνπ ζα επέθεξε. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε φκσο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ έρνπλ δεζκεπηεί 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ κέλνπλ αδξαλή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ράλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. 

2. Κόζηνο κεησκέλεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζν θαζπζηεξεί ε 

ζπγρψλεπζε πνιινί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην 

άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα φηη αθνξά ζηελ εξγαζία ηνπο. Με 

δεδνκέλε ηελ πίεζε, πηζαλφλ ε επηρείξεζε λα ράζεη εξγαδφκελνπο-

θιεηδηά, αλ απηνί βξνπλ θάπνην πην ζίγνπξν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

3. Κίλδπλνο ελίζρπζεο αληαγσληζηώλ. Όζν ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

πφξνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ελνπνίεζε κέζα ζηνλ λέν 

νξγαληζκφ, παξαηεξείηαη έιιεηςε πφξσλ θαη πξνζνρήο ζε άιιεο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ δίλεη κηα επθαηξία ζηνπο αληαγσληζηέο λα 

εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε βάξνο ηεο. 

 Τπεξβνιηθό ρξένο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απφξξνηα ηεο αλεπαξθήο 

αμηνιφγεζεο. Μηα ιάζνο εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 
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επηρείξεζεο-ζηφρνπ ή ε ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ησλ ζηειερψλ ηεο θχξηαο 

επηρείξεζεο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλεπαξθή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο άιιεο. 

 Ρόινο ζηειερώλ 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε ζπγθξνηείηαη κηα νκάδα, γλσζηή 

απφ πην πάλσ σο νκάδα επηκέιεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη θαη ζηηο 2 επηρεηξήζεηο θαη απφ δηάθνξνπο άιινπο εηδηθνχο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη γηα πξψηε θνξά θαη είλαη απηά 

πνπ ζα πξέπεη λα αλαιχζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ 

απφθαζε πνπ ζα πξέπεη λα παξζεί. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζπλήζσο ε δηαδηθαζία απηή δελ επηθέξεη απνηειέζκαηα. Απηφ 

δηθαηνινγείηαη, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε θαη 

βιέπεη ην ζέκα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

ηζάξηζκεο απφςεηο κε ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα αιιά φρη κηα πνπ 

λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην ζηφρν ηεο. (Παπαδάθεο, 2012) 
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΞΑΓΟΡΔ ΚΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

3.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ήδε απφ ην 1904, νπφηε θαη ρξνλνινγείηαη ην πξψην κεγάιν θχκα, έρνπκε εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. Σφζν απηφ, φζν θαη ηα επφκελα 4 πνπ 

αθνινχζεζαλ, γξήγνξα επεθηάζεθαλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Όζν αθνξά ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο αξζξνγξάθνπο, ηα ηειεπηαία 20 

πεξίπνπ ρξφληα αλνδηθή ηάζε ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, κε ην πξψην ζεκαληηθφ 

θχκα λα ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξεη ν Θεφδσξνο Αλδξνπηζφπνπινο ζε άξζξν ηνπ, ζηα κέζα ηνπ 90, ελφςεη ηεο 

εηζφδνπ καο ζηελ Δ.Δ είρακε είζνδν λέσλ ηξαπεδψλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, κε 

απνηέιεζκα λα μεθηλήζνπλ νη Δ& θξαηηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηδησηηθνχο επελδπηέο. 

 

3.2 Δμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο δηεζλώο θαηά ην παξειζόλ 

ηηο ΖΠΑ ήδε απφ ην 1904 παξαηεξνχληαη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζε κηα πην 

«πξσηφγνλε» κνξθή πνπ επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ 

ηνκέα. 

Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζηαζκφ απνηέιεζε ην ηέηαξην θχκα εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε δεθαεηία ην 1980 θαη θπξίσο απφ ην 1984 έσο 

ηα 1989. Δίλαη γλσζηφ σο θχκα ησλ πγρσλεχζεσλ θαη εμαπιψζεθε γξήγνξα αλά ηελ 

πθήιην. χκθσλα κε έξεπλεο, ην 53% ησλ Δ& πνπ έγηλαλ ηφηε αθνξνχζαλ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Έλα ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη νη πνιχ κεγάιεο ζπκθσλίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Group of ten). To 1998 ήηαλ γηα ηελ Ακεξηθή ζεκαληηθή 

ρξνληά, φζν αθνξά ην πεδίν ησλ ζπγρσλεχζεσλ, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 10 

κεγαιχηεξεο ζπγρσλεχζεηο, 4 εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ ηξάπεδεο. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο ΔΚΣ, γηα ην 2000 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν 53 Δ& ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Απφ απηέο, ην 80% αθνξά 

ζπκθσλίεο κέζα ζηελ ίδηα ρψξα, ην 5% αθνξά ζπκθσλίεο αλάκεζα ζε ρψξεο εληφο 

ΔΔ θαη ην 11% ζπκθσλίεο κεηαμχ ρσξψλ εθηφο ΔΔ(Ακεξηθή)  (Κσλ/λνο Ενπνπλίδεο 

θαη Φώηεο Παζηνύξαο,2012) 
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3.3 Ζ Γνκή Σνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ μεθηλά ήδε απφ ην 1841 κε ηελ ίδξπζε 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηδξχζεθε ην 1927 θαη 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάην ηνπ 1928 ζηνλ ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ θφζκν. ηελ αξρή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είρακε κεησκέλε αλάπηπμε θαη θξαηηθέο παξεκβάζεηο. Δλδεηθηηθφ 

είλαη φηη, ζχκθσλα κε άξζξα, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90, νη θξαηηθέο ηξάπεδεο είραλ 

έσο θαη ην 90% ησλ πηζηψζεσλ. Οη έληνλνη πεξηνξηζκνί θαη ν αζθπθηηθφο έιεγρνο 

ζηελ θεθαιαηαθή θίλεζε απνηξέπεη επελδχζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

Σα επφκελα ρξφληα ν ραξαθηήξαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο άιιαμε ιφγσ 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζην επξψ. Απφ ηελ αξρή 

ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ηξαπεδηθφ καο 

ζχζηεκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα πξντφληα ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο ζηε ρψξα καο. 

Μέρξη ην 2004, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο έδηλαλ έκθαζε ζηελ 

θαηαλαισηηθή θαη ζηεγαζηηθή πίζηε. Βαζηθφ ηνπο κέιεκα ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο νπφηε δεκηνπξγνχλ ζχγρξνλα δίθηπα δηαλνκήο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σα επφκελα ρξφληα , κέζα ζην θιίκα ηεο αλάπηπμεο, ηξάπεδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ απέθηεζαλ θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα, ηδξχζεθαλ λέεο ειιεληθέο θαη 

ππήξμαλ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο αλάκεζα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. Παξάιιεια κε 

απηέο ηηο εμειίμεηο, αλαπηχρζεθαλ λέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηα νπνία 

βνεζήζεθαλ απφ ηηο λέεο ππνδνκέο θαη ηα αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα έιεγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο 

χκθσλα κε ην δειηίν ηεο Έλσζεο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, νη δείθηεο κε 

ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 2: 

1) Γηαθνξά κεηαμχ θαηαζέζεσλ θαη επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ. 

2) Σν θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο ηνπ δαλεηνιήπηε 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο ηξαπεδψλ ε δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  

 Δηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 Δκπνξηθέο ηξάπεδεο 
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 Σα 2 ηειεπηαία ζηνηρεία απνθαινχληαη ελδηάκεζνη πηζηωηηθνί νξγαληζκνί. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη είλαη πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, φπσο ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, θαη ζθνπφο ηνπο είλαη  καθξνπξφζεζκε ή θαη βξαρππξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησ ηνκέσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Με βάζε άιια ζηνηρεία απφ ηελ ίδηα κειέηε, ζήκεξα ζηε ρψξα καο 

ρνξεγνχληαη ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ 487 νξγαληζκνχο έλαληη 466 ην 

πξνεγνχκελν έηνο, εθ ησλ νπνίσλ: 

 52 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα  

 374 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔOΥ), πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί 

ηφπνπ παξνπζία ηνπο θαη 

 61 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Πην αλαιπηηθά, γηα ην θαζέλα έρνπκε: 

(α) Πηζηωηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 ήηαλ ζηελ Διιάδα 

εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ 52 πηζησηηθά ηδξχκαηα εθ ησλ νπνίσλ: 

 29 πηζησηηθά ηδξχκαηα (16 εκπνξηθέο θαη 13 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο) έρνπλ 

έδξα ζηελ Διιάδα, άδεηα απφ ελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη επνπηεχνληαη απφ 

απηήλ 

 18 έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο θαη επνπηεχνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζηελ 

ρψξα-έδξα. 

 4 έρνπλ έδξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο 

 Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 

(β) Πηζηωηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεωο 

Απηά ηα 374 πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ «θπζηθή παξνπζία» παξέρνπλ φκσο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο . Ζ 

θαηαλνκή ηνπο αλαιφγσο ρψξαο πξνέιεπζεο ήηαλ, ηνλ Ννέκβξην 2012, ε εμήο (εληφο 

παξελζέζεσλ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηνλ Ννέκβξην 2011): 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.1. Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ 

απνζηάζεσο 

Υώξα 

πξνέιεπζεο 

Αξηζκφο 

ηδξπκάησλ 

Υψξα 

πξνέιεπζεο  

Αξηζκφο 

ηδξπκάησλ 

Απζηξία  32(28) Ληρλελζηάηλ 5(3) 

Βέιγην 6(6) Λεηνλία 1(0) 

Γαιιία 44(40) Λνπμεκβνύξγν 38(33) 

Γεξκαλία 50(46) Μάιηα 7(7) 

Γηβξαιηάξ 5(6) Ννξβεγία 3(2) 

Γαλία 4(4) Οιιαλδία 26(26) 

Δζζνλία 1(1) Οπγγαξία 2(2) 

Ζλωκέλν 

Βαζίιεην 

81(79) Πνιωλία 1(1) 

Ηξιαλδία 30(30) Πνξηνγαιία 3(3) 

Ηζιαλδία 2(1) νπεδία 3(3) 

Ηζπαλία 5(6) Σζερία 1(1) 

Ηηαιία 11(8) Φηλιαλδία 6(7) 

Κύπξνο 7(7)   

                                                  ύλνιν: 374(350) 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ, Ννέκβξηνο 2012 

 

 

(γ) Λνηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, πέξαλ ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ηνπο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα  

ΠΗΝΑΚΑ 3..2.Λνηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Αξηζκόο εηαηξεηώλ 

Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγκαηνο 11(10) 

Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο 

12(12) 
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Δηαηξείεο Πξαθηνξείαο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ 

5(5) 

Δηαηξείεο Παξνρήο Πηζηψζεσλ 4(4) 

Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο 

(ρσξίο εγθαηάζηαζε) 

13(11) 

Υξεκαηνδνηηθά Ηδξχκαηα 

(ρσξίο εγθαηάζηαζε) 

1(2) 

Ηδξχκαηα Πιεξσκψλ 11(7) 

Αληηπξφζσπνη/Τπνθαηαζηήκαηα 

Ηδξπκάησλ Πιεξσκψλ ηνπ ΔΟΥ  

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα 

4(3) 

                                                      ύλνιν:61(54) 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθαο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ, Ννέκβξηνο 2012 

Απφ φια απηά ηα ζηνηρεία θαηαιαβαίλνπκε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ Διιάδα, πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα θνπληψζεη ν κεηαμχ 

ηνπο αληαγσληζκφο γηα κηα ζέζε ζηε ρψξα καο. 

 

3.4 Δμαγνξέο Καη πγρωλεύζεηο ζηνλ Διιεληθό Σξαπεδηθό Κιάδν εληόο θαη 

εθηόο Διιεληθώλ πλόξωλ 

3.4.1 Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο εληόο ζπλόξσλ   

Ζ απειεπζέξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο νδήγεζε ζην θχκα ησλ Δ& ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90.  Απηφ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηνλ ηξαπεδηθφ «ρνξφ» δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ νη μέλεο ηξάπεδεο, Δπξσπατθέο θαη κε, νη νπνίεο έδσζαλ 

ερεξφ παξφλ ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη.  

χκθσλα κε ζηνηρεία, 8 είλαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

δηακφξθσζαλ, άιια ζε κηθξφ θαη άιια ζε κεγάιν επίπεδν,  ηνλ ζεκεξηλφ ηξαπεδηθφ 

ράξηε.  Πάκε λα δνχκε πσο. 

 Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο αλέιαβε ην 1997 ηηο εξγαζίεο ηεο Chase Manhattan ζηελ 

Διιάδα θαη πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο  Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(1998), ηεο Credit Lyonnais Greece (1998), ηεο Xiosbank (1998) θαη ηειηθά  
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ην 1999 ζηελ εμαγνξά ησλ ειιεληθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο βξεηαληθήο  

National Westminster. Ζ Πεηξαηψο έθιεηζε, γηα ηελ ψξα, ηνλ θχθιν ησλ 

εμαγνξψλ ηεο, κε ηελ Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθή Αλάπηπμε (2001) 

 Ζ EFG Eurobank μεθίλεζε  αγνξάδνληαο ην 1996 ηελ Interbank γηα λα 

αθνινπζήζνπλ ην 1998 ε Σξάπεδα Κξήηεο θαη ησλ Αζελψλ. Σν 1999 ν 

φκηινο εμαγφξαζε ηελ Σξάπεδα Δξγαζίαο θαζψο θαη ηε Γσξηθή ελψ ην 2001  

έγηλε ε ελζσκάησζε θαη ηεο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο. 

 Ζ Alpha Bank αξθέζηεθε ζηελ εμαγνξά ηεο Ησληθήο Σξάπεδαο(1999), κηα 

θίλεζε πνπ πξνθάιεζε αξθεηέο αλαθαηαηάμεηο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

 Ζ Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο Δζληθήο Κηεκαηηθήο 

Σξάπεδαο(1998) ζηελ νπνία, ήδε έλα ρξφλν, πξηλ άλεθε ε Δζληθή ηεγαζηηθή 

Σξάπεδα. 

 Ζ Marfin Bank ζπγρσλεχεηαη ην 2003 κε ηελ Δπελδπηηθή Σξάπεδα ελψ 

αξγφηεξα  πξνρσξεί ζε ελνπνίεζε κε ηελ Δγλαηία Σξάπεδα (ε νπνία, απφ ην 

1998, είρε εμαγνξάζεη ηελ Σξάπεδα ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο), θαη ηε Λατθή 

Διιάδαο. 

 Ζ γαιιηθή Societe Generale κέλεη ζηελ εμαγνξά ηεο κηθξήο Γεληθήο Σξάπεδαο 

(2003) 

 Ζ επίζεο γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ Credit Agricole απνθηά ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. 

 Ζ Αζπίο, πνπ θηινδνμεί λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Κχπξν, 

απνθηά, ην 2002, ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα ηεο νιιαλδηθήο ABN AMRO. 

ηηο αξρέο φκσο ηνπ 2010  θαη ελ κέζσ ησλ αλαηαξάμεσλ απφ ην „θιείζηκν‟ 

ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηνπ νκίινπ Aspis, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, 

έρνληαο πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα , εμαγνξάδεη ην 32,9% ηνπ κεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ ηεο Aspisbank.  

 Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα (ΑΣΔ) πξνρσξά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 ζε κεηαβίβαζε ηνπ 

πγηνχο ηκήκαηφο ηεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 Ζ Αlpha Bank εμαγνξάδεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ έθδνζεο ηεο Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο Α.Δ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. 

 Ζ Γεληθή Σξάπεδα εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2012 ελψ ηνλ Μάην ηνπ 2014 αλαθνηλψζεθε ε ζπγρψλεπζε ηνπο. 



 
  

30 
 

 Ζ Eurobank Ergasias αλαθνηλψλεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 ηε ζπγρψλεπζε κε 

ηελ Alpha Bank. 

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 αλαθνηλψλεηαη ε ελνπνίεζε ηεο Proton Bank κε ηελ 

Eurobank Ergasias. 

 H  Alpha Βank, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 πξνρσξά ζε εμαγνξά ηεο Citibank. 

 

Μεηά ην ηέινο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο λέεο δπλάκεηο πνπ 

απέθηεζαλ ηζρχ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη πξφζθεξαλ ζην θνηλφ λέα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Σψξα πηα ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο θφζκνο απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ην δεκφζην παξνπζηάδεη 

κεησκέλε ζπκκεηνρή.  

(πεγή: site  Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, sites  Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ)  

Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηα θπξηφηεξα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα 

πνπ εμαγνξάζηεθαλ, ζπγρσλεχζεθαλ ή απνξξνθήζεθαλ απφ άιια: 

ΠΗΝΑΚΑ 3..3.Σξάπεδεο πνπ έρνπλ εμαγνξαζηεί ή ζπγρσλεπηεί 

 Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Δγλαηία Σξάπεδα (ζπγρσλεχζεθε κε ηε Marfin Bank, ε νπνία αξγφηεξα έγηλε 

Cyprus Popular Bank θαη ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο) 

 Διιεληθή Σξάπεδα (ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο) 

 Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Alpha Bank) 

 Ηνληθή θαη Λατθή Σξάπεδα (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Alpha Bank) 

 Λατθή Σξάπεδα (ζπγρσλεχζεθε κε ηε Marfin Bank, ε νπνία αξγφηεξα έγηλε 

Cyprus Popular Bank θαη ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο) 

 Νέα Proton Σξάπεδα (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias) 

 Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα 

Eurobank Ergasias) 

 Σξάπεδα Αζελψλ (1893/1894) (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο) 

 Σξάπεδα Αζελψλ (1992) (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ EFG Eurobank, ε νπνία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Popular_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Alpha_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Alpha_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Popular_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Proton_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%281893-1953%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%281992-1999%29
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αξγφηεξα έγηλε Σξάπεδα Eurobank Ergasias) 

 Σξάπεδα Δξγαζίαο (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ EFG Eurobank θαη έγηλε EFG 

Eurobank Ergasias, ε νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε ζε Σξάπεδα Eurobank 

Ergasias) 

 Σξάπεδα Κεληξηθήο Διιάδνο (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Δγλαηία Σξάπεδα, ε νπνία 

αξγφηεξα έγηλε Cyprus Popular Bank θαη ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα ζπγρσλεχζεθε 

κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Σξάπεδα Κξήηεο (1898/1899) 

 Σξάπεδα Κξήηεο (1980) (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ EFG Eurobank, ε νπνία 

αξγφηεξα έγηλε Σξάπεδα Eurobank Ergasias) 

 Σξάπεδα Κχπξνπ (ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο) 

 Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Σξάπεδα Υίνπ (ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Σξάπεδα Millennium Bank (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 Σξάπεδα Probank (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) 

 Χκέγα Σξάπεδα (εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Proton Bank) 

 FBB Πξψηε Δπηρεηξεκαηηθή Σξάπεδα (εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο) 

 Marfin Egnatia Bank (έγηλε Cyprus Popular Bank θαη ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα 

ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο) 

 T Bank (απνξξνθήζεθε απφ ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην) 

Πεγή: https://el.wikipedia.org 

 

3.4.2 Γηαζπλνξηαθέο  Δμαγνξέο Καη πγρσλεύζεηο  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην κεγάιν θχκα έρεη πηα κεηνχκελε ηάζε, εμαθνινπζνχλ λα 

γίλνληαη Δ&. Μφλν πνπ απηή ηε θνξά παξαηεξείηαη κηα «κεηαλαζηεπηηθή» ηάζε, κε 

ηελ έλλνηα ηνπ φηη ηα κάηηα ζηξέθνληαη πξνο ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Κχξηνο ιφγνο 

είλαη ε αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα ζηαζνχλ επάμηα απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζηηο 

μέλεο ηξαπεδηθέο αγνξέο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Popular_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_1899-1919
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurobank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://www.millenniumbank.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://www.probank.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Proton_Bank
http://www.fbbank.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Popular_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Όζν αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ε ειιεληθή παξνπζία ήηαλ 

ζεκαληηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε. Πην αλαιπηηθά γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπκε: 

 Ζ Δζληθή Σξάπεδα δηαζέηεη 45  θαηαζηήκαηα ζηε Ρνπκαλία, φπνπ εληζρχεηαη 

ην δίθηπν ηεο ζπγαηξηθήο ηεο BANCA ROMANEASCA,  ηελ νπνία 

εμαγφξαζε θαηά 81,6%  ε ΔΣΔ,  έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο κε έκθαζε ην Βνπθνπξέζηη. Αθφκε , ε Δζληθή Σξάπεδα, πξνρψξεζε 

ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηελ απφθηεζε πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο 

(70%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ρνπκαληθήο εηαηξείαο Leasing "EURIAL 

Leasing". ηελ Αιβαλία δηαζέηεη δίθηπν 6 ππνθαηαζηεκάησλ.  ηε Βνπιγαξία 

ε ζπγαηξηθή ηεο ΔΣΔ δηαζέηεη δίθηπν 110 ππνθαηαζηεκάησλ. ηε εξβία κε 

ηελ εμαγνξά ηεο Vojvodjanska Bank, ην 2006, δηαζέηεη 15 ππνθαηαζηήκαηα. 

Δπίζεο, ε Δζληθή επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηελ εμαγνξά, ην 2006, 

ηεο Finansbank θαη ζηελ Σνπξθία. Σέινο, ππνθαηαζηήκαηα θαη ζεκεία 

εμππεξέηεζεο ππάξρνπλ ζε Κχπξν (Δζληθή Σξάπεδα Σεο Διιάδνο (Κχπξνπ)), 

θφπηα (Stopanska Banka), Βνπιγαξία (United Bulgarian Bank), Αίγππηνο 

(MBG Bank), Ν. Αθξηθή (Bank of Athens),  Μάιηα (NBG Bank Malta) θαη 

ζε Ζλσκέλν Βαζίιεην (National Bank Of Greece). 

 χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην site ηεο Eurobank Ergasias 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 νη θπξηφηεξεο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ ηνπ νκίινπ 

Eurobank γηα ηελ Δπξψπε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4.Κπξηόηεξεο Θπγαηξηθέο Δμσηεξηθνύ ηεο EUROBANK 

                   ΥΩΡΔ            ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

 

 

                    ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

Bancpost S.A. 

ERB Leasing IFN S.A. 

Eurobank Property Services S.A. 

ERB Retail Services IFN S.A. 

Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 

 

 

                     ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Postbank (Eurobank Bulgaria A.D.) 

ERB Auto Leasing E.O.O.D. 

ERB Leasing E.A.D 
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ERB Property Services Sofia A.D. 

 

                      ΔΡΒΗΑ 

Eurobank A.D. Belgrade 

ERB Leasing A.D. Belgrade 

ERB Property Services d.o.o. Belgrade 

                     ΟΤΚΡΑΝΗΑ P.J.S.C. Universal Bank 

                     ΚΤΠΡΟ Eurobank Cyprus Ltd. 

              ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Eurobank Ergasias S.A.London Branch 

 

                  ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

Eurobank Private Bank Luxembourg 

S.A. 

Eurobank Fund Management Company 

(Luxembourg) S.Α. 

Πεγή: www.eurobank.gr   

 

 H Σξάπεδα Πεηξαηώο δξαζηεξηνπνηείηαη θη απηή ζε πνιιέο βαιθαληθέο 

ρψξεο. Γηαζέηεη 31 ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Ρνπκαλία κε ηελ Piraeus Bank 

Romania, 16 ζηε εξβία κε ηελ Piraeus Bank AD Beograd (κεηά ηελ εμαγνξά 

ηεο Atlas Bank) θαη 41 ζηελ Βνπιγαξία κε ηελ Piraeus Bank Bulgaria AD.  

Με ηελ πξφζθαηα αγνξαζζείζα βνπιγαξηθή ηξάπεδα Eurobank  AD ην δίθηπν 

ζε απηέο ηηο 3 ρψξεο αξηζκεί 98 πεξίπνπ θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, κέζα απφ κηα 

ζεηξά εμαγνξψλ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη επεθηαζεί θαη ζηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Μεζφγεην κε ηε ζπγαηξηθή ηεο Piraeus Bank Egypt SAE (11 

ππνθαηαζηήκαηα) ζηελ Αίγππην θαη ηελ Piraeus Bank Ltd  ζηελ Κχπξν (5 

ππνθαηαζηήκαηα).(www.piraeusbankgroup.com)  

 Ζ εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ Alpha Bank ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη κέζσ ησλ Σξαπεδψλ: 

 Alpha Bank London ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ Private Banking, Corporate Banking θαη ζηηο αγνξέο 

θαηνηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. 

 Alpha Bank Romania πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, εγρψξηεο θαη δηεζλείο 

θαζψο θαη ππεξεζηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζε ηδηψηεο θαη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ην δίθηπν ηεο αξηζκεί 154 

θαηαζηήκαηα. 
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 Alpha Bank Cyprus LTD ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

ηνκείο ηνπ retail θαη ηνπ corporate banking, πξνζθέξνληαο 

θάζε είδνπο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Έρεη 29 θαηαζηήκαηα ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ. 

 Emporiki Bank Cyprus LTD:  Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο 

ηνπ retail θαη ηνπ corporate banking, παξέρνληαο θάζε είδνπο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη δηαζέηεη 5 θαηαζηήκαηα. 

 Alpha Bank ξ. Skopje: Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηνπ 

retail θαη ηνπ corporate banking, πξνζθέξνληαο θάζε είδνπο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Γηαζέηεη δίθηπν 18 θαηαζηεκάησλ. 

 Alpha Bank Srbija A.D. ε νπνία κέζσ ηεο ζπλερνχο 

πξνζθνξάο πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ θαη κε θχξην ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο, εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη έλαλ νινέλα 

απμαλφκελν αξηζκφ πειαηψλ, ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Alpha Bank Albania SHA: Ζ Alpha Bank, απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζηε ρψξα ην 1998, ππήξμε έλαο δπλακηθφο 

εηαίξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γηαζέηεη Γίθηπν 41 θαηαζηεκάησλ ηα νπνία 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. (www.alpha.gr) 

 

3.5 Κξηηήξηα Γηα Σελ Δπηινγή Μηαο Σξάπεδαο Γηα Σε πκκεηνρή Σεο ε &Δ 

Μεγάιν κέξνο ηεο αξζξνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηα θξηηήξηα, πνπ δελ είλαη κφλν 

νηθνλνκηθά, κε βάζε ηα νπνία επηιέγεηαη κηα ηξάπεδα σο ζηφρνο γηα Δ ή .       

Σα βιέκκαηα ζηξέθνληαη ζε ηξάπεδεο κε ρακειφηεξν θέξδνο κε ζθνπφ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο λα απμεζεί. Γηα ην ίδην ιφγν, φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα αγνξά, πξνηηκνχληαη απηέο πνπ έρνπλ 

ρακειφ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη γηα 

ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο επίζεο θη απηέο 

πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηηο θαηαζέζεηο. Κίλεηξν κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη 

ε δξαζηεξηφηεηα κηαο ηξάπεδαο ζηελ αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη, πσο φζν πην πνιχ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηφζν πην κεγάιε ζα είλαη ε επηζπκία κηαο 

άιιεο πνπ εδξεχεη ζε άιιε αγνξά, λα ηελ απνθηήζεη. εκαληηθφ ξφιν, θαίλεηαη λα 
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παίδεη θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ε θάζε ηξάπεδα. Όζν κεγαιχηεξν είλαη, ηφζεο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα απνηειέζεη ζηφρν. Σειεπηαίν, αιιά θαζφινπ 

αζήκαλην θξηηήξην, απνηειεί ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη γηα απηά πνπ βξίζθνληαη ζηα αζηηθά θέληξα 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

36 
 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
: 
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

 

4.1 Δηζαγωγή   

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα εμαξηάηαη απφ ην αθξηβέο αληηθείκελν αλά πεξίπησζε θαη, φπσο είλαη 

ινγηθφ, δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία γίλεηαη ε νηθνλνκηθή πξάμε.   

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα παξνπζηαζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηφζν ζε δηεζλέο 

θαη επξσπατθφ επίπεδν φζν θαη ζε Διιεληθφ επίπεδν, πνπ δηέπεη ηηο Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεχζεηο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

αιιά θαη ζηα βαζηθά πιαίζηα επνπηείαο. 

 

4.2 Γηεζλέο Θεζκηθό Πιαίζην 

Σν δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην φζν αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θφζκνπ 

θαζνξίδεηαη, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή, πνπ πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηελ Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο, φπνπ 

θαη εδξεχεη, απαξηίδεηαη απφ κέιε ησλ επνπηηθψλ ηξαπεδηθψλ νξγάλσλ 13 ρσξψλ. 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ήηαλ θαη παξακέλεη, ε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Δδψ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη νη πξνηάζεηο απηέο δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο θάζε ρψξαο ην αλ ζα εθαξκνζηνχλ ή φρη. 

 Βιέπνληαο ηελ λέα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

εμέδσζε λέν ζχκθσλν, ην 2004, πνπ εκπεξηέρεη πξνηάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Με βάζε ηηο 

πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηεη ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην 

ζπιινγηθά, αιιά θαη θάζε ρψξα μερσξηζηά, δηακνξθψλνπλ ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα 

κέζα ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Όζν αθνξά ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ είλαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ θαη φρη 

απαξαίηεηα ζεζκνζεηεκέλν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ιεηηνπξγεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. (Ησάλλεο Κνπδεο, Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, 2008) 

 

4.3 Δπξωπαϊθό- Διιεληθό Θεζκηθό Πιαίζην 

Μεηά ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαλφλσλ. Ζ είζνδνο καο ζε έλα εληαίν λφκηζκα, ε αλάπηπμε ηεο 
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ηερλνινγίαο θαη νη δηεζλήο ηξαπεδηθνί θαλνληζκνί είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε. (Δπηζηεκνληθφ 

Μάξθεηηλγθ, Ηαλνπάξηνο 2006.) 

 Μέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ίζρπε 

γεληθή απαγφξεπζε θάζε θχζεο δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, πνπ 

μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, θαηαξγήζεθαλ πνιιέο απνθάζεηο θαη 

απινπνηήζεθαλ νη θαλφλεο πινπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε πξσηνβνπιία 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Πεξίπνπ εθείλε ηελ πεξίνδν, έρνπκε αιιαγή ζηνπο δηεζλείο 

θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

άιινπο παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κνληέινπ επνπηείαο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Οη παξεκβάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, φπσο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο σο επαθφινπζν ηεο 

ζηαζεξφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη. 

Οη ηξάπεδεο επηδφζεθαλ ζηελ θαηάξγεζε πιεζψξαο απνθάζεσλ, 

απινπνίεζαλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλέιαβαλ ην δχζθνιν έξγν ηεο ελεκέξσζεο ησλ Διιήλσλ ηξαπεδηηψλ 

γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Σελ ίδηα επνρή, νη δηεζλείο 

θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο Η (1988) πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ε απειεπζέξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ε πξφνδνο πνπ είρε επηηειεζηεί ζην ηξαπεδηθφ κάλαηδκελη ζπλέβαιαλ ζηνλ 

πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κνληέινπ επνπηηθήο δξάζεο πνπ εθαξκφδεη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην βαζηθφηεξν δήηεκα πνπ 

ζέιεη λα δηαζθαιίζεη ε επνπηεία. Με βάζε απηφ ην ζηφρν δηθαηνινγείηαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα δερηνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ λένπ 

ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Απφ ηελ άιιε, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαπηχζζεη ζπλερψο ηελ επνπηηθή 

κεζνδνινγία ηεο, κε ηαπηφρξνλε ελζάξξπλζε γηα πξνζαξκνγέο απφ ηα ίδηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. θνπφο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο επνπηείαο, κε βάζε θαη ηε Βαζηιεία Β, είλαη λα κάζνπλ νη 

ηξάπεδεο λα ρεηξίδνληαη θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 
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ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη λα θαηαιάβνπλ νη ηξάπεδεο ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

Παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα, ε επνπηεία αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ην αλ 

είλαη αθξηβήο νη αλαθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γη‟ απηφ 

κεγάιε πξνζνρή δίλεηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη δηνίθεζεο. 

ρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε κηα εμαγνξά 

ή ζπγρψλεπζε, πεξηιακβάλεη ηνλ λφκν 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα 

άξζξα 1 έσο 5 ηνπ Ν. 2166/1993 << Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο  

ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο>> (ΦΔΚ Α 137/24.8.1993),  

ην άξζξν 16 <<πγρψλεπζε πηζησηηθψλ  ηδξπκάησλ ηνπ Ν. 2515/1997, ην Ν. 

2992/2002, ν νπνίνο θάλεη αλαθνξά κεηαμχ άιισλ θαη ζηα δηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. Δπίζεο, ζπγθεθξηκέλα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εθαξκφδεηαη ν Ν. 

2076/1992 ν νπνίνο έρεη λα θάλεη κε ηηο  θνηλνηηθέο νδεγίεο 2000/12/ΔΚ << ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιεςε, άζθεζε  θαη πξνιεπηηθή επνπηεία δξαζηεξηφηεηαο ηδξχκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο>> θαη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. (ΦΔΚ Α 

130/1.1.1992). (Δζληθφ >Σππνγξαθείν, www.et.gr) 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο Δ ή  

ηεο ΔΔ απαληάηαη: 

α) ζην άξζξν 11 ηεο δεχηεξεο ζπληνληζηηθήο ηξαπεδηθήο Οδεγίαο ζχκθσλα κε ην 

νπνίν φπνηνο πξφθεηηαη λα απνθηήζεη κία εηδηθή ζπκκεηνρή ζε έλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

νθείιεη  λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή. Ζ επνπηηθή αξρή κε ηε 

ζεηξά ηεο, κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ, ζα θξίλεη αλ επηηξέπεηαη ε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

β) ε αλάινγν άξζξν φπνπ  δηαβάδνπκε φηη νη επνπηηθέο αξρέο ππνρξεψλνληαη λα 

κελ εγθξίλνπλ κηα Δ ή  εάλ ν φκηινο απνηειεί εκπφδην ζηελ επνπηεία. Γηα νξηζκέλα 

θξάηε κέιε ηεο Δ, ζε κηα Δ ή , απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ ΔΔ. ε θάζε πεξίπησζε, 

ηελ επζχλε γηα ηελ έγθξηζε ή κε κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο έρεη ε ρψξα ππνδνρήο. 

Αλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαηαιήμεη ζπγαηξηθή εηαηξία νη επνπηηθέο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, δηαηεξνχλ ηελ επνπηεία. Δλψ αλ θαηαιήμεη ππνθαηάζηεκα, 

έρνπλ κφλν ηελ επζχλε ηεο ξεπζηφηεηαο. Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο είλαη γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα. (www.bankofgreece.gr)  

 

http://www.bankofgreece.gr/
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4.4 Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο 

Σε ζεκεξηλή επνρή, φζν αθνξά Δ & , θάζε επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή 

απνηχπσζε ηεο εηθφλα ηεο. Ο νξγαληζκφο πνπ εμαγνξάζηεθε ζα πξέπεη λα ζπληάμεη 

ηζνινγηζκφ γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ηνπ πεξίνδν πξηλ ηελ Δ ή , ελψ νη λέεο 

νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο κπαίλνπλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ λενζχζηαηνπ νξγαληζκνχ. 

ηελ Διιάδα, νη ζπγρσλεχζεηο πξνηηκψληαη απφ ηηο εμαγνξέο ιφγσ ησλ 

θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ. Έλα θνξνινγηθφ θίλεηξν είλαη ε 

απαιιαγή απφ θφξνπο ή ηέινο ραξηνζήκνπ γηα θάζε πξάμε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε 

ζπγρψλεπζε.  Ζ κφλε πεξίπησζε λα θνξνινγεζεί ε επηρείξεζε είλαη ε πψιεζε 

αθηλήηνπ πνπ ήξζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο κεηά ηε ζπγρψλεπζε, πξηλ παξέιζεη 

κηα πεληαεηία.  

Μεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ είλαη θαη νη θνξναπαιιαγέο χςνπο 1%, 

2% θαη 3% γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ απμάλνπλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ θαηά 5%, 

10% θαη 12,5% αληίζηνηρα. Μφλε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη απηή ε ξχζκηζε είλαη λα 

κελ έρνπλ γίλεη απνιχζεηο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ 

δηαβάζακε παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

είλαη ζπγαηξηθέο ηνπ ίδηνπ νκίινπ. 

Με ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ κε κεγάιε δηαθνξά 

ζηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, απφ ην Διιεληθφ πιαίζην απαγνξεχεηαη ε ζπγρψλεπζε 

φηαλ ην θεθάιαην ηεο απνξξνθνχζαο ππεξβαίλεη ην δεθαπιάζην ηεο απνξξνθεκέλεο 

επηρείξεζεο. 

 

4.5 Σν λέν Πιαίζην Δπνπηείαο ηωλ Σξαπεδώλ 

4.5.1 Σν ύκθσλν Σεο Βαζηιείαο 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηνπ 1988 είρε σο ζθνπφ λα ελψζεη ηα δηαθνξεηηθά 

επνπηηθά θαζεζηψηα φισλ ησλ ρσξψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην 

δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη θαλφλεο ηνπ ζπκθψλνπ δελ 

είλαη δεζκεπηηθνί απέλαληη ζηηο ρψξεο. Θα έιεγε θαλείο πσο είλαη πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σν πξψην ζχκθσλν (Βαζηιεία Η) 

αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, φπσο αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα ζην 1
ν
 θεθάιαην ( 1.3.6) έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ην ίδξπκα δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη 
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αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηνπ. Απηφκαηα έρνπκε αβεβαηφηεηα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

Παξά ηηο ζσζηέο ηνπ βάζεηο, ην ζχκθσλν παξνπζίαδε ζεκαληηθά θελά φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην φηη δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδξχκαηνο 

απέλαληη ζε άιινπο θηλδχλνπο (ιεηηνπξγηθφο, λνκηθφο, θ.ά.). Απηά ηα θελά νδήγεζαλ 

ζηε πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1999. Πξνζηίζεληαη λέεο πξνηάζεηο 

πνπ δείρλνπλ λα θαηαλννχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ην ηειηθφ θείκελν, ζεκαληηθφ πηα κέιεκα δελ είλαη απιά ε πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

αιιά ην λα παίξλνληαη νη θαιχηεξεο απνθάζεηο κε επίθεληξν ηνπο πειάηεο. 

 

4.5.2 Σν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, κε αθνξκή ηα θελά ηεο Βαζηιείαο Η σο πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο ην 1999 ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνρψξεζε ζε λέν ζχκθσλν. Ζ 

νξηζηηθή ηνπ έθδνζε έγηλε ην 2004 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2007. Βαζηθή ηνπ 

αιιαγή ήηαλ ην βάξνο πνπ έδσζε ζηελ πξφζιεςε θαη ηε κνληεινπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Λίγν πην αλαιπηηθά νη ζηφρνη ηνπ λένπ ζπκθψλνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

• απφδνζε έµθαζεο ζηε δηαδηθαζία επνπηηθήο εμέηαζεο θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο 

αγνξάο,  

• επαξθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη µε θηλδχλσλ βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ ππιψλα, θαη  

• ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ µε ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην 

µέζσ ηεο αλαγλψξηζεο, απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, ηεο απνηίµεζεο ηνπ  θηλδχλνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο κε ζθνπφ ηελ ζσζηή θαηαλνκή ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νπνηαδήπνηε κείσζε θαη λα γίλεη ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, αληηζηαζκίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ. 

 Οη λέεο πξνηάζεηο ηνπ ζπκθψλνπ νκαδνπνηνχληαη ζε 3 ελφηεηεο πνπ ε 

Δπηηξνπή νλνκάδεη ππιψλεο: 

 Σξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κε πξνζζήθε ηεο θάιπςεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ κφληκν έιεγρν επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο.  
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 Δλδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ. 

 Υσξίο θακηά ππεξβνιή θαη ακθηβνιία απηνί νη 3 ππιψλεο ζπλδένληαη 

άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαη είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνχλ  θαη νη 3 ζσζηά. Βέβαηα 

απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη λέα ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθαλ, επηθέξνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζην πιαίζην πνπ ίζρπε κέρξη ηψξα.  

 Πάκε λα δνχκε ηηο αιιαγέο απηέο αλά ππιψλα: 

Πξώηνο Ππιώλαο 

 Αιιάδεη ε ηζρχνπζα κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ λέα κέζνδνο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία φζν αθνξά 

ηνπο ζπληειεζηέο θηλδχλνπ. 

 Αλαγλσξίδνληαη λένη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ αλάινγα κε ηελ 

εμέιημε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ.  Σελ πξνεγκέλε θαη ηελ 

ζεκειηψδε κέζνδν. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ εθηηκψληαη 4 παξάκεηξνη 

νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πεξίπησζε αζέηεζεο ζπκθσλίαο, ηε δεκηά 

πνπ ζα πξνθαιέζεη απηή ε αζέηεζε, ε εθηίκεζε ηνπ αλνίγκαηνο πνπ έγηλε 

θαζψο θαη ην ρξφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο αζεηεκέλεο ζπκθσλίαο. 

 Κάηη πνπ έιεηπε εληειψο απφ ην αξρηθφ ζχκθσλν ήηαλ έλα πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ. 

 Πεξηζψξην άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ δίλεηαη ζηηο ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 Δηζαγσγή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  

 

Γεύηεξνο Ππιώλαο 

Γνκείηαη πάλσ ζε 4 βαζηθέο αξρέο: 

 Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη νξγάλσζε ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο, απφ ηα ηδξχκαηα. 

 Καζηέξσζε επνπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

 Γπλαηφηεηα επηβνιήο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα θάιπςε ζε πεξίπησζε 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
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 Γπλαηφηεηα έγθαηξεο παξέκβαζεο ηεο επνπηηθήο αξρήο, αλ ηεζεί δήηεκα 

επηδείλσζεο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

Σξίηνο ππιώλαο 

Οη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ (πνηνηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ. 

Οπζηαζηηθά, ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπ θηλδχλνπο, 

νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε πην νξζψλ θαη 

εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 4. 1. Γνκή Νένπ πκθώλνπ 

Ππιώλαο Η Ππιώλαο ΗΗ Ππιώλαο ΗΗΗ 

Σξνπνπνίεζε πιαηζίνπ 

ππνινγηζκνχ  ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ  

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ µε ηελ πξνζζήθε 

απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

∆ηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

έιεγρν ζε κφληµε βάζε 

ηεο επάξθεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ  

 

Γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ µε 

ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε 

αγνξάζηξηα ηξάπεδεο 

Πεγή: www.capital.gr 
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4.5.3 Δπηπηώζεηο ηνπ λένπ πµθώλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

Γηαθξίλνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

- Δπηπηψζεηο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο 

- Δπηπηψζεηο ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηξαπεδψλ 

ε επίπεδν ζπζηήκαηνο επηθεληξσλφκαζηε ζηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην 

ζχκθσλν ζηελ πνιηηηθή δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο  κέζσ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

ζεσξείηαη, απφ πνιινχο, ακθίβνιε κέζνδνο.                                                   

Οη επηπηψζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 ελφηεηεο: 

- Δπηπηώζεηο ζηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο. Μεξηθνί ηζρπξίδνληαη φηη φζεο 

ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ ζπκθψλνπ γηα ηνπο 2 βαζηθνχο 

θηλδχλνπο ζ απνθηήζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ. 

- Δπηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ. Οη ηξάπεδεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο ζα πξνρσξήζνπλ ζε αχμεζε 

ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε, ηξάπεδεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

εμειηγκέλεο κεζφδνπο ζα έρνπλ θεθαιαηαθή ειάθξπλζε. 

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα ήηαλ θαη ν «θξπθφο» ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο 

ψζηε λα κεηαβνχλ ζηαδηαθά νη ηξάπεδεο ζε λέεο κεζφδνπο. 

 Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ηξίηε δηεξεπλεηηθή άζθεζε 

ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. (Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, ηεχρνο Μαΐνπ 2005) 

 

4.6. Οη επηπινθέο ηωλ Δ& ζηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Δ.Δ αλαπηχζζνληαη 3 ζηξαηεγηθέο φζν αθνξά Δ&. 

 χκπξαμε κε άιια εγρψξηα ηδξχκαηα ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ν 

εμσηεξηθφο αληαγσληζκφο. 

 πλεξγία κε άιιεο ηξάπεδεο εθηφο ζπλφξσλ κε ζπκκεηνρή ζηα θεθάιαηα. 

 πγρσλεχζεηο κεηαμχ  Δπξσπατθψλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

Αλακθίβνια, νη Δ& δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ ζπλεηή νξγάλσζε ηνπ 

δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ,, πηζαλφλ 

λα δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 
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 Δπίζεο, νη ζπγρσλεχζεηο απμάλνπλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ηηο ΖΠΑ γηα 

παξάδεηγκα, νη Δ& αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν κηθξά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ είραλ 

θηινδνμία λα επεθηαζνχλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη Δ& κεηψλνπλ ηελ 

αβεβαηφηεηα, φηαλ γίλνληαη ζε ηδξχκαηα εληφο ρψξαο, ελψ φηαλ γίλνληαη κεηαμχ 

κηθξψλ ηξαπεδψλ κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη νη Δ& δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηή 

θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα. Γελ νδεγεί απηφκαηα ζε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θη απηφ καο ππελζπκίδεη θάηη πνπ ιέγεηαη ζε φιε ηελ 

παξνχζα εξγαζία, πσο ε δηαδηθαζία απαηηεί κεγάιε πξνζνρή, πνιχ ρξφλν θαη ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ. 
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ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1. θνπόο ηεο κειέηεο 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη αθελφο λα παξνπζηαζηεί ην ζέκα ησλ θηλδχλσλ ζηελ 

Σξαπεδηθή Αγνξά ελ κέζσ θξίζεο θαη αθεηέξνπ λα εκβαζχλνπκε ζηηο ηξαπεδηθέο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα κειεηεζεί πνηνη είλαη νη ιφγνη ζε 

πεξίπησζε ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη κε βάζε πνην ζρέδην 

εθηεινχληαη. 

Απηφ πξνζπαζήζακε λα ην θαηαθέξνπκε ηφζν κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία, 

φζν θαη κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζακε απφ εξγαδφκελνπο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ππνζηεί δηαδηθαζία εμαγνξάο.  

 

5.2. Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, κε φζν πεξηζζφηεξε αθξίβεηα γίλεηαη: 

- Πνηνη είλαη νη βαζηθνί επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη φζν αθνξά ηηο &Δ θαη πνηνη 

νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπο. 

- Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηηο ηξάπεδεο ζε Δ&. 

- Πνηα είλαη ε λνκηθή πξνζέγγηζε φζν αθνξά ην ζέκα. 

- Πσο επεξεάδεηαη ην πξνζσπηθφ αιιά θαη νη πειάηεο απφ κηα ηέηνηα θίλεζε. 

- Απφ ηη θξίλεηαη κηα επηηπρία ζε Δ&.. 

 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ήηαλ νη παξαθάησ: 

- Ο βαζηθνί ιφγνη πνπ γίλεηαη κηα Δ ή  είλαη ιφγνη νηθνλνκηθνί θαη ιφγνη 

αλάπηπμεο 

- Μηα Δ ή  έρεη ζνβαξνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

- Οη Δ& έρνπλ απμεζεί ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

- Σφζν νη πειάηεο, φζν θαη νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ ηελ δηαδηθαζία κε αγσλία 

- Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηδξχκαηνο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία 

- Βαζηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία κηαο Δ ή  παίδνπλ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

θαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο 
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5.3. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα κε 

ζηφρν ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εμαγνξάο. αλ εξεπλήηξηα επηζθέθηεθα ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαη 

αθνχ ελεκέξσζα γηα ηνλ αθξηβή ζθνπφ ηεο έξεπλαο, αιιά θαη γηα ηελ θχζε ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα ήζεια λα απαληεζνχλ, πεξίκελα ηελ ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ απφ 

ηελ θεληξηθή εγεζία ηεο ηξάπεδαο. Όηαλ πήξα ην πξάζηλν θσο, μεθίλεζα ηελ 

δηαδηθαζία. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε Μάξηην- Απξίιην 2015. 

 

 

5.4. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ κέξνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα. Πξνηείλεηαη απηφ ην είδνο ηεο έξεπλαο γηαηί ην 

δείγκα δελ ήηαλ κεγάιν θαη νη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε, γηαηί είλαη ε πην δηαδεδνκέλε  κέζνδνο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ καο 

επηηξέπεη λα έρνπκε κηα πην επέιηθηε ξνή, θαζψο κπνξεί λα εκβαζχλεη θαλείο 

πεξηζζφηεξν ζε απηφ πνπ εξεπλά.  

 πλνπηηθά, ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο σο κεζνδνινγίαο 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ είλαη: 

- Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο. 

- Ζ ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή 

θαη ηνπ εξσηψκελνπ. Απηή ε ακεζφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηεξεχλεζε 

ζεκάησλ πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί, κεηαβάιινληαο, κεξηθά ή πιήξσο, ην 

αξρηθφ πιαίζην. 

πλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο: 

-  Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα κέζνδνο πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο. (ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε, πξφζβαζε) 

-  Πνιιέο θνξέο ηκήκα ηεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη απαξαίηεην θαη ηειηθά δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε. (Ράηζηθα,) 



 
  

47 
 

 

5.5. Θεκαηηθέο ελόηεηεο ζπλεληεύμεωλ 

Οη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε 6 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: ηνηρεία επαγγεικαηηψλ 

 Ηδηφηεηα 

 Καζήθνληα κέζα ζην πηζησηηθφ ίδξπκα 

 

2
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά 

 Πξφηαζε 

 Γηάξθεηα δηαδηθαζίαο 

 Κίλεηξα 

 Λεηηνπξγίεο 

 Τπεξεζίεο 

 

3
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: Αληηδξάζεηο ππαιιήισλ  

 Γηαηαξαρή απνδνηηθφηεηαο 

 Απνρσξήζεηο 

 

4
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: Αληηδξάζεηο πειαηψλ  

 Γπζπηζηία 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

5
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: Γλψκεο θαη εθηηκήζεηο εηδηθψλ  

 Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 

6
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: Παξάγνληεο επηηπρίαο εμαγνξάο 

 Πνπ νθείιεηαη ε επηηπρία ηεο εμαγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

 

5.6. πιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείωλ  

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ζεκεησκαηάξηνπ θαη καγλεηνθψλνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη κεηά απφ έγθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ. Μφλν έλα 
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άηνκν δελ επηζπκνχζε ηελ καγλεηνθψλεζε. Ζ επηινγή ηνπ έγηλε ζεβαζηή θαη έγηλε 

ρξήζε κφλν ζεκεησκαηάξηνπ. 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο καγλεηνθψλεζεο είλαη ε απνκαγλεηνθψλεζε, δειαδή 

ε κεηαθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζην ραξηί. Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν θαη 

ρξνλνβφξν. Σν ζεηηθφ είλαη φκσο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν καο επηηξέπεηε λα έρνπκε 

φιν ην θείκελν ρσξίο παξαιήςεηο θαη ιάζε. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

Γηα ηελ επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. 

Ζ δηαδηθαζία πξνέβιεπε ην δηάβαζκα ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηελ αξρή ψζηε λα 

πάξνπκε κηα γεληθή ηδέα γηα ην ηη έρεη πεη ν εξσηψκελνο. ηε ζπλέρεηα, λα 

αλαδεηήζνπκε ιέμεηο-θιεηδηά κέζα ζηα ιεγφκελα ηνπ πνπ λα θαλεξψλνπλ ηηο 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 

5.7. Γπζθνιίεο 

Αθνχ εγθξίζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο, ήξζα ζε επηθνηλσλία κε ην ίδξπκα 

πνπ απνηέιεζε ην πεδίν κειέηεο. Γεληθά δελ ππήξμαλ κεγάιεο δπζθνιίεο. Μηα 

δπζθνιία πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αξγνπνξία ηεο έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλφο πσο 

κνπ δεηήζεθε ε δνκή ησλ ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα ζηαιεί ζηα θεληξηθά ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη αθνχ κειεηεζνχλ απφ ηε δηνίθεζε θαη 

ζπκθσλήζεη, λα πξνρσξήζσ ζηελ δηεμαγσγή. Με ηελ αξγνπνξία ζρεηίδεηαη θαη ε 

επφκελε δπζθνιία. Τπήξμε κηθξή αλαβνιή ησλ ξαληεβνχ ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο θαη 

αδεηψλ πνπ είραλ πάξεη κεξηθνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Καηά ηηο ζπλαληήζεηο καο, 

αθνχ θαλνλίζηεθαλ,  δελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα θαη ην θιίκα ήηαλ θηιηθφ. 

Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία, πνπ αληηκεησπίζηεθε φκσο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν, ήηαλ ε έιιεηςε θάπνηνπ ππαιιήινπ, ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή ζα 

εκπινχηηδε ηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαηάζηεκα δελ δηέζεηε, ηελ πεξίνδν 

ηεο έξεπλαο, ππεχζπλν γηα ηα ινγηζηηθά, θάηη γηα ην νπνίν ελεκεξψζεθα αξθεηά 

αξγά. Γηα λα δνζεί άκεζα ιχζε θαη λα κελ ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ν δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο έζπεπζε λα κε ελεκεξψζεη, φζν 

θαιχηεξα κπνξνχζε, γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ινγηζηή. Γεληθά, 

δελ ππήξμαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ λα κε απνζαξξχλνπλ ψζηε λα ζηακαηήζσ ηελ 

έξεπλα.   
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5.8. Ζζηθά δεηήκαηα 

Όζν αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ πξνέθπςε θάπνην εζηθφ δήηεκα. Κη απηφ 

γηαηί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ πξνζσπηθφ ή επαίζζεην. Δπίζεο ε έξεπλα 

αθνξνχζε ηνλ ρψξν θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαη φρη  ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη θπζηθά δελ έζημε κε θαλέλαλ ηξφπν ηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα. 

 

5.9. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

Σν αξρηθφ δείγκα απνηειείην απφ 4 άηνκα φκσο κεηά ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη 

πην πάλσ θαηαιήμακε ζην ηειηθφ δείγκα πνπ απνηειείηαη απφ 3 άηνκα (φινη άληξεο) 

πνπ εξγάδνληαη ζε θαίξηεο ζέζεηο ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην 

δείγκα έρνπκε: 

 Π.Π.: Γηεπζπληήο, ππεχζπλνο θαηαζηήκαηνο 

 Γ.Γ.: Πξντζηάκελνο Τπνζηήξημεο Δξγαζηψλ θαηαζηήκαηνο 

 Κ.Π.: Ννκηθφο χκβνπινο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1.Πεξηγξαθή Γείγκαηνο 

Όλνκα 

Δπαγγεικαηηώλ 

Φχιν Δηδηθφηεηα 

Π.Π Άληξαο Γηεπζπληήο 

Γ.Γ. Άληξαο Πξντζηάκελνο Τπνζηήξημεο 

Δξγαζηψλ θαηαζηήκαηνο 

Κ.Π. Άληξαο Ννκηθφο χκβνπινο 
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ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

ηελ 1
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα έρνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο ηνπο κέζα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.  

Ο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο σο πξνο 

ηνπο πειάηεο αιιά θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο πξντζηάκελνο απφ 

ηελ άιιε, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κέζα ζην θαηάζηεκα 

θαη ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη βνεζεηηθά πξνο ηνλ δηεπζπληή. Καη νη δπν ηνπο 

εξγάδνληαη ψζηε λα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ηξάπεδαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ησλ πειαηψλ. Ο λνκηθφο ζχκβνπινο θαη ν ινγηζηήο, φηαλ είλαη δηαζέζηκνη 

ζην θαηάζηεκα, αζρνινχληαη κε ηηο λνκηθέο θαη θνξνινγηθέο-ινγηζηηθέο ππνζέζεηο 

αληίζηνηρα. 

Ζ 2
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα  πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δηαδηθαζηηθά 

ηεο εμαγνξάο. Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, καζαίλνπκε φηη ε εμαγνξά 

ήηαλ θηιηθή, έγηλε κεηά απφ ζπκθσλία θαη ησλ 2 πιεπξψλ ψζηε λα εληζρπζεί ην 

νηθνλνκηθφ πεδίν ηεο ρψξαο. Ζ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλχνπκε σο 

ρψξα είρε σο απνηέιεζκα θαη ηα 2 ηδξχκαηα λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε θαη 

ηελ ζσξάθηζε ηνπο απέλαληη ζηηο ξεπζηέο νηθνλνκηθέο ηζνξξνπίεο. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ 11 κήλεο, έλα δηάζηεκα 

απφιπηα δηθαηνινγεκέλν, αλ ζθεθηεί θαλείο, πφζεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο έπξεπε 

λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην κεδέλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξαθηηθά 

ην φιν ζρέδην. Όπσο αλέθεξε ζηελ θνπβέληα καο ν δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο, ην πην 

ζεκαληηθφ θνκκάηη φζν αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ήηαλ ην λα βξεζεί ε «ρξπζή ηνκή» 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηειάκβαλε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ε ηξάπεδα 

Πεηξαηψο θαη ηνπ θιαζζηθνχ, αγξνηηθνχ θνκκαηηνχ ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο. Κάηη 

ηέηνην, αλ θαη δχζθνιν, φπσο δείρλεη ε πνξεία επεηεχρζε θαη ιεηηνπξγεί πιήξσο. 

Κάηη αληίζηνηρν έγηλε θαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θαηάζηεκα κεηά ηελ 

ελνπνίεζε θαη είλαη ν ζπγθεξαζκφο λέσλ θαη παιηψλ, κε βαζηθή αξρή ηελ άκεζε θαη 

ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο φρη κφλν δελ 

ππήξμαλ εμσηεξηθά εκπφδηα αιιά νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ήηαλ ειπηδνθφξα ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

ηελ 3
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε ηνπ πειαηνινγίνπ ζηελ 

αιιαγή ηεο εγεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδξχκαηνο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο, πνπ αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο ηξάπεδαο απφ πξηλ ηελ εμαγνξά θαη 

ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζε απηήλ θαη κεηά, είλαη ν πιένλ ππεχζπλνο λα κηιήζεη γη‟ 

απηφ. Καζψο έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, 

παξαηήξεζε ηελ δπζπηζηία κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε, ζηελ αξρή, ε αλαθνίλσζε. 

Κάηη ηέηνην, φπσο εμεγεί θαη ν ίδηνο, ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, κηαο θαη είλαη επαξρηαθή πφιε κε αγξνηηθή δσή. Να ζεκεησζεί φηη ε 

αξρηθή ζηάζε ησλ πειαηψλ δελ απνηέιεζε θίλδπλν, πηζησηηθφ ή άιινπ είδνπο, γηα ην 

ίδξπκα, κηαο θαη νη πειάηεο βιέπνληαο ηελ δνπιεηά πνπ γηλφηαλ αλέθηεζαλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο. 

ηελ 4
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα ζπδεηήζακε γηα ην αληίθηππν πνπ είρε ηφζν ε 

αλαθνίλσζα φζν θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγνξάο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

απαληήζεηο θαλέξσλαλ ηελ αλεζπρία πνπ δεκηνχξγεζε ε ελεξγεία απηή θαζψο 

θινλίζηεθε ε ζηαζεξφηεηα θαη έπξεπε λα επηβηψζεη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ κε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη λένπο ζπλαδέιθνπο. Μεηά ηελ αξρηθή αληίδξαζε, 

έρνληαο εκπηζηνζχλε θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ ηδξχκαηνο, 

κε αηζηνδνμία πξνρψξεζαλ ζηνλ λέν δξφκν πνπ αλνηγφηαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηέγε. Κάπνηνη εξγαδφκελνη, κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ κπφξεζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απνρψξεζαλ. Πάλησο φινη νη 

εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο παξά ηα πξνβιήκαηα, πην πνιιά είλαη ηα ζεηηθά απφ ηα 

αξλεηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ 5
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα ζπλαληάκε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ, φζν αθνξά ηνπο 

ηνκείο ηεο λνκηθήο θαη ινγηζηηθήο. ηελ εξψηεζε, αλ επλννχληαη ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο απφ λνκηθήο άπνςεο, ν λνκηθφο ζχκβνπινο επεζήκαλε ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ηεο θάζε πεξίπησζεο. Σφληζε, ζπλερίδνληαο, φηη ε επηηπρία κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο 

εμαξηάηαη βαζηθά, απφ  ηελ πξνζπάζεηα ησλ 2 πιεπξψλ, κηαο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

δελ είλαη θάηη επκεηάβιεην. 

Δξσηψκελνο γηα ηπρφλ εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα 

θίλεζε μερψξηζε ηηο λνκηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε θάπνην απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ιπζνχλ πξηλ ηελ ηειηθή απφθαζε. 

Αλαθέξζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εμαγνξάο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο, ε νπνία είλαη θαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί εκπφδην αλ δελ γίλεη ζσζηά. Όια 

απηά αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνλ ρξφλν ν νπνίνο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη 

πηεζηηθφο. 
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ρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο Δ&, εθηφο 

θαη εληφο θξίζεο, ηφζν ν λνκηθφο ζχκβνπινο φζν θαη ν δηεπζπληήο- ν νπνίνο φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην θεθάιαην κε ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ζην παξάξηεκα ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, καο βνήζεζε ζρεηηθά- ζηάζεθαλ ζηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί φινη νη ηνκείο κεηά ην 2008, φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ε 

αθεηεξία ηεο χθεζεο. Πέξα απφ απηφ, απφ λνκηθή πιεπξάο ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξνπο ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιά θαη κεηά ηε ζπκθσλία. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηελ άιιε, εζηίαζε ζην γεγνλφο πσο αθφκα θη αλ 

δελ είλαη εχθνιν κέζα ζηελ θξίζε, κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, επηηπγράλεηαη. 

Ζ 6
ε
 θαη ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπνζεηείηαη ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηεο 

εμαγνξάο, φπσο ηε βηψλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη. Γηα απηνχο, απφιπηε επηηπρία δελ 

ππάξρεη. Τπάξρεη ζπλερήο αγψλαο ψζηε λα δηθαησζνχλ νη πξνζδνθίεο θαη νη ζηφρνη 

ηνπ ηδξχκαηνο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Καηέιεμαλ ιέγνληαο 

πσο θξηηήο γηα ηελ επηηπρία δελ είλαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη γη‟ απηήλ, αιιά ην 

πειαηνιφγην ζην νπνίν πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν. 
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ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. χκθσλα κε απηά πνπ εηπψζεθαλ, ηα δχν βαζηθά ζηειέρε-

θιεηδηά γηα θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ν δηεπζπληήο θαη ν πξντζηάκελνο πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ πεξάησζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ. 

Όζν αθνξά ηελ εμαγνξά, είλαη θαλεξφ φηη έγηλε κέζα ζε κηα γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ δεηλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη λα έρνπλ κηα πγηή αλάπηπμε. Κάηη ηέηνην επηβεβαηψλεη ηελ εξεπλεηηθή 

ππφζεζε καο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Μηα άιιε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ επηβεβαηψλεηαη, είλαη απηή πνπ αλαθέξεη φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ απμεζεί ηφζν νη εμαγνξέο φζν θαη νη ζπγρσλεχζεηο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

βαζηθφο ιφγνο είλαη ε νηθνλνκηθή επξσζηία, πνιιέο ηξάπεδεο θαηαθεχγνπλ ζε απηέο. 

Κάηη ην νπνίν δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα καο είλαη ε ππφζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε κηαο εμαγνξάο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο πνιιέο θνξέο νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο φρη κφλν δελ απνηεινχλ παξάγνληα απνηπρίαο, αιιά κπνξνχλ λα παίμνπλ 

θαη ζεηηθφ ξφιν. 

εκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα ζην θαηάζηεκα φζν αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

πειαηψλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ελέξγεηαο. Σν 

πειαηνιφγην, ζηελ αξρή παξνπζίαζε ηηο αληηξξήζεηο θαη ηελ αγσλία ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ έθβαζε θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. Οη εξγαδφκελνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζνξπβήζεθαλ κηαο θαη ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ δηαγξαθφηαλ αβέβαην. 

Σν αξρηθφ ζνιφ ηνπίν αθνινχζεζαλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ λέα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη απνρσξήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα φηη πειάηεο θαη εξγαδφκελνη βιέπνπλ ηηο εμαγνξέο κε 

αγσλία θαη αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα πξνζαξκνγήο. Να ζεκεησζεί πσο παξά ηελ 

αξρηθή δπζπηζηία δελ αλαθέξνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Μηα επηπξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμαγνξάο 

έπαημε θαη ην κέξνο φπνπ εδξεχεη ην θαηάζηεκα. Ζ πεξηνρή ηεο Νεκέαο είλαη κηα 

ακηγψο αγξνηηθή πεξηνρή κε απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο λα 
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είλαη γηα ηνπο θαηνίθνπο άθξσο ζεκαληηθέο. Κάηη ηέηνην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απαξραησκέλεο αληηιήςεηο πξνθάιεζε δπζθνξία. Με ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο νη πειάηεο πίζηεςαλ πσο έραζαλ ηελ ζηαζεξά ηνπο θαη αληηκεηψπηδαλ 

κε θαρππνςία, αξρηθά, ηηο ππεξεζίεο. ην ζεκείν απηφ, άιιε κηα εξεπλεηηθή ππφζεζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληίθηππν πνπ έρεη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θαηαζηήκαηνο βξίζθεη επηβεβαίσζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εμαγνξάο πξνζδίδνπλ 

μερσξηζηή ζέζε ζηνλ παξάγνληα «άλζξσπν». Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε 

ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη άλζξσπνη απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο 

επηηπρίαο ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο. Γίλεηαη ζαθέο πσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμαγνξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη πσο ε θαηάιιειε 

νκάδα θάλεη ηε δηαθνξά. Με βάζε ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη θαη ε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε πνπ ζεσξεί ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ζεκαληηθά 

σο πξνο ηελ επηηπρία.  

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα απνηειέζκαηα, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ  

φιν ην δείγκα θηλήζεθαλ ζην ίδην κήθνο θχκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζε 

λα πεη θαλείο πσο δελ έθξπβαλ εθπιήμεηο θαη ήηαλ αλακελφκελεο κε βάζε ηα φζα 

παξνπζηάδνληαη ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Όινη νη 

εξγαδφκελνη, αιιά θπξίσο ν δηεπζπληήο θαη ν πξντζηάκελνο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο, έδεημαλ πσο εξγάδνληαη κε ζθνπφ λα ζηεξίμνπλ ην αξρηθφ ζηξαηεγηθφ φξακα 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε απηή ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία θαη κε επίθεληξν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Δθείλν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε πεπνίζεζε φινπ ηνπ δείγκαηνο πσο ε 

επηηπρία είλαη θάηη γηα ην νπνίν εξγάδνληαη θάζε κέξα. Απηφ είλαη θάηη πνπ θη εγψ, 

φζεο θνξέο βξέζεθα ζην ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, έδεζα απφ 

θνληά. Ο δήινο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα πάεη θαιά απηή ε θίλεζε θαη λα 

δηθαηψλεη κέξα κε ηε κέξα ηνπο θφπνπο ηνπο αιιά θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο 

έδεημαλ νη πειάηεο, πνπ παξά ηηο αξρηθέο αληηξξήζεηο έδσζαλ ηελ επθαηξία, είλαη 

αμηνζαχκαζηνο. 

Άμην αλαθνξάο θξίλεηαη ην ζεκείν ηεο έξεπλαο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 2 ηδξπκάησλ. Ζ δπζθνιία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο 

πσο είλαη ζεκαληηθφο ν ηξφπνο πνπ ζα ζπλελσζνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ ήδε 

πξνζθέξνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο-αγξνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη 

ζην εμήο ην ίδξπκα. 
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Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε 

ησλ εηδηθψλ απέλαληη ζην δήηεκα. Γίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία ηφζν απφ λνκηθήο φζν θαη απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο. Ζ αιιαγή ζηα 

νηθνλνκηθά φρη κφλν ζηε ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο έρεη σο θπζηθφ επαθφινπζν 

φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ηελ αχμεζε ησλ εμαγνξψλ. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ χπαξμε ειέγρσλ σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ. Απφ λνκηθή 

ζθνπηά ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ κηαο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

δελ είλαη θάηη πνπ αιιάδεη εχθνια. 

 Οη απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπκπίπηνπλ σο πξνο ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κηα εμαγνξά φπσο επίζεο θαη ζηνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Αο δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πνηα ζεκεία εληνπίδνληαη νη 

νκνηφηεηεο. Σα θίλεηξα ηεο εμαγνξάο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά θαη έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαιχηεξε πξνζπάζεηα ηεο λα ζηαζεί ζην 

νηθνλνκηθφ ζθεληθφ. Απηά είλαη θαη ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία. Δπηπξφζζεηα, κηα ηέηνηα θίλεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

φζν αθνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε λέεο 

πξνζζήθεο θαη δπλαηφηεηεο αλέιημεο. 

Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν ζεσξία θαη έξεπλα ζπκπίπηνπλ είλαη ε αλαθνξά 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη κηα εμαγνξά. Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε κείσζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζην πεξηβάιινλ θάηη πνπ ζπλαληάκε θαη ζηελ έξεπλα. 

Δπηβεβαίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έρνπκε θαη ζρεηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Μηιψληαο γηα πξνβιήκαηα 

αλαθεξφκαζηε πεξηζζφηεξν ζηελ ελζσκάησζε ζηελ λέα εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη ζην ίδξπκα ηεο έξεπλαο δελ ππήξμαλ αμεπέξαζηα 

πξνβιήκαηα. 

 Όζν αθνξά ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο έρνπκε ζρεδφλ νινθιεξσηηθή 

ηαχηηζε. Σφζν ε έξεπλα φζν θαη ε βηβιηνγξαθία ζπκθσλνχλ ζηελ μερσξηζηή 

ζεκαζία πνπ έρεη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επηηπρία. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη 

ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαη ε αθνζίσζε ζην 

ζηξαηεγηθφ φξακα. πκπεξαίλεηαη αθφκα, πσο αλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη 

ζεηηθνί απέλαληη ζε απηήλ ηελ θίλεζε, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βαζηθφο ιφγνο 

επηηπρίαο. 
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Όζν αθνξά ηνπο παξάγνληεο απνηπρίαο, νη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, φπσο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα. 

Σέινο, νη ζπλερείο έιεγρνη απφ πιεπξάο λνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηνη θαη απφ ηελ έξεπλα θαη απφ ηελ ζεσξία.  

Μεηά απφ κηα βηβιηνγξαθηθή θαη εκπεηξηθή έξεπλα πνπ θξάηεζε αξθεηφ 

θαηξφ, έρνπλ βγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Σν θαηλφκελν ησλ Δ& είλαη θάηη πνπ ζα 

ζπλαληάκε κπξνζηά καο γηα πνιχ θαηξφ αθφκα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ γηα αλάπηπμε, ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο αχμεζεο ηνπο. Απηή ε αχμεζε, ζίγνπξα, 

ζεσξείηαη δείγκα πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εγθπκνλεί 

φκσο θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ην πξφζπκν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ είλαη ν κφλνο ηξφπνο απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ. 

 Γελ κπνξεί θαλείο λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά ζηελ εξψηεζε αλ ηειηθά νη Δ& 

θάλνπλ θαιφ ή θαθφ ζηελ νηθνλνκία. ηηο πεξηζζφηεξεο, φκσο, πεξηπηψζεηο έρνπκε 

επεξγεηηθέο επηδξάζεηο αθφκα θη αλ απηέο είλαη ζε νξηαθφ ζηάδην. Σν ζίγνπξν είλαη 

πσο επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε φπνηα πιεπξά θη αλ βξίζθεηαη.  

 Ζ γεληθή αίζζεζε πνπ κέλεη ζην ηέινο ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη πσο αθφκα θη αλ ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια, κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ θαηάιιειε νκάδα αλζξψπσλ, φια είλαη δπλαηά. 
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ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ θαη 

θάπνηεο κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα. 

Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ κειέηε πεξίπησζεο έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ππνζηεί Δ ή , ε νπνία φκσο δελ ήηαλ επηηπρεκέλε. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ εξγαζία πνπ κφιηο νινθιεξψζεθε,  ε απνηπρία θαη ε επηηπρία 

κηαο ηέηνηαο θίλεζεο είλαη πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εξεπλνχζε ηελ άιιε πιεπξά. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε θαη κηα αλάινγε έξεπλα ζην ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Κάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε λα δνχκε αλ 

φιν απηφ ην εγρείξεκα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν, φπσο επεζήκαλαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ή αλ έρνπλ παξέιζεη αιιαγέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  1: ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  

πνπδάζηξηα: Γεηα ζαο! Δίκαη εδψ γηα ηε ζπλέληεπμε πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη. 

Γ.Γ.: Καιεζπέξα Διεπζεξία! ε πεξίκελα. Αο μεθηλήζνπκε! 

 

πνπδάζηξηα: Χξαία. Αο αξρίζνπκε κε ηα θαζήθνληά ζαο σο πξντζηάκελνο ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

Γ.Γ: Χο πξντζηάκελνο, νθείισ λα ηεξψ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηξάπεδαο ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα, ηα νπνία καο έρεη δψζεη θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, 

ππνζηεξηθηηθά βεβαίσο, εληζρχνληαο θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνλ 

δηεπζπληή δειαδή. 

 

πνπδάζηξηα: Δίζηε ζην δπλακηθφ ηεο ηξάπεδαο πξηλ ηελ εμαγνξά; 

Γ.Γ: Ναη, αλήθσ ζην δπλακηθφ ηεο ηξάπεδαο πξηλ ηελ εμαγνξά. 

 

πνπδάζηξηα: Πσο επεξέαζε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηφζν ηε δηθή ζαο, φζν θαη ησλ 

άιισλ εξγαδνκέλσλ; 

Γ.Γ: Ήηαλ θάηη πνπ δελ ην πεξηκέλακε, ζεσξνχζακε φηη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ζα 

κείλεη γηα πάληα θξαηηθή. Πέξαλ απηνχ, δερηήθακε απηή ηελ εμαγνξά κε ζθεπηηθηζκφ 

θαη κε πνιχ αγσλία, πηζηεχνληαο φκσο ζηηο δπλάκεηο καο θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ε 

ηξάπεδα Πεηξαηψο ζα ήηαλ δίθαηε απέλαληη καο. 

 

πνπδάζηξηα: Πφζν δηήξθεζε ε δηαδηθαζία, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο; 

Γ.Γ: Ζ φιε δηαδηθαζία θξάηεζε 11 κήλεο. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 έσο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2013. 

 

πνπδάζηξηα: Τπήξμε πξφβιεκα πξνζαξκνγήο ησλ ππαιιήισλ ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ 2 ηδξπκάησλ; 

Γ.Γ: Πξφβιεκα πξνζαξκνγήο δελ ζα ην ιέγακε, απιά ιέμη θιεηδί, είλαη απηφ 

αθξηβψο πνπ είπαηε, θνπιηνχξα. Γηφηη μαθληθά, ε αγξνηηθή ηξάπεδα, απφ κηα ακηγψο 

δεκφζηα ηξάπεδα, γίλεηαη ηδησηηθή, φπνπ εθεί κέζα ζα έπξεπε λα παληξέςνπκε θαη ηηο 



 
  

2 
 

2 θνπιηνχξεο. Τπήξμαλ θάπνηα κηθξά πξνβιήκαηα, αιιά πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα 

ζεηηθά παξά ηα αξλεηηθά. 

πνπδάζηξηα: Τπήξμαλ εξγαδφκελνη πνπ λα δπζθνιεχηεθαλ κε ηελ ελνπνίεζε 

θαη απνρψξεζαλ; 

Γ.Γ.: Ναη, ππήξμαλ θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο απνρσξήζεσλ, ρσξίο απηφ 

λα ζηαζεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδξχκαηνο. Κάπνηνη εξγαδφκελνη 

κεηαθηλήζεθαλ, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θαηαζηήκαηνο, ελψ δελ έγηλαλ λέεο πξνζιήςεηο. 

 

πνπδάζηξηα: Τπήξμαλ εκπφδηα πνπ λα πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο; Κη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν εμαιείθζεθαλ; 

Γ.Γ.: Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είδαλ πην ζεηηθά ηελ εμαγνξά ηεο Αγξνηηθήο 

ηξάπεδαο κε ηελ Πεηξαηψο. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη πσο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ε 

αληηκεηψπηζε παξά ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ. 

 

πνπδάζηξηα: Πσο αληέδξαζαλ νη πειάηεο ηνπ ηδξχκαηνο ζε απηήλ ηελ αιιαγή;  

Γ.Γ.: ηελ αξρή κε ζθεπηηθηζκφ θαη αγσλία, εηδηθά ζηα κέξε ηα δηθά καο, ζε 

επαξρηαθά κέξε, φπνπ ππήξρε κφλν ε Αγξνηηθή ηξάπεδα, κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

αιιαγήο ππήξμαλ ζθεπηηθηζκφο θαη δπζπηζηία απφ απηνχο. Βιέπνληαο φκσο ηελ 

θαιπηέξεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηξάπεδαο ζεσξψ φηη είλαη ζε ζεηηθφ θιίκα ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο.  

 

πνπδάζηξηα: Με βάζε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, ππήξμε πηζησηηθφο θίλδπλνο ή 

αθφκα θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο; 

Γ.Γ.: Όρη, ζε θακία πεξίπησζε δελ ππήξμαλ ηέηνηνπ είδνπο θίλδπλνη. Οη 

επηθπιάμεηο έκεηλαλ κφλν ζηε ζθέςε ησλ πειαηψλ. 

 

πνπδάζηξηα: Ζ επηηπρία ηεο εμαγνξάο έρεη θαλεί; Κη αλ λαη, πνπ πηζηεχεηε φηη 

νθείιεηαη; 

Γ.Γ.: Ζ επηηπρία ηεο θίλεζεο απηήο εκθαλίδεηαη θάζε κέξα ζηα πξφζσπα ησλ 

πειαηψλ καο αιιά θαη ζε καο θαη νθείιεηαη θαζαξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

πνπδάζηξηα: Απηφ ήηαλ. αο επραξηζηψ πνιχ. 

Γ.Γ.: Να είζαη θαιά! Καιή επηηπρία ζηελ παξνπζίαζή ζνπ! 
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ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

πνπδάζηξηα: Καιεζπέξα ζαο! αο έρσ ελεκεξψζεη ηειεθσληθά γηα ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο κνπ θαη ηελ βνήζεηα πνπ ρξεηάδνκαη απφ εζάο. 

Π.Μ.: Καιψο ηελ! Φπζηθά, πέξαζε λα μεθηλήζνπκε. 

  

πνπδάζηξηα: Χο δηεπζπληήο, πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ζαο ζην θαηάζηεκα; 

Π.Μ.: Ο δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ηφζν πξνο ην πειαηνιφγην φζν θαη πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηξάπεδαο. Γειαδή, ν 

δηεπζπληήο ζπληνλίδεη φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα ππάξρεη κηα ζσζηή 

θαη ηαρεία εμππεξέηεζε πξνο ηνπο πειάηεο θαη απφ εθεί θαη πέξα λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηξάπεδαο κέζα ζηελ ηξάπεδα. 

 

πνπδάζηξηα: Όζν αθνξά ηελ εμαγνξά ηεο ηξάπεδαο, πνηα απφ ηηο 2 πιεπξέο 

έθαλε ηελ πξφηαζε; 

Π.Μ.: Ζ πξφηαζε ήηαλ ζπλαηλεηηθή, ζπκθψλεζαλ θαη νη 2 πιεπξέο δηφηη έπξεπε 

κέζα ζε απηφ ην δχζθνιν νηθνλνκνηερληθφ πεξηβάιινλ πνπ ππήξρε, λα κπνξέζεη ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα εληζρπζεί. 

 

πνπδάζηξηα: Πνηα ήηαλ ηα θίλεηξα; 

Π.Μ.: Σα θίλεηξα ηεο είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ νπιηζκφ θαη ησλ δπν 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία πθίζηαηαη 

ε Διιάδα. 

 

πνπδάζηξηα: Πνηεο ιεηηνπξγίεο ζπγρσλεχηεθαλ, πνηεο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πνηεο 

εμαιείθζεθαλ ηειείσο; 

Π.Μ.:  Βαζηθά φιεο νη ιεηηνπξγίεο ζπγρσλεχηεθαλ, απιά θάπνηεο απ‟ απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Έλα παξάδεηγκα 

είλαη ην αγξνηηθφ θνκκάηη ην νπνίν είρε ε Αγξνηηθή ηξάπεδα  θαη έπξεπε κε θάπνην 

ηξφπν, λα ιεηηνπξγήζεη  κέζα ζηελ Πεηξαηψο. Απηφ κπφξεζε θη έγηλε κε ηξνπνπνίεζε 

θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν θπξηφηεξν, δειαδή, θνκκάηη πνπ είρε λα θάλεη κε 

ηξνπνπνίεζε ζε ιεηηνπξγίεο ήηαλ ην αγξνηηθφ θαη ιεηηνπξγεί πιήξσο. 

 

πνπδάζηξηα: Πσο επεξέαζε ε εμαγνξά ην πξνζσπηθφ (απνιχζεηο, κεηαθηλήζεηο, 

πξφσξεο ζπληαμηνδνηήζεηο); 
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Π.Μ.: Σν πξνζσπηθφ επεξεάζηεθε ζεηηθά, γεληθά, θαη φρη, απαξαίηεηα, αξλεηηθά. 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, πεξηζζφηεξν κε ζθεπηηθηζκφ δηφηη φιεο απηέο νη θηλήζεηο 

(Δ&) εκπλένπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηα αβεβαηφηεηα. Πέξαλ απηνχ φκσο, ε 

ηερλνγλσζία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιή νξγάλσζε θαη ηελ 

θαιή ζηειέρσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο, κπφξεζαλ 

λα βγάινπλ έλα ζεκαληηθά θαιφ απνηέιεζκα πξνο ηνλ θφζκν. 

 

πνπδάζηξηα: Ζ επηηπρία ηεο εμαγνξάο έρεη θαλεί; Κη αλ λαη, πνπ πηζηεχεηε φηη 

νθείιεηαη; 

Π.Μ.: Γελ ππάξρεη θάπνην ζεκείν ζην νπνίν λα έρνπκε θηάζεη θαη λα κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη είκαζηε ζηελ απφιπηε επηηπρία. Καζεκεξηλά νη άλζξσπνη ηεο ηξάπεδαο 

πξνζπαζνχκε γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα, πνπ λα δηθαηψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ έγηλε, 

ηφζν γηα ηνπο πειάηεο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ επηηπρία αλ ην δνχκε 

πξνζσπνπνηεκέλα, νθείιεηαη θαζαξά ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν.  

 

πνπδάζηξηα: Κάπνπ εδψ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπλερίζνπκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ινγηζηηθά, κηαο θαη πξνζθεξζήθαηε λα 

κε βνεζήζεηε. 

Π.Μ.: Ναη, θπζηθά θαη λα ζπλερίζνπκε. Θα θάλσ φηη κπνξψ κηαο θαη δπζηπρψο 

δελ δηαζέηνπκε απηή ηε ζηηγκή ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 

 

πνπδάζηξηα: Πνηεο είλαη νη επζχλεο πνπ πεξηέρεη ε ζέζε ηνπ ινγηζηή ζην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα; 

Π.Μ.: Χο θαζήθνλ, ν ινγηζηήο έρεη ηελ επζχλε ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην  ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. 

 

πνπδάζηξηα: Απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ζεσξείηαη επηηπρεκέλε ε ζπγθεθξηκέλε 

εμαγνξά; 

Π.Μ.: Απφ φζα κπνξψ λα γλσξίδσ, κε κπνξψληαο λα κηιήζνπκε κε αθξίβεηα 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εμαγνξάο δνθηκάδνληαη 

θαη επηηπγράλνληαη κέξα κε ηε κέξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ψζηε λα θηάζνπκε ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

πνπδάζηξηα: Οηθνλνκηθή θξίζε θαη εμαγνξέο. Καηά πφζν είλαη εχθνιν λα 

πεηχρεη έλα ηέηνην εγρείξεκα ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλχνπκε; 
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Π.Μ.: Καηαιαβαίλεη θαλείο πσο ε θξίζε έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Κάζε ελέξγεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη δχζθνιε φκσο 

κε ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο θαη ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία επηηπγράλεηαη ην 

ζσζηφ απνηέιεζκα, πνπ είλαη ε ζσξάθηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πνπδάζηξηα: Θα ήζεια ηειεηψλνληαο λα ζαο επραξηζηήζσ θαη πάιη γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ κνπ δηαζέζαηε θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ δψζαηε.  

 

Π.Μ.: Σίπνηα. Να είζαη θαιά! Διπίδσ λα ζε βνήζεζα θη αλ ρξεηαζηείο θάηη άιιν 

είκαη ζηε δηάζεζε ζνπ. 

 

πνπδάζηξηα: αο επραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα. 

 

ΓΗΚΖΓΟΡΟ  

πνπδάζηξηα: Καιεζπέξα ζαο! Έρσ έξζεη γηα  ηελ ζπλέληεπμε. 

Κ.Π.: Γεηα ζνπ, Διεπζεξία. Αο δνχκε πσο κπνξψ λα ζε βνεζήζσ. 

 

πνπδάζηξηα: Ση ππεξεζίεο πξνζθέξεηε ζην ίδξπκα; 

Κ.Π.: Σα θαζήθνληα κνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα λνκηθά ζέκαηα ηνπ ηδξχκαηνο. 

Με ιίγα ιφγηα, ε εηδηθφηεηα κνπ είλαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ, φηαλ 

απηέο πξνθχςνπλ.  

 

πνπδάζηξηα: Όζν αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά, αιιά θαη γεληθά, πηζηεχεηε 

πσο επλννχληαη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ ζχζηεκα; 

Κ.Π.: Φπζηθά θάζε Δ ή  είλαη δηαθνξεηηθή, φκσο ζε γεληθέο γξακκέο δελ 

αληηκεησπίδνληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην λνκνζεηηθφ 

ζχζηεκα δελ είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε  λα παξαθάκςνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε θαηά 

ηνλ ηξφπν πνπ εκείο ζέινπκε. Οπφηε ιεηηνπξγνχκε άζρεηα απφ ην αλ είλαη ζεηηθφ ή 

φρη θαη πξνζπαζνχκε γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

 

πνπδάζηξηα: Τπάξρνπλ λνκνζεηηθά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θη αλ λαη, πνηα είλαη ηα πην 

ζεκαληηθά; 
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Κ.Π.: Σν βαζηθφ ζέκα είλαη ν λνκηθφο ζρεδηαζκφο πξηλ ηελ εμαγνξά. Ο λνκηθφο 

κε ηελ νκάδα ηνπ θαιείηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα παξαθνινπζεί ην πιάλν θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα, αλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εκπφδην, είλαη ν ρξφλνο θαζψο φια πξέπεη λα γίλνπλ ζσζηά ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, θάπνηεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε επηρείξεζε είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμαγνξαζηή είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εμαγνξαδφκελνπ. 

 

πνπδάζηξηα: Δληνπίδεηε δηαθνξέο ζηηο εμαγνξέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο εμαγνξέο πξηλ, απφ λνκηθή ζθνπηά; 

Κ.Π.: ίγνπξα ε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη δχζθνιε νηθνλνκηθά θη απηφ έρεη 

επηθέξεη αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο. Τπάξρνπλ, φρη ζεκαληηθέο, αιιαγέο κε ηελ 

αχμεζε ησλ Δ& κεηά ην 2008, φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη ε αξρή ησλ δπζθνιηψλ γηα ηε 

ρψξα καο. Απηέο νη αιιαγέο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα 

γίλνληαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζην απνηέιεζκα.  

 

πνπδάζηξηα: Χξαία λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν ζαο! 

 

Κ.Π.: Να είζαη θαιά θαη θαιή δχλακε!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


