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Μην διστάζεις να το λες!!!
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Η αναδιαμόρφωση του τραπεζικού κλάδου και οι επιδράσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. 

Σημαντική αίσθηση προκάλεσε η συμφωνία συγχώνευσης των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank. Η σύμπραξη αυτή προκάλεσε 

εντυπώσεις και σε ορισμένους τον αιφνιδιασμό. Αντίθετα, οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης είχαν ενημερωθεί μερικούς μήνες 

πριν για τις επικείμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο. Τα άρθρα μας «Οι τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις 

στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα», 08.04.2011, «Οι τραπεζικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην περίοδο της τρέχουσας 

ύφεσης», 22.04.2011 και «2011:Το οικονομικό έτος των deals (συγχωνέυσεις-εξαγορές) 

και των λουκέτων», 13.05.2011, (μπορούν να βρεθούν στην σελίδα http://www.pantazis.

ch/articles.html) προμήνυαν για την εξέλιξη αυτή, και προμηνύουν με ασφαλή τρόπο, 

τις επόμενες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Γνωστός τραπεζίτης σε κεντρική 

συνέντευξη του υποστήριξε την άποψη ότι η εγχώρια αγορά έχει διαθέσιμο χώρο 

μόνο για 2,5 τράπεζες. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι στην τραπεζική αγορά θα επικρατήσουν δύο 

μεγάλα τραπεζικά σχήματα. Ένα από αυτά είναι ο όμιλος Alpha-Eurobank μαζί με τις άλλες μικρότερες 

τράπεζες που σύντομα θα συγχωνευθούν με αυτόν. Το άλλο σχήμα αναμένεται να δημιουργηθεί από 

την Εθνική, η οποία και θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα του. Ο χώρος που αντιστοιχεί στην «μισή» 

τράπεζα, ουσιαστικά θα καλυφθεί από άλλα (3-4) τραπεζικά ιδρύματα μικρομεσαίου μεγέθους.

Αναμφίβολα, από την αναδιαμόρφωση αυτή αναμένεται να επηρεασθεί σημαντικά η εγχώρια τραπεζική 

αγορά (μερίδια αγοράς, αριθμός καταστημάτων, δάνεια, λιανική τραπεζική, κ.α.), καθώς επίσης να ενισχυθεί 

ο ρόλος του διεθνούς κεφαλαίου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μειώνοντας κατά ένα βαθμό την 

Ελληνικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η αναδιαμόρφωση αυτή, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη και την χρηματιστηριακή αγορά, και ειδικότερα 

την σύνθεση και την πορεία του Γενικού Δείκτη (ΓΔ). Μέχρι σήμερα, ο ΓΔ έτεινε να είναι τραπεζοβαρής, 

με το ειδικό βάρος του τραπεζικού κλάδου να ξεπερνά το 50% της συνολικής διαμόρφωσης του ΓΔ. 

Όμως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στο κλάδο αυτό, θα επιφέρουν την συγκέντρωση του (αριθμητικά 

και ποσοτικά), με συνέπεια την αναμόρφωση του ΓΔ και την μείωση της επίδρασής των τραπεζών στο 

σύνολο του ΓΔ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εταιρίες από άλλους κλάδους θα αντικαταστήσουν το μερίδιο 

επίδρασης που θα απολέσουν οι συγχωνευμένες τράπεζες. Η μεταβολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

διότι τοποθετεί άλλους κλάδους στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο από ξένα όσο 

και από εγχώρια κεφάλαια, σηματοδοτώντας ότι τα νέα ανοδικά κύματα της χρηματιστηριακής αγοράς 

(όποτε έλθουν) δεν θα προέρχονται αποκλειστικά ή πρωταρχικά από τον τραπεζικό κλάδο.

Άρα, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές των τραπεζικών ιδρυμάτων, αφενός αναμένεται να οδηγήσουν 

σε μία συνολική αναμόρφωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, και αφετέρου εκτιμάται ότι θα 

μεταβάλουν, μειώνοντας, την συνολική επίδραση του τραπεζικού κλάδου τόσο στην διαμόρφωση και 

το επίπεδο του ΓΔ, όσο και στην συνολική χρηματιστηριακή αγορά. Η μεταβολή αυτή, δεν υποβαθμίζει 

τον τραπεζικό κλάδο, αλλά ισορροπεί την εικόνα της οικονομίας, δίδοντας δυναμική σε αναδυόμενους 

κλάδους (ενέργεια, τουρισμός, εξαγωγικό εμπόριο, πρώτες ύλες, τεχνολογία-καινοτομία, οινοπαραγωγή 

κ.α.) να οδηγήσουν με την ανάπτυξή τους, την ανάπτυξη στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.
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