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Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 6 χρόνια, σύμφωνα με την PwC

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010 - Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη ‘European Financial Services M&A
Insights’ της PricewaterhouseCoopers (PwC), το 2009 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις αξίες 
συναλλαγών (εξαιρουμένων των συναλλαγών με συμμετοχή του δημοσίου) στον κλάδο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, φτάνοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών. Αντίθετα, οι 
προοπτικές για το 2010 είναι θετικές, ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά. 

Ο Νικόλας Πεγειώτης, επικεφαλής του τμήματος Deals της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα,
σχολίασε: «Το επίπεδο των συμφωνιών στην ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
κινήθηκε το 2009 στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών. Παρ’ όλα αυτά αναμένουμε ένα 
σημαντικό αριθμό συναλλαγών με στόχο την αναδιάρθρωση στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, με τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει πιο ενεργά καθ’ όλη την διάρκεια του 2010.»

Το 2009 ανακοινώθηκαν συμφωνίες ύψους μόλις €80 δισ. σε σύγκριση με €178 δισ. το 2008 και €208
δισ. το 2007. Η κυβερνητική ανάμειξη μειώθηκε σημαντικά το 2009 και εάν εξαιρεθούν οι συναλλαγές με 
συμμετοχή του δημοσίου, τα αντίστοιχα νούμερα θα ήταν μόλις €41δισ. για το 2009 σε σύγκριση με €70
δισ. για το 2008 και €45 δισ. για το 2004.

Παρά τη μείωση της αξίας των συναλλαγών σε απόλυτα νούμερα, οι συμφωνίες με συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα κατείχαν αυξανόμενο μερίδιο επί του συνόλου. Οι συναλλαγές με συμμετοχή του 
δημοσίου μειώθηκαν στο 24% της συνολικής αξίας συμφωνιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, σε 
σύγκριση με 58% για το πρώτο εξάμηνο. Οι διασυνοριακές συναλλαγές ως ποσοστό των συναλλαγών 
του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν στο 65% το 2009 από 41% το 2008.

Καθώς η αναδιάρθρωση του κλάδου εντείνεται, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αρχίσουν να 
ανακάμπτουν το 2010. Το 59% των επαγγελματιών που συμμετείχαν στη μελέτη πιστεύουν ότι τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα είναι οι πιθανότεροι υποψήφιοι αγοραστές στον κλάδο το 2010 και το 
2011. Το 73% των συμμετεχόντων αναμένει να αυξηθεί η διάθεση για μεγάλες συναλλαγές στον κλάδο 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή στροφή
αισιοδοξίας, καθώς το 2008 μόνο το 42% έδωσε θετική απάντηση στην ίδια ερώτηση.

Ο κ. Πεγειώτης σχολίασε: «Η μερίδα του λέοντος στις συμφωνίες θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα το 
2010. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μετέθεσαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους από την υποστήριξη 
συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην έξοδό τους από τον κλάδο, μεσοπρόθεσμα έως 
και μακροπρόθεσμα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουμε ότι είναι απίθανο να υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας 
αποεπενδύσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το 2010.»

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία στις μελέτης για το 2010 είναι τα εξής:

 Οι βρετανικές τράπεζες στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών
Καθώς ο βρετανικός τραπεζικός τομέας σταθεροποιείται, οι προοπτικές ανάπτυξης βελτιώνονται και οι
κανόνες του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού δημιουργούν περισσότερους στόχους εξαγοράς, τώρα είναι η 
κατάλληλη εποχή για τους ξένους επενδυτές να διερευνήσουν την αγορά της Βρετανίας. 

 Ο αντίκτυπος του Solvency ll στην ασφαλιστική αγορά
Ο κ. Πεγειώτης τόνισε: «Το Solvency ll θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο,
καθώς η επανεξέταση στρατηγικών επιλογών ως αποτέλεσμα του Solvency ll θα οδηγήσει σε αύξηση 
των συμφωνιών. Η επικέντρωση της στρατηγικής στον τρόπο με τον οποίο μία εξαγορά ή πώληση θα
βελτιώσει την κεφαλαιακή επάρκεια είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της υποστήριξης των 
μετόχων».

 Συνέχεια της αποεπένδυσης από μη κύριες δραστηριότητες των τραπεζών
Σύμφωνα με το 62% των συμμετεχόντων στην έρευνα, η πώληση από τις τράπεζες περιουσιακών 
στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, θα εξακολουθήσει να 
παίζει σημαντικό ρόλο το 2010.
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Ο κ. Πεγειώτης σχολίασε:

«Οι επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών και
αναμένουμε περαιτέρω συγκέντρωση στην αγορά, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιθυμούν 
να αντλήσουν πλεονεκτήματα από τα πιθανά οφέλη κλίμακας.»

Περιορισμένη συμμετοχή επενδυτικών ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity)
Ο κ. Πεγειώτης συμπλήρωσε: «Οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων θα συνεχίσουν να 
συμμετέχουν σε συναλλαγές του ευρωπαϊκού κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιλεκτική 
βάση. Τα επενδυτικά κεφάλαια θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις αποσχίσεων 
δραστηριοτήτων το 2010, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ισχυρή 
κεφαλαιακή δομή».

###

Σημείωση προς τους συντάκτες
1. Κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010 η PwC διεξήγαγε μία online έρευνα σε ένα

δείγμα πελατών της στον χώρο των Ευρωπαϊκών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, συγκεντρώνοντας τις 
απαντήσεις τους για σημαντικά θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των εξαγορών και συγχωνεύσεων για το 2010 
και το 2011. Η έρευνα απαντήθηκε από 212 στελέχη (Νοέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009 online έρευνα, 292
συμμετέχοντες) απ’ όλη την Ευρώπη. 

2. Για αντίγραφο της μελέτης επικοινωνήστε με τον κ. Μιχάλη Λοίζου, Marketing & Communications,
michael.loizou@gr.pwc.com, 210-687-4553.

Σχετικά με την PricewaterhouseCoopers
Τo παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθετοποιημένες σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης και τη συνεχή βελτίωση της αξίας του έργου που προσφέρει στους πελάτες της. Πάνω από 163.000 
στελέχη στις 151 χώρες του δικτύου, μοιράζονται τις απόψεις και την εμπειρία τους, παρέχοντας λύσεις για να 
αναπτύξουν νέες προοπτικές και προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.  
Η επωνυμία "PricewaterhouseCoopers" αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PricewaterhouseCoopers
International Limited, η κάθε μία από τις οποίες αποτελεί χωριστή και ανεξάρτητη νομική οντότητα. Η 
PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Διαθέτει 3 
γραφεία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και απασχολεί πάνω από 800 εργαζόμενους.

Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ: Βίβιαν Τσαμαδού, Senior Manager, Marketing & Communications
PwC Business Solutions SA, τηλ: 210-687-4400, vivian.tsamadou@gr.pwc.com


