
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 60 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 6η Μαΐου 1999, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού, Νικολάου Παραθύρα, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 23.2.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία 
συντελείται µε την απόκτηση από την τραπεζική εταιρεία SOCIETE GENERALE του 50,01% 
τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της τραπεζικής εταιρείας BANQUE PARIBAS. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν και οι δύο συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δια 
του κοινού πληρεξουσίου τους δικηγόρου Αλεξάνδρου Μεταλληνού. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
κρινοµένης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει τον ανταγωνισµό στην 
εθνική αγορά ή σε σηµαντικό, συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών, 
τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Στην συνέχεια, το λόγο 
έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις των ενδιαφεροµένων µερών, απάντησε σε ερωτήσεις που του 
υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την έγκριση της συγκέντρωσης. 

Κατόπιν, απεχώρησαν της αιθούσης τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα επί της υποθέσεως, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, 
την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Στις 31.1.1999 το διοικητικό συµβούλιο της γαλλικής τράπεζας µε την επωνυµία 
SOCIETE GENERALE ανέλαβε την αµετάκλητη δέσµευση ενώπιον του Συµβουλίου των 
Χρηµατοοικονοµικών Αγορών της Γαλλίας (CMF) να προσφέρει στους µετόχους της γαλλικής 
ως αύτης τραπέζης µε την επωνυµία BANQUE PARIBAS τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις 
µετοχές τους µε µετοχές της πρώτης, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου αυτής. Η ανωτέρω ανταλλαγή έχει ως σκοπό την απόκτηση από τη SOCIETE 
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GENERALE του αποκλειστικού ελέγχου της PARIBAS και την ούτω επίτευξη µιας λειτουργικής 
συγχωνεύσεως αµφοτέρων µε την επωνυµία SG PARIBAS. 

Η δηµοσία αυτή προσφορά ανταλλαγής, στην οποία συµφώνησε και το Συµβουλευτικό όργανο 
της «BANQUE PARIBAS» υποβλήθηκε στις 12.2.1999 και προβλέπει, πλην των άλλων, που 
αναφέρονται στην εισήγηση, ότι τελεί υπό την αίρεση της µέσω αυτής αποκτήσεως ενός 
ελαχίστου ποσοστού 50,01% των µετοχών της τελευταίας. Τα δε αποτελέσµατα αυτής είχαν 
ορισθεί να δηµοσιευτούν µέχρι 10 Απριλίου 1999, η προθεσµία όµως αυτή παρατάθηκε, κατόπιν 
ανταγωνιστικής προσφοράς ώστε να συµπέσουν αµφότερες οι προθεσµίες. 

ΙΙ.1. Η αποκτώσα τράπεζα, η οποία ανήκει στον όµιλο SOCIETE GENERALE, που είναι ένας 
από τους βασικούς τραπεζικούς και χρηµατοοικονοµικούς γαλλικούς οµίλους, δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα, µέσω 4 υποκαταστηµάτων στα οποία απασχολούνται 156 εργαζόµενοι, στον κλάδο 
των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εν γένει κυρίως δε στους τοµείς της λιανικής 
τραπεζικής, διαχειρίσεως ενεργητικού και διεθνούς χρηµατοδοτήσεως. 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 4β και 4στ παρ. 4 περ. α’ 
του ν.703/77, όπως ισχύει, το έτος 1997, ανήλθε στα 37.400 δις ECU, αυτός δε στην εθνική 
αγορά κατά το ίδιο έτος στο σε δραχµές ισόποσο των 67.300 εκ. ECU. 

2. Η γαλλική επίσης τράπεζα BANQUE PARIBAS, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, µέσω 
ενός υποκαταστήµατος που απασχολεί 55 εργαζοµένους, στον ίδιο ως άνω κλάδο των τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και ιδίως στους τοµείς της παροχής πιστώσεων και υπηρεσιών, στις 
µετοχές, στους τίτλους καθαρού εισοδήµατος, στις χρηµατοδοτήσεις µεγάλων επιχειρήσεων, 
στην παροχή συµβουλών σε θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές και στην παροχή υπηρεσιών 
διαχειρίσεως τίτλων. 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών αυτής, όπως αυτός ορίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, το 
έτος 1997, ανήλθε σε 22.300 δις ECU, ενώ ο κύκλος αυτός σε εθνικό επίπεδο, κατά το ίδιο έτος, 
στο σε δραχµές ισόποσο των 35.000 εκ. ECU. 

ΙΙΙ.1. Όσον αφορά τη σχετική αγορά υπηρεσιών στην υπό κρίση συγκέντρωση, παρατηρούνται 
τα κάτωθι: 

Η αγορά των τραπεζικών υπηρεσιών εν γένει (χρηµατοπιστωτικός τοµέας) περιλαµβάνει 
ενδεικτικά δραστηριότητες όπως: α) αποδοχή χρηµατικών καταθέσεων κάθε είδους, β) χορήγηση 
δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, γ) παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, γ) αναδοχή έκδοση 
οµολόγων και µετοχών για λογαριασµό τρίτων (underwriting), δ) πρακτορεία επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων (factoring), ε) έκδοση και πληρωµή επιταγών σε δραχµές και ξένο νόµισµα, στ) 
έκδοση πιστωτικών καρτών, ζ) παρακαταθήκη και γενικότερα διαχείριση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας τρίτων, και η) διαµεσολαβήσεις κάθε είδους στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σειρά αποφάσεων που έχει εκδώσει βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (βλ. αποφάσεις IV/M 391, IV/M 213, IV/M 319 
κ.α.), διακρίνει πολλές ξεχωριστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον ευρύτερο 
χρηµατοπιστωτικό κλάδο, όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η παροχή υπηρεσιών σε 
ιδιώτες (private banking), η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις (corporate 
banking), η παροχή πιστώσεων και επενδυτικών υπηρεσιών (investment banking), η παροχή 
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χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κλπ. Στην κρινοµένη όµως υπόθεση δεν είναι αναγκαία η 
τοιαύτη διάκριση, λόγω των κατεχοµένων ως άνω µικρών µεριδίων από τις ενδιαφερόµενες 
τράπεζες στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, που δεν δύναται να τεκµηριώσει δεσπόζουσα θέση ή 
ενίσχυση της θέσεως αύτης [βλ. σχετ. αποφάσεις Ε.Α. Νο 41/1996 (CONCOLIDATED 

EUROFINANCE HOLDINGS-ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ), 97/1997 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – CHASE 

MANHATTAN BANK), 112/1998 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ), 46/ΙΙ/1999 (ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΑΕ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ), 
54/ΙΙ/1999 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΝΑΤΙΟNAL WESTMINSTER BANK PLC)]. 

2. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της ελληνικής αγοράς. 

IV. Λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών που υποδηλώνουν τη σχετική θέση που 
κατέχει µία τράπεζα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο (ήτοι σύνολο ενεργητικού, καταθέσεις κάθε 
µορφής, χορηγήσεις, αριθµός υποκαταστηµάτων και αριθµός απασχολούµενου προσωπικού) 
αλλά και του εύρους και της ποικιλίας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η Εθνική 
Τράπεζα κατέχει κυρίαρχη θέση. 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (31.12.1997), η SOCIETE GENERALE φέρεται να 
συγκεντρώνει στις συνολικές καταθέσεις, χορηγήσεις και συνολικό ενεργητικό ποσοστά 0,08%, 
1,14% και 0,5%, αντιστοίχως και καταλαµβάνει, µε βάση τις καταθέσεις και χορηγήσεις, τις 36η 
και 19η θέσεις, αντιστοίχως των δραστηριοποιουµένων στην Ελλάδα τραπεζών. Η δε BANQUE 
PARIBAS συγκεντρώνει στις συνολικές καταθέσεις, χορηγήσεις και ενεργητικό ποσοστά 0,53%, 
0,97% και 0,4%, αντιστοίχως και καταλαµβάνει, µε βάσει τις καταθέσεις και χορηγήσεις, τις 20η 
και 23η θέσεις αντιστοίχως, των δραστηριοποιούµενων στην Ελλάδα εµπορικών τραπεζών.  

Μετά τη συγκέντρωση οι δύο συµµετέχουσες τράπεζες θα κατέχουν από κοινού α) µε βάση το 
συνολικό ενεργητικό τους το 0,9% της αγοράς και την 16η θέση µεταξύ του συνόλου των 
εµπορικών τραπεζών, β) µε βάση τις απορροφούµενες καταθέσεις το 0,61% και την 16η θέση και 
γ) µε βάση τις χορηγούµενες πιστώσεις το 2,11%, και την 11η θέση. 

V. Η εξεταζοµένη συναλλαγή αποτελεί οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά την 
έννοια του άρθρου 4β παρ. 1 του άνω νόµου, αφού µε αυτή η SOCIETE GENERALE θα 
αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της BANQUE PARIBAS, η οποία υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση, δεδοµένου ότι καλύπτεται η δεύτερη από τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 4β παρ. 1 στοιχ. β και 4στ παρ.4 στοιχ.α του ως άνω νόµου και δη αυτή 
του κύκλου εργασιών, που, όπως προαναφέρθηκε, υπερβαίνει τα οριζόµενα ελάχιστα όρια των 50 
εκ. και 5 εκ. ECU. 

Εξ άλλου, από τα προαναφερθέντα στοιχεία προέκυψαν και τα εξής:  

Σύµφωνα µε στοιχεία της 31.12.1997 στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 44 εµπορικές 
τράπεζες, εκ των οποίων 22 Ελληνικές και 22 Αλλοδαπές οι οποίες ανήκουν σε µεγάλα διεθνή 
πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης δραστηριοποιούνται και 2 ειδικοί οργανισµοί (Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων), ενώ λειτουργούν επτά (7) 
συνεταιριστικές τράπεζες.  

Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ο ανταγωνισµός είναι ήδη οξύς και µελλοντικώς θα ενταθεί, µετά 
την είσοδο της χώρας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και την υιοθέτηση του «Ευρώ».  
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Νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια εισόδου στην αγορά δεν υφίστανται. Ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι 
την τελευταία πενταετία εµφανίστηκαν στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα νέες τράπεζες 
όπως η XIOSBANK, η Εγνατία, η Ασπίς, η Τράπεζα Κύπρου και η ∆ωρική Τράπεζα. 

Με βάση τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η κρινοµένη συγκέντρωση δεν θα έχει επίδραση στον 
ανταγωνισµό στις επί µέρους σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τον οποίο δεν πρόκειται 
να περιορίσει ούτε στην εθνική αγορά, ούτε σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ούτε υπάρχει κίνδυνος 
δηµιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως. Εποµένως δεν υπάρχει περίπτωση για να 
απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 1 του 
ν.703/1977, όπως ισχύει. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος να απαγορευθεί η από 23.2.1999 γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση των εταιρειών SOCIETE GENERALE και BANQUE PARIBAS. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 25
η

 Ιουνίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

      Μιχαήλ Φράγκος 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 


