
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  67  / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 28η Ιουνίου 1999, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 9.30 π.µ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος 

 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, 

 Μελίνα Μουζουράκη και 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού, κ. ∆ηµητρίου Τζουγανάτου  
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7.4.1999 γνωστοποιηθείσας 

συγκέντρωσης επιχειρήσεων που προκύπτει από τη µέσω χρηµατιστηρίου µεταβίβαση του 51% 
του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε..  

Κατά τη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση εταιρεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων κ.κ. Κωνσταντίνου Βουτεράκου και 

Θεοφάνη Σαξώνη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καµπερίδου, ανέπτυξε τη γραπτή 
εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 

υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα τον σηµαντικό 
περιορισµό του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές που αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο 
έλαβαν οι άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι συντάχθηκαν µε την εισήγηση της 

Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις θέσεις της γνωστοποιούσας και ζήτησαν από την Επιτροπή τη µη 
απαγόρευση της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 8η Ιουλίου 1999,  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

9.30 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του 
σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και 
προφορικώς, η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση εταιρεία κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1.  Το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.(εφεξής 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ), προκήρυξε διεθνή δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την πώληση του 51% των 

µετά ψήφου µετοχών του επίσης πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (εφεξής ΙΟΝΙΚΗ). Στο διαγωνισµό αυτό αναδείχθηκε 
πλειοδότης το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. (εφεξής 

ΠΙΣΤΕΩΣ) και στη συνέχεια υπογράφηκε µεταξύ του τελευταίου και του πρώτου των άνω 
πιστωτικών ιδρυµάτων η από 29.3.1999 σύµβαση, η οποία προβλέπει ότι η µεταβίβαση της 
κυριότητας των σχετικών µετοχών θα πραγµατοποιηθεί µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.) εντός 15 εργασίµων ηµερών από τις σχετικές εγκρίσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισµού, οι οποίες και χορηγήθηκαν. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού χορήγησε στην εξαγοράζουσα εταιρεία άδεια παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις 

του άρθρου 4ε παράγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά την παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου, µε την 
υπ’ αριθµ. 48/ΙΙ/1999 απόφασή της. 

2.  Η εξαγοράζουσα εταιρεία (ΠΙΣΤΕΩΣ) δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α, διαθέτει δίκτυο 212 περίπου 
υποκαταστηµάτων, και ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, 14 τουλάχιστον επιχειρήσεις (όπως  
αναφέρονται στη σχετική εισήγηση της Γραµµατείας), µεταξύ των οποίων τις ALPHA FINANCE 

AE, ALPHA LEASING AE, ALPHA ΑΕ∆ΑΚ, ALPHA VENTURES AE, ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, ALPHA 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΕ∆ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ABC FACTORS, 

κ.αλ., µέσω των οποίων δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, και στις αγορές των αµοιβαίων 
κεφαλαίων, παροχής χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτικού 
χαρακτήρα, διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων, χρεογράφων ή µετοχών, χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. Επίσης, ο όµιλος της ΠΙΣΤΕΩΣ 
δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό (Αγγλία, Ρουµανία, Κύπρο) διαφόρων συνδεδεµένων 
εταιρειών. Ο κύκλος εργασιών της, σύµφωνα µε τα άρθρα 4β και 4στ παρ. 4 περ.α’ εδαφ. 1 

ν.703/77, όπως ισχύει, στην εθνική αγορά για το έτος 1998, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 
1.073 εκατοµ. ECU και στη παγκόσµια αγορά στο σε δραχµές ισόποσο των 1.267 εκατοµ. ECU. 
Ο δε κύκλος εργασιών του οµίλου σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, για το ίδιο έτος, ανήλθε στο 

σε δραχµές ισόποσο των  1.157 εκατοµ. ECU και 1.456 εκατοµ ECU αντίστοιχα.  

Η εξαγοραζόµενη εταιρεία (ΙΟΝΙΚΗ) δραστηριοποιείται και αυτή στον ευρύτερο κλάδο των 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α, διαθέτει δίκτυο 230 περίπου 

υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα και δύο (2) στο εξωτερικό (Λονδίνο και Σόφια), και ελέγχει, 
άµεσα ή έµµεσα, 9 τουλάχιστον επιχειρήσεις (όπως αναφέρονται στη σχετική εισήγηση της 
Γραµµατείας), µεταξύ των οποίων τις ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΕ, ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ, ΙΟΝΙΚΗ 

FINANCE AE, ΙΟΝΙΚΗ LEASING AE, ΙΟΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, FACT HELLAS 
κ.αλ., µέσω των οποίων δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, και στις αγορές των αµοιβαίων 
κεφαλαίων, παροχής χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτικού 

χαρακτήρα, διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων, χρεογράφων ή µετοχών, χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. Επίσης, ο όµιλος της εξαγοραζόµενης 
δραστηριοποιείται και στον τοµέα της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών 
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της, σύµφωνα µε τα άρθρα 4β και 4στ παρ. 4 περ. α’ εδαφ. 1 ν. 703/77, όπως ισχύει, στην εθνική 
αγορά για το 1998, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 520,07 εκατοµ. ECU και στην 
παγκόσµια αγορά στο σε δραχµές ισόποσο των 562,28 εκατοµ. ECU. Ο δε κύκλος εργασιών του 

οµίλου της σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, για το ίδιο έτος, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο 
των 658,27 εκατοµ. ECU και 700,47 εκατοµ. ECU, αντίστοιχα.  

3.  Η κρινόµενη συγκέντρωση αφορά τις παρακάτω επιµέρους σχετικές αγορές: 

α) Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες εν γένει. Στον εν λόγω κλάδο διακρίνονται πολλές 
ξεχωριστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η 
παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες (private banking), η παροχή καινοτοµικού κεφαλαίου (venture 

capital), η παροχή επενδυτικών πιστώσεων και υπηρεσιών (investment banking), η παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις (corporate banking) κλπ. Η διάκριση αυτή 
ακολουθείται από την Επιτροπή της Ε.Ε. σε σειρά αποφάσεων της βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ) 

4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (βλ. αποφάσεις IV/M 391, IV/M 213, IV/M 319 
κ.α.). Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν είναι σκόπιµη η εξέταση του ζητήµατος, εάν οι 
ειδικότερες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών του τραπεζικού τοµέα αποτελούν και ξεχωριστές 

σχετικές αγορές, δεδοµένου ότι, όπως αναλύεται παρακάτω, λόγω των πολύ µικρών µεριδίων που 
κατέχουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο γενικότερα, σε καµία 
περίπτωση δεν τεκµηριώνεται δεσπόζουσα θέση ή ενίσχυση της θέσης αυτής.  

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται συνολικά 38 τράπεζες (15 
Ελληνικές και 23 Αλλοδαπές) καθώς και 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί (Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο και Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων), ενώ λειτουργούν και περί τις 14 

συνεταιριστικές τράπεζες. Βάσει των χαρακτηριστικών που δηλώνουν τη σχετική θέση που 
κατέχει µία τράπεζα στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (σύνολο ενεργητικού, καταθέσεις, χορηγήσεις) 
αλλά και του εύρους και της ποικιλίας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ηγείται στον χώρο. Σύµφωνα δε µε στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (∆/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών), οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 
τράπεζες, µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, θα κατέχουν από κοινού την 2η θέση µε 

βάση το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και των καταθέσεων που συγκεντρώνουν 
(15,85% και 15%, αντίστοιχα, του συνόλου), ενώ θα βρίσκονται στην 3η θέση µε βάση τις 
πιστώσεις που χορηγούν (15,44% του συνόλου).  

β) Αµοιβαία Κεφάλαια. Στον χώρο αυτό δραστηριοποιούνται 29 εταιρείες, εκ των οποίων οι 20 
είναι θυγατρικές τραπεζών, 5 θυγατρικές ασφαλιστικών εταιρειών, οι 3 κοινές επιχειρήσεις 
ασφαλιστικών εταιρειών µε τράπεζες και µία (1) θυγατρική Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Μεταξύ αυτών, η θυγατρική της εξαγοράζουσας (ALPHA ΑΕ∆ΑΚ) την 
31.12.98 κατείχε την 1η θέση, βάσει συνόλου ενεργητικού, µε µερίδιο αγοράς 17,80%, η δε 
θυγατρική της εξαγοραζόµενης (ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ) βρισκόταν στην 7η θέση µε µερίδιο 5,00%.  

γ) Παροχή Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών. Στην εν λόγω αγορά, το 1998, δραστηριοποιούντο 
περί τις 65 εταιρείες. Στην αγορά αυτή ο όµιλος της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΙΓΜΑ, ΧΙΟΣ, 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ), το 1998, κατείχε την 1η θέση, καλύπτοντας το 10,3% του όγκου των 

πραγµατοποιηθεισών συναλλαγών, η ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΕ τη 2η µε µερίδιο 8,55%, ενώ η θυγατρική 
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της ΠΙΣΤΕΩΣ, ALPHA Χ.Α.Ε. ερχόταν 3η µε µερίδιο 6,44% και η θυγατρική της 
εξαγοραζόµενης ΙΟΝΙΚΗ Χ.Α.Ε. στην 26η θέση µε µερίδιο 1,25%.  

δ) Παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτικού και χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Η αγορά  

διακρίνεται σε δύο βασικούς τοµείς: i) τις υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων προς θεσµικούς 
επενδυτές, και ii) τις συµβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, όπως αναδοχές για εισαγωγή εταιρειών 
στο χρηµατιστήριο, συµβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές επιχειρήσεων κ.αλ. Στον χώρο αυτό 

δραστηριοποιούνται 10 εταιρείες, µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση κατέχουν οι θυγατρικές 
του οµίλου της ΠΙΣΤΕΩΣ (ALPHA FINANCE, ALPHA TRUST), τα µερίδια των οποίων όµως 
δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν καθώς αρκετές από τις προσφερόµενες υπηρεσίες, όπως π.χ. 

οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων προς θεσµικούς επενδυτές ή/και οι  υπηρεσίες αναδοχής 
εταιρειών στο χρηµατιστήριο, παρέχονται και από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους 
τοµείς, όπως επενδυτικές τράπεζες (ΕΤΕΒΑ, PRIME BANK, Morgan Stanley), τράπεζες και 

χρηµατιστηριακές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όµως, λόγω και της άνω επικάλυψης 
δραστηριοτήτων µεταξύ επιχειρήσεων, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δηµιουργεί ούτε ενισχύει 
δεσπόζουσα θέση του οµίλου της ΠΙΣΤΕΩΣ στη σχετική αγορά. 

ε) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων, χρεογράφων ή µετοχών. Στον χώρο αυτό δραστηριοποιούνται 16 
εταιρείες, εκ των οποίων ισχυρότερες ανταγωνιστικά είναι η θυγατρική της εξαγοράζουσας 
(ALPHA ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ) η οποία κατέχει µερίδιο αγοράς 24,02% και οι εταιρείες 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» µε µερίδια 18,02% και 17,94% αντίστοιχα. 
Στην αγορά αυτή η θυγατρική της εξαγοραζόµενης, ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, βρίσκεται στην 9η 
θέση κατέχοντας µερίδιο 1,66%. 

στ) Χρηµατοδοτικών µισθώσεων, στην οποία δραστηριοποιούνται 13 επιχειρήσεις, εκ των οποίων η 

θυγατρική της εξαγοράζουσας (ALPHA LEASING) κατέχει την 1η θέση µε µερίδιο αγοράς 19,95%, 

ενώ τη 2η και 3η θέση καταλαµβάνουν οι εταιρείες ERGOLEASING και ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING µε 

µερίδια 14,81% και 13,36% αντίστοιχα. Η θυγατρική της εξαγοραζόµενης (ΙΟΝΙΚΗ LEASING) 

βρίσκεται στην 5η θέση µε µερίδιο 8,63%. 

ζ) Πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, όπου δραστηριοποιούνται 4 εταιρείες µε πρώτη 

ΑBC FACTORS (κοινή επιχείρηση των τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ και ΚΥΠΡΟΥ), η οποία και ελέγχει 
το 56,21% της αγοράς. Η θυγατρική της ΙΟΝΙΚΗΣ (FACT HELLAS) κατέχει την 3η θέση µε 
µερίδιο 9,60%.  

Οσον αφορά τη σχετική γεωγραφική αγορά, για τις τραπεζικές εργασίες έχει γίνει δεκτό (βλ. 
αποφάσεις ΕΟΚ IV/M 391, IV/M 319) ότι ορισµένες υπηρεσίες όπως οι εργασίες λιανικής 
τραπεζικής (retail banking) και σε κάποιο βαθµό οι εργασίες επενδύσεων, προσφέρονται κυρίως 

εντός των εθνικών συνόρων, λόγω της προτίµησης του πελάτη να συναλλάσσεται στην γλώσσα 
του µε υποκατάστηµα τοπικής τράπεζας κυρίως και λόγω της παραδοσιακής σχέσης του µε 
αυτήν. Εποµένως, ως σχετική γεωγραφική αγορά, όσον αφορά τις εργασίες της λιανικής 

τραπεζικής (retail banking), µπορεί να θεωρηθεί η ελληνική επικράτεια. Οσον αφορά όµως τις 
αγορές χρήµατος (financial markets) και συναλλάγµατος και τα παράγωγα προϊόντα (derivative 
trading) µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετική γεωγραφική αγορά είναι κυρίως η διεθνής αγορά, 

µολονότι οι εργασίες αυτές συνήθως παρέχονται από εθνικά υποκαταστήµατα (βλ. σχετική 
απόφαση ΕΟΚ IV/M 319). Ωστόσο, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν κρίνεται 
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απαραίτητη, στην περίπτωση αυτή, η ειδικότερη οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. 
Περαιτέρω σηµειώνεται ότι, στις υπό στοιχ. β) ως και ζ) σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών η 
εξέταση αφορά γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

4.  Με την ως άνω εξαγορά η ΠΙΣΤΕΩΣ αποκτά τον έλεγχο της ΙΟΝΙΚΗ, και συνεπώς 
δηµιουργείται οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγρ. 2β 
του ν΄703/77, όπως ισχύει και δη τοιαύτη που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β του νόµου, 

δεδοµένου ότι καλύπτονται και οι δύο από τις οριζόµενες προϋποθέσεις του µεριδίου αγοράς και 
του κύκλου εργασιών. Συνεπώς υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης της εν λόγω 
συγκέντρωσης, η οποία και πραγµατοποιήθηκε εµπροθέσµως. 

Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4γ παράγρ. 1 του άνω νόµου, µε απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά 

ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσεως.  

Από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψαν συναφώς τα εξής: 

• Με την πραγµατοποίηση της κρινόµενης συγκέντρωσης, στην εγχώρια χρηµατοπιστωτική 
αγορά θα ηγούνται δύο ισχυροί όµιλοι, αυτοί της Εθνικής και της Πίστεως, ενώ σηµαντικοί 
ανταγωνιστές τους παραµένουν οι όµιλοι της EFG Eurobank, της Πειραιώς και της 

Εµπορικής. Παρά τις τάσεις συγκέντρωσης που παρατηρείται στην εν λόγω αγορά, ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων αναµένεται να ενταθεί λόγω της ένταξης 
της χώρας στην ΟΝΕ αλλά της εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσω της 

ανάπτυξης των τηλεφωνικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (call centers – phone 
banking) και της εξυπηρέτησης πελατών µέσω του διαδικτύου (internet banking). 

• Στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων, όπου µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης ο 

όµιλος της ΠΙΣΤΕΩΣ θα κατέχει το 22,8% της αγοράς περίπου ενώ στην 2η και 3η θέση θα 
βρίσκονται οι ΑΕ∆ΑΚ «∆ΙΕΘΝΙΚΗ» και «ALICO – EUROBANK» µε µερίδια 14,85% και 
9,62% αντίστοιχα, δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων οι οποίες στην πλειοψηφία τους 

είναι θυγατρικές τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. 
• Στην αγορά των χρηµατιστηριακών υπηρεσιών παρατηρείται υψηλός βαθµός συγκέντρωσης. 

Ειδικότερα, το 1998, τέσσερις χρηµατιστηριακές εταιρείες κάλυψαν το 30% του συνόλου των 

συναλλαγών, ενώ το 45% των συναλλαγών κάλυψαν θυγατρικές πιστωτικών. Το µερίδιο που 
θα αποκτήσει ο όµιλος της ΠΙΣΤΕΩΣ µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης ανέρχεται 
σε 7,69%. 

• Στην αγορά της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρεογράφων, µετοχών κλπ. ο όµιλος της 
ΠΙΣΤΕΩΣ µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης θα αποκτήσει µερίδιο της τάξεως του 
25,68% (ALPHA ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 24,02% και ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 1,66%), ενώ στην 

αγορά των χρηµατοδοτικών µισθώσεων θα κατέχει µερίδιο 28,58% (ALPHA LEASING 
19,95%, ΙΟΝΙΚΗ LEASING 8,63%). 

• Η αγορά της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), όπου ηγείται η κοινή 

επιχείρηση ΑBC FACTORS και κατέχει την 3η θέση η θυγατρική της ΙΟΝΙΚΗΣ (FACT 
HELLAS), παρά τον περιορισµένο αριθµό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σ΄αυτήν, 
χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για το λόγο ότι οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν 
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τις υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων µαζί µε τις άλλες υπηρεσίες τους, 
χωρίς να έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρειών πρακτορείας.    

Με τα δεδοµένα αυτά κρίνεται ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν πρόκειται να επιφέρει τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 4γ παράγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, ανεπιθύµητα αποτελέσµατα και 
εποµένως δεν συντρέχει περίπτωση για να απαγορευθεί. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 7.4.1999 
γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των 
επιχειρήσεων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. και ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 16 Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

             Ο Πρόεδρος 

 Η Γραµµατέας 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 


