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ΘΕΜΑ: 

 

Διάσωση Credit Suisse – Επίτευξη συμφωνίας συγχώνευσης της Credit Suisse με την 
UBS – Πρώτη αποτίμηση. 

 

 Λόγω του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου για την εύρεση μιας λύσης πριν τα ξημερώματα 
της Δευτέρας, απερρίφθησαν εξ αρχής μη εφικτά εναλλακτικά σενάρια με συμφωνίες που 
θα έπρεπε να εμπλέξουν πολλούς άλλους φορείς - όπως το σενάριο μιας παράλληλης 
διάσπασης της Credit Suisse (Switzerland) Ltd. στην Zürcher Kantonalbank ή τη Raiffeisen. 
Ομοίως απερρίφθησαν εξ αρχής σενάρια εξαγοράς της Credit Suisse International από 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους, διότι θα έπρεπε να εμπλακούν επιπρόσθετα και οι 
εποπτικές αρχές των αντίστοιχων χωρών τους. 

 Η συμφωνία συγχώνευσης με τη CS, από τη σκοπιά του διοικητικού συμβουλίου της UBS, 
δημιουργεί στον όμιλο αρκετούς «πονοκεφάλους». Η CS έχει εγγράψει το τελευταίο 
χρονικό διάστημα μόνο υψηλές ζημίες και πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει για αρκετό 
καιρό ακόμα. Η προσοχή της διοίκησης της UBS θα απορροφηθεί από την εξαγορά για 
χρόνια. Οι ομάδες, οι κουλτούρες και τα συστήματα πληροφορικής θα πρέπει να 
συγχωνευθούν. Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη στρατηγική επικέντρωσης στην οργανική 
ανάπτυξη της τράπεζας στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας κινδυνεύει να καταστεί 
παρωχημένη. Θα πρέπει, επίσης, να φροντίσει για την δαπανηρή εκκαθάριση μεγάλων 
τμημάτων της επενδυτικής τράπεζας της CS, η οποία τον τελευταίο καιρό δεν απέφερε 
σχεδόν καθόλου έσοδα, αλλά υψηλό κόστος. 

Αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν πολλές απολύσεις. Η UBS απασχολεί 21.000 υπαλλήλους 
στην Ελβετία και λειτουργεί περίπου 200 υποκαταστήματα. Η CS απασχολεί 16.000 άτομα 
και λειτουργεί σχεδόν 100 υποκαταστήματα. Είναι βέβαιο ότι θα διακυβευθούν πολλές 
θέσεις εργασίας, ιδίως στην CS, αν σκεφτεί κανείς τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραφείων για την παγκόσμια επιχείρηση, αλλά και τις πολλές επικαλύψεις που θα 
υπάρξουν στα υποκαταστήματα. Εκτιμήσεις ομιλούν για ενδεχόμενη απώλεια έως και 
10.000 θέσεων εργασίας της CS και η Ένωση Ελβετικών Τραπεζοϋπαλλήλων (SBPV) ζητά 
από χθες, ήδη, τον άμεσο διορισμό ειδικής Task Force. 

Από τη σκοπιά των μετόχων της UBS, είναι επίσης μη ελκυστικό το γεγονός ότι ο 
ισολογισμός της τράπεζας θα διογκωθεί μαζικά και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αυξάνονται, 
πλέον, δυσανάλογα. Όσα περισσότερα κεφάλαια πρέπει να κατατεθούν, τόσο πιο δύσκολο 
θα είναι να επιτευχθεί μια καλή απόδοση.  

Η UBS αναλαμβάνει, επίσης, όλους τους νομικούς κινδύνους του ανταγωνιστή της. Σε 
αυτούς περιλαμβάνονται δημόσια γνωστές υποθέσεις, όπως η διαμάχη με τον πρώην 
πρωθυπουργό της Γεωργίας Bidsina Ivanishvili ή τα αστικά νομικά επακόλουθα της 
λεγόμενης υπόθεσης Moçambique, κατά την οποία στελέχη της CS κατηγορούνται πως 
προώθησαν άκρως διεφθαρμένες συμφωνίες στη χώρα της Νότιας Αφρικής πουλώντας 
ομόλογα. Και στις δύο περιπτώσεις διακυβεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια ελβετικά 
φράγκα για την τράπεζα. Ο χειρισμός της κατάρρευσης της Greensill, εξαιτίας της οποίας οι 
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πελάτες της CS εξακολουθούν να περιμένουν αποπληρωμές δισεκατομμυρίων, είναι επίσης 
πιθανό να οδηγήσει σε πολλές νομικές διαφορές. 

Επιπλέον, υπάρχουν και άγνωστοι κίνδυνοι που πιθανόν συνεχίζουν να παραμένουν 
αδρανείς εντός της CS. Ο φόβος αυτών των κινδύνων είναι ένας σημαντικός λόγος, για τον 
οποίο η αγοραία αξία της CS ήταν τόσο σημαντικά χαμηλότερη από τη λογιστική της αξία τα 
τελευταία χρόνια. Παρά την πιθανή εσωτερική προετοιμασία της UBS για το σενάριο που 
επήλθε τελικώς, είναι βέβαιο πως δεν ήταν σε θέση να κάνει πλήρως due diligence, 
αγοράζοντας τελικά «ασκό» με, εν μέρει, άγνωστο περιεχόμενο σε αυτήν. 

 Ωστόσο, η συμφωνία εξαγοράς ολόκληρης της CS αποφέρει οπωσδήποτε και 
πλεονεκτήματα στη UBS. Καταρχάς, διευρύνει περαιτέρω την ισχυρή της θέση ως νούμερο 
ένα στην παγκόσμια διαχείριση πλούτου. Στον τομέα αυτό, η CS είναι σήμερα η δεύτερη 
παγκοσμίως, αν εξαιρέσει κανείς τις ΗΠΑ. Διαθέτει σημαντική πελατειακή βάση στην Ασία, 
τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η UBS επιδιώκει ήδη να εκμεταλλευτεί πλήρως 
το πλεονέκτημα μεγέθους της, φέρνοντας σε επαφή πλούσιους πελάτες και παρόχους 
χρηματοοικονομικών προϊόντων στη μοναδικά μεγάλη πλατφόρμα της. Στο μέλλον, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα ακόμη περισσότερο. 

Η UBS θα ήθελε πιθανώς, επίσης, να αναλάβει τη δραστηριότητα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων της CS με θεσμικούς πελάτες, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία ή 
ασφαλιστικές εταιρείες. Σε αυτή τη δραστηριότητα, το μέγεθος είναι επίσης ένα 
αποφασιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να ανταγωνιστεί γίγαντες, όπως τη Blackrock. Και 
τόσο οι επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της UBS, όσο και της CS τείνουν 
να είναι πολύ μικρές από μόνες τους. 

Επιπλέον, η UBS εξαγοράζει την ελβετική τράπεζα του κύριου ανταγωνιστή της στην 
Ελβετία, η οποία ήταν κερδοφόρα μέχρι πρόσφατα. Η CS, για παράδειγμα, κατέχει ηγετική 
θέση στην κεφαλαιαγορά και στις επιχειρήσεις εταιρικών πελατών στην εγχώρια αγορά και 
διαθέτει εξαιρετικά σημαντική τεχνογνωσία. 

 Ένα σημείο της συμφωνίας που συζητείται ιδιαίτερα είναι η απόφαση της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης να απαλλάξει τη διοίκηση της UBS από την υποχρέωση διαβούλευσης με τους 
μετόχους, μέσω νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης. Αργά ή γρήγορα, ωστόσο, θα πρέπει η 
διοίκηση να λογοδοτήσει στους ιδιοκτήτες της UBS, ενδεχομένως επειδή η συμφωνία θα 
απαιτήσει αύξηση κεφαλαίου, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους. Όμως οι 
μέτοχοι της UBS έχουν και άλλους διαύλους, μέσω των οποίων μπορούν να 
γνωστοποιήσουν την τυχόν δυσαρέσκειά τους. Εξ ου και η τιμή της μετοχής της UBS θα 
παρακολουθείται στενά το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ’ όψιν πως η 
ετήσια γενική συνέλευση της UBS πραγματοποιείται σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 
5 Απριλίου τ.έ., στη Βασιλεία.  

Αντίθετα, οι μέτοχοι της CS μάλλον θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με την τιμή των 
CHF 0,76 ανά μετοχή που συμφωνήθηκε, βλέποντας πως η τιμή της διαπραγματευόταν 
σήμερα απόγευμα στα CHF 0,80 και η προοπτική της μελλοντικής πορείας της 
προδιαγραφόταν με όρους εξαΰλωσης.  

 Ερωτήματα αναδύθηκαν και για τυχόν παραβίαση της κείμενης ελβετικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού με τη δημιουργία μίας υπέρογκης τράπεζας-«τέρας», μοναδικού πλέον 
μεγάλου παίκτη στην ελβετικά αγορά. Παραβίαση δεν υπήρχε, διότι η ισχύουσα νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού επιτρέπει στην FINMA να αποφασίζει η ίδια εάν μια τραπεζική 
συγχώνευση «φαίνεται αναγκαία για λόγους προστασίας των πιστωτών». Στην περίπτωση 
αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (WEKO) δεν έχει δικαίωμα βέτο, αλλά απλώς καλείται από 
τη FINMA να σχολιάσει. Στο μέλλον η WEKO αναμένεται να εξετάσει πιο προσεκτικά τη 
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δύναμη της UBS στην αγορά, ιδίως στην εταιρική τραπεζική, όμως τη στιγμή αυτή οι 
ανησυχίες αυτές κρίθηκαν δευτερεύουσες. 

 Για τις λοιπές ελβετικές τράπεζες η κατάσταση ήταν λεπτή. Οπωσδήποτε επωφελούνται 
σήμερα από τις εκροές της CS και υποδέχονται νέους πελάτες με μηδενικό κόστος. Αυτό 
ισχύει τόσο για τις εγχώριες τράπεζες, όπως τις καντονιακές τράπεζες, όσο και για τις άλλες 
ελβετικές τράπεζες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προσμένουν, εν μέρει, την 
εισροή των περιουσιακών στοιχείων των πλούσιων ξένων ιδιωτικών πελατών της CS. 

Από την άλλη πλευρά, η φήμη του ελβετικού χρηματοπιστωτικού κέντρου, η οποία 
βασίζεται σε δεκαετίες σταθερότητας, έχει δεχθεί πλέον ένα σοβαρό πλήγμα, το οποίο 
μπορεί να αποδεικνυόταν καταστροφικό, εάν η CS εισερχόταν σε κατάσταση εκκαθάρισης, 
προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ελβετικό χρηματοπιστωτικό τοπίο που θα 
θύμιζαν τη «Lehmann Brothers». Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πελάτες από την Ασία ή τη 
Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν πλέον να βασίζονται στο ότι μια 
ελβετική τράπεζα είναι ασφαλής από μόνη της, με άγνωστες συνέπειες και για τις λοιπές 
ελβετικές τράπεζες που θα υπέφεραν επίσης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Η 
αποφυγή της απευκταίας αυτής περίπτωσης έγινε σίγουρα δεκτή με ανακούφιση από τη 
λοιπή ελβετική χρηματοπιστωτική κοινότητα. 
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