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Περίληψη 

 

Η παρούσα µελέτη έχει συνταχθεί στα πλαίσια διερεύνησης της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων, που έχουν δραστηριοποιηθεί στην επιχειρηµατική τους πορεία σε 

πράξεις Εξαγοράς ή Συγχώνευσης εταιρειών (Σ&Ε).  

 

Στο πρώτο µέρος της µελέτης παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του ως άνω όρου. 

Αναλύεται η έννοια, αναφέρονται τα κριτήρια διάκρισης, καθώς και οι διαφορετικοί 

τύποι Σ&Ε. Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία των Σ&Ε, τόσο σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκό όσο και Ηνωµένων Πολιτειών, ενώ σύντοµη αναφορά καλύπτει την 

Ελληνική Πραγµατικότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν για την ερµηνεία της δραστηριότητας και οι ποικίλες µορφές 

χρηµατοδότησης της. Το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας ολοκληρώνεται µε την 

καταγραφή των σταδίων της Σ&Ε και των παραγόντων που συντελούν στην επιτυχία 

του εγχειρήµατος. 

 

Το δεύτερο µέρος ασχολείται µε την καταγραφή προγενέστερων ερευνών και µελετών. 

Επιχειρείται ανασκόπηση και κριτική θεώρηση της κυριότερης βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται µε τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.  

 

Στο τρίτο µέρος αναφέρεται η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη 

παρούσα µελέτη και η συνακόλουθη παρουσίαση και ερµηνεία των ευρηµάτων. 

Καταλήγοντας η µελέτη, στο τέταρτο µέρος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που 

εξήχθησαν από την ανάλυση και αναφέρονται τυχόν προτάσεις για περαιτέρω 

διεύρυνση.       
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Κεφάλαιο 1ο  

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Ο κόσµος των επιχειρήσεων είναι ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Πέρα από 

την δυναµική που φέρει ο ίδιος ενδογενώς, δεν παύει ούτε στιγµή να είναι σε άµεση και 

άρρηκτη εξάρτηση µε το εξωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η 

διαδραστικότητα που γεννάνε οι παγκοσµιοποιηµένες, πλέον, µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς, της κοινωνίας, του πολιτικού συστήµατος, καθώς και οι 

εσωτερικές εταιρικές διεργασίες, αναγκάζουν τον επιχειρηµατικό κόσµο να αναζητά 

διαρκώς δίοδο για αποτελεσµατική και αποδοτική παρουσία. Οι περισσότερες εταιρείες 

δεν έχουν πιο κατάλληλη εναλλακτική επιλογή να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις 

που παρουσιάζονται, παρά µόνο µέσω των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Bruner, 

2004). 

 

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (εφεξής Σ&Ε) είναι επαρκώς σύνθετες και περίπλοκες 

δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των εµπλεκόµενων εταιρειών και όχι µόνο 

τµηµατικά τοµείς των εταιρειών. Το µέγεθος των εταιρειών αυξάνει αντίστοιχα την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας (Carleton & Lineberry, 2004). Οι Σ&Ε αποτελούν  µια 

διαδικασία µε δυναµικό χαρακτήρα που µπορούν να εµφανίσουν απρόβλεπτες 

προκλήσεις καθ όλη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Γι αυτό και είναι σηµαντικός ο 

στρατηγικός σχεδιασµός και η πρόβλεψη των παραµέτρων τους. 

 

Με τις Σ&Ε, οι επιχειρήσεις προσδοκούν να ωφεληθούν σε πολλά επίπεδα. Είναι 

πιθανό να αποβλέπουν στην αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας τους, στην 
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πρόσβαση τους σε νέους πόρους και σε νέες αγορές, στον έλεγχο του ανταγωνισµού, 

στην αύξηση του µεριδίου στην αγορά, στην εµφάνιση οικονοµιών κλίµακας και κ.α 

(Pazarskis et al., 2010).  

 

Από την εποχή της πρώτης µαζικής εµφάνισης του φαινοµένου το 1890 έως και 

σήµερα, οι Σ&Ε αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων. Ιστορικά 

στοιχεία δίνουν αντικρουόµενες απόψεις πάνω στην αποτελεσµατικότητα του 

εγχειρήµατος και ανησυχητική διάψευση προσδοκιών. Μελέτες αναφέρουν ποσοστό ως 

και 55-77% των Σ&Ε να αποτυγχάνουν να εµφανίσουν τα αρχικά υποσχόµενα 

αποτελέσµατα, ενώ µόνο 23% των Σ&Ε αποφέρουν το κόστος κεφαλαίου που 

απαιτήθηκε για την πραγµατοποίηση τους (Carleton & Lineberry, 2004).  

 

Ο O’ Donnell (1998) αναφέρει ποσοστό 42% των συµµετεχόντων σε έρευνα του να 

κρίνει την Σ&Ε ως θετική και 37% να την κρίνει ως αποτυχία. Εν τούτοις, πολλές 

επιχειρήσεις µετά την Σ&Ε, παρουσιάζουν χαµηλότερες πωλήσεις και δέχονται 

παράπονα πελατών, σχετικών µε την ποιότητα των υπηρεσιών τους (Galpin & Herndon, 

2000). 

 

Η ύπαρξη των διαφορετικών απόψεων σχετικών µε την απόδοση της δραστηριότητας 

των Σ&Ε καθιστά πολύ σηµαντικό θέµα την προσεκτική µελέτη και αναλυτική 

προσέγγιση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία τους, ειδικότερα αν 

δεχθούµε ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης. 
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1.2 Ορισµός  

 

Ο όρος Σ&Ε αναφέρεται στην ένωση  δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση 

που αποτελεί τον στόχο εξαγοράς αναφέρεται ως εταιρεία στόχος/ εξαγοραζόµενη και η 

εταιρεία που κινεί τη διαδικασία της εξαγοράς αναφέρεται ως εξαγοράζουσα/ 

αγοράστρια επιχείρηση. Κατά τη Σ&Ε, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στόχου, 

υλικά και άυλα στοιχεία, περνάν στην κατοχή της αγοράστριας εταιρείας.  

 

Στην παρούσα µελέτη οι όροι Εξαγορά και Συγχώνευση θα χρησιµοποιούνται ως 

ταυτόσηµοι. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη διάκριση. Με τον 

όρο Merger by absorption νοείται η ένωση, όπου δύο εταιρείες συνενώνονται και η 

εταιρεία στόχος (Β) παύει να υφίσταται, δηλ Α + Β = Α, όπου Α η αγοράστρια εταιρεία. 

Με τον όρο Merger by consolidation, δύο εταιρείες συνενώνονται και δηµιουργούν µια 

καινούργια οντότητα, δηλ Α + Β = C, όπου C η νέα εταιρεία (Gaughan, 2007).  

 

Στην βιβλιογραφία µε τον όρο Εξαγορά (Acquisition) αναφέρεται η απόκτηση µε µέσο 

χρηµατοδότησης τα µετρητά, τµήµατος ή ολόκληρης εταιρείας που συνεχίζει να 

υφίσταται ως υποκείµενου δικαίου και λειτουργεί ως θυγατρική της αγοράστριας. Με 

τον όρο Συγχώνευση, η εταιρεία στόχος παύει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου και 

µεταβιβάζει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της στην αγοράστρια εταιρεία. Η 

απόκτηση σε αυτή την περίπτωση πραγµατοποιείται έναντι µετοχών (Κυριαζής, 2007). 
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1.3 Κατηγοριοποίηση Σ&Ε 

 

Η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών έχει 

επηρεάσει στο πέρασµα του χρόνου τον τρόπο που διαµορφώθηκε ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας τους, τη µορφή που µπορούν να παρουσιάσουν και τη διαφοροποίηση τους 

µε συγκεκριµένα κριτήρια.  

 

Η διάκριση τους µπορεί να στηριχθεί στο κριτήριο  

� Της νοµικής µορφής που µπορούν να αποκτήσουν, 

� Της συσχέτισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των εµπλεκόµενων 

εταιρειών, 

� Του τρόπου και της διάθεσης προσέγγισης της αγοράστριας εταιρείας, 

� Και των επιθυµητών στόχων που προσδοκούν να καλύψουν. 

 

Με βάση τη νοµική µορφή της συναλλαγής, οι Σ&Ε µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε: (Παζάρσκης et al., 2006),  

 

� Merger by Absorption – Συγχώνευση µε Απορρόφηση.  

Σε αυτή την µορφή συγχώνευσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόµενης 

εταιρείας, (κτίρια, εγκαταστάσεις, άυλα στοιχεία), καθώς και οι υποχρεώσεις της (προς 

προµηθευτές, τραπεζικά ιδρύµατα κα), µεταβιβάζονται στην αγοράστρια εταιρεία. 

Ωστόσο, η αγοράστρια εταιρεία διατηρεί την οντότητα της και το όνοµα της σε 

αντίθεση µε την εξαγοραζόµενη που παύει να υφίσταται σαν ξεχωριστή επιχειρησιακή 

οντότητα. 
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� Merger by Consolidation – Συγχώνευση µε Σύσταση Νέας Εταιρείας.  

Η µορφή αυτή συγχώνευσης προϋποθέτει ότι και οι δύο ή και περισσότερες εταιρείες 

παύουν ταυτόχρονα να λειτουργούν ως ξεχωριστές επιχειρησιακές και νοµικές 

οντότητες και δηµιουργούν µια εξολοκλήρου νέα εταιρεία, κάτω από νέο όνοµα και 

νοµική υπόσταση. 

 

� Merger by Acquisition – Συγχώνευση µε Εξαγορά.  

Σε αυτή την περίπτωση η εξαγοραζόµενη εταιρεία αποκτάται για µετρητά, ή µετοχές ή 

κα. Η µορφή αυτή της Συγχώνευσης µπορεί να διακριθεί σε  

α. Εξαγορά µε απόκτηση του µετοχικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης – Acquisition of 

Stock και 

β. Εξαγορά µε απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης – 

Acquisition of Assets. 

 

Με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το βαθµό ολοκλήρωσης, οι Σ&Ε 

µπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες, τις συσχετισµένες και τις 

ασυσχέτιστες. Οι συσχετισµένες αφορούν τις Σ&Ε, όπου 2 ή και περισσότερες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας ή σε διαφορετικά τµήµατα των 

λειτουργιών της αλυσίδας (Κυριαζής, 2007; Lubatkin, 1983). 

 

� Horizontal M&A – Οριζόντια (συσχετισµένη) Σ&Ε .  

Η εν λόγω κατηγορία αναφέρεται συνήθως στην διεθνή βιβλιογραφία µε τον όρο 

“tactical M&As”(Pazarskis et al., 2006) και αναφέρεται σε συγχωνεύσεις που 

πραγµατοποιούνται ανάµεσα σε οµοειδείς επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

σε παραγωγή ή παροχή ιδίων προϊόντων και έχουν κοινή επιχειρησιακή γραµµή. 

Αποσκοπούν δε, από την ένωση τους σε οφέλη από την εξάλειψη του µεταξύ τους 
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ανταγωνισµού, τον έλεγχο της αγοράς του προϊόντος, την αύξηση της 

διαπραγµατευτικής τους δύναµης και την θωράκιση τους από το ανταγωνισµό της 

αγοράς (Σακκέλης, 2001). Σε γενικές γραµµές κρίνονται συγχωνεύσεις χαµηλού 

κινδύνου (Kitching, 1967). 

 

� Vertical M&A – Κάθετη (συσχετισµένη) Σ&Ε.  

Μια κάθετη Σ&Ε πραγµατοποιείται όταν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συνενώνονται σε µια ενιαία οντότητα. 

Μια επιχείρηση που εξαγοράζει τους προµηθευτές της ή εξαγοράζεται από αυτούς 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Από την ένωση τους αποσκοπούν σε οφέλη που 

σχετίζονται µε τις οικονοµίες κλίµακας, την µείωση του κόστους παραγωγής, τον 

καταµερισµό των εργασιών και την ανταλλαγή γνώσης στην αγορά προϊόντος (Stigler, 

1950). 

 

� Concentric or Congeneric M&A – Οµοκεντρική ή Οµογενή (συσχετισµένη) Σ&Ε.  

Η µορφή αυτή συγχώνευσης ή εξαγοράς αναφέρεται σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται µεν στον ίδιο τοµέα βιοµηχανίας ή υπηρεσιών, αλλά τα προϊόντα 

τους δεν είναι ίδια, δεν αποτελούν τµήµα κοινής επιχειρησιακής γραµµής ούτε κοινής 

γραµµής παραγωγής. Συνήθως, οι δραστηριότητες τους αλληλοσυµπληρώνονται για 

αυτό και αποσκοπούν µε συνδυασµένες ενέργειες να έχουν οφέλη. Η κατηγορία αυτή 

των συγχωνεύσεων παρουσιάζει µεγαλύτερης κλίµακας ρίσκο από ότι οι 2 

προηγούµενες κατηγορίες (Lubatkin & Lane, 1996). 

 

� Conglomerate M&A – ∆ιαγώνια ή Ανοµοιογενή (ασυσχέτιστη) Σ&Ε.  

Η διαγώνια συγχώνευση ή εξαγορά πραγµατοποιείται ανάµεσα σε εταιρείες που δεν 

παρουσιάζουν καµία συσχέτιση των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται ουσιαστικά για 
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συγχώνευση επιχειρήσεων µε εντελώς διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν 

καλύψει τις επενδυτικές δυνατότητες του τοµέα τους και αναζητούν νέες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Μέσω της στρατηγικής απόφασης των Σ&Ε επιδιώκουν µεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας τους, είσοδο σε τοµέα της βιοµηχανίας ή των υπηρεσιών που υπάρχει 

περιθώριο ανάπτυξης, διασφάλιση ευρύτερης οικονοµικής βάσης και καλύτερης 

οργάνωσης (Kitching, 1967; Lubatkin, 1983).  

 

Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται σε 2 ακόµη κατηγορίες που εξαρτώνται από τον τοµέα 

που εστιάζει η Σ&Ε. Εάν επιδιώκεται  να διευρυνθεί ο χώρος δράσης των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων στην αγορά, τότε αναφερόµαστε σε Επεκτατικές 

∆ιαγώνιες Σ&Ε της αγοράς (Conglomerate Market Extension), ενώ όταν επιδιώκεται να 

διευρυνθεί το δίκτυο διάθεσης των προϊόντων ή να διαφοροποιηθεί η παραγωγή τους µε 

διαποίκιλιση δραστηριοτήτων, τότε αναφερόµαστε σε Επεκτατικές ∆ιαγώνιες Σ&Ε του 

προϊόντος (Conglomerate Product Extension) (Brealy & Myers, 1996). 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει η διοίκηση της αγοράστριας εταιρείας τη διοίκηση 

της εταιρείας στόχου για να διαπραγµατευτούν τη πιθανότητα Σ&Ε, αποτελεί ένα 

περαιτέρω κριτήριο διαφοροποίησης. Έτσι, µια Σ&Ε µπορεί να είναι: 

 

� Φιλική (Friendly).  

Οι φιλικές Σ&Ε προκύπτουν από την αποδοχή των δύο εταιρειών των όρων της Σ&Ε, 

την από κοινού αποδοχή της τιµής εξαγοράς του µετοχικού κεφαλαίου και την 

παρακίνηση των µετόχων τους να επικυρώσουν το νέο καταστατικό και τις 

συνακόλουθες νοµικές διαδικασίες. 
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� Εχθρική (Ηostile).  

Συνήθως εχθρικές καταλήγουν να είναι οι Σ&Ε που υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ 

της εξαγοραζόµενης και της αγοράστριας επιχείρησης. Η διαφωνία τους συνήθως 

αφορά την αξία του µετοχικού κεφαλαίου, την εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών 

κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση της Σ&Ε, την εξέλιξη των στελεχών της 

εταιρείας στόχου (Soubeniotis et al., 2006). Όταν δεν υπάρχει συµφωνία και υπάρχει 

αγεφύρωτο χάσµα απόψεων που δεν µπορεί να προσπεραστεί µε διαπραγµάτευση 

ανάµεσα στα δύο µέρη, τότε η προσφορά εξαγοράς πραγµατοποιείται µέσω: 

 

α. ∆ηµόσιας Προσφοράς (Public Tender Offer). Η αγοράστρια εταιρεία δηµοσιοποιεί το 

ενδιαφέρον της για την απόκτηση της εταιρείας στόχου και προσπαθεί να 

προσεταιριστεί την ∆ιοίκηση της εταιρείας στόχου, αλλά και τους µετόχους της µέσα 

σε προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα, ενώ από την άλλη πλευρά η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας στόχου συµβουλεύει τους µετόχους της να πράξουν τα αντίθετα. 

 

β. Κατάληψης της εταιρείας στόχου, όπου η αγοράστρια επιχείρηση κινείται αθόρυβα 

και µεθοδικά, αποκτώντας σταδιακά πακέτα µετοχών της εταιρείας στόχου, 

καταφέρνοντας τελικά να καταλάβει τον κύριο έλεγχο της εταιρείας.   

 

γ. Και µε συνδυασµό των 2 παραπάνω τρόπων, όπου και όταν οι συνθήκες το 

επιτρέπουν. 

 

Προκειµένου να επιτευχθεί ένας από τους παραπάνω τρόπους εξαγοράς, είναι 

απαραίτητο η εταιρεία στόχος να είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, να υπάρχει 

διασπορά των µετοχών της στο επενδυτικό κοινό και η ∆ιοίκηση της εταιρείας να µην 

διατηρεί υπό τον έλεγχο της τα πλειοψηφικά πακέτα των µετοχών. Εάν δεν ισχύουν τα 
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παραπάνω, τότε η προσέγγιση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί κάτω από διαφορετικό 

πρίσµα (Παπαδάκης, 2002). 

 

Οι Σ&Ε πραγµατοποιούνται για να εξυπηρετήσουν στόχους που έχει θέσει η εταιρεία 

και για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της για το µέλλον. Τα κίνητρα που  οδηγούν 

τις επιχειρήσεις σε Σ&Ε αναλύονται παρακάτω ενδελεχώς, αλλά σε γενικές γραµµές, 

µπορούµε να διακρίνουµε τις Σ&Ε µε βάση τους επιθυµητούς στόχους που προσδοκά 

να κερδίσει η αγοράστρια εταιρεία σε (Pazarskis et al.,2006): 

 

� Επενδυτικές Σ&Ε.  

Η κινητήρια δύναµη για αυτού του είδους την εξαγορά είναι η αποκοµιδή αυτοτελούς 

κέρδους ως µέσου επενδυτικής δραστηριότητας. Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση η 

αγοράστρια επιχείρηση εισέρχεται σε ένα κλάδο που δεν είναι ο τοµέας της και δε 

κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία, για αυτό και διατηρεί τη δοµή και τη διοίκηση της 

εταιρείας στόχου ως έχει. Αποσκοπεί σε µεταπώληση της εταιρείας όταν οι συνθήκες 

της προσφέρουν όφελος, σε είσπραξη από διανοµή µερισµάτων ή και στα δύο. 

 

� Ανανεωτικές ή Συµπληρωµατικές Σ&Ε.  

Αυτού του είδους η εξαγορά στοχεύει στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της 

εταιρείας στόχου. Η αγοράστρια εταιρεία εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες που της 

παρέχει η συνένωση µε την εταιρεία στόχου διατηρώντας την ακίνητη περιουσία της 

(tangible assets), όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, καθώς και 

τις άυλες ακινητοποιήσεις της (intangible assets), όπως πατέντες, φήµη, πελάτες, άδειες 

παραγωγής κα. 
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� Απόκτηση µε Σ&Ε για άµεση Ρευστοποίηση.  

Αυτού του είδους οι Σ&Ε πρωτοεµφανίστηκαν το 1953 στην Αγγλία, όταν o Charles 

Clore έκανε την εχθρική εξαγορά της εταιρείας “Sears” µε στόχο την διάλυση της και 

της µεταπώλησης της τµηµατικά (Littlewood, 1988). Ουσιαστικά, σε αυτή την 

περίπτωση η αγοράστρια εταιρεία αποκτά την εταιρεία στόχο µε µοναδικό στόχο να 

παύσει την λειτουργία της, να την διαµελίσει λειτουργικά και να την µεταπωλήσει 

τµηµατικά, στοχεύοντας να εξασφαλίσει µεγαλύτερο κέρδος από την τµηµατική 

πώληση της παρά από την πώληση της σαν ενιαία οντότητα. 

 

Τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν να παρουσιάζονται νέες µορφές Σ&Ε γνωστές µε τον 

όρο “going private transactions”, χρηµατοδοτούµενες κυρίως από τραπεζικό δανεισµό 

(Sounebiotis et al., 2006). Οι µορφές που µπορούν να πάρουν αυτές οι επιχειρηµατικές 

µετατροπές είναι : 

� Lending Buyouts (LBOs). Πρόκειται για εξαγορά όλων των µετοχών µιας 

εισηγµένης εταιρείας από οµάδα επενδυτών, µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης, 

συνήθως πάνω από το 70%. 

� Management Buyouts (MBOs). Στη µορφή αυτή εξαγοράς, οµάδα του 

Management αποκτά έλεγχο της εταιρείας, αγοράζοντας µέρος των µετοχών της, 

ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικές Τράπεζες. 

� Unit MBOs. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη µορφή εξαγοράς, όπου οι αγοραστές 

έχουν καθοδηγηθεί από το management της µητρικής για να αγοράσουν µια 

θυγατρική, καταβάλλοντας τµήµα του κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια 

προέρχονται από επενδυτικές Τράπεζες. 

 

Εκτός από τις Σ&Ε που πραγµατοποιούνται στα εθνικά πλαίσια µιας χώρας, έξαρση 

αρχίζει να εµφανίζει το φαινόµενο των Σ&Ε από τη δεκαετία του 1990 που ξεπερνούν 



 11 

τα εθνικά όρια και αποκτούν διεθνοποιηµένο χαρακτήρα. Ενώ οι Σ&Ε παρουσιάζουν 

µια κυκλικότητα στην ένταση τους και την ίδια περίοδο καταλαγιάζει η δυναµική τους, 

οι διεθνείς Σ&Ε αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό (Shimizu et al., 2004). To 40% των Σ&Ε 

που πραγµατοποιούνται το διάστηµα 1999-2000 αφορά εµπλεκόµενες εταιρείες µε 

διαφορετική χώρα ως βάση (Hitt et al., 2001a,b). Ωστόσο, τα πρώτα ευρήµατα δεν είναι 

ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Μια µελέτη KPMG (Economist, 1999) αποκαλύπτει ότι το 

17% των Σ&Ε παρήγαγε αξία στους µετόχους, ενώ το 53% την επηρέασε αρνητικά 

(Shimizu et al., 2004). 

 

Οι διεθνείς και οι εθνικές Σ&Ε έχουν τα ίδια κίνητρα εν µέρει. Οι διεθνείς Σ&Ε 

διευκολύνθηκαν από την πτώση των φραγµών των εθνικών συνόρων, τη δυναµική της 

παγκοσµιοποίησης, την ιδιωτικοποίηση δηµοσίων εταιρειών και την απελευθέρωση των 

οικονοµιών. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει, όµως, µια εταιρεία είναι 

σαφώς περισσότερες καθώς εισέρχονται νέα εµπόδια, όπως διαφορετική γλώσσα, 

διαφορετική κοινωνική κουλτούρα, διαφορετικό νοµοθετικό πλαίσιο κα. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από Σ&Ε, πραγµατοποιούνται και αντίθετες ενέργειες, 

δηλαδή αποσχίσεις εταιρειών. Έτσι µια απόσχιση µπορεί να περιλαµβάνει µερική 

ανεξαρτητοποίηση τµηµάτων µιας εταιρείας και πώληση τους σε άλλη εταιρεία (Sell 

offs). Στην περίπτωση που η θυγατρική αποσχίζεται και λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

εταιρεία µε ανεξάρτητο Management και ∆ιευθυντικό Συµβούλιο αναφέρεται ο όρος 

Spin off. Στην περίπτωση που οι µέτοχοι της εταιρείας ανταλλάσσουν τις µετοχές τους 

για µετοχές σε θυγατρική τότε αναφερόµαστε σε Spit off. Aν η µητρική παύσει 

σταδιακά να υφίσταται µέσω σταδιακών αποσχίσεων τότε αναφερόµαστε στην 

περίπτωση Split up. Τέλος, η µητρική µπορεί να µειώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας της σε 
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θυγατρική µέσω της δηµόσιας εγγραφής της οπότε και παρουσιάζεται η περίπτωση 

Carve out. (Κυριαζής, 2007). 
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1.4 Ιστορική Εξέλιξη Σ&Ε 

 

Αν εξετάσουµε διαχρονικά την εµφάνιση των Σ&Ε και αναλύσουµε χρονικά τη 

δυναµική τους, θα παρατηρήσουµε ότι οι Σ&Ε εµφανίζονται στα οικονοµικά 

συστήµατα µε την µορφή «κυµάτων» (waves). Παρά την γενική παραδοχή όσον αφορά 

τον τρόπο που εµφανίζονται, δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί µέχρι σήµερα µια 

ολοκληρωµένη θεωρία εξήγησης του φαινοµένου. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί 

σηµαντικές θεωρίες που εξετάζουν  επιµέρους παράγοντες, υπεύθυνους εν µέρει για την 

αύξηση του αριθµού και την ένταση των Σ&Ε.  

 

Η έντονη δραστηριότητα των Σ&Ε έχει συσχετιστεί τόσο µε µακροοικονοµικούς όσο 

και µε µικροοικονοµικούς παράγοντες. Αθροιστικά µπορούν να αναφερθούν ότι έχουν 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο τυχόν αναδιαρθρώσεις κλάδων, τεχνολογικές εξελίξεις, 

νοµοθετικές κυβερνητικές ρυθµίσεις, φιλελευθεροποίηση αγορών, πίεση αγοράς, πτώση 

εθνικών συνόρων, κ.α.  

 

Ο Gort (1969) ανέπτυξε τη θεωρία της «διατάραξης των αγορών» για να εξηγήσει την 

εµφάνιση κύµατος Σ&Ε. Βάση αυτής της θεωρίας, εµφανίζεται ανισορροπία στην 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, προκαλούµενη από µια γενικότερη αύξηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας και της προσδοκίας κάποιων επενδυτών για µελλοντική 

ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτιµώντας τις εταιρείες υψηλότερα, συµβάλλοντας 

στη δηµιουργία κύµατος Σ&Ε (Pazarskis et al., 2006). Αυτό συµβαίνει διότι, κάποιοι 

επενδυτές, κάτω από αυτό το πρίσµα, κινούνται προς τις Σ&Ε για να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι κινήσεις αυτές δηµιουργούν µια δυναµική, που οι 

υπόλοιποι επενδυτές ακολουθούν, φοβούµενοι ότι οι εξελίξεις θα τους αποµονώσουν 

και θα τους προσπεράσουν. Η θεωρία βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση των Η.Π.Α 
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και του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς δικαιολογεί τη συσχέτιση κύµατος Σ&Ε και 

άνοδο του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και κεφαλαιαγορών (Κυριαζής, 2007). 

 

Ο Harford (2005) µελέτησε 35 κλάδους το διάστηµα 1981-2000 και παρατήρησε ότι οι 

αλλαγές στον οικονοµικό, νοµοθετικό και τεχνολογικό τοµέα, από µόνες τους δεν 

δηµιουργούν κύµα Σ&Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν και η κεφαλαιακή ρευστότητα. 

Επίσης, παρατήρησε ότι οι εσφαλµένες εκτιµήσεις των στελεχών που οδηγούν τις 

εταιρείες τους σε Σ&Ε δεν είναι από µόνες τους επαρκείς για δηµιουργία κύµατος.      

 

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι Σ&Ε είναι ένα σχετικά νέο φαινόµενο στην ευρύτερη 

Ευρώπη, αφού έκανε την εµφάνιση του πιο έντονα την δεκαετία του 1990, µε εξαίρεση 

το Ηνωµένο Βασίλειο που τοποθετείται γύρω στο 1960. Μεγάλη ιστορία στο φαινόµενο 

έχουν οι Η.Π.Α που διατηρούν ιστορία 100 και πλέον ετών. 

 

Στις Η.Π.Α συνολικά µπορούµε να διακρίνουµε 5 περιόδους κυµάτων. 

Το πρώτο κύµα εµφανίστηκε το 1890 και έληξε το 1905 µε το πρώτο κραχ της 

αµερικανικής οικονοµίας λίγο πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η αξία 

των Σ&Ε, προσαρµοσµένα στον πληθωρισµό του 1972, ήταν 26 δις δολάρια USD. Το 

πρώτο κύµα χαρακτηρίστηκε κυρίως από οριζόντιες Σ&Ε που οδήγησαν σε δηµιουργία 

κολοσσών, όπως η General Electric, η American Tobacco κα. Στόχος των Σ&Ε του 

πρώτου κύµατος ήταν η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Παρά το γεγονός ότι οι Σ&Ε 

αφορούσαν πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της αµερικανικής οικονοµίας, 8 

κλάδοι, όλοι σχετικοί µε παραγωγή εξοπλισµού, µετάλλων και υποπροϊόντων τους ήταν 

υπεύθυνοι για τα 2/3 όλων των Σ&Ε της εποχής (Gaughan, 2007). Μια και το 

φαινόµενο ήταν πρωτοεµφανιζόµενο, οι κυβερνητικοί φορείς ήταν δύσκολο να 

προβλέψουν πως θα εξελίσσονταν. Η αλήθεια είναι, ότι αφού δεν υπήρχαν περιορισµοί 
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να πλαισιώσουν τα όρια των Σ&Ε, η πρώτη περίοδος χαρακτηρίστηκε από τη 

δηµιουργία µονοπωλίων.  

 

Το δεύτερο κύµα εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 και έληξε κι αυτό, όπως και το 

πρώτο, µε ένα ισχυρό οικονοµικό σοκ που έφερε στο προσκήνιο το µεγάλο κραχ του 

1929. Η αξία των Σ&Ε, προσαρµοσµένα στον πληθωρισµό του 1972, ήταν 30 δις 

δολάρια USD. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύµατος, δηµιουργήθηκαν εταιρείες που 

υφίστανται µέχρι και σήµερα, όπως η General Motors, η IBM, η John Deere. 12.000 

εταιρείες εξαφανίστηκαν και στην θέση τους εµφανίστηκαν 4.600 συγχωνευµένες 

εταιρείες (Gaughan, 2007). Το πρώτο κύµα είχε σαν συνέπεια να κινητοποιηθούν οι 

κυβερνητικού φορείς και να θεσπίσουν αυστηρούς αντιµονοπωλιακούς νόµους, έτσι η 

δεύτερη περίοδος µεταπήδησε από µονοπώλια σε ολιγοπώλια. Το κύµα αυτό 

χαρακτηρίστηκε από κάθετες Σ&Ε, ενώ εµφανίστηκαν και οι πρώτες ασυσχέτιστες. 

Επίσης, παρουσιάστηκε ένα χαρακτηριστικό, ανάλογο µε αυτό που εµφανίστηκε στο 

τέταρτο κύµα. Η χρηµατοδότηση των Σ&Ε επιτεύχθηκε µέσω δανειακών κεφαλαίων 

και οµολόγων υψηλού κινδύνου. Το πρώτο και δεύτερο κύµα υποστηρίχθηκε από το 

τραπεζικό σύστηµα της εποχής, κάτι που δεν συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 

τρίτου κύµατος, όπου οι πόροι προήλθαν από διαφορετικές πηγές (Gaughan, 2007). 

 

Το τρίτο κύµα εµφανίστηκε την δεκαετία του 1960 και ολοκληρώθηκε περίπου στα 

1973 µε την εµφάνιση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης και τη συνακόλουθη οικονοµική 

κρίση. Η αξία των Σ&Ε, προσαρµοσµένα στον πληθωρισµό του 1972, ήταν 69 δις 

δολάρια USD. Την περίοδο αυτή ενισχύθηκαν οι αντιµονοπωλιακοί νόµοι και 

συνακόλουθα αυξήθηκαν οι ασυσχέτιστες Σ&Ε. Οι ασυσχέτιστες Σ&Ε καταλαµβάνουν 

για αυτό το διάστηµα το 80% όλων των Σ&Ε (Pazarskis et al., 2006). Ωστόσο, πολλές 

εταιρείας αναθεώρησαν τις σκοπιµότητες αυτού του τύπου των Σ&Ε, καθώς εταιρείες 
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που ενεπλάκησαν σε ασυσχέτιστες Σ&Ε, είδαν τα κέρδη τους να µειώνονται. Η 

εταιρεία REVLON που δραστηριοποιούνταν στον τοµέα των καλλυντικών και της 

κοσµετολογίας, αντιµετώπισε πρόβληµα όταν ενεπλάκη µε τον τοµέα της υγείας. Η 

εταιρεία Litton Industries ανακοίνωσε ότι εµφάνισε πτώση των κερδών της κατά 25%, 

πρώτη φορά σε 14 χρόνια, µετά την εµπλοκή της σε ασυσχέτιστη Σ&Ε. Την περίοδο 

αυτή, σε αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες, δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόµενο η 

εταιρεία στόχος να είναι µεγαλύτερη από την εταιρεία που καταθέτει το ενδιαφέρον της 

για εξαγορά (Gaughan, 2007).   

 

Το τέταρτο κύµα εµφανίστηκε το διάστηµα 1980-1989. Η αξία των Σ&Ε αυτής της 

περιόδου ήταν 324 δις δολάρια USD. Το διάστηµα αυτό, χαρακτηρίστηκε από εχθρικές 

εξαγορές και αποσχίσεις τµηµάτων και κλάδων επιχειρήσεων, ενώ οι Σ&Ε που 

πραγµατοποιούνταν αναφέρονταν σαν Megamergers (Gaughan, 2007). Ο όρος αυτός 

αναφέρονταν και σε πολύ µεγάλες εθνικές εταιρείες που πλέον αποτέλεσαν µε την 

σειρά τους εταιρείες στόχοι για Σ&Ε. Οι συµφωνίες, που κυµαίνονταν στα 100 εκατ. 

USD, αυξήθηκαν 23 φορές από το διάστηµα 1974-1986. Επεκτάθηκε η χρήση των 

δανειακών κεφαλαίων και οµολόγων υψηλού κινδύνου για τη χρηµατοδότηση των 

Σ&Ε. Τέλος, άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου ήταν η διαµόρφωση µιας εντελώς νέας 

και πιο φιλοσοφηµένης αντίληψης για τις Σ&Ε µε αντίστοιχη προώθηση νέων τεχνικών, 

ενώ εµφανίστηκαν οι υπερατλαντικές Σ&Ε και από τις δύο πλευρές, µε τις 

αµερικανικές εταιρείες να πειραµατίζονται µε ανοίγµατα σε νέες αγορές, και µε τις 

ευρωπαικές και ασιατικές χώρες να θέλουν να εισαχθούν στην αµερικανική οικονοµία, 

σε µια αγορά µεγάλη σε κλίµακα και πολιτικά σταθερή. 

 

Το πέµπτο κύµα καλύπτει την περίοδο 1990-1999. Εκτιµάται ότι είναι το µεγαλύτερο 

όλων, καθώς η αξία των Σ&Ε έφθασε τα 1,75 τρις δολάρια USD. Οι Σ&Ε που 
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πραγµατοποιήθηκαν αυτό το διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεωρίας 

Πόρων και Ικανοτήτων. Επηρεάστηκαν πολύ από παράγοντες µακροοικονοµικής 

ανάλυσης, όπως η δηµιουργία υπερεθνικών οργανισµών, η δηµιουργία της ΕΕ, η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών και των κεφαλαιαγορών, η απορύθµιση και 

φιλελευθεροποίηση των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις κλάδων και οργανισµών κοινής 

ωφέλειας. Σε µικροοικονοµικό επίπεδο, επικράτησε η αρχή της µεγιστοποίησης του 

πλούτου των µετόχων, η αναδιάρθρωση των κλάδων που βρίσκονταν στο στάδιο 

ωριµότητας και η ανάπτυξη κλάδων νέων τεχνολογιών. Αυτή την περίοδο 

συνεχίστηκαν οι Σ&Ε τύπου Megamerger, µειώθηκαν αισθητά οι εχθρικές Σ&Ε και 

αυξήθηκαν οι Σ&Ε µε στρατηγικό χαρακτήρα.   

 

Στην περίοδο µετά τον πέµπτο κύµα, από το 2003 και µετά, παρατηρήθηκε αύξηση των 

Σ&Ε που έφθασε τα 570 δις USD για το 2003, µε µεγαλύτερη συµµετοχή αυτή του 

Χρηµατοοικονοµικού κλάδου.  

 

Εκτός, όµως, από τις Η.Π.Α, κύµατα Σ&Ε παρουσιάστηκαν και στην Ε.Ε. Η 

σηµαντικότερη δραστηριότητα εντοπίζεται στο Ην. Βασίλειο, εντούτοις η δυναµική και 

η ένταση τους είναι ασθενέστερη.  

 

Το πρώτο κύµα εντοπίζεται τη δεκαετία 1920 και ολοκληρώνεται µε το τέλος του 

Μεσοπολέµου. Αποτέλεσµα των Σ&Ε ήταν η δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων που 

επωφελούνταν από αυξηµένη παραγωγικότητα στοχεύοντας στη µαζική παραγωγή. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι συζητήσεις διεξάγονταν πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς 

να είναι γνωστές οι διεργασίες στο κοινό και χωρίς να έχουν επιρροή οι µέτοχοι. 
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Το δεύτερο κύµα έκανε την εµφάνιση του στα µέσα του 1950 και ολοκληρώθηκε 

περίπου στα 1968 µε τη δηµιουργία κανονιστικού πλαισίου που αφορούσε τις Σ&Ε. 

Αυτή τη περίοδο έκανε την εµφάνιση του µια κατηγορία επενδυτών, µε διάθεση 

«αρπακτικού» που προωθούσε έντονα εχθρικές Σ&Ε. Οι επενδυτές εντόπιζαν 

επιχειρήσεις που ήταν υποτιµηµένες στη Χρηµατιστηριακή αγορά και προσφέροντας 

υψηλότερο αντίτιµο αποκτούσαν τον έλεγχο. Οι Σ&Ε που πραγµατοποιήθηκαν αυτό το 

διάστηµα ήταν κυρίως οµόκεντρες. 

 

Το τρίτο κύµα καλύπτει µια δεκαετία, 1970-1980 και κινείται στα ίδια επίπεδα µε το 

δεύτερο κύµα. Οι εχθρικές Σ&Ε συνεχίζονται, µε τις οριζόντιες και τις οµόκεντρες να 

κυριαρχούν στο τοπίο. Οι Σ&Ε πραγµατοποιούνται µε κεφάλαια που προέρχονται από 

έκδοση νέων µετοχών των εταιρειών που κινούν τις διαδικασίες. Τέλος, οι βρετανικές 

επιχειρήσεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς της άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 

αναζητώντας Σ&Ε σε πιο σταθερές αγορές (Pazarskis et al., 2006). 

 

Το τέταρτο και τελευταίο κύµα εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 1980 και 

ορισµένοι υποστηρίζουν ότι τελείωσε τη δεκαετία του 1990. Η ιδιωτικοποίηση των 

εταιρειών κοινής ωφέλειας, που µέχρι πρόσφατα ήταν προστατευµένες από Σ&Ε και η 

µείωση της κρατικής παρέµβασης ήταν οι δύο ενέργειες κλειδιά που προσδιόρισαν αυτό 

το κύµα. Σταδιακά, οι Σ&Ε προωθούνταν µε φιλικό τρόπο, αφορούσαν οριζόντιες Σ&Ε 

και αποκτούσαν παγκόσµιο χαρακτήρα (Pazarskis et al., 2006).  
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1.5 Ελληνική Πραγµατικότητα και Σ&Ε 

 

Η πρώτη εµφάνιση σύγχρονων δραστηριοτήτων Σ&Ε µε χρηµατιστηριακές συναλλαγές 

εµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1998. Tο φαινόµενο υποστήριξαν αρχικά εταιρείες που 

ήταν ήδη εγγεγραµµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με αυτό τον τρόπο 

ευελπιστούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους στην εθνική αγορά και στην Βαλκανική, 

αλλά και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την άµυνα τους έναντι του ευρωπαϊκού 

ανταγωνισµού (Lyroudi et al, 2000). ∆εν έλλειπε η διστακτικότητα των επενδυτών, 

κυρίως γιατί οι εταιρείες στόχοι δεν ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 

τα οικονοµικά τους στοιχεία δεν ήταν ιδιαίτερα αναλυτικά καταγεγραµµένα. Το 

διάστηµα 1998-2000, ο µεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών, εκτός από τις τραπεζικές 

Σ&Ε, πραγµατοποιήθηκαν µε καταβολή µετρητών. Τα µετρητά δεν σχετίζονταν µε την 

λειτουργία της εταιρείας, αλλά µε κεφάλαια που προέρχονταν από το µετοχικό 

κεφάλαιο της (Soubeniotis et al. 2006). 

 

Στον τοµέα των Σ&Ε η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω από τα δεδοµένα των 

υπολοίπων κρατών της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στην προτελευταία θέση 

στο µερίδιο δραστηριότητας Σ&Ε, και στην τέταρτη χαµηλότερη θέση στο µερίδιο 

αγοράς προς ΑΕΠ. Γενικότερα παρατηρούµε ότι όλες οι µεσογειακές χώρες βρίσκονται 

σε χαµηλότερα επίπεδα, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ 

ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. 
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Πίνακας 1. Μερίδιο ∆ραστηριότητας των Σ&Ε και ΑΕΠ µεταξύ των χωρών µελών της 

ΕΕ, 1991-1999 

Μέλος Χώρα Μερίδιο ∆ραστηριότητας Σ&Ε (%) Μερίδιο ΑΕΠ (%) 

Βέλγιο 2,80 3,20 

∆ανία 2,54 2,1 

Γερµανία 16,54 28,4 

Ελλάδα 0,67 1,4 

Ισπανία 4,84 6,90 

Γαλλία 14,38 18,10 

Ιρλανδία 1,58 0,80 

Ιταλία 6,39 12,7 

Λουξεµβούργο 0,47 0,20 

Ολλανδία 6,90 4,90 

Αυστρία 1,91 2,70 

Πορτογαλία 1,06 1,30 

Φιλανδία 4,15 1,60 

Σουηδία 5,34 2,80 

Ηνωµένο Βασίλειο 30,45 13,0 

 

Πηγή : Κυριαζής, 2007, σελ. 26, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές. 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες Σ&Ε στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν υπό το 

βάρος οικονοµικών και νοµικών παραγόντων. Ελάχιστες ήταν οι Σ&Ε στρατηγικού 

χαρακτήρα (Οδηγός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, 2002). Ο ελληνικός επιχειρηµατικός 

κόσµος χαρακτηρίζεται από µικρές και µεσαίες εταιρικές µονάδες, µε περιορισµένη 

εµβέλεια και αδυναµία να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην έντονα ανταγωνιστική 

ευρωπαϊκή οικονοµία. 

 

Οι στρατηγικές Σ&Ε καταλαµβάνουν µικρό µερίδιο. Φωτεινά παραδείγµατα αποτελούν 

οι Σ&Ε που πραγµατοποιήθηκαν στο τραπεζικό σύστηµα, αν και κάτι τέτοιο 
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επιτεύχθηκε εν µέρει από τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η 

αλλαγή του νοµικού πλαισίου για τις κατασκευαστικές εταιρείες ανώτατης κλάσης, 

οδήγησε εταιρείες σε Σ&Ε, προκειµένου να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια και το 

ενεργητικό για να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς δηµοσίου (Οδηγός Επιχειρηµατικής 

Ανάπτυξης, 2002). 

 

Παράγοντες και χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας, όπως γραφειοκρατία στις 

διαδικασίες, ακαµψία στην αγορά εργασίας, διαφορετική αντίληψη και επιχειρησιακή 

κουλτούρα, ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο, αλλά και η αντίληψη του Έλληνα επιχειρηµατία 

ότι θέλει να είναι αφεντικό στη δουλειά του, έχουν σταθεί εµπόδιο στην δραστηριότητα 

των Σ&Ε. Υπό το βάρος αυτών των παραγόντων, οι ξένες εταιρείες αποφεύγουν να 

εµπλακούν σε ελληνικές Σ&Ε, αλλά προτιµούν τη λύση των εµπορικών συµφωνιών και 

διακανονισµών.  

 

Σ&Ε στον τοµέα των ιδιωτικών εταιρειών, θα σήµαινε αποµάκρυνση εργαζοµένων  

ώστε να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. Άλλα κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο, 

καθώς τα εργατικά συνδικάτα έχουν αρκετή δύναµη ώστε να µπλοκάρουν τέτοιες 

ενέργειες, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος, θέτει όρια στην 

απώλεια θέσεων εργασίας.  

 

Στον αντίποδα, η εταιρεία που θα προκύψει από Σ&Ε θα έχει ισχυρότερες δυνατότητες 

να είναι αποδοτικότερη, να διαθέτει περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, 

για σύγχρονα επιτεύγµατα τεχνολογικής εξέλιξης και µακροπρόθεσµα µπορεί να 

πετύχει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς µε συνακόλουθη εταιρική ανάπτυξη. Οφέλη που 

έχει ανάγκη ο ευρύτερος ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος.  
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1.6 Κίνητρα των Σ&Ε 

 

Η έντονη δραστηριότητα που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των 

επιχειρήσεων, µε τα συνακόλουθα κύµατα Σ&Ε, έχει κινήσει έντονα το ενδιαφέρον των 

ερευνητών και έχει δηµιουργήσει εύλογα απορία για τα κίνητρα που ενεργοποιούν τις 

Σ&Ε. Πληθώρα µελετών και ερευνών έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια 

προσπαθώντας να ερµηνεύσουν την ορµή των Σ&Ε. Η γενική διαπίστωση που 

προκύπτει, είναι ότι πρόκειται για ένα αρκετό πολύπλοκο θέµα, όπου πολλές και συχνά 

αντικρουόµενες οµάδες εµπλέκονται, προσπαθώντας να διαφυλάξουν τα συγκρουόµενα 

συµφέροντα τους. 

 

Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ερµηνεία της κινητήριας δύναµής των Σ&Ε 

µπορούν να συνοψισθούν στις παρακάτω κατηγορίες : 

� Οικονοµικές Θεωρίες – Economic Theories 

� ∆ιοικητικές Θεωρίες – Managerial Theories 

� Χρηµατοοικονοµικές Θεωρίες – Financial Theories 

� Στρατηγικές Θεωρίες – Strategic Theories 

� Θεωρίες Συµπεριφοράς Οργανισµών – Organizational Theories 

 

� Οικονοµικές Θεωρίες – Economic Theories 

Οι Οικονοµικές Θεωρίες, όπως ορίζει και το όνοµα τους, θεωρούν ότι τα κίνητρα των 

Σ&Ε είναι κατ ουσία οικονοµικά. Πιο αναλυτικά διακρίνονται στις παρακάτω θεωρίες : 

 

Α. Θεωρία Μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης και του πλούτου των µετόχων 

της -  Profit Maximization & Shareholders’ Value Maximization. 
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H θεωρία βασίζεται στην νεοκλασική οικονοµική προσέγγιση που ορίζει ότι για να 

επιβιώσει µια επιχείρηση σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού, πρέπει να είναι 

επικεντρωµένη στην µεγιστοποίήση των κερδών της και του πλούτου των µετόχων 

(Friedman, 1953; Alchian, 1950; Becker, 1962). Συνεπώς, οι Σ&Ε αντιµετωπίζονται 

σαν ένα επενδυτικό εργαλείο που επιλέγονται όταν η ΚΠΑ (Καθαρά Παρούσα Αξία) 

είναι θετική (Halpen, 1983). 

 

Βάση της θεωρίας, η µεγιστοποίηση των κερδών µπορεί να επιτευχθεί είτε από αύξηση 

της αποτελεσµατικότητας (µέσω συνεργιών) είτε από αύξηση της δύναµης στην αγορά 

(µονοπωλιακός χαρακτήρας). 

 

Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του κόστους των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών µέσω της επίτευξης συνεργιών σε επίπεδο λειτουργικό, 

διοικητικό και χρηµατοοικονοµικό. 

 

Η συνεργία αναφέρεται στην επίτευξη ενός επιτυχηµένου αποτελέσµατος από τη 

συνεργασία 2 µερών. Η αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 

αποτελεσµατικότητα που θα έφεραν οι ενέργειες του κάθε µέρους ξεχωριστά. 

Σχηµατικά, µπορεί να παρουσιαστεί (Van Horne, 2002): 

 

Αχψ = Αχ + Αψ + Συνεργία  

Όπου, 

Αχψ =  η αξία της επιχείρησης µετά από τη συνεργασία 

Αχ    =  η αξία της επιχείρησης Χ πριν τη συνεργασία 

Αψ    = η αξία της επιχείρησης Ψ πριν τη συνεργασία 
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Συνεργία = η  extra αξία που σχετίζεται µε την συνεργασία των 2 επιχειρήσεων. Για να 

είναι επιτυχηµένη η συνεργασία θα πρέπει η συνεργία να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη 

του µηδενός.  

 

H συνεργία µπορεί να επιτευχθεί είτε µε Σ&Ε, είτε µε στρατηγικές συµµαχίες, είτε µε 

joint ventures (Παζάρσκης et al., 2010). Στην προκειµένη περίπτωση θα ασχοληθούµε 

µε τη συνεργία που παράγουν οι Σ&Ε.  

 

Σε επίπεδο λειτουργικό, η συνεργία προκύπτει από τις οικονοµίες κλίµακας, κυρίως σε 

περιπτώσεις οριζόντιων συγχωνεύσεων, από τις οικονοµίες φάσµατος ή εύρους 

προϊόντων και οικονοµίες µάθησης και εµπειρίας. Συνεργία µπορεί να προκύψει και σε 

κάθετες συγχωνεύσεις από την εσωτερίκευση των εργασιών. 

 

Σε επίπεδο διοικητικό, η συνεργία µπορεί να προκύψει από την τοποθέτηση ικανών 

στελεχών στα κατάλληλα πόστα, ενώ αν προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως 

στους τοµείς του Marketing, R&D, κα, µπορούν να λειτουργήσουν ακόµη πιο 

αποτελεσµατικά σε συγχωνεύσεις οριζόντιες και κάθετες. Βεβαία, τα οφέλη ενός 

ικανού εργασιακού προσωπικού µπορούν να λειτουργήσουν σε όλα τα είδη Σ&Ε. 

 

Σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικό, η συνεργία σχετίζεται µε καλύτερο οικονοµικό 

αποτέλεσµα λόγω µείωσης του συνολικού κόστος κεφαλαίου µετά τη Σ&Ε. Μπορεί να 

επιτευχθεί είτε από οφέλη αποσβέσεων, είτε από φορολογικές ελαφρύνσεις (οι Σ&Ε 

συνήθως συνοδεύονται διεθνώς από µειωµένους φορολογικούς συντελεστές), είτε από 

τη µεταφορά ζηµιών από τη µια επιχείρηση στην άλλη (Auerbauch & Reishus, 1988; 

Hayn, 1989). Ακόµη η διαφορά µεταξύ πλεοναζόντων ταµειακών ροών και 

επενδυτικών ευκαιριών (Myers & Majiluf, 1984), η αυξηµένη δανειακή ικανότητα και 
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η µείωση κινδύνου χρεοκοπίας της νέας επιχείρησης (Lewellen, 1971) συγκαταλέγονται 

σε αυτή τη κατηγορία. 

 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της δύναµης στην αγορά έχει ως αποτέλεσµα η 

επιχείρηση να παρουσιάζει µονοπωλιακό χαρακτήρα και συνεπώς αύξηση των κερδών 

της, είτε µέσω οριζόντιων Σ&Ε και εξάλειψη του ανταγωνισµού, είτε µέσω κάθετων 

Σ&Ε και εξαγορά των προµηθευτών, παρεµπόδιση εισόδου στην αγορά και έλεγχο των 

πρώτων υλών.  Για να αποφευχθεί ο µονοπωλιακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων που 

προκύπτουν (Mueller, 1980; Cowling et al., 1980), και κάτω από την εµπειρία του 

πρώτου κύµατος των Σ&Ε στις ΗΠΑ, έχουν θεσπιστεί πλέον όργανα και κανονισµοί 

αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

 

Τέλος, µεγιστοποίηση του κέρδους µπορεί να επιτευχθεί µέσω µείωσης του κινδύνου 

(Παζάρσκης et al., 2010). Ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση µπορεί να 

σχετίζεται µε τον γενικό αγοραίο/ συστηµατικό κίνδυνο που προέρχεται από τη 

λειτουργία της ίδιας της οικονοµίας. Αναφέρεται στον κίνδυνο ενδεχόµενης ύφεσης, 

συναλλαγµατικών επιπλοκών, κ.α. 

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ο κίνδυνος που προέρχεται από την ίδια τη λειτουργία της 

επιχείρησης, ο µη συστηµατικός κίνδυνος. Ο τύπος αυτού του κινδύνου αναφέρεται 

στον τρόπο που λειτουργεί και αντιδρά η επιχείρηση σε σχέση µε το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της. ∆ιακρίνεται σε επιχειρησιακό και χρηµατοοικονοµικό 

κίνδυνο (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2002). Ο επιχειρησιακός κίνδυνος αναφέρεται 

σε µεταβλητότητα ζήτησης, κόστος συντελεστών παραγωγής, ικανότητα ανάπτυξης 

νέων προϊόντων, κ.α. Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος απορρέει κατά 

αποκλειστικότητα από τη χρησιµοποίηση πηγών κεφαλαίου. Τέτοιες πηγές είναι ο 
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τραπεζικός δανεισµός, οι οµολογίες, οι προνοµιούχες µετοχές. Το θέµα ελέγχου του 

κινδύνου και της συµβολής του στην αύξηση της απόδοσης των επιχειρήσεων έχει 

προκαλέσει συζήτηση, χωρίς όµως να µπορεί να αποφανθεί µε σιγουριά κατά πόσο 

µπορεί να προκληθεί διασπορά κινδύνου στις περιπτώσεις Σ&Ε µε διαφορετικές 

δραστηριότητες ή αύξηση την απόδοση τους.   

 

Β. Ασυµµετρία Πληροφόρησης – Information Asymmetries Hypothesis. 

 

Η θεωρία της Ασύµµετρης Πληροφόρησης προϋποθέτει ότι κάποιος επενδυτής έχει 

εκτιµήσει την αξία µιας επιχείρησης υψηλότερα από την τρέχουσα εκτίµηση, 

στηρίζοντας την σε ασυµµετρική κατανοµή πληροφόρησης µεταξύ των επενδυτών. 

Κατ΄ επέκταση, οι Σ&Ε πραγµατοποιούνται γιατί ο επενδυτής έχει εκτιµήσει βάση 

πληροφοριών που έχει πρόσβαση µόνο αυτός, ότι η εταιρεία είναι υποτιµηµένη από το 

σύνολο της αγοράς, ενώ στην πραγµατικότητα παρέχει δυνατότητες κερδοφορίας. Με 

αυτό τον τρόπο στρέφει την προσοχή και άλλων επενδυτών στην εταιρεία στόχο. Η 

συσχέτιση των Σ&Ε και της θεωρίας της Ασύµµετρης Θεωρίας έχει γίνει αντικείµενο 

µελετών (Dodd & Ruback, 1977; Bradley et al., 1988) και έχει αποδειχθεί ότι η τιµή της 

µετοχής της εταιρείας στόχου συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία παρά την τυχόν 

αποτυχία της προσφοράς, γιατί πλέον έχουν διασπαρθεί οι εκτιµώµενες προνοµιακές 

πληροφορίες. 

 

Γ. Θεωρία Οικονοµικής ∆ιαταράξεως – Economic Disturbance Theory και 

Υπεραντίδραση της Αγοράς – Market Over reaction Hypothesis. 

 

Η απάντηση στην προηγούµενη θεωρία ήρθε µε τη θεωρία της Οικονοµικής 

∆ιαταράξεως και της Υπεραντίδρασης της Αγοράς. Μελέτες του DeBondt & Thaler 
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(1985), του Shiller (1984,1989), Geroski (1984) και DeBondt & Thompson (1992), 

απέδειξαν ότι οι επενδυτές συχνά λειτουργούν µη ορθολογικά στην ανακοίνωση καλών 

ή κακών ανακοινώσεων και λειτουργούν υπερβολικά.  

 

∆. Θεωρία των Παιγνίων. 

 

Η Θεωρία των Παιγνίων µπορεί να αναφέρεται σε πολλές εφαρµογές, στον τοµέα των 

Σ&Ε όµως, µπορεί να εξηγήσει τις κινήσεις που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις 

προσπαθώντας να αντιδράσουν σε πιθανές κινήσεις των ανταγωνιστών τους. Κάτω από 

αυτό το πρίσµα, µπορούν να εξηγηθούν οι Σ&Ε  που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 

1998-2000 στο τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα και την περίοδο 1998-2001 µεταξύ 

πετρελαϊκών επιχειρήσεων.    

 

� ∆ιοικητικές Θεωρίες – Managerial Theories 

Οι θεωρίες αυτές αρχικά δηµιουργήθηκαν για να εξηγήσουν την κατάσταση που 

επικρατεί σε αγορές όπου δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισµός και οι επιχειρήσεις έχουν 

µετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στην αύξηση του µεγέθους παρά στην µεγιστοποίηση 

των κερδών τους (Winter, 1964; Marris, 1964; Galbraith, 1967). 

 

Α. Πρόβληµα Αντιπροσώπευσης – Agency Problem. 

 

Η θεωρία αυτή πρωτοδιατυπώθηκε από τους Jensen & Meckling (1976) ενώ 

συµπληρώθηκε από τους Fama (1980) και Fama & Jensen (1983). Το πρόβληµα 

εντοπίζεται σε µεγάλες εταιρίες όπου υπάρχει διάκριση αυτών που διατηρούν το 

µετοχικό κεφαλαίο και αυτών που εµπλέκονται µε τη λειτουργία της επιχείρησης 

(στελέχη, managers, εκπρόσωποι εργαζοµένων κα). Συνήθως τα µέρη αυτά έχουν 
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συνδέσει τις αποδοχές τους µε το µέγεθος της επιχείρησης µέσω µπόνους, οφέλη 

κύρους και θέσης. Σαν αποτέλεσµα, ενδιαφέρονται περισσότερο να πετύχουν αύξηση 

της εταιρείας µέσω Σ&Ε σε βάρος της κερδοφορίας. Η κατάσταση αυτή διευκολύνεται 

από την αδυναµία των ιδιοκτητών να ελέγξούν αποτελεσµατικά, και κυρίως µε 

οικονοµικά µέσα, την απόδοση των στελεχών τους και την προσήλωση τους στην 

µεγιστοποίηση του πλούτου τους (Mueller, 1980). Έρευνα των Conyont και Cleggy 

(1994) σε δείγµα 170 εταιρειών µεταξύ 1985-1990, υποστηρίζει ότι τα στελέχη 

κερδίζουν σε επίπεδο αποδοχών ακόµη και όταν οι µέτοχοι χάνουν µετά τη Σ&Ε 

(Sudarsanam, 1995). 

  

Β. Αλαζονεία των ∆ιοικητικών Στελεχών – Hubris Hypothesis.  

 

Η θεωρία αναπτύχθηκε από τον Roll (1986) και αναφέρεται σε ένα αίσθηµα υπέρ 

αισιοδοξίας που διακατέχει τα στελέχη, τα οποία είχαν θετική απόδοση στο παρελθόν 

σε Σ&Ε, και τους οδηγεί σε λάθη εκτίµησης σε πιθανές µελλοντικές Σ&Ε. Παρά τα 

λάθη που πραγµατοποιούνται λόγω αλαζονείας, µελέτες έχουν αποδείξει ότι συνήθως οι 

Σ&Ε πραγµατοποιούνται κατά βάση µε άλλα κριτήρια (Morck, Shleifer & Vishny, 

1988b), και όχι κατά αποκλειστικότητα βάση της θεωρίας της αλαζονείας. 

 

� Χρηµατοοικονοµικές Θεωρίες – Financial Theories 

Οι Χρηµατοοικονοµικές Θεωρίες είναι ένα κράµα νεοκλασικών και διοικητικών 

θεωριών, στο βαθµό που θεωρούν ότι η µεγιστοποίηση των κερδών επιτυγχάνεται µέσω 

της ίδιας της αγοράς προωθώντας τις Σ&Ε. ∆ιακρίνονται στον Εταιρικό Έλεγχο της 

Αγοράς – Market for Corporate Control και στη Θεωρία Πραγµατικών ∆ικαιωµάτων ή 

Επιλογών – Real Options Theory. 
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Α. Εταιρικό Έλεγχο της Αγοράς – Market for Corporate Control 

 

H προσέγγιση αυτή στηρίχθηκε στις µελέτες των Friedman (1953), Baumol (1965), 

Manne (1965) και συµπληρώθηκε από τους Jensen & Ruback (1983). Υποστηρίζουν ότι 

η αγορά επεµβαίνει µε το µηχανισµό των εξαγορών για να διορθώσει την απόδοση µιας 

επιχείρησης, όταν τα στελέχη της έχουν λάβει ανεπιτυχείς αποφάσεις που οδηγούν σε 

πτώση της αξίας της µετοχής της επιχείρησης. Ουσιαστικά οι εχθρικές Σ&Ε 

λειτουργούν ως πειθαρχικός µηχανισµός της αγοράς. Η θεωρία έχει περισσότερο 

εφαρµογή στις ΗΠΑ, Καναδά και Ην. Βασίλειο και πολύ λιγότερο στις χώρες της ΕΕ 

και της Ασίας, καθώς οι πρώτες αγορές παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας.   

 

Β. Θεωρία Πραγµατικών ∆ικαιωµάτων ή Επιλογών – Real Options Theory. 

 

Η θεωρία ουσιαστικά αντιµετωπίζει τις Σ&Ε ως µια πιθανή επιλογή έναντι άλλων 

λύσεων, π.χ. εσωτερικού τρόπου ανάπτυξης, στρατηγικές συµµαχίες, κ.α. Το στοιχείο 

του κινδύνου είναι διάχυτο σε όλη τη διαδικασία των Σ&Ε. Ο κίνδυνος των Σ&Ε είναι 

πολύ µεγαλύτερος από τις άλλες επιλογές διότι οι Σ&Ε δεν µπορούν να ακυρωθούν 

χωρίς τεράστιο κόστος για την αγοράστρια εταιρεία.                                                        

 

� Στρατηγικές Θεωρίες – Strategic Theories 

Οι Στρατηγικές θεωρίες συσχετίζονται µε τις οικονοµικές θεωρίες αλλά ενέχουν το 

στοιχείο του στρατηγικού Management. Ο Porter (1985) αναφέρει τις Σ&Ε σαν 

απόρροια της επιλογής της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής, ενώ οι Prahalad & 

Hamel (1990) θεωρούν τις Σ&Ε ως ένα γρήγορο τρόπο απόκτησης µοναδικών πόρων 

και θεµελιωδών ικανοτήτων των επιχειρήσεων. 
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� Θεωρίες Συµπεριφοράς Οργανισµών – Organizational Theories 

Οι Θεωρίες Συµπεριφοράς Οργανισµών ενέχουν το ανθρώπινο στοιχείο της 

ψυχολογικής πίεσης και της µη ορθολογικής συµπεριφοράς. Οι Σ&Ε συνοδεύονται από 

τα διαφορετικά κριτήρια, προτεραιότητες και προσδοκίες των πρωταγωνιστών, που 

µπορεί να υπάρχουν και µετά τη λήξη της διαδικασίας και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό 

την επιτυχία του εγχειρήµατος. Για την υλοποίηση, απαιτείται συντονισµένη 

προσπάθεια για τη διαχείριση των πολύπλοκων διαδικασιών διοικητικών αποφάσεων. 
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1.7 Μορφές Χρηµατοδότησης Σ&Ε 

 

Η καταβολή του τιµήµατος για την εξαγορά και ολοκλήρωση µιας Σ&Ε µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε πολλούς τρόπους, ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση της 

αγοράστριας εταιρείας και την γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας. Σε γενικές 

γραµµές, ο τρόπος χρηµατοδότησης εξαρτάται από το στάδιο της οικονοµίας, τα 

επιτόκια και την κατάσταση των χρηµατιστηριακών τιµών των µετοχών (Bruner, 2004).    

 

� Πληρωµή µε µετρητά 

H πληρωµή µε µετρητά µπορεί εκ πρώτης όψεως να αποτελεί το πιο εύκολο µέσο 

απόκτησης µιας εταιρείας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κόστος απόκτησης συνήθως 

κινείται σε υψηλά ποσά, ποσά που η εταιρεία εξετάζει αν θα τα διαθέσει ή τα θα 

διατηρήσει διαθέσιµα στα ταµεία. Η απόκτηση της εταιρείας στόχου µπορεί να 

ολοκληρωθεί και τµηµατικά, δηλ η αγοράστρια εταιρεία να έχει ήδη δεσµεύσει 

κεφάλαια της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στόχου και να αποφασίσει να 

προχωρήσει σε περαιτέρω εξαγορά µετοχών µε καταβολή µετρητών (Παπαδάκης, 

2002).  

 

 Σε περίπτωση που η αγοράστρια εταιρεία δεν διαθέτει ρευστά τα διαθέσιµα κεφάλαια ή 

αποφασίζει να µην τα δεσµεύσει για την αποπληρωµή όλου του απαραίτητου ποσού για 

την εξαγορά, µπορεί να στραφεί προς τραπεζικά ιδρύµατα για να αναζητήσει τα 

απαραίτητα κεφάλαια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εταιρεία να διαθέτει 

εµπράγµατο κεφάλαιο, το οποίο και θα υποθηκεύσει για την εκταµίευση των 

τραπεζικών κεφαλαίων.  Εάν η συµµετοχή των τραπεζικών κεφαλαίων στο συνολικό 

ποσό της εξαγοράς είναι περίπου 75%, τότε η µορφή εξαγοράς ονοµάζεται µοχλευµένη 

(LBO) (Παπαδάκης, 2002). Η µορφή αυτή της χρηµατοδότησης επιτρέπει στην εταιρεία 
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να έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς οι τόκοι εκπίπτουν από την φορολογία των 

καθαρών κερδών (Παπαδόπουλος, 1990). 

 

Η αποπληρωµή του δανείου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε καταβολή προς την τράπεζα 

ποσών, που έχουν προκύψει από έσοδα της συγχωνευµένης εταιρείας. Ουσιαστικά, η 

διοίκηση δέχεται ότι σε βάθος χρόνου δεν θα καρπωθεί την απόδοση της Σ&Ε, αφού τα 

κεφάλαια αυτά θα διατίθενται για την αποπληρωµή του δανείου. Σηµαντική 

παράµετρος, είναι η εταιρεία στόχος να αποδίδει σχετικά σταθερές ταµειακές ροές 

(Παπαδάκης, 2002). 

 

Άλλος τρόπος πληρωµής είναι η επονοµαζόµενη asset striping (Παζάρσκης, 2008). 

Πρόκειται για την πρακτική όπου η καταβολή των δόσεων προέρχεται από προσόδους 

που απορρέουν από πωλήσεις παγίων στοιχείων της εταιρείας στόχου και εκποιήσεις 

αποθεµάτων της.  

 

Μια πιο ευέλικτη µορφή αποπληρωµής είναι η µετατροπή του δανείου σε 

παραχωρούµενες µετοχές. Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειστής µπορεί να αποφασίσει 

είτε να παραλαµβάνει στο µέλλον τµηµατικά το ποσό που αντιστοιχεί στο δάνειο που 

παραχώρησε, ή να συµφωνήσει αντί αυτού να µετατραπεί το δάνειο σε µετοχές που θα 

διατηρεί στην κατοχή του και θα εισπράττει τα µερίσµατα. Σε αυτή την περίπτωση και 

εφόσον η εταιρεία είναι δυναµικά αναπτυσσόµενη, µπορεί να επωφεληθεί, εκτός από 

την καταβολή των µερισµάτων, και από την πώληση των µετοχών, όταν κρίνει ότι είναι 

προς το συµφέρον του, και έτσι να ανακτήσει τη συνολική αξία του αρχικού δανείου. 
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� Πληρωµή µε ανταλλαγή µετοχών 

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα τα κεφάλαια για την εξαγορά και η αγοράστρια εταιρεία 

δεν είναι διατεθειµένη να εµπλακεί σε τραπεζικό δανεισµό, τότε µπορεί να ρίξει στο 

τραπέζι των διαπραγµατεύσεων την ανταλλαγή µετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, 

πρέπει να αποφασιστεί πόσες µετοχές είναι διατεθειµένη η αγοράστρια εταιρεία να 

προσφέρει στους µετόχους της εταιρείας στόχου ώστε να συµφωνήσουν στην Σ&Ε. 

Είναι λογικό η αγοράστρια εταιρεία να προσφέρει τις λιγότερες δυνατόν µετοχές 

προκειµένου να πετύχει τους στόχους της και η πλευρά των µετόχων της εταιρείας 

στόχου να αποζητά τις περισσότερες δυνατές. Εντούτοις, η τελική συµφωνία είναι µια 

λεπτή ισορροπία ανάµεσα στο πόσα είναι διατεθειµένη να παραχωρήσει η αγοράστρια 

εταιρεία και πόσα ικανοποιούν την εταιρεία στόχο (Παπαδάκης, 2002).  Συνήθως, όταν 

οι τιµές των µετοχών στην χρηµατιστηριακή αγορά είναι υψηλές,  προτιµάται η 

ανταλλαγή µετοχών.  

 

Η ανταλλαγή των µετόχων πετυχαίνει κάτι που οι προηγούµενες πρακτικές δεν 

καταφέρνουν. Πρόκειται για την δέσµευση των επενδυτών και των στελεχών της 

εταιρείας στόχου στην νέα συγχωνευµένη εταιρεία που θα προκύψει. Οι µετοχές 

ουσιαστικά συνδέουν τον πλούτο τους µε την επιτυχηµένη πορεία που θα ακολουθήσει 

η συγχωνευµένη εταιρεία. Ακόµη πιο δεσµευτική είναι αυτή η κίνηση αν οι µετοχές 

που θα παραχωρηθούν είναι προνοµιούχες. Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι 

αυτή η πρακτική δεν καταναλώνει βραχυχρόνια κεφαλαία και δεν φεύγουν χρήµατα 

από το ταµείο της εταιρείας, διαχρονικά αποδεικνύεται η πιο ακριβή µορφή 

χρηµατοδότησης, καθώς, κατόπιν µεγαλύτερος αριθµός µετόχων θα διεκδικεί µερίδα 

των πραγµατικών κερδών και των µερισµάτων (Παπαδάκης, 2002). 
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� Συνδυασµός Τρόπων 

Συνήθως, οι εταιρείες συµφωνούν στις µεταξύ τους διαπραγµατεύσεις για παροχή 

πακέτου που περιλαµβάνει ένα µέρος της καταβολής σε µετρητά και το υπόλοιπο σε 

µετατρέψιµες προνοµιούχες ή µετατρέψιµες οµολογίες (Παπαδόπουλος, 1990). Ο λόγος 

που µπορεί να µην επιλέξουν οι επενδυτές της εταιρείας στόχου την εξολοκλήρου 

καταβολή σε µετρητά είναι διότι µε τις µετοχές συµµετέχουν στην ανάπτυξη της 

εταιρείας και εξασφαλίζουν τµήµα από τα διανεµηθέντα κέρδη και µερίσµατα. 

Επιπλέον, η καταβολή των µετρητών συνήθως συνοδεύεται από καταβολή υψηλότερων 

φόρων. Στα στελέχη προσφέρεται κάποια µορφή έκτακτης χρηµατικής παροχής, µε τη 

µορφή Bonus, ώστε να εξαλειφθεί η απροθυµία τους και να καµφθούν οι τυχόν 

αντιστάσεις προς τη νέα κατάσταση που ξεδιπλώνεται µπροστά τους.      
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1.8 Στάδια ∆ιαδικασίας Σ&Ε 

 

Η διαδικασία των Σ&Ε είναι µια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

προσεγµένες ενέργειες και συντονισµένες κινήσεις. Ο Sudarsanam  (2003) προτείνει 

ένα διαχωρισµό της διαδικασίας σε 5 στάδια. Ο διαχωρισµός αυτός αποσκοπεί στο να 

απλουστεύει τη διαδικασία σε κατανοητά βήµατα, το καθένα από τα οποία θα 

συνδυάζεται και/ ή θα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του επόµενου. 

 

Πιο συγκεκριµένα, πρωταρχικό βήµα είναι η ανάπτυξη της Εταιρικής Στρατηγικής. 

Κάθε εταιρεία πρέπει να εναρµονίσει τις επιµέρους στρατηγικές των τµηµάτων της µε 

την ενιαία και αυτοτελή στρατηγική της εταιρείας ως ολότητα, χρησιµοποιώντας 

εργαλεία όπως η στρατηγική ανάλυση κατά Porter, SWOT ανάλυση, ανάλυση PEST. 

 

Αφού, έχει αποφασίσει που θέλει  να φθάσει η εταιρεία και σε τι αποσκοπεί, επόµενο 

βήµα  είναι η επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής εξαγορών. Για να προσφέρουν αξία 

οι Σ&Ε, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτίµηση και αξιολόγηση της εταιρείας στόχου, 

τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει είτε να δηµιουργούν αξία στην αγοράστρια 

εταιρεία µε την µορφή συνεργιών, αποδόσεων, περιουσιακών στοιχείων, είτε µε την 

καταλληλότητα των πόρων και των ικανοτήτων που θα της προσδώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. 

 

Εφόσον, έχει πραγµατοποιηθεί το θεωρητικό κοµµάτι της ανάλυσης, το τρίτο στάδιο 

αναφέρεται σε πιο τεχνικά θέµατα, που περιλαµβάνουν τις επαφές, τις 

διαπραγµατεύσεις, την επιλογή των συµβούλων που θα συµµετέχουν, τον έλεγχο των 

εσωτερικών της εταιρείας στόχου, ήτοι νοµικές υποχρεώσεις, οικονοµικά φορολογικά 

ζητήµατα, εταιρική κουλτούρα, συµφωνίες για τις θέσεις που θα καταλάβουν τα 
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στελέχη µετά τη συγχώνευση, συνταξιοδοτικά ή άλλες παροχές προς τους 

εργαζοµένους, κ.α. 

 

Στο σηµείο αυτό, έχουν εξεταστεί όλα τα στοιχεία της εταιρείας στόχου ακριβώς πριν 

την κάθε αυτή συγχώνευση και έχουν εκτιµηθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την 

ολοκλήρωση της. Το τέταρτο στάδιο λοιπόν, είναι η κορύφωση όλης αυτής της 

συντονισµένης προσπάθειας, η συγχώνευση. Στο στάδιο αυτό, δεν είναι καθόλου 

σπάνιο να εµφανίζονται προβλήµατα που δεν είχαν προβλεφθεί καθόλου ή δεν είχε 

εκτιµηθεί σωστά η δυναµική τους, ειδικότερα αν σκεφθούµε ότι εµπλέκεται πλέον πολύ 

δραστικά ο ανθρώπινος παράγοντας, που από την φύση του είναι απρόβλεπτος και 

δύσκολος να διαχειριστεί. Πρόκειται ουσιαστικά για το crash test όλης της 

προσπάθειας, αφού η επιτυχία του εγχειρήµατος εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό από αυτό 

το στάδιο και από τις ενέργειες των εµπλεκόµενων σε αυτό. 

 

Το πέµπτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης και της ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Ο σκοπός αυτού του 

σταδίου είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο ήταν επιτυχής η συγχώνευση, τι απόκλιση 

υπήρχε από τις αρχικές εκτιµήσεις, σε ποιο βαθµό πραγµατοποιήθηκαν οι αρχικοί 

στόχοι (χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά), γενικά τι εµπειρία αποκόµισε η αγοράστρια 

εταιρεία από την όλη διαδικασία και πως µπορεί να τη χρησιµοποιήσει στον µέλλον και 

σε µελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε γενικές γραµµές η επιτυχία ενός τέτοιου 

εγχειρήµατος, δεν εξαρτάται κατά αποκλειστικότητα από την επιτυχία ενός µόνο 

σταδίου. Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι οι Σ&Ε δεν είναι 

απλές οικονοµικές συναλλαγές, αλλά µια διαδικασία στρατηγικής σηµασίας, που η 
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επιτυχία του κάθε σταδίου συνεισφέρει το ανάλογο λιθαράκι στη µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα των Σ&Ε, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη πειθαρχία και προσήλωση 

στους εταιρικούς στόχους ακατάπαυστα. 
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1.9 Παράγοντες Απόδοσης Σ&Ε 

 

Βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε µπορούµε να αναφερθούµε συγκεντρωτικά στους 

παράγοντες που βάση εµπειρικών µελετών σχετίζονται µε την απόδοση των Σ&Ε. Σε 

πρώτο βαθµό, µπορούµε να διαχωρίσουµε τους παράγοντες σε µακροπρόθεσµους και 

σε βραχυπρόθεσµους. 

 

Οι µακροπρόθεσµοι παράγοντες σχετίζονται µε την απόφαση µιας επιχείρησης να 

εµπλακεί σε µια δραστηριότητα Σ&Ε, προσεκτικά σχεδιάζοντας την και επιλέγοντας 

την σαν τµήµα της εταιρικής στρατηγικής της που θα της προσφέρει νέο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, ή θα της επιτρέχει να διατηρήσει τα ήδη 

πλεονεκτήµατα της. 

 

Τέτοιοι παράγοντες είναι ο βαθµός συσχέτισης των δραστηριοτήτων της αγοράστριας 

εταιρείας και της εταιρείας στόχου. Πάνω στο θέµα αυτό υπάρχουν αντικρουόµενες 

µελέτες που υποστηρίζουν και παρέχουν συµπεράσµατα που υποστηρίζουν και τις δύο 

αντίθετες απόψεις.  

 

Έτσι, ένας µεγάλος αριθµός µελετών (Ansoff, 1965; Rumelt, 1974; Porter, 1985; Singh 

& Montgomery, 1987; Shelton, 1988; Ravenscraft & Scherer, 1988, Markides, 1995) 

υποστηρίζει ότι στις περιπτώσεις των συσχετισµένων Σ&Ε, (οριζόντιες, κάθετες και 

οµοκεντρικές) τα κέρδη είναι υψηλότερα, λόγω των λειτουργικών συνεργιών και της 

αύξησης της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας. 

 

Η µελέτη των Elefteriadis et al., (2008) µελετώντας ένα δείγµα 50 ελληνικών εταιρειών 

που ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες Σ&Ε το διάστηµα 1998-2002, ασχολήθηκε µε την 

επιτυχία των συσχετισµένων και ασυσχέτιστων Σ&Ε. Εξετάζοντας 26 αριθµοδείκτες, 
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κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι συσχετισµένες Σ&Ε παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

επιτυχία από ότι οι ασυσχέτιστες από άποψη ρευστότητας, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο από 

άποψη αριθµοδεικτών κερδοφορίας και επένδυσης ποια παρουσιάζει µεγαλύτερα 

ποσοστά επιτυχίας.  

 

Στον αντίποδα, υποστηρίζεται ότι οι ∆ιαγώνιες Σ&Ε µπορούν και έχουν παράγει 

σηµαντική αξία (Grant et al., 1988; Seth, 1990; Ashlinger & Copeland, 1996), λόγω 

δηµιουργίας διοικητικών και χρηµατοοικονοµικών συνεργειών και από την κοινή και 

αποτελεσµατική χρήση των Πόρων και των Ικανοτήτων. Στη µελέτη των Ashlinger και 

Copeland (1996) το 80% από δείγµα 829 επιχειρήσεων παρουσίαζαν απόδοση 

µεγαλύτερη από το κόστος κεφαλαίου σε διάστηµα 10 ετών. Βέβαια, οι εταιρείες 

παρουσίαζαν κάποια κοινά στοιχεία όπως τεχνογνωσία, Marketing, κ.α. Σε αυτή την 

κατηγορία εµπίπτει η General Electric, που έχοντας ως κοινό στοιχείο την κατασκευή 

µηχανών έχουν πραγµατοποιήσει Σ&Ε σε διαφορετικούς κλάδους. Αντίθετα, ο Jensen 

(1986) υποστηρίζει οι ασυσχέτιστες Σ&Ε διατηρούν χαµηλότερο ποσοστό επιτυχίας, 

λόγω της εµπλοκής των στελεχών σε ένα καινούργιο κλάδο και του συνακόλουθου 

επιχειρηµατικού ρίσκου που αυτό επιφέρει. 

 

Σηµαντική συµβολή έχει η φάση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος της επιχείρησης και η 

οικονοµία γενικότερα. Κλάδοι που βρίσκονται σε στάδιο ωρίµανσης χωρίς να 

προσφέρει ο κλάδος τους περαιτέρω δυνατότητες επένδυσης µπορούν να επιλέξουν να 

εµπλακούν σε δραστηριότητες Σ&Ε (Boston Consulting Model). Η καλή κατάσταση 

της οικονοµίας δηµιουργεί αίσθηµα αισιοδοξίας και εφορίας στους επενδυτές που 

εξετάζουν την εµπλοκή τους σε Σ&Ε, είτε για να εκµεταλλευτούν ένα νέο γοργά 

αναπτυσσόµενο κλάδο είτε να ελέγξούν το δικό τους. 
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Κλειδί επιτυχίας αποτελεί το κατάλληλο Timing της συναλλαγής. Ο Pearson στο βιβλίο 

του Successful Acquisitions of Unquoted Companies (1999) δίνει έµφαση στον 

παράγοντα χρόνο. Σε περιόδους που η οικονοµία είναι σε ύφεση, υπάρχουν λιγότεροι 

υποψήφιοι αγοραστές, δεν υπάρχει πίεση χρόνου και οι τιµές διαπραγµατεύονται 

καλύτερα. Όταν όµως, η οικονοµία και ο κλάδος ανθίζουν, οι τιµές είναι υψηλότερες, 

το γενικότερο αίσθηµα της αισιοδοξίας δηµιουργεί περισσότερους υποψήφιους 

αγοραστές και ο χρόνος πιέζει για γρήγορο κλείσιµο της συµφωνίας.  

 

Οι βραχυπρόθεσµοι παράγοντες έχουν σχέση µε την κάθε αυτή Σ&Ε, καθώς αφορά τις 

συνθήκες και τις τακτικές κατά τη διάρκεια της Σ&Ε. Αναφέρονται στη διάθεση της 

προσφοράς, στον τρόπο της προσφοράς και στον τρόπο πληρωµής για την Σ&Ε.  Οι 

εχθρικές προσφορές φέρουν µεγαλύτερες αποδόσεις στους µετόχους της εταιρείας 

στόχου (Walkling, 1985; Datt et al., 1992; Holl & Kyriazis, 1997). Στις συναλλαγές µε 

µετρητά, συνήθως επωφελούνται οι µέτοχοι της εταιρείας στόχου περισσότερο από ότι 

αν πραγµατοποιούνταν µε µετοχές (Bruner, 2004). Αντίθετα, λογιστικές µελέτες 

υποστηρίζουν ότι η πληρωµή µε µετοχές εµποδίζει την εµφάνιση υπεραξίας και έτσι τα 

κέρδη αυξάνονται. Εάν το µέγεθος της εταιρείας στόχου είναι µικρότερο από την 

αγοράστρια εταιρεία, οι αποδόσεις των πρώτων αυξάνονται (Holl & Kyriazis, 1997).  

 

Oι Bertoncelj και Kovac (2007) διεξήγαγαν µια µελέτη σε 12 εταιρείες της Σλοβενίας 

που ενεπλάκησαν σε 25 Σ&Ε το διάστηµα 1997-2005, χρησιµοποιώντας 

ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας τους 

επικεντρώθηκαν σε 10 συνολικά παράγοντες επιτυχίας της Σ&Ε, 5 hard παράγοντες και 

5 soft παράγοντες. Η επιτυχία, βάση της µελέτης τους, εξαρτάται από την ενδελεχή και 

ορθή επαγγελµατικά αναζήτηση του στόχου, τη ρεαλιστική αξιολόγηση των συνεργιών, 

τη σωστή χρήση των µέσων χρηµατοδότησης, από ένα προαποφασισµένο και 
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λεπτοµερή προσχέδιο Σ&Ε και από τη γρήγορη εφαρµογή του. Οι ερευνητές 

παρατηρούν ότι τα στελέχη που εµπλέκονται στην δραστηριότητα της Σ&Ε, συνήθως 

αξιολογούν υψηλότερα τους hard παράγοντες και δείχνουν να αµελούν τους soft, την 

εταιρική κουλτούρα, την ικανότητα να διαχειριστεί την Σ&Ε η οµάδα των στελεχών 

που αποφασίστηκε να συµµετάσχει, την εργασιακή καινοτοµία, το δηµιουργικό 

εταιρικό περιβάλλον και τα κανάλια επικοινωνίας µέσα στην εταιρεία. Ουσιαστικά, η 

επιτυχία επηρεάζεται από την αρµονική ισορροπία όλων αυτών των παραγόντων και 

από τον τρόπο που αλληλό επηρεάζονται.    

 

Τους “Soft” παράγοντες στοχοποιεί για την αποτυχία Σ&Ε και οι Carleton και 

Lineberry (2004). Πιο συγκεκριµένα, στα πρώτα στάδια προσαρµογής δεν είναι 

καθόλου απίθανο να υπάρξει έλλειψη συγκέντρωσης στον πελάτη, αφού οι εσωτερικές 

διεργασίας θα είναι πρώτες στην Agenda. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι επιρρεπές στο 

να νιώθει έλλειψη υποκίνησης σε αλλαγές αντίστοιχης σηµαντικότητας µε Σ&Ε. ∆εν 

είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους όχι µόνο υψηλόβαθµα 

στελέχη αλλά και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι. Τέλος, εταιρείες µε χρόνια παρουσίας 

στην αγορά επωφελούνται από την αφοσίωση των πελατών στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του (loyalty). Μια επικείµενη Σ&Ε, µε αφοµοίωση της εταιρείας και αλλαγή 

των Brands της, δηµιουργεί σύγχυση στον πελάτη και αποξένωση από την κατανάλωση 

τους.   

 

Τέλος, οι Soubeniotis et al. (2006) αναφέρουν ότι το 50% των εταιρειών που 

εµπλέκονται σε Σ&Ε δεν πετυχαίνουν τους αρχικούς τους στόχους. Οι λόγοι που 

στοχοποιούνται για την αποτυχία µπορούν να κυµαίνονται στην αποτυχηµένη 

προσπάθεια να καταστεί ένας αποτελεσµατικός στρατηγικός προγραµµατισµός είτε στις 

υψηλές προσδοκίες που δεν στηρίζονται σε ρεαλιστική βάση. Το κόστος εξαγοράς 
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συνήθως είναι πολύ υψηλό ενώ δεν µπορούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά οι 

αντικρουόµενες εταιρικές κουλτούρες, συχνά µε αποτέλεσµα η διαδικασία της 

ολοκλήρωσης να απαιτεί περισσότερο χρόνο από την αρχική εκτίµηση. Βέβαια, 

εξωγενείς παρεµβάσεις και θεσµικό πλαίσιο, αλλά και γενικότερη πολιτική, κοινωνική 

και οικονοµική συγκυρία µπορούν διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην αποτυχία του 

εγχειρήµατος. 
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Κεφάλαιο 2ο  

 

2. 1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν πραγµατοποιήσει µελέτες αναζητώντας τη χρυσή συνταγή της 

επιτυχίας των Σ&Ε. Χρησιµοποιώντας τα διάφορα εργαλεία µεθοδολογίας που έχουν 

στη διάθεση τους, ερευνούν κατά πόσο υπήρξαν αποτελεσµατικές ή όχι οι Σ&Ε. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα σύνολο µελετών που ασχολήθηκαν µε το θέµα 

χρησιµοποιώντας συναφή µεθοδολογικά εργαλεία µε την παρούσα µελέτη. 

 

Οι Weston και Mansinghka (1971) εξέτασαν ένα δείγµα εταιρειών της δεκαετίας του 

1960 που είχαν εµπλακεί σε διαγώνιες Σ&Ε και ένα δείγµα από εταιρείες που δεν είχαν 

εµπλακεί καθόλου σε Σ&Ε. Τα αποτελέσµατα τους παρουσίαζαν ότι οι διαγώνιες Σ&Ε, 

µπορεί την πρώτη περίοδο να υστερούσαν σε κερδοφορία σε σύγκριση µε την δεύτερη 

κατηγορία αλλά τελικά κατάφεραν να την υποσκελίσουν. Η κατάσταση αποδόθηκε στο 

αποτελεσµατικό management των εταιρειών και στην πιο ορθολογική χρήση των 

δανειακών κεφαλαίων. 

 

Ο Meeks (1977) έλεγξε δείγµα 233 Σ&Ε το διάστηµα 1964-1972 στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, και εξετάζοντας τον συντελεστή απόδοσης λειτουργίας ROA, παρατήρησε 

ότι στην µετά Σ&Ε εποχή, ο συντελεστής χειροτέρευε σε σχέση µε τον µέσο όρο του 

κλάδου. 

 

Οι Salter & Weinhold (1979) εξέτασαν δείγµα εξαγοράζουσων εταιρειών στις Η.Π.Α 

και παρατήρησαν ότι ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων (ROE) ήταν 
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κατά 44% κάτω από το µέσο όρο των επιχειρήσεων που διαπραγµατεύονταν τις µετοχές 

τους στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  

 

Τον ίδιο δείκτη επέλεξε και οι Cosh et al. (1980) σε δείγµα 225 εταιρειών στο Ην. 

Βασίλειο αυτή τη φορά το διάστηµα 1967-1970, και αντίθετα, παρατήρησε ότι µετά 

από 3 και 5 χρόνια, η κερδοφορία αυξήθηκε σε σύγκριση µε εταιρείες που δεν είχαν 

εµπλακεί σε Σ&Ε.  

 

Ο Kumar (1984) κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση όταν εξέτασε δείγµα 241 

συγχωνευµένων εταιρειών στο Ην. Βασίλειο το διάστηµα 1967-1974 και µε βάση των 

ίδιο δείκτη (ROE) παρατήρησε ότι οι εταιρείες µετά από 3 έτη παρουσίαζαν 

χειροτέρευση σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους, αλλά δεν υπήρχε καµιά 

παρόµοια ένδειξη µετά τα 5 χρόνια. 

 

Ο Mueller (1980 και 1985) πραγµατοποίησε 2 ανάλογες έρευνες διαφοροποιώντας το 

δείγµα του αλλά χρησιµοποιώντας παρόµοια µεθοδολογική προσέγγιση. Εξετάζοντας 

τους δείκτες ROA, ROE και ROC, αρχικά σε δείγµα 287 αµερικάνικων συγχωνευµένων 

εταιρειών το διάστηµα 1962-1972, παρατήρησε ότι υπήρξαν λιγότερο κερδοφόρες από 

αυτές του ίδιου κλάδου που δεν ενεπλάκησαν σε Σ&Ε. Αντίστοιχα αποτελέσµατα 

παρουσίασε και η δεύτερη µελέτη του, όπου εξέτασε αυτή τη φορά τις 100 µεγαλύτερες 

αµερικανικές εταιρείες που ενεπλάκησαν σε Σ&Ε το διάστηµα 1950-1982 και 

αντίστοιχα παρουσίασαν σηµαντικές απώλειες.  

 

Ο δείκτης ROA χρησιµοποιήθηκε τόσο στην µελέτη του Kusewitt (1985) όσο και στων 

Ravenscraft και Scherer (1987a). Ο Kusewitt µελέτησε 138 επιχειρήσεις στις Η.Π.Α 

που σε διάστηµα 10 ετών (1967-1976) ενεπλάκησαν σε 3,500 δραστηριότητες Σ&Ε. Τα 
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αποτελέσµατα του έδειξαν ότι υπήρχε αρνητική σχέση ανάµεσα στο ROA και στο 

µέγεθος της εξαγοραζόµενης εταιρείας. Αντίστοιχα αποτελέσµατα είχε και η µελέτη 

των Ravenscraft και Scherer για το δείγµα των 471 περιπτώσεων Σ&Ε που µελέτησαν 

το 1950-1977. Παρατήρησαν ότι κατά µέσο όρο ο ROA των συγχωνευµένων εταιρειών 

µειωνόταν κατά 0,5% ανά έτος σε όσες είχαν επιλέξει να εφαρµόσουν ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο λογιστικού χειρισµού συγχώνευσης κατά την αµερικανική 

νοµοθεσία (pooling method). Επίσης, σε άλλη µελέτη τους (1987b) παρατήρησαν ότι 

στις εχθρικές Σ&Ε µέσω δηµόσιων προσφορών το ROA βρισκόταν επίσης σε αρνητικό 

συσχετισµό.  

 

Οι Healy et al. (1992) µελέτησαν τις 50 µεγαλύτερες αµερικάνικες Σ&Ε για το 

διάστηµα 1979-1984, και παρατήρησαν ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώνεται 

σηµαντικά ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συµβαίνει στην περίπτωση του αριθµοδείκτη του 

καθαρού κέρδους. Το 1997 µε το ίδιο δείγµα για το ίδιο διάστηµα, παρατήρησαν ότι οι 

λειτουργικές χρηµατορροές ήταν αυξηµένες, όµως το κέρδος τους δεν ξεπερνούσε το 

αντίτιµο που καταβλήθηκε για την κάθε Σ&Ε. Εποµένως, κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι οι επενδυτικές δραστηριότητες τους ήταν µηδενικής ΚΠΑ. 

 

Οι Chatterjee και Meeks (1996) σε δείγµα 144 βρετανικών εταιρειών το διάστηµα 

1977-1990, παρατήρησαν ότι δεν υπήρξε αλλαγή στην κερδοφορία για το διάστηµα 

1977-1985. Αντίθετα, θετικά ήταν τα µεγέθη το διάστηµα 1985-1990, πράγµα που 

σχετίστηκε µε φορολογικές αλλαγές στο καθεστώς του Ην. Βασιλείου. 

 

Ο Ghosh (2001) διερεύνησε τις περιπτώσεις 315 αµερικάνικων εταιρειών το διάστηµα 

1981-1995, και αντιπαραβάλλοντας τις µε εταιρείες που δεν είχαν εµπλακεί σε Σ&Ε το 
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αντίστοιχο διάστηµα, παρατήρησε ότι µετά τις Σ&Ε οι χρηµατορροές αυξάνονταν όταν 

αυτές έγιναν µε µετρητά, ενώ µειώνονταν όταν έγιναν µε ανταλλαγή µετοχών. 

 

Στη µελέτη τους ο Moeller et al., (2003) εξέτασε ένα δείγµα 12.023 Σ&Ε το διάστηµα 

1980-2001 και ανακάλυψε ότι οι µικρές εταιρείες κέρδισαν συνολικά 8 δις USD ενώ οι 

µεγάλες απώλεσαν 226 δις USD µε την ανακοίνωση της Σ&Ε στην οποία ενεπλάκησαν. 

Οι µελετητές συµπεραίνουν ότι οι µέτοχοι των µικρών εταιρειών επωφελούνται 

περισσότερο µε την ανακοίνωση της Σ&Ε από ότι οι µεγάλες εταιρείες διότι οι µεγάλες 

εταιρείες συνήθως δραστηριοποιούνται σε Σ&Ε όταν έχουν εξαντλήσει τα όρια 

ανάπτυξης τους και αντιµετωπίζουν πρόβληµα διαχείρισης λόγω µεγέθους. Θεωρούν 

ότι το µέγεθος της εταιρείας είναι πιο σηµαντικό από τον τρόπο χρηµατοδότησης της 

Σ&Ε και από την οργανωσιακή δοµή της εταιρείας. Μόνο στην περίπτωση Σ&Ε των 

θυγατρικών εταιρειών, παρουσιάζεται θετική εξέλιξη. 

 

Η µελέτη του European Corporate Governance Institute (Martynova et al., 2006) ερευνά 

την κερδοφορία 155 ευρωπαϊκών εταιρειών το διάστηµα 1997-2001. Μεταξύ των 

διαπιστώσεων που κάνει, είναι ότι η κερδοφορία των εταιρειών χειροτέρευσε µετά τη 

Σ&Ε. Ωστόσο, η αρνητική πορεία συµπαρασύρει και τις εταιρείες που επιλέχθηκαν να 

εξεταστούν από τον ίδιο κλάδο χωρίς να έχουν εµπλακεί σε δραστηριότητα Σ&Ε. Με 

αυτή την αφορµή, καταλήγουν ότι η κερδοφορία επηρεάζεται περισσότερο από 

µακροοικονοµικούς παράγοντες και όχι από αυτή καθ’ αυτή την Σ&Ε. Επίσης, θέτει 

αµφιβολία για την βασιµότητα της εξήγησης που παρέχει η µορφή χρηµατοδότησης, η 

βιοµηχανική συσχέτιση ή η γεωγραφική σκοπιά πάνω στο φαινόµενο των Σ&Ε. 

Επιπρόσθετα, παρατηρεί ότι η απόδοση χειροτερεύει στις περιπτώσεις των εχθρικών 

εξαγορών και των δηµόσιων προσφορών. Τέλος, διακρίνει ότι στις Σ&Ε  όπου η 
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εταιρεία στόχος ήταν αρκετά µεγάλη, η κερδοφορία αυξάνεται σε αντίθεση µε µια 

µικρή εταιρεία στόχος όπου εµφανίζεται πτώση.  

 

Οι µελέτες αποδεικνύουν διφορούµενα αποτελέσµατα. Κάποιες υποστηρίζουν ότι οι 

Σ&Ε οδήγησαν σε καλύτερα αποτελέσµατα για την εταιρεία, κάποιες ότι δεν έφεραν 

καµιά αλλαγή και κάποιες ότι ήταν µια ατυχής κίνηση που ίσως έπρεπε να αποφευχθεί. 

Εντούτοις, όλες προσέφεραν πληροφόρηση και φώτισαν πλευρές ενός θέµατος που 

µόνο µονοδιάστατα δεν πρέπει να εξεταστεί. 

 

Η διαφοροποίηση των απόψεων των µελετητών σχετίζεται µε την κάθε αυτήν ουσία του 

φαινοµένου. Οι Σ&Ε, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, δεν 

αποτελούν πανοµοιότυπα φαινόµενα. Οι µελέτες προσέφεραν διαφορετική 

πληροφόρηση, ενίοτε και αντικρουόµενη, διότι η εξέταση τους καταλάµβανε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, διαφορετικό δείγµα, διαφορετική χώρα (Parrino & 

Harris, 1999). 
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Κεφάλαιο 3ο  

 

3.1 Μεθοδολογία 

 

Οι Σ&Ε απαιτούν για να πραγµατοποιηθούν µεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις. Οι 

επενδύσεις συνοδεύονται από υψηλό βαθµό δέσµευσης και κινδύνου. Αυτό από µόνο 

του καθιστά τις Σ&Ε, ένα φαινόµενο µε έντονο ενδιαφέρον. Η εµπλεκόµενη εταιρεία σε 

Σ&Ε αναµένει από την επένδυση αυτή να έχει απόδοση τουλάχιστον ίση µε το κόστος 

κεφαλαίου. Το κατά πόσο κάτι τέτοιο επαληθεύεται στη πράξη έχει υπάρξει το 

αντικείµενο πολλών µελετών.  

 

Το αποτέλεσµα της έκβασης µιας Σ&Ε θα µπορούσε να  

 

Α. να αυξήσει την αξία της επένδυσης 

Β. να µειώσει την αξία της επένδυσης  

Γ. να αφήσει αµετάβλητη την αξία µιας επένδυσης. 

 

Η προσέγγιση της διερεύνησης του πραγµατικού αποτελέσµατος έχει βασιστεί σε 

διάφορες µεθοδολογίες που καθορίζουν και το κύρος των αποτελεσµάτων. 

 

Οι µεθοδολογίες διακρίνονται µε βάση το µέγεθος του δείγµατος σε µελέτες 

περιπτώσεων επιχειρήσεων και σε µελέτες µεγάλου δείγµατος επιχειρήσεων.  

 

Οι µελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων αναφέρονται σε ένα µικρό αριθµό δείγµατος, 

µέχρι περίπου 5 επιχειρήσεις και εξετάζονται µε διάφορες µεθοδολογίες που 

αναφέρονται παρακάτω.  Οι µελέτες αυτές αναφέρονται και ως case studies ή clinical 
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studies. Στη εξέταση αυτής της µεθοδολογίας, µπορεί να εφαρµοστεί αξιολόγηση των 

ιδιαίτερων συνθηκών που οδήγησαν σε Σ&Ε, διάφορα ιστορικά και οικονοµικά 

στοιχεία, µεµονωµένες θεωρήσεις των στελεχών, αξιολόγηση των στρατηγικών και 

οργανωσιακών παραγόντων (Kaplan, 1989; Lys & Vincent, 1995; Ruback, 1983). 

 

Οι µελέτες µεγάλου δείγµατος επιχειρήσεων εξετάζουν µεγάλο όγκο επιχειρήσεων. Οι 

κύριες µεθοδολογίες που εφαρµόζονται είναι οι µελέτες λογιστικής, οι µελέτες 

ανάλυσης επιχειρηµατικών κινδύνων και οι µελέτες δηλώσεων στελεχών των 

επιχειρήσεων. Ενίοτε, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και συνδυαστικά ανά ζεύγη για πιο 

λεπτοµερή και αξιόπιστα αποτελέσµατα (Kaplan, 1986; Bruner, 2002). 

 

Οι µελέτες λογιστικές, γνώστες και ως Accounting Studies, εξετάζουν καταγεγραµµένα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και σηµαντικούς αριθµοδείκτες των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων σε Σ&Ε πριν και µετά την Σ&Ε. Αναλύουν τις µεταβολές στα καθαρά 

κέρδη, στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, στη ρευστότητα, κ.α. για να 

εξετάσουν αν υπήρξε µεταβολή στην επίδοση της επιχείρησης. Η εξέταση αναφέρεται 

στη σύγκριση των επιλεγµένων µεγεθών των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων µε το µέσο 

όρο του κλάδου που ανήκουν για το ίδιο χρονικό διάστηµα ή µε την ηγέτιδα επιχείρηση 

του κλάδου ή και µε το µέσο όρο των σηµαντικότερων επιχειρήσεων ανταγωνιστών του 

κλάδου (Νιάρχος, 2002), είτε µε προβλέψεις υποθετικών στοιχείων της ίδιας της 

επιχείρησης εάν δεν προχωρούσε σε Σ&Ε, είτε ακόµη και µε δείγµα επιχειρήσεων που 

το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν προχώρησαν σε Σ&Ε (Altman, 1968).  

 

Η εν λόγω µέθοδος, παρουσιάζει µεγαλύτερη αντικειµενικότητα και αξιοπιστία από τις 

δύο που θα αναφερθούν παρακάτω, κυρίως γιατί οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

που χρησιµοποιούνται ως πηγή έχουν ελεγχθεί ώστε να προσφέρεται µε σαφήνεια η 
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πληροφόρηση της πραγµατικής επιχειρησιακής επίδοσης της εταιρείας και όχι της 

εκτίµησης ή της προσδοκίας του επενδυτή. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο διαχρονικά η 

επιχείρηση να αλλάξει τα πρότυπα που χρησιµοποιεί για την καταγραφή των 

αποτελεσµάτων της, να τροποποιηθούν οι κρατικές φορολογικές πρακτικές, είτε να 

υπάρχουν διαφορές σε διακρατικό επίπεδο σε περίπτωση Σ&Ε που είναι διεθνείς. Ο 

πληθωρισµός µπορεί να αλλοιώσει τα δεδοµένα ακούσια, αλλά και εκούσια µπορούν 

αλλοιωθούν αν τα στελέχη της επιχείρησης θέλουν να παρουσιάσουν µια κατάσταση 

που δεν ισχύει (Bruner, 2002).   

 

Οι µελέτες ανάλυσης επιχειρηµατικών γεγονότων, γνωστές και ως Event Studies, 

στηρίζονται στην εκτίµηση της επίπτωσης του γεγονότος µιας Σ&Ε πάνω στον πλούτο 

των µετόχων. Ουσιαστικά εξετάζουν την αντίδραση της τιµής της µετοχής µετά από 

σηµαντικές ανακοινώσεις στην χρηµατιστηριακή αγορά, στην προκειµένη περίπτωση 

από ανακοίνωσης µιας Σ&Ε. Εξετάζεται λοιπόν, η αντίδραση της τιµής ως διαφορά 

πραγµατικής και προσδοκώµενης τιµής. Η διαφορά αυτή θα δείξει αν υπήρξε θετική ή 

αρνητική απόδοση µε την ανακοίνωση της Σ&Ε. Το διάστηµα ανάλυσης αποτελεί την 

περίοδο µελέτης, όπου µέρα 0 ορίζεται η µέρα της ανακοίνωσης. Η µέθοδος αυτή 

δέχθηκε ισχυρή κριτική, εντούτοις στη δεκαετία του 1970 εφαρµόστηκε ευρέως σε 

πολλές µελέτες (Caves, 1989).  

 

Στα θετικά που προσφέρει σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους, είναι η άµεση µέτρηση της 

αξίας που δηµιουργείται στους επενδυτές από τη µεταβολή της τιµής της µετοχής και η 

άµεση αποτύπωση µελλοντικών προσδοκιών για την επίδοση της επιχείρησης. Παρέχει 

ευκολία στη χρήση µεγάλου δείγµατος, ωστόσο, τα µειονεκτήµατα που τη συνοδεύουν 

έχουν κυρίως σχέση µε εγγενείς αδυναµίες της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, όπως η 

αποτελεσµατικότητα, η ορθολογικότητα, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας 
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αγοροπωλησιών. Η µέθοδος δεν µπορεί να διαχωρίσει εάν ένα θετικό αποτέλεσµα σε 

µια επιχείρηση, έχει άµεση και αποκλειστική σχέση µε την Σ&Ε που ενεπλάκη και αν 

προήλθε από πραγµατικά οικονοµικά κέρδη, ή αποτελεί αποτέλεσµα ανωµαλίας της 

κεφαλαιαγοράς και απρόβλεπτων συµβάντων που διαταράσσουν την ηρεµία της αγοράς 

(Healy et al., 1992).  

 

Η τρίτη µέθοδος, οι δηλώσεις στελεχών επιχειρήσεων ενέχει σε µεγάλο βαθµό τον 

ανθρώπινο παράγοντα στην ανάλυση της. Σε αυτή τη µεθοδολογία, ο ερευνητής 

συντάσσει ερωτηµατολόγιο µε δοµηµένες ερωτήσεις που µπορούν να δεχτούν σαφείς 

και ξεκάθαρες απαντήσεις, ή συναντά τα στελέχη σε ένα πλαίσιο δοµηµένης 

συνέντευξης όπου και καταγράφει τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις µετά 

συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται και αναλύονται στατιστικά για να εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα.  

 

Η εν λόγω µέθοδος ενέχει τον κίνδυνο στην περίπτωση των ερωτηµατολόγιων, ότι το 

στέλεχος που το συµπληρώνει δεν θα έχει άµεση ανταπόκριση σε κάποια διευκρίνιση 

που µπορεί να ζητήσει και έτσι η απάντηση του να µην ανταποκρίνεται σε αληθή 

δεδοµένα. Επίσης, ο ερευνητής στα πλαίσια της συνέντευξης πρέπει να είναι 

προσεκτικός να µην ξεφύγει η συζήτηση πέρα από τα πλαίσια της έρευνας. Η µέθοδος 

αυτή µπορεί να προσφέρει άµεση πληροφόρηση για επικείµενη θετική επίδοση της 

επιχείρησης, που ακόµη δεν έχει αποτυπωθεί στα επίσηµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

της εταιρείας. Ωστόσο, δεν παύει να επηρεάζεται από τα προβλήµατα που ενέχει η 

εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, ήτοι το στέλεχος να αξιολογήσει λάθος τη 

σηµαντικότητα ενός γεγονότος, να κάνει λάθος εκτιµήσεις της πραγµατικής 

κατάστασης, να ανακαλέσει ανακριβώς ιστορικά δεδοµένα. Τέλος, η ανταπόκριση σε 

αυτή τη µέθοδο είναι πολύ χαµηλή, κινείται από 2%-15%, πολύ πιο κάτω από ένα 
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ικανοποιητικό ποσοστό, όπως π.χ. 40% για εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων 

(Bruner, 2002).  
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3.2 Επιλογή Μεθοδολογίας Έρευνας 

 

Για τη µελέτη της επιχειρησιακής απόδοσης των επιχειρήσεων έχει επιλέγει η εξέταση 

αριθµοδεικτών των εταιρειών πριν και µετά την Σ&Ε.  

Η γενική µορφή της υπόθεσης είναι η ακόλουθη: 

 

Ηοi : ∆εν αναµένεται σηµαντική µεταβολή του αριθµοδείκτη i πριν και µετά τη Σ&Ε. 

Η1i : Αναµένεται σηµαντική µεταβολή του αριθµοδείκτη i πριν και µετά τη Σ&Ε. 

 

Όπου i = { V01, VO2,….. V16}. 

 

Η υπόθεση θα εξεταστεί για το σύνολο των αριθµοδεικτών. 

 

Ο χρονικός ορίζοντας της µελέτης ορίζεται στα 3 χρόνια πριν (Τ-3, Τ-2, Τ-1,) και µετά 

(Τ+1, Τ+2, Τ+3) τη Σ&Ε και για Σ&Ε που πραγµατοποιήθηκαν 5 συναπτά έτη (2003-

2007), ήτοι για συγχώνευση που έλαβε χώρα το: 

- 2003, Τ-3=2000, Τ-2=2001, Τ-1=2002 

            Τ+1=2004, Τ+2=2005, Τ+3=2006 

 

-2004, Τ-3=2001, Τ-2=2002, Τ-1=2003 

            Τ+1=2005, Τ+2=2006, Τ+3=2007 

 

-2005, Τ-3=2002, Τ-2=2003, Τ-1=2004 

            Τ+1=2006, Τ+2=2007, Τ+3=2008 

 

-2006, Τ-3=2003, Τ-2=2004, Τ-1=2005 

            Τ+1=2007, Τ+2=2008, Τ+3=2009 
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-2007, Τ-3=2004, Τ-2=2005, Τ-1=2006 

            Τ+1=2008, Τ+2=2009, Τ+3=2010 

 

Εξετάζεται η µέση τιµή των ετών πριν και µετά τη Σ&Ε και συγκρίνονται οι τιµές τους.  

 

Ως έτος 0 ορίζεται το έτος που πραγµατοποιήθηκε η Σ&Ε. Το έτος 0 δεν συµµετέχει 

στην ανάλυση, καθώς είναι πιθανό λόγω των διαδικασιών Σ&Ε, να συµβαίνουν 

διάφορα γεγονότα που επηρεάζουν τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης και 

να δηµιουργούν ανακριβή εικόνα για το οικονοµικό αποτέλεσµα αυτής της περιόδου 

(Healy et al., 1992). 

 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης θα εφαρµοστεί two independent sample mean t-test 

(σύγκριση µέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων) στους επιλεγµένους 

αριθµοδείκτες των εταιρειών (Pazarskis et al., 2011). 

 

Η επεξεργασία θα βασιστεί στην εξέταση 16 αριθµοδεικτών, όπως αναλύονται 

παρακάτω: 

� Πίνακας 2 - Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

 

 

 Σύµβολο Περιγραφή 
Συνολικές 

Υποχρεώσεις προς 
Συνολικά Κεφάλαια 

V06 Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό 

Συνολικές 
Υποχρεώσεις προς Ίδια 

Κεφάλαια 
V07 Συνολικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 

Πωλήσεις προς 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

V08 Πωλήσεις / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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� Πίνακας 3 - Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης & Φερεγγυότητας 

 

� Πίνακας 4 - Αριθµοδείκτες Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων 

 

� Πίνακας 5 - Αριθµοδείκτες ∆ιαχείρισης Περιουσίας 

 Σύµβολο Περιγραφή 
Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Συνολικού 
Ενεργητικού 

V13 Πωλήσεις / Συνολικό Ενεργητικό 

 

� Πίνακας 6 - Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους 

 Σύµβολο Περιγραφή 
Περιθώριο Μεικτού 

Κέρδους 
V14 Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 

Περιθώριο ΚΠΦΤ V15 ΚΠΤΦ / Πωλήσεις 

Περιθώριο ΚΠΦΤΑ V16 ΚΠΤΦΑ / Πωλήσεις 

 

 

 Σύµβολο Περιγραφή 

Γενική Ρευστότητα V01 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Άµεση Ρευστότητα V02 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέµατα ) / Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

Ηµέρες Απαιτήσεων V03 Απαιτήσεις / (Πωλήσεις / 360) 

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Αποθεµάτων 

V04 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα 

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 

Προµηθευτών 
V05 

Προµηθευτές / (Κόστος Πωληθέντων - Ενσωµατωµένες 
Αποσβέσεις + Αποθέµατα Λήξης - Αποθέµατα Έναρξης) 

 Σύµβολο Περιγραφή 
Απόδοση Συνολικού 
Ενεργητικού προ 

Φόρων 
V09 Κέρδη Προ Φόρων / Συνολικό Ενεργητικό 

Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων προ Φόρων 

V10 Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 

Απόδοση Συνολικού 
Ενεργητικού µετά 

Φόρων 
V11 Κέρδη Μετά Φόρων / Συνολικό Ενεργητικό 

Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων µετά 

Φόρων 
V12 Κέρδη Μετά Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 
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3.3 ∆είγµα Έρευνας 

 

Το δείγµα της µελέτης αποτελείται από συνολικά 77 Σ&Ε Ελληνικών επιχειρήσεων 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών για τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007.  

 

Ο χρονικός ορίζοντας της µελέτης καλύπτει 3 έτη πριν και 3 µετά την Σ&Ε. 

 

Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν όσον αφορά τις Σ&Ε από την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών και από τις ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Οι τιµές των αριθµοδεικτών προήλθαν από τα ετήσια στοιχεία της βάσης δεδοµένων 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Το 2003 πραγµατοποιήθηκαν 16 Σ&Ε εκ των οποίων συµµετέχουν στο δείγµα 12. Το 

2004 πραγµατοποιήθηκαν 48 Σ&Ε εκ των οποίων συµµετέχουν στο δείγµα 27. Το 2005 

πραγµατοποιήθηκαν 41 Σ&Ε εκ των οποίων συµµετέχουν στο δείγµα 22. Το 2006 

πραγµατοποιήθηκαν 28 Σ&Ε και το 2007 24 πράξεις εκ των οποίων συµµετέχουν στο 

δείγµα 6 και 10 αντίστοιχα. Παρακάτω παρατίθενται οι εταιρείες ανά έτος Σ&Ε. Από το 

δείγµα εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις εταιρειών που διακόπηκε η λειτουργία τους, 

συµµετείχαν ως στόχοι σε µελλοντικές Σ&Ε µέσα στο διάστηµα µελέτης, καθώς και τα 

τραπεζικά ιδρύµατα. 
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Πίνακας 7 - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 2003 
    

Α/Α ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Κατασκευή 
Κατοικιών 

TROPHY HOMES 

2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 

Τρόφιµα & Ποτά - Τρόφιµα CRVENKA 

3 INFORMER ΑEBE Τεχνολογία - ∆ιαδίκτυο AIRWAVE ENTERPRISES LTD 

4 RAINBOW COMPUTER ΑΕ Τεχνολογία - ∆ιαδίκτυο TALENT INFORMATICS 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ∆ιυλιστήρια ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

6 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ Μέσα Ενηµέρωσης - Εκδόσεις ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 

7 ALSINCO ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισµός & 
Αξεσουάρ 

L' HORRIZONTE 

8 FG EUROPE ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - ∆ιαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά 

ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ SERVICE 

9 AUTOHELLAS ΑΕ Ταξίδια & Αναψυχή - Ταξίδια & Τουρισµός BEMAL AUTO LTD 

10 ETEM AE Πρώτες Ύλες - Αλουµίνιο STEELMET AE 

11 ΟΠΑΠ ΑΕ Ταξίδια & Αναψυχή - Τυχερά Παιχνίδια GLORY LEISURE HOLDINGS 

12 ΤΙΤΑΝ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

USIJE CEMENTARNICA 
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Πίνακας 8 - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 2004 
    

Α/Α ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ 

2 DIONIC AEBE 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Προµηθευτές Βιοµηχανίας 

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

3 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ Χηµικά - Εξειδικευµένα Χηµικά IMPERIAL PLASTECH INC 

4 ELTON ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ Χηµικά - Βασικά Χηµικά ELTON CORPORATION DOO 

5 ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ Πρώτες Ύλες - Χάλυβας STOMANA INDUSTRY AD 

6 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ Τρόφιµα & Ποτά - Τρόφιµα SOFIA MEL 

7 FRIGOGLASS ABEE 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Μηχανήµατα Βιοµηχανικού Εξοπλισµού 

TICARA HOLDINGS 

8 
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

Τρόφιµα & Ποτά - Γεωργία & Αλιεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

9 LAVIPHARM AE Υγεία - Φαρµακευτικά Προϊόντα LAVIPHARM ALLIANCE SANTE 

10 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Πρώτες Ύλες - Ορυχεία STOLBERG 

11 JUMBO AE Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Παιχνίδια JUMBO TRADING 

12 SANYO HELLAS ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - ∆ιαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά 

US DAUPHIN TECHNOLOGIES 

13 FOURLIS S.A 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - ∆ιαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά 

FOURLIS TRADE 

14 ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

ΤΖΗΛΟΣ 

15 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ 

Εµπόριο - Εξειδικευµένο Λιανικό Εµπόριο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ 

16 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Εµπορικά Οχήµατα και Φορτηγά 

BARLOWORLD BULGARIA LTD 

17 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Είδη 
Προσωπικής Φροντίδας 

SANITAS SANITAS AE 
LOBELIN PHARMACARE 

18 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ AE 
Ακίνητη Περιουσία - Συµµετοχές & 
Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 

MILK TIM 

19 ΕΛΒΑΛ ΑΕ Πρώτες Ύλες - Αλουµίνιο ΕΤΕΜ ΑΕ 

20 CROWN HELLAS SA 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες – Υλικά 
Συσκευασίας 

CROWNPAK 

21 ALPHA TRUST MUTUAL FUND SA 
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες - Εταιρείες 
Επενδύσεων 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ 

22 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Τρόφιµα & Ποτά - Τρόφιµα VETERIN ΑΒΕΕ 

23 ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Κατασκευές 

ENERGOMAT ENTERPRISES 
LTD 

24 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ AE 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 

EU CONS GROUP 

25 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ Μέσα Ενηµέρωσης - Εκδόσεις LIBERIS ATHENS AE 

26 PROFILE AEBE 
Τεχνολογία - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 

27 Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Εµπόριο - Λιανικό & Χονδρικό Εµπόριο 
Τροφίµων 

ΤΡΟΦΟ ΑΕ 
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Πίνακας 9 - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 2005 

  

 
 
 

Α/Α ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

1 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. ΑΒΕΕ 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Υλικά Συσκευασίας 

ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ ΑΕ  

2 
Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισµός 
& Αξεσουάρ 

ΒΙΒΑΤΟΜ ΑΕ 

3 ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ Τρόφιµα & Ποτά - Γεωργία & Αλιεία 
ΜΠΟΝΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΑΕΒΕ 

4 MINOAN LINES SA Ταξίδια & Αναψυχή - Ταξίδια & Τουρισµός HELLAS FLYING DOLPHIN 

5 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 

6 EUROLINE ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE AE 
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες - Εταιρείες 
Επενδύσεων 

MARFIN GLOBAL 
INVESTMENTS 

7 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΑΕ Τηλεπικοινωνίες COSMOROM 

8 ALTEC ABEE 
Τεχνολογία - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

UNISOFT ROMANIA 

9 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

10 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Πρώτες Ύλες - Χάλυβας CPW EUROPEAN TRADING 

11 ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ 
Ακίνητη Περιουσία - Συµµετοχές & 
Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 

 ΕΡΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

12 EURODRIP Α.Β.Ε.ΓΕ Χηµικά - Εξειδικευµένα Χηµικά AGRIPROJECT 

13 GLOBAL FINANCE ΑΕ 
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες - 
Εξειδικευµένες Χρηµατοοικονοµικές 
Υπηρεσίες 

EURODRIP 

14 SCIENS ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕ Venture Capital 
SOLVENCY ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

15 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Κατασκευές 

ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

16 MICROLAND AEBE Εµπόριο - Εξειδικευµένο Λιανικό Εµπόριο ALTCOM AE 

17 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ 
Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς 
Επιχειρήσεις 

INFORM PROCESSING AE 

18 SATO AE Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Έπιπλα 
BO CONCEPT AE 
VERSA AE 

19 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ 

20 ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισµός 
& Αξεσουάρ 

OAKS ΑΒΕΕ 

21 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Κατασκευές 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

22 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  
THE NUANCE GROUP 
ΕΛΛΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
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Πίνακας 10 - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 2006 
 

Α/Α ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

1 
INTERINVEST ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
ΑΕΕΧ 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες - Εταιρείες 
Επενδύσεων 

NEXUS ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
ΑΕΕΧ 

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ 
Μέσα Ενηµέρωσης - Τηλεόραση & 
Ψυχαγωγία 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 

3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Χηµικά - Εξειδικευµένα Χηµικά 
ΘΡΑΠΛΑΣΤ - ΜΕΓΑΣΑΚΚΟΙ 
ΑΒΕΕ 

4 ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΕΒΕΕ 
Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά - Εµπόριο 
ενδυµάτων 

ΑΦΟΙ ∆ΙΒΑΡΗ ΑΕΓΕ 

5 COCA COLA EEE AE Τρόφιµα & Ποτά - Αναψυκτικά ΤΕΛΕΡΕΞ ΑΕ&ΕΕ 

6 ΑΦΟΙ ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ ΑΒΕΕ Πρώτες Ύλες - Χάλυβας Ν. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕ 

 

Πίνακας 11 - Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 2007 
 

Α/Α ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

1 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πρώτες Ύλες - Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΒΕΑΕ ∆ΕΛΤΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛ/ΝΑ 
ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

3 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Τρόφιµα & Ποτά - Γεωργία & Αλιεία 
EUROFISH HELLAS - 
ΑΣΤΑΡΤΗ 

4 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισµός 
& Αξεσουάρ 

VERTICAL ABEE 

5 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛ.ΑΕ 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 
Θαλάσσιες Μεταφορές 

ΣΑΟΣ ΑΝΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

6 ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ Τρόφιµα & Ποτά - Γεωργία & Αλιεία 
Γ.∆ΕΛΛΑΣ & 
Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

7 
F.H.L Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Οικοδοµικά Υλικά & Εξαρτήµατα 

F.H.L ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕ 

8 EUROMEDICA AE Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ 

9 UNISYSTEMS AE Τεχνολογία - ∆ιαδίκτυο 
DECISIO SYSTEM 
INTEGRATION AE 

10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 
Κατασκευές 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 
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3.4 Ανάλυση ∆εδοµένων και Ερµηνεία Ευρηµάτων 

 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Στην αρχή θα εξεταστεί η 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων συνολικά, ως εκ τούτου θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσµατα των επιχειρήσεων όλων των ετών που καλύπτει η µελέτη. 

 

Σε δεύτερο επίπεδο θα εξεταστεί το δείγµα ανά έτος πραγµατοποίησης των Σ&Ε. 

Συνεπώς θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα ξεχωριστά για τα πέντε χρόνια Σ&Ε.  

 

Τέλος, θα επιδιωχθεί ένας διαχωρισµός των επιχειρήσεων, µε βάση τον τοµέα 

δραστηριοποίησης τους όπως παρουσιάζεται στην χρηµατιστηριακή αγορά, και µε 

βάση αυτόν το διαχωρισµό θα εξεταστεί η αποδοτικότητα των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων σε Σ&Ε µε κύριο άξονα τον κλάδο δραστηριοποίησης τους. 

 

Πιο αναλυτικά :    

 

Με βάση την συνολική εξέταση του δείγµατος τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

παρατίθενται παρακάτω. 
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Πίνακας 12 – Παρουσίαση Συνολικών Αποτελεσµάτων 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Θα εξετάσουµε τη πρώτη κατηγορία των αριθµοδεικτών, τους αριθµοδείκτες 

ρευστότητας (V01-V05). Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά 

σηµαντική αλλαγή στους τέσσερις από τους πέντε δείκτες. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης 

Γενικής Ρευστότητας (V01), ο δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,990 

1,40 0,163 (-0,499; 2,940) 
Μετά  3,200 

V02 
Πριν 1,580 

1,38 0,170 (-0,520; 2,928) 
Μετά  2,800 

V03 
Πριν 190,000 

2,24 0,026** (10,3; 162,2) 
Μετά  276,000 

V04 
Πριν 46,000 

1,42 0,156  (-29,8; 185,1) 
Μετά  124,000 

V05 
Πριν 3,070 

0,74 0,462  (-0,392; 0,860) 
Μετά  3,310 

V06 
Πριν 0,450 

3,53 0,000*** (0,0348; 0,1221) 
Μετά  0,528 

V07 
Πριν 3,900 

-1,33 0,184 (-6,27; 1,21) 
Μετά  1,370 

V08 
Πριν 2,370 

-0,03 0,979 (-0,525; 0,511) 
Μετά  2,360 

V09 
Πριν 0,053 

-1,17 0,244 (-0,0528; 0,0135) 
Μετά  0,034 

V10 
Πριν 0,117 

0,52 0,606 (-0,0847; 0,1450) 
Μετά  0,147 

V11 
Πριν 0,035 

-1,36 0,173 (-0,0487; 0,0088) 
Μετά  0,015 

V12 
Πριν 0,073 

0,60 0,548 (-0,0688; 0,1295) 
Μετά  0,103 

V13 
Πριν 0,648 

1,03 0,303  (-1,15; 3,68) 
Μετά  1,900 

V14 
Πριν 0,308 

-1,48 0,141 (-0,1561; 0,0223) 
Μετά  0,241 

V15 
Πριν 0,111 

-2,20 0,029** (-0,2667; -0,0149) 
Μετά  -0,030 

V16 
Πριν 0,154 

-1,96 0,051* (-0,2125; 0,0005) 
Μετά  0,048 
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έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε. Αντίθετα, ο 

αριθµοδείκτης των Ηµερών Απαιτήσεων (V03) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,026), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 

95% (10,3; 162,2). Ο αριθµοδείκτης δίνει ενδείξεις για το χρονικό διάστηµα που ο 

µέσος όρος των επιχειρήσεων του δείγµατος περιµένει την είσπραξη των απαιτήσεων 

της. Πριν τη Σ&Ε το διάστηµα ήταν κατά µέσο όρο 190 ηµέρες για να µετατραπούν σε 

276. Η θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσιάζει 

χειροτέρευση µετά τη Σ&Ε, αν σκεφθούµε ότι το χρονικό διάστηµα είσπραξης, µετρά 

την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης στην είσπραξη των απαιτήσεων της, εκφράζει 

την πιστωτική της πολιτική, ενώ ενέχει και κόστος ευκαιρίας διότι τα κεφάλαια θα 

µπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικά κάπου άλλου. 

  

Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρούµε στατιστικά σηµαντική αλλαγή στον ένα 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία 

Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

(V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή 

∆ιάρθρωση µετά τη Σ&Ε. Ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά 

Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,001 (p-value=0,0), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,0348; 0,1221).  

Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει ότι χειροτέρευσε η θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων 

του δείγµατος µετά τη Σ&Ε, καθώς αυξήθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις σε σχέση µε 

τα συνολικά κεφάλαια της, (ισχύει ότι όσο µεγαλύτερη τιµή έχει ο αριθµοδείκτης, τόσο 

δυσµενέστερη είναι η χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης). 
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Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι καµία 

αλλαγή δεν έχει επέλθει από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν δηλώνει αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή σε δύο από τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους (V14) δεν παρουσίασε σηµαντικά στατιστική µεταβολή αλλά οι 

αριθµοδείκτες  Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. Πιο συγκεκριµένα, ο 

αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (p-value= 0,029), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-

0,2667; -0,0149). O αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,051), µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% (-0,2125; 0,0005). Σε γενικές γραµµές µπορούµε να παρατηρήσουµε 

ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτών των αριθµοδεικτών, τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Κάτω από αυτό το πρίσµα, εξάγουµε συµπεράσµατα ότι η θέση του µέσου 
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όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος έχει έλθει σε δυσµενέστερη θέση. Οι 

αριθµοδείκτες αυτές δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση σε συνδυασµό µε τον 

αριθµοδείκτη µικτού κέρδους (V14). Στην προκειµένη περίπτωση η συνδυασµένη 

µελέτη τους παρέχει ενδείξεις ότι αν και δεν µεταβλήθηκε στατιστικά το περιθώριο 

µεικτού κέρδους, τα ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦΤ µειώθηκαν ενδεχοµένως λόγω δυσανάλογης 

αύξησης των εξόδων λειτουργίας σε σχέση µε τις πωλήσεις.  
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Σε επίπεδο ανάλυσης ανά έτος Σ&Ε, παρατηρούµε τα εξής : 

 

Πίνακας 13 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έτους 2003 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,990 

0,21 0,833 (-0,599; 0,741) 
Μετά  2,060 

V02 
Πριν 1,539 

-0,17 0,864 (-0,534; 0,450) 
Μετά  1,500 

V03 
Πριν 161,000 

1,49 0,145 (-44,0; 289,5) 
Μετά  284,000 

V04 
Πριν 238,000 

1,39 0,171 (-191; 1043) 
Μετά  664,000 

V05 
Πριν 3,960 

1,19 0,237 (-1,10; 4,38) 
Μετά  5,590 

V06 
Πριν 0,394 

0,45 0,652 (-0,0822; 0,1305) 
Μετά  0,418 

V07 
Πριν 1,190 

-0,53 0,599 (-0,705; 0,410) 
Μετά  1,040 

V08 
Πριν 3,570 

0,70 0,486 (-1,060; 2,206) 
Μετά  4,150 

V09 
Πριν 0,103 

0,13 0,896 (-0,0760; 0,0866) 
Μετά  0,108 

V10 
Πριν 0,344 

-0,95 0,347 (-0,412; 0,147) 
Μετά  0,211 

V11 
Πριν 0,073 

-0,01 0,995 (-0,0581; 0,0577) 
Μετά  0,073 

V12 
Πριν 0,250 

-1,00 0,323 (-0,327; 0,110) 
Μετά  0,142 

V13 
Πριν 0,854 

1,20 0,238 (-0,163; 0,641) 
Μετά  1,090 

V14 
Πριν 0,222 

0,79 0,430 (-0,0376; 0,0872) 
Μετά  0,247 

V15 
Πριν 0,162 

-2,06 0,046**  (-0,3548; -0,0038) 
Μετά  -0,017 

V16 
Πριν 0,198 

-1,76 0,085*  (-0,3300; 0,0218) 
Μετά  0,044 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 
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Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  

 

Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

(V06), Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης 

Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει 

επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των 

επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν δηλώνει αλλαγή στην 

επιχείρηση µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή σε δύο από τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου 
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Μεικτού Κέρδους (V14) δεν παρουσίασε σηµαντικά στατιστική µεταβολή αλλά οι 

αριθµοδείκτες  Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή µετά τη Σ&Ε. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (p-value =0,046), µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% (-0,3548; -0,0038). O αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 (p-

value=0,085), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,3300; 0,0218). Σε γενικές γραµµές 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτών των 

αριθµοδεικτών, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Κάτω από αυτό το πρίσµα, 

εξάγουµε συµπεράσµατα ότι η θέση του µέσου όρου των  επιχειρήσεων έχει έλθει σε 

δυσµενέστερη θέση. Οι αριθµοδείκτες αυτές δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη 

πληροφόρηση σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη µικτού κέρδους (V14). Στην 

προκειµένη περίπτωση η συνδυασµένη µελέτη τους παρέχει ενδείξεις ότι αν και δεν 

µεταβλήθηκε στατιστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, τα ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦΤ 

µειώθηκαν ενδεχοµένως λόγω δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας σε σχέση 

µε τις πωλήσεις.  
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Πίνακας 14 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έτους 2004 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value ∆ιάστηµα 

Εµπιστοσύνης 95% 

V01 
Πριν 1,870 

-0,23 0,817 (-0,627; 0,495) 
Μετά  1,800 

V02 
Πριν 1,390 

-0,05 0,962 (-0,575; 0,548) 
Μετά  1,380 

V03 
Πριν 182,000 

1,21 0,229 (-70,4; 289,8) 
Μετά  292,000 

V04 
Πριν 7,000 

-1,26 0,210 (-4,40; 0,98) 
Μετά  5,340 

V05 
Πριν 3,230 

-0,56 0,577 (-1,116; 0,623) 
Μετά  2,990 

V06 
Πριν 0,439 

3,09 0,002*** (0,0345; 0,1565) 
Μετά  0,534 

V07 
Πριν 1,088 

1,68 0,097* (-0,121; 1,438) 
Μετά  1,750 

V08 
Πριν 2,460 

-0,64 0,526 (-0,860; 0,442) 
Μετά  2,250 

V09 
Πριν 0,046 

0,10 0,923 (-0,0265; 0,0292) 
Μετά  0,047 

V10 
Πριν 0,096 

-0,79 0,432 (-0,1659; 0,0715) 
Μετά  0,049 

V11 
Πριν 0,031 

0,07 0,946 (-0,0215; 0,0230) 
Μετά  0,032 

V12 
Πριν 0,064 

-0,90 0,371 (-0,1490; 0,0562) 
Μετά  0,018 

V13 
Πριν 0,683 

0,98 0,328 (-3,39; 10,02) 
Μετά  4,000 

V14 
Πριν 0,350 

-0,85 0,397 (-0,329; 0,132) 
Μετά  0,248 

V15 
Πριν 0,079 

-1,63 0,107 (-0,420; 0,042) 
Μετά  -0,110 

V16 
Πριν 0,128 

-1,64 0,104  (-0,2991; 0,0286) 
Μετά  -0,007 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε δύο 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) και Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  

υποδηλώνουν ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. Πιο συγκεκριµένα, ο 

αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,001 (p-value=0,002), µε 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,0345; 0,1565). Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει ότι 

χειροτέρευσε η θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε, 

καθώς αυξήθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τα συνολικά κεφάλαια τους. 

Ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07) παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-value=0,097), µε 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  (-0,121; 1,438). Η µεταβολή υποδεικνύει ότι έχει επέλθει 

αρνητική επίδραση στο σύνολο των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, διότι οι συνολικές 

υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε σχέση µε τα ιδία κεφάλαια µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  
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Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 

Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στο µέσο όρο των  

επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε.  
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Πίνακας 15 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έτους 2005 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,452 

0,71 0,477 (-0,217; 0,461) 
Μετά  1,570 

V02 
Πριν 1,110 

0,16 0,871 (-0,254; 0,299) 
Μετά  1,132 

V03 
Πριν 217,000 

0,95 0,345 (-45,9; 130,1) 
Μετά  259,000 

V04 
Πριν 8,700 

1,34 0,185  (-6,56; 33,36) 
Μετά  22,100 

V05 
Πριν 2,700 

-0,28 0,778 (-0,957; 0,718) 
Μετά  2,580 

V06 
Πριν 0,519 

1,83 0,070* (-0,0074; 0,1904) 
Μετά  0,610 

V07 
Πριν 11,500 

-1,49 0,141 (-24,50; 3,57) 
Μετά  1,010 

V08 
Πριν 1,790 

0,95 0,343  (-0,271; 0,772) 
Μετά  2,040 

V09 
Πριν 0,059 

-0,93 0,357 (-0,1436; 0,0523) 
Μετά  0,014 

V10 
Πριν 0,079 

1,84 0,068* (-0,023; 0,637) 
Μετά  0,386 

V11 
Πριν 0,036 

-0,97 0,336 (-0,1321; 0,0456) 
Μετά  -0,007 

V12 
Πριν 0,022 

2,01 0,047** (0,004; 0,593) 
Μετά  0,321 

V13 
Πριν 0,587 

0,46   0,640 (-0,161; 0,258) 
Μετά  0,636 

V14 
Πριν 0,305 

-1,84 0,069* (-0,1786; 0,0068) 
Μετά  0,219 

V15 
Πριν 0,116 

-0,68 0,497 (-0,449; 0,220) 
Μετά  0,000 

V16 
Πριν 0,155 

-0,48 0,635 (-0,384; 0,236) 
Μετά  0,080 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε έναν 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,1 (p-value=0,07), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  (-0,0074; 0,1904). 

Η µεταβολή υποδεικνύει ότι έχει επέλθει αρνητική επίδραση στο µέσο όρο των 

εξεταζόµενων επιχειρήσεων, διότι οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε σχέση µε 

τα συνολικά κεφάλαια µετά τη Σ&Ε. Ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς 

Ιδία Κεφάλαια (V07) και Πωλήσεις προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις (V08) δεν 

παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή στους 

αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων (V09) και Απόδοσης 

Συνολικού Ενεργητικού µετά Φόρων (V11). Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης Απόδοσης 

Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-value=0,068), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,023; 

0,637). Αντίστοιχη συµπεριφορά παρουσιάζει και ο αριθµοδείκτης Απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) µε στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,047), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,004; 0,593). 

Μετά τη Σ&Ε, παρατηρείται αύξηση στους αριθµοδείκτες, πράγµα που σηµαίνει ότι 

αυξήθηκε η αποτελεσµατικότητα χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων του µέσου 

όρου των επιχειρήσεων. Η ευηµερία που συνοδεύει την αύξηση µπορεί να οφείλεται 

στην επιτυχηµένη διοίκηση, σε τυχόν ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες ή στην 

αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των κεφαλαίων.  
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Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στο 

µέσο όρο των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Στην πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασαν 

σηµαντικά στατιστική µεταβολή οι αριθµοδείκτες Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και 

Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16). Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης περιθωρίου Μεικτού Κέρδους  

(V14) παρουσιάζει σηµαντικά στατιστικά µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p- 

value=0,069), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,1786; 0,0068), επιφέροντας αρνητική 

αλλαγή στη θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. Ο 

αριθµοδείκτης µειώνεται µετά τη Σ&Ε, αποδεικνύοντας ότι οι ∆ιοικήσεις του µέσου 

όρου των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων δεν ακολουθεί επιτυχηµένη πολιτική στο τοµέα 

των αγορών και των πωλήσεων και ιδιαίτερα στην πολιτική τιµολόγησης.  
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* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  

Πίνακας 16 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έτους 2006 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 4,570 

1,31 0,206 (-8,1; 35,1) 
Μετά  18,000 

V02 
Πριν 4,180 

1,31 0,206 (-8,1; 35,2) 
Μετά  17,700 

V03 
Πριν 134,100 

0,69 0,496 (-49,6; 99,9) 
Μετά  159,000 

V04 
Πριν 4,280 

0,25 0,802 (-1,87; 2,39) 
Μετά  4,540 

V05 
Πριν 2,940 

0,44 0,666  (-1,021; 1,576) 
Μετά  3,220 

V06 
Πριν 0,440 

0,18 0,858 (-0,1720; 0,2054) 
Μετά  0,457 

V07 
Πριν 1,240 

0,57 0,573 (-0,600; 1,065) 
Μετά  1,470 

V08 
Πριν 2,010 

-0,39 0,701 (-4,92; 3,37) 
Μετά  1,230 

V09 
Πριν 0,035 

-0,97 0,341 (-0,1156; 0,0412) 
Μετά  -0,002 

V10 
Πριν 0,117 

-1,65 0,110 (-0,2142; 0,0231) 
Μετά  0,021 

V11 
Πριν 0,022 

-0,84 0,405 (-0,1072; 0,0444) 
Μετά  -0,010 

V12 
Πριν 0,082 

-1,50 0,143  (-0,1817; 0,0277) 
Μετά  0,005 

V13 
Πριν 0,494 

-0,92 0,364 (-0,329; 0,124) 
Μετά  0,392 

V14 
Πριν 0,437 

-0,18 0,855  (-0,2066; 0,1723) 
Μετά  0,420 

V15 
Πριν 0,208 

-0,62 0,542 (-0,2537; 0,1357) 
Μετά  0,149 

V16 
Πριν 0,252 

-0,67 0,508 (-0,2491; 0,1259) 
Μετά  0,191 
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

(V06), Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης 

Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει 

επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των 

εξεταζόµενων επιχείρησης µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 

Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε.  
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Πίνακας 17 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έτους 2007 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,940 

0,91 0,369 (-1,005; 2,641) 
Μετά  2,760 

V02 
Πριν 1,600 

0,93 0,359 (-1,004; 2,702) 
Μετά  2,450 

V03 
Πριν 224,000 

1,35 0,186 (-57,3; 283,6) 
Μετά  337,000 

V04 
Πριν 10,900 

0,77 0,446  (-11,55; 25,58) 
Μετά  17,900 

V05 
Πριν 2,330 

0,90 0,372 (-0,686; 1,795) 
Μετά  2,890 

V06 
Πριν 0,415 

2,13 0,038** (0,0064; 0,2113) 
Μετά  0,524 

V07 
Πριν 1,070 

1,18 0,244 (-0,213; 0,821) 
Μετά  1,371 

V08 
Πριν 2,040 

-0,58 0,566  (-1,247; 0,690) 
Μετά  1,760 

V09 
Πριν 0,013 

-1,18 0,241 (-0,1221; 0,0314) 
Μετά  -0,032 

V10 
Πριν -0,023 

-0,39 0,697 (-0,319; 0,215) 
Μετά  -0,075 

V11 
Πριν 0,007 

-1,38 0,172 (-0,1166; 0,0214) 
Μετά  -0,041 

V12 
Πριν -0,020 

-0,71 0,483 (-0,286; 0,137) 
Μετά  -0,095 

V13 
Πριν 0,509 

0,94 0,352  (-0,157; 0,434) 
Μετά  0,647 

V14 
Πριν 0,239 

-1,62 0,111 (-0,2020; 0,0214) 
Μετά  0,149 

V15 
Πριν 0,067 

-1,03 0,309 (-0,2000; 0,0645) 
Μετά  -0,001 

V16 
Πριν 0,109 

-0,92 0,362 (-0,2005; 0,0744) 
Μετά  0,046 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε έναν 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) υποδηλώνει ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στην 

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των υπό µελέτη επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε. 

Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά 

Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,038), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,0064; 

0,2113). Η µεταβολή αυτή υποδεικνύει ότι έχει επέλθει αρνητική αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν 

αυξηθεί σε σχέση µε τα συνολικά κεφάλαια. Ο αριθµοδείκτης Συνολικών 

Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07) και Πωλήσεις προς Βραχυχρόνιες 

Υποχρεώσεις (V08) δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στο 

µέσο όρο των επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε. 
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Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 

Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος επιχείρηση µετά τη Σ&Ε.  
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Τέλος, σε επίπεδο κλάδου παρατηρούµε τα εξής : 

 
Πίνακας 18 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Κατασκευών και Υλικών 

Κατασκευών 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 
 

Θα εξετάσουµε τη πρώτη κατηγορία των αριθµοδεικτών, τους αριθµοδείκτες 

ρευστότητας (V01-V05). Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά 

σηµαντική αλλαγή στους τέσσερις από τους πέντε δείκτες. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,783 

1,14 0,263 (-0,684; 2,430) 
Μετά  2,660 

V02 
Πριν 1,325 

1,28 0,209 (-0,584; 2,581) 
Μετά  2,320 

V03 
Πριν 219,000 

2,67 0,012** (64; 480) 
Μετά  491,000 

V04 
Πριν 15,200 

-1,38 0,178  (-31,12; 6,02) 
Μετά  2,610 

V05 
Πριν 3,090 

-0,84 0,404  (-2,395; 0,983) 
Μετά  2,390 

V06 
Πριν 0,380 

1,26 0,214  (-0,0391; 0,1712) 
Μετά  0,446 

V07 
Πριν 0,876 

1,42 0,162  (-0,221; 1,283) 
Μετά  1,410 

V08 
Πριν 1,910 

-1,33 0,189  (-1,398; 0,283) 
Μετά  1,360 

V09 
Πριν 0,018 

-0,37 0,716 (-0,0601; 0,0416) 
Μετά  0,009 

V10 
Πριν -0,029 

0,32 0,751 (-0,184; 0,252) 
Μετά  0,006 

V11 
Πριν 0,008 

-0,57 0,574 (-0,0527; 0,0295) 
Μετά  -0,003 

V12 
Πριν -0,029 

0,13 0,899 (-0,1546; 0,1754) 
Μετά  -0,019 

V13 
Πριν 0,450 

-0,99 0,325 (-0,1780; 0,0600) 
Μετά  0,391 

V14 
Πριν 0,500 

-1,04 0,304 (-0,862; 0,278) 
Μετά  0,211 

V15 
Πριν 0,138 

-1,90 0,066* (-0,822; 0,028) 
Μετά  -0,260 

V16 
Πριν 0,149 

-1,73 0,094* (-0,718; 0,059) 
Μετά  -0,180 
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Γενικής Ρευστότητας (V01), ο δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε. Αντίθετα, ο 

αριθµοδείκτης των Ηµερών Απαιτήσεων (V03) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,012), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 

95% (64; 480), γεγονός  που µας υποδεικνύει ότι µετά τη Σ&Ε, η θέση του µέσου όρου 

των επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσιάζει χειροτέρευση. Ο αριθµοδείκτης µετρά 

την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης στην είσπραξη των απαιτήσεων της, εκφράζει 

την πιστωτική της πολιτική, ενώ ενέχει και κόστος ευκαιρίας διότι τα κεφάλαια θα 

µπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικά κάπου άλλου. 

 

Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

(V06), Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης 

Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει 

επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των 

επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  
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Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή σε δύο από τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους (V14) δεν παρουσίασε σηµαντικά στατιστική µεταβολή αλλά οι 

αριθµοδείκτες  Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. Πιο συγκεκριµένα, ο 

αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-value=0,066), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-

0,822; 0,028). O αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,094), µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% (-0,718; 0,059). Σε γενικές γραµµές µπορούµε να παρατηρήσουµε 

ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτών των αριθµοδεικτών, τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Κάτω από αυτό το πρίσµα, για το συγκεκριµένο κλάδο, εξάγουµε 

συµπεράσµατα ότι η θέση του µέσου όρου των  επιχειρήσεων έχει έλθει σε 

δυσµενέστερη θέση. Οι αριθµοδείκτες αυτές δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη 

πληροφόρηση σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη µικτού κέρδους (V14). Στην 

προκειµένη περίπτωση η συνδυασµένη µελέτη τους παρέχει ενδείξεις ότι αν και δεν 

µεταβλήθηκε στατιστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, τα ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦΤ 

µειώθηκαν, ενδεχοµένως, λόγω δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας σε 

σχέση µε τις πωλήσεις.  
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Πίνακας 19 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Βιοµηχανικών Υλικών και Πρώτων 
Υλών 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,850 

-1,01 0,314 (-0,592; 0,192) 
Μετά  1,654 

V02 
Πριν 1,410 

-1,44 0,154 (-0,616; 0,099) 
Μετά  1,156 

V03 
Πριν 160,000 

1,48 0,143  (-19,2; 131,1) 
Μετά  216,000 

V04 
Πριν 5,170 

0,86 0,393 (-4,29; 10,77) 
Μετά  8,400 

V05 
Πριν 4,690 

-0,07 0,943 (-1,404; 1,306) 
Μετά  4,640 

V06 
Πριν 0,420 

2,93 0,004*** (0,0323; 0,1669) 
Μετά  0,520 

V07 
Πριν 1,180 

0,64 0,523 (-0,684; 1,335) 
Μετά  1,510 

V08 
Πριν 2,780 

-0,04 0,972 (-0,680; 0,656) 
Μετά  2,770 

V09 
Πριν 0,042 

-1,09 0,280  (-0,0501; 0,0147) 
Μετά  0,025 

V10 
Πριν 0,038 

-0,46 0,649 (-0,2037; 0,1275) 
Μετά  0,000 

V11 
Πριν 0,028 

-1,02 0,312 (-0,0444; 0,0144) 
Μετά  0,013 

V12 
Πριν 0,015 

-0,46 0,644 (-0,1824; 0,1134) 
Μετά  -0,019 

V13 
Πριν 0,719 

-0,12 0,901 (-0,1718; 0,1515) 
Μετά  0,709 

V14 
Πριν 0,206 

-1,96 0,054* (-0,1437; 0,0011) 
Μετά  0,135 

V15 
Πριν 0,077 

-1,58 0,117 (-0,1027; 0,0116) 
Μετά  0,032 

V16 
Πριν 0,130 

-0,85 0,396 (-0,0635; 0,0253) 
Μετά  0,111 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε έναν 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) υποδηλώνει ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στην 

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη 

Σ&Ε. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά 

Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,004), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,0323; 

0,1669). Η µεταβολή αυτή υποδεικνύει ότι έχει επέλθει αρνητική αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν 

αυξηθεί σε σχέση µε τα συνολικά κεφάλαια. Ο αριθµοδείκτης Συνολικών 

Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και Πωλήσεις προς Βραχυχρόνιες 

Υποχρεώσεις (V08) δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος επιχείρηση µετά τη Σ&Ε. 
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Στην πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασαν 

σηµαντικά στατιστική µεταβολή οι αριθµοδείκτες Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και 

Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16). Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης περιθωρίου Μεικτού Κέρδους 

(V14) παρουσιάζει σηµαντικά στατιστικά µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-

value=0,054), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,1437; 0,0011), επιφέροντας αλλαγή 

στη θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. Ο 

αριθµοδείκτης µειώνεται µετά τη Σ&Ε, αποδεικνύοντας ότι οι ∆ιοικήσεις του µέσου 

όρου των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων δεν ακολουθούν επιτυχηµένη πολιτική στο 

τοµέα των αγορών και των πωλήσεων και ιδιαίτερα στην πολιτική τιµολόγησης.  
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Πίνακας 20 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Τροφίµων, Ποτών, Γεωργίας και 

Αλιείας 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,630 

-0,50 0,617  (-0,975; 0,585) 
Μετά  1,440 

V02 
Πριν 0,943 

-0,58 0,564 (-0,551; 0,305) 
Μετά  0,820 

V03 
Πριν 223,000 

-0,98 0,332 (-167,5; 57,9) 
Μετά  168,000 

V04 
Πριν 5,510 

0,48 0,634 (-2,07; 3,37) 
Μετά  6,160 

V05 
Πριν 3,770 

0,34 0,738 (-2,16; 3,02) 
Μετά  4,200 

V06 
Πριν 0,472 

2,68 0,010*** (0,0442; 0,3098) 
Μετά  0,649 

V07 
Πριν 1,390 

-0,89 0,381  (-2,040; 0,800) 
Μετά  0,770 

V08 
Πριν 2,790 

-0,13 0,895 (-2,045; 1,793) 
Μετά  2,660 

V09 
Πριν 0,029 

-1,63 0,111 (-0,0562; 0,0061) 
Μετά  0,004 

V10 
Πριν 0,079 

1,17 0,253 (-0,0749; 0,2731) 
Μετά  0,178 

V11 
Πριν 0,020 

-1,84 0,074* (-0,0530; 0,0026) 
Μετά  -0,005 

V12 
Πριν 0,052 

1,17 0,252  (-0,0738; 0,2697) 
Μετά  0,150 

V13 
Πριν 0,684 

1,00 0,327 (-10,54; 30,48) 
Μετά  10,700 

V14 
Πριν 0,187 

0,34 0,737 (-0,0523; 0,0735) 
Μετά  0,198 

V15 
Πριν 0,080 

-1,96 0,058*  (-0,1406; 0,0023) 
Μετά  0,010 

V16 
Πριν 0,114 

-2,05 0,046** (-0,1421; -0,0012) 
Μετά  0,042 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε έναν 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,01), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,0442; 0,3098). 

Η µεταβολή αυτή υποδεικνύει ότι έχει επέλθει αρνητική αλλαγή στη θέση του µέσου 

όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί 

σε σχέση µε τα συνολικά κεφάλαια. Ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς 

Ιδία Κεφάλαια (V07)  και Πωλήσεις προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις (V08) δεν 

παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική µεταβολή. 

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή στους 

αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων (V09), Απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων προ Φόρων (V10) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12). 

Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-value 

=0,074), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,0530; 0,0026). Η µείωση του 

αριθµοδείκτη πριν και µετά τη Σ&Ε, παρέχει ενδείξεις ότι έχει επέλθει αρνητική 

µεταβολή στην θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος, καθώς έχει 

µεταβληθεί αρνητικά η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των εξεταζόµενων επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε. 
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Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή σε δύο από τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους (V14) δεν παρουσίασε σηµαντικά στατιστική µεταβολή αλλά οι 

αριθµοδείκτες  Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στην επιχείρηση 

µετά τη Σ&Ε. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 (p-

value=0,058), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,1406; 0,0023). O αριθµοδείκτης 

Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,046), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,1421; -

0,0012). Σε γενικές γραµµές µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

τιµή αυτών των αριθµοδεικτών, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Κάτω από αυτό 

το πρίσµα, για το συγκεκριµένο κλάδο, εξάγουµε συµπεράσµατα ότι η θέση των  

επιχειρήσεων έχει έλθει σε δυσµενέστερη θέση. Οι αριθµοδείκτες αυτές δίνουν µια πιο 

ολοκληρωµένη πληροφόρηση σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη µικτού κέρδους 

(V14). Στην προκειµένη περίπτωση η συνδυασµένη µελέτη τους παρέχει ενδείξεις ότι 

αν και δεν µεταβλήθηκε στατιστικά το περιθώριο µεικτού κέρδους, τα ΚΠΦΤΑ και 

ΚΠΦΤ µειώθηκαν, ενδεχοµένως, λόγω δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας 

σε σχέση µε τις πωλήσεις.  
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Πίνακας 21 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών/ 
Εµπορίου 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 1,327 

3,53 0,001*** (0,381; 1,379) 
Μετά  2,210 

V02 
Πριν 0,849 

3,01 0,004***  (0,224; 1,127) 
Μετά  1,520 

V03 
Πριν 172,000 

1,17 0,248 (-151; 569) 
Μετά  381,000 

V04 
Πριν 4,700 

0,34 0,732 (-3,86; 5,47) 
Μετά  5,500 

V05 
Πριν 2,040 

1,41 0,166 (-0,311; 1,765) 
Μετά  2,770 

V06 
Πριν 0,510 

0,50 0,617 (-0,0982; 0,1643) 
Μετά  0,543 

V07 
Πριν 1,290 

0,35 0,730  (-0,763; 1,083) 
Μετά  1,450 

V08 
Πριν 1,760 

2,13 0,037** (0,051; 1,538) 
Μετά  2,560 

V09 
Πριν 0,037 

-0,51 0,614 (-0,1389; 0,0829) 
Μετά  0,037 

V10 
Πριν 0,032 

0,92 0,360 (-0,165; 0,444) 
Μετά  0,172 

V11 
Πριν 0,022 

-0,55 0,583 (-0,1361; 0,0775) 
Μετά  -0,008 

V12 
Πριν -0,005 

0,92 0,362 (-0,162; 0,437) 
Μετά  0,132 

V13 
Πριν 0,709 

0,71 0,483 (-0,196; 0,412) 
Μετά  0,817 

V14 
Πριν 0,337 

-0,14 0,892  (-0,1063; 0,0927) 
Μετά  0,330 

V15 
Πριν 0,068 

-1,36 0,179 (-0,2486; 0,0472) 
Μετά  -0,033 

V16 
Πριν 0,088 

-1,02 0,313 (-0,1918; 0,0624) 
Μετά  0,023 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Θα εξετάσουµε τη πρώτη κατηγορία των αριθµοδεικτών, τους αριθµοδείκτες 

ρευστότητας (V01-V05). Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά 

σηµαντική αλλαγή στους τρεις από τους πέντε δείκτες. Πιο συγκεκριµένα οι Ηµέρες 

Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Των Προµηθευτών (V05) δεν έχουν να παρουσιάσουν 
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σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε. Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης της Γενικής 

Ρευστότητας (V01) παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,001), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0,381; 1,379), 

ενώ ο αριθµοδείκτης της Άµεσης Ρευστότητας (V02) παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 (p-value=0,004), µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% (0,224; 1,127). Η συνδυασµένη µελέτη της εξέλιξης των 

αριθµοδεικτών, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων 

του δείγµατος έχει βελτιωθεί καθώς όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη 

από πλευράς ρευστότητας είναι η θέση των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις  

µετά τη Σ&Ε, ανταποκρίνονται καλύτερα στην πληρωµή των απαιτητών υποχρεώσεων 

τους ενώ η διοίκηση ενισχύει τη δυνατότητα της να αντιµετωπίσει µια τυχόν 

ανεπιθύµητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων της. 

 

Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε έναν 

από τους τρεις. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς 

Συνολικά Κεφάλαια (V06) Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  δεν 

υποδηλώνει ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση µετά τη 

Σ&Ε. Αντίθετα, Ο αριθµοδείκτης Πωλήσεων προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις (V08) 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 (p-

value=0,037), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  (0,051; 1,538). Η θετική µεταβολή 

αντιπροσωπεύει την ικανότερη θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων στην κάλυψη 

των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους και τη δυνατότητα για βελτίωση των όρων 

χρηµατοδότησης των αγορών τους. 
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Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση  

του µέσου όρου των επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 

Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε.  
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Πίνακας 22 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Υπηρεσιών 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value 

∆ιάστηµα 
Εµπιστοσύνης 

95% 

V01 
Πριν 3,410 

1,26 0,217 (-4,05; 17,29) 
Μετά  10,000 

V02 
Πριν 3,190 

1,26 0,215 (-4,03; 17,36) 
Μετά  9,900 

V03 
Πριν 195,000 

-0,47 0,638 (-118,5; 73,2) 
Μετά  172,000 

V04 
Πριν 250,000 

1,59 0,120 (-157; 1297) 
Μετά  820,000 

V05 
Πριν 1,560 

2,11 0,039** (0,048; 1,797) 
Μετά  2,480 

V06 
Πριν 0,521 

-0,10 0,923 (-0,1161; 0,1054) 
Μετά  0,516 

V07 
Πριν 18,800 

-1,45 0,157 (-41,5; 7,0) 
Μετά  1,530 

V08 
Πριν 2,260 

-0,07 0,945 (-2,49; 2,32) 
Μετά  2,170 

V09 
Πριν 0,111 

0,49 0,628 (-0,1028; 0,1693) 
Μετά  0,144 

V10 
Πριν 0,460 

-0,15 0,882 (-0,513; 0,442) 
Μετά  0,430 

V11 
Πριν 0,078 

0,35 0,730 (-0,0884; 0,1255) 
Μετά  0,096 

V12 
Πριν 0,333 

-0,17 0,862 (-0,409; 0,343) 
Μετά  0,300 

V13 
Πριν 0,550 

1,17 0,248 (-0,173; 0,654) 
Μετά  0,790 

V14 
Πριν 0,313 

-0,32 0,748 (-0,1486; 0,1072) 
Μετά  0,293 

V15 
Πριν 0,370 

-0,49 0,626 (-0,831; 0,506) 
Μετά  1,940 

V16 
Πριν 0,256 

-0,36 0,720 (-0,640; 0,446) 
Μετά  0,160 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Θα εξετάσουµε τη πρώτη κατηγορία των αριθµοδεικτών, τους αριθµοδείκτες 

ρευστότητας (V01-V05). Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά 

σηµαντική αλλαγή στους τέσσερις από τους πέντε δείκτες. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης 

Γενικής Ρευστότητας (V01), ο δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες 

Απαιτήσεων (V03)  και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) δεν έχουν να 
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παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε. Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης της 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Προµηθευτών παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (p-value=0,039), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 

95% (0,048; 1,797). Η µεταβολή µετά τη Σ&Ε υποδεικνύει ότι έχει επέλθει αρνητική 

µεταβολή στη θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις των προµηθευτών, καθώς η αυξάνεται η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

προµηθευτών. 

 

Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

(V06), Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης 

Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει 

επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των 

επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή και στους 

τέσσερις δείκτες. Οι αριθµοδείκτες Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Συνολικού 

Ενεργητικού µετά Φόρων (V11) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) 

δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή και άρα θεωρούµε ότι η θέση 

του µέσου όρου των επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκε από τη Σ&Ε.  

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 
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Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή στη 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 

Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή πριν και µετά τη 

Σ&Ε.  
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Πίνακας 23 – Παρουσίαση Αποτελεσµάτων κλάδου Τεχνολογίας και ∆ιαδικτύου 
 

Σύµβολο 
Επίδοση Πριν                        
& Μετά την 

Σ&Ε 

Μέση 
Τιµή 

t-statistic 
∆ίπλευρο Test P value ∆ιάστηµα 

Εµπιστοσύνης 95% 

V01 
Πριν 2,270 

-0,83 0,412 (-1,017; 0,427) 
Μετά  1,980 

V02 
Πριν 2,116 

-0,95 0,350  (-1,065; 0,388) 
Μετά  1,780 

V03 
Πριν 209,000 

1,14 0,264 (-55,1; 193,2) 
Μετά  278,000 

V04 
Πριν 31,100 

-0,23 0,816 (-23,9; 19,0) 
Μετά  28,600 

V05 
Πριν 1,990 

0,66 0,513 (-0,683; 1,339) 
Μετά  2,310 

V06 
Πριν 0,397 

1,39 0,176 (-0,0510; 0,2645) 
Μετά  0,504 

V07 
Πριν 0,819 

0,16 0,873 (-0,798; 0,933) 
Μετά  0,890 

V08 
Πριν 2,710 

-0,57 0,575 (-1,153; 0,652) 
Μετά  2,460 

V09 
Πριν 0,121 

-1,83 0,082* (-0,2483; 0,0161) 
Μετά  0,005 

V10 
Πριν 0,220 

0,59 0,560 (-0,281; 0,502) 
Μετά  0,330 

V11 
Πριν 0,082 

-1,60 0,126 (-0,2232; 0,0299) 
Μετά  -0,015 

V12 
Πριν 0,146 

0,75 0,461 (-0,252; 0,532) 
Μετά  0,286 

V13 
Πριν 0,742 

-0,25 0,804 (-0,351; 0,274) 
Μετά  0,704 

V14 
Πριν 0,370 

-1,32 0,199 (-0,1513; 0,0329) 
Μετά  0,311 

V15 
Πριν 0,209 

-1,49 0,153 (-0,510; 0,086) 
Μετά  -0,002 

V16 
Πριν 0,281 

-1,71 0,102  (-0,475; 0,046) 
Μετά  0,067 

* : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1. 

** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

*** : απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 

 

Παρατηρούµε ότι δεν έχει επέλθει καµιά στατιστικά σηµαντική αλλαγή στους 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας (V01), ο 

δείκτης Άµεσης Ρευστότητας (V02), οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03), η Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων (V04) και η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών (V05) δεν 

έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική αλλαγή πριν και µετά τη Σ&Ε.  
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Στη δεύτερη κατηγορία των αριθµοδεικτών, στους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αλλαγή. Πιο 

συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

(V06), Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια (V07)  και ο αριθµοδείκτης 

Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08), δεν υποδηλώνουν ότι έχει 

επέλθει σηµαντική αλλαγή στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση του µέσου όρου των 

επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε.  

 

Η τρίτη κατηγορία αριθµοδεικτών που εξετάστηκε, οι αριθµοδείκτες Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική µεταβολή στους 

αριθµοδείκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10), Απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων µετά Φόρων (V12) και Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού µετά Φόρων 

(V11). Αντίθετα, ο αριθµοδείκτης Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού προ Φόρων 

(V09),  παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,1 

(p-value=0,082), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (-0,2483; 0,0161). Η µείωση του 

αριθµοδείκτη µετά τη Σ&Ε, παρέχει ενδείξεις ότι έχει επέλθει αρνητική µεταβολή στην 

θέση του µέσου όρου των επιχειρήσεων της έρευνας, καθώς έχει µεταβληθεί αρνητικά 

η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

 

Η τέταρτη κατηγορία των αριθµοδεικτών δεν παρουσίασε καµιά σηµαντικά στατιστική 

µεταβολή. Συγκεκριµένα ο αριθµοδείκτης ∆ιαχείρισης Περιουσίας, ήτοι 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού (V13) δεν επέφερε αλλαγή πριν 

και µετά τη Σ&Ε. 

 

Η πέµπτη κατηγορία, Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους δεν παρουσίασε σηµαντικά 

στατιστική µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μεικτού 
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Κέρδους (V14), Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και Περιθωρίου ΚΠΦΤΑ (V16) δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικά µεταβολή επιφέροντας αλλαγή στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε.  
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Κεφάλαιο 4ο  

 

4.1 Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

 

Από την πρώτη εµφάνιση τους οι Σ&Ε, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του 

επιχειρηµατικού κόσµου. Θεωρούνται ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης που µπορεί να 

επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην απόδοση και στη κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

Με τις Σ&Ε, οι επιχειρήσεις προσδοκούν να ωφεληθούν σε πολλά επίπεδα. Είναι 

πιθανό να αποβλέπουν στην αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας τους, στην 

πρόσβαση τους σε νέους πόρους και σε νέες αγορές, στον έλεγχο του ανταγωνισµού, 

στην αύξηση του µεριδίου στην αγορά, στην εµφάνιση οικονοµιών κλίµακας. 

 

Η ύπαρξη των διαφορετικών απόψεων σχετικών µε την απόδοση της δραστηριότητας 

των Σ&Ε καθιστά πολύ σηµαντικό θέµα την προσεκτική µελέτη και αναλυτική 

προσέγγιση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία τους, ειδικότερα αν 

δεχθούµε ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης. 

 

Πλήθος µελετών έχει εντοπίσει συσχέτιση της απόδοσης των Σ&Ε µε ποικίλους 

παράγοντες. Οι παράγοντες διαχωρίζονται σε µακροπρόθεσµους και σε 

βραχυπρόθεσµους. Συγκεντρωτικά, η επίδοση εξαρτάται από το βαθµό συσχέτισης των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών, από το κλάδο που δραστηριοποιούνται, από τη φάση 

της οικονοµίας. Επιπλέον παράγοντες, είναι η διάθεση που γίνεται η προσφορά, το 

µέσο χρηµατοδότησης της, το µέγεθος της εταιρείας στόχου. Τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε παράγοντες εταιρικής κουλτούρας και υποκίνησης 

εργαζοµένων.  
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Προγενέστερες µελέτες δεν οδηγούν κατά αποκλειστικότητα σε κοινά συµπεράσµατα. 

Μέρος των ερευνητών αποφαίνεται ότι έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή µετά τη Σ&Ε 

στην απόδοση της επιχείρησης που οδηγεί σε βελτίωση της θέσης της (Weston & 

Mansinghka, 1971; Cosh et al., 1980; Megginson et al., 2004, κ.α).  Στον αντίποδα, 

υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η απόδοση της επιχείρησης βρέθηκε σε 

δυσµενέστερη θέση µετά τη Σ&Ε ( Meeks, 1977; Dickerson et al., 1977; Sharma & Ho, 

2002, κ.α). Τέλος, υπάρχουν και η πλευρά που υποστηρίζει ότι τελικά καµία µεταβολή 

δεν έχει επέλθει στην απόδοση της επιχείρησης (Chatterjee & Meeks, 1996; Ghosh, 

2001, κ.α). 

 

Η διαφοροποίηση των απόψεων σχετίζεται µε την ποικιλία των παραµέτρων που 

ισχύουν στην διεξαγωγή της κάθε µελέτης. Οι µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές ιστορικές στιγµές και συγκυρίες οικονοµίας, κάλυπταν διαφορετικό 

µέγεθος δείγµατος, διαφορετική γεωγραφική τοποθέτηση και επικεντρώθηκαν σε 

διαφορετικούς παράγοντες ανάλυσης.  

 

Η παρούσα µελέτη ασχολήθηκε µε την επίδοση της επιχείρησης πριν και µετά την Σ&Ε 

χρησιµοποιώντας λογιστική προσέγγιση. Για να διερευνηθεί το ζήτηµα, εξετάστηκε 

δείγµα 77 ελληνικών εισηγµένων εταιρειών για περίοδο τριών ετών πριν και µετά τη 

Σ&Ε και για συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε περίοδο 5 ετών. Ως έτος 0 

ορίζεται το έτος που πραγµατοποιήθηκε η Σ&Ε. Το έτος 0 δεν συµµετέχει στην 

ανάλυση, καθώς είναι πιθανό λόγω των διαδικασιών Σ&Ε, να συµβαίνουν διάφορα 

γεγονότα που επηρεάζουν τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης και να 

δηµιουργούν ανακριβή εικόνα για το οικονοµικό αποτέλεσµα αυτής της περιόδου. Από 

την ανάλυση έχουν εξαιρεθεί τα τραπεζικά ιδρύµατα, καθώς και οι εταιρείες που στο 

διάστηµα µελέτης προχώρησαν σε περισσότερες από µια Σ&Ε σε διαφορετικά έτη. 



 100 

Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι εάν έχει υπάρξει σηµαντική µεταβολή µετά τη 

Σ&Ε στην επιχειρηµατική επίδοση. Για την εξέταση της βασιµότητας της υπόθεσης, 

χρησιµοποιήθηκαν 16 αριθµοδείκτες καλύπτοντας τις παρακάτω κατηγορίες: 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους. Η 

ανάλυση καλύπτει σε πρώτο πλάνο την συνολική εξέταση του δείγµατος για όλα τα έτη 

µελέτης. Ακολούθως, εξετάζεται κάθε έτος Σ&Ε ξεχωριστά και ολοκληρώνεται µε την 

ανάλυση ανά κλάδο δραστηριότητας της αγοράστριας εταιρείας, βάση της 

κατηγοριοποίησης τους από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τη χρήση του two 

independent sample mean t-test (σύγκριση µέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων), 

εξετάζεται η µέση τιµή των ετών πριν και µετά τη Σ&Ε και συγκρίνονται οι τιµές τους.  

 

Σε επίπεδο συνολικής µελέτης των ετών, από τους αριθµοδείκτες Ρευστότητας, 

σηµαντική µεταβολή παρουσίασαν οι Ηµέρες Απαιτήσεων (V03) επιφέροντας τις 

επιχειρήσεις σε δυσµενέστερη θέση. Από τους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας αρνητική µεταβολή επέφερε ο αριθµοδείκτης 

Συνολικών Υποχρεώσεων προς Συνολικά Κεφάλαια (V06) ενώ από τους αριθµοδείκτες 

Περιθωρίου Κέρδους µεταβολή παρουσίασαν οι αριθµοδείκτες Περιθωρίου ΚΠΦΤ 

(V15) και ΚΠΦΤΑ (V16) αποδεικνύοντας ότι η θέση των επιχειρήσεων υπό µελέτη 

µεταβλήθηκε αρνητικά. Σε επίπεδο αριθµοδεικτών Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων 

και ∆ιαχείρισης Περιουσίας δεν επήλθε καµιά µεταβολή. 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων ανά έτος αποκάλυψε ότι οι Σ&Ε που πραγµατοποιήθηκαν 

το έτος 2003, δεν παρουσίασαν καµία µεταβολή στους αριθµοδείκτες Ρευστότητας, 

Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων και 

∆ιαχείρισης Περιουσίας. Αρνητική µεταβολή παρουσίασαν οι αριθµοδείκτες 
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Περιθωρίου ΚΠΦΤ (V15) και ΚΠΦΤΑ (V16) από τους αριθµοδείκτες Περιθωρίου 

Κέρδους.  

 

Για το 2004, οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων, 

∆ιαχείρισης Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους δεν αποδεικνύουν µεταβολή στην 

επιχειρηµατική απόδοση. Αντίθετα, δύο από τους αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, και πιο συγκεκριµένα οι αριθµοδείκτες Συνολικών 

Υποχρεώσεων προς Συνολικό Ενεργητικό (V06) και προς Ιδία Κεφάλαια (V07) 

µεταβλήθηκαν µε τρόπο που υποδηλώνει ότι η απόδοση του µέσου όρου των 

επιχειρήσεων µεταβλήθηκε αρνητικά. 

 

Για το 2005, οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας και ∆ιαχείρισης Περιουσίας δεν 

αποδεικνύουν µεταβολή στην επιχειρηµατική απόδοση. Αντίθετα, από τους 

αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας ο αριθµοδείκτης 

Συνολικών Υποχρεώσεων προς Συνολικό Ενεργητικό (V06) µεταβλήθηκε αρνητικά. 

Από τους αριθµοδείκτες Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων, οι αριθµοδείκτες 

Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (V10)  και µετά Φόρων (V12) µεταβλήθηκαν 

υποδηλώνοντας θετική εξέλιξη στην επιχειρηµατική επίδοση. Τέλος, από τους 

αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους, ο αριθµοδείκτης Μεικτού κέρδους (V16) 

παρουσίασε αρνητική µεταβολή. 

 

Για το 2006, κανείς από τους αριθµοδείκτες δεν παρουσίασε µεταβολή επιφέροντας 

αλλαγή στην απόδοση των επιχειρήσεων της µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, οι 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, Απόδοσης 

Επενδυτικών Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους δεν 

αποδεικνύουν µεταβολή στην επιχειρηµατική απόδοση.  
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Για το 2007, µόνο ο αριθµοδείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Συνολικό 

Ενεργητικό (V06) µεταβλήθηκε αρνητικά υποδηλώνοντας χειροτέρευση στη θέση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων του δείγµατος. Όλοι οι υπόλοιποι αριθµοδείκτες, ήτοι οι 

αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης 

Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους δεν αποδεικνύουν µεταβολή στην επιχειρηµατική 

απόδοση.  

 

Ανά κλάδο δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στον Κλάδο των Κατασκευών και των 

Κατασκευαστικών Υλικών, αρνητική µεταβολή παρατηρήθηκε στις Ηµέρες 

Απαιτήσεων (V03) από τους αριθµοδείκτες Ρευστότητας, και στους αριθµοδείκτες 

ΚΠΦΤ (V15) και ΚΠΦΤΑ (V16) από τους αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους. Οι 

αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, Απόδοσης Επενδυτικών 

Κεφαλαίων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας δεν παρουσίασαν καµία σηµαντική µεταβολή. 

 

Στον κλάδο των Βιοµηχανικών Υλικών και Πρώτων Υλών σηµαντική µεταβολή που 

επέφερε αρνητική αλλαγή στην απόδοση του µέσου όρου των επιχειρήσεων 

παρουσιάστηκε στους αριθµοδείκτες Συνολικών Υποχρεώσεων προς Συνολικό 

Ενεργητικό (V06) και Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους (V14). Οι αριθµοδείκτες 

Ρευστότητας, Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας δεν 

παρουσίασαν καµία σηµαντική µεταβολή. 

 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος των Τροφίµων, Ποτών, Γεωργίας και 

Αλιείας µε αρνητική αλλαγή στην απόδοση του µέσου όρου των επιχειρήσεων µετά τη 

Σ&Ε, βάση των ενδείξεων που παρουσιάζουν οι αριθµοδείκτες Συνολικών 

Υποχρεώσεων προς Συνολικό Ενεργητικό (V06), Απόδοσης Συνολικού Ενεργητικού 
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µετά Φόρων (V11) και ΚΠΦΤ (V15) και ΚΠΦΤΑ (V16). Καµία περαιτέρω αλλαγή δεν 

υποδεικνύουν οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας και ∆ιαχείρισης Περιουσίας. 

 

Ο κλάδος των Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών / Εµπόριο παρουσίασε θετική 

εξέλιξη στην απόδοση του µέσου όρου των επιχειρήσεων µετά τη Σ&Ε. Πιο 

συγκεκριµένα, από τους αριθµοδείκτες Ρευστότητας, οι αριθµοδείκτες Γενικής (V01) 

και Άµεσης Ρευστότητας (V02) παρουσίασαν θετική µεταβολή. Το ίδιο παρουσίασε και 

ο αριθµοδείκτης Πωλήσεων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (V08) από τους 

αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας. Οι αριθµοδείκτες 

Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους 

δεν υποδεικνύουν αλλαγή. 

 

Στον κλάδο των Υπηρεσιών, η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Προµηθευτών (V05) 

µεταβλήθηκε αρνητικά. Οι αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης και 

Φερεγγυότητας, Απόδοσης Επενδυτικών Κεφαλαίων, ∆ιαχείρισης Περιουσίας και 

Περιθωρίου Κέρδους δεν υποδεικνύουν αλλαγή στην επιχειρησιακή απόδοση. 

 

Τέλος, στον κλάδο της Τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου, η Απόδοση Συνολικού 

Ενεργητικού προ Φόρων (V09) µεταβλήθηκε και µετάβαλλε αρνητικά την απόδοση του 

µέσου όρου των επιχειρήσεων. Οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας, Κεφαλαιακής 

∆ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας, ∆ιαχείρισης Περιουσίας και Περιθωρίου Κέρδους δεν 

υποδεικνύουν αλλαγή στην επιχειρησιακή απόδοση. 

 

Προτάσεις για µελλοντική έρευνα και συνέχεια της παρούσης ανάλυσης θα µπορούσε 

να είναι η εξέταση της επιχειρηµατικής επίδοσης µελετώντας επιχειρήσεις που 

προχώρησαν σε Σ&Ε ανάλογα µε τη διάθεση (φιλική ή εχθρική) που δηµιουργήθηκε, ή 
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και µε τον τρόπο χρηµατοδότησής τους. Η επέκταση της µελέτης και η ενσωµάτωση 

εταιρειών αντίστοιχων κλάδων που δεν προχώρησαν σε Σ&Ε το αντίστοιχο διάστηµα, 

θα αποδείκνυε εάν τυχόν τάσεις της οικονοµίας και άλλες συγκυρίες επηρεάζουν την 

επίδοση των εταιρειών, ανεξάρτητα από την στρατηγική επιλογή της Σ&Ε.  

 

Η επίδοση των επιχειρήσεων είναι σύνθετο θέµα. Τα οικονοµικά µεγέθη και οι 

αριθµοδείκτες φανερώνουν το λογιστικό κοµµάτι της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Πίσω όµως από κάθε αριθµό, βρίσκεται µια οµάδα στελεχών της εταιρείας. Τα 

τελευταία χρόνια έµφαση δίνεται και σε “παράγοντες κλειδιά” που σχετίζονται 

περισσότερο µε όψεις εταιρικής κουλτούρας και επιτυχηµένων καναλιών επικοινωνίας 

ανάµεσα στις συγχωνευµένες επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε την ανταπόκριση του 

ανθρώπινου παράγοντα και την ψυχολογική του αντίδραση στην εκάστοτε µεταβολή. 

Τυχόν µελέτη αυτών των εκφάνσεων θα µπορούσε να παρουσιάσει τη συµβολή τους 

και να αναδείξει την εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα στην µεταβολή της επίδοσης 

των Σ&Ε. 
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