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Δπραξηζηίεο 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη πιένλ ηε κεηαπηπρηαθή κνπ δηαηξηβή, είλαη ππνρξέσζή κνπ λα 

επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο κε 

επηηπρία. 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ αιεζηλή εθηίκεζή κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Παπαδφπνπιν πκεψλ γηα 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηδηαίηεξα νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπγγξαθή θαη νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Οη ζπκβνπιέο ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηφζν φζνλ αθνξά 

ελδνπαλεπηζηεκηαθά δεηήκαηα, φζν θαη εμσπαλεπηζηεκηαθά, ππήξμαλ πξαγκαηηθά 

πνιχηηκεο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα έκελα θαη γη‟ απηφ ηνλ επραξηζηψ απφ 

θαξδηάο. 

 

Θα ήζεια, θπζηθά, λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζηήξημε πνπ κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο φια απηά ηα έηε, ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, φζν θαη πξνγελέζηεξα απηψλ. Οη αμίεο 

πνπ κνπ έρνπλ κεηαδψζεη, ψζηε λα είκαη ζε ζέζε λα εθηηκψ ηηο φκνξθεο ζηηγκέο ηεο 

δσήο θαη λα αληηκεησπίδσ ην ίδην ψξηκα θαη ζζελαξά ηηο αλαπφθεπθηεο δπζθνιίεο 

ηεο, είλαη ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα εθφδηα πνπ έρσ απνθνκίζεη. Ο θαζέλαο μερσξηζηά 

κε βνήζεζε κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ψζηε λα θέξσ εηο πέξαο ηελ ελ ιφγσ πξνζπάζεηα θαη 

λα ζπλερίδσ λα εμειίζζνκαη. 
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Πεξίιεςε 
 

θνπφο ηεο πξνθεηκέλεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη, λα αλαιχζεη θαη ηειηθψο λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ησλ πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ ζηo πιαίζην 

ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, γηα έλα ηδηαίηεξα επξχ ρξνληθφ δηάζηεκα έληεθα εηψλ, 

ήηνη απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ (2001), ηελ επεκεξία ηεο πεξηφδνπ 

ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ (2004), έσο θαη ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

δηαλχεη ε ρψξα (2011). ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη, αξρηθά, κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ &Δ θαη κηα ζθαηξηθή πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο απηνχ ζην πέξαο ησλ εηψλ. Δπηπξνζζέησο, έρνληαο σο βάζε ηελ πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία, πξαγκαηνπνηείηαη κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ &Δ πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα, κέζσ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβνιήο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξάμε ηεο &Δ θαη 

ζπλεπψο αμηνιφγεζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή λέα γλψζε ζην ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ησλ ζπλελψζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο 

πγρσλεχζεηο – Δμαγνξέο ηφζν εμεηάδνληαο ην καθξνζθειέο δηάζηεκα ηεο εληεθαεηίαο 

2001 – 2011, φζν θαη επηθεληξψλνληαο ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 2008 – 2011, δελ κεηέβαιιαλ νπζησδψο ηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε 

ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα αθελφο φηη δε δχλαηαη λα 

κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ φηη δε 

δχλαηαη λα απνηειέζνπλ παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to document, analyze and ultimately draw conclusions 

regarding the Mergers and Acquisitions phenomenon, which has taken place within the 

context of the Greek economy over  a notably broad timespan of eleven years. The period 

extends from Greece‟s accession to the Euro zone (2001) and the thriving Greek economy 

during the Olympic Games in 2004, to the current financial crisis (2011). In this study, a 

theoretical approach to the Mergers and Acquisitions phenomenon is initially applied, in 

order to present the phenomenon from all angles, throughout the eleven-year period. 

Additionally, an empirical approach is employed on the basis of relevant existing literature. 

An explanatory set of financial ratios and statistical methods are used to evaluate the 

significance of the considered ratios‟ value change, before and after the amalgamation 

agreement. The theoretical and empirical approaches of this thesis, identify and reveal the 

degree of fluctuation in the operating performance of the publicly traded corporations and 

thus offer further, original, knowledge in the particularly important field of Mergers and 

Acquisitions. 

In conclusion, we have to note that, whether analyzing the Mergers and 

Acquisitions that took place in Greece during the lengthy eleven-year period (2001–2011) 

or solely the ones that took place during the financial crisis period (2008–2011), the M&As 

did not substantially alter the operating performance of the corporations in the examined 

sample. Consequently, the study indicates that the Mergers and Acquisitions are not 

capable of significantly affecting the financial status of the corporations and that, 

furthermore, they should not be regarded as a panacea for the Greek corporations‟ 

problems, during the financial crisis period. 



 iv 

Πεξηερόκελα 

 

- ΜΔΡΟ 1
Ο
 - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ........................................................................................................... 1 

1.1 Δηζαγσγή .............................................................................................................. 1 

1.2 Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο Τνπ Φαηλνκέλνπ Τσλ Σ&Δ ..................................... 3 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΛΤΗ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ .................................... 9 

2.1 Έλλνηεο Καη Οξηζκνί ............................................................................................ 9 

2.2 Γηαθνξέο Τσλ Δμεηαδόκελσλ Όξσλ ................................................................... 12 

2.3 Καηεγνξηνπνίεζε - Οκαδνπνίεζε Σ&Δ ............................................................. 13 

2.4 Κίλεηξα Καη Αηηίεο Σ&Δ .................................................................................... 20 

2.5 Δπίηεπμε Σπλεξγεηώλ – Τν Οπζηαζηηθό Κέξδνο Τσλ Σ&Δ ................................. 28 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ............................................................ 31 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε Τνπ Φαηλνκέλνπ Τσλ Σ&Δ ............................................. 31 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΣΩΝ &Δ ........... 36 

4.1 Τξόπνη Καη Μνξθέο Φξεκαηνδόηεζεο Τσλ Σ&Δ ............................................... 36 

4.2 Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Τσλ Πξάμεσλ Σ&Δ ........................................................ 38 

4.3 Παξάγνληεο Απνηπρίαο Τσλ Πξάμεσλ Σ&Δ ....................................................... 41 

4.4 Ακπληηθέο Σηξαηεγηθέο Καη Μεραληζκνί Απνθπγήο Μηαο Πξάμεο Σπλέλσζεο ... 47 

4.5 Κίλδπλνη Καηά Τε Γηαδηθαζία Υινπνίεζεο Μηαο Σ&Δ ...................................... 50 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - Η ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ........ 53 

5.1 Η Φξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε Τξνρνπέδε Σηηο Σ&Δ Τσλ Διιεληθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ ........................................................................................................... 53 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΓΥΩΝΔΤΔΩΝ - ΔΞΑΓΟΡΩΝ ................ 59 

6.1 Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Καη Απνηίκεζεο Σ&Δ ..................................................... 59 

 

- ΜΔΡΟ 2
Ο
 - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 64 

7.1 Δπηινγή Τεο Καηαιιειόηεξεο Μεζόδνπ Αμηνιόγεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπίδνζεο

.................................................................................................................................. 64 

7.2 Αλάιπζε Μεηαβιεηώλ – Αξηζκνδεηθηώλ Τεο Έξεπλαο ....................................... 65 

7.3 Φξνληθόο Οξίδνληαο θαη Δύξνο Δμεηαδόκελνπ Γείγκαηνο .................................. 70 



 v 

7.4 Γείγκα Έξεπλαο πξνο Δμέηαζε ........................................................................... 71 

7.5 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ ................................................................... 81 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ................................................ 83 

8.1 Α’ Μέξνο – Σηαηηζηηθή Αλάιπζε Καη Δξκελεία Τσλ Σπλνιηθώλ Δμεηαδόκελσλ 

Σηνηρείσλ Τεο Δληεθαεηίαο 2001 – 2011 .................................................................. 83 

8.1.1 Δξκελεία Απνηειεζκάησλ Α’ Μέξνπο (2001-2011) .......................... 86 

8.2 Β’ Μέξνο – Σηνρεπκέλε Σηαηηζηηθή Αλάιπζε Τεο Πεξηόδνπ Τεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο (2008-2011) Καη Δξκελεία Τσλ Απνηειεζκάησλ ......................................... 87 

8.2.1 Δξκελεία Απνηειεζκάησλ Β’ Μέξνπο (2008-2011) .......................... 95 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ......................... 97 

9.1 Σπκπεξάζκαηα – Σπλνπηηθέο Παξαηεξήζεηο ....................................................... 97 

9.2 Γηαθνξνπνίεζε Τεο Παξνύζαο Μειέηεο ............................................................ 99 

9.3 Πξνηάζεηο Γηα Μειινληηθή Έξεπλα .................................................................. 100 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 101 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία .......................................................................................... 101 

Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία ..................................................................................... 103 

Ηιεθηξνληθέο Πεγέο ............................................................................................... 109 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ......................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1 – Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο (1990-2012=100), επνρηθά εμνκαιπκέλα 

ζηνηρεία. ......................................................................................................................55 

 

Πίλαθαο 2 – Αξηζκνδείθηεο Aπνδνηηθφηεηαο (Profitability Ratios)............................66 

 

Πίλαθαο 3 – Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Ratios)..................................67 

 

Πίλαθαο 4 – Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκφηεηαο (Financial 

Structure and Viability Ratios).....................................................................................68 

 

Πίλαθαο 5 – Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Ratios)......................................69 

 

Πίλαθαο 6 – Αξηζκφο &Δ ηειηθνχ δείγκαηνο.............................................................73 

 

Πίλαθαο 7 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2001............................73 

 

Πίλαθαο 8 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2002............................74 

 

Πίλαθαο 9 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2003............................74 

 

Πίλαθαο 10 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2004..........................75 

 

Πίλαθαο 11 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2005..........................76 

 

Πίλαθαο 12 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2006..........................77 

 

Πίλαθαο 13 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2007..........................78 

 

Πίλαθαο 14 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2008..........................79 

 

Πίλαθαο 15 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2009..........................80 



 vii 

 

Πίλαθαο 16 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2010..........................80 

 

Πίλαθαο 17 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2011..........................81 

 

Πίλαθαο 18 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηψλ 2001-2011…………………………………………………..…………………..84 

 

Πίλαθαο 19 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2008..........................88 

 

Πίλαθαο 20 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2009..........................90 

 

Πίλαθαο 21 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2010..........................92 

 

Πίλαθαο 22 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2011..........................94 

 

 

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

 

Γηάγξακκα 1 – Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο Δ.Δ.-27 θαη Διιάδαο (1990-

2012=100), επνρηθά εμνκαιπκέλα ζηνηρεία………………………………………….55 

 

Γηάγξακκα 2 – Βαζηθνί Γείθηεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ γηα ην δηάζηεκα Αχγνπζηνο 

2013 – Ηνχιηνο 2014………………………………………………………………….57 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

- ΜΔΡΟ 1
Ο

 - 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν θαηλφκελν ησλ πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ ζπληζηνχζε αλέθαζελ θαη ζπληζηά 

έσο θαη ζήκεξα, έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ δήηεκα ην νπνίν πξνζειθχεη ηφζν ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ηχπνπ – κέζσλ ελεκέξσζεο, φζν θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο απηήο θαζ‟ απηήο. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ &Δ παξέρεη δπλεηηθά ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε ελνπνίεζεο, λα εληζρχζεη – ηζρπξνπνηήζεη ηε 

ζέζε ηεο ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, λα αληιήζεη λένπο πφξνπο, λα βειηηψζεη 

ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε, λα εηζέιζεη ζε λέεο αγνξέο θαη ζπκπεξαζκαηηθά λα 

βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη απψηεξνο 

ζηφρνο ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο επίδνζεο. 

Ζ εμέηαζε επίηεπμεο ή κε, επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε ζπλέλσζεο θαη ε 

νπνία αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ζπληζηά κηα 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα αλαινγηδφκελνη ην γεγνλφο φηη νη πξάμεηο &Δ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο πνπ δχλαηαη λα θαζνξίζνπλ ηελ 

επηηπρία κηαο επηρείξεζεο κειινληηθά ή αθφκε θαη ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηά ηεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζπλαληάηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνγελέζηεξσλ 

κειεηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην αληηθείκελν ησλ &Δ, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζπλήζσο εμεηάδεηαη είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο δελ είλαη θνηλά, σο επί ην πιείζηνλ. Ζ παξνχζα κειέηε 

βαζηδφκελε ζηηο ελ ιφγσ ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο, έρεη σο 
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ζηφρν ηελ ζπλεηζθνξά πεξαηηέξσ γλψζεο θαη ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε 

λα θαηαλνεζεί πιεξέζηεξα ην θαηλφκελν ησλ &Δ ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο ηειεπηαίαο εληεθαεηίαο. Σα πξνθχπηνληα 

ζπκπεξάζκαηα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο, φζν θαη απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ ψζηε λα πξνθχςνπλ λέεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. ην 1
ν
 κέξνο 

(θεθάιαηα 1-6) πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

&Δ θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξακέηξσλ απηνχ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν 

αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ζθαηξηθά ην πξνο εμέηαζε αληηθείκελν. ην 2
ν
 κέξνο 

(θεθάιαηα 7-9) παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα απφ εκάο εκπεηξηθή έξεπλα θαη 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Αλαιπηηθφηεξα: 

ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ηεο 

κειέηεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απηή πξαγκαηεχεηαη, ελψ ελ ζπλερεία παξαηίζεηαη 

θαη αλαιχεηαη ε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην φιν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ην 

θαηλφκελν ησλ &Δ. Απηφ πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ φξσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο κειέηεο, δηαθνξέο απηψλ, θαηεγνξηνπνίεζε ησλ &Δ, παξνπζίαζε ησλ 

θηλήηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ηα 

αλακελφκελα νθέιε. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηφζν φζνλ αθνξά ηηο εγρψξηεο πξάμεηο ζπλέλσζεο, φζν θαη απηέο ηνπο εμσηεξηθνχ, 

ελψ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ θπκάησλ &Δ πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί φια απηά ηα έηε θαηαγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην δηεξεπλψληαη ινηπά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο. Έηζη εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο 

νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο πξάμεο, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία 

ή απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, νη ζηξαηεγηθέο απνθπγήο κηαο πξάμεο &Δ θαη νη 

θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ζπλνπηηθά ε ηξέρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην αληηθείκελν ησλ &Δ. 
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ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ησλ κεζφδσλ πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα αμηνινγεζεί κηα πξάμε ελνπνίεζεο θαη λα αλαιπζεί ε 

κεηαβνιή ζηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη εθηελψο νη παξάκεηξνη 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνχζα κειέηε. Έηζη αλαιχεηαη ε 

επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, νη κεηαβιεηέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη 

αλαιπζνχλ, ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο έξεπλαο θαη ην πξνο εμέηαζε δείγκα. 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, ελψ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο αλάιπζεο, αθελφο εμεηάδνληαο ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θαη αθεηέξνπ ε 

αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σέινο, ζην έλαην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο θαη παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα σο πεγή λέαο γλψζεο θαη ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο 

ζήκεξα. 

 

 

1.2 Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο Σνπ Φαηλνκέλνπ Σσλ &Δ 

 

Ζ βειηίσζε (ή κε) ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο θαη ε αχμεζε (ή κε) ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο σο επαθφινπζν κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο, έρνπλ 

εμεηαζηεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε πνηθίια 

πξνθχπηνληα ζπκπεξάζκαηα. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο δελ νδεγνχλ θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα θαη ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ, αθελφο ππνζηεξίδεηαη φηη νη ζπγρσλεχζεηο – εμαγνξέο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαηφπηλ ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο 

θαη αθεηέξνπ ζπλαληάηαη ν ηζρπξηζκφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο &Δ θαηαζηξέθνπλ 

ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ησλ κεηφρσλ κηαο εκπιεθφκελεο επηρείξεζεο (Grubb & Lamb, 

2000). Να ζεκεησζεί φηη νη κειέηεο ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ πξνζθέξνπλ 

δηαθνξεηηθή (αθφκε θαη δηακεηξηθά αληίζεηε) πιεξνθφξεζε, θαζψο ε εμέηαζή ηνπο 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε εμέηαζε 
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ρξνληθψλ παξαζχξσλ δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο θαη δηαθνξνπνίεζε ζην εμεηαδφκελν 

δείγκα (Parrino & Harris, 1999). Απνδεηθλχεηαη ζπλεπψο φηη νη &Δ παξά ην γεγνλφο 

φηη θέξνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ νκνηνηήησλ κεηαμχ ηνπο, δελ ζπληζηνχλ 

παλνκνηφηππα θαηλφκελα. 

Μία απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ δηαγψλησλ &Δ, 

εμεηάδνληαο έλα ζεκαληηθφ δείγκα εμαγνξαδνπζψλ ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1971 απφ ηνπο Weston and Mansinghka (1971). Οη ελ ιφγσ 

πξάμεηο ελνπνίεζεο έιαβαλ κέξνο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ελψ νη κειεηεηέο γηα ηελ  

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξνρψξεζαλ ζε ζχγθξηζε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ κε 

επηρεηξήζεηο πνπ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πξαγκαηνπνίεζαλ θάπνηα &Δ. Σν 

ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ήηαλ φηη παξά ην γεγνλφο πσο αξρηθά ε 

θεξδνθνξία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλήξρεην ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά 

κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, ηειηθψο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ππήξμε αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο, ε νπνία εξκελεχηεθε σο απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

Έλαλ ηδηαίηεξα «δεκνθηιή» αξηζκνδείθηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ 

έσο θαη ζήκεξα, επέιεμε ν Meeks (1977) ψζηε λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

233 πξαγκαηνπνηεζεηζψλ &Δ, πνπ έιαβαλ κέξνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηελ 

πεξίνδν 1964 – 1972. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

εξγαιείν ήηαλ ν δείθηεο απφδνζεο θεθαιαίσλ (ROA – Return on assets), ελψ κέζσ 

ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο πξνέθπςε φηη ε ηηκή ηνπ δείθηε ρεηξνηεξεχεη ηα πξνζερή 

ρξφληα, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο &Δ, ζπγθξηηηθά πάληα κε ηνλ κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ. 

Δλ έηεη 1979, νη  Salter and Weinhold (1979) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, 

φζνλ αθνξά ηηο εμαγνξάδνπζεο επηρεηξήζεηο, ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνδείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE – Return on equity) αλήιζε ζε πνζνζηφ 44% 

ρακειφηεξα ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νη κεηνρέο ηνπο 

δηαπξαγκαηεπφηαλ ζην ρξεκαηηζηήξην. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνλ δείθηε 

απφδνζεο θεθαιαίσλ αλήιζε ζην 75%. 

χκθσλα κε ηα πξνθχπηνληα ηεο κειέηεο ησλ Cosh et al. (1980), φπνπ θαη 

εμεηάζηεθε επίζεο ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε θεξδνθνξία 

κέζσ απηνχ 225 επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην εμεηαδφκελν δείγκα, εμήρζεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε θεξδνθνξία ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ βειηηψζεθε 
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ζεκαληηθά ζε βάζνο πεληαεηίαο, κεηά ηελ πξάμε &Δ ελ αληηζέζεη κε ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δελ πξνρψξεζαλ ζε κηα παξφκνηα επηρεηξεκαηηθή θίλεζε. 

Σνπο ζπλήζεηο αξηζκνδείθηεο ROE θαη ROA, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αξηζκνδείθηε ROC (Return on Capital – Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ), ρξεζηκνπνίεζε σο κέηξν ζχγθξηζεο ν Mueller (1980). 

Ο ηειεπηαίνο αλέιπζε 287 πξάμεηο &Δ ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη ζε ινηπέο ρψξεο 

(Γαιιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, θηι), ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1962 – 1972 θαη γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πξνρψξεζε ζηε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ησλ αλσηέξσ 

δεηθηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξάμε ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ ελεπιάθεζαλ ζε &Δ. χκθσλα κε ηνλ Mueller, νη πξψηεο 

απεδείρζεζαλ σο ιηγφηεξν θεξδνθφξεο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο κειεηεηήο (Mueller, 1985) 

πξαγκαηνπνίεζε κηα λέα έξεπλα, ζηελ νπνία αθνινχζεζε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, αιιά 

δηαθνξνπνίεζε ην δείγκα ηνπ, θαζψο πιένλ εμέηαζε ηηο εθαηφ κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε &Δ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1950 

– 1982. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ήηαλ φηη γηα ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

θαηεγξάθεζαλ πηψζεηο ζηα κεξίδηα αγνξάο ηα νπνία θαηείραλ. 

Δπηδείλσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ζε κηα πξάμε &Δ, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, παξαηεξήζεθε ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ Kumar (1984). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν εμεηάζηεθε αλήιζε ζηηο 241 

πξάμεηο &Δ, νη νπνίεο θαη έιαβαλ κέξνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην δηάζηεκα 1967 

– 1974. Ζ θεξδνθνξία ησλ εμαγνξαδνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε εμεηάζηεθε κέζσ ηνπ δείθηε ROE θαη ζχγθξηζή ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Έλα πνιχ κεγάιν φγθν πξάμεσλ &Δ θαηάθεξε λα εμεηάζεη ν Kusewitt 

(1985), κέζσ ηεο αλάιπζεο 138 επηρεηξήζεσλ (Ζ.Π.Α.) γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέθα εηψλ, ήηνη 1967 – 1976. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ηα 

πξναλαθεξφκελα έηε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπλφινπ 3.500 πξάμεσλ &Δ, νη 

νπνίεο πξάμεηο εμεηάζηεθαλ κέζσ ηνπ ROA ησλ εμαγνξαδνπζψλ επηρεηξήζεσλ. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επεδείρζε ηειηθψο φηη ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε 

πηψζε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ, θαζψο θαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ δείθηε θαη 

αχμεζεο κεγέζνπο ηεο εμαγνξάδνπζαο / απνξξνθψζαο επηρείξεζεο ήηαλ αξλεηηθή. 
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Οη Ravenscraft and Scherer (1987a) δηεξεχλεζαλ 471 πξάμεηο ζπλέλσζεο 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ην 1950 – 1977. Ζ κείσζε ηνπ δείθηε απφδνζεο 

θεθαιαίσλ ππνινγίζηεθε ζην 0,5% αλά έηνο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ 

ηελ κέζνδν «pooling method» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο &Δ.  

Οη Ravenscraft and Scherer (1987b) ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην δείγκα θαη 

ρξνληθφ δηάζηεκα δείγκαηνο κε αλσηέξσ, θαηέιεμαλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ δείθηε ROA θαη ερζξηθψλ &Δ (κέζσ δεκφζησλ πξνζθνξψλ), ελψ 

παξαηήξεζαλ φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο είραλ θεξδνθνξία κεησκέλε θαηά 3,1% ζε 

ζρέζε κε ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε πξάμε &Δ. 

Ο Seth (1990) κε ηελ εμέηαζε 102 πξάμεσλ ζπλελψζεσλ (κέζσ δεκφζηαο 

πξνζθνξάο) ζε δηάζηεκα δέθα επηά εηψλ θαηέιεμε φηη ην πξνζδνθψκελν πνζνζηφ 

απφδνζεο γηα ηνπο επελδπηέο κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ &Δ, αλήιζε ζε 

χςνο 9,3%, φληαο ζεηηθφ. 

Οη Kaplan and Weisbach (1992) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο θαηέιεμαλ φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ζε ζρέζε κε ην 

ιφγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε. Σν πξνο εμέηαζε δείγκα ήηαλ χςνπο 271 

πξάμεσλ ζπγρσλεχζεσλ – εμαγνξψλ, ζηηο νπνίεο έιαβαλ κέξνο ακεξηθάληθεο 

επηρεηξήζεηο ην δηάζηεκα 1971 – 1982.  

Οη Healy et al. (1992) πξνρψξεζαλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε, φπνπ 

δηεξεχλεζαλ ηηο πελήληα κεγαιχηεξεο &Δ ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1979 – 1984. Όζνλ αθνξά ην δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 

βειηίσζε απηνχ. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ δελ 

εληνπίζηεθε θάπνηα ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί δηεπθξηληζηηθά φηη 

απφ ην πξναλαθεξφκελν δείγκα ηα ηξία ηέηαξηα απηνχ παξνπζίαζαλ βειηίσζε ηνπ 

δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ελψ ην ππνιεηπφκελν έλα ηέηαξην παξνπζίαζε 

ρεηξνηέξεπζή ηνπ. 

Οη Healy et al. (1997) αμηνπνηψληαο ην πξναλαθεξφκελν δείγκα θαη ηεξψληαο 

ακεηάβιεηεο ηηο ινηπέο παξακέηξνπο (φπσο ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα), 

ππνζηήξημαλ φηη νη πξάμεηο &Δ πνπ κειέηεζαλ απνηέιεζαλ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο Καζαξάο Παξνχζαο Αμίαο κεδεληθήο αμίαο. Δπίζεο θαηέιεμαλ ζην 

γεγνλφο φηη ε αμία ζηελ νπνία αλέξρνληαη νη κεηνρέο θαηά ηε πεξίνδν αλαθνίλσζεο 

ηεο επηθείκελεο &Δ, ζπλδένληαη κε ηελ κειινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο 

θαηφπηλ ηεο πινπνίεζεο ηεο &Δ.  
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Έλα αθφκε δείγκα κειέηεο ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο 

θαη θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα, είλαη απηφ ησλ Chatterjee and Meeks 

(1996). Οη ηειεπηαίνη εμέηαζαλ έλα δείγκα 144 πξάμεσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα έηε 1977 – 1990. Οη 

Chatterjee and Meeks θαηέιεμαλ κέζσ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ παξέκεηλε ακεηάβιεηε θαηφπηλ ηεο πινπνίεζεο ηεο 

&Δ θαηά ηα έηε 1997 – 1985, ελψ θαηά ηα έηε 1985 - 1990 ππήξμε ζεκαληηθή 

βειηίσζε απηήο, ηεο ηάμεο ηνπ 13% έσο 22%. 

Οη Dickerson et al. (1997) πξνρψξεζαλ ζηελ αλάιπζε ελφο ηδηαίηεξα 

κεγάινπ δείγκαηνο 613 πεξηπηψζεσλ &Δ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 1948 – 

1977. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ήηαλ φηη ν δείθηεο ROA ησλ 

εμαγνξαδνπζψλ / απνξξνθσζψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία θαηφπηλ ηεο 

ζπλέλσζεο, ήηαλ ρακειφηεξνο θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζε ζχγθξηζε πάληα κε 

ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη 

νπνίεο δελ ζπκκεηείραλ ζε θακία πξάμε &Δ. 

Ο Ghosh (2001) εμέηαζε ηηο 315 κεγαιχηεξεο πξάμεηο ελνπνίεζεο 

ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο πξάμεηο έιαβαλ ρψξα ζηα έηε 1981 – 1995. Ζ 

ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ είρε θάλεη κία 

ηνπιάρηζηνλ ζπγρψλεπζε – εμαγνξά θαη κηαο επηρείξεζεο πνπ δελ είρε πξνρσξήζεη 

ζε πξάμε ελνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πξνέθπςε δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε 

ζην δείθηε ROA. 

ε κείσζε ησλ δεηθηψλ ROA θαη ROE σο απνηέιεζκα πινπνίεζεο κηαο &Δ 

θαηέιεμαλ νη Sharma and Ho (2002) κέζσ ηεο αλάιπζεο ελφο δείγκαηνο 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Απζηξαιία  πνπ είρε πξνρσξήζεη ζε πξάμε ελνπνίεζεο ηα έηε 

1986 – 1991. 

Ο Παδάξζθεο (2008) πξνρψξεζε ζηελ αλάιπζε είθνζη έμη αξηζκνδεηθηψλ 

ηνπο νπνίνπο θαηέηαμε ζε πέληε θαηεγνξίεο, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξάμεσλ 

ζπλέλσζεο πνπ εμέηαζε εθηείλεηαη ζε πέληε έηε, ήηνη 1998 – 2003. Ο Παδάξζθεο 

ζπκπέξαλε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δεκία απφ ηηο πξάμεηο &Δ γηα ηηο εκπιεθφκελεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηφο ηνπ ζηηο δχν απφ ηηο πέληε εμεηαδφκελεο, ελψ κφλν κία 

απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο παξνπζηάδεη βειηίσζε ζε έλα κφλν αξηζκνδείθηε ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζην ζχλνιν ησλ είθνζη έμη αξηζκνδεηθηψλ, απηνί πνπ παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε είλαη ην θεθάιαην θίλεζεο θαη ν δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο παξακνλήο 

απνζεκάησλ. 
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Ο Παδάξζθεο et al. (2009) αθνινπζψληαο μαλά ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

έξεπλαο κε αλσηέξσ, αιιά απηή ηε θνξά εμεηάδνληαο ηέζζεξηο αξηζκνδείθηεο θαη 35 

πξάμεηο &Δ ζε έλα δηάζηεκα δχν εηψλ (2003 – 2005), θαηαιήγεη ζην γεγνλφο φηη 

δελ ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ 

φηη νη &Δ δελ επέδξαζαλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε θαη ήηαλ νπζηαζηηθά επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κεδεληθήο αμίαο. 

Ο Γηάθαο (2011) ρξεζηκνπνίεζε έλα δείγκα 19 ειιεληθψλ εηαηξηψλ-ζηφρσλ 

πνπ εμαγνξάζηεθαλ ηελ πεξίνδν 2002 – 2006 είηε απφ ειιεληθέο είηε απφ μέλεο 

επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζχγθξηλε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο απνηειέζκαηα γηα κηα 

πεξίνδν ηξηψλ εηψλ κεηά ηελ εμαγνξά θαη ηξηψλ εηψλ πξηλ, ελψ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ SPSS. χκθσλα 

κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζπλεπψο δελ 

ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ζηηο πσιήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζχκθσλα κε ηε 

παξνχζα αλάιπζε πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δελ 

βειηηψλνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε κεηά ηελ εμαγνξά. 

Ζ Σζνιαθίδνπ (2012) πξνζπάζεζε λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ησλ πξάμεσλ 

&Δ κέζσ ηεο αλάιπζεο 16 αξηζκνδεηθηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ο ρξνληθφο 

ηεο νξίδνληαο νξίζηεθε ζηα 3 έηε πξηλ θαη κεηά ηε &Δ, ελψ εμεηάζηεθε ην 

δηάζηεκα 2003 – 2007. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ 77 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. χκθσλα κε ηελ πξνθχπηνπζα 

αλάιπζε, απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο ζεκαληηθή κεηαβνιή παξνπζίαζαλ νη 

Ζκέξεο Απαηηήζεσλ επηθέξνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζε δπζκελέζηεξε ζέζε. Απφ ηνπο 

αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη Φεξεγγπφηεηαο αξλεηηθή κεηαβνιή 

επέθεξε ν αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα, ελψ 

απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο κεηαβνιή παξνπζίαζαλ νη 

αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ απνδεηθλχνληαο φηη ε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ κειέηε 

κεηαβιήζεθε αξλεηηθά. ε επίπεδν αξηζκνδεηθηψλ Απφδνζεο Δπελδπηηθψλ 

Κεθαιαίσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο δελ επήιζε θακηά κεηαβνιή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΤΗ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

 

 

2.1 Έλλνηεο Καη Οξηζκνί 

 

Σν θαηλφκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ην νπνίν θαη ζα εμεηαζηεί κέζσ ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαιπζεί θαη λα πξνζεγγηζηεί ζθαηξηθά. Αξρηθά, 

θξίλεηαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο, λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ φξσλ 

«πγρψλεπζε» θαη «Δμαγνξά» (ελ ζπληνκία &Δ), φξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά θφξνλ κεηαγελέζηεξα ζηε κειέηε. 

Δμεηάδνληαο ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πνηθίινη - 

πνιπάξηζκνη νξηζκνί ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φξσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, 

παξνπζηάδνπλ ακειεηέεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηψλ κε ην πέξαο ησλ εηψλ θαη ηελ 

ζπλερή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ &Δ. 

ην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο έρνπλ 

εκπεδσζεί σο εθ ησλ θπξηφηεξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο, ε επέθηαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη κεγεζψλ φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Μηα απινπνηεκέλε εθδνρή ησλ εμεηαδφκελσλ φξσλ είλαη φηη πγρψλεπζε 

(Merger) είλαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ (Palepu et al., 2007), 

ελψ ε Δμαγνξά (Acquisition) αθνξά ηελ πεξίπησζε φπνπ κηα επηρείξεζε (Non - 

Target Firm) απνθηά, κεηά απφ ζπκθσλία, ηνλ πιήξε έιεγρν ή έλα κέξνο ηνπ ειέγρνπ 

ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ (Target Firm) (Γεσξγηάδεο, 1999). 

χκθσλα κε κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε (Σακπαθνχδεο, 2009), σο 

ζπγρψλεπζε ζπλίζηαηαη ε ζπλέλσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχν εηαηξηψλ, ίδηνπ 

πεξίπνπ κέγεζνο, (merger of equals), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο πην κεγάιεο 

θαη ηζρπξήο επηρείξεζεο. Χο απνηέιεζκα, ε κία ή θαη νη δχν επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ φιε δηαδηθαζία παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη ηαπηφρξνλα κεηαβηβάδνπλ 
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ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζε άιιε εηαηξία, ε νπνία είηε πξνυπάξρεη είηε 

δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ ηεο ζπλέλσζεο. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο ή ησλ εηαηξηψλ 

πνπ παχνπλ λα πθίζηαληαη απνθηνχλ σο αληάιιαγκα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηνρψλ 

ζηε λέα εηαηξία αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ αξρηθά θαηείραλ, βάζεη ηεο 

ζπκθσλεζείζαο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ. Ζ επσλπκία ηεο λέαο επηρείξεζεο 

δχλαηαη λα είλαη είηε παληειψο δηαθνξεηηθή είηε δχλαηαη λα θέξεη ηελ επσλπκία κηαο 

εθ ησλ δχν αξρηθψλ επηρεηξήζεσλ. Καη νη δχν επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο, θαζψο ε πξφζεζε είλαη ακνηβαία. 

Οη Peacock and Bannock (1991) δηαηχπσζαλ ηνλ νξηζκφ ηεο εμαγνξάο σο ηε 

κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή ελφο κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο 

(εμαγνξαδφκελε) ζε κηα άιιε (εμαγνξάδνπζα), ε νπνία θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν 

αληίηηκν. ηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηνρψλ, ε εηαηξία-ζηφρνο παχεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία 

ελζσκαηψλεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμαγνξαζζείζαο 

εηαηξίαο θαη ζπλερίδεηαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε κφλν ησλ κεηνρψλ ηεο 

εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαγνξά αλαθέξεηαη κφλν ζηελ 

απφθηεζε ελφο πνζνζηνχ ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο, ε ηειεπηαία εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη λνκηθά, ρσξίο φκσο λα ζπληζηά αλεμάξηεηε νληφηεηα, θαζψο νη απνθάζεηο 

ηεο ειέγρνληαη απφ ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξία. 

ηε Βξεηαληθή νξνινγία ζπλαληάηαη ν φξνο merger πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο κέζσ ζπγρψλεπζεο δηά απνξξνθήζεσο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζε κία λέα, κεηαβηβάδνληαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο ζπλαληάηαη ν φξνο acquisition πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε 

δηά εμαγνξάο, ζηελ πεξίπησζε δειαδή φπνπ κηα εηαηξία εμαγνξάδεη αλ φρη φιν, έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο άιιεο (Γθνξφγηαο, 2010). Όζνλ αθνξά 

ηνλ φξν consolidation, απηφο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνία δπν 

εηαηξίεο ελνπνηνχληαη ρσξίο λα ππάξρεη απνξξφθεζε ηεο κίαο απφ ηελ άιιε 

(Καξακήηξε, 2010). 

Ο Γηάθαο (2011), νξηνζεηεί ηνπο εμεηαδφκελνπο φξνπο σο αθνινχζσο: 

 πγρψλεπζε λνείηαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία ε πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ιχνληαη ρσξίο λα αθνινπζήζεη ε εθθαζάξηζή ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο έλαληη 

αληαιιάγκαηνο ζε άιιε ε νπνία είηε πξνυπάξρεη, είηε δεκηνπξγείηαη γηα 

ην ζθνπφ απηφ. Σν αληάιιαγκα απνηειείηαη απφ κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηεο 
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επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε πεξηνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ιχζεθαλ θαη δίδεηαη ζε φζνπο ζπκκεηείραλ πξνεγνπκέλσο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, πνπ λνκηθά έπαςαλ λα ππάξρνπλ. 

 Δμαγνξά λνείηαη ε ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε απνθηά έλα 

κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο (κεηνρέο ή εηαηξηθά κεξίδηα) ζε κία 

άιιε έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο. 

Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη, παξά ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξνπζηάδνπλ 

απφ λνκηθήο άπνςεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξαθηηθά κε ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο ίδηαο 

θαηάζηαζεο, ήηνη ηελ θεθαιαηαθή ζπλέλσζε κέρξη πξφηηλνο αλεμάξηεησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζ‟ έλαλ εληαίν επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη δειαδή γηα λα δειψζνπλ ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ θάησ απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, έιεγρν, νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζπκθέξνληα. Ζ δηαθνξά ησλ δχν ελλνηψλ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ζπλέλσζεο (Θενδψξνπ, 2009). Γηα ηελ εμαγνξά φπσο θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε 

απαηηείηαη ζπλήζσο ζπκθσλία ησλ κεηφρσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα αξλεζεί κηα πξφηαζε γηα ζπγρψλεπζε πξηλ ε 

πξφηαζε ππνβιεζεί ζηνπο κεηφρνπο γηα έγθξηζε (Ross et al., 2005 ; Σζαθιάγθαλνο, 

1996). 

Ο Φξαγθάθεο (2010) εμεηάδεη ηνπο φξνπο ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νδεγνχλ ζηελ 

ζπκπαγέζηεξε κνξθή ζπγθεληξψζεσο απηψλ. Μέζσ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, κηα 

ή πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο παχνπλ λα ππάξρνπλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα θαη ε 

πεξηνπζία ηνπο κεηαβηβάδεηαη είηε ζε κηα λεντδξπφκελε είηε ζε κηα ππάξρνπζα 

εηαηξία. Με ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ επέξρεηαη ε λνκηθή έλσζε απηψλ, έηζη 

ψζηε αληί λα ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα λνκηθά πξφζσπα, λα ππάξρεη εθεμήο κφλν 

έλα, ζην νπνίν ελψλνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εμαθαληδφκελσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Οη Adelaja et al. (1999) ζεσξνχλ φηη νη 4 βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη εμαγνξψλ είλαη νη εμήο: 1) πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε (Merger): Ννείηαη ε 

ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ φπνπ ε εηαηξία αγνξαζηήο (bidding firm) 

απνξξνθά ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ (target firm). Ο 

αγνξαζηήο, ζπλήζσο δηαηεξεί ηελ νλνκαζία ηνπ, ελψ ε εμαγνξαζκέλε επηρείξεζε 

παχεη λα ππάξρεη κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε. 2) πγρψλεπζε (Consolidation): 

Ννείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη δχν εηαηξίεο ζπλελψλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη 
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κηα λέα νληφηεηα. Οη κέηνρνη, αγνξαζηή θαη ζηφρνπ, ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο λέαο 

εηαηξίαο αλαινγηθά. 3) Δμαγνξά κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Acquisition of stock): Ζ 

εμαγνξάδνπζα εηαηξία γλσζηνπνηεί πξνζθνξά γηα ηελ εμαγνξά πιεηνςεθηθνχ 

παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο πνπ ζα ηεο δψζεη πιεηνςεθηθή 

ηζρχ ζην Γ. ηεο εηαηξίαο. Μηα ηέηνηα εμαγνξά πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε 

αληαιιαγή κεηνρψλ ή κε κεηξεηά ή θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ή αθφκε θαη κε ηελ 

απφδνζε άιισλ ηίηισλ. 4) Δμαγνξά ελεξγεηηθνχ (Acquisition of Assets): Ζ 

εμαγνξάδνπζα εηαηξία απνθηά φια ή ηα πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο, ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε ηειεπηαία 

παχεη λα ππάξρεη. 

 

 

2.2 Γηαθνξέο Σσλ Δμεηαδόκελσλ Όξσλ 

 

Καζψο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν φξσλ είλαη πξαγκαηηθά 

νιηγάξηζκεο. Αξρηθά, σο δηαθνξέο κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ην είδνο ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ πξνζθέξεηαη, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ή επηξξνήο ησλ 

απνθάζεσλ ησλ παιαηψλ ηδηνθηεηψλ ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο ζηε λέα 

δηνίθεζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο ε 

δπλαηφηεηα απηή είλαη αλχπαξθηε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο ππάξρεη 

θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ παιαηψλ ηδηνθηεηψλ ζηελ 

δηνίθεζε, έπεηηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο (Γηάθαο, 2011 ; Πφθαο, 

2006). Μηα επηπιένλ δηαθνξά ησλ ελλνηψλ είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηηο εμαγνξέο πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε ερζξηθέο θαη θηιηθέο, νη ζπγρσλεχζεηο είλαη απνηέιεζκα θνηλήο 

απφθαζεο ησλ δχν εηαηξηψλ θαη νδεγνχλ ζε κία εηαηξία κε λέν φλνκα. Χο 

ζπγρψλεπζε, δειαδή, νξίδεηαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ιχνληαη ρσξίο λα γίλεη εθθαζάξηζή ηνπο θαη κεηαβηβάδνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο ζε άιιε επηρείξεζε ε νπνία είηε πξνυπάξρεη είηε δεκηνπξγείηαη γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ (Αζαλαζίνπ, 2008). Σαχηηζε ησλ ελλνηψλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί δεδνκέλεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμαγνξάο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηα 

πιαίζηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε εμαγνξά (Soubeniotis et al., 2006). Μπνξνχκε λα πνχκε 
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φηη κέζσ ησλ εμαγνξψλ επηδηψθεηαη ν έιεγρνο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο (Jarrell et al., 

1980). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ αλσηέξσ, απζεληηθέο 

ζπγρσλεχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα πνιχ ζπάληα. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ 

ζπλελψζεσλ απνηεινχλ νπζηαζηηθά εμαγνξέο. Ο ιφγνο πνπ απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

θαη πξνβάιινληαη σο ζπγρσλεχζεηο είλαη ε απνθπγή αξλεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηα 

εκπιεθφκελα θαη ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εμαγνξαζζείζαο επηρείξεζεο, 

απνθεχγνληαο έηζη ηπρφλ θιεηδσληζκνχο γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ αγνξά. Πιένλ ησλ 

αλσηέξσ, πίζσ απφ ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ φξσλ, αλάινγα ηελ πεξίζηαζε, κπνξεί 

λα εμππεξεηνχληαη λνκηθά - ινγηζηηθά θίλεηξα ή αθφκε θαη ςπρνινγηθά, φπσο ζηε 

πεξίπησζε εμαγνξάο ν θαζνξηζκφο ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ (Green, 1990). 

Θα πξέπεη, ηέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ηφζν νη ζπγρσλεχζεηο φζν θαη νη 

εμαγνξέο ζπληζηνχλ ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξηψλ θαη φρη κφλν ηκεκαηηθά ηνκείο ησλ εηαηξηψλ. Σν κέγεζνο 

ησλ εηαηξηψλ απμάλεη αληίζηνηρα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Carleton & 

Lineberry, 2004). 

 

 

2.3 Καηεγνξηνπνίεζε - Οκαδνπνίεζε &Δ 

 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θξηηεξίσλ πνπ εμεηάδνπλ έλα κεγάιν εχξνο παξαγφλησλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ 

θαη νξηνζεηνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Ζ πξναλαθεξφκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη εηο βάζνο εμέηαζε 

ησλ επηπηψζεσλ ησλ &Δ, νηθνλνκηθψλ θαη κε, ηφζν ζε επίπεδν επηρείξεζεο φζν θαη 

ζε επίπεδν αγνξάο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη θάπνηα εθ ησλ 

βαζηθψλ θξηηεξίσλ νκαδνπνίεζεο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

Ο πξψηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο είλαη κε βάζε ηελ ύπαξμε ή όρη ζπζρέηηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ (Σακπαθνχδεο, 

2009). πλεπψο, βάζεη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο, νη &Δ 

δηαθξίλνληαη ζε πζρεηηζκέλεο (Related mergers ή concentric mergers) πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζηξαηεγηθέο &Δ ζπζρεηηζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζε 
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Αζπζρέηηζηεο (Unrelated mergers ή conglomerates) πνπ αλαθέξνληαη ζε θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηηζκέλεο &Δ, απηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Οξηδφληηεο &Δ (horizontal M&A) 

Ζ παξνχζα πεξίπησζε ζπλαληάηαη φηαλ κηα επηρείξεζε ζπγρσλεχεηαη κε 

κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε 

πιενλεθηεκάησλ κέζσ ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο (Wyatt and Kieso, 1996; 

Taqi, 1987). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο νξηδφληηαο &Δ, νη 

εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα θνηλή επηρεηξεζηαθή 

πνιηηηθή, θαζψο επίζεο λα απεπζχλνληαη ζην ίδην αγνξαζηηθφ θνηλφ κέζσ 

ησλ παξφκνησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ &Δ 

ζεσξνχληαη σο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ (Kitching, 

1967). Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ηζρπξνπνίεζή ηνπο έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, ε εμάιεηςε ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ θαη ε αχμεζε, 

ηειηθψο, ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο (Eckbo, 1993; Αγνξαζηφο, 

1995; αθέιιεο, 2001). Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, είλαη ζχλεζεο ν ελ 

ιφγσ ηχπνο &Δ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη παιαηφηεξα νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ, πιένλ νη θπβεξλήζεηο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

δηαιιαθηηθέο, ρσξίο λα επηβάινπλ ζεκαληηθά λνκνζεηηθά εκπφδηα ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο (Gaughan, 2002). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη νξηδφληηεο 

&Δ δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ πεξαηηέξσ: α) ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη 

εηαηξίεο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά παξάγνπλ ηα 

ίδηα πξντφληα, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη β) ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ ζπγρψλεπζε ή 

εμαγνξά παξάγνπλ παξφκνηα, αιιά φρη ηα ίδηα πξντφληα. 

 Κάζεηεο &Δ (vertical M&A) 

Ζ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ &Δ ζπλαληάηαη φηαλ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ή 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξνρσξνχλ ζε πξάμε &Δ κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, απφθηεζε νθειψλ απφ ηελ 
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εθκεηάιιεπζε ηερλνγλσζίαο, επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

κέζσ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή (Stigler, 1958; Perry, 1978; Waterson, 

1980; Brigham & Gapenski, 1994). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε ηε δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ πξνο ηα 

εκπξφο (forward vertical integration) θαη πξνο ηα πίζσ (backward vertical 

integration), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν έιεγρνο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο 

πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ αγαζψλ (Σζάγθαλνο, 2007). Μηα επηηπρεκέλε 

θάζεηε &Δ κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο λέαο 

εηαηξίαο ζηελ αγνξά θαη ζπλάκα θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζην θιάδν (Παπαδάθεο, 2002a). 

 Οκνθεληξηθέο ή Οκνγελείο &Δ (concentric or congeneric M&A) 

πλαληψληαη ζε πεξηπηψζεηο &Δ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην ηνκέα πξντφληνο ή ππεξεζίαο, αιιά δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

γξακκή παξαγσγήο ηνπο. ηφρνο ησλ ελ ιφγσ &Δ είλαη ε ζπλεξγαζία 

ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

νηαδήπνηε νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αιιεινζπκπιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηειηθή παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν ζηελ αλαιπφκελε θαηεγνξία &Δ είλαη πςειφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξσηχηεξα αλαιπφκελεο θαηεγνξίεο &Δ (Lubatkin & 

Lane, 1996; Brigham & Houston, 1998). 

Όζνλ αθνξά ηηο αζπζρέηηζηεο &Δ, απηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Γηαγψληεο ή Αλνκνηνγελείο &Δ (conglomerate M&A) 

Ζ πεξίπησζε ησλ δηαγψλησλ ή αλνκνηνγελψλ &Δ ζπλαληάηαη φηαλ 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπζρέηηζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, πξνρσξνχλ ζε πξάμε &Δ. ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ν ελ ιφγσ ηχπνο &Δ πεξηγξάθεηαη σο δηαθνξνπνίεζε, 

φηαλ ε κεηξηθή εηαηξία επεθηείλεηαη κέζσ ηεο πξάμεο ζε αζπζρέηηζηεο 

επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο (Mueller, 1958). Απηή ε θαηλνκεληθά παξάδνμε 

πξάμε &Δ θαη ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρεη σο ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ, 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη 

ηειηθήο θεξδνθνξίαο, ηελ είζνδν ζε λέεο πξφζθνξεο αγνξέο θαη ηελ 
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βειηηζηνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα (Kitching, 

1967; Lubatkin, 1983). Οη δηαγψληεο &Δ ζπλαληψληαη επίζεο θαη κε ηελ 

νλνκαζία Τβξηδηθέο &Δ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαγψληεο &Δ 

δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ πεξαηηέξσ: α) ζηηο Δπεθηαηηθέο Γηαγψληεο &Δ 

ηεο αγνξάο (conglomerate market extension), φπνπ νη εκπιεθφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο ζηελ 

αγνξά θαη β) ζηηο Δπεθηαηηθέο Γηαγψληεο &Δ ηνπ πξντφληνο 

(conglomerate product extension), φπνπ νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε δηεχξπλζεο ηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ή 

αθφκε δηαθνξνπνίεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο δηεχξπλζεο δξαζηεξηνηήησλ (Brealy & Myers, 

1996). 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο κε βάζε ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ήηνη 

ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην ελ ιφγσ θξηηήξην, νη &Δ δηαθξίλνληαη ζε: 

 Φηιηθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο (friendly), φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπλέλσζε δχν επηρεηξήζεσλ, ίδηαο δπλακηθφηεηαο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ δχν κεξψλ θαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηφρσλ απφ θνηλνχ. Χο είζηζηαη, 

πξαγκαηνπνηείηαη δεκνζηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ζπγρψλεπζεο ζηνπο 

κεηφρνπο ησλ εηαηξηψλ, έηζη ψζηε λα εγθξίλνπλ θαη νη ίδηνη ηελ ζπκθσλία, 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλαθφινπζεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

(Θενδψξνπ, 2009). Σν αληίηηκν ηεο ζπκθσλίαο θαζνξίδεηαη επίζεο απφ 

θνηλνχ, ελψ είλαη γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ θηιηθψλ ζπγρσλεχζεσλ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ αληίιεςε φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε αμίδνπλ πην 

πνιχ σο κία εληαία νληφηεηα, παξά ρσξηζηά, ππάξρεη φθεινο δειαδή απφ 

ηε ζπλέξγεηα ηεο ζπγρψλεπζεο. 

 Δπηζεηηθέο ή ερζξηθέο εμαγνξέο (hostile), φπνπ ε εηαηξία ζηφρνο, φπσο 

απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηνίθεζήο ηεο, δελ επηζπκεί ηελ εμαγνξά ηεο. 

Ζ εηαηξία πνπ επηζπκεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγνξάο εθαξκφδεη 

επηζεηηθή πνιηηηθή πξνρσξψληαο ζηελ αγνξά κεηνρψλ έηζη ψζηε λα 

θαηαθέξεη ηελ ζηαδηαθή απφθηεζε θαη, παξά ηηο φπνηεο αληηδξάζεηο, ηνλ 
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ζηαδηαθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ (Γηάθαο, 2011). Ζ πην ζπλήζεο 

κέζνδνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο εμαγνξάο είλαη κέζσ ηεο 

επνλνκαδφκελεο ηξπθεξήο πξνζθνξάο - tender offer (Brealey & Myers, 

2002). πρλά παξαηεξείηαη νη επηζεηηθέο εμαγνξέο λα ιακβάλνπλ ρψξα 

αθφηνπ πξαγκαηνπνηεζεί απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο γηα πινπνίεζε 

θηιηθήο &Δ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ είλαη φηη κε 

ηελ αιιαγή ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο, ππάξρεη ηζρπξή πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(Πφθαο, 2006), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Soubeniotis et al. (2006) ε 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζπλεζέζηεξα αθνξά ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηελ εθαξκνγή κε απνδεθηψλ ζηξαηεγηθψλ – πνιηηηθψλ 

κειινληηθά θαη ηελ δηαηήξεζε ή κε ζηειερψλ ηεο εμαγνξαδφκελεο 

εηαηξίαο. 

Ο ηξίηνο ηξφπνο νκαδνπνίεζεο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ είλαη κε 

βάζε ηελ εζληθόηεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

&Δ. πλεπψο, νη δχν θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο: 

 Δγρψξηεο ή Δζληθέο &Δ, φπνπ ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία θαη ε εηαηξία 

ζηφρνο εδξεχνπλ ζηνλ ίδην εζληθφ ρψξν. 

 Γηαζπλνξηαθέο &Δ, φπνπ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο πξάμεο &Δ 

εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. ηε πεξίπησζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

εμαγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέλσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ, δεκηνπξγψληαο κηα λέα λνκηθή νληφηεηα, ήηνη κηα λέα 

εηαηξία. Γπλεηηθά πξνβιήκαηα κηαο ηέηνηνπ είδνπο ζπγρψλεπζεο κπνξεί 

λα είλαη ηφζν λνκηθήο θχζεο, ςπρνινγηθήο θχζεο, εζληθνχ γνήηξνπ (frag 

issue) ή αθφκε θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Έλαο επηπιένλ ηξφπνο δηάθξηζεο ησλ &Δ είλαη κε βάζε ηνπο 

επηδησθόκελνπο ζηόρνπο πξνο επίηεπμε (Παδάξζθεο, 2008): 

 Δπελδπηηθέο &Δ 

Μηα επελδπηηθή πξάμε &Δ ζπλαληάηαη φηαλ παξαηεξείηαη απφθηεζε 

κηαο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε θέξδνπο σο κέζνπ 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξαηεξείηαη, δειαδή, ε πεξίπησζε ε 

εμαγνξάδνπζα εηαηξία λα εηζέξρεηαη ζε έλα θαζφια λέν γηα απηή θιάδν 
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δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο λα έρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζθνπφ ην θέξδνο πνπ επειπηζηεί λα επηηχρεη 

είηε κέζσ ησλ κεξηζκάησλ είηε κέζσ κεηαπψιεζεο ηεο ελ ιφγσ 

επέλδπζεο. 

 Αλαλεσηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο &Δ 

Ζ αλαιπφκελε πεξίπησζε &Δ ζπλαληάηαη φηαλ ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία 

πξνρσξάεη ζε πξάμε &Δ κε ζθνπφ ηελ ζπλέλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο κε ηελ εηαηξία ζηφρν. ηφρνο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη ε αμηνπνίεζε θαη νξζή επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηφζν ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο κεραλήκαηα, θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, φζν θαη ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο 

άδεηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ππεξαμία ηεο επηρείξεζεο (Ηγλαηηάδεο, 1990). 

 Απφθηεζε κε &Δ γηα Άκεζε Ρεπζηνπνίεζε 

Ζ αλαιπφκελε πεξίπησζε ζπλαληάηαη φηαλ κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο 

εμαγνξάο είλαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο, 

άκεζα, θαη ε πψιεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ηκεκαηηθά ζε 

ηξίηνπο, αιιά ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ην αξρηθφ θφζηνο εμαγνξάο φιεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αθφινπζεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ: 1) Μνριεπκέλε εμαγνξά (leveraged buy-out). Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο &Δ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο πξνέξρεηαη θαηά πνζνζηφ 

(ζπλήζσο) ηνπιάρηζηνλ 75% απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ελ αληηζέζεη κε άιιεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο. Ο ελ 

ιφγσ ηξφπνο επέθηαζεο επηθπιάζζεη πςειφ ξίζθν, θαζψο νη δείθηεο κφριεπζεο ηεο 

επηρείξεζεο εθηηλάζζνληαη, κε πηζαλφηαηα θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

επηρείξεζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. πλεπψο ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θαζηεξσκέλεο θαη έκπεηξεο επηρεηξήζεηο κε 

πξνβιέςηκεο ηακεηαθέο ξνέο θαη φρη ζε λέεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

πιεζψξα ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. 2) Δμαγνξά επηρεηξήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε 

(management buy-out). ε απηή ηελ  πεξίπησζε παξαηεξείηαη εμαγνξά ηεο εηαηξίαο 

απφ ηα δηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε, δειαδή πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

εμαγνξάο απφ ην ππάξρνλ management. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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κέξνο ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ απφ ηα δηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

λα απνθηεζεί ν έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ππνιεηπφκελα αλαγθαία θεθάιαηα λα 

πξνέιζνπλ απφ δαλεηζκφ. 3) Δμαγνξά ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο απφ ηελ δηνίθεζε (unit 

management buy-out). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη αληί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο, ην 

management ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο πξνρσξάεη ζηελ εμαγνξά κηαο ζπγαηξηθήο, 

θαηαβάιινληαο φπσο θαη αλσηέξσ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη πξνρσξψληαο ζε 

δαλεηζκφ  γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινίπνπ αλαγθαίνπ πνζνχ (Σζνιαθίδνπ, 2012). 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ &Δ δχλαηαη λα γίλεη επίζεο κε βάζε ην βαζκό 

νινθιήξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε 

θαηφπηλ ηεο πινπνίεζήο ηεο. Ο βαζκφο νινθιήξσζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, 

θαζψο βάζεη απηνχ ζα απνθαζηζηεί θαη αμηνινγεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο 

επηρείξεζεο (Αζαλαζίνπ, 2008). Ζ ελνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζπληειείηαη 

ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο. πλεπψο ξφινο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα επηηχρεη ηελ 

νκαιή ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο κηα εληαία 

νληφηεηα. Δμεηάδνληαο ηελ βηβιηνγξαθία θαη εηδηθφηεξα ην ππφδεηγκα ησλ Nahavandi 

and Malekzadeh (1988) παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ δχν δηαζηάζεηο, αλαιχνληαο ην 

κέξνο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο, ήηνη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο θνπιηνχξαο ησλ δχν 

εηαηξηψλ θαη ν βαζκφο αληνρήο θαη αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

δχν εηαηξηψλ. 

Σέινο, δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο εμαγνξψλ πξνθχπηνπλ θαη κε βάζε ην 

πνζνζηό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ εμαγνξάδεηαη κέζσ ηεο πξάμεο. πλεπψο 

νη ηξεηο πξνθχπηνπζεο θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη σο εμήο: α) Πιήξεο ή νιηθή εμαγνξά 

(full or outright acquisition) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, β) Πιεηνςεθηθή εμαγνξά (majority acquisition) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εμαγνξά ηνπ 50%-99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη γ) Μεηνςεθηθή εμαγνξά 

(minority acquisition) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμαγνξά ηνπ 10%-49% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 
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2.4 Κίλεηξα Καη Αηηίεο &Δ 

 

ηε παξνχζα ελφηεηα πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ελφο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνχ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ, απηφ ησλ θηλήηξσλ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ &Δ. Σα θίλεηξα θαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεζψξα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην πέξαο ησλ εηψλ δελ είλαη πάληνηε ηα ίδηα θαη 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηνλ απψηεξν ζηφρν γηα ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή πξάμε. 

Ζ εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, 

ζπκβάιιεη ζηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ή θαη πηζαλψο απνηπρίαο ηεο 

πξάμεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα αληηπαξαηαζεί κε ηα αξρηθά θίλεηξα, ψζηε 

λα θξηζεί εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηειηθψο ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε 

(Brouthers et al., 1998). 

Δμεηάδνληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη ηα 

θίλεηξα &Δ πνπ παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ζηηο ελ ιφγσ κειέηεο δηαθέξνπλ ζε 

έλα ζεκαληηθφ βαζκφ κεηαμχ ηνπο, ελψ πνιιέο θνξέο γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

κε βάζε δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. 

Μία δεκνθηιήο θαη θνηλψο απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ &Δ 

είλαη ε αθφινπζε (Σακπαθνχδεο, 2009): ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα. Σν ζεκαληηθφηεξν εμ απηψλ είλαη ε ζπλέξγεηα (ή ζπλεξγία). Ζ 

ιέμε είλαη ειιεληθή θαη πξνέξρεηαη απφ ην ζπλζεηηθφ ζπλ θαη ηε ιέμε έξγν. Με ηνλ 

φξν ζπλέξγεηα λνείηαη φηη ε αμία ηνπ φινπ – δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

σο ζχλνιν –  είλαη ζπλνιηθά κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ. εκαίλεη 

φηη ε αξκνληθή ζχλδεζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε, δεκηνπξγεί 

έλα άζξνηζκα, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ είλαη έλα απηνηειέο κέξνο κε ηε δηθή ηνπ αμία, 

ε νπνία ηειηθά απνδεηθλχεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην καζεκαηηθφ άζξνηζκα ησλ 

κεξψλ. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Gaughan (2002), ηζρχεη ην αμίσκα φηη 2 + 2 = 5. Σν 

ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ζπγρψλεπζε – 

εμαγνξά αλακέλεη θαη επηδηψθεη ε λέα επηρείξεζε πνπ ζα πξνθχςεη λα έρεη 

πςειφηεξε αμία απφ φηη ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνήιζε (Wright et al., 2002). χκθσλα κε ηνλ Pautler (2001) νη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε αχμεζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγήο φζν θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο. 

ηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ αλήθεη επίζεο θαη ε επίηεπμε κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Σν ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο επηηπγράλεηαη θπξίσο 

κέζσ ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Μέζσ ησλ ηειεπηαίσλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ πξντφλησλ, δηαηεξψληαο ην θφζηνο 

παξαγσγήο ζην ίδην επίπεδν, νδεγνχλ δειαδή ζηελ κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο. 

Σν ηξίην θχξην θίλεηξν εληαζζφκελν θάησ απφ ηελ νκπξέια ησλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ είλαη απηφ ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ 

κέζσ κηαο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο. Σα θνξνινγηθά νθέιε βξίζθνληαη πάληα ζηελ 

αηδέληα ηεο ζπδήηεζεο ζηε πεξίπησζε κηαο επηθείκελεο πξάμεο &Δ (Hayne, 1989). 

Μηα πεξίπησζε φπνπ δχλαηαη λα επηηεπρζεί φθεινο, παξαηεξείηαη φηαλ κία απφ ηηο 

δχν επηρεηξήζεηο είρε ρακειή θεξδνθνξία ή αθφκε θαη δεκηνγφλεο ηειεπηαίεο ρξήζεηο. 

Καζψο ηα θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε &Δ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζα είλαη 

κηθξφηεξα, ν θφξνο πνπ ζα αλαινγεί ζε απηά ζα είλαη κηθξφηεξνο. Παξά ηα αλσηέξσ, 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ζε κηα ελδερφκελε &Δ είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ππάξμνπλ θνξνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη ηα 

νπνία λα νδεγήζνπλ ηελ επηθείκελε ζπλέλσζε ζε αδηέμνδν (Brown, 2007). 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα ζηξαηεγηθά θίλεηξα. Σν θίλεηξν ηεο 

αλάπηπμεο κέζσ κηαο &Δ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλήηξσλ. 

Πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ 

ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο κέζσ κηαο ηέηνηαο πξάμεο ή 

αθφκε θαη λα επσθειεζνχλ κε ηελ επίηεπμε κνλνπσιίνπ ή νιηγνπσιίνπ. Δπίζεο 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά απνηειεί 

αλάγθε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζε κηα ζθιεξή νηθνλνκηθή πεξίνδν, φπσο απηή πνπ 

δηαλχνπκε. Ζ εμαζθάιηζε πφξσλ θαη πεγψλ πξψησλ πιψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θπξίσο γηα ηηο εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εμαγνξάδνπζα 

εηαηξία είλαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα πφξσλ θαη ζπλεπψο ζεκαληηθψλ 

εηζξνψλ πνπ κεηψλνπλ παξάιιεια ηελ εμσηεξηθή αβεβαηφηεηα (Porter, 1980). Έλα 

επηπιένλ θίλεηξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είλαη απηφ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο (Stigler, 1950). Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξάμε ηεο 

ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο είλαη ζεκαληηθή, ε εηαηξία πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ 

πξάμε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ θαηνρή ελφο πνιχ κεγάινπ κεξηδίνπ αγνξάο ή 

αθφκε θαη λα εμαζθαιίζεη νιηγνπσιηαθά ή κνλνπσιηαθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο θαη 

λα απμήζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη ζηνπο 
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πξνκεζεπηέο. Ζ απφθηεζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζπληζηά έλα αθφκε ζηξαηεγηθφ 

θίλεηξν ην νπνίν πξφθεηηαη λα επσθειήζεη θαη ηα δχν κέξε κηαο &Δ, αλάινγα κε ην 

πνην απφ ηα δχν κέξε δηαζέηεη θαη ζα ζπλεηζθέξεη ηελ ηερλνγλσζία. Ζ απνθπγή ηνπ 

θηλδχλνπ εμαγνξάο ζπληζηά επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ θίλεηξν, ην νπνίν δελ 

ζα πξέπεη λα πεξλάεη απαξαηήξεην θαη αζρνιίαζην. 

Σα δηνηθεηηθά θίλεηξα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο πξάμεο &Δ έρνπλ σο βάζε 

ηνπο ηε ζεσξία εληνιέα – αληηπξνζψπνπ (principal-agent theory) (Jensen & Meckling, 

1976), φηαλ δειαδή ζπλαληάηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη 

management. Σα επηθξαηέζηεξα δηνηθεηηθά θίλεηξα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο &Δ είλαη ε ππέξκεηξε ππεξεθάλεηα θαη αιαδνλεία ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ, ε δηαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πςειφβαζκα θπξίσο 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ηνπο, ε δπλαηφηεηα 

επξχηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη ε «αγνξά» ηνπ δηθαηψκαηνο δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο κε ρακειήο πνηφηεηαο management, κε δεδνκέλε ζπλεπψο ηελ 

εμαζθάιηζή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο. 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ ηξηψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θηλήηξσλ, ππάξρνπλ θαη 

ινηπέο θαηεγνξίεο πνπ δχλαηαη λα αλαιπζνχλ, φπσο απηή ησλ ακπληηθώλ θηλήηξσλ. 

Βάζε ηεο ινγηθήο ησλ ακπληηθψλ θηλήηξσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη φπνηα επηρείξεζε 

δελ πξνρσξάεη ζε πξάμεηο &Δ κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε θαη ηζρπξνπνίεζή ηεο, ηφηε ε 

ίδηα κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί πηζαλφ ζηφρν γηα κειινληηθή εμαγνξά (Greer, 1986).  

Σξφπνο απνθπγήο ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη κέζσ ηεο επίηεπμεο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη 

επηηπρεκέλεο ζπλέλσζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη αιιαγή ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο (Dickerson et al., 2003). 

πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο παξαηεξνχληαη επίζεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο 

επνλνκαδφκελεο «νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο». πλεπψο νη &Δ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ πξνο αλάιπζε θαηεγνξία ζπκβαίλνπλ σο απνηέιεζκα κίκεζεο 

ηεο πξαθηηθήο ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη φρη σο απνηέιεζκα θάπνηνπ 

αθνινπζνχκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Cantwell, 1992), γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε θχκαηα &Δ, ηα νπνία θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Μηα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ζπγρσλεχζεσλ – 

εμαγνξψλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνλ εθάζηνηε ηύπν ελνπνίεζεο. 

ηε πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ελνπνηήζεσλ, σο θίλεηξν ηεο πξάμεο &Δ ζεσξείηαη ε 

κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζα επέιζεη κε ηελ κεηαθνξά δηνηθεηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ζηελ εμαγνξαδφκελε εηαηξία. ηε πεξίπησζε ησλ νξηδόληησλ 
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ελνπνηήζεσλ, σο επηθξαηέζηεξν θίλεηξν νξίδεηαη απηφ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο. Παξφια ηαχηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία &Δ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θηλήηξσλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην θίλεηξν ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο δηαδξακαηίδνπλ ζρεδφλ ηζάμην ξφιν 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηδφκελσλ κε ζπγρσλεχζεηο – εμαγνξέο. Όζνλ αθνξά ηηο 

ζπγθεληξσηηθέο ελνπνηήζεηο, ε βαζηθφηεξε αηηία είλαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο κηαο 

επηζεηηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Αλαθνξηθά κε 

ηελ θαηεγνξία ησλ ζπζπεηξσκέλσλ ελνπνηήζεσλ, πην ζεκαληηθφ θίλεηξν είλαη απηφ 

ηεο πξνζπάζεηαο θαη επηζπκίαο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, θαζψο θαη ε επίηεπμε 

ζπλερψο πςειφηεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Γηαθνξνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ παξαηεξείηαη, επίζεο, αλαιχνληαο ηηο 

δηελεξγεζείζεο &Δ σο πξνο ηνλ βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ζύκθσλα κε ηνλ ρξνληθό νξίδνληα ζηνλ νπνίν 

απνζθνπεί ε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην 

βξαρππξόζεζκν επίπεδν, θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο είλαη ε επίηεπμε πςειφηεξσλ θεξδψλ αλά κεηνρή (EPS), ε κείσζε ηνπ 

δείθηε P/E, ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

θαη ηα θνξνινγηθά νθέιε (φπσο αλαιχζεθαλ θαη πξνγελέζηεξα ζηε παξνχζα 

ελφηεηα). Σα θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα 

ζπλνςίδνληαη ζε απηφ ηεο αχμεζεο ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο κείσζεο ηνπ ππάξρνληνο δαλεηζκνχ. Σέινο, ηα καθξνπξόζεζκα θίλεηξα πνπ 

είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πξαγκαηνπνίεζε &Δ είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, ε ηζρπξνπνίεζε θαη εδξαηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, ε απφθηεζε 

ηερλνγλσζίαο, ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ, ε αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε κηα λέα 

γηα ηελ επηρείξεζε αγνξά, ε δηαθνξνπνίεζε θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ 

εηζεξρφκελσλ ζε άγλσζηεο αγνξέο, ε ίδξπζε ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ε 

επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο 

εηαηξίαο ζηφρνπ, ε απνθπγή νηθνλνκηθήο ζπαηάιεο θαη ζπαηάιεο ρξφλνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη επηζπκία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηέινο ε 

αιαδνλεία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

Παξφκνηα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ &Δ πνπ παξνπζηάζηεθε 

αξρηθά ζηε παξνχζα ελφηεηα, είλαη θαη ε νκαδνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ε νπνία πξνθχπηεη αλαιχνληαο θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο &Δ κε 

βάζε ηηο παξαθάησ πέληε ηζρύνπζεο ζεσξίεο: Οηθνλνκηθέο ζεσξίεο, Γηνηθεηηθέο 
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ζεσξίεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, ηξαηεγηθέο ζεσξίεο θαη Θεσξίεο 

ζπκπεξηθνξάο νξγαληζκψλ (Θενδψξνπ, 2009).  

Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηα 

βαζηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε &Δ είλαη 

νηθνλνκηθά. Ζ Μεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηνπ πινχηνπ ησλ 

κεηφρσλ θαη‟ επέθηαζε, ζπληζηνχλ ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο θίλεηξν πνπ ζπλαληάηαη 

ζήκεξα. Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ ηηο &Δ σο κηα επέλδπζε 

ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζαξά παξνχζα 

αμία ηεο είλαη ζεηηθή (Halpern, 1983). Γπζηπρψο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη δηνηθήζεηο κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ πξνζσπηθά νθέιε, ππεξαπινπζηεχνπλ ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο &Δ θαη νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο κε 

αληηδηακεηξηθά αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηζπκεηά. Μηα επηπιένλ ζεσξία πνπ 

εληάζζεηαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ είλαη απηή ηεο 

Αζύκκεηξεο πιεξνθόξεζεο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

πξάμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηηο εμαγνξάδνπζεο επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνηνχλ πξφηαζε ζπλέλσζεο 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ πηζηεχνπλ (βάζεη πιεξνθνξηψλ) φηη έρνπλ ρακειφηεξε αμία ζηελ 

αγνξά ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία πνπ είλαη πνιχ πςειφηεξε. 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο νηθνλνκηθήο δηαηαξάμεσο, νη ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο σζνχλ ηηο αγνξέο λα αληηδξάζνπλ ππεξβνιηθά θαη αξθεηέο 

θνξέο ζπαζκσδηθά ζε απηέο. Ζ ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ &Δ 

θαη ηνπ βαζκνχ αληίδξαζεο ησλ αγνξψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν βηβιηνγξαθηθφ 

ελδηαθέξνλ (De Bondt & Thompson, 1992). Σέινο, εξκελεία ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ 

ηηο επηρεηξήζεηο ζε &Δ πξνζπαζεί λα δψζεη θαη ε Θεσξία ησλ Παηγλίσλ. Ζ 

ηειεπηαία βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ησλ &Δ εμεηάδνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε πηζαλέο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. 

Δθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ θηλήηξσλ &Δ 

θαηαγξάθεηαη θαη κέζσ ησλ δηνηθεηηθώλ ζεσξηώλ. χκθσλα κε απηέο, νη 

επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη φρη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Απηή ηελ αχμεζε κεγέζνπο πξνζπαζνχλ λα ηελ 

επηηχρνπλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Ζ Θεσξία ηεο αληηπξνζώπεπζεο 

(agency theory), κέζσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη ππαξθηφ ην πξφβιεκα 
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ηεο αληηπξνζψπεπζεο,  ην νπνίν θαη εληνπίδεηαη ζε κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

πνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ. Ζ Υπόζεζε 

ηεο αιαδνλείαο ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ (Roll, 1986) ηζρπξίδεηαη φηη νη δηνηθήζεηο 

ησλ εηαηξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ πξνζθνξά – ελδηαθέξνλ γηα 

ζπλέλσζε, έρνπλ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζπλεπψο πςειφ 

εγσηζκφ, γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί ζην λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο &Δ, νδεγνχκελεο ζε ιάζνο απνηίκεζε.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηζρπξίδνληαη φηη ε ίδηα ε αγνξά κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ εμαγνξψλ «αλαιακβάλεη» ην ξφιν ηεο πξνψζεζεο κεγηζηνπνίεζεο 

ησλ θεξδψλ. χκθσλα κε ηελ Υπόζεζε ηνπ εηαηξηθνύ ειέγρνπ ηεο αγνξάο (Jensen & 

Ruback, 1983), φηαλ νη δηνηθήζεηο θαηαιήγνπλ ζε απνθάζεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ, νδεγψληαο έηζη ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξίαο, ηφηε ε ίδηα ε αγνξά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ &Δ είηε σζεί ηελ κε 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζε απνκάθξπλζε είηε δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ ελ ιφγσ 

δηνίθεζε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή θαη λα δηνξζψζεη ηνπο εζθαικέλνπο 

ρεηξηζκνχο ηεο. Μηα επίζεο ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζηελ πξνο εμέηαζε ελφηεηα 

πξνθχπηεη αλαιχνληαο ηελ Θεσξία πξαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ ή επηινγώλ. χκθσλα 

κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία ε επηινγή κηαο &Δ παξνκνηάδεηαη κε έλα call option ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα κηαο ζεηξάο 

επηινγψλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα. 

Οη ζηξαηεγηθέο ζεσξίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, φπσο 

απηέο αλαιχζεθαλ πξνγελέζηεξα ζηε παξνχζα ελφηεηα. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

απφθαζε πεξί &Δ ζπληζηά απφξξνηα ηεο επηινγήο ηεο νξζφηεξεο ζηξαηεγηθήο. 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνπο Prahalad and Hamel (1990), νη &Δ πξνζεγγίδνληαη 

σο ν πιένλ γξήγνξνο θαη άκεζνο ηξφπνο απφθηεζεο παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηθαλνηήησλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ζπκπεξηθνξάο νξγαληζκώλ, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη ελ κέξεη κε ηηο δηνηθεηηθέο ζεσξίεο, νη πξάμεηο &Δ επεξεάδνληαη απφ 

ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πξσηαγσληζηψλ ζε κηα επηρείξεζε, πνπ αμηνινγνχλ ηηο 

θαηαζηάζεηο βάζεη δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ, ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη 

αλακέλνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαη νθέιε. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ησλ ιφγσλ πνπ 

επηιέγνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο ζπγρσλεχζεηο – εμαγνξέο σο ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο 

ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη, φπσο γίλεηαη εκθαλέο, θάπνηα απφ ηα αίηηα πνπ παξαηίζεληαη 
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ζηε ζπλέρεηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη πξσηχηεξα ζηε παξνχζα ελφηεηα: 1) Δπηζπκία 

εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο 

αλέθαζελ ήηαλ θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη, ε επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πξάμεηο &Δ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ ζρεηίδεηαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, εκθαλίδνληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κέζσ ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ (Seth, 1990). 2) Δπηζπκία εθκεηάιιεπζεο 

νηθνλνκηώλ θάζκαηνο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξνρήο ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

απφ ηελ επηρείξεζε. Σα ελ ιφγσ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο &Δ 

θαη ηεο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο πνπ ζα επηηεπρζεί. 3) Πξόζβαζε ζε επηπιένλ 

πόξνπο. Έλα πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνρσξνχλ 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε &Δ είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε επηπιένλ πφξνπο, ήηνη 

ζε θζελφηεξεο πξψηεο χιεο ή αθφκε θαη ζε πξψηεο χιεο ζηηο νπνίεο δελ είραλ 

πξφζβαζε κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο &Δ, πξφζβαζε ζε λέα θαη πην ηζρπξά δίθηπα 

δηαλνκήο, αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 4) Αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 

Σν πξνο αλάιπζε θίλεηξν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, 

θαζψο ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά πξνζθέξεη πεξαηηέξσ νθέιε, φπσο 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε έλαληη αληαγσληζηψλ θαη δπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

θαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηνπο 

πειάηεο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα απνθπγήο κειινληηθψλ απεηιψλ απφ αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα ηπρφλ ερζξηθέο εμαγνξέο. 5) Παξάθακςε εκπνδίσλ εηζόδνπ ζηελ 

αγνξά. ηε παξνχζα πεξίπησζε ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο &Δ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε λα ππεξβεί ηπρφλ εκπφδηα εηζφδνπ ζε κηα λέα αγνξά, ηα νπνία 

εκπφδηα κπνξεί λα ζέηνπλ είηε νη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο είηε ε ίδηα ε αγνξά 

κέζσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Μηα πηζαλή ζπλέλσζε πξφθεηηαη λα 

παξάζρεη ζηελ επηρείξεζε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο κε θαιχηεξε γλψζε ησλ αγνξαζηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη 

πξνηηκήζεψλ ηνπ, ζε έλα πιεξέζηεξν θαη πην αμηφπηζην δίθηπν δηαλνκήο, θαζψο θαη 

πηζαλψο ζε έλα ήδε θαηαμησκέλν brand name. 6) Σπλερήο αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

αγνξάο. Καζψο παξαηεξνχκε ηηο εμειίμεηο, κε ην πέξαο ησλ εηψλ, νη αγνξέο 

παγθνζκίσο γίλνληαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθέο, κέζσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγρψλεπζεο ή 

εμαγνξάο είλαη έλαο πνιχ δεκνθηιήο ηξφπνο λα δηαηεξήζεη ε επηρείξεζε ηε δπλακηθή 

ηεο. 7) Δμάιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ ρξόλνπ αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ θαη κείσζε ηνπ 
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θόζηνπο. Καζψο ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) κηαο επηρείξεζεο ζπληζηά 

έλα ηδηαίηεξα θνζηνβφξν ηκήκα, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα 

απνθχγνπλ ην πςειφ ξίζθν - θίλδπλν θαη θφζηνο αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο, 

πξνηηκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλέλσζεο (αθφκε θαη αλ 

απηφ ζπλεπάγεηαη λα πιεξσζεί έλα αξθεηά πςειφ ηίκεκα), ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνπο πφξνπο ηεο έηεξεο επηρείξεζεο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή κέζσ &E εηαηξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, κέζσ 

επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ίδην θιάδν αλακέλνληαο ηελ πξφζβαζε ζε θζελφηεξεο 

αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ηέινο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ δπλαηφηεηα απνδνηηθφηεξσλ κνξθψλ 

άληιεζεο θεθαιαίσλ (Trautwein, 1990). Ζ είζνδνο ζε κηα λέα, θαζφια άγλσζηε, 

αγνξά πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, θαζψο ππάξρεη 

έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. πλεπψο ε ζπκκεηνρή ζε κηα πξάμε &Δ απνηειεί ηελ αζθαιή νδφ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. 

Παξαηεξνχκε ζπλεπψο, αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ, φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε δελ είλαη ε θαηάιιειε ιφγσ 

χπαξμεο ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη επθαηξηψλ, ε ιχζε ηεο &Δ κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε κηα λέα δπλακηθή είηε κέζσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ηεο (π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθαο) είηε αθφκε θαη εηζεξρφκελε ζε λέεο 

αγνξέο (Παπαδάθεο, 2002b). 

Μηα πην απινπζηεπκέλε πξνζέγγηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ινηπή εμεηαδφκελε 

βηβιηνγξαθία, επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Φξαγθάθεο (2010), θαηαγξάθνληαο 

ηα ηέζζεξα θπξηφηεξα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

&Δ. Σν πξψην εμ απηψλ είλαη ην πιένλ ζχλεζεο θίλεηξν ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο, 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, ηεο αλεχξεζεο 

ζεκαληηθφηεξσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ηεο αλεχξεζεο λέσλ πξνκεζεπηψλ. Μέζσ 

ηεο εηζφδνπ ζε λέεο πξφζθνξεο αγνξέο, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ 

κνλαδηαίνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θαζψο πιένλ επεθηείλεηαη ην εχξνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο επηκεξίδεηαη, νδεγψληαο ηειηθψο 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα πξντφληνο. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εθ ησλ 

θηλήηξσλ πνπ αλαιχζεθαλ ππήξμε ην ακπληηθφ θαη ην επηζεηηθφ αληίζηνηρα. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπγρσλεχζεηο – εμαγνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αζπίδα 

πξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία επηζπκεί λα εδξαηνπνηεζεί 
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ζηελ αγνξά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνθχγεη ηπρφλ θίλδπλν εμαγνξάο. Ζ 

πεξίπησζε ηεο &Δ σο επηζεηηθφ θίλεηξν έγθεηηαη ζηελ επηζπκία ηεο εμαγνξάδνπζαο 

επηρείξεζεο λα εμαγνξάζεη θάπνηα αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε ψζηε λα κεηψζεη 

πηζαλφ έληνλν αληαγσληζκφ κειινληηθά. Σν ηέηαξην αλαιπφκελν θίλεηξν είλαη απηφ 

ηεο θεξδνζθνπίαο, ην νπνίν θαη ζπλαληάηαη εμίζνπ ζπρλά. ε απηή ηε πεξίπησζε ε 

εμαγνξά έρεη σο ζηφρν λα απμεζεί ε αμία ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ θαη λα πσιεζεί 

κεηέπεηηα θαξπψκελε έηζη ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία ηελ ππεξαμία ηεο πψιεζεο 

(αθέιιεο, 2001). 

Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ 

θηλήηξσλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη, 

φζνλ αθνξά ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα, ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ ππφθεηηαη ζε 

θνξνινγία, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ςήθηζε λφκσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κε 

θνξνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε &Δ (Φξαγθάθεο, 2010). 

 

 

2.5 Δπίηεπμε πλεξγεηώλ – Σν Οπζηαζηηθό Κέξδνο Σσλ &Δ 

 

Ζ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν, 

θίλεηξν πξαγκαηνπνίεζεο κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο (Larsson & Finkelstein, 1999). 

Αθνινπζψληαο ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο, ε εμαγνξάδνπζα / απνξξνθψζα 

εηαηξία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ κέζσ ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ζε πφξνπο θαη ηερλνγλσζία (Λίηνο, 2011). χκθσλα κε 

πξαγκαηνπνηεζείζα κειέηε ηεο KPMG ην έηνο 1999 (Μπελέθνο, 2010), νη 

εμαγνξάδνπζεο / απνξξνθψζεο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε &Δ θαη είραλ ζέζεη σο 

ζηφρν ηνπο ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ, εκθάληζαλ 28% πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο. Γηα λα ζεσξεζεί κηα &Δ επηηπρεκέλε 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ππεξαμία ε νπνία λα είλαη πςειφηεξε απφ ην άζξνηζκα 

ησλ αξρηθά ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Ζ πςειφηεξε ππεξαμία είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. 

πλέξγεηα δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ έθηαθησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

απνδφζεσλ ιφγσ ηεο επηθείκελεο αλαθνίλσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο εμνηθνλφκεζεο πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζπλέλσζε θαη κέζσ ηεο 

απμεκέλεο ηζρχο ζηελ αγνξά, φπσο επί παξαδείγκαηη επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο, 
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ζπλεξγαζίεο κε λένπο πξνκεζεπηέο, πξφζβαζεο ζε λέα θαλάιηα δηαλνκήο. Γίλεηαη 

εκθαλέο ζπλεπψο, φηη πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο &Δ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε πξάμε ηεο ζπλέλσζεο 

κειινληηθά ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ζα είλαη 

ηειηθψο απνδνηηθή, εάλ ζα ππάξμεη δειαδή ζπλέξγεηα. Έλαο πξψηνο ππνινγηζκφο 

ησλ αλακελφκελσλ ζπλεξγεηψλ, πξν ηεο πξάμεο &Δ, είλαη αλαγθαίνο, θαζψο 

πξφθεηηαη λα ζπκβάιιεη επίζεο ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζπλέλσζεο θαη 

ζην λα επηθεληξσζεί ε λέα επηρείξεζε ζηνλ ζηφρν ηεο ελνπνίεζεο. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ θαηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο &Δ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη 

πξνυπνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ζπλεξγεηψλ, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζε 

ζεκαληηθφηεξν βαζκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα θέξδε πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ κηα ελδερφκελε 

ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ είλαη ηα εμήο: 1) εκαληηθή κείσζε θφζηνπο, ιφγσ ηνπ 

θαηακεξηζκνχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εμφδσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ, θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, κηαο θαη κεηά ηε &Δ ζα ππάξμεη 

αλάγθε ελνπνίεζεο απηψλ ζε έλα, θαζψο εηδάιισο ζα παξαηεξεζεί επηθάιπςή ηνπο. 

2) Δπίηεπμε ππεξαμίαο ηφζν φζνλ αθνξά ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο θηίξηα, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, έπηπια, απνζέκαηα, ρξεφγξαθα, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο δηθαηψκαηα ηερλνγλσζίαο. 3) Δπίηεπμε ζεηηθψλ – 

ζεκαληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη αχμεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 4) Δίζνδνο 

ζε λέεο αγνξέο, δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξφζβαζε ζε λέα πην ηζρπξά 

θαλάιηα δηαλνκήο θαη λέεο ηερλνινγίεο θαη 5) Φνξνινγηθά νθέιε. 

Αλ θαη ηα νθέιε απφ ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθά 

θαη ε χπαξμή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο &Δ, νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε - απνθπγή 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ. Σα βαζηθφηεξα εμ απηψλ είλαη: 1) 

Πηψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 2) Πηψζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ έκςπρνπ 

δπλακηθνχ ηεο λέαο επηρείξεζεο. 3) Απμεκέλα θφζηε, ιφγσ πςειψλ κηζζψλ, θφζηνπο 

εθπαίδεπζεο, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ινηπψλ παξνρψλ. 4) Τπνρξεψζεηο πνπ 

πθίζηαληαη πξνο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πξν ηεο 

ελνπνίεζήο ηνπο θαη νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηε λέα επηρείξεζε ζην κέιινλ. 5) 

Δθθξεκφηεηεο δηθαζηηθέο, θνξνινγηθέο, θηι. 6) Κφζηε πξνθχπηνληα απφ ηελ αλάγθε 
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αλαζρεδηαζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη γεληθφηεξα δηαδηθαζηψλ ηεο 

λέαο επηρείξεζεο. 

Παξά ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπο, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγεηψλ θάζε άιιν παξά αλψδπλε δηαδηθαζία είλαη. Γηα λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμή ηνπο ζα πξέπεη αξρηθά ε φιε δηαδηθαζία λα μεθηλήζεη 

πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλέλσζεο. ηε ζπλέρεηα, θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάιπζεο απηήο, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο εηαηξηθήο 

θηινζνθίαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Καηφπηλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξάμεο, ε 

αξκφδηα νκάδα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλακελφκελσλ 

ζπλεξγεηψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηαπηνπνίεζεο κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέξγεηεο 

πνπ είραλ θαηαγξαθεί αξρηθά. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θεξδψλ απφ ηελ χπαξμε ζπλέξγεηαο λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην αξρηθφ ζηάδην 

ελνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηνη εληφο ησλ πξψησλ εθαηφ εκεξψλ απφ ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηε λέα επηρείξεζε ψζηε λα 

νξίζνπλ ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζπλεξγεηψλ θαηά ηε πεξίνδν κεηέπεηηα ηεο 

ελνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηελ αγνξά 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε Σνπ Φαηλνκέλνπ Σσλ &Δ 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ δελ απνηειεί έλα λέν θαηλφκελν 

ησλ πξφζθαησλ εηψλ, αιιά απνηειεί δηαρξνληθά έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηξφπν 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ &Δ πξσηνζπλαληάηαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα (ην πξψην θχκα &Δ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά ησλ 

Ζ.Π.Α. κεηαμχ 1898 - 1902), θαζψο απφ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη έπεηηα 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ.  Δλδηαθέξνλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα ελ ιφγσ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη πξάμεηο &Δ 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα δελ ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο ρξνληθά, 

αιιά αληηζέησο παξαηεξήζεθαλ αλνκνηφκνξθεο ηάζεηο (Gugler et al., 2006; Gorton 

et al., 2005; Kleinert & Klodt, 2002). 

Ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ παξαηεξήζεθε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά αθφκε πην έληνλε θηλεηηθφηεηα θαηεγξάθε ζηα ηέιε ηεο 

επφκελεο δεθαεηίαο (δεθαεηία ηνπ 1990). Λφγνη απηήο ηεο αχμεζεο ησλ &Δ 

ππήξμαλ θπξίσο ε απειεπζέξσζε θαη εμ νπ παγθνζκηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αγνξάο θαη ε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Όια ηα αλσηέξσ γίλνληαη 

εκθαλή, αλαιχνληαο ηελ αμία ησλ &Δ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ελ ιφγσ έηε. 

Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, ε αμία ησλ πξάμεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2000, ην νπνίν θαη 

απνηέιεζε ην έηνο κε ηε κεγαιχηεξε αμία &Δ θαηά ηε δεθαεηία 1990, αλήιζε ζηα 

828 δηο. $, ελψ αληίζεηα ην έηνο 1990, ην νπνίν θαη απνηέιεζε ην έηνο κε ηε 

κεγαιχηεξε αμία &Δ θαηά ηε δεθαεηία 1980, αλήιζε ζηα 135 δηο. $ (Γθνξφγηαο, 

2010). Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 έιαβε ρψξα ην πέκπην θχκα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηελ ηζηνξία ησλ 

Ζ.Π.Α., ελψ ε ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδνο &Δ παξαηεξήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980 (Καξακήηξε, 2010). 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ιακβάλεη ρψξα θαηά «θχκαηα» (merger waves). Σα 

θχκαηα &Δ αλαθέξνληαη ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο φπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξάμεσλ, κε εμαηξεηηθά πςειφ φγθν ζπλαιιαγψλ. Κάζε 

έλα απφ απηά ηα θχκαηα θέξεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηαθέξεη θαη ην ρξνληθφ ηνπ εχξνο. Καζψο 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ηα θχκαηα ησλ &Δ αθνινπζνχληαη απφ πεξηφδνπο χθεζεο. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Gort, 1969, Jensen, 1993, Andrade et al., 2004), 

ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο ιφγνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε χπαξμε 

απξνζδφθεησλ θαη ηδηαίηεξα ηζρπξψλ κεηαβνιψλ ζε θάπνην ή θάπνηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. Γεδνκέλσλ ησλ ελ ιφγσ κεηαβνιψλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο ελ ιφγσ θιάδνπο σζνχληαη πξνο αλαδφκεζε κέζσ &Δ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη παξαηεξεζεί, θαηαγξαθεί θαη αλαιπζεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ &Δ, θάπνηα νινθιεξσκέλε ζεσξία 

εξκελείαο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ δελ πθίζηαηαη. 

Σν πην πξφζθαην θχκα ζπγρσλεχζεσλ – εμαγνξψλ παξαηεξήζεθε ζηα κέζα 

ηνπ 1992, ελψ αθφκε θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη νξηνζεηεζεί ην ηέινο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ θχκαηνο είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε (globalization) θαη ε 

ραιάξσζε ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ (deregulation). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην έηνο 2005 θαηαγξάθεθε έληνλε αχμεζε ησλ &Δ εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο ν φγθνο ησλ &Δ ην ελ ιφγσ έηνο απμήζεθε θαηά 51% 

ζε ζρέζε κε ην έηνο 2004, αλεξρφκελνο έηζη ζηα 800 δηο € (Σακπαθνχδεο, 2009). 

ην παξφλ ζεκείν αμίδεη λα αλαιπζεί ε ζεσξία ηεο δηαηάξαμεο ησλ αγνξψλ, ε 

νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Gort (1969) κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

θπκάησλ &Δ (disturbance theory of merger waves). Μέζσ ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο ν 

Gort πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θπκάησλ &Δ, ηνπ 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ. χκθσλα κε ηνλ Gort, 

εκθάληζε θπκάησλ &Δ παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη αχμεζε ζηε γεληθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί αληζνξξνπία (disequilibrium) ζηηο 

αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο επελδπηψλ λα απνθηά ηδηαίηεξα ζεηηθέο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηε 

κειινληηθή δήηεζε απφ άιινπο, απνηηκψληαο έηζη πςειφηεξα θάπνηεο επηρεηξήζεηο 

θαη νδεγψληαο ηεο λα απνηειέζνπλ ζηφρν εμαγνξάο. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία βξίζθεη 

θπξίσο εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 
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(Κπξηαδήο, 2007). Πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θαηλνκέλνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνπο Melicher et al. (1983), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα 

θχκαηα πξνθαινχληαη απφ ηε γεληθή άλνδν ηεο νηθνλνκίαο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηελ 

Διιάδα παξνπζίαζε κηα ηδηαίηεξα αλνδηθή ηάζε κέρξη θαη ην έηνο 2008, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ αθνινχζεζε απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα επεξέαζε αλαπφθεπθηα ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ ζπλελψζεσλ. Δληνλφηεξε δξάζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ &Δ ζηελ ειιεληθή αγνξά εκθάληζαλ νη θιάδνη ησλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηερλνινγίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ιηαλεκπνξίνπ, 

θαη ελέξγεηαο. Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ &Δ θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ 21νπ αηψλα, φκσο, 

δελ απέηξεςε ηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ εκπνδίσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο κηθξφο αξηζκφο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην, ην γεγνλφο 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

κε ρακειφ φγθν πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο θεξδνθνξία, ηα πςειά πνζνζηά δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε γξαθεηνθξαηία, ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε πςειή θνξνινγία 

απνηέιεζαλ κεξηθά κφλν απφ ηα πξναλαθεξφκελα εκπφδηα. 

Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξαηεξνχκε φηη ζηελ Διιάδα ε 

άλζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ &Δ έιαβε ρψξα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, κε ηζρπξφηεξε απφδεημε ην 

γεγνλφο φηη ην έηνο 1999 ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ γηα &Δ ππνινγίζηεθε ζην 17% 

ηνπ ΑΔΠ. Σν πξψην θχκα &Δ γηα ηελ Διιάδα παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν 1998-

2001, σο απνηέιεζκα ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ επηθείκελε είζνδν ηεο ρψξαο 

ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ), ηελ ζπλερή άλνδν ηνπ γεληθνχ 

δείθηε ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ Αζελψλ, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο πνπ επηθξαηνχζε (Σζάγθαλνο, 2007). ηφρνο ησλ &Δ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά θαη ε 

πξνζηαζία ηνπο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ 

(Lyroudi et al, 2000). Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα δηεζλψο. Σα δχν 

βαζηθά γεγνλφηα πνπ απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αιιαγή ηεο έσο ηφηε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηζηαθηηθφηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο &Δ, ήηαλ αθελφο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλέπεηα ηεο 

πεηξειατθήο θξίζεο ησλ εηψλ 1980 – 1982 θαη αθεηέξνπ ε είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ 
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Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ). Ζ αιιαγή ζην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε 

έσο ηφηε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζηξφθηγγαο κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ζηελ αζπδνζία ηνπ δαλεηζκνχ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ελφο έληνλα 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο, γεγνλφο αζπλήζηζην γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, δεκηνχξγεζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ αλάγθε αλεχξεζεο λέσλ ηξφπσλ 

επηβίσζεο θαη εδξαηνπνίεζήο ηνπο θαη ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπο απφ ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ηειεπηαίεο ζηξάθεθαλ πιένλ ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά σο ηε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε, ελψ νη ζπλεξγαζίεο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηέιεζαλ αλάγθε ζην θνηλφ αγψλα γηα επηβίσζε θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ζ δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε πιένλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

αληιήζνπλ ζεκαληηθά επελδπηηθά θεθάιαηα, απνηέιεζε κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

αηηία εθηίλαμεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξάμεσλ ζπλέλσζεο ηελ πξναλαθεξφκελε ηξηεηία. 

Με ηα ελ ιφγσ θεθάιαηα νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πινπνίεζαλ ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ζπκβάιινληαο κε ζπηφ ην 

ηξφπν ζηελ θαιχηεξε ζσξάθηζή ηνπο απέλαληη ζην αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην παξφλ ζεκείν φηη θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ &Δ 

ζηελ Διιάδα, ζε πνιχ ρακειφηεξν βέβαηα βαζκφ, παξαηεξήζεθε θαη πξνγελέζηεξα 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξψηνπ θχκαηνο θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ εηψλ 1987 θαη 

1994. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ 

επξφθεηην γηα δηαζπλνξηαθέο θαη φρη εγρψξηεο, θαζψο νη μέλνη επελδπηέο απέθηεζαλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο ην 

1986. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεζαλ ην ελ ιφγσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πεξίπνπ ην 9% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη ην 13-24% 

ησλ θιάδσλ ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ, πιαζηηθψλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν &Δ (Γηάθαο, 2011). 

Κάπνηεο ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο &Δ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ ειιεληθά νηθνλνκία ηα ηειεπηαία έηε είλαη νη αθφινπζεο: 

 Οη νξηδφληηεο &Δ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε 

ζρέζε κε ηηο θάζεηεο θαη αλνκνηνγελείο &Δ πνπ έρνπλ θπξίσο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα. 

 Έλαο ζπλήζεο ιφγνο πξαγκαηνπνίεζεο &Δ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ήδε επηηπρεκέλα δίθηπα πσιήζεσλ 

θαη brand names. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη &Δ παξαηεξνχληαη ζε 
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ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πνηψλ θαη ησλ 

αζθαιεηψλ. 

 ηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη πςειφηεξνο αξηζκφο εμαγνξψλ παξά 

ζπγρσλεχζεσλ, θαζψο νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαθιχδνπλ 

ηελ ειιεληθή αγνξά θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο είλαη δνκεκέλεο, απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα έλαληη ησλ ζπγρσλεχζεσλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν κέρξη θαη ζήκεξα αξηζκφο ησλ &Δ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο παξακέλεη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα επξσπατθψο ή παγθνζκίσο, ε γεληθφηεξε αλνδηθή ηνπ πνξεία ηα 

ηειεπηαία έηε απνηειεί απφδεημε φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη 

ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ κία αζπίδα πξνζηαζίαο απέλαληη φρη πιένλ κφλν ζηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο εληφο ησλ ζπλφξσλ, αιιά θαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο φηη ην ςεθηδσηφ ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

απαξηίδεηαη απφ πιεζψξα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θάλεη εκθαλή ηελ επηηαθηηθφηεηα 

ηεο ζπλέλσζεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ζε ηζρπξφηεξνπο νκίινπο. 

Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, θαη δε ηα ηειεπηαία έηε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα νηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο ιφγνπο θαη φρη γηα ιφγνπο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο (Οδεγφο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο, 2002). 

Γεδνκέλσλ ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε παξνχζα ελφηεηα θαη 

αλαινγηδφκελνη ηελ ζεσξία ησλ θπκάησλ &Δ, είλαη βέβαην φηη κειινληηθά ζα 

παξαηεξεζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά κηα δεχηεξε πεξίνδνο – θχκα &Δ, ζηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα πξσηαγσληζηήζνπλ νη δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο. Οη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ελ ιφγσ 

επθαηξία ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξνί φκηινη επηρεηξήζεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο, 

νη νπνίνη ζα επεθηαζνχλ ηφζν πξνο ηα Βαιθάληα φζν θαη πξνο ηηο επξσπατθέο αγνξέο 

(Γεσξγηάδεο, 1999). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΣΩΝ &Δ 

 

 

4.1 Σξόπνη Καη Μνξθέο Υξεκαηνδόηεζεο Σσλ &Δ 

 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθά πεξίπινθε δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία απαηηείηαη λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή θαζ‟ φια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο 

ηεο. Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πξάμεο &Δ δχλαηαη 

λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ίδηα ηελ αγνξάζηξηα εηαηξία, ηελ εηαηξία ζηφρν, 

ηνπο κεηφρνπο θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, αθφκε θαη ην πειαηνιφγην ησλ δχν 

πιεπξψλ. 

ην αλσηέξσ πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε απφθαζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα επηιεγεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο αγνξάδνπζαο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

επηθείκελε αγνξαπσιεζία. Όπσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, κηα ηέηνηα απφθαζε 

απαηηεί ζσζηή αλάιπζε θαη πξνζέγγηζε, θαζψο δχλαηαη λα θαζνξίζεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ φιε έθβαζε θαη επηηπρία ηεο πξάμεο. Δπηπξνζζέησο, ε απφθαζε είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο θαζψο αθελφο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξνη 

επελδπηέο θξίλνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο εθάζηνηε δηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο 

επηξξνήο ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ νη δείθηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο λέαο επηρείξεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο, ηα επηηφθηα θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ (Bruner, 2004). 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ δηνηθήζεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ &Δ είλαη πξψηνλ λα σθειεζεί ε λέα 

επηρείξεζε θαη δεχηεξνλ λα εθπέκςνπλ ζήκα ζηελ αγνξά, θάλνληαο εκθαλείο ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο. 

Μηα ελδερφκελε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηειηθψο ηελ &Δ 

κέζσ κεηξεηώλ, παξέρεη κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

παξαιήπηεο. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί αξρηθά έλα κήλπκα φηη ε επηρείξεζε είλαη 

ζίγνπξε γηα ηελ εμαγνξά σο κηα κειινληηθή επελδπηηθή θίλεζε, θαζψο θαη φηη 

αηζζάλεηαη πσο είλαη ηζρπξή απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηνπο θιπδσληζκνχο 
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ηεο αγνξάο, εμ νπ θαη δελ επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε αληαιιαγή κεηνρψλ. Ζ 

πεξίπησζε φπνπ ηα κεηξεηά πξνέξρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηηο ζεηηθέο ηακεηαθέο ηεο 

ξνέο θαη φρη απφ θάπνηα αχμεζε θεθαιαίνπ, απνηειεί αθφκε έλα δείγκα ηεο 

επηζπκίαο ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο λα ππνζηεξίμεη ζζελαξά ηελ απφθαζή ηεο γηα 

&Δ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη κε ηελ εμνινθιήξνπ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ζπλέλσζεο κέζσ κεηξεηψλ, ε επηρείξεζε είλαη πιένλ «εμνπζηνδνηεκέλε» λα ιάβεη ην 

ζχλνιν ηεο απφδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξάμεο κειινληηθά απνθιεηζηηθά γηα ηελ ίδηα, κε 

ην αληίηηκν φκσο ηεο αλάιεςεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρεη απηή ε απφθαζε. Καζψο ην 

θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο &Δ είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα πςειφ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο απφθηεζεο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ (Παπαδάθεο, 2002b). Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο δχλαηαη λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. 

Αληίζεηα, ε επηινγή ηεο ιχζεο ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρώλ, σο κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί απφ ηελ αγνξά σο 

ζεκάδη φηη ε επηρείξεζε δελ πηζηεχεη πξαγκαηηθά ζηελ πςειή αμία ηεο κεηνρήο ηεο. 

Δπίζεο, ε επηινγή ηνπ πξνο αλάιπζε ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ε εμαγνξάδνπζα ή απνξξνθψζα επηρείξεζε λα ιάβεη κέξνο ηεο αμίαο ηεο ζπλέλσζεο, 

κειινληηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο 

κέζσ έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηελ παξνρή – 

πξνζθνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ ηε κία επηρείξεζε ζηελ άιιε, 

είηε κε ηελ παξνρή – πξνζθνξά ελφο κεηαβαιιφκελνπ αξηζκνχ κεηνρψλ πνπ φκσο 

αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξή ζπλνιηθή αμία. Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, είλαη φηη ηφζν ηα ζηειέρε ησλ 

δχν επηρεηξήζεσλ, φζν θαη νη κέηνρνη εθαηέξσζελ δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε λέα 

πξνθχπηνπζα επηρείξεζε, θαζψο ηα θέξδε ηνπο ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρία ηεο λέαο 

επηρείξεζεο. 

Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη, ηα ηειεπηαία έηε, 

δεδνκέλεο θαη ηεο δπλακηθήο αιιαγήο πνπ ζπληειείηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

σο κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ζπλαληάηαη ζπρλά θαη ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δχν 

κεζφδσλ, δειαδή έλα κέξνο ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπλέλσζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηαβνιήο κεηξεηψλ θαη ην ππφινηπν κέζσ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ. 
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4.2 Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Σσλ Πξάμεσλ &Δ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο απφ ην 

πξψην θχκα &Δ πνπ θαηαγξάθεθε έσο θαη ζήκεξα, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνζνζηνχ επηηπρίαο κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο (Cartwright & Schoenberg, 2006). Οη 

&Δ δελ απνηεινχλ ηελ εχθνιε ιχζε γηα φια ηα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε λέα επηρείξεζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα έρεη βέβαηε 

επηηπρία ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη αξρηθνί 

ππνινγηζκνί θαη πξνβιέςεηο πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο λα απέρνπλ πνιχ απφ 

ηε πξαγκαηηθφηεηα κεηέπεηηα απηήο. πλεπψο, σο εθ ησλ πξαγκάησλ, ε νξζή 

αμηνιφγεζε κηαο ζπλέλσζεο ζαλ ζηξαηεγηθή επηινγή αλάπηπμεο θαη εδξαηνπνίεζεο 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ πξνθππηφλησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε κηαο ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο 

δχλαηαη λα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνλ Epstein (2005), κέζσ ηεο αλάιπζεο έμη 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ γηα ηνλ ίδην είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο κηαο &Δ. Απηνί νη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ζηε ζπλέρεηα: 

1) Σηξαηεγηθό όξακα. Χο ζηξαηεγηθφ φξακα λνείηαη ε αλαγθαηφηεηα λα 

ππάξμεη κηα εληαία πνιηηηθή θαη πξνζπάζεηα πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

&Δ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη φρη απνθιεηζηηθά ζην βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σα ζηηβαξά ζεκέιηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο είλαη έλα δήηεκα 

δψζεο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο πξάμεο ζπλέλσζεο. Αλεμάξηεηα απφ ην 

ζεκαληηθφ θίλεηξν ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ, 

ην νπνίν είλαη θπζηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα 

πξνρσξήζεη ζε θάπνηα &Δ, ε νπζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ε νπνία θαη ζα νδεγήζεη 

καθξνπξφζεζκα ζηελ επηζπκεηή πςειή απνδνηηθφηεηα, είλαη ην φξακα απηφ θαζ‟ 

απηφ. 

2) Τξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο – Όξνη ηεο ζπκθσλίαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο &Δ ζα πξέπεη λα δνζεί αθελφο ζηνλ παξάγνληα ηεο 

κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο πνπ ζα επηιεγεί (αλαιχζεθε εθηελψο ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα) θαη αθεηέξνπ ζην premium ηεο ηηκήο. Ζ απνηπρία κηαο &Δ 

πξφθεηηαη λα επέιζεη πνιχ γξήγνξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηηκή αγνξάο είλαη πνιχ 
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πςειή θαη ε πξνθχπηνπζα επηρείξεζε έρεη επηβαξπλζεί κε δπζβάζηαρην ρξένο πξηλ 

νπζηαζηηθά μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

3) Δπηκέιεηα θαη αθνζίσζε. Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα κηα απνδνηηθή 

κειινληηθά &Δ είλαη ε επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ηε λέα επηρείξεζε 

πνπ ζα πξνθχςεη, λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο. Σα 

ελ ιφγσ άηνκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο θαίξηαο ζεκαζίαο ψζηε λα 

εκθπζήζνπλ ηελ θνπιηνχξα – επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηνπ εθάζηνηε 

επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα ζηε λέα επηρείξεζε. Σν θνκκάηη ηεο επηκέιεηαο έγθεηηαη ζηνλ 

ελδειερή έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνλ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπγρψλεπζεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, 

ηερλνγλσζία θαη δεμηφηεηεο. Έιεγρνο αλακέλεηαη επίζεο θαη ζε έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

δήηεκα, απηφ ησλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ – ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Δίλαη νπζηψδεο νη 

επηρεηξήζεηο λα αθηεξψζνπλ ελέξγεηα θαη ρξφλν ζην νκαιφ πάληξεκα φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζην κέιινλ. 

4) Σρεδηαζκόο πξν ηεο Σ&Δ. Ο νξζφο θαη θπξίσο ξεαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

&Δ πξηλ πξνρσξήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ πινπνίεζή ηεο ζπληζηά έλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή. 

Σν δηάζηεκα πξηλ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηεο &Δ παξέρεη ην πεξηζψξην λα 

θαζνξηζηνχλ νη βαζηθέο παξάκεηξνη αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο δηνίθεζεο, 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα 

θαζνξηζηεί πξνγελέζηεξα πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξεμεγήζεηο θαη 

δπζαξέζθεηεο θαη ζπλεπψο κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ νκάδα. Γεληθφηεξα, ηα 

ζπκκεηέρνληα κέξε ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία ζπδεηήζεσλ, 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη απφςεσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνπο λένπο, θνηλνχο ζηφρνπο (Γηαλλάηνο, 2002). Δάλ ε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ πξηλ ηε &Δ δελ πινπνηεζεί επαξθψο, ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη 

πξαγκαηηθά ακθίβνιε. Δπηπιένλ, ν ππνινγηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο δηαρξνληθά ζα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα ψζηε λα 

δηαπηζησζεί εάλ ε πξάμε ηεο ζπλέλσζεο ζα απνηειέζεη ηειηθψο κηα θεξδνθφξα 

επέλδπζε. 
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5) Γηαδηθαζία νινθιήξσζεο θαηόπηλ ηεο Σ&Δ. Έρνληαο δηαζθαιίζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλέλσζεο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ, ε δηνίθεζε ηεο λέαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη ζην 

παξφλ ζεκείν λα επηθεληξσζεί ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ψζηε λα 

θέξνπλ πιένλ ηηο ίδηεο γλψζεηο θαη ην ίδην ελδηαθέξνλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο &Δ. ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ άκεζεο απνθάζεηο, ελψ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε 

πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη άλνδν ησλ θεξδψλ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη 

πξνζφλ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ – ζηειερψλ πνπ κπνξνχλ κε ηηο πξάμεηο 

ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε λέα επηρείξεζε κέζσ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο επηζπκίαο ηεο λα δείμεη φηη είλαη ηθαλή λα πάξεη θαζνξηζηηθέο 

απνθάζεηο, πξνρσξάεη ζε πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ, αγλνψληαο παληειψο ην γεγνλφο 

φηη ε πνηφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ πνζφηεηα. Γπζηπρψο παξαηεξείηαη 

αθφκε θαη ην γεγνλφο νπθ νιίγεο θνξέο ηα ζηειέρε πνπ απνρσξνχλ λα είλαη θαη απηά 

πνπ είλαη πξαγκαηηθά ηθαλά λα απμήζνπλ ην πειαηνιφγην ηεο πξνθχπηνπζαο 

επηρείξεζεο. Ζ νκάδα δηνίθεζεο ζα πξέπεη πιένλ θαη εκπξάθησο λα αληηκεησπίζεη 

θαη εμαιείςεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα. Θα πξέπεη δειαδή λα ππάξμεη δεκηνπξγία αξρηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαη λα θαηαζθεπάζεη έλα πιαίζην ελνπνίεζεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο &Δ, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ην πειαηνιφγην πνπ δηέζεηαλ νη επηρεηξήζεηο σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο, 

θαζψο επίζεο λα απμεζεί πεξαηηέξσ ε εκπηζηνζχλε θαη αθνζίσζε ζηε λέα 

επηρείξεζε. Ζ ηδέα πνπ ζα πξέπεη λα επηθξαηήζεη είλαη φηη ε ζπγρψλεπζε – εμαγνξά 

είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ν ιφγνο θαηαζηξνθήο 

ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πξν ηεο ζπλέλσζήο ηνπο. 

6) Δμσηεξηθνί παξάγνληεο. Έλα δεδνκέλν ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο πξάμεο 

&Δ πνπ δελ δχλαηαη λα ειέγμεη θαη λα επεξεάζεη θαλέλα απφ ηα κέξε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε, είλαη νη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη απξνζδηφξηζηα. Ζ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη, σο επί ην πιείζηνλ, ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αλαπάληερα πξνβιήκαηα ηα νπνία λα επεξεάζνπλ, ίζσο θαη 

νδεγήζνπλ ζε πιήξε απνηπρία, ηεο πξάμεο ζπλέλσζεο δχν επηρεηξήζεσλ. 
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4.3 Παξάγνληεο Απνηπρίαο Σσλ Πξάμεσλ &Δ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία κηαο ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο είλαη έλα 

πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ θαη 

θάζε άιιν παξά απαξαηήξεην ζα πξέπεη λα πεξλάεη απφ ηα ζηειέρε ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Παξφια ηαχηα, απφ κφλνη ηνπο νη ελ ιφγσ παξάγνληεο 

δελ δχλαηαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο. Ηδηαίηεξε, αλ φρη 

κεγαιχηεξε, πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ εάλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα θαη νξζά είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζνπλ κηα πξάμε &Δ 

ζε παηαγψδε απνηπρία. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε επηηπρία κηαο &Δ θξίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αξρηθά επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. 

Γπζηπρψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ην 55% - 77% ησλ πξάμεσλ 

ζπλέλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δελ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ νξηζηεί 

πξν &Δ, ελψ ην ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ ηνπ 23% θαηάθεξε λα θαιχςεη κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην θφζηνο θεθαιαίνπ πνπ απαηηήζεθε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο (Carleton & Lineberry, 2004). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

επίζεο ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα, αθφκε θαη νη ίδηεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ απνηέιεζαλ κέξε πνπ ζπκκεηείραλ ζε &Δ, έθξηλαλ φηη ε πξάμε ηεο 

ζπλέλσζεο ππήξμε επηηπρεκέλε ζε πνζνζηφ 42%, ελψ ην 37% ηελ έθξηλε σο 

απνηπρεκέλε. πρλφ θαηλφκελν απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα &Δ λα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ 

φγθν πσιήζεψλ ηνπο φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Κάπνηνη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία κηαο 

πξάμεο &Δ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα (Stahl, 2004 ; Schuler & Jackson, 2001): 

Αλεπαξθήο αμηνιόγεζε ηεο εμαγνξαδόκελεο / απνξξνθώκελεο εηαηξίαο. Ζ 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο εηαηξίαο ζηφρνπ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην έηεξν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα πεξίπησζε &Δ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ή απνηπρία ελ πξνθεηκέλσ, ηεο ζπλέλσζεο. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ηεο 

εηαηξίαο ζηφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηεμνδηθή θαη πέξαλ ηνπ δένληνο αλαιπηηθή ψζηε 

λα θαηαιήμεη ζηα νθέιε, αιιά θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλψο λα πξνθχςνπλ κέζσ 

ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο. Δίηε εμαηηίαο ππέξκεηξνπ ελζνπζηαζκνχ είηε ιφγσ ειιηπψλ 

γλψζεσλ είηε αθφκε ιφγσ ελφο αξηζκνχ απξνζδηφξηζησλ άιισλ αηηηψλ, παξαηεξείηαη 
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ζπρλά ην θαηλφκελν απνηπρίαο κηαο &Δ, θαζψο απεδείρζεη ηειηθψο θαη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο, φηη είρε πξαγκαηνπνηεζεί ιαλζαζκέλε εθηίκεζε επί ησλ νθειψλ θαη 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ. Έλα αθφκε αξλεηηθφ επαθφινπζν ηεο ειιηπνχο 

αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ είλαη ε κε επίηεπμε ζπλέξγεηαο κέζσ ηεο &Δ. Ζ 

επίηεπμε ζπλέξγεηαο ζπληζηά έλα πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ 

πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ζπλέλσζεο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνγελέζηεξα ζηε παξνχζα 

κειέηε, σο ζπλέξγεηα λνείηαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο απφδνζεο θαηφπηλ ηεο 

πινπνίεζεο ηεο &Δ, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε πνπ ζα επηηχγραλαλ κεκνλσκέλα. 

Μέζσ ηεο ζπλέξγεηαο δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, 

δίλνληαο ηεο δπλαηφηεηα ζηε λέα επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί κε γνξγά βήκαηα ζηελ 

αγνξά ελδηαθέξνληφο ηεο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απνηπρία 

νξζήο αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ε αλακνλή επίηεπμεο 

ζπλέξγεηαο εθεί πνπ νπζηαζηηθά είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο &Δ. Δλδηαθέξνλ 

είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη κηα ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε κπνξεί λα κελ νδεγήζεη ζε 

ζπλέξγεηα φρη γηαηί ε εηαηξία ζηφρνο δελ είλαη ηθαλή ψζηε λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην 

(πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ), αιιά επεηδή ηα ζηειέρε ηεο ελδηαθεξφκελεο 

εηαηξίαο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εληνπίζνπλ πνπ αθξηβψο έγθεηηαη ε χπαξμε 

ζπλέξγεηαο. Σέινο, κηα αθφκε αξλεηηθή ζπλέπεηα απφ ηελ παξεξκελεία ησλ 

πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ είλαη ε απνηπρία λα επηηεπρζνχλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Καζπζηέξεζε ελνπνίεζεο. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο ζπλέλσζεο κεηαμχ δχν 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή ην πέξαο κεγάινπ δηαζηήκαηνο απφ ηε ζηηγκή ηεο 

αλαθνίλσζεο ηεο &Δ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο, νδεγεί ζε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο: Αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, 

Κφζηνο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, Παχζε ζπλεξγαζίαο κε 

ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο, Κίλδπλνο ηζρπξνπνίεζεο αληαγσληζηψλ. 

Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο σο εκπόδην ζηελ ελνπνίεζε ησλ εηαηξηώλ. Ζ 

ελνπνίεζε δχν εηαηξηψλ ζπληζηά πάληα κηα ζεκαληηθή θαη ζπλάκα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία, ε απνηπρία επίηεπμεο ηεο νπνίαο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε απνηπρία ηνπ 

φινπ εγρεηξήκαηνο ηεο &Δ. Αλαθεξφκελνη ζηελ έλσζε δχν εηαηξηψλ αλαθεξφκαζηε 
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νπζηαζηηθά ζηελ νκαιή έλσζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θνπιηνχξα θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, έσο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο (Schuler & 

Jackson, 2001). Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα γηα λα κπνξέζεη κηα ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξηψλ λα 

πινπνηεζεί κε επηηπρία. Κάησ απφ ηελ νκπξέια απηήο ηεο έλλνηαο βξίζθεηαη ηφζν ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο φζν θαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα. Χο 

εηαηξηθή θνπιηνχξα λννχληαη φιεο εθείλεο νη αμίεο, νη εκπεηξίεο, νη ηδενινγίεο, ε 

εζηθή κηαο επηρείξεζεο πνπ δηακνξθψλνπλ αζπλείδεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη δε ηα άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη ζε απηή. Έλα απφ ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο εηαηξίεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο &Δ είλαη ε 

επηζπκία ηνπο λα αμηνπνηεζεί πην απνδνηηθά ην έκςπρν δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γπζηπρψο, ε εμαγνξάδνπζα / απνξξνθψζα επηρείξεζε ζηελ επηζπκία ηεο λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, αζθεί ζπλερείο πηέζεηο 

ζην λέν πξνζσπηθφ ψζηε λα ελζσκαησζεί άκεζα θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηε 

θηινζνθία θαη ηα πξφηππα ηεο εηαηξίαο. Απηφο ν ιάζνο ρεηξηζκφο ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο κεηά ηε &Δ θαη ε αζθνχκελε πίεζε, επηδξνχλ αξλεηηθά ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο - ζηφρνο (θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ηεο 

αγνξάζηξηαο εηαηξίαο). Σα αλσηέξσ πξνθαινχλ κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν ηειηθψο θαηαιήγεη λα κελ είλαη απνδνηηθφ. Απηή είλαη 

θαη ε αξρή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηακαρψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο, θαζηζηψληαο 

νπζηαζηηθά ηελ πξάμε ηεο ζπλέλσζεο απνηπρεκέλε. 

Τςειό ρξένο ιόγσ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο &Δ. Αλαιχνληαο ηε καθξνζθειή 

βηβιηνγξαθία πεξί ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, παξαηεξείηαη πνιχ ζπρλά ην 

γεγνλφο ην θφζηνο κηαο εμαγνξάο λα αλέξρεηαη ηειηθψο ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα 

απφ απηά πνπ αξρηθά αλακελφηαλ θαη είραλ ππνινγηζηεί, κε βάζε αιιεπάιιειεο 

αλαιχζεηο πξν ηεο ζπλέλσζεο. Οη ιφγνη γηα απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα πνηθίινπλ, 

θάπνηνη εμ απηψλ φκσο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα είλαη ε κεγάιε επηζπκία θαη 

επηκνλή κηαο επηρείξεζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπλέλσζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία-ζηφρν, ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ πξηλ ηελ &Δ, 

ε επηζπκία ηξίησλ επηρεηξήζεσλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ απφθηεζε ηεο ίδηαο εηαηξίαο, 

θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε ηειεπηαία είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην. Σν πςειφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

πξάμε ηεο ζπλέλσζεο, ε εμαγνξάδνπζα / απνξξνθψζα εηαηξία πξνζπαζεί λα ην 
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θαιχςεη κέζσ δαλεηζκνχ. Ζ ξεπζηφηεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 

κειινληηθά, αθφηνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε &Δ, πξνθχπηεη ζπλήζσο απφ πεξηθνπέο 

θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδχζεηο θαη γηα ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

(R&D). ε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δπζπξαγίαο, φπσο απηή πνπ 

δηαλχνπκε, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη επηρεηξήζεηο λα αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηα 

νθεηιφκελα θαη λα θαηαιήγνπλ πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ζηελ ρξενθνπία. Απηφ πνπ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο θαλφλαο είλαη φηη δε ζα πξέπεη γηα 

κηα εμαγνξά πνπ θαίλεηαη σο επθαηξία, λα πιεξψλεηαη ππεξαμία πνπ αλέξρεηαη ζε 

πςειά επίπεδα, θαζψο πξφθεηηαη λα νδεγεζεί ην φιν εγρείξεκα ηεο &Δ ζε απνηπρία. 

Ο ξόινο ησλ ζηειερώλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. Όπσο αλαιχζεθε 

παξαπάλσ, ν ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 

επίηεπμε κηαο επηηπρεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο &Δ. Σα ζηειέρε ηεο αγνξάζηξηαο 

εηαηξίαο δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σν γεγνλφο 

φηη θάζε ζηέιερνο πξνζεγγίδεη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, ηε δηθηά ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηδηαίηεξε νπηηθή, ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ ζπλέλσζε, νδεγεί ζε αλαιχζεηο ρσξίο 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο (Holland & Zuckerman, 1995). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο &Δ, 

ηα ζηειέρε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ δελ δχλαηαη λα γλσξίδνπλ ηελ ηειηθή εμέιημε 

ησλ ζπδεηήζεσλ. Ζ πίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα νδεγήζνπλ ηα ζηειέρε ζε 

ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο θαη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηειηθψο ζηελ απνηπρία ηεο &Δ. Δπίζεο, ηα ζηειέρε πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζηελ ηδέα ηεο ζπλέλσζεο εζεινηπθινχλ ζε πνιιά δεηήκαηα, 

ρσξίο λα ζέινπλ λα δνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά. πλεπψο, 

γηα ηελ απνθπγή αληηξξήζεσλ πξνρσξνχλ ζηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Απφ ηε παξνχζα αλάιπζε δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ ηα 

ζηειέρε πνπ αλακέλνπλ λα απνθνκίζνπλ πξνζσπηθά νθέιε κέζσ ηεο επηθείκελεο 

ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο θαη ηα νπνία πνιιέο θνξέο θηλνχληαη ππνγείσο γηα λα 

επηηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο. Σν θνκβηθφ ζεκείν πνπ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε 

δπζαξέζθεηεο, αθφκε θαη δηακάρεο, εληφο ηεο λέαο επηρείξεζεο θαη ηειηθψο ζηε 

παληειή ξήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ, είλαη ην αίζζεκα ππεξνρήο ησλ 

ζηειερψλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο απέλαληη ζηελ εηαηξία-ζηφρν. Απηή ε έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο είλαη θαη ν ιφγνο απνηπρίαο ηεο πξάμεο &Δ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 
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χκθσλα κε ηνλ D.A.Tanner (1991), νη επηρεηξήζεηο γηα λα απνθχγνπλ ηελ 

απνηπρία ηεο πξάμεο ζπλέλσζεο ζηελ νπνία ζα πξνρσξήζνπλ ζα πξέπεη λα 

απνθχγνπλ λα ππνπέζνπλ ζηα ιάζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηα «επηά 

ζαλάζηκα ακαξηήκαηα», φπσο ηα ραξαθηεξίδεη. Τν πξώην εμ απηώλ είλαη ε «επηινγή 

ηεο ιαλζαζκέλεο εηαηξίαο ζηφρνπ». Μηα ηέηνηα επηρεηξεκαηηθή θίλεζε ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζπλέξγεηα κέζσ ηεο &Δ, λα κελ 

επηηεπρζνχλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλν κνλαδηαίν 

θφζηνο θαη ζπλεπψο αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ηέινο λα κελ απμεζεί ην κεξίδην αγνξάο 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Τν επόκελν κνηξαίν ιάζνο γηα ην κέιινλ κηαο &Δ είλαη 

ε «ιαλζαζκέλε ηηκή» κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο. 

Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηξαηεγηθψλ εμαγνξψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πςειή ηηκή εμαγνξάο πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ηειηθψο ζε απνηπρία ηεο ζπλέλσζεο. Ζ 

πςειή ηηκή εμαγνξάο ζπλεπάγεηαη φηη ζα δνζνχλ κειινληηθά ιηγφηεξα ρξήκαηα ζε 

επελδχζεηο θαη ζε ινηπέο ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί 

πεξαηηέξσ. Η νξγαλσηηθή δνκή (επί παξαδείγκαηη δνκήο θεθαιαίνπ, λνκηθήο 

νξγάλσζεο) ηεο &Δ πνπ επηιέγεηαη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ελνπνίεζεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο φπνπ ε επηινγή κηαο «ιαλζαζκέλεο δνκήο» 

κπνξεί λα έρεη σο αξλεηηθά απνηειέζκαηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Τν ηέηαξην ζθάικα πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηνλ D.A.Tanner είλαη ε «ρακέλε ζπκθσλία». Με απηφ λνείηαη ε 

έιιεηςε ζσζηήο επηθνηλσλίαο θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηειηθψο ε κάηαηε 

πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κία θνηλή νκάδα νη ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο, 

έρνληαο φκσο ε θάζε κία δηαθνξεηηθά ζηξαηεγηθά νξάκαηα. Σν πξφβιεκα ησλ 

«Γηνηθεηηθψλ δπζθνιηψλ» πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπηζηεί ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

απνηπρία ηεο &Δ, έγθεηηαη ζηελ αζάθεηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ ηα ζηειέρε, ζηε έιιεηςε ηθαλνηήησλ απφ κέξνπο ηνπο, θαζψο θαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επηζπκνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ κε ζθνπφ 

λα εμππεξεηήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Πιήξε απνηπρία κηαο πξάμεο 

ζπλέλσζεο πξφθεηηαη λα επέιζεη θαη εμαηηίαο ηεο απόθξπςεο ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, απφ θάπνηα απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεκάησλ. Σα ίδηα 

απνηειέζκαηα πξφθεηηαη λα έρεη θαη ε χπαξμε θαθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηαδίνπ. πλεπψο ε «θξίζε ζην θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο» ζα 

πξέπεη λα απνθεπρζεί, ψζηε λα ππάξμεη έλα πγηέο θαη βηψζηκν κέιινλ γηα ηε λέα 
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επηρείξεζε. Δπηπξνζζέησο, πξνβιήκαηα ζηελ επηηπρία ηεο &Δ πξφθεηηαη λα 

πξνθιεζνχλ θαη κέζσ ηεο «θξίζεο θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο». Οη επηρεηξήζεηο 

ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη ε ζσζηή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε κηαο πξάμεο 

ζπλέλσζεο απαηηεί ρξφλν θαη ππνκνλή. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαβίβαζεο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ρξφλν θαη ελέξγεηα, απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά ψζηε λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε πξνβιεκάησλ. 

Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεην ζηελ παξνχζα ελφηεηα λα παξνπζηαζηνχλ 

ζπλνπηηθά θάπνηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ απνηέιεζαλ θαηά ην παξειζφλ, θαη αθφκε 

απνηεινχλ, ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη εμαγνξψλ (McDonald et al., 2003). Απηά είλαη ε ζπλερηδφκελε γξαθεηνθξαηία θαη 

ε απαξραησκέλε λνκνζεζία, ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, ν κηθξήο έληαζεο 

αληαγσληζκφο θαη ε αιαδνλεία – εγσηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Ζ λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηφζν ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ, φζν θαη ηε δηαδηθαζία 

ησλ &Δ, παξφηη έρεη ππνζηεί πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο έσο ζήκεξα, δελ έρεη 

θαηνξζψζεη λα αληαπνθξηζεί ζηα ζχγρξνλα επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα ησλ ινηπψλ 

ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη παγθνζκίσο. Οη θιάδνη θαη ε δνκή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλερψο κεηαβάιινληαη, πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα, γεγνλφο πνπ νη ηζρχνληεο λφκνη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ. Όια ηα αλσηέξσ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν 

γηα λα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ εληφο 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Παξφηη ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αιιάδεη 

ζπλερψο πξνζπαζψληαο λα ελαξκνληζηεί ζηα ηζρχνληα δεδνκέλα ησλ Δπξσπατθψλ 

θξαηψλ, ην εγρψξην εξγαζηαθφ θαζεζηψο δελ επλνεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, νδεγψληαο έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ελ ιφγσ επηζπκία θαη λα αλαδεηήζνπλ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο κέζσ άιισλ νδψλ. Σν πξφβιεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

αληαγσληζκνχ, ήηνη ηεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ησλ &Δ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα λα είλαη κεηαμχ άξηηα νξγαλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβεί ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ησλ &Δ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλελψζεσλ κεηαμχ κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο 

επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή αθφκε θαη 

θάζκαηνο. Σν ηειεπηαίν εθ ησλ ηεζζάξσλ αλαιπφκελσλ πξνβιεκάησλ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, 
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είλαη νηθνγελεηνθξαηνχκελεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο, παξά ηελ παληειή έιιεηςε απφ πιεπξάο ηνπ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζσζηφ management κηαο επηρείξεζεο, λα αξλείηαη λα δερζεί βνήζεηα θαη λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο βαζηδφκελνο θαζαξά ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο θαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 

 

4.4 Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο Καη Μεραληζκνί Απνθπγήο Μηαο Πξάμεο 

πλέλσζεο 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζπληζηνχλ έλα πξαγκαηηθά 

ζεκαληηθφ κέζν αλάπηπμεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο 

ελνπνίεζεο λα απνθνκίζνπλ νπζηψδε νθέιε γηα ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία, ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δηζηαθηηθή, αλ φρη αξλεηηθή, απέλαληη ζηηο &Δ. 

Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, γηα κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ ιφγσλ, επηζπκνχλ λα 

απνθχγνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα πξάμε ελνπνίεζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ακπλζνχλ απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζε θάπνηα ηέηνηα θίλεζε αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ακπληηθψλ κεραληζκψλ - ηαθηηθψλ, κε ηελ 

επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κεραληζκνχ, αλάινγα θάζε θνξά ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. 

Αλαιπηηθφηεξα θάπνηνη κεραληζκνί πξνζηαζίαο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

απνηξέςνπλ ή λα θαζπζηεξήζνπλ κηα αλεπηζχκεηε &Δ θαη νη νπνίνη βαζίδνληαη 

ζηελ ηζρχ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ απηήο, αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Απνεπελδύζεηο – Divestitures. Χο απνεπέλδπζε λνείηαη ε απφθαζε πνπ 

ιακβάλεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα απνκαθξπλζεί απφ θάπνηα ή θάπνηεο 

πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη λα επηθεληξσζεί ζηξαηεγηθά ζε έλα κηθξφηεξν 

αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ην βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Απηφ ην γεγνλφο ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη σο απνηέιεζκα ζε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο κηαο ελδερφκελεο εμαγνξάο. 

Δηαηξηθό θαηαζηαηηθό – Corporate charter. Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

δηαζέηεη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα, νη νπνίνη θαλνληζκνί 
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νξηνζεηνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ κηα πηζαλή 

εμαγνξά κειινληηθά. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε επηρείξεζε κε ζθνπφ λα 

πξνζηαηεπηεί απφ θάπνηα πηζαλή πξάμε ελνπνίεζεο, είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιεη ηνπο 

ηζρχνληεο έσο ηφηε θαλφλεο θαη φξνπο, θάλνληάο ηνπο πην απζηεξνχο θαη 

δπζρεξαίλνληαο έηζη ηελ φιε δηαδηθαζία κηαο πηζαλήο ελνπνίεζεο, φπσο επί 

παξαδείγκαηη αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνζηνχ ησλ κεηφρσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

δψζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηζθξάγηζε κηαο επηθείκελεο 

ζπκθσλίαο &Δ. 

πκθσλίεο επαλαγνξάο κεηνρώλ – Repurchase standstill agreements. Ο ελ 

ιφγσ ακπληηθφο κεραληζκφο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ πιεπξάο επηρείξεζεο – ζηφρνπ, 

κέζσ ηεο αγνξάο ησλ ίδησλ ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξία – 

αγνξαζηή. Ζ επηρείξεζε – ζηφρνο θαιείηαη λα πιεξψζεη έλα premium γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγή, ελψ ε επηηπρία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη είηε ε αθχξσζε είηε ε 

δεκηνπξγία εκπνδίσλ γηα ηελ ελ ιφγσ πξάμε ζπλέλσζεο. 

Πξνζθνξέο ηδίσλ κεηνρώλ θαη’ εμαίξεζε – Exclusionary self tenders. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο κεζφδνπ αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία κε απηή ησλ 

πκθσληψλ επαλαγνξάο κεηνρψλ. Πην εηδηθά, ε εηαηξία γλσζηνπνηεί ηελ πξνζθνξά 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζε 

θάπνηνπο κεγαινκεηφρνπο θαη δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε δχλακε ζε κηα άιιε κεξίδα 

κεηφρσλ. 

Δμαγνξέο από νκάδεο επηξξνήο – Going private and leveraged buyouts 

(LOBS). ηελ αλαιπφκελε πεξίπησζε, νη κεηνρέο πνπ είλαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

αγνξάδνληαη, ζπλήζσο, απφ ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Καζψο πιένλ ε κεηνρή δελ 

είλαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε, νη ινηπνί κέηνρνη αλαγθάδνληαη λα δερζνχλ κεηξεηά αληί 

ησλ κεηνρψλ ηνπο, ηα νπνία κεηξεηά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δαλεηζκφ. Καζψο νη 

κέηνρνη γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πψιεζε κεηνρψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ premium 

ζηελ ηηκή, ε ελδηαθεξφκελε αγνξάζηξηα εηαηξία πξνβιέπεηαη λα απνζαξξπλζεί θαζψο 

γίλεηαη εκθαλέο φηη κηα εμαγνξά αλακέλεηαη λα είλαη ξηςνθίλδπλε. 

Καζψο ην θαηλφκελν ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ απνθπγήο θάπνηαο 

αλεπηζχκεηεο &Δ παξαηεξείηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα κε βάζε ηα λέα ηζρχνληα 

δεδνκέλα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, παξαηεξείηαη επηπξνζζέησο θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο, νη νπνίνη θαη αλαιχνληαη ελ ζπλερεία. Οη 
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ζηξαηεγηθέο απηέο ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, δελ απαηηνχλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ κεηφρσλ. 

Υξπζά αιεμίπησηα – Golden parachutes. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ε 

εηαηξία-ζηφρνο παξέρεη ζηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζεκαληηθέο 

απνδεκηψζεηο, ζηε πεξίπησζε πνπ απηά αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηελ αγνξάζηξηα 

εηαηξία. Οη ελ ιφγσ απνδεκηψζεηο, ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ιακβάλνπλ ηα ζηειέρε 

αθφκε θαη φηαλ δερζεί ε εηαηξία κηα πξνζθνξά γηα εμαγνξά, ζηνρεχνπλ ζηελ 

επίηεπμε κηαο ακεξφιεπηεο εμέηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηεο πξνζθνξάο εμαγνξάο, 

έρνληαο σο γλψκνλα φρη ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο, αιιά ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. 

Πνιύηηκα θνζκήκαηα – Crown jewels. Ζ αληηκεηψπηζε κηαο πηζαλήο πξάμεο 

ζπλέλσζεο ζηε παξνχζα πεξίπησζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πψιεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ε εηαηξία-ζηφρνο ησλ βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη 

δε απηψλ γηα ηα νπνία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ν πηζαλφο αγνξαζηήο, 

ψζηε λα εκθαληζηεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ειθπζηηθή πξνο απηφλ. 

Γειεηεξηώδε ράπηα – Poison pills. πληζηνχλ νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα 

αγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ ζε ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη ζπλεπψο κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ηεο ελδηαθεξφκελεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο. Ζ δπλαηφηεηα 

άζθεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη 

δχλαηαη λα αζθεζεί φηαλ ππάξμεη κεηαβνιή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ηπρφλ 

παξεκπφδηζε άζθεζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ απφ ηελ αγνξάζηξηα εηαηξία 

πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο πνηλέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

πξνο αλάιπζε κεραληζκφο απνηέιεζε θαηά ην παξειζφλ ηελ πην δεκνθηιή 

ζηξαηεγηθή απνθπγήο ερζξηθψλ εμαγνξψλ. Οη ιφγνη είλαη αθελφο φηη κέζσ ηεο 

κεζφδνπ απηήο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα 

δηθαηψκαηα αγνξάο ησλ κεηνρψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πηζαλφο αγνξαζηήο εκκέλεη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα εμαγνξά θαη αθεηέξνπ ηα Γειεηεξηψδε ράπηα πξφθεηηαη λα 

απμήζνπλ ζεκαληηθά ην ηειηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζνχλ 

ππφςε απφ ηελ εηαηξία-αγνξαζηή. 

Λεπθόο ηππόηεο – White knight. ε απηή ηε πεξίπησζε, ε εηαηξία ζηφρνο κε 

ζθνπφ λα απνθχγεη ηελ εμαγνξά ηεο παξά ηελ επηζπκία ηεο απφ θάπνηα επηρείξεζε, 

ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα πξνρσξήζεη ζε θηιηθή ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά κε θάπνηα 

εηαηξία κε ηελ νπνία πθίζηαηαη θηιηθή – κε αληαγσληζηηθή ζρέζε. 
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ηήξημε – Lockup. Σν lockup ζπληζηά ηε δπλαηφηεηα (ρσξίο βέβαηα λα 

ππάξρεη ππνρξέσζε) πνπ δίλεηαη ζε κηα θηιηθά πξνζθείκελε επηρείξεζε ζηελ εηαηξία-

ζηφρν, λα αγνξάζεη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο ζε 

κηα κε κεηαβαιιφκελε ηηκή, φηαλ παξαηεξεζεί θίλδπλνο ερζξηθήο εμαγνξάο απφ 

άιιε επηρείξεζε. 

Απσζεηηθό θαξραξηώλ – Shark repellent. Χο «απσζεηηθφ θαξραξηψλ» 

λνείηαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξία-ζηφρνο ψζηε λα θαηαζηεί 

ιηγφηεξε επηζπκεηή ζε έλαλ πηζαλφ αγνξαζηή. Οη ελέξγεηεο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα 

ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ πηζαλνχ αγνξαζηή αιινχ, ζε κηα πην ειθπζηηθή εηαηξία-

ζηφρν. 

Οη παξαπάλσ αλαιπφκελεο ελέξγεηεο ζπληζηνχλ ηνλ θχξην θνξκφ ησλ 

ακπληηθψλ ηαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα απεηινχκελε κε ερζξηθή εμαγνξά 

επηρείξεζε, ψζηε λα απνθχγεη κηα αλεπηζχκεηε πξάμε ζπλέλσζεο. Πάξαπηα, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θάπνησλ κηθξφηεξεο έληαζεο ελεξγεηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηέξεζε ή αθφκε θαη ζε αθχξσζε ηεο ερζξηθήο εμαγνξάο. Μία 

πξψηε θίλεζε ηεο δηνίθεζεο ηε ζηηγκή πνπ ζα αληηιεθζεί ηελ χπαξμε ελφο δπλεηηθνχ 

ερζξηθνχ αγνξαζηή είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, 

αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζην πξνθχπηνλ δήηεκα. Δπίζεο ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ πηζαλφ αγνξαζηή δηά ηεο 

λνκίκνπ νδνχ. Σέινο, κία αθφκε ηαθηηθή ηεο δηνίθεζεο είλαη ν δαλεηζκφο 

ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ, έηζη ψζηε λα κεηψζεη – εμαιείςεη ηα νθέιε κηαο πηζαλήο 

εμαγνξάο, θαζψο ηα πνζά απηά ζα είλαη απαηηεηά κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

ελνπνίεζεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ κηα 

αγνξάζηξηα εηαηξία πξνο ηελ εηαηξία-ζηφρν, κπνξεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη ινηπψλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ. πλεπψο, ε δηνίθεζε κε επαγγεικαηηθφ ρεηξηζκφ θαη 

θαιή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε 

πξαγκαηηθά ζεηηθνχο φξνπο, σθειψληαο έηζη ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

4.5 Κίλδπλνη Καηά Σε Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μηαο &Δ 

 

Σν θαηλφκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ ζπληζηά κηα πξαγκαηηθά 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε αμηνπνίεζε ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα πξνζδψζεη ζηελ 
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επηρείξεζε πνιπάξηζκα νθέιε θαη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ, αιιά θαη ζηελ 

νπνία δηαδηθαζία ειινρεχνπλ θίλδπλνη, ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα. 

Οη πξναλαθεξφκελνη θίλδπλνη δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ ηφζν πξηλ απφ ηελ 

πξάμε ηεο ζπλέλσζεο φζν θαη κεηά ηελ πινπνίεζε απηήο. Οη πξψηνη αλαθέξνληαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο εμαγνξαδφκελεο / απνξξνθψκελεο επηρείξεζεο, 

θαζψο ε ελ ιφγσ αμία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα αλακελφκελα 

έζνδα ηα έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελνπνίεζεο. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

πξάμε ελνπνίεζεο δχν επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ρψξα, 

αθνινπζψληαο παξφκνηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζε απηή 

ηε πεξίπησζε νη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνβιέςηκνη θαη 

ζπλεπψο αληηκεησπίζηκνη απφ ηε δηνίθεζε. Οη δεχηεξνη έγθεηληαη ζηηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηε πεξίπησζε απηή ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ν ιεηηνπξγηθφο. 

Κίλδπλνη ζηηο εγρψξηεο πξάμεηο &Δ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα νκαιήο ελζσκάησζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε λέα επηρείξεζε, ηελ 

πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξάμε κέζσ ελνπνίεζεο ησλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ πξνζέγγηζεο λέσλ πειαηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ελφο 

λένπ πιαηζίνπ ειέγρνπ. Όπσο είλαη θπζηθφ, θίλδπλνη παξαηεξνχληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ &Δ. Οη θίλδπλνη απηνί νξίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο 

θαη ζηξαηεγηθνχο. Απηνί έγθεηληαη ζηελ ειιηπή γλψζε ηεο λέαο αγνξάο ζηελ νπνία 

επηζπκεί λα εηζέιζεη ε επηρείξεζε θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απηήο, ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θίλδπλνη – πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

γηα ηελ νκαιή νινθιήξσζε ηεο &Δ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθνί ή ιεηηνπξγηθνί. Θα 

πξέπεη λα βξεζεί κηα θνηλή ζπληζηψζα κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα νκνγελνπνηεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα εκθπζεζεί κηα θνηλή ηδενινγία θαη θηινζνθία. Ζ έιιεηςε θνηλήο 

πνιηηηθήο πξφθεηηαη λα απνηειέζεη πξφβιεκα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ή κε, ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο. εκαληηθφο θαη ππαξθηφο είλαη επίζεο ν 

θίλδπλνο αξλεηηθήο επίπησζεο ζηελ αμία ηεο κεηνρήο ηεο πξνθχπηνπζαο επηρείξεζεο 

ή αθφκε θαη θαηάξξεπζεο ηεο κεηνρήο. Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηηο 
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πεξηπηψζεηο φπνπ θχξηνο ζηφρνο ηεο &Δ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, 

ρσξίο λα έρεη ηεζεί θάπνηνο ζηφρνο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πξφθεηηαη 

λα αθνινπζεζεί. Έηζη, ε φιε δηαδηθαζία θαζίζηαηαη αβέβαηε θαη ηειηθψο επηθίλδπλε 

γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξίαο. 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη νη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο &Δ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ απηήο. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζσ 

ηεο &Δ, πξφθεηηαη λα θάλνπλ αληηπαζή ηε λέα επηρείξεζε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

ηεο πεξηνρήο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, αθφκε θαη λα ηελ θέξνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηηο ηνπηθέο αξρέο, νδεγψληαο ζε απνηπρία ηεο &Δ. 

Σέινο, πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ 

ππέξκεηξνπ ελζνπζηαζκνχ θαη αηζηνδνμίαο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κηαο πξάμεο 

ελνπνίεζεο. Ζ θάζε αλαθνίλσζε κηαο πξάμεο &Δ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ θιίκα θαη ζεηηθή πνξεία ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. Ζ κε επίηεπμε ησλ παξάδνμα 

πςειψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά, πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα πνπ 

ζα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο φζν θαη ζηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο. Όια απηά ηα δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο θηλδχλσλ γηα 

ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο &Δ, ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

5.1 Η Υξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε Σξνρνπέδε ηηο &Δ Σσλ 

Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Ζ επηθξαηνχζα εγρψξηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ ελ κέζσ ζπλερψλ 

θιπδσληζκψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

απνηεινχλ ην βαζηθφ ηξνρνπέδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο, 

ελψ κηα πιεζψξα επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά πξφβιεκα επηβίσζεο. 

Δίλαη επίζεο αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή αγνξά ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 

έηνο 2008, φπσο ζπλέβε θπζηθά θαη κε ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ (2013), ν δείθηεο 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνζδνθηώλ ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο) επηδεηλψλεηαη νξηαθά ζηελ ΔΔ 

(+7,1 απφ +7,5 κνλ.) αιιά βειηηψλεηαη ζηελ Δπξσδψλε (+1,7 απφ -1,4 κνλ.). Απφ ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

εληζρχνληαη νξηαθά ζηελ ΔΔ θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξσδψλε, εμέιημε αλάινγε κε 

εθείλε ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα πνξεία ηεο δήηεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

αξλεηηθφο δείθηεο γηα ηηο πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο ζην επφκελν ηξίκελν ακβιχλεηαη 

θαη ζηηο δχν δψλεο, πεξηζζφηεξν φκσο ζηελ ΔΔ. 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη εμαζζέλεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο θαη επηδείλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο (ΗΟΒΔ, 2013). Ο δείθηεο 

Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο (ήηνη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ δεηθηψλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξνζδνθηψλ ζηε Βηνκεραλία, ηηο Καηαζθεπέο, ην Ληαληθφ Δκπφξην, 

ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπ δείθηε Καηαλαισηηθήο Δκπηζηνζχλεο), ηνλ Ηνχιην ηνπ 

παξφληνο έηνπο ππνρψξεζε εθ λένπ θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 91,7 (απφ 93,5) κνλάδεο. 

Ζ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο δείθηεο, κε εμαίξεζε ηηο 

θαηαζθεπέο, είλαη πησηηθή, ελψ θαη ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε ππνρσξεί, γηα 
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δεχηεξν θαηά ζεηξά κήλα. Ζ πνιηηηθή αβεβαηφηεηα έρεη επεξεάζεη ζε κηθξφ βαζκφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε. Ζ 

αλακελφκελε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηα ηέιε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε 

θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο, αιιά θαη ε θαηαβνιή ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δελ 

επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε ππνρψξεζε ηεο απαηζηνδνμίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 ζηε Βηνκεραλία, νη ζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο εμαζζελνχλ πεξαηηέξσ, ελψ ηφζν νη εθηηκήζεηο γηα ηα 

απνζέκαηα, φζν θαη νη εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν παξαγγειηψλ θαη 

δήηεζεο δελ κεηαβάιινληαη. 

 ζηηο Υπεξεζίεο, ηφζν νη εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο φζν θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ησλ 

πσιήζεσλ παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα, κε ηηο αξλεηηθέο 

πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εμέιημή ηνπο λα εληείλνληαη. 

 ζην Ληαληθό Δκπόξην, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο 

επηδεηλψλνληαη πεξαηηέξσ, κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο 

πξννπηηθέο ηνπο λα κελ κεηαβάιινληαη θαη ηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα 

ηα απνζέκαηα λα θάκπηνληαη νξηαθά. 

 ζηηο Καηαζθεπέο, νη δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ην πξφγξακκα εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ακβιχλνληαη, κε ηαπηφρξνλε άκβιπλζε ηνπ αξλεηηθνχ 

δείθηε ηεο απαζρφιεζεο. 

 ζηελ Καηαλαισηηθή Δκπηζηνζύλε, απφ ηε κία πιεπξά νη πξνβιέςεηο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, αιιά θαη νη αληίζηνηρεο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο επηδεηλψλνληαη, απφ ηελ άιιε 

παξφιν πνπ εληζρχεηαη ελψ νη ρακειέο πξνζέζεηο γηα απνηακίεπζε ην 

επφκελν 12κελν βειηηψλνληαη. Σέινο, νη δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο αλεξγίαο εληείλνληαη εθ λένπ. 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνξείαο ηνπ δείθηε Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο 

αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 
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Πίλαθαο 1 – Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο (1990-2012=100), επνρηθά 

εμνκαιπκέλα ζηνηρεία 

* Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, DG Ecfin 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1 – Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο Δ.Δ-27 θαη Διιάδαο (1990-

2012=100), επνρηθά εμνκαιπκέλα ζηνηρεία 

 

* Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, DG Ecfin 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά πξνβιέςεσλ γηα ηνπο πξνζερείο κήλεο, 

ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ « Ο - Ηνχιηνο 2013»,  

αλακέλνληαη: 

Γπζκελέζηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνηθνθπξηώλ. Οη πξνβιέςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηνλ Ηνχιην γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο επηδεηλψλνληαη εθ λένπ, κε ην 

ζρεηηθφ δείθηε λα θηλείηαη ζηηο -61,5 κνλάδεο (απφ -58,6). Σν 72% ησλ πνιηηψλ 
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αλακέλεη ειαθξά ή αηζζεηή επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, θαη κφλν 

έλα 3% πηζηεχεη φηη απηή ζα βειηησζεί ειαθξψο. Οη ζρεηηθνί δείθηεο ζηελ ΔΔ θαη 

Δπξσδψλε δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα ζηηο -6,4 θαη -8,9 κνλάδεο. 

Αηζζεηή επηδείλσζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο. Δληφλσο πησηηθά θηλνχληαη νη πξνβιέςεηο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπο ην πξνζερέο 12κελν, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα 

ράλεη 8 κνλάδεο θαη λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -69,0 κνλάδεο. Σα 4/5 ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνβιέπνπλ κηθξή ή αηζζεηή επηδείλσζε (απφ 76%), ελψ ην 7-8% ην ηειεπηαίν 

δίκελν θξίλεη φηη ε θαηάζηαζε ζα βειηησζεί ειαθξψο. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ 

θαη Δπξσδψλε δηακνξθψλνληαη ζηηο -17,9 θαη -20,9 κνλάδεο. 

Δληνλόηεξεο πξνζέζεηο γηα απνηακίεπζε. Ο δείθηεο ηεο πξφζεζεο γηα 

απνηακίεπζε ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο θεξδίδεη έδαθνο, εμέιημε πνπ ελ κέξεη απνηειεί 

επαθφινπζν ηεο ελίζρπζεο ηεο αβεβαηφηεηαο, θαη δηακνξθψλεηαη 6 κνλάδεο 

πςειφηεξα, ζηηο -72,6 κνλάδεο. Σν 71% (απφ 80%) ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα 

δελ ζεσξεί θαζφινπ πηζαλή ηελ απνηακίεπζε ην επφκελν 12κελν, έλαληη 11% (απφ 

7%) πνπ ηε ζεσξεί αξθεηά ή πνιχ πηζαλή. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ θαη 

Δπξσδψλε εμνκαιχλνληαη, ζηηο –8,1 θαη - 9,4 κνλάδεο. 

Βαζαίλεη ε απαηζηνδνμία γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο. Ο δείθηεο 

πξφβιεςεο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο απμάλεηαη αηζζεηά, 

θαηά 13 κνλάδεο, θζάλνληαο ζηηο 80,7 κνλάδεο. Δλληά ζηνπο δέθα πνιίηεο (απφ 82%) 

πξνβιέπνπλ φηη ε αλεξγία ζα απμεζεί ειαθξά ή αηζζεηά θαη κφιηο έλα 3% (απφ 5%) 

αλακέλεη ειαθξά ή αηζζεηή κείσζε. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε 

πεξηνξίδνληαη ζηηο +27,4 θαη +30,4 κνλάδεο. 

Μηθξή εμαζζέλεζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα κείδνλεο αγνξέο. Ζ πξφζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ζεκαληηθέο αγνξέο ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο (επίπισλ, ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θ.ιπ.) επηδεηλψλεηαη ηνλ Ηνχιην, ήπηα σζηφζν, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα 

θηλείηαη ζηηο -73,8 κνλάδεο (απφ -72,2). Σα 4/5 ησλ θαηαλαισηψλ πξνβιέπνπλ φηη ζα 

πξνβνχλ ζε ιίγν ή πνιχ ιηγφηεξεο δαπάλεο, ελψ έλα 2-3% ην ηειεπηαίν δίκελν 

αλακέλεη φηη νη δαπάλεο ηνπ ζα απμεζνχλ ιίγν ή πνιχ. Οη επξσπατθνί αξλεηηθνί 

δείθηεο δηακνξθψλνληαη ζηηο -24,1 θαη -25,9 κνλάδεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε 

αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 2 – Βαζηθνί Γείθηεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ γηα ην δηάζηεκα Αχγνπζηνο 

2013 – Ηνχιηνο 2014 

* Πεγή: ΗΟΒΔ 

 

Δκκέλνληαο ζην κείδνλ δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη εκθαλέο ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα καζηίδεηαη γηα έθην ζπλερφκελν έηνο απφ βαζηά χθεζε, ε νπνία 

γηα ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη δπζηπρψο βαζχηεξε απφ φ,ηη αξρηθά πξνβιέπνληαλ. Ζ 

ζπλερηδφκελε χθεζε εθθξάδεη θπξίσο ηε ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο - έζησ θαη κε επηβξαδπλφκελν ξπζκφ - ιφγσ ηεο θιηκαθνχκελεο 

κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, ηε κείσζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ην αλαηκηθφ επίπεδν ησλ επελδχζεσλ. Τπνγξακκίδεηαη 

πάλησο ε δηαπίζησζε φηη δελ έρεη αθφκε εκπεδσζεί κηα δπλακηθή δνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζαλ ζπλνιηθά θαη ρσξίο θακία ακθηβνιία κηα 

λέα πνξεία αλάπηπμεο. Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο δελ έρνπλ ζπλνδεπηεί απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο 
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πξνγξάκκαηνο δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε κειέηε ηνπ 

ΗΟΒΔ κε ηίηιν: «Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία – Σεχρνο 2/13». 

Όζνλ αθνξά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, πξνθχπηεη φηη ε χθεζε ζηελ Διιάδα 

παξέκεηλε ηδηαίηεξα ηζρπξή ην ελ ιφγσ δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξίκελν 

Ηαλνπαξίνπ - Μαξηίνπ, ην ΑΔΠ ππνρψξεζε θαηά 5,6%, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά 

ζηνηρεία Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πηψζε παξφκνηαο έθηαζεο κε απηή 

ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 (5,7%) θαη κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξπζηλφ ηξίκελν (6,7%). Σε ζπλέρηζε ηεο χθεζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

πξνθάιεζαλ θπξίσο νη ρακειφηεξεο θαηά 8,7% θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, έλαληη - 9,5% ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηηο πηέζεηο 

πνπ αζθνχλ νη λέεο πεξηθνπέο κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπληάμεσλ, ε επξχηεξε 

πηνζέηεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε πεξαηηέξσ άλνδνο 

ηεο αλεξγίαο ζηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη αθνινχζσο ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο 

δχλακε. Οη πξνζπάζεηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κέζσ πεξηζηνιήο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ νδήγεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαηά 

7,0%, φηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2012 απμαλφηαλ νξηαθά (+1,4%). Αλνδηθά θηλήζεθαλ γηα 

δεχηεξν ηξίκελν νη επελδχζεηο (+5,1%), ζε αληίζεζε κε ηελ θάζεηε πηψζε ηνπο ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012 (31,1%). Όκσο ε αχμεζή ηνπο νθείιεηαη - φπσο ζην ηειεπηαίν 

πεξπζηλφ ηξίκελν- ζηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ζρεκαηηζκφ απνζεκάησλ κεηαμχ 

ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θέηνο θαη πέξπζη, θαζψο ν ζρεκαηηζκφο πάγηνπ θεθαιαίνπ 

παξέκεηλε ζε πησηηθή ηξνρηά (-11,4%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θζίλνπζα πνξεία 

ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ γηα έθηε ρξνληά έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζπξξίθλσζή ηνπο θαηά 64,5% έλαληη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2007, νπφηε θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε ηζηνξηθφ κέγηζην επίπεδν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ έηνπο. 

Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηηο ηάζεηο ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη 

εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 2,6% (έλαληη αλφδνπ 4,1% ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

2012), εμαηηίαο απνθιεηζηηθά ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ (-12,4%), 

θαζψο νη εμαγσγέο πξντφλησλ δηεπξχλζεθαλ (+4,9%). Χζηφζν ε εληνλφηεξε 

ππνρψξεζε ησλ εηζαγσγψλ (-7,8%, απφ 14,9% πξηλ έλα ρξφλν) θαηέζηεζε δπλαηή ηε 

λέα ζπξξίθλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα θαηά 20,5%, κφιηο ζηα €2,8 

δηζεθ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΓΥΩΝΔΤΔΩΝ - ΔΞΑΓΟΡΩΝ 

 

 

6.1 Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Καη Απνηίκεζεο &Δ 

 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κηαο ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο θαη ηειηθψο απνηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ φιε δηαδηθαζία, θαζψο 

παξέρνπλ νπζηψδε πιεξνθφξεζε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινληαο 

ελεξγά ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο &Δ σο επηηπρεκέλεο ή κε. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε δίλεηαη ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ζε δηάθνξνπο κειεηεηέο, ζπληζηψληαο έηζη κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη βηβιηνγξαθίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, ζπλεπψο, φηη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθάζηνηε 

&Δ, επηβεβαηψλεη ην θχξνο ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Ζ χπαξμε αμηνπηζηίαο ζηελ 

απνηίκεζε ησλ &Δ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο εκπεξηζηαησκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ απνδνρή ηνπο ηειηθψο θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή 

ηνπο. 

Οη Fridolfsson et al. (2005) απινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ηζρπξίδνληαη φηη 

ππάξρνπλ δχν ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πξάμεσλ ζπλελψζεσλ, αθελφο 

ν έιεγρνο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

επηθείκελεο &Δ θαη κεηά θαη αθεηέξνπ ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξάμε ηεο &Δ. 

ηελ πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο &Δ, έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απηφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Με 

βάζε ην κέγεζνο ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο δηαρσξίδνληαη 

ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ζε κειέηεο κεγάινπ κεγέζνπο δείγκαηνο.  

Οη κειέηεο πεξηπηώζεσλ (case studies) αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε ελφο 

κηθξνχ δείγκαηνο απνηεινχκελν απφ κία έσο πέληε επηρεηξήζεηο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη κεζνδνινγία φκνηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε 

πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο κειεηψλ κεγάινπ κεγέζνπο δείγκαηνο. Ζ εηδνπνηφο 

δηαθνξά θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε δπλαηφηεηα 
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πην δηεμνδηθνχ ειέγρνπ ησλ πξνο εμέηαζε πξάμεσλ ελνπνίεζεο. Ο κηθξφο φγθνο 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλαληάηαη ζηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ επηηξέπεη ηελ 

ιεπηνκεξέζηεξε θαη ζε βάζνο αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο &Δ, φπσο 

ησλ θηλήηξσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηή, ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά θαη ην 

βαζκφ επίηεπμήο ηνπο, αλάιπζε ινηπψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο &Δ ζην πέξαο 

ησλ εηψλ. Σν εχθνια δηαρεηξίζηκν δείγκα, δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη 

πξνζέγγηζε ηεο &Δ απφ άιιεο ζθνπηέο, φπσο ε ζηξαηεγηθή θαη ε νξγαλσζηαθή – 

ιεηηνπξγηθή, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο 

δηαδηθαζίαο. Παξαδείγκαηα case studies ζπλαληψληαη θαηά θφξνλ ζηε δηεζλή θαη 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Kaplan, 1989; Lys & Vincent, 1995; Ruback, 1983). 

Οη κειέηεο κεγάινπ δείγκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο κεγάινπ 

δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ θαη ε κεζνδνινγία απνηίκεζεο ησλ &Δ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: α) ζηηο κειέηεο ινγηζηηθήο (accounting studies), β) ζηηο κειέηεο 

αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ (event studies) θαη γ) ζηηο κειέηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο δειψζεηο ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (surveys of excecutives). Οη 

δχν πξψηεο εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζπληζηνχλ κηα πην αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε 

θαη αλάιπζε ηεο πξάμεο &Δ, ελψ ε ηξίηε βαζίδεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ελ ιφγσ γεληθέο κεζνδνινγίεο παξαηίζεληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 Οη κειέηεο ινγηζηηθήο ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε ηνπο ηελ εμέηαζε 

επίζεκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ησλ ηζνινγηζκψλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Ζ πξνο αλάιπζε 

κεζνδνινγία εμεηάδεη ηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εμαγνξάδνπζαο / 

απνξξνθψζαο επηρείξεζεο πξν θαη θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο 

ελνπνίεζεο θαη εξεπλάηαη ην εχξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επίδνζεο. Αλαιπηηθφηεξα, δχλαηαη λα εμεηαζηεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο (ROE – Return on equity), ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο (ROA – 

Return on assets), ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο, ηα θέξδε αλά κεηνρή (EPS 

- Earnings per share), ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ελεξγεηηθνχ. Ζ ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη είηε αλαιχνληαο ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ην δηάζηεκα πξηλ ηε &Δ θαη έπεηηα απηήο 

είηε ζπγθξίλνληαο ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα κε ηελ ππνηηζέκελε 
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πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε δελ είρε πξνρσξήζεη ζηελ πξάμε 

ηεο ελνπνίεζεο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε πξαγκαηνπνίεζε 

πξνβιέςεσλ είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο 

ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο αληηπαξαηηζέκελα κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ ή ηεο ηζρπξφηεξεο επηρείξεζεο εληφο ηνπ 

θιάδνπ (Νηάξρνο, 2002). 

 Οη κειέηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ βαζίδνληαη γηα ηελ 

ιήςε ζπκπεξαζκάησλ ζηελ εμέηαζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληίδξαζε απηήο ζε πεξηπηψζεηο 

δηάθνξσλ ζεκαληηθψλ αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ επηρείξεζε, φπσο ζηελ 

αλαθνίλσζε κηαο επηθείκελεο πξάμεο &Δ. Ζ βάζε ησλ ελ ιφγσ κειεηψλ 

είλαη ε ζεσξία ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ (Fama et al., 1969). 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληηδξνχλ ζηηγκηαία – 

άκεζα ζηε δεκνζίεπζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο. Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη πξνζδνθψκελεο ηηκήο, απεηθνλίδεη ηελ επίπησζε 

ηεο εθάζηνηε αλαθνίλσζεο γηα ηελ επηρείξεζε, απεηθνλίδεη δειαδή ην 

ζεηηθφ ή αξλεηηθφ momentum πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

πξάμεο &Δ. Ο πην δηαδεδνκέλνο θαη επηζηεκνληθά απνδεθηφο ηξφπνο 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθήο αληίδξαζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, 

είλαη κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο θεθαιαηαθψλ ζηνηρείσλ 

(CAPM - Capital Asset Pricing Model). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ – 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληίδξαζεο εμεηάδεηαη κηα πεξίνδνο νξηζκέλσλ εκεξψλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ εηαηξηθή αλαθνίλσζε, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε. 

 Οη κειέηεο δειψζεσλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνδίδεη θαη ην 

φλνκα, εμεηάδνπλ ηε ιακβαλφκελε αλάδξαζε (feedback) ησλ ελ ιφγσ 

ζηειερψλ, ε νπνία αλάδξαζε πξνθχπηεη σο επί ην πιείζηνλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ ή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επίηεπμεο ελφο πνηνηηθά άξηηνπ 

θαη νξζνχ απνηειέζκαηνο, είλαη ν κειεηεηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

ζπλέληεπμε – εξσηεκαηνιφγην λα ζέζεη ηα απαξαίηεηα φξηα θαη λα 

θαζνξίζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Σα ζηνηρεία 
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πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απφ ηα αλσηέξσ, αλαιχνληαη κέζσ 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη εμαγσγή ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Καζψο είλαη απηνλφεην, ε πξνζθφιιεζε ζε κία κφλν απφ ηηο αλσηέξσ 

κεζφδνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε απηψλ, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλάιπζεο. 

Θα πξέπεη ζην παξφλ ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ 

λα αγλνεζνχλ. Ζ ηειηθή επηινγή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν εθάζηνηε κειεηεηήο 

εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ην είδνο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ην 

εχξνο πνπ απηά είλαη δηαζέζηκα, ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ επηζπκεί λα εμάγεη. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο θάζε κεζφδνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο ινγηζηηθήο, ην θχξην πιενλέθηεκα απηψλ έγθεηηαη 

ζηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ζπλεπψο ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κέζσ ηεο αλάιπζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα αλαιπφκελα ζηνηρεία, ήηνη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. πλεπψο, ν ππνινγηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επίδνζεο πνπ απνηειεί θαη ην πξσηεχνλ δήηεκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη 

απνδεθηφο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ρσξίο ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνθχπηνληνο απνηειέζκαηνο. Χο βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο πξνθεηκέλεο κεζφδνπ 

είλαη ε πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα κελ είλαη 

ζπγθξίζηκα δηαρξνληθά. Ο ιφγνο είλαη φηη ελδέρεηαη ε επηρείξεζε λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν πνπ θαηαρσξνχζε κέρξη ηφηε ηα ζηνηρεία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο, αιιαγή ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε απνθιεηζηηθά ζε δηθηά ηεο 

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε γλψκνλα ινγηζηηθά θξηηήξηα είηε ζε αλάγθε – 

ππνρξέσζε  αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιφγσ ςήθηζεο 

θάπνηνπ λένπ λφκνπ πνπ ζέηεη δηαθνξεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ζ αδπλακία 

ζπιινγήο ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ είλαη έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκα πνπ ζπλαληάηαη 

ζπρλά ζηηο κειέηεο ινγηζηηθήο, αλαινγηδφκελνη θπξίσο ηα ηζρχνληα ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη κειέηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθώλ γεγνλόησλ σο ην ζεκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκά ηνπο παξνπζηάδνπλ ηελ άκεζε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο κεηφρνπο, απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ηηο 
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κειινληηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο, 

επηθεληξψλεηαη θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε κειινληηθή πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο εμεηάδεη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ήηνη ηελ παξνχζα αμία ησλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ. Μεηνλέθηεκα ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο είλαη ην γεγνλφο 

φηη γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά παξαδνρψλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εμεηαδφκελσλ αγνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαδνρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο απνπζίαο αγνξαπσιεζηψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

Γπζηπρψο, ε πηζαλφηεηα χπαξμεο δηάθνξσλ απξφβιεπησλ ιφγσλ δηαηαξαρήο ηεο 

λελεκίαο ζηελ αγνξά, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. 

Σέινο, κέζσ ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ δελ δχλαηαη λα γίλεη δηαρσξηζκφο θαηά πφζν έλα 

ζεηηθφ απνηέιεζκα κηαο πξάμεο ζπλέλσζεο πξνήιζε απφ ηελ ζεηηθή αληίδξαζε ηεο 

αγνξάο ζηελ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε ή εάλ πξνήιζε απφ κηα ηπραία 

απξφβιεπηε αληίδξαζε ηεο θεθαιαηαγνξάο (Healy et al., 1992). 

Οη κειέηεο δειώζεσλ ησλ ζηειερώλ δηαζέηνπλ σο πιενλέθηεκα ην γεγνλφο φηη 

ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, κπνξεί λα είλαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ απεηθνληζηεί αθφκε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ ηζρχνπζα ηηκή ηεο 

κεηνρήο. Χο κεηνλέθηεκα ησλ κειεηψλ δειψζεσλ ησλ ζηειερψλ νξίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα ηα φζα δεισζνχλ απφ ηα ζηειέρε λα εκπεξηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ηζηνξηθψλ αλαθξηβεηψλ ή ππνθεηκεληθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία θάπνησλ 

γεγνλφησλ. Δπίζεο, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο, κε απνηέιεζκα λα κελ δχλαηαη ε εμαγσγή ηζρπξψλ ηειηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Σέινο, νη ελ ιφγσ κειέηεο εμεηάδνπλ κνλφδξνκα ηνλ βαζκφ 

επηηπρίαο ηεο &Δ, θαζψο εμεηάδεηαη ε πινπνίεζε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ θαη αξρηθψλ 

θηλήηξσλ, ρσξίο λα ειέγρεηαη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη νπζηαζηηθφ θέξδνο γηα ηνπο 

κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

7.1 Δπηινγή Σεο Καηαιιειόηεξεο Μεζόδνπ Αμηνιόγεζεο 

Δπηρεηξεζηαθήο Δπίδνζεο 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο, θαηά πεξίπησζε, κεζφδνπ απνηίκεζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο πξάμεο &Δ είλαη επηηαθηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο πξνζδίδεη αμηνπηζηία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Όπσο αλαιχζεθε θαη 

ζε πξνγελέζηεξε ελφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά 

ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ &Δ, φπσο επί παξαδείγκαηη νη 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), νη κειέηεο ινγηζηηθήο (accounting studies) θαη νη 

κειέηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ γεγνλφησλ (event studies). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη έπεηηα απφ αλάιπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ, σο ε πιένλ θαηάιιειε 

κέζνδνο νξίζηεθε απηή ηεο κειέηεο ινγηζηηθήο, δειαδή κεζνδνινγία ινγηζηηθήο 

ζεώξεζεο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο &Δ ζα απεηθνληζηεί κέζσ δηάθνξσλ 

αξηζκνδεηθηψλ (γηα παξάδεηγκα απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο), ρξεζηκνπνηψληαο 

απνθιεηζηηθά ινγηζηηθά κεγέζε, πξνθχπηνληα απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ πξνο 

εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. Πεξηιακβάλεη, ζπλεπψο, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ινγηζηηθψλ 

παξακέηξσλ (θχθινο εξγαζηψλ, κηθηά απνηειέζκαηα, ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, θ.α.) γηα 

ηελ εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξάμεο ζπλέλσζεο ζηελ ελνπνηεκέλε εηαηξία, 

πξαγκαηνπνηψληαο ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο &Δ. 

Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ κειεηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

ηειεπηαίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε ηνπο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ην 

πσο ζα θπκαλζνχλ ηα κεγέζε ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο &Δ, αιιά 

αληηζέησο εξεπλνχλ θαη αλαιχνπλ ηελ εμέιημε δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο 
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επηρείξεζεο κεηά ην γεγνλφο, ηα νπνία θαη είλαη δηαζέζηκα ζην επξχ θνηλφ. 

Δπηρεηξείηαη, ζπλεπψο, κηα εηο βάζνο αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο επίπησζεο ησλ &Δ, 

φπσο απηή απεηθνλίδεηαη κέζσ ησλ ηζνινγηζκψλ – απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

7.2 Αλάιπζε Μεηαβιεηώλ – Αξηζκνδεηθηώλ Σεο Έξεπλαο 

 

Οη κεηαβιεηέο (αξηζκνδείθηεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξνχζα ινγηζηηθή 

κειέηε, έηζη ψζηε κέζσ ηεο κεηαβνιήο ή κε ησλ νπνίσλ λα αμηνινγεζεί ε 

επηρεηξεζηαθή επίδνζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα ζε: 

 Αξηζκνδείθηεο Aπνδνηηθόηεηαο / Profitability Ratios 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ πξν 

θφξσλ (ROA Before Taxes) 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ 

(ROΔ Before Taxes) 

 Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ (Gross Profit Margin Before 

Taxes) 

 Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Κέξδνπο πξν θφξσλ (Net profin 

Margin Before Taxes) 

 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο / Activity Ratios 

 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (Asset 

Turnover Ratio) 

 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(Owner's Equity Turnover Ratio) 

 Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκόηεηαο / Financial 

Structure and Viability Ratios 

 Αξηζκνδείθηεο Πνζνζηνχ Ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (Ratio 

of Owner's Equity to Total Assets) 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο / Liquidity Ratios 

 Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά 

Κεθάιαηα (Ratio of Total Liabilities to Total Assets) 
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 Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

(Ratio of Total Liabilities to Owner's Equity) 

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ εθάζηνηε 

αξηζκνδείθηε εθ ησλ αλσηέξσ. 

 

Πίλαθαο 2 – Αξηζκνδείθηεο Aπνδνηηθφηεηαο (Profitability Ratios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη Αξηζκνδείθηεο Aπνδνηηθόηεηαο (Profitability Ratios) κεηξνχλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, ηε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο θαη ζπλεπψο σο 

ζπλαξηήζεη ησλ παξαπάλσ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο αμηνινγνχλ ηνλ βαζκφ ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο 

εηαηξίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Θα ππέπει να ηονιζηεί ζηο ζημείο 

αςηό όηι όλοι οι ανωηέπω απιθμοδείκηερ έσοςν ςπολογιζηεί με βάζη ηα ππο θόπων 

αποηελέζμαηα ηηρ επισείπηζηρ. Ο λόγορ πος ππαγμαηοποιήθηκε αςηό ήηαν ο 

ζηόσορ μαρ για επίηεςξη ανηικειμενικόηεπων  και πιο διασπονικών ζςμπεπαζμάηων, 

καθώρ ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα και ζύμθωνα με ηην ανηίζηοιση νομολογία, 

παπαηηπείηαι διαπκήρ μεηαβολή ηων θοπολογικών ζςνηελεζηών. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (ROA 

Before Taxes) κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Ο δείθηεο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κπνξεί λα επηδήζεη νηθνλνκηθά θαη λα 

πξνζειθχζεη θεθάιαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα επέλδπζε, «αληακείβνληαο» ηα 

αλάινγα. 
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Ο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (ROΔ Before 

Taxes) απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη 

έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο απφ ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ. Με άιια ιφγηα, κεηξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο 

απαζρνινχληαη ζε απηήλ. Απνηειεί ηνλ βαζηθφ δείθηε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο 

εηαηξίαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηείλεη λα πξνβάιεη κε ηνλ πην επηθαλή 

ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ρξήζεο. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ (Gross Profit Margin Before Taxes) 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο δηφηη παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Γείρλεη δειαδή ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο 

κηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε απφ απφςεσο θεξδψλ είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο 

δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, ρσξίο δπζθνιία, κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ ηεο. Έλαο πςειφο δείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα 

πνπιάεη ζε πςειέο ηηκέο. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Κέξδνπο πξν θφξσλ (Net profin Margin Before 

Taxes), γλσζηφο θαη σο θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ κέλεη ζηελ επηρείξεζε 

κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ 

ινηπψλ εμφδσλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηφζν πην επηθεξδήο είλαη ε 

επηρείξεζε. 

 

Πίλαθαο 3 – Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Ratios) 
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Οη Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο (Activity Ratios) ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά πφζν δειαδή γίλεηαη ή φρη 

ρξεζηκνπνίεζε απηψλ. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (Asset Turnover 

Ratio) παξέρεη ελδείμεηο γηα ην πφζν ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. Απφ απηφ 

θαίλεηαη αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην χςνο 

ησλ πσιήζεψλ ηεο. Βέβαηα, ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ δείθηε επεξεάδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε κέζνδν ησλ απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, 

δειαδή απφ ην αλ αθνινπζείηαη πνιηηηθή απμαλφκελεο ή ζηαζεξήο απφζβεζεο. 

Γεληθφηεξα, φζν πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ηφζν πην απνηειεζκαηηθά έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη 

ζχγθξηζε απηνχ ηνπ δείθηε κε ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ θιάδνπ. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Owner's 

Equity Turnover Ratio) δείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Με άιια ιφγηα δείρλεη ηηο πσιήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε κε θάζε κνλάδα ηδίσλ θεθαιαίσλ. Όζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν αξηζκνδείθηεο, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο δηφηη 

πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο πσιήζεηο, κε ζρεηηθφ κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, γεγνλφο 

ην νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε. 

 

Πίλαθαο 4 – Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκφηεηαο (Financial Structure 

and Viability Ratios) 

 

 

 

 

 

 

Οη Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκόηεηαο (Financial 

Structure and Viability Ratios) εθηηκνχλ ηε καθξνρξφληα ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζψο θαη ην βαζκφ 

πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο. 
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Ο Αξηζκνδείθηεο Πνζνζηνχ Ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (Ratio of 

Owner's Equity to Total Assets) δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαθνξά απηνχ ηνπ δείθηε απφ ην 100 

δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ  θεθαιαίσλ πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνπο πηζησηέο ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία παξέρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη ηφζν κηθξφηεξε πίεζε 

αζθείηαη ζε απηή γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ηελ πιεξσκή ηφθσλ. 

Έλαο πςειφο δείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα δείρλεη φηη ππάξρεη κηθξή 

πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα έλαο πνιχ ρακειφο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλδεημε κηαο πην 

επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκηέο ζηελ 

επηρείξεζε νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ ηα ηδία 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιχ ιίγα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηφηε 

ηπρφλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζπλνδεπφκελε απφ κεγάιεο δεκηέο, κπνξεί λα κεηψζεη 

ηα ηδία θεθάιαηα ζε επηθίλδπλν ζεκείν θαη λα ρξεηαζηεί αλαδηνξγάλσζε. 

 

Πίλαθαο 5 – Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Ratios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο (Liquidity Ratios) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη 

ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ο Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (Ratio 

of Total Liabilities to Total Assets) 

. 



 70 

Ο Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (Ratio of 

Total Liabilities to Owner's Equity) 

ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

7.3 Υξνληθόο Οξίδνληαο θαη Δύξνο Δμεηαδόκελνπ Γείγκαηνο 

 

Ζ πξνο αλάιπζε κειέηε έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, κέζσ ηεο εμέηαζεο 

αξηζκνδεηθηψλ, ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο εηαηξηψλ (εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ) πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε ζπγρψλεπζεο ή 

εμαγνξάο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ο ππνινγηζκφο θαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηε &Δ, ψζηε λα 

εμεηαζηεί ε κεηαβνιή ηνπο. 

Σν ρξνληθφ εχξνο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ πνπ έρεη επηιεγεί πξνο 

εμέηαζε εθηείλεηαη απφ ην έηνο 2001 έσο θαη ην έηνο 2011. Ζ παξνχζα κειέηε είλαη 

ίζσο ε κνλαδηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαηαγξαθεί έσο ζήκεξα, 

κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε φια ηα έηε απφ ηελ έληαμε ηεο 

Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ (1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001) έσο θαη ηελ παξνχζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε (ε νπνία παξαηεξείηαη θπξίσο απφ ην έηνο 2008 θαη 

έπεηηα). Γίλεηαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξεζεί ε κεηαβνιή ησλ δεηθηψλ ησλ 

αλαιπφκελσλ επηρεηξήζεσλ έπεηηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηα &Δ ζε έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηάζηεκα εληεθαεηίαο, ήηνη θαηά ηα πξψηα έηε παξνπζίαο ηεο 

Διιάδαο ζην επξψ, θαηά ηελ επεκεξία ηεο πεξηφδνπ ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ θαη 

ηέινο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο καζηίδνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο κειέηεο θαιχπηεη 1 έηνο πξηλ θαη 1 έηνο  κεηά ηελ 

πξάμε &Δ. Ο ιφγνο πνπ δελ επηιέρζεθε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο 

έηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πξάμε ηεο ζπλέλσζεο ήηαλ γηα λα επηηεπρζεί αλάιπζε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο εηψλ. Μηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

ζα είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην εχξνο ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ θαη ζπλεπψο δελ 

ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί φιε ε πξναλαθεξφκελε εληεθαεηία ζην 

εμεηαδφκελν δείγκα (ή αιιηψο δεθαηξηεηία – 2000-2012 – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα ελφο έηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ &Δ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ). 
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Όζνλ αθνξά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε &Δ (έηνο κεδέλ), απηφ 

ζηε παξνχζα εκπεηξηθή αλάιπζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε πξαγκαηνπνηεζείζα 

ζχγθξηζε. Ο ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηνχην είλαη φηη νη δηεξγαζίεο πνπ 

ζπληεινχληαη θαηά ην έηνο κεδέλ, ήηνη θαηά ην έηνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε πξάμε 

ελνπνίεζεο, δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ν νπνίνο λα κελ απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο &Δ (Healy et 

al., 1992). 

Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο επηινγήο εμέηαζεο ελφο έηνπο πξηλ θαη κεηά ηεο 

πξάμεο ελνπνίεζεο είλαη φηη νη ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο κεηαβάιινπλ 

δξακαηηθά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην γίγλεζζαη ησλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο ε 

εμέηαζε ελφο βαζχηεξνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ζα έθξπβε ηνλ θίλδπλν ηπρφλ κεηαβνιέο 

ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ λα κελ γλσξίδνπκε ζε ηη βαζκφ 

νθείινληαη ζηελ πξάμε &Δ απηή θαζ‟ απηή θαη ζε πνην βαζκφ έρνπλ ζπληειεζηεί 

κεηαβνιέο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ινηπψλ εμσγελψλ παξαγφλησλ. 

Να δηεπθξηληζηεί, ηέινο, ην γεγνλφο φηη ην έηνο 2012 δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε, θαζψο θαηά ηε ζηηγκή ζχληαμεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είρε δεκνζηεχζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία 

(ηζνινγηζκνχο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) γηα ην έηνο 2013. πλεπψο δελ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ γηα ηνλ νξηδφκελν ρξνληθφ νξίδνληα 

ηνπ ελφο έηνπο (ζπγθεθξηκέλα γηα ην 1 έηνο κεηά ηε ζπγρψλεπζε, ήηνη γηα ην έηνο 

2013). 

 

 

7.4 Γείγκα Έξεπλαο πξνο Δμέηαζε 

 

Σν δείγκα ησλ πξνο εμέηαζε επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε παξνχζα 

κειέηε απνηειείηαη απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε &Δ. Ζ επηινγή επηρεηξήζεσλ απνθιεηζηηθά 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ βαζίζηεθε ζην γεγνλφο ηεο δηαζθαιηζκέλεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο. 

Χο πεγέο γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο πξάμεηο &Δ ηελ εμεηαδφκελε εληεθαεηία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
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Δηήζηεο Δθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, Γειηία Σχπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνηλψζεηο ησλ 

εηαηξηψλ ζηνλ εκεξήζην Σχπν, θαζψο θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ θαη ηα αληίζηνηρα 

δεκνζηεπκέλα ΦΔΚ, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο αλήιζε ζηηο 160 

επηρεηξήζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην αξρηθφ δείγκα αλήξρεην ζηηο 226 

επηρεηξήζεηο. Σν ηειηθφ δείγκα εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαζψο: 

 Γελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε πξάμε 

&Δ δχν ζπλερφκελα έηε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δχν ζπλερφκελεο πξάμεηο ελνπνίεζεο δελ είλαη 

δπλαηφ λα θαζνξηζηεί θαη λα δηαρσξηζηεί ε επίδνζε πνπ επηηεχρζεθε απφ 

ηελ θάζε πξάμε ζπλέλσζεο μερσξηζηά. πλεπψο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηελ επηρείξεζε ε κεκνλσκέλε 

&Δ. 

 Γελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε παχζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο ην ακέζσο επφκελν έηνο ηεο πινπνίεζεο ηεο &Δ, 

θαζψο θαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έλαξμε 

εξγαζηψλ ηνπο θαηά ην έηνο πνπ έιαβε ρψξα ε &Δ. Ο ιφγνο είλαη φηη γηα 

ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα αμηνινγεζεί ε επίδνζε ην έηνο 

κεηά θαη ην έηνο πξηλ ηελ πξάμε ζπλέλσζεο, αληίζηνηρα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ &Δ πνπ έιαβε ρψξα 

αλά αλαιπφκελν έηνο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ &Δ πνπ δελ δχλαηαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξνο εμέηαζε δείγκα. 
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Πίλαθαο 6 – Αξηζκφο &Δ ηειηθνχ δείγκαηνο 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξάμεηο ζπγρσλεχζεσλ – εμαγνξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά έηνο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 7 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 ALPHA BANK Πηζησηηθφ Ίδξπµα ALPHA FINANCE

2 SINGULAR AE Πιεξνθνξηθή ΓΔΛΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

3 INFOQUEST ΑΔΒΔ Δίδε Λχζεηο Πιεξνθνξηθήο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΔΒΔ

4 ALTEC ΑΔΒΔ Δίδε Λχζεηο Πιεξνθνξηθήο SPYWARE AE - UNISOFT AE

5 ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ ΑΔ Κισζηνυθαληνπξγία Κ. ΓΟΤΓΟ ΑΔ

6 Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ Σζηµέληα ΣΗΜΔΝΣΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΔ

7 NOTOS COM ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΑΔ πµµεηνρέο

ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ ΑΔ

ΠΟΡΣΜΑΝ ΑΔ

ΔΝΓΤΖ ΑΔ

ΑΦΟΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔ

8 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ. Τγεία
ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΛ.

ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΑΔ

Εξεηαδόµενα 

Έηε

Σςνοιηθόρ απηζµόρ ππάξεων 

Σ&Ε

Ππάξεηρ Σ&Ε πος 

ζςµπεπηιαµβάνονηαη ζηο 

δείγµα

2001 9 8

2002 17 15

2003 7 5

2004 29 20

2005 31 18

2006 27 18

2007 28 22

2008 34 24

2009 16 9

2010 9 6

2011 19 15

ΣΥΝΟΛΟ 226 160
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Πίλαθαο 8 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΑΔ
Δηαηξία Δπελδχζεσλ ΠΔΗΡΑΗΧ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ Α.Δ.Δ.Υ.

2 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ Γηπιηζηήξηα ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ.

3 ALPHA BANK ΑΔ Σξάπεδεο ALPHA ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Α.Δ.Δ.Υ.

4 LAΝ-NET ΑΔ Σειεπηθνηλσλίεο ΛΑΝΣΔΚ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.

5
ΠΔΗΡΑΗΧ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ 

ΜΗΘΧΔΗ ΑΔ
Υξεµαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΔΣΒΑ LEASING A.E.

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 INTPAKOM AE Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζµφο ΗΝΣΡΑΟΦΣ ΑΔ

2 ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ Αζθάιεηεο ΑΠΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΓ ΑΔΔΥ

3 ΦΟΗΝΗΞ ΑΔΓΑ Αζθάιεηεο METROLIFE ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔΑΔΕ

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΣΔΔ Καηαζθεπέο ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΑΔ

5 ΑΣΔ ΓΝΧΜΧΝ (νσν ΔΜΠΔΓΟ ΑΔ) Καηαζθεπέο ΓΔΚΑΣ ΑΣΔ

6 ΑΣΣΗ-ΚΑΣ ΑΣΔ Καηαζθεπέο
ΑΣΔΜΚΔ ΑΣΔ

. ΗΓΑΛΑ ΑΣΔ

7 ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ ΑΔ Καηαζθεπέο NESTOS ΑΣΣΔΔ

8 ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ Καηαζθεπέο Κ.Η. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΔ

9 ΜΟΥΛΟ ΑΔ Καηαζθεπέο

(καηαζκεσαζηικός κλΪδος ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔ)

(καηαζκεσαζηικός κλΪδος ΓΔΚ ΑΔ)

10 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Καηαζθεπέο (καηαζκεσαζηικός κλΪδος ΓΔΚ ΑΔ)

11 Π. ΚΧΣΟΒΟΛΟ ΑΔΒΔ Ληαληθφ Δµπφξην ΡΑΓΗΟ ΑΘΖΝΑΗ ΑΔΒΔΣΔ

12 ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΔΔΥ Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ ALPHA TRUST ΧΡΗΧΝ ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΔΥ

13 MICROMEDIA - ΜΠΡΗΣΑΝΝΗΑ ΑΔ Δίδε Πιεξνθνξηθήο Γ.Α. ΚΛΑΟΤΓΑΣΟ ΑΔΔ

14 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ Σξάπεδεο Δ.Σ.Δ.Β.Α. ΑΔ

15 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΔΓΑ Αζθάιεηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΑΔΕ&Τ
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Πίλαθαο 10 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 COMM GROUP ΑΔ
Δηαηξίεο πµµεηνρψλ & Παξνρήο 

πµβνπιψλ

MARFIN CLASSIC A.E.E.X.

MARITIME FINANCIAL HOLDINGS

2 ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΔΔΥ Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ
ALPHA TRUST ASSET MANAGEMENT 

A.E.E.X.

3
ΔΡΜΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 

Α.Δ.
Γηαρείξηζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α.Δ.

4 ΜΤΛΟΗ ΛΟΤΛΖ ΑΔ Σξφθηµα ΜΤΛΟΗ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΔ

5 ΑΚΡΗΣΑ ΑΔ Πξντφληα Ξχινπ & Φειινχ ΠΡΑΞΗ ΑΔ

6
ΜΟΤΗΚΟ ΟΗΚΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ΝΑΚΑ 

ΑΒΔΔΣΔ
Υνλδξηθφ Δµπφξην ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΔ

7
ΔΝΔΡΓΟ HOLDING ΑΔΜΔΣ (πρώην 

ΑΛΚΑΡ ΑΔΜΔΣ)
Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ ΗΘΧΝΗΑ ΜΠΖΣ ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ ΑΔ

8 FORTHNET ΑΔ Σειεπηθνηλσλίεο ELLAS NET AE

9 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΖ ΑΒΔΔ Υνλδξηθφ Δµπφξην
SANITAS SANITAS AE

LOBELIN PHARMACARE

10 ΔΚΓΟΔΗ ΛΤΜΠΔΡΖ ΑΔ Δθδφζεηο Δθηππψζεηο LIBERIS ATHENS AE

11
ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ &  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΑΔ
Υνλδξηθφ Δµπφξην HELCAST AE

12 PROFILE ΑΔΒΔ Πιεξνθνξηθή
ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ

13 ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔ Υνλδξηθφ Δµπφξην
ΔΤΡΧΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΔ

UNKID HELLAS AE

14 Α-Β ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΔ Ληαληθφ Δµπφξην ΣΡΟΦΟ ΑΔ

15 ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ Υνλδξηθφ Δµπφξην
ΜΟΥΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

16 Π. Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ Σξφθηµα ΝΗΚΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΒΔΑ

17 ΤΗΟΗ ΚΑΣΔΛΖ ΑΒΔΔ Σξφθηµα CIBUS AE

18 ΝΣΡΟΤΚΦΑΡΜΠΔΝ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ Υνλδξηθφ Δµπφξην
ΗΝΣΔΡΝΑΗΟΝΑΛ ΖΛΗΟ

ΚΟΣΑΥΔΜ ΑΔΒΔ

19 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ Σξάπεδεο ΓΔΝΗΚΖ ΑΥΔΠΔΤ

20 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ Δζηηαηφξηα
FOOD COURT ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΣΗΑΖ 

ΑΔ
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Πίλαθαο 11 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 ALPHA BANK AE Σξάπεδεο ΓΔΛΣΑ SINGULAR AE

2 PAPERPACK ΣΟΤΚΑΡΗΓΖ ΑΒΔΔ Πξντφληα Υάξηνπ ΔΤΡΧΚΣΗΜΑ ΑΔ

3 Η. ΚΛΟΤΚΗΝΑ - Η. ΛΑΠΠΑ ΑΔ Καηαζθεπέο ΤΗΟΗ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΑΔ

4
Γ. ΛΔΒΔΝΣΑΚΖ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΗ 

ΝΖΜΑ ΤΦΑΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΑΔ
εµαληηθψλ Αιιαγψλ ΒΗΒΑΣΟΜ ΑΔ

5 Δ.Υ.Α.Δ. ΑΔ
Δηαηξίεο πµ/ρσλ & Παξνρήο 

πµβνπιψλ
Α..Τ.Κ. ΑΔ

6
ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ 

ΑΒΔΔ
Ηρζπθαιιηέξγεηεο

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΓΓΔΛΟ 

ΒΑΚΡΗΝΟ ΑΔ

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΒΟΤΡΛΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΑΔ

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΛΑΡΤΜΝΑ ΑΔ

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΚΑΒΟ ΝΣΟΡΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ

7 ΗΛΤΓΑ ΑΔ Πιεξνθνξηθή DIOSCOURIDES AE

8 ΗΠΠΟΣΟΤΡ ΑΔ Γεσξγία & Κηελνηξνθία ΜΠΟΝΟ ΗΝΣΔΡΝΑΗΟΝΑΛ ΑΔΒΔ

9 MICROLAND ΑΔΒΔ Ληαληθφ Δµπφξην ATCOM AE

10 INFORM Π. ΛΤΚΟ ΑΔ Πιεξνθνξηθή INFORM PROCESSING AE

11 HITECH SNT ΑΔ Πιεξνθνξηθή ΣΖΛΔΓΑΝΟ ΑΔΔ

12 ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΔΣ Με Μεηαιιηθά Οξπθηά & Σζηµέληα ΔΜΜΤ-ΚΣΗΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΔ

13 SPACE HELLAS ΑΔ Πιεξνθνξηθή
SPACE NET ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔ

14 SATO AE Βηνµεραλία Δπίπισλ
BOCONCEPT AE

VERSA AE

15 ALBIO ΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
Δηαηξίεο πµ/ρσλ & Παξνρήο 

πµβνπιψλ
ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ ΑΔ

16 ΗΚΣΗΝΟ ΔΛΛΑ ΑΔ Με Μεηαιιηθά Οξπθηά & Σζηµέληα ΗΚΣΗΝΟ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΑΔ

17 ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΑΔ Δίδε Δλδπµαζίαο ΟΑΚ ΑΒΔΔ

18 ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΑΔ Ζιεθηξηθφο Δμνπιηζµφο
ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΑΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
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Πίλαθαο 12 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 ΑΔΓΔΚ ΑΔ Καηαζθεπέο ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΑΣΔ

2
INTERINVEST ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 

Α.Δ.Δ.Υ
Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ NEXUS ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ Α.Δ.Δ.Υ.

3 ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ Με ηδεξνχρα Μέηαιια FITCO AE

4 ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΔ Σξφθηµα

CHIPITA INTERNATIONAL AE

GOODY'S AE

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΔ

5 SCIENS ΓΗΔΘΝΖ ΑΔ Γηαρείξηζε Αθηλ. Πεξηνπζίαο ΓΗΟΛΚΟ Α.Δ.Δ.Υ.

6 EUROLINE ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ Α.Δ.Δ.Υ. Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ MARFIN GLOBAL INVEST-MENTS AEEX

7 FORTHNET AE Γηαδίθηπν
ΜΔΟΓΔΗΑΚΔ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔ

8 ΔΓΡΑΖ Υ. ΦΑΛΛΗΓΑ ΑΣΔ Καηαζθεπέο EDRATEC AE

9 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ ΑΔ Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΑΔ

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

ΔΠΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΔ

10 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ ΑΔ Σειεφξαζε θαη Φπραγσγία ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΑΔ

11 ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ Δμεηδηθεπµέλα Υεµηθά ΘΡΑΠΛΑΣ-ΜΔΓΑΑΚΚΟΗ ΑΒΔΔ

12 ΒΑΡΓΑ ΑΔΒΔΔ Δµπφξην Δλδπµάησλ ΑΦΟΗ ΓΗΒΑΡΖ ΑΔΓΔ

13 COCA COLA E.E.E. AE Αλαςπθηηθά ΣΔΛΔΡΔΞ ΑΒ&ΔΔ

14 ΑΦΟΗ ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ Υάιπβαο Ν. ΡΟΤΟ ΑΔ

15 SINGULAR LOGIC AE
Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ
SINGULAR SOFTWARE AE

16 ΛΑΝ-ΝΔΣ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ ηαζεξή Σειεθσλία TELEPASSPORT HELLAS AE

17 Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ Σξφθηµα ΝΗΚΑ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΣ

18 INTERFISH ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ Γεσξγία θαη Αιηεία ΣΡΗΑΗΝΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ
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Πίλαθαο 13 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 VETERIN ΑΒΔΔ Φαξµαθεπηηθά Πξντφληα
ΛΑΜΓΑ ΝΣΗΣΔΡΣΕΔΝΣ ΑΒΔΔ

ΔΒΗΚ ΑΔ

2
ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΑΔ ΟΜΗΛΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Με ηδεξνχρα Μέηαιια

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΔΛΛΑΓΟ

ΒΔΑΔ ΓΔΛΣΑ ΜΖΥ/ΚΟ

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΛΟΚ/ΝΑ ΔΡΓΑ ΑΒΔΣΔ

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ Σ.Δ.Β. Καηαζθεπέο ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

4 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ Γεσξγία θαη Αιηεία
EUROFISH HELLAS-ΑΣΑΡΣΖ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΔΛΑΝΑ ΑΔ

5
ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ &  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΑΔ
Πξνµεζεπηέο Βηνµεραλίαο ΒΗΟΜΟΣΟΡ ΑΔ

6 ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΔ Ρνπρηζµφο θαη Αμεζνπάξ
VERTICAL ABEE

INFOTRUST AEBE

7 ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Σξάπεδεο
ΛΑΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ

MARFIN BANK AE

8 SPACE HELLAS ΑΔ Δμνπιηζµφο Σειεπηθνηλσληψλ
SPACEPHONE ΣΖΛΔΠ/ΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔ

9
ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ &  

ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛ. ΑΔ
Τπεξεζίεο Αλαςπρήο ΑΟ ΑΝΔ ΑΜΟΘΡΑΚΖ

10 VIVERE ENTERTAINMENT ΑΔ Δμεηδηθεπµέλν Ληαληθφ Δµπφξην

ΚΑΕΗΝΟ ΚΑΗ ΞΔΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 

ΞΔΝΟΓ/ΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥ ΑΔ

11 ΚΡΔ.ΚΑ ΑΔ Γεσξγία θαη Αιηεία
Γ. ΓΔΛΛΑ &  Π. ΣΑΚΑΝΗΚΑ 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΡΔΑΣΧΝ ΑΔΒΔ

12 ΗΜΠΔΡΗΟ ΑΔ Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ
ΑΡΓΧ ΓΚΡΟΤΠΑ ΑΔ

HELLAS MOVERS CONS AE

13
F.H.L. H. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΗΣΔ ΑΒΔΔ
Οηθνδνµηθά Τιηθά & Δμαξηήµαηα

F.H.L. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΛΔΤΚΧΝ 

ΜΑΡΜΑΡΧΝ ΑΔ

14 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Σξάπεδεο
ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ 

ΜΗΘΧΔΧΝ

15 ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ Σξφθηµα
ΓΔΤΜΑΣΑ ΤΝΣ/ΜΑΣΟ ΑΔΔ

ΑΗΑΣΗΚΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΑΔΔ

16 AXON ΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο
ΑΥΑΨΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΦΖΛΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔ

17
ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

ΑΒΔΔ
Ρνπρηζµφο θαη Αμεζνπάξ ΒΗΟΠΟΛ ΑΔ

18 UNISYSTEMS ΑΔ
Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ
DECISIO SYSTEM INTEGRATION AE

19 EUROMEDICA ΑΔ Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΘΔ/ΚΖ ΗΑΣΡΗΚΟ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Γ. ΜΑΚΔΓ. ΑΔ

20 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ Καηαζθεπέο ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ

21 ΣΡΑΜΟΤΝΣΑΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΔ Γεληθφ Δµπφξην NOTOS COM ΤΜΜΔΣ ΑΔΒΔ

22 DIONYSOS LEISURE ΑΔ Σπρεξά Παηρλίδηα REGENCY ENTERT/MENT AE
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Πίλαθαο 14 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 ΓΗΑ ΑΔΔΥ Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ GLOBAL AEEX

2 ATTICA AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Σαμίδηα θαη Σνπξηζµφο BLUE STAR ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΔ

3 ΤΗΟΗ Υ.ΚΑΣΔΛΖ ΑΒΔΔ Σξφθηµα ΑΛΛΑΣΗΝΖ ΑΔ

4 ΓΔΚ ΑΔ (νσν ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ ΑΔ) Καηαζθεπέο
ΣΔΡΝΑ ΑΔ (κλΪδος µη καηαζκεσαζηικών 

δραζηηριοηήηων)

5 PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ Σξάπεδεο PROTON FINANCE AE

6 INTERFISH ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ Γεσξγία θαη Αιηεία

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΛΔΒΟΤ ΑΔ

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΚΟΡΧΝΗ ΑΔ

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΣΔΦΑΝΟΤ ΑΔ

7 ΜΑΡΑΚ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΒΔΔ Δμνπιηζµφο Σειεπηθνηλσληψλ ΣΔΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ

8
ΝΔΟΥΖΜΗΚΖ Λ.Β. ΛΑΤΡΔΝΣΗΑΓΖ 

ΑΒΔΔ
Βαζηθά Υεµηθά

ΠΔΣΡΟΧΛ ΑΒΔΔ

ΝΔΟΥΖΜΗΚΖ ΗΝΣΡΔΝΑΗΟΝΑΛ ΑΒΔΔ

ΜΟΝΟΚΔΜ ΑΒΔΔ

9 ΟΣΔ ΑΔ ηαζεξή Σειεθσλία ΟΣΔΝΔΣ ΑΔ

10 VIVARTIA AE Σξφθηµα ΚλΪδος ηης ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ ΑΒΔΔ

11 ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΗΚΡΟΩΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΔ
Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ

OPENTEC AE

ΚλΪδος δικηύων COMPUTERBANK AE

12
ΥΑΨΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜ. 

ΓΡΑΦ. ΣΔΥΝΧΝ ΑΔΒΔ

Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο πξνο 

Δπηρεηξήζεηο
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΑΔ

13 ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΔ Καηαζθεπέο

ΚλΪδος καηαζκεσών ηης CYBARCO AE

ΚλΪδος καηαζκεσών ηης Σ.Δ. 

Θ.ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΔ

ΚλΪδος καηαζκεσών ηης EUROKAT AE

14 ΑΛΦΑ-ΒΖΣΑ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΔ
Ληαληθφ θαη Υνλδξηθφ Δµπφξην 

Σξνθίµσλ
P.L. LOGISTICS CENTER AE

15 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡ. ΑΒΔΔ Γεσξγία θαη Αιηεία
NEPTUNUS ΘΑΛΑΗΔ

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ

16 S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΔ Οξπρεία
ΠΑΡΝΑΟ ΑΔ Πρακηορεύζεις

Αζθαλειών

17 Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ Σξφθηµα ΝΗΚΑ ΠΑΡΣΖ ΑΒΔ

18 ΔΝΧΜΔΝΖ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Ρνπρηζµφο θαη Αμεζνπάξ
ΔΛΗΞ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ

19 ΑΔΓΔΚ ΑΔ Οηθνδνµηθά Τιηθά θαη Δμαξηήµαηα ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΔ

20
ΒΗΟΧΛ ΑΒΔ (νσν UNIBIOS AE 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ)
Οηθνδνµηθά Τιηθά θαη Δμαξηήµαηα ΒΗΟΧΛ ΑΒΔ

21 Υ.Κ.ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ ΑΔ Δθδφζεηο ΥΡΤΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΔΚΓΟΔΗ ΑΔ

22 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΔ&Δ Τπνδήµαηα RIDENCO COMMERCIAL AE

23 ΔΣΔΜ ΑΔ Αινπµίλην ΑΝΟΞΑΛ ΑΔ

24 ΕΖΝΧΝ ΑΔ
Μεραλήµαηα Βηνµεραληθνχ 

Δμνπιηζµνχ

.Π.Α. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ

ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ ΑΔ
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Πίλαθαο 15 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 16 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1 CPI ΑΔ Τιηθφ Τπνινγηζηψλ MDI ΑΔ

2 Υ. ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΖ &  ΤΗΟ ΑΔ Γηαξθή Καηαλαισηηθά Αγαζά ELECTROLINK ΑΔ

3 ΑΛΦΑ ΓΚΡΗΗΝ INFOTECH AE
Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΗΗΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΖ &  ΥΡΖΜ/ΚΧΝ ΔΠΔ 

ΓΚΡΗΗΝ ΠΑΠΠΑ ΑΔ

4 ΗΜΠΔΡΗΟ-ΑΡΓΧ ΓΚΡΟΤΠ ΑΔ Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ
ΜΠΑΛΛΑΟΤΦ ΔΛΛΑ ΑΔΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΑΓ.Δ.ΣΔ.Κ ΑΔ

5 ΤΓΔΗΑ ΑΔ Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο
ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ

ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΗ ΑΔ

6
Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ - Π ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 

& ΗΑ ΑΔ
Δθδφζεηο ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΑΔ ΑΗΜΟ ΑΔ

7 ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ ΑΔ Έπηπια
Α ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΑΔ ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ 

ΑΔ

8 PLIAS ABEE Δίδε Πξνζσπηθήο Φξνληίδαο
GAGEO ABEE ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

9
AS ΔΜΠΟΡΗΚΖ-ΒΗΟΜ. ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ/Τ &  

ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΑΔ
Δμεηδηθεπµέλν Ληαληθφ Δµπφξην

ΚΟΜΟΚΗΝΣ ΑΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΑΗΓΗΚΧΝ

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ &  ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ

Α/Α Αποπποθώζα Εηαηπία Δραστηριότητα Αποπποθώµενε Εηαηπία

1
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΑΔ
Δμεηδηθεπµέλν Ληαληθφ Δµπφξην

FOLLI-FOLLIE ABEE

ELMEC SPORT ABETΔ

2 INFORM Π. ΛΤΚΟ ΑΔ
Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο

πξνο Δπηρεηξήζεηο
ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

3
ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

ΑΒΔΔ
Ρνπρηζµφο θαη Αμεζνπάξ ΠΟΛΑΡΗ ΑΒΔΔ

4 ΝΣΡΟΤΚΦΑΡΜΠΔΝ ΔΛΛΑ AEBE Δμεηδηθεπµέλα Υεµηθά ΗΚΟΝ ΑΔΔ

5 YALCO ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΔ Γηαξθή Καηαλαισηηθά Αγαζά
OMNISHOP AE

EXCEL AE

6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ ΑΒΔΔ Σξφθηµα
CRETA FARM INTERNATIONAL 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΔ
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Πίλαθαο 17 – Πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ δείγκαηνο ηνπ έηνπο 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

 

Καζψο αλαιχζεθε ζε πξνγελέζηεξε ελφηεηα, ζηε παξνχζα κειέηε γηα ηελ 

εμηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξάμεο &Δ θαη έπεηηα απηήο, έρεη επηιεγεί 

ε κεζνδνινγία ινγηζηηθήο ζεψξεζεο (accounting study), ε νπνία θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αλάιπζεο κηαο ζεηξάο αξηζκνδεηθηψλ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ζα ππνινγηζηνχλ θαη εμεηαζηνχλ γηα ην 

δηάζηεκα πξνγελέζηεξα θαη κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλέλσζεο θαη ζα αμηνινγεζεί ε 

κεηαβνιή ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ελ ιφγσ κεηαβνιήο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφξξηςεο ή απνδνρήο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. 

Ζ πεξίνδνο 2001 – 2011 ζπληζηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα (εληεθαεηία) θαηά ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζχλνιν ησλ 160 πξάμεσλ &Δ, ην νπνίν θαη απνηειεί ην 

δείγκα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Οη ππνζέζεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Η0i : Γελ αλακέλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ηνπ αξηζκνδείθηε i θαηφπηλ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο &Δ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή 

 Η1i : Αλακέλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ηνπ αξηζκνδείθηε i θαηφπηλ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο &Δ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή 
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Όπνπ i = { FR 1, FR 2, FR 3, …, FR 9 } , ήηνη νη εμεηαδφκελνη αξηζκνδείθηεο. 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηαηηζηηθά ηεζη κε ζπγθξίζεηο κέζσλ φξσλ δχν αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ (two independent sample mean t-tests) ζηνπο εμεηαδφκελνπο 

αξηζκνδείθηεο ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ t-

test, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο ηεο θάζε κηαο επηρείξεζεο ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην έηνο πξηλ θαη ην έηνο κεηά ηε ζπγρψλεπζε – εμαγνξά θαη ελ 

ζπλερεία ζα ππνινγηζηνχλ νη κέζνη φξνη γηα ηα έηε πξηλ θαη ηα έηε κεηά. Οη ελ ιφγσ 

κέζνη φξνη ζα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα εμεηαζηεί ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

ζεκαληηθφηεηα (Παδάξζθεο, 2008). Έιεγρνο ηεο κεηαβνιήο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επίδνζεο κέζσ ηεο εμέηαζεο αξηζκνδεηθηψλ έρεη παξαηεξεζεί, κε βάζε ηελ 

εμεηαδφκελε βηβιηνγξαθία, θαη ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ινηπψλ κειεηψλ 

(Philippatos et al., 1985; Neely & Rochester, 1987; Cornett & Tehnarian, 1992). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

8.1 Α’ Μέξνο – ηαηηζηηθή Αλάιπζε Καη Δξκελεία Σσλ πλνιηθώλ 

Δμεηαδόκελσλ ηνηρείσλ Σεο Δληεθαεηίαο 2001 – 2011 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε παξάζεζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εμεηαδφκελεο εληεθαεηίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εμεηαζηεί ε επηρεηξεκαηηθή 

επίδνζε ησλ αλαιπφκελσλ 160 επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο πξηλ ηελ πξάμε ηεο &Δ 

θαη έπεηηα απηήο, κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε ζπλέλσζε ζηηο ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ. 

Οη ππνινγηζκέλεο κέζεο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζρεηηθήο ηνπο κεηαβνιήο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Να ζεκεησζεί 

φηη ν ελ ιφγσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηηκψλ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ πξνέθπςαλ, έπεηηα απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο, γηα ην ζχλνιν 

ηεο αλαιπφκελεο εληεθαεηίαο 2001 – 2011.  
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Πίλαθαο 18 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ 2001-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξψηε εμεηαδφκελε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ πνπ αλαιχεηαη είλαη απηή ησλ 

Αξηζκνδεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

(κεηαβιεηέο FR 1 – FR 4) παξαηεξνχκε φηη δελ ζπληειείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή θαηφπηλ ηεο πξάμεο &Δ, ζε θαλέλαλ εμ απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 1) 

παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή ηνπ θαηφπηλ ηεο &Δ, ε νπνία φκσο δελ είλαη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν 

δείθηεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ρεηξνηέξεςε κεηά ηελ πξάμε ηεο ελνπνίεζεο, 

κεηνχκελνο απφ ηηο 0,01922 κνλάδεο ζηηο 0,00729 κνλάδεο, γεγνλφο πνπ επεξεάζηεθε 

θπξίσο απφ ηα ρακειά επίπεδα ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηα δηαζηήκαηα θαηφπηλ 

ηεο &Δ. Απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Αξηζκνδείθηε Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ (FR 3), ν νπνίνο πξηλ θαη κεηά ηε &Δ θπκάλζεθε 

ζηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα, κε κηα αλεπαίζζεηε κείσζε ην δηάζηεκα κεηά ηελ πξάμε. Ο 

Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Κέξδνπο πξν θφξσλ (FR 4) βειηηψζεθε κεηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο θαηά 1,95415 κνλάδεο, ε βειηίσζε φκσο απηή δελ ζεσξήζεθε ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο 

είλαη απηή ηνπ Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 2). 

Ο ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή επηδείλσζε γηα ηηο εμεηαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο έπεηηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ, θαζψο απφ ηηο 0,17996 

κνλάδεο έιαβε αληηδηακεηξηθά αληίζεηε ηηκή, ππνινγηδφκελνο πιένλ ζηηο -0,17660. 

Παξφια ηαχηα, ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνδείθηε δελ ζεσξήζεθε σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p-value=0,109). 

Οκνίσο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο, έηζη θαη κε ηνπο 

Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο, θαλέλαο εμ απηψλ δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ, πξηλ ηελ πξάμε ηεο ζπλέλσζεο θαη κεηά. Ο 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (FR 5) εκθάληζε κηθξή 

επηδείλσζε ηεο ηάμεο ησλ 0,03422 κνλάδσλ, δηαθνξνπνίεζε φκσο ε νπνία δελ 

ζπληζηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή. Αληηζέησο, ν Αξηζκνδείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (FR 6) κεηαβιήζεθε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, φρη φκσο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα επηηεπρζεί ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ 

κεηαβνιή. Παξά, φκσο, ην γεγνλφο φηη δελ επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή (ζηαηηζηηθά) 

δηαθνξνπνίεζε, είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα ηνλίζνπκε φηη ν πξνο αλάιπζε δείθηεο 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά ην έηνο κεηά ηελ &Δ (απμήζεθε ζηηο 3,22248 κνλάδεο απφ 

ηηο 0,09206), απεηθνλίδνληαο έηζη φηη ε &Δ βειηίσζε ηελ επηρεηξεκαηηθή επίδνζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά έλα βαζκφ. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Πνζνζηνχ Ηδίσλ 

πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (FR 7), ν νπνίνο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Αξηζκνδεηθηψλ Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκφηεηαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
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αλσηέξσ πίλαθα, ε πξάμε ηεο &Δ είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε, φρη 

φκσο ζε ηέηνηα έθηαζε ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σειεπηαία θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ ε νπνία εμεηάδεηαη κέζσ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη απηή ησλ Αξηζκνδεηθηψλ Ρεπζηφηεηαο. Αξρηθά εμεηάδεηαη ν 

Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (FR 8).  

Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γίλεηαη εκθαλέο φηη ε πξάμε ηεο &Δ επεξέαζε 

ηνλ ελ ιφγσ δείθηε ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε ακειεηέν βαζκφ, 

θαζψο ν δείθηεο επηδεηλψζεθε απφ ηηο 0,58029 ζηηο 0,58325 κνλάδεο, αθφηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη έπεηηα απφ ηνλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε 

δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σέινο, επίηεπμε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο δελ 

παξαηεξείηαη νχηε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζκνδείθηε πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα (FR 9) (p-value=0,188), παξά ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ δείθηε κεηά 

ηελ πξάμε ζπλέλσζεο επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πξηλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε πξάμε ηεο ζπλέλσζεο αχμεζε ζεκαληηθά ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο λέαο πξνθχπηνπζαο επηρείξεζεο, ρσξίο φκσο λα απμήζεη 

αληίζηνηρα ζεκαληηθά ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. 

 

 

8.1.1 Δξκελεία Απνηειεζκάησλ Α’ Μέξνπο (2001-2011) 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ν νπνίνο αθελφο 

παξνπζηάδεη ηεο κέζεο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμεηαδφκελνπ 

δείγκαηνο γηα ηελ εληεθαεηία 2001 – 2011 θαη αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηηο ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο &Δ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δίκαζηε ζε ζέζε λα ηζρπξηζηνχκε ζπλεπψο φηη ηζρχεη ε 

κεδεληθή ππφζεζε πνπ δηαηππψζεθε ζε πξνγελέζηεξε ελφηεηα, ήηνη φηη δελ 

αλακέλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ εμεηαδφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ θαηφπηλ ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο ηηκή. 

πκπέξαζκα φισλ ησλ αλσηέξσ, είλαη φηη γηα ηηο 160 επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε πξάμεηο ζπλέλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εληεθαεηίαο 2001 – 2011, νη πξάμεηο &Δ δηαρξνληθά δελ ζπλέβαιαλ νπζησδώο ζηελ 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηέιεζαλ δειαδή 

επελδπηηθέο θηλήζεηο κεδεληθήο Καζαξάο Παξνχζαο Αμίαο. 

Παξφια ηαχηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ζε 

πνιιέο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, νη 

αξηζκνδείθηεο παξνπζίαζαλ βειηίσζε θαηφπηλ ηεο &Δ (Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ 

Κέξδνπο πξν θφξσλ, Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ), 

απνδεηθλχνληαο φηη δχλαηαη κέζσ ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο λα παξαηεξεζεί βειηίσζε 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο λέαο εηαηξίαο (φρη φκσο επηηπγράλνληαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβνιή). 

 

 

8.2 Β’ Μέξνο – ηνρεπκέλε ηαηηζηηθή Αλάιπζε Σεο Πεξηόδνπ Σεο 

Οηθνλνκηθήο Κξίζεο (2008-2011) Καη Δξκελεία Σσλ Απνηειεζκάησλ 

 

ηε παξνχζα ελφηεηα, ελ αληηζέζεη κε ην Α‟ κέξνο ηεο αλάιπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη 

νξηνζέηεζε ηνπ ρξνληθνχ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο (εχξνπο) θαη πην επηθεληξσκέλε 

– ζηνρεπκέλε αλάιπζε ζηα έηε εκθάληζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε κηα ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ εηψλ 2008, 2009, 2010 θαη 2011, αθνινπζψληαο πάληα ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία πνπ έρεη ήδε αλαιπζεί. 

Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα εμεηαζηεί 

ζηνρεπκέλα πιένλ (θαη φρη σο θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ) ε χπαξμε ή φρη κεηαβνιήο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξάμε 

&Δ θαηά ηα δηαλχνληα έηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία. 

Ζ απνκφλσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην δηάζηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη δεδνκέλα πξνγελέζηεξσλ εηψλ, θαη 

ε εηήζηα αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα κηαο ζηνρεπκέλεο 

αλάιπζεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ θαη ζα καο βνεζήζεη λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη &Δ 

δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, φζνλ 

αθνξά πάληα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ εμεηαδφκελε ηεηξαεηία παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 19 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη γηα θαλέλαλ 

απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ησλ ηεζζάξσλ αλαιπφκελσλ θαηεγνξηψλ ε κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ηνπο κεηά ηελ πξάμε ηεο &Δ δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδνληαο ηνπο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο γηα ην έηνο 

2008 παξαηεξνχκε αθελφο φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο 

ηηκέο απηψλ εμαηηίαο ηεο &Δ θαη αθεηέξνπ φηη φιεο νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ην 

έηνο κεηά ηε πξάμε παξνπζηάδνπλ επηδείλσζε. εκαληηθφηεξε πηψζε ζηε ηηκή ηνπ 

παξνπζηάδεη ν Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ (FR 3), κε κηα κείσζε ηεο ηάμεο 

ησλ 0,98063 κνλάδσλ, ελψ πηψζε αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ (πηψζε 0,84548 

κνλάδσλ) παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Καζαξνχ Κέξδνπο 

πξν θφξσλ (FR 4). 

Όζνλ αθνξά ηνπο Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηηο κεηαβνιέο ηνπο, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξάμε ηεο ελνπνίεζεο είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε έλαλ εμ απηψλ. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (FR 5) παξνπζίαζε 

κείσζε ην έηνο θαηφπηλ ηεο &Δ. Αληίζεηα, ν Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο 

Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (FR 6) κεηαβιήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαζψο ε 

κεηαβνιή κεηαθξάδεηαη σο αχμεζε 9,22238 κνλάδσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

γηα ην έηνο 2008, ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο είλαη ν κνλαδηθφο κεηαμχ ησλ ελλέα 

αλαιπφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ, πνπ εκθαλίδεη βειηίσζε κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σέινο, ηφζν νη Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκφηεηαο, 

φζν θαη νη Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο, παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή κεηαβνιή ην έηνο 

κεηά ηελ &Δ. Ηδηαίηεξε εκθαλήο είλαη ε επηδείλσζε ηνπ Αξηζκνδείθηε πλνιηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (FR 9) ην έηνο κεηέπεηηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

ζε 158,06% ζε ζρέζε κε ην έηνο πξνγελέζηεξα ηεο ζπλέλσζεο, ππνδειψλνληαο έηζη 

έρεη κεηαβιεζεί ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ έηνπο. 
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Πίλαθαο 20 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εμεηαδφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ, ήηνη ζηνπο 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζε δχν 

εμ απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ 

Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 1) θαη ζηνλ Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 2). Ο πξψηνο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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κεηαβνιή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,1 (p-value=0,082), κε δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο (-0,007; 0,113). Ζ επηδείλσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ππνδειψλεη φηη ν 

ελ ιφγσ δείθηεο έρεη κεηαβιεζεί αξλεηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, θαζψο ε πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πησηηθή θαη πνιιέο θνξέο ιακβάλεη αξλεηηθή ηηκή, ελψ ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδεη ζηαζεξή, ίζσο θαη ειαθξψο αλνδηθή πνξεία. Όζνλ 

αθνξά ηνλ Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 2), 

απηφο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (p-value=0,046) θαη 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (0,005; 0,369). Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, θαη 

ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ παξνπζηάδεη επηδείλσζε 

θαηφπηλ ηεο &Δ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε πησηηθή πνξεία ησλ 

απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ησλ πξνο αλάιπζε επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηα 

ζηαζεξά ή κεηνχκελα κε κηθξφηεξν αλαινγηθά βαζκφ ίδηα θεθάιαηα. 

ηε δεχηεξε εμεηαδφκελε θαηεγνξία, απηή ησλ Αξηζκνδεηθηψλ 

Γξαζηεξηφηεηαο, ζπλαληάκε ηνλ Αξηζκνδείθηε Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο 

Δλεξγεηηθνχ (FR 5) θαη ηνλ Αξηζκνδείθηε Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (FR 6). Καη νη δχν αξηζκνδείθηεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή κεηαβνιή ζηε 

ηηκή ηνπο έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο, φρη φκσο ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε λα παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

Μεηαβνιή ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, φρη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

παξαηεξείηαη εμεηάδνληαο ηνλ Αξηζκνδείθηε Πνζνζηνχ Ηδίσλ πξνο πλνιηθά 

Κεθάιαηα (FR 7), θαζψο ε ηηκή απηνχ κεηψλεηαη 2,36184 κνλάδεο. 

Σέινο, ν Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

(FR 8) θαη ν Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (FR 9) 

ρεηξνηεξεχνπλ ην έηνο κεηά ηελ πξάμε ζπλέλσζεο ζε ζρέζε κε ην έηνο πξηλ ηελ 

πξάμε. Κχξηνο ιφγνο απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ 

αξλεηηθή απηή κεηαβνιή δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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Πίλαθαο 21 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηδείλσζε παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο Αξηζκνδεηθηψλ 

Απνδνηηθφηεηαο, ρσξίο βέβαηα νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. πγθξίλνληαο ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θαηεγνξίαο, ε κεγαιχηεξε 

κεηαβνιή παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζκνδείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ (FR 2), θαζψο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο &Δ ιακβάλεη 

αξλεηηθή ηηκή, κεηνχκελνο θαηά 1,46620 κνλάδεο. 
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Ο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (FR 5) εκθαλίδεη 

πηψζε έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέλσζεο, θαζψο απφ ηηο 0,70039 κνλάδεο 

κεηψζεθε ζηηο 0,58433 κνλάδεο. Αληίζεηα, ν Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο 

Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (FR 6) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, ζχκθσλα κε 

ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Ο δείθηεο απμάλεηαη θαηά 8,27936 κνλάδεο ην έηνο κεηά ηελ 

πξάμε &Δ ελ ζπγθξίζεη κε ην έηνο πξηλ. Παξά ηε κεγάιε αχμεζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη, ε ελ ιφγσ κεηαβνιή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Να ζεκεησζεί 

φηη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο είλαη θαη ν κνλαδηθφο απφ ην ζχλνιν ησλ εμεηαδνκέλσλ 

πνπ παξνπζηάδεη βειηίσζε. 

Ο Αξηζκνδείθηεο Πνζνζηνχ Ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (FR 7) 

παξνπζηάδεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή θαη ζπγθεθξηκέλα κείσζε. Απηή ε 

κείσζε είλαη απφξξνηα ηεο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπ έηνπο κεηά ηελ πξάμε ηεο &Δ. 

Ζ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο – εμαγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρεηηθά 

ζηαζεξά επίπεδα θαη ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, νδήγεζε ηνπο αξηζκνδείθηεο 

Αξηζκνδείθηεο πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (FR 8) θαη 

Αξηζκνδείθηε πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (FR 9) λα ιάβνπλ πην 

δπζκελείο ηηκέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε επηδείλσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ζε 594% ζε ζρέζε κε ην έηνο πξσηχηεξα ηεο 

ζπλέλσζεο. 
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Πίλαθαο 22 – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Αξηζκνδεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο ησλ εηψλ 

2008-2010, έηζη θαη θαηά ην έηνο 2011 ε κεηαβνιή πνπ ζπληειείηαη ζηελ ηηκή ηνπο 

έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηε 

(p-value=0,119), φρη φκσο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, είλαη ε κεηαβνιή πνπ 

ζπληειείηαη κεηά ηελ πξάμε ηεο &Δ, αλαθνξηθά κε ηνλ Αξηζκνδείθηε Καζαξνχ 

Κέξδνπο πξν θφξσλ (FR 4). Ζ πηψζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,17129 κνλάδσλ, ελψ 
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αηηία απηήο ηεο  κείσζεο είλαη ε έληνλε πηψζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

πξν θφξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Βειηίσζε παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ Αξηζκνδεηθηψλ Γξαζηεξηφηεηαο θαηά 

ην έηνο κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αξηζκνδείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ (FR 5) παξνπζηάδεη αχμεζε, ε νπνία 

απνηππψλεηαη θπξίσο ζηελ αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε 

ζρέζε κε απηή ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Αξηζκνδείθηε 

Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (FR 6) απεηθνλίδεη ηελ βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο πξαγκαηνπνηνχλ πςειφηεξεο πσιήζεηο, κε ζρεηηθφ 

κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη πξναλαθεξφκελεο κεηαβνιέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη θαη νη κεηαβνιέο αθελφο ησλ Αξηζκνδεηθηψλ 

Γηάξζξσζεο Kεθαιαίσλ θαη Bησζηκφηεηαο θαη αθεηέξνπ ησλ Αξηζκνδεηθηψλ 

Ρεπζηφηεηαο, πνπ παξαηεξνχληαη αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

Αξηζκνδείθηεο Πνζνζηνχ Ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα (FR 7) παξνπζηάδεη 

κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 6,50097 κνλάδσλ πνπ νθείιεηαη ζηα κεησκέλα ίδηα θεθάιαηα. 

Σα κεησκέλα ίδηα θεθάιαηα θαη νη πςειέο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ε αηηία γηα 

ηελ επηδείλσζε ηνπ Αξηζκνδείθηε πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (FR 

9). 

 

 

8.2.1 Δξκελεία Απνηειεζκάησλ Β’ Μέξνπο (2008-2011) 

 

ηε παξνχζα ελφηεηα αμηνινγήζεθε ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηα έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 2008 – 2011. ηφρνο 

απηήο ηεο ζηνρεπκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο είλαη λα δηεπθξηληζηεί ην θαηά πφζν νη 

πξάμεηο ησλ &Δ ην δηάζηεκα ηεο θξίζεο δχλαηαη λα κεηαβάινπλ νπζησδψο ηελ 

επηρεηξεζηαθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Έπεηηα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

εμεηαδφκελε ηεηξαεηία, πξνέθπςε φηη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

νξίζηεθαλ νη κεηαβνιέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ 

πξν θφξσλ θαη Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ γηα ηηο 

&Δ πνπ έιαβαλ ρψξα ην έηνο 2009. Όιεο νη ινηπέο κεηαβνιέο ηφζν ηνπ ηδίνπ έηνπο 
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φζν θαη ησλ ηξηψλ ινηπψλ εηψλ ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο 

απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε, φηη δειαδή ε πξάμε ηεο ζπλέλσζεο δελ 

πξνθάιεζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελνπνίεζε. Οη κεηαβνιέο ησλ παξαπάλσ δχν αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζεσξήζεθαλ σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δελ είλαη δφθηκν λα γεληθεπζνχλ, θαζψο αλαιχνληαο ηνλ φγθν 

ησλ κεηαβνιψλ πνπ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη 

πξνέθπςαλ σο κεκνλσκέλα γεγνλφηα. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ (αλεμαξηήηνπ ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο) ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ηηκέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

επηδεηλψζεθαλ. Παξφια απηά παξαηεξήζεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εμαηξέζεσλ, 

φπσο ε βειηίσζε ηνπ αξηζκνδείθηε Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηα 

ηξία απφ ηα ηέζζεξα αλαιπφκελα έηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

9.1 πκπεξάζκαηα – πλνπηηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο απνηεινχλ έλα θαηλφκελν πνπ ζπλαληάηαη νινέλα θαη 

εληνλφηεξα ηα ηειεπηαία έηε, κε πιήζνο επηρεηξήζεσλ λα θαηαθεχγεη ζε πξάμεηο 

ζπλέλσζεο κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, λα απμήζνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπλέξγεηεο, 

αθφκε θαη λα επηηχρνπλ νιηγνπσιηαθέο ή κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο. 

Παξφια ηαχηα, ην θαηλφκελν ησλ &Δ ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία, θαζψο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο θαη πνιιέο θνξέο απξνζδηφξηζηνπο ή 

άγλσζηνπο παξάγνληεο. Ζ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο, απψηεξνο ζηφρνο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πξάμε &Δ, δελ είλαη 

δεδνκέλε νχηε ππάξρεη κηα πεπαηεκέλε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί. 

Τπάξρεη ζπλεπψο ζπλερήο αλάγθε γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο επίηεπμεο ηνπ αλσηέξσ 

ζηφρνπ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη αλ κεηαβάιιεηαη, ζε ηη 

βαζκφ θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε απηή ε επηρεηξεζηαθή επίδνζε, φζνλ αθνξά ηηο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε 

&Δ, θαηά ην δηάζηεκα 2001 – 2011 (160 επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο). Ζ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ή κε επηρεηξεζηαθήο 

επίδνζεο είλαη κεζνδνινγία ινγηζηηθήο ζεψξεζεο (accounting study), ε νπνία θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ αλάιπζεο κηαο ζεηξάο αξηζκνδεηθηψλ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο πνπ πξνρψξεζε ζε πξάμε ελνπνίεζεο θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Οη 

ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ππνινγίζηεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ γηα ην δηάζηεκα 

πξνγελέζηεξα θαη κεηαγελέζηεξα ηεο ζπλέλσζεο (έλα έηνο πξηλ ηε &Δ θαη έλα έηνο 

κεηά) θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε ε κεηαβνιή ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ελ ιφγσ 
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κεηαβνιήο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

εμεηαδφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ ηνπ δείγκαηνο, εθαξκφδνληαο ζπγθξίζεηο κέζσλ φξσλ 

δχν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (two independent sample mean t-tests). Ζ εμέηαζε ηνπ 

δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. 

ην Α΄ κέξνο εμεηάζηεθε ε κεηαβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο ησλ 

αλαιπφκελσλ 160 επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, πξηλ ηελ πξάμε ηεο &Δ θαη έπεηηα 

απηήο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ζπλνιηθά ησλ κέζσλ φξσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ, γηα φιν ην 

εχξνο ηεο αλαιπφκελεο εληεθαεηίαο 2001 – 2011. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, είλαη φηη νη κεηαβνιέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ ελλέα αξηζκνδεηθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο &Δ γηα ηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Έγηλε ζπλεπψο απνδεηθηή ε ππφζεζε φηη νη 

εμεηαδφκελεο &Δ ηνπ δείγκαηνο δελ ζπλέβαιαλ ζηελ νπζηψδε κεηαβνιή ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη αλεμάξηεηα ηεο επίηεπμεο ή κε, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

πνιιέο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, νη 

αξηζκνδείθηεο παξνπζίαζαλ βειηίσζε θαηφπηλ ηεο &Δ, απνδεηθλχνληαο φηη δχλαηαη 

κέζσ ηεο πξάμεο ελνπνίεζεο λα παξαηεξεζεί βειηίσζε έσο έλα βαζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο λέαο εηαηξίαο. 

ην Β‟ κέξνο ηεο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη νξηνζέηεζε ηνπ ρξνληθνχ 

εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο θαη ζπληειείηαη ζηνρεπκέλε αλάιπζε ζηα έηε εκθάληζεο 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ήηνη ηα έηε 2008, 2009, 2010 θαη 2011. 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνέθπςε φηη σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο νξίζηεθαλ κφλν νη κεηαβνιέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ θαη Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ, γηα ηηο &Δ πνπ έιαβαλ ρψξα ην έηνο 2009. Παξφια απηά νη 

κεηαβνιέο απηέο δελ είλαη δφθηκν λα γεληθεπζνχλ, θαζψο αλαιχνληαο ηνλ φγθν ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη 

πξνέθπςαλ σο κεκνλσκέλα γεγνλφηα. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

(αλεμαξηήηνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ηηκέο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηδεηλψζεθαλ. 

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ, λα ηνληζηεί φηη ε παξνχζα κειέηε δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αλαιχζεη εάλ ε επηδείλσζε ηεο ηηκήο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζηελ πιεηνςεθία 
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ησλ πεξηπηψζεσλ νθείιεηαη ζηελ πξάμε ηεο &Δ ή εάλ νθείιεηαη εμνινθιήξνπ ζηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη είλαη φηη ζηνλ 

εμεηαδφκελν ρξνληθφ νξίδνληα θαη γηα ηελ εμεηαδφκελε ηεηξαεηία 2008 – 2011, νη 

πξάμεηο &Δ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηα εθφδηα λα 

ππεξθεξάζνπλ ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δελ απνηεινχλ παλάθεηα γηα 

ηα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Σέινο, πξέπεη λα ππελζπκηζηεί φηη ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηηο 

&Δ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ) θαη ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. πλεπψο, ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ ζα πξέπεη λα γεληθεπηνχλ γηα ην θαηλφκελν ησλ &Δ ζε 

άιιεο ρψξεο. 

 

 

9.2 Γηαθνξνπνίεζε Σεο Παξνύζαο Μειέηεο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ππήξμε ε αμηνιφγεζε, κέζσ ηεο εμέηαζεο 

αξηζκνδεηθηψλ, ηεο κεηαβνιήο ηεο επηρεηξεζηαθήο επίδνζεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζε πξάμε ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Ο ππνινγηζκφο θαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ ηηκψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηε &Δ, ψζηε λα εμεηαζηεί ε 

κεηαβνιή ηνπο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εμεηάζηεθαλ νη πξαγκαηνπνηεζείζεο &Δ 

ππήξμε ε εληεθαεηία 2001 – 2011. Ζ ππάξρνπζα δηαηξηβή δηαθνξνπνηείηαη 

θαηαγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο ζπγρσλεχζεηο – εμαγνξέο κηαο ηδηαίηεξα καθξάο 

πεξηφδνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα έηε απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε 

ηνπ επξψ (1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001) θαη ηελ επεκεξία ηεο πεξηφδνπ ησλ Οιπκπηαθψλ 

αγψλσλ (2004), έσο θαη ηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε (έηε 2008 - 2011). 

Δπίζεο, πιένλ ηεο ζπλνιηθήο θαηαγξαθήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην 

δηάζηεκα ηεο εληεθαεηίαο 2001 – 2011, πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα ζηνρεπκέλε 

αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο 2008 – 2011, δηάζηεκα ην νπνίν θαη αλαθέξεηαη ζηε 

πεξίνδν ηεο καζηίδνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ αλάιπζε θαη παξάζεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμεηαζηνχλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζε αληηπαξάζεζε ζεκαληηθέο ρξνληθέο πεξίνδνη ησλ 
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ηειεπηαίσλ εηψλ θαη λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, εμεηάδνληαο ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ πξάμεσλ 

ζπλέλσζεο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 

 

9.3 Πξνηάζεηο Γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη 

δηεχξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Μηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί κέζσ  ηεο εμέηαζεο ρξνληθνχ εχξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πξάμε ηεο 

&Δ, κεγαιχηεξνπ ηνπ ελφο έηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα δηαηξηβή. 

Γηεχξπλζε θαη επίηεπμε πεξαηηέξσ ζπκπεξαζκάησλ ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αλάιπζεο επηπιένλ αξηζκνδεηθηψλ, αλαιχνληαο έηζη 

πηπρέο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ήδε. 

Σέινο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ 

εθαξκφδνληαο ηε κεζνδνινγία ηεο πθηζηάκελεο δηαηξηβήο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξάμε ζπλέλσζεο ην δηάζηεκα ηεο εληεθαεηίαο 

2001 - 2011, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ην εμεηαδφκελν δείγκα απνθιεηζηηθά ζηηο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. 

Αλεμαξηήησο, φκσο, ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ κειινληηθά ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη εμεηαζηνχλ έρνληαο σο βάζε ηε παξνχζα δηαηξηβή, ζηφρνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ λέα γλψζε ζην 

πνιχπινθν θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 
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