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Περίληψη 

 

 

Το φαινόμενο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων αποτελεί βασική παράμετρο των 

σύγχρονων εξελίξεων στο πεδίο του οικονομικού ανταγωνισμού σε μια περίοδο, 

μάλιστα, έντασης των ποικίλων μορφών διεθνοποίησής του. Στον ευρωπαϊκό χώρο το 

φαινόμενο λαμβάνει πρωτοφανείς  διαστάσεις από τα έτη 1999-2000 και μετά, ως 

αποτέλεσμα αφ’ ενός της διαγραφόμενης και εντεινόμενης πορείας προς την  

κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης των αγορών, και αφ’ ετέρου δε  της λειτουργίας 

της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς και των εξελίξεων αναφορικά με την δημιουργία του 

κοινού νομίσματος (ευρώ). Οι Έλληνες με αρκετή καθυστέρηση ακολούθησαν με 

έναυσμα δύο γεγονότα: Το πρώτο ήταν η παγκόσμια οικονομική ύφεση που 

ακολούθησε τις πετρελαϊκές κρίσεις της περιόδου 1980 - 1982, και το δεύτερο ήταν η 

είσοδος της Ελλάδας ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ).  
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Abstract 

 

 

The phenomenon of mergers and acquisitions is a basic parameter of modern 

developments in the field of economic competition, in an intense period of various 

forms of globalization. In the European Union the phenomenon receives 

unprecedented dimensions from years 1999-2000 and afterwards, as a result, from on 

the one hand  the direction of globalization of markets, and on the other hand from the  

European common market and the developments in regard to the creation of common 

currency (Euro). The Greeks with enough delay followed Europe after two facts: First 

was the world economic recession that followed the petroleum crises of period 1980 - 

1982, and second was the entry of Greece as a complete member in European 

Economic Community (EEC). 
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Εισαγωγή 

 

Από την αρχή της νέας χιλιετίας μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τα 

οικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο από την οικονομική 

κρίση. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις χρεοκοπούν και η πλειοψηφία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπαθούν να αποκτήσουν ένα απαραίτητο κέρδος έτσι 

ώστε να επιβιώσουν. Ειδικότερα τον τελευταίο καιρό  παρατηρούμε ότι η παγκόσμια 

οικονομική κρίση επηρεάζει και παγκόσμιους κολοσσούς επιχειρήσεων όπως (πχ η 

General Motors, η επενδυτική AIG κ.α.) που είτε πτώχευσαν είτε έφτασαν πολύ 

κοντά .  

Πάντα όμως μέσα από τις κρίσεις υπάρχουν ευκαιρίες κέρδους. Αυτοί που θα 

προσπαθήσουν να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπου θα παράγουν 

στρατηγικές σε γερές βάσεις και οι οποίοι θα είναι σε μια συνεχείς αναζήτηση 

καινοτόμων ιδεών, θα είναι αυτοί που θα επιβιώσουν και θα βγουν κερδισμένοι. Έτσι 

λοιπόν οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ένας επιτυχείς και γρήγορος τρόπος για να 

δυναμώσουν την οικονομική τους ισχύ μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο 

είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Οι Σ&Ε (Συγχωνεύσεις και εξαγορές - ο όρος θα χρησιμοποιείται στην 

εργασία) θεωρούνται από τους σύγχρονους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων και περιγράφονται ως τρόπος με τον οποίο δύο εταιρείες ενώνονται με 

σκοπό να επιτύχουν κοινούς και συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Είναι 

συναλλαγές σημασίας όχι μονό για τις ίδιες της επιχειρήσεις αλλά και για ολόκληρη 

την οικονομία αφού τις περισσότερες περιπτώσεις επενδύονται κολοσσιαία ποσά 

διεθνώς. 

Οι Σ&Ε είναι ένας τομέας που μπορεί να μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

αρκετούς παράγοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που έχουν να κάνουν με τον 

βαθμό επιτυχίας η αποτυχίας των στρατηγικών κινήσεων που αφορούν τις 

επιχειρήσεις που πρόκειται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία  

Το αντικείμενο λοιπόν με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι οι Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές (Σ&Ε) εταιριών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσδιορίσουμε 

αρχικά και  να αξιολογήσουμε παράγοντες και κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να 

κινηθεί μια επιχείρηση για να υποστηρίξει στρατηγικά την αποτελεσματικότητα μιας 

Σ&Ε. 
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Κεφάλαιο 1ο : Θεωρητική Προσέγγιση  
 

 

1.1. Ορισμοί, Είδη  

 

Οι έννοιες συγχώνευση (merger) και εξαγορά (acquisition) μπορεί να 

διαφέρουν ως προς την έννοια τους και να έχουν διαφορετική νομική έννοια, στην 

πράξη όμως τις χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε συνένωση δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων κάτω από την ίδια διεύθυνση, έλεγχο, οικονομικούς στόχους και 

συμφέροντα. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο πραγματοποίησης της συνένωσης. 

(Fritzson, A., et al, 2000) 

Τα είδη των Σ&Ε κατηγοριοποιούνται με βάση διάφορα κριτήρια όπως 

(Τσολακίδου, 2012): 

 

 Το νομικό πρόσωπο της επιχειρήσεις που εξαγοράζεται μετά τη 

συγχώνευση και τον χειρισμό της από οικονομική και λογιστική πλευρά. 

 

Με βάση το ελληνικό νομικό πλαίσιο (Ν.2190/20) υπάρχουν δύο είδη: 

 

 Εξαγορά (acquisition) είναι η διαδικασία απόκτησης ολόκληρης της 

επιχειρήσεως (έναντι μετρητών) ή και ενός τμήματος αυτής, και πλέον η 

αγοράστρια εταιρία αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως, και 

μπορεί και να εξακολουθεί να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου. Με αυτόν 

τον τρόπο η επιχείρηση γίνεται θυγατρική εταιρία της αγοράστριας εταιρείας. 

 Συγχώνευση (merger) είναι η ένωση επιχειρήσεων, μέσω της οποίας τα 

περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό και Παθητικό) της αγοραζόμενης εταιρίας 

μεταβιβάζονται στην αγοράστρια επιχείρηση, (έναντι μετοχών). Μετά την 

συγχώνευση η αγοραζόμενη επιχείρηση παύει να έχει νομικό πρόσωπο και να 

αντιμετωπίζεται ως υποκείμενο δικαίου, ενώ η αγοράστρια την αναλαμβάνει 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. 
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 Tον τρόπο που γίνεται η πρόταση εξαγοράς, διακρίνονται σε: 

 

 Δημόσια προσφορά στους μετόχους (Public Tender Offer) 

 Συγχώνευση (merger) 

 Proxy Fights (Η.Π.Α) το management προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο 

της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου, παροτρύνοντας τους μετόχους 

να ψηφίσουν μέσω αντιπροσώπων (proxy contests). 

 

 

 Με βάση τη στάση που κρατάει η επιχείρηση προς εξαγορά προς τον 

αγοράστρια εταιρία, διακρίνονται σε: 

 

 Εχθρική (hostile) τέτοιες είναι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτουν, 

όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά των δυο εμπλεκομένων πλευρών. Σε αυτήν την 

περίπτωση η αγοράστρια εταιρεία προχωράει στην συγχώνευση – εξαγορά 

είτε με δημόσια πρόταση είτε με υπόγεια αγορά πακέτων μετοχών είτε με 

συνδυασμό και των δυο παραπάνω στρατηγικών. Πρόσφατο παράδειγμα η 

εξαγορά του ΟΤΕ από τον όμιλο marfin.  

 Φιλική (friendly) τέτοιες είναι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτουν, 

ύστερα από τη συμφωνία και των δυο εμπλεκομένων πλευρών και τη 

δημοσιοποίηση στους μετόχους για την συμφωνία και τις προθέσεις τους. 

Συνήθως πρέπει και οι μέτοχοι να εγκρίνουν τη συμφωνία, σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες, ενώ και το αντίτιμο της συμφωνίας έχει καθοριστεί από 

κοινού. Συνήθως, οι δημόσιες προσφορές είναι εχθρικές και οι συγχωνεύσεις 

φιλικές. 

 

 

 Με βάση την σχέση δραστηριότητας ή το βαθμό ολοκλήρωσης, 

διακρίνονται σε: 

 

 Συσχετισμένες (Related mergers ή concentric mergers) αφορούν 

στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε: 
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1. Οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers) που αφορούν στον ίδιο κλάδο 

δραστηριότητας. 

2. Κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), που αφορούν σε διαφορετικά τμήματα 

των λειτουργιών της αλυσίδας αξίας, είτε προς τα εμπρός (forward vertical 

integration) είτε προς τα πίσω (backward vertical integration). 

 

Μια συσχετισμένη συγχώνευση μπορεί να προέλθει από το κίνητρο της 

δημιουργίας οικονομικών κλίμακας ή της δημιουργίας δυναμικότητας για την 

ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για το προϊόν. 

 

Ασυσχέτιστες (Unrelated mergers ή conglomerates) που αφορούν σε κλάδους 

δραστηριότητας που δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

 

Μια ασυσχέτιστη συγχώνευση ενδέχεται να οφείλεται στη διαφοροποίηση του 

επιχειρηματικού κινδύνου της επιχείρησης ή στην ανταπόκριση της μειούμενης 

ζήτησης του προϊόντος της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. 
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1.2. Τα Κίνητρα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 

1.2.1 Κίνητρα σύμφωνα με τον χρόνο επίτευξης στόχων 

 

Τα βασικά κίνητρα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα, ανάλογα 

με το που εστιάζει η αγοράστρια επιχείρηση. Έτσι έχουμε το βραχυπρόθεσμο, το 

μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο επίπεδο  

 

Σχήμα 1 - Πηγή: Μανουσαρίδου, 2010 

 

Σύμφωνα με τον Γιακά (2011), στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι Ε & Σ 

μπορούν να προκύψουν από κίνητρα όπως: 

 Αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share, EPS). Η αύξηση των 

κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 

την αύξηση της τιμής της μετοχής και τη δημιουργία υπεραξίας στους 

μετόχους. 

 Μείωση του δείκτη Ρ/Ε. Ο δείκτης Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών της 

επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδομένος χρηματοοικονομικός δείκτης. Η  

αξία του εν λόγω δείκτη, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το premium, 
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το οποίο είναι διατεθειμένος ο επενδυτής να πληρώσει για κάθε χρηματική 

μονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση.  

 Οι συνέργιες που δημιουργούνται σε θέματα ρευστότητας. Πολλές 

επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε δείκτες ρευστότητας 

επιδιώκουν τη συνένωση με κάποια εταιρία, η οποία διαθέτει πιο "υγιή" 

χρηματοοικονομική διάρθρωση. 

 Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν, είτε μέσω της αλλαγής της κλίμακας 

φορολόγησης επί των κερδών, είτε μέσω της αύξησης του ορίου των 

αποθεματικών, είτε  μέσω ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω παραγόντων. 

Αντίστοιχα, τα μεσοπρόθεσμα κίνητρα παρουσιάζονται ως εξής: (Γιακάς, 2011). 

 Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η αύξηση των 

μεγεθών του ενοποιημένου, πλέον, ισολογισμού οδηγεί σε μεγαλύτερο ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, μειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τόσο οι 

μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της επιχείρησης (προμηθευτές, 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, κ.ά.). 

 Μείωση του συνολικού δανεισμού του νέου σχήματος με παράλληλη 

βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο. 

Τέλος, τα κίνητρα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Γιακάς, 2011).: 
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 Δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος που 

εμφανίζονται σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι οικονομίες κλίμακας 

μεταφράζονται σε οικονομική αξία, μέσω του αυξημένου μεγέθους και της 

αυξημένης παραγωγικής ικανότητας, την οποία αποκτά η επιχείρηση για το 

χαρτοφυλάκιο των αγαθών και υπηρεσιών της. Επιπλέον, σε μακροχρόνιο 

επίπεδο, επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε 

επίπεδο τόσο κλάδου, όσο και αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση αυξάνει 

τη διαπραγματευτική της ικανότητα σε επίπεδο προμηθειών ενδιαμέσων 

υποπροϊόντων. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση επιτυγχάνει τη μείωση του 

λειτουργικού της κόστους με παράλληλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους 

της. Αντίστοιχα, οι οικονομίες φάσματος επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

κινηθεί σε νέες "κατευθύνσεις" προϊόντων και σε νέους κλάδους της 

οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, η επιχείρηση επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 

των προϊόντων της, καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο μέρος (φάσμα) των 

καταναλωτικών αναγκών μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε 

νέες αγορές αυξάνοντας έτσι το ρυθμό ανάπτυξής της και μειώνοντας την 

εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και προμηθευτές. 

 

 Μακροχρόνια ενδυνάμωση της επιχείρησης, μέσω της μειωμένης έντασης 

του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο. Σε μια αγορά 

ολιγοπωλίου διάρθρωσης δύο σημαντικοί "παίκτες" έχουν συμφέρον να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρά να αναλωθούν σε έναν πόλεμο μεταξύ τους, 

ο οποίος πιθανόν να μην οδηγήσει σε κάποιο τελικό νικητή, μέσω της 

μείωσης των τιμών των τελικών προϊόντων. 

 

 Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών 

επιχειρηματικών ικανοτήτων. Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, λόγω της 

άμεσης επαφής μεταξύ των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν ένα "ομαδικό 

κεφάλαιο" (team capital) σημαντικής δυναμικής, το οποίο η μεγάλη 

επιχείρηση λόγω του μεγέθους της δεν μπορεί να το επιτύχει (λειτουργεί σε 

αυτήν την περίπτωση το μεγάλο μέγεθος, ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη 

ομαδικού πνεύματος εργασίας). 
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 Δημιουργούνται δυνατότητες συνέργιας μέσω του μεγαλύτερου μεγέθους, 

μεταξύ των δύο επιχειρήσεων το οποίο κατά τη διάρκεια της αρχικής 

διαπραγμάτευσης δεν μπορούσε να υπολογιστεί και να συνεκτιμηθεί στην 

αποτίμηση της αρχικής συμφωνίας. Παρόλα αυτά, σε μακροχρόνιο επίπεδο 

ανακαλύπτονται σταδιακά νέοι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι 

μπορούν να οδηγήσουν σε επιπρόσθετα στρατηγικά οφέλη. 

 

 Υπέρβαση εμποδίων εισόδου. Εμπόδια (π.χ. μεγάλες επενδύσεις για 

εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, διαφήμιση και προώθηση προϊόντων) μπορεί να 

παρουσιάζονται κατά την είσοδο των επιχειρήσεων σε μια νέα αγορά. Η θέση 

της επιχείρησης είναι ακόμη πιο δύσκολη αν στην αγορά υπάρχει ήδη 

αυξημένος ανταγωνισμός. Μια εξαγορά ή μια συγχώνευση με εγχώρια 

επιχείρηση παρέχει όχι μόνον τη γνώση της αγοράς, αλλά και ένα 

εγκαταστημένο δίκτυο διανομής και πιθανώς μια εξασφαλισμένη 

καταναλωτική πίστη στο όνομα της επιχείρησης-στόχου (brand loyalty). Όσο 

αυξάνονται τα εμπόδια εισόδου σε μια αγορά, ακόμα και μέσω κρατικών 

παρεμβάσεων, τόσο οι Ε & Σ θα αποτελούν διέξοδο για τις επιχειρήσεις. 

 

 Αύξηση διαφοροποίησης. Όταν μια επιχείρηση θέλει να διαφοροποιηθεί 

εισερχόμενη σε άγνωστες για αυτήν αγορές, συναντά δυσκολίες, κυρίως, 

επειδή τα στελέχη δεν έχουν γνώση των αγορών αυτών. Η εξαγορά μιας 

επιχείρησης, εγκατεστημένης στην αγορά αυτή, αποτελεί πιο ασφαλή τρόπο 

διαφοροποίησης, είτε όσον αφορά σχετικούς, είτε άσχετους κλάδους 

παραγωγής. Η πρόσβαση στην υπάρχουσα γνώση των στελεχών, αλλά και 

στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης στόχου, αποτελεί για την 

επιχείρηση αγοραστή ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Επίσης, μια επιχείρηση 

μπορεί μέσω αυτής της πρακτικής: α) να μειώσει την εποχικότητα των 

πωλήσεων της και β) να πετύχει μεγαλύτερη αφοσίωση (brand loyalty) από 

τους πελάτες της. 

 Δημιουργούνται μεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηματικοί όμιλοι. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες 

συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να διαχειριστούν 

καταστάσεις ανεπιθύμητων προτάσεων συνεργασίας / επιθετικής εξαγοράς. Η 
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επιχείρηση ουσιαστικά επιτυγχάνει τη μείωση της μεταβλητότητας - κινδύνου 

σε μια αθέλητη εξαγορά. 

 

 Δυνατότητες μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης. Σε σχέση με το γενικότερο 

οικονομικό περιβάλλον, οι Ε & Σ φαίνεται να ανταποκρίνονται σε μια 

διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων και 

ομίλων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της 

παγκοσμιοποίησης, και να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού 

επιχειρησιακού και ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση των 

μεριδίων αγοράς, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, 

διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας, και να αξιοποιήσουν τις συνέργιες 

που οφείλουν ν' αναπτύσσονται στα πλαίσια των σύγχρονων επιχειρηματικών 

οργανισμών, εξαλείφοντας την γραφειοκρατία 

 

 Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων. Τα στελέχη 

συχνά προτιμούν να πληρώσουν υψηλό τίμημα για την εξαγορά μιας 

επιχείρησης, αποφεύγοντας το ρίσκο της εξ' αρχής δημιουργίας προϊόντος. 

 

 

1.2.2 Κίνητρα και Θεωρίες ανά Επιστήμη 

 
 

Οικονομικές Θεωρίες 

Οι οικονομικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα των συγχωνεύσεων είναι 

οικονομικά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθες θεωρίες 

(Ξυλούρης,2009): 

 

1. Μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης και του πλούτου των 

μετοχών.  

Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στην νεοκλασική οικονομική προσέγγιση που 

υποστηρίζει, ότι οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

σκοπεύουν στην μεγιστοποίηση κερδών, που μεταφράζεται στη μεγιστοποίηση του 

πλούτου των μετοχών. 
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Έτσι, η μεγιστοποίηση των κερδών από τις εξαγορές μπορεί να προέλθουν είτε 

από την αύξηση της αποτελεσματικότητας (efficiency gains) που οδηγεί σε μείωση 

του κόστους των προϊόντων, είτε από την αύξηση της δύναμης στην αγορά 

(increase in market power) που οδηγεί σε αύξηση της τιμής των προϊόντων. 

 

Η αυξημένη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μέσω της επίτευξης 

συνεργασιών σε (Ξυλούρης,2009): 

 

 Στο Λειτουργικό επίπεδο οι συνεργασίες  μπορούν να προκύψουν από τις 

οικονομίες κλίμακας (economies of scale), οικονομίες φάσματος ή εύρους 

προϊόντων (economies of scope) και οικονομίες μάθησης και εμπειρίας 

(economies of learning/experience curve).  

 Σε Διοικητικό επίπεδο οι συνεργασίες  μπορούν να προκύψουν από το 

μοίρασμα των ικανοτήτων των διοικητικών ομάδων των συγχωνευομένων 

επιχειρήσεων, ή από την αντικατάσταση μίας ομάδας management της 

αγορασμένης επιχείρησης η οποία δεν προσφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα από μία ικανότερη της αγοράστριας εταιρείας.  

 Σε Χρηματοοικονομικό επίπεδο οι συνεργασίες  μπορούν να δημιουργηθούν 

από: 

 την αυξημένη δανειακή ικανότητα (increased debt capacity) που προκύπτει 

από την πιθανή διαφορά του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης μεταξύ των 

συγχωνευομένων εταιριών, ή από τη μειωμένη συσχέτιση των ταμειακών 

ροών των συγχωνευομένων επιχειρήσεων στην περίπτωση των conglomerate 

mergers, το οποίο λέγεται coinsurance effect λόγω του ότι οι ροές της μίας 

επιχειρήσεως μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας (default 

/bankruptcy risk) της ενιαίας εταιρίας. 

 τη διαφορά μεταξύ πλεοναζόντων ταμειακών ροών (excess cashflows) στην 

επιχείρηση του bidder και επενδυτικών ευκαιριών (investment/ growth 

opportunities) της επιχείρησης του target. φορολογικές εξοικονομήσεις ( tax 

savings) που παρέχει η κυβέρνηση (π.χ. μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές 

για συγχωνεύσεις), είτε από τη μεταφορά ζημιών από τη μία επιχείρηση στην 

άλλη για τη μείωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή (effective tax 

rate). 
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 Η αύξηση στην δύναμη της αγοράς (Increase in Market Power) 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της οριζόντιας συγχώνευσης και είναι ένας άλλος 

τρόπος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη της συγχωνευμένης 

επιχείρησης, καθώς αυτό οδηγεί σε μονοπωλιακά κέρδη ( αύξηση της τιμής 

λόγω έλλειψης ανταγωνισμού). Αυτό μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση 

των κάθετων συγχωνεύσεων καθώς, π.χ. η εξαγορά ενός βασικού προμηθευτή 

τις αυξάνει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.  

 

2. Ασυμμετρία πληροφόρησης (information Asymmetries Hypothesis). 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή οι συγχωνεύσεις προκαλούνται λόγω των 

διαφορετικών εκτιμήσεων τις αξίας των επιχειρήσεων – στόχων που πηγάζουν 

από τη συμμετρική κατανομή των πληροφοριών μεταξύ των επενδυτών στην 

αγορά. Με την υπόθεση αυτή, αυτό που προκαλεί την διοίκηση της εταιρείας 

που θέλει να κάνει προσφορά εξαγοράς για μια άλλη εταιρία, είναι ότι μπορεί 

να πιστεύει, βάση προνομιακών πληροφοριών, ότι η εταιρία αυτή είναι 

υποτιμημένη από την αγορά (η οποία δεν διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες και 

συνεπώς κάνοντας την εξαγορά μπορεί να αξιοποιήσει το πραγματικό 

δυναμικό της επιχείρησης.  

 Θεωρία οικονομικής διαταράξεως ( Economic Disturbance Theory) και 

Υπεραντίδρασης της Αγοράς (Market Overreaction Hypothesis). H 

θεωρία της διαταράξεως των αγορών ισχύει για την εξήγηση των merger 

waves. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι αγορές τείνουν να αντιδρούν 

υπερβολικά στις ανακοινώσεις καλών ή κακών πληροφοριών σε μίκρο και 

μακροοικονομικό επίπεδο.  Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας 

της υπέρ αντιδράσεως των αγορών από τους DeBondt & Thaler(1985), που 

επηρεάσθηκε και από τα ευρήματα των Shiller(1984,1989) και Geroski (1984) 

σχετικά με την μη ορθολογική ψυχολογία των επενδυτών και της αγοράς (fads 

and fashion movements). 

 

3. Θεωρία Παιγνίων (Games theory). Η θεωρία παιγνίων ασχολείται «με την 

ανάλυση λήψης άριστων αποφάσεων, όταν όλοι εκείνη που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις δρουν ορθολογικά, και καθένας εξ αυτόν προσπαθεί να προβλέψει 

τις κινήσεις και τις αντιδράσεις των υπολοίπων ». Η εφαρμογή της θεωρίας 
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αυτής στο πεδίο των επιχειρήσεων, περιγράφει τον τρόπο με των οποίο οι 

επιχειρήσεις αντιδρούν σε ορισμένες πιθανές κινήσεις των ανταγωνιστών 

τους. Υπό το πλαίσιο της θεωρίας αυτής εξηγείται το φαινόμενο των 

συγχωνεύσεων στους διάφορους κλάδους δραστηριότητας (industry 

clustering). Χαρακτηριστική περίπτωση, αποτελούν οι συγχωνεύσεις που 

έλαβαν χώρα στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα την περίοδο 1998- 2000, οι 

συγχωνεύσεις των πετρελαϊκών εταιριών την περίοδο 1998-2001, μεταξύ ΒΡ- 

Αmoco, Mobil Exxon, Chevron Texaco και BP- Conoco. 

 

 

Διοικητικές Θεωρίες 

Οι θεωρίες αυτές βασίσθηκαν αρχικά στις απόψεις των Winter (1964), 

Meckling (1976) Galbraith(1967), σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε 

αγορές που δεν επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός, με αποτελέσματα, οι διοικήσεις των 

εταιριών να επιδιώκουν στόχους αύξησης μεγέθους αντί για αύξηση των κερδών 

(Ξυλούρης,2009). 

1. Πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Οι Fama(1980) και Fama&Jensen (1983) 

ισχυρίζονται ότι στους σύγχρονους επιχειρηματικούς οργανισμούς που υπάρχει 

διάκριση μεταξύ των ιδιοκτητών μετόχων (principals) και των εκπροσώπων – 

εργαζομένων όλων των επιπέδων (agents), μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικά 

συμφέροντα μεταξύ τους, και κατά συνέπεια οι agents (κυρίως οι managers) να μην 

ακολουθούν τα συμφέροντα της μεγιστοποίησης του πλούτου. Το πρόβλημα αυτό 

προκαλείται όταν οι εργαζόμενοι και κυρίως οι managers δεν κατέχουν ιδιοκτησία 

του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης τους. Οι εξαγορές άλλων επιχειρήσεων, 

όπως ισχυρίσθηκε ο Mueller(1980). . Μια πληθώρα εμπειρικών μελετών έχει 

διαπιστώσει την ύπαρξη του προβλήματος αντιπροσώπευσης καθώς οι εξαγορές από 

την πλευρά των bidders καταλήγουν σε πτώση των αποδόσεων των μετοχών.  Η 

ύπαρξη Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (Free Cash Flows) στη διάθεση των manager, 

κατά τον Jensen (1986) που σημαίνει συνήθως χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

χαμηλό επίπεδο επενδυτικών ευκαιριών, ενθαρρύνει τους manager να εμπλακούν σε 

δραστηριότητες εξαγορών, αντί να διανέμουν αυξημένα μερίσματα, και έτσι να 

πάρουν αποφάσεις οι οποίες να μειώσουν την αξία της επιχείρησης που βρίσκεται 

στην κατοχή των μετοχών 
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2. Αλαζονεία των διοικητικών στελεχών (Ηubris Hypothesis). Η υπόθεση της 

αλαζονείας ή ύβρεως (hubris) των manager αναπτύχθηκε από τον Roll(1986) για να 

δικαιολογήσει αρχικά τις αρνητικές αποδόσεις που έχουν παρατηρηθεί από την 

πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών, στους μετόχους των bidders κατά την περίοδο 

εξαγοράς αλλά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να στοιχειοθετήσει ένα επιπλέον 

κίνητρο Σ&Ε.. Η άποψη του Roll είναι ότι οι manager των bidders, και ειδικά αυτών 

που έχουν στο παρελθών μια πολύ καλή απόδοση, τείνουν να πληρώνουν υπερβολικό 

τίμημα για τις εξαγορές των επιχειρήσεων κάνοντας λάθη αποτιμήσεων, που 

οφείλονται στην υπερβολική αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους.  

 

Χρηματοοικονομικές Θεωρίες 

Οι θεωρίες αυτές αποτελούν ένα μείγμα νεοκλασικών οικονομικών και 

διοικητικών θεωριών υπό την έννοια, ότι το ρόλο της προώθησης της μεγιστοποίησης 

των κερδών, υπό τους περιορισμούς που θέτει το πρόβλημα αντιπροσώπευσης, τον 

αναλαμβάνει η ίδια αγορά χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εξαγορών 

(Ξυλούρης,2009).  

Εταιρικός έλεγχος της αγοράς (Market for Corporate Control) .Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στο έργο των Friedman (1953), Baumol(1965) και Manne(1965). O 

Manne  πρώτος διετύπωσε την άποψη ότι υπάρχει ένας μηχανισμός εταιρικού 

έλεγχου της αγοράς ο οποίος επικρατεί σε κάθε τέλεια ανταγωνιστικοί αγορά. Οι 

Jensen & Ruback (1983) στη συνέχεια όρισαν την αγορά εταιρικού ελέγχου ως την 

αγορά «με το δικαίωμα ελέγχου της διοίκησης των εταιρικών πόρων»και σχημάτισαν 

τη υπόθεση ότι όταν οι managers λαμβάνουν αποφάσεις που βλάπτουν τα 

συμφέροντα των μετοχών προκαλώντας πτώση των τιμών των μετοχών αυτών των 

εταιριών, τότε η αγορά από μόνη της με τον μηχανισμό των εξαγορών επεμβαίνει με 

σκοπό είτε να απομακρύνει την αναποτελεσματική ομάδα management (punitive 

discipline), είτε να δώσει την ευκαιρία στους managers να διορθώσουν την απόδοση 

της εταιρίας τους (corrective discipline), εάν βέβαια επιτύχουν να παραμείνει 

ανεξάρτητη και ματαιώσουν την επικείμενη εξαγορά. Πολλές εμπειρικές μελέτες [ 

π.χ. Holl & Pickering(1988), Morck, Shleifer & Vishny(1988),Holl& Kyriazis(1997)] 

έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι εταιρίες μα χαμηλή απόδοση προ της προσφοράς 

εξαγοράς, έχουν γίνει κατ’ αρχήν στόχος εξαγοράς και στη συνέχεια έχουν τελικά 

εξαγορασθεί. Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι εχθρικές εξαγορές λειτουργούν ως ο 



22 

 

πειθαρχικός μηχανισμός της αγοράς (disciplinary control mechanism). Η ύπαρξη της 

αγοράς εταιρικού ελέγχου μέσω των εξαγορών ισχύει βεβαίως πολύ περισσότερο, 

στις Αγγλοσαξονικές χώρες (Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία) που 

έχουν σχετικά πλήρως ελεύθερες αγορές και πολύ λιγότερο στις χώρες της Ε.Ε., 

Ιαπωνία, κλπ. Που έχουν διαφορετικά συστήματα, αν και τα τελευταία χρόνια, 

αλλάζουν κι αυτά σταδιακά, προς την κατεύθυνση των πρώτων. Σχετική με την 

ανωτέρω έννοια, είναι και οι διάφορες μορφές εσωτερικού ελέγχου εταιρικής 

διακυβέρνησης (Corporate Governance Control), που τα τελευταία χρόνια αποκτούν 

εξαιρετική σημασία, καθώς διαπιστώνεται σήμερα, ολοένα και περισσότερο, ότι οι 

αγορές από μόνες τους δεν είναι πάντα ικανές να λύσουν επαρκώς το πρόβλημα 

αντιπροσώπευσης διότι και εάν πάλι το λύσουν μέσω των εξαγορών τα κόστη ειδικά 

για τους εργαζόμενους είναι πολύ υψηλά. Οι διάφορες μορφές εταιρικής 

διακυβέρνησης μπορεί να περιλαμβάνουν την ύπαρξη μεγάλων μετοχών από 

managers της εταιρίας, το διαχωρισμό του ρόλου του Προέδρου της εταιρίας από 

αυτόν του Γενικού Διευθυντή (CEO), την ύπαρξη πολλών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρίας που να μην είναι εκτελεστικά όργανα της εταιρίας (non-

executive directors), τον καθορισμό ανεξάρτητων ελεγκτικών επιτροπών (audit 

committees) και επιτροπών καθορισμού συστήματος ανταμοιβών (remuneration 

committees), κ.α. 

Θεωρία πραγματικών δικαιωμάτων ή επιλογών (Real Options Theory). Η 

θεωρία αυτή που αποτελεί μια επέκταση του Option Pricing Theory, προκειμένου για 

επιλογές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (άυλων και υλικών), αντί για 

αξιόγραφα, αντιμετωπίζει τις εξαγορές επιχειρήσεων , ως μια πιθανή επιλογή έναντι 

άλλων λύσεων (π.χ. εσωτερικού τρόπου ανάπτυξης, στρατηγικές συμμαχίες, κλπ.). Η 

επιλογή λοιπόν μιας εξαγοράς είναι ένα αντίστοιχο call-option πάνω στα περιουσιακά 

στοιχεία μιας επιχείρησης που ανοίγει μια σειρά από πολλές άλλες επιλογές 

στρατηγικού χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως ένα divestment αποτελεί ένα put-option πάνω 

στα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Το στοιχείο του κινδύνου υπάρχει σε πολλά σημεία 

της διαδικασίας των εξαγορών (στρατηγική επιλογή, εύρεση strategic fit, αποτίμηση, 

κλπ.) με τη διαφορά ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος στην περίπτωση των real 

options, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου και η κατανομή 

του κινδύνου σε κάποιο τρίτο μέρος που λειτουργεί ως εγγυητής. Με αλλά λόγια οι 

εξαγορές είναι μια επένδυση που δεν μπορεί να ακυρωθεί, χωρίς ένα τεράστιο κόστος 

για την εξαγοράζουσα επιχείρηση. 
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Στρατηγικές Θεωρίες 

Οι στρατηγικές είναι σε αλληλεξάρτηση με τις οικονομικές θεωρίες που 

εξετάσθηκαν προηγουμένως (αύξηση αποτελεσματικότητας μέσω συνεργείων και 

αύξηση δύναμης στην αγορά) (Ξυλούρης,2009). 

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές απόψεις (Porter, 1985) του στρατηγικού 

management ,η απόφαση του εξωτερικού τρόπου ανάπτυξης μέσο εξαγορών είναι 

απόρροια της επιλογής της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής (διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων των διάφορων Strategic Business Units S.B.U.s) σε ισορροπία με την 

επιλογή των επιμέρους γενικών (generic) στρατηγικών, ηγεσίας κόστους, 

διαφοροποίησης προϊόντων, ή εστίασης από τις διάφορες SBUs, με απώτερο σκοπό 

τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη στρατηγική θεώρηση των Πόρων και Ικανοτήτων 

Prahalad & Hamel, 1990) που δίδει έμφαση στους μοναδικούς πόρους και 

θεμελιώδεις ικανότητες των επιχειρήσεων ως πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, οι εξαγορές αντιμετωπίζονται ως ένας από τους γρήγορους τρόπους 

για την απόκτηση αυτών. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την υπόθεση διαδραματίζει το 

στοιχείο της υποτιθέμενης συμπληρωματικότητας των Πόρων και Ικανοτήτων και η 

Ανάλυση των Αλυσίδων Αξίας μεταξύ των εταιριών και του Εξαγοραζόμενου. 

 

Θεωρίες Συμπεριφοράς Οργανισμών 
 

H προσέγγιση αυτή, βασιζόμενη εν μέρει στις διοικητικές θεωρίες, 

αντιμετωπίζει τις διαδικασίες διοικητικών αποφάσεων εντός ενός οργανισμού, ως μη 

απόλυτα ορθολογικές που είναι ευάλωτες σε μία ποικιλία πιέσεων, πολιτικού 

χαρακτήρα. Μέσα σε ένα οργανισμό, ενυπάρχουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές, με 

διαφορετικά κριτήρια, προτεραιότητες και προσδοκίες σχετικά με μία συγχώνευση. 

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για ενιαίο συντονισμό και διαχείριση των πολύπλοκων 

διαδικασιών διοικητικών αποφάσεων σχετικά με την εξαγορά, που συνεχίζεται και 

μετά από αυτήν, όπου οι οργανωτικές και ανθρώπινες πλευρές καθορίζουν την 

επιτυχία όλων αυτών των θεμάτων που δεν εξετάζονται υπό το πρίσμα των 

ορθολογικών υποδειγμάτων έχουν τεράστια σημασία για την επιτυχία της όλης 

διαδικασίας των εξαγορών (Ξυλούρης,2009). 
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1.3 Αντικίνητρα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων   

 

Πέρα από τα μεγάλα κίνητρα που εμφανίζονται κατά καιρούς, θα πρέπει να 

αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων. Οι σημαντικότεροι λόγοι που δημιουργούν αποτυχίες, καθώς και 

αντικίνητρα στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι οι παρακάτω (Μανουσαρίδου, 

2010): 

 

• Προσωπικοί λόγοι των στελεχών για την εξαγορά και λόγοι προβολής και ιδίων 

συμφερόντων. Σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων έχει υπάρχει 

έλλειψη σχεδιασμού και επενδυτικής λογικής, η οποία να βασίζεται σε ρεαλιστικά 

στοιχεία. 

• Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. οι υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν λανθασμένη 

εικόνα στην αγορά σχετικά με τις ικανότητες του νέου σχήματος και τελικά οδηγούν 

στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσμεύσεων.   

• Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Πολλές φορές υπάρχει απόκλιση μεταξύ των 

μεθόδων αποτίμησης μιας Εξαγοράς & Συγχώνευσης. Πολλοί αναλυτές 

υποστηρίζουν ως καλύτερη μέθοδο τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσης Αξίας (Net 

Present Value). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί Εξαγορές & 

Συγχωνεύσεις, οι οποίες στηρίζονται είτε στην εσωτερική Αξία (Book Value), είτε 

στη Χρηματιστηριακή Αξία – Τρέχουσα Αξία (Market Capitalization). 

• Συγκρουόμενες επιχειρηματικές κουλτούρες Σε μεσοπρόθεσμο διάστημα 

παρατηρούνται συγκρούσεις λόγω κουλτούρας, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην 

ενοποιημένη επιχείρηση, πλέον, ν αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήματα που θεωρητικά 

διαθέτει. 

• Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της Εξαγοράς & Συγχώνευσης, με 

αποτέλεσμα η καθυστέρηση που επέρχεται να αναστέλλει τα αρχικά σχέδια 

συγχώνευσης. 

• Συγκρουόμενα συμφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισμός. 

• Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο που 

ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως και οι παράγοντες που αφορούν 

μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει. 
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• Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί. Μία Εξαγορά & Συγχώνευση μπορεί να 

μην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην επιτύχει τους στόχους της, ως 

αποτέλεσμα αποκλειστικά έξω επιχειρησιακής κατάστασης και των 

μακροοικονομικών συνθηκών. Για παράδειγμα σήμερα με την κατάσταση που 

επικρατεί πολλές φορές δεν μπορούν να προβλεφτούν οι οικονομικές συγκυρίες. 

 

Στον πίνακα παρακάτω δίδονται συγκεντρωμένα οι κυριότεροι λόγοι που ωθούν στην 

πραγματοποίηση Εξαγορών ή Συγχωνεύσεων, καθώς και οι κυριότεροι λόγοι 

αποτυχίας στρατηγικής ανάπτυξης μέσω της πραγματοποίησής τους αυτής. 

 

 

 

 

Σχήμα 2 - Πηγή: Μανουσαρίδου, 2010 
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1.4 Κίνδυνοι κατά την υλοποίηση μιας Εξαγοράς ή Συγχώνευσης 

 

Ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η υλοποίηση μιας Ε ή Σ μπορούν 

να προκύψουν και οι ανάλογοι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι μπορούν να διακριθούν (Γιακάς, 

2011): 

 

 πριν από την εξαγορά και έχουν να κάνουν κυρίως με την τιμολόγηση της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης, αφού η αξία της εξαγοράς θα πρέπει να 

αντισταθμίζεται από την αξία των προσδοκώμενων εσόδων που θα 

προκύψουν, και  

 μετά τη συγχώνευση ή εξαγορά, με κυριότερο την ενδεχόμενη οργανωτική 

και εργασιακή ετερογένεια των συγχωνευμένων επιχειρήσεων 

 

Στην περίπτωση των διασυνοριακών Ε & Σ, οι λειτουργικοί και στρατηγικοί 

κίνδυνοι μπορεί να είναι σημαντικοί, καθώς η διοίκηση της επιχείρησης που 

εξαγοράζει μπορεί να μην έχει πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς στην 

οποία εισέρχεται.  

Στην ίδια χώρα τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση του 

προσωπικού στην νέα επιχείρηση, την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής, 

τον επανασχεδιασμό και τον νέο τρόπο επαφής και επικοινωνίας με την πελατεία. 

Οι Ε & Σ δεν αφορούν ένα απλό άθροισμα πολλών οργανισμών.  Το οφέλη δύο 

διαφορετικών οργανισμών που συνενώνονται και δημιουργούν ένα νέο ενοποιημένο 

φορέα, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο προγενέστερων, είναι 

παραπάνω από μια απλή ένωση. Αναπτύσσονται ή και ανακαλύπτονται νέα στοιχεία, 

που πιθανόν έως τη χρονική στιγμή της Ε & Σ να παρέμεναν άγνωστα και μη 

αξιοποιήσιμα, με την οικονομική έννοια του όρου (για παράδειγμα, η συνένωση δύο 

εργοστασίων ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, σε επιπρόσθετες βάρδιες τους εργαζόμενους αυτών, αλλά και σε κατανομή 

του υπολοίπου προσωπικού σε χρησιμότερες θέσεις απασχόλησης ή ακόμα και σε 

περικοπή του). Από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται ο κίνδυνος στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου η συγχώνευση γίνεται αποκλειστικά με το κριτήριο της μεγέθυνσης και 

με έλλειψη στρατηγικού οράματος. 
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Εκτός από την οικονομική διάσταση του θέματος υπάρχει και το κοινωνικό 

κόστος της εκάστοτε Ε & Σ. Οι επιχειρήσεις οι ίδιες εκτός από τα πιθανά οικονομικά 

και νομικά (σε περίπτωση που τίθεται θέμα μονοπωλιακής δύναμης) προβλήματα που 

θα αντιμετωπίσουν στην υλοποίηση των στόχων τους, θα πρέπει να υπερβούν τα 

όποια κοινωνικά προβλήματα δημιουργηθούν ενδεχομένως από την εκάστοτε Ε ή Σ. 

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται και άλλης φύσεως προβλήματα, 

όπως εκείνα τα οποία σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχείς τριβές μεταξύ των επιχειρήσεων και των 

τοπικών αρχών, καθώς και μεταξύ των πρώτων και των οργανώσεων προστασίας του 

περιβάλλοντος, εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία τα εν λόγω 

επιχειρηματικά σχέδια. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι Ε & Σ, στηρίζονται σε a priori υποθέσεις που 

χαρακτηρίζονται ως αρκετά αισιόδοξες ή και ίσως υπερβολικές. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι στην ανακοίνωση μιας επικείμενης Ε ή Σ επικρατεί αρχικά ένα 

έντονα θετικό κλίμα που οδηγεί σε φαινόμενα κατά τα οποία οι μετοχές των 

αντίστοιχων εταιριών κινούνται έντονα ανοδικά στο Χρηματιστήριο. Στη συνέχεια  

όμως την θέση της αρχικής αισιοδοξίας την παίρνει η ανησυχία και ο 

προβληματισμός. 

Ο προβληματισμός αυτός, δημιουργεί με τη σειρά του μια νέα αλυσίδα 

ζητημάτων και είναι πιθανό να προκύψει ένας φαύλος κύκλος, με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να μην προλάβει να εστιάσει στα ουσιαστικά και επείγοντα θέματα που 

την απασχολούν και με φυσική συνέπεια τόσο την αποδιοργάνωση των λειτουργιών, 

όσο και την καθυστέρηση στη λήψη των στρατηγικών της αποφάσεων. 
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Κεφάλαιο 2ο : Ιστορική Εξέλιξη  
 

2.1. Κύματα Συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α 

 

Έχει παρατηρηθεί ιστορικά ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συνοψίζονται σε 

κύματα (merger waves). Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη θεωρία 

εξήγησης του φαινομένου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δραστηριότητας των Ε&Σ. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι οι αναδιαρθρώσεις σε κλάδους (καθώς έχει παρατηρηθεί ότι 

συγκεκριμένοι κλάδοι υφίστανται σημαντική αύξηση της δραστηριότητας και άλλοι 

όχι), οι εξελίξεις σε νέες τεχνολογίες (π.χ. τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, κλπ.), οι 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, ή αντιθέτως οι απορυθμίσεις και η φιλελευθεροποίηση των 

αγορών και η γενικότερη μακροοικονομική κατάσταση (Γιακάς, 2011).  

Από μακροοικονομικής πλευράς, ο Gort (1969) ανέπτυξε τη θεωρία της 

διατάραξης των αγορών για να εξηγήσει τα κύματα των Ε & Σ (disturbance theory of 

merger waves). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα κύματα των Ε & Σ συμβαίνουν, όταν 

υπάρχει μία αύξηση στην γενική οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί μια 

ανισορροπία (disequilibrium) στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και αρκετοί 

επενδυτές αποκτούν πολύ πιο θετικές προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση 

από άλλους, αποτιμώντας υψηλότερα κάποιες επιχειρήσεις, που γίνονται έτσι, στόχος 

εξαγοράς. Όταν κάποιες επιχειρήσεις αγοράζουν κάποιες άλλες, στη συνέχεια και 

άλλοι ανταγωνιστές ακολουθούν φοβούμενοι μην βρεθούν ουραγοί των εξελίξεων. 

Έτσι, αποκτάται η δυναμική της αύξησης της δραστηριότητας των Ε & Σ. Η θεωρία 

του Gort, εξηγεί κατά αυτόν τον τρόπο, τη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ των 

κυμάτων των Ε & Σ και της ανόδου του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και των 

κεφαλαιαγορών στις Η.Π.Α., το Η.Β. και λοιπές χώρες της Ε.Ε. 

Στις Η.Π.Α. οι Ε & Σ έχουν ιστορία 100 ετών, στο Ηνωμένο Βασίλειο 50, 

καθώς ξεκίνησαν το 1960, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. είναι φαινόμενο κυρίως 

της δεκαετίας του 1990. Στις Η.Π.Α διακρίνονται 5 κυρίως κύματα από το 1890 μέχρι 

σήμερα. 
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα συγκεκριμένα, διακρίνονται 5 κυρίως 

κύματα από το 1890 μέχρι σήμερα. Τα τρία πρώτα αφορούν στις παρακάτω υπό-

περιόδους: 

 

• 1890-1905:Δημιουργία των μεγάλων μονοπωλίων (π.χ. General Electric, Eastman 

Kodak, American Tobacco, Du Pont, κλπ.). 

 

• Δεκαετία 1920: Δημιουργία των ολιγοπωλίων και κάθετη 

Ολοκλήρωση (Αυστηρή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία Clayton Act, διάσπαση της 

Standard Oil). 

 

• Δεκαετία 1960:Ανάπτυξη των conglomerates (τάση για επέκταση των επιχειρήσεων 

σε ασυσχέτιστες δραστηριότητες λόγω της αυστηρής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας). 

 

Σε όρους δολαρίων (προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό με βάση το έτος 

1972) η αξία των Σ&Ε του πρώτου κύματος ήταν USD 26 δις., του δεύτερου USD 

30δις. Και του τρίτου USD 69δις. Κάτι που προκύπτει προσέχοντας τις περιόδους 

αυτές, είναι ότι τα κύματα συμπίπτουν με τις περιόδους οικονομικής και 

χρηματιστηριακής ανόδου (bull markets) και ηρεμούν με τις περιόδους ύφεσης και 

χρηματιστηριακής πτώσης (bear markets). Αναλυτικότερα το 1903-04 υπήρξε το 

πρώτο κραχ της αγοράς πριν από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1929 υπήρξε το 

περίφημο μεγάλο κραχ, και το 1973 υπήρξε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση και η 

οικονομική ύφεση που ακολούθησε (Gauhan, 2007). 

Το τέταρτο κύμα καλύπτει την περίοδο της δεκαετίας του 1980 (μέχρι και το 

1989) και χαρακτηρίζεται από εχθρικές εξαγορές και αποσχίσεις τμημάτων ή κλάδων 

επιχειρήσεων (divestitures) οι οποίες απαρτίζουν περίπου το 20% με 30% της 

δραστηριότητας των εξαγορών. Σε αυτήν την περίοδο έγινε η αντιστροφή της τάσης 

για διαφοροποίηση, ήτοι το λεγόμενο deconglomeration, η συγκέντρωση στα core-

activities και η αύξηση της χρήσης του outsourcing. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

επίσης, από την εκτεταμένη χρήση δανειακών κεφαλαίων και ομολόγων υψηλού 

κινδύνου (junk bonds) για τη χρηματοδότηση των εξαγορών τύπου LBOs. (Shleifer & 

Vishny 1991) 

Το πέμπτο κύμα καλύπτει την περίοδο της δεκαετίας του 1990 (1993-1999), και 

είναι το μεγαλύτερο όλων μέχρι σήμερα τόσο από πλευράς αριθμού συναλλαγών όσο 
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και από πλευράς αξίας, φθάνοντας το έτος 2000 στο σημείο των USD 1,75 τρις. σε 

σχέση με USD 324 δις. το έτος 1989. Η αξία των αποσχίσεων το ίδιο έτος ήταν USD 

358 δις. συγκρινόμενη με USD 108 δις. το 1988 (Gauhan, 2007). 

Τα κύματα Ε&Σ στις ΗΠΑ φαίνεται να συνδέονται με υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, με σημαντικές εξελίξεις στις αγορές, με ευκαιρίες επενδύσεων μετά από 

λήξη πολέμων ή διεθνείς ανακατατάξεις, με σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, 

με κρατικά κίνητρα ή και με συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διευθυντικά 

στελέχη και στους μετόχους των εταιρειών. 

Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, το τελευταίο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων 

παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αγγίζει το απόγειό του. Οι προσφορές εξαγοράς 

που υποβλήθηκαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις έφθασαν τα 1.756 δις δολάρια, 

αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος -1999-, ενώ οι 

προσφορές εξαγοράς σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 105%, φθάνοντας 

την αξία των 1.222 δις δολαρίων.(Financial Times, 2000) 

O τομέας των Ε & Σ ωστόσο, συνεχίζει να παρουσιάζει θεαματική ανάπτυξη 

και μετά το 2000. Αριθμός-ρεκόρ των μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεων 

(megamergers), έχει γίνει κοινός σε όλη την υδρόγειο, και ενώ οι μεγάλης κλίμακας 

συγχωνεύσεις αποτελούσαν κυρίως ένα αμερικανικό φαινόμενο, το τελευταίο κύμα 

συγχωνεύσεων, μετατράπηκε στην συνέχεια σε μια πραγματικά διεθνή περίοδο 

συγχωνεύσεων. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζοντας στην επόμενη 

δεκαετία, ορισμένες από τις μεγαλύτερες Σ&Ε έλαβαν χώρα στην Ευρώπη, και αυτό 

τονίστηκε από το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών ήταν μια 

εχθρική εξαγορά μιας γερμανικής εταιρείας από μια βρετανική (Pazarskis et al, 2011). 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η φύση των Ε&Σ των επιχειρήσεων 

άλλαξε ακόμη περισσότερο. Έγινε ακόμη πιο παγκόσμια, με την εμφάνιση της 

αναδυόμενης αγοράς. Επιπλέον, η απορύθμιση σε συνδυασμό με την οικονομική 

ανάπτυξη είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του αριθμού των συμφωνιών 

και στην Ασία, όπως επίσης σημαντική ήταν και η αύξηση στη Λατινική και τη Νότια 

Αμερική. 
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Τα χαρακτηριστικά του πέμπτου κύματος ήταν (Ξυλούρης, 2009): 

 

 Εξαγορές οι οποίες γίνονταν με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της απόκτησης πόρων και ικανοτήτων (Θεωρία Πόρων 

και Ικανοτήτων) 

 Ανάπτυξη κλάδων νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, καλωδιακή και δορυφορική 

τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες) 

 Δημιουργία υπερεθνικών οργανισμών, όπως Ε.Ε. (νομισματική ένωση), 

NAFTA, Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 

 Παγκοσμιοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαιαγορών 

 Απορύθμιση και φιλελευθεροποίηση αγορών, και ιδιωτικοποιήσεις κλάδων 

όπως τραπεζικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υγείας, 

κλπ.(deregulation & liberalization of markets)  

 Αναδιάρθρωση κλάδων που ήταν σε φάση ωριμότητας, όπως τράπεζες, 

αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, κλπ. 

 Επικράτηση της αρχής της μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων 

(shareholder maximization value) σε περισσότερες χώρες από τις 

Αγγλοσαξονικές χώρες (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

Για την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, οι Σ&Ε, μετά την ύφεση στην 

Αμερικανική αλλά και την Παγκόσμια οικονομία το 2001, φαίνεται ότι άρχισαν να 

αναπτύσσονται πάλι ραγδαία ακολουθώντας τη μεγάλη άνοδο της Αμερικανικής 

οικονομίας όπως αυτή εκφράζεται από την εκρηκτική ανάπτυξη της. Πιο 

συγκεκριμένα το 2003 ξεκίνησε η αύξηση των Σ&Ε μετά από δύο πτωτικές χρονιές, 

έτσι από USD 439 δις. το 2002 έφτασαν τα USD 570 δις. παρουσιάζοντας αύξηση 

30% περίπου, με το Χρηματοοικονομικό κλάδο να κατέχει το 27% αυτών.  

Η αυξητική πορεία συνεχίστηκε με εντονότερους ρυθμούς το 2004 φτάνοντας 

τα USD 848 δις., αύξηση δηλαδή της τάξης του 48% περίπου σε σχέση με το 2003 

και το Χρηματοοικονομικό κλάδο να πρωταγωνιστεί και πάλι κατέχοντας το 19%. 

Τέλος για το 2005 η πορεία συνεχίστηκε με αυξητικούς ρυθμούς της τάξης του 33% 

φτάνοντας τα USD 1,1 τρις. με τον τομέα Ενέργειας να αντικαθιστά τον 

Χρηματοοικονομικό κλάδο στην πρώτη θέση φτάνοντας το 16% περίπου. 
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Έτος Εξαγορές Αποσχίσεις 

   Αριθμός Αξία$ δισ. Αριθμός Αξία$ δισ.   

1985 1713 148 767 49,9 34% 

1986 2523 220,8 1117 83,2 38% 

1987 2523 210,7 1014 76,7 36% 

1988 3011 291,3 1310 108 37% 

1989 3828 323,9 1660 88,7 27% 

1990 4324 206,5 1942 85,7 42% 

1991 3642 141,4 1829 54,1 38% 

1992 3781 122,8 1725 55,2 45% 

 

Πίνακας 1 - Πηγή: Thomson Financial One Banker Deals 
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2.2. Κύματα Συγχωνεύσεων στις Χώρες της Ε.Ε (1987-2001)  

 

‘Όπως προαναφέραμε, όπως στις ΗΠΑ έτσι και στην Ευρώπη οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές έρχονται κατά κύματα. Στην Ε.Ε. μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο. Το 

πρώτο, σχετικά μικρό, κατά την περίοδο 1987-1992 και ένα σημαντικά μεγαλύτερο 

στην περίοδο 1995-2001. Κατά το πρώτο κύμα η αξία των συγχωνεύσεων αυξήθηκε 

από USD 21 δις. το 1985 σε USD 158 δις. το 1989, προτού να πέσει σε USD 90 δις. 

το 1992. Έπειτα αυξήθηκε με το δεύτερο κύμα, σε USD 1.083 δις. το 2000 προτού να 

κατακρημνισθεί σε USD 462 δισ. Το 2001. Έτσι, τα δύο πρόσφατα ρεύματα είναι 

παράλληλα με αυτά της ίδιας περιόδου για τις Η.Π.Α., με τη διαφορά βέβαια ότι το 

κύμα της δεκαετίας του 1980 είναι κατά πολύ μικρότερο από των αντίστοιχο του των 

Η.Π.Α.( http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2404_en.pdf) 

Ένα τρίτο κύμα αναπτύσσεται στην Ε.Ε. από το 2004 και μετά. Συγκεκριμένα 

το 2002 οι Σ&Ε έφτασαν το USD 600 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 30%. Οι πιο 

πολλές εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν στη Μ. Βρετανία USD 237 δισ. Το 2003 

υπήρξε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2002 με μεγέθη της τάξεως των USD 618 δισ., 

εκ των οποίων το 14% αφορούσε στον κλάδο Ενέργειας που κατείχε και το 

μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ η αξία των USD 220 δισ. προήρχετο από τη Μ. Βρετανία. 

Αντίθετα το 2004 οι Σ&Ε στην Ευρώπη δείχνουν να ανακάμπτουν παρουσιάζοντας 

ραγδαία αύξηση της τάξης του 36% φτάνοντας τα USD 841 δισ. Με τον κλάδο 

ενέργειας να πρωταγωνιστεί (ποσοστό 21% επί των συνολικών Σ&Ε) και την Μ. 

Βρετανία να αποτελεί πάλι το συνήθη τόπο όπου συμβαίνουν οι περισσότερες 

εξαγορές USD 311 δισ. Για το 2005 τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα συγκεντρωθεί 

δείχνουν ότι η άνοδος συνεχίζεται με εντυπωσιακά μεγέθη της τάξης του 37% 

φτάνοντας τα USD 1,2 δισ. περίπου, με τον τομέα Ενέργειας να συνεχίζει να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 15% και φυσικά υη Μ. Βρετανία να 

βρίσκεται στην κορυφή με USD 350 δις 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2404_en.pdf. 

Οι αποσχίσεις ως ποσοστό των Σ&Ε, στην Ε.Ε είναι περίπου 5% με 20% εκτός 

από το 2000, όπου ο δείκτης πέφτει στο 3%, λόγω της τεράστιας εξαγοράς της 

Mannesmann από την Vodafone, μία συμφωνία αξίας άνω των USD 200 δισ. Ο ρόλος 

των αποσχίσεων λοιπόν είναι κατά πολύ μικρότερος κατά τη διαδικασία 

επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων στην Ε.Ε., από ότι στις Η.Π.Α.. Από την άλλη 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2404_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2404_en.pdf
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πλευρά, η δραστηριότητα αυτή είναι αυξανόμενη για την Ε.Ε. σε σχέση με το 

παρελθόν.  

Οι λόγοι δημιουργίας των δύο αυτών κυμάτων, μπορούμε να πούμε ότι είναι 

παραπλήσιοι με αυτούς που προαναφέραμε για το πέμπτο κύμα στις Η.Π.Α.. Έτσι, η 

απορύθμιση και φιλελευθεροποίηση των αγορών μαζί με την ιδιωτικοποίηση 

επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, όπως η Deutsche Telecom, France Telecom and 

Vivendi, (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ για την Ελλάδα) μαζί με τραπεζικά ιδρύματα, έπαιξαν 

σημαντικό πόλο στη δημιουργία του κύματος του 1990. 

 

Έτος  Εξαγορές Αποσχίσεις   

  Αριθμός  Αξία$ δισ. Αριθμός  Αξία$ δισ.   

1984 1 150 0 0 0% 

1985 44 21.38 1 173 1% 

1986 73 46.41 3 8.592 19% 

1987 135 57.25 6 842 8% 

1991 277 122.74 28 19 15% 

1992 211 89.95 20 7.3 8% 

1993 232 88.18 28 17.24 20% 

1994 263 117.9 37 24.34 21% 

1998 610 456.87 44 49.45 11% 

1999 786 968.93 47 47.34 5% 

2000 888 1082.93 49 30.37 3% 

2001 554 461.54 50 32.98 7% 

 

Πίνακας 2 - Πηγή: Thomson Financial One Banker Deals 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε μια ανάλυση της δραστηριότητας των Σ&Ε ανά 

χώρα Ε.Ε. Οι περισσότερο δραστήριες χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (30%), με 

μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, και ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία και η 

Ολλανδία. Είναι φανερό επίσης, ότι οι μεσογειακές χώρες έπονται, ενώ η Ελλάδα έχει 

το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο δραστηριότητας Σ&Ε (0,67%), αλλά το τέταρτο κατά 

σειρά χαμηλότερο μερίδιο αγοράς ως προς (1,4%).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2673_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2673_en.pdf


35 

 

Η περαιτέρω ανάλυση της κατανομής της δραστηριότητας των Σ&Ε, δείχνει ότι 

κατά τη δεκαετία του 1990, οι συναλλαγές Σ&Ε σε εθνικό επίπεδο ( εντός των 

συνόρων κάθε χώρας – μέλους της Ε.Ε.) αποτελούσαν το σημαντικότερο τμήμα της 

δραστηριότητας, αν και όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.4, αυτό βαίνει μειούμενο, 

από το 1992 που ήταν 68%, στο 1999 που ήταν 57%. Κατά την περίοδο αυτή των 9 

ετών, υπήρξε μία σημαντική πτώση στο ποσοστό των Σ&Ε σε εθνικό επίπεδο. Οι 

συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που έγινε σε διαφορετικές χώρες – μέλη της 

Ε.Ε., αυξήθηκαν ελάχιστα από 13% σε 15%. Επίσης, οι συγχωνεύσεις 

εξαγοραζομένων επιχειρήσεων χωρών – μελών της Ε.Ε. από επιχειρήσεις χωρών 

εκτός Ε.Ε. παρουσιάζουν μία σχετικά σταθερή εικόνα κατά τη διάρκεια αυτής τη 

περιόδου σε μία κλίμακα από 11% σε 16%. Αυτό όμως, που είναι ενδιαφέρον είναι η 

τάση που παρουσιάζεται από επιχειρήσεις χωρών- μελών της Ε.Ε. ν αγοράζουν 

επιχειρήσεις χωρών εκτός Ε.Ε., καθώς το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε από 7% το 

1992, σε 17% το 1999. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει από όλες τις χώρες της Ε.Ε. τόσο από πλευράς 

έντασης της δραστηριότητας των Σ&Ε, όσο και από πλευράς εξωστρέφειας σε 

διεθνείς Σ&Ε. Την περίοδο 1998-99, το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωνε το 26% της 

διεθνούς δραστηριότητας Σ&Ε χωρών μελών της Ε.Ε., συγκρινόμενο με τα 

αντίστοιχα ποσοστά 16% για τη Γερμανία , 13% για τη Γαλλία και 9% για την 

Ολλανδία. Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η Μ. Βρετανία, χαρακτηρίζεται από ένα πολύ 

διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις ελεύθερες αγορές και αντίστοιχη 

νοοτροπία. Το Λονδίνο ιδιαίτερα αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο έλξης του διεθνούς 

κεφαλαίου σε όλον τον κόσμο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν 

ανωτέρω για τις χώρες της Ε.Ε., καταδεικνύουν το γεγονός της αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των χωρών μελών της Ε.Ε. 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2894_en.pdf). 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication2894_en.pdf
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Κεφάλαιο 3ο : Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 

κατά  την τελευταία δεκαετία 
 

3.1 Το Πρώτο Κύμα στην Ελλάδα 

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται πολλές φορές μέσω των 

Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αλλά και ο δυναμισμός που έχουν επιδείξει οι 

επιχειρήσεις, δεν άφησαν ασυγκίνητους τους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι Έλληνες, με 

αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στην αναγκαία για ένα τέτοιο εγχείρημα, μεταμόρφωση 

της εταιρικής τους κουλτούρας και παράλληλα με τεράστιες δυσκολίες όπως όλοι 

γνωρίζουμε, στο στάδιο της λειτουργικής ενοποίησης, άρχισαν να  πραγματοποιούν 

εξαγορές και συγχωνεύσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η δομή της 

ελληνικής οικονομίας ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από  πολλές μικρές επιχειρήσεις, 

από τις οποίες ελάχιστες ήταν εισηγμένες στο ΧΑΑ, ενώ ταυτόχρονα η ισχυρή 

παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας και η οικογενειακή οργάνωση των επιχειρήσεων, με 

την ιδιοκτησία να ασκεί και την διοίκηση, αποτελούσαν ανασταλτικούς παράγοντες. 

Τέλος το κράτος δεν είχε φροντίσει ούτε για την ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν οι Ε&Σ (Φραγκάκης, 2010). 

Η τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, ήταν πλήρως ελεγχόμενο 

από την κρατική εξουσία, χορηγούσε εύκολα δάνεια στις επιχειρήσεις, ενώ 

παράλληλα το χρηματιστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει το χρηματοδοτικό 

καθεστώς, αφού δεν μπορούσε να προσφέρει τους απαραίτητους επενδυτικούς 

πόρους. Παράλληλα, στη διατήρηση της κατάστασης αυτής συντελούσε και το 

γεγονός ότι η εθνική ζήτηση ήταν εγγυημένη, λόγω υψηλής προστασίας από το 

διεθνές εμπόριο. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα ωστόσο άρχισε να αλλάζει εξαιτίας δύο γεγονότων: 

Το πρώτο ήταν η παγκόσμια οικονομική ύφεση που ακολούθησε τις πετρελαϊκές 

κρίσεις της περιόδου 1980 - 1982, και το δεύτερο ήταν η είσοδος της Ελλάδας ως 

πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Αποτέλεσμα των 

παραπάνω γεγονότων ήταν ο περιορισμός του εύκολου δανεισμού και η ανάπτυξη 

ενός έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της χώρας. Αυτές οι 

μεταβολές γρήγορα έγιναν αντιληπτές από τον επιχειρηματικό κόσμο, και όχι μόνο, 

οδηγώντας στην ανάπτυξη του εταιρικού τομέα και την άνθηση της 
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χρηματιστηριακής αγοράς. Οι έως τότε οικογενειακές και προσωποπαγείς ελληνικές 

επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε συμμαχίες, έτσι ώστε να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους σε τοπικό και κυρίως σε διεθνές επίπεδο (Τσάγκανος, 

2007). 

Το πρώτο κύμα Ε&Σ την περίοδο 1998-01 στην Ελλάδα, αποτελεί την 

χειροπιαστή προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων να απαντήσουν και να 

προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στην παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος, 

κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. Διεθνώς κατά την περίοδο 1997-2003 

πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συμφωνίες ύψους 10,4 $ τρις αποδεικνύοντας 

έμπρακτα ότι οι Ε&Σ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά 

φαινόμενα. Στην χώρα μας την ίδια  περίοδο (1997-2000), παρατηρήθηκε μια 

τεράστια αύξηση στον αριθμό των Ε&Σ, η οποία οφείλεται εκτός των άλλων 

παραγόντων και στην άνοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθώς με την στροφή 

των Ελλήνων στο χρηματιστήριο, έδωσε για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις 

τη δυνατότητα να αντλήσουν πολύ υψηλά για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτικά 

κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Ε&Σ τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό και να τις να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στην 

παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος, κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. 

Το κύμα αυτών των Ε&Σ διακόπηκε στις αρχές του 2001, για να επανέλθει 

εντονότερο μετά το 2004. Μόνο το 2004, σύμφωνα με στοιχεία της Tomson 

Financial, πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 30.000 Ε & Σ συνολικής αξίας 1.900 $ 

δις. 

Για την Ελλάδα μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κύμα της περιόδου 1999 - 

2001 συνέβη λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, των προσδοκιών από την σίγουρη 

μελλοντική είσοδο της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και 

από την αλματώδη αύξηση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών 

που απέφερε μεγάλα κέρδη στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί για τα 

κύματα, όπως και γενικότερα για τις οικονομικές περιόδους, ότι είναι λογικό κάποια 

στιγμή να υπάρξει ύφεση, καθώς μετά από μια έντονη δραστηριότητα Ε&Σ μειώνεται 

τόσο η κεφαλαιακή ισχύ των αγοραστών όσο και το ενδιαφέρον για περαιτέρω 

κινήσεις στον τομέα αυτό. Ο κύριος λόγος είναι ότι εξαντλείται, έστω προσωρινά, η 

προσφορά σε ελκυστικούς στόχους, ειδικότερα σε μια μικρή ανοικτή οικονομία όπως 

η Ελλάδα, όπου το παραγωγικό, εμπορικό και τεχνολογικό δυναμικό είναι μικρό και 

όχι αντίστοιχο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών βιομηχανικών χωρών. 
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Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις έχουν ως κύριο στόχο να ενισχύσουν τόσο την 

τάξη των εταιρικών μεγεθών, όσο και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κεφαλαιακές εισροές 

του οικονομικού κυκλώματος. Στην παγκόσμια οικονομία, το πεδίο των Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων επιδεικνύει ένα μακρινό παρελθόν, που για την ελληνική 

πραγματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα λειτουργίας για επιτυχείς 

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, αλλά και ταυτόχρονα ένα μοντέλο στο οποίο θα 

μπορούσαν να βασιστούν οι εγχώριες επιχειρήσεις, για τη μεγιστοποίηση των 

θεσμικών, οικονομικών και άλλων ωφελειών τους από παρόμοιες κινήσεις. 

(http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651) 

Σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα, το φαινόμενο των Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων δημιουργεί ένα νέο και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο σκηνικό στο 

εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των 

επιχειρηματικών συμπράξεων που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, δεν μπορούν 

εύκολα να εκτιμηθούν. Επίσης, η δυναμική της ελληνικής αγοράς αναμφίβολα δεν 

έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανάπτυξης και προόδου που μπορεί να εμφανίσει 

στον τομέα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. 

 (http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651) 

Η εξαγορά μονάδων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, στα πλαίσια της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και η απαρχή των 

συνεργασιών με τη συγχώνευση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της 

θυγατρικής της, Κτηματικής Τράπεζας, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

της πρώτης και ουσιαστικά πρώιμης φάσης των ελληνικών Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων. Ιδιαίτερο γνώρισμα εκείνης της περιόδου (α’ 6μηνο 1998) ήταν ο 

άμεσος έλεγχος από την πλευρά του κράτους των διαδικασιών που λάμβαναν χώρα, 

καθώς ο ιδιωτικός τομέας έδειχνε διστακτικός στην υλοποίηση μεγάλου βεληνεκούς 

Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις έρχονταν 

αντιμέτωπες με την ανυπαρξία ενός δοκιμασμένου στην ελληνική πραγματικότητα 

θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των σχετικών αυτών διαδικασιών, κυρίως  στις 

περιπτώσεις των επιθετικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, με αποτέλεσμα την εν 

γένει αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή λειτουργία του τότε υπάρχοντος πλαισίου. Το 

αναγκαίο αυτό θεσμικό πλαίσιο, τελικά με αρκετή καθυστέρηση, έλαβε “σάρκα και 

οστά” προς το β’ 6μηνο του 1999 με τη μορφή προεδρικού διατάγματος. Ο νέος 

δυναμισμός που θα παρατηρηθεί στην Ελληνική Οικονομία εν μέσω των 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651
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αναβαθμισμένων κανόνων παιχνιδιού θα έχει ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις 

που θα εισέλθουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά να κινηθούν με άκρως επιθετικό 

προσανατολισμό (για παράδειγμα, με εξαγορές μικρότερων μη εισηγμένων 

επιχειρήσεων, κ.λ.π.) ώστε να αντεπεξέλθουν ως πρωταγωνιστές στον επερχόμενο 

εντεινόμενο ανταγωνισμό. 

(http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/2_1999/2.pdf) 

Ειδικότερα, ο ρόλος του κράτους στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι 

βαρυσήμαντος όχι μόνο στη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και στην 

παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων αντίστοιχα στις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη των 

κινήτρων προς αυτήν την κατεύθυνση συνδέεται με την έννοια της εγχώριας αγοράς η 

οποία υποχωρεί σταδιακά, αναδεικνύοντας σε κυρίαρχο οικονομικό και πολιτισμικό 

πρωταγωνιστή μια ενωμένη και “εν’ δυνάμει ενιαία” ευρωπαϊκή ή παγκόσμια αγορά. 

(http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651) 

Κατά συνέπεια, η μεγάλη αυτή αγορά που δημιουργείται ορίζει τους κανόνες 

του νέου γενικευμένου πλαισίου ανταγωνισμού και εταιρικής επιβίωσης στο βωμό 

του οποίου αλλάζουν επιχειρηματικές φιλοσοφίες, “γκρεμίζονται” ταμπού και 

αναπροσαρμόζονται στρατηγικές προτεραιότητες. Η εμπειρία στον τομέα των 

Εξαγορών & Συγχωνεύσεων φανερώνει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη στη 

φάση της εσωτερικής αναδιάταξης των εταιρικών της δυνάμεων, χωρίς να έχει λάβει 

χώρα το τελικό αποτέλεσμα σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας των εν λόγω 

κινήσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει μία 

δεύτερη περίοδος, στην οποία οι διασυνοριακές συνεργασίες θα είναι εντονότερες και 

ασφαλώς με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, οπότε οι ελληνικοί όμιλοι έχοντας 

προηγουμένως “τακτοποιήσει” τις εγχώριες ισορροπίες τους θα προβάλλουν ως 

αγοραστές ή και ως ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Στη δεύτερη φάση λοιπόν, θα 

πρέπει να αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς μέσα από τις 

επιχειρηματικές συμπράξεις θα προκύψουν ελληνικής προέλευσης όμιλοι, οι οποίοι 

όμως θα υπερβαίνουν τα εθνικά ή γεωγραφικά όρια, διεισδύοντας καταρχήν στις 

αγορές της Βαλκανικής αλλά και της Ενωμένης Ευρώπης. 

(http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651) 

Σύμφωνα με τον Κ. Ανδρουτσόπουλο, στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια, 

βλέπουμε όλο και πιο έντονα αυτό που από τη φύση τους οι τράπεζες ανέκαθεν 

επεδίωκαν, δηλαδή τη μεγέθυνσή τους μέσω συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 90’ λοιπόν, στο τραπεζικό σύστημα, ελάχιστοι «φωτισμένοι» 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2_1999/2.pdf
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117651
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και πραγματικοί τραπεζίτες, ήταν εκείνοι που μπορούσαν πραγματικά να προβλέψουν 

την «κοσμογονία» που θα ακολουθούσε στον κλάδο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 90’, παρατηρείται η κυριαρχία του κράτους στο τραπεζικό τομέα σε ποσοστό 

περίπου 60%, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να λειτουργούν με υψηλά λειτουργικά 

κόστη και μικρές κερδοφορίες. (http://www.hrima.gr/article.asp?view=333&ref=325) 

Ακολούθως οδηγηθήκαμε στην είσοδο νέων τραπεζών ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

υποβοηθούμενες κυρίως από την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, ενόψει 

της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε εξαγορές κρατικών τραπεζών από 

ιδιώτες επενδυτές, φθάνοντας έτσι στο τέλος της δεκαετίας του 90’ που 

ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συγκέντρωσης, που αφορούσε κυρίως σε 

ιδιωτικοποιήσεις κρατικών Τραπεζών.  

(http://www.hrima.gr/article.asp?view=333&ref=325) 

 Αναφορικά με την περίπτωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

η απελευθέρωσή του περιελάμβανε την ιδιωτικοποίηση κρατικών τραπεζών, την 

απελευθέρωση των επιτοκίων, την  κατάργηση των διάφορων πιστωτικών κανόνων 

και την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Οι αλλαγές αυτές, δημιούργησαν ένα 

νέο περιβάλλον, το οποίο ευνόησε εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο μεταξύ τραπεζών 

όσο και γενικότερα μεταξύ επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου, με 

αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού. 

(http://www.hardouvelis.gr/FILES/ARTICLES/GR/HardouvelisOikonomikosBanks.p

df) 

Τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό χώρο 

αυξάνεται συνεχώς, λόγω: 

 

 της από κανονικοποίησης (deregulation process), δηλαδή της προϊούσας 

εξασθένησης των κρατικών κανονιστικών ρυθμίσεων, της απελευθέρωσης της 

κίνησης κεφαλαίων, της σταδιακής απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης 

κλπ. 

 Της από διαμεσολάβησης (desintermediation), δηλαδή της σταδιακής 

παράκαμψης των Τραπεζών από την Κεφαλαιαγορά και από πάρα τραπεζικές 

επιχειρήσεις, που είναι πλέων σε θέση να παρέχουν χρηματοοικονομικά και 

επενδυτικά προϊόντα.  

 

http://www.hrima.gr/article.asp?view=333&ref=325
http://www.hrima.gr/article.asp?view=333&ref=325
http://www.hardouvelis.gr/FILES/ARTICLES/GR/HardouvelisOikonomikosBanks.pdf
http://www.hardouvelis.gr/FILES/ARTICLES/GR/HardouvelisOikonomikosBanks.pdf
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Ο έντονος ανταγωνισμός στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα6 οδήγησε αρχικά σε 

μια καινούργια διάσταση, μια τάση δημιουργίας ομίλου θυγατρικών εταιριών των 

τραπεζών. Η δημιουργία αυτή είναι απαραίτητη για την καλύτερη εκμετάλλευση 

όλων των δυνητικών συνεργείων και την παροχή όλων των δυνητικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στον πελάτη, στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και όχι 

μόνο μιας τράπεζας (universal bank– financial supermarket). 

(http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ereunes/texn_organ_eksychronismos/texn_organ_ek

sychronismos_summary.pdf) 

 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς για την Ελλάδα 

αναμένεται: 

 Η πώληση ορισμένων μικρών κρατικών τραπεζών, οι οποίες θα 

απορροφηθούν από άλλες μεγάλες τράπεζες. 

 Η εξαγορά λίγων ιδιωτικών μικρών τραπεζών οι οποίες δεν θα μπορέσουν να 

βελτιώσουν την κερδοφορία τους, ούτε και να αυξήσουν τα κεφαλαία τους. 

Όσες δεν μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν αναγκαστικά είτε θα συρρικνώσουν 

τις εργασίες τους, είτε θα αποχωρίσουν από την αγορά. 

 

Περαιτέρω με τις συγχωνεύσεις ή συνεργασίες οι ελληνικές τράπεζες 

επιδιώκουν την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακος , την επέκταση της 

γεωγραφικής τους εμβέλειας, την άμεση μεγέθυνση του μεριδίου τους στην αγορά 

αλλά και την εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας στις δραστηριότητές τους, 

προκειμένου να επιτευχθούν και οικονομίες φάσματος μέσω σταυροειδών πωλήσεων 

(cross selling). (Μανουσαρίδου, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ereunes/texn_organ_eksychronismos/texn_organ_eksychronismos_summary.pdf
http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ereunes/texn_organ_eksychronismos/texn_organ_eksychronismos_summary.pdf
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3.2 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

 

Οι Ε&Σ που λαμβάνουν χώρο στην ελληνική οικονομία, μπορούν να 

χωριστούν, σύμφωνα με την εθνικότητα του αγοραστή, σε δύο κατηγορίες: 

 

 αυτές που πραγματοποιούνται από ξένες διεθνικές επιχειρήσεις 

(διασυνοριακές Ε & Σ) και  

 εκείνες που υλοποιούνται από έλληνες επενδυτές (εγχώριες Ε & Σ). 

 

Στην πρώτη κατηγορία, παρατηρείται μεταβολή της ιδιοκτησίας των 

εξαγορασθέντων επιχειρήσεων και μετάβαση από έλληνες σε αλλοδαπούς 

επιχειρηματίες. Στη δεύτερη κατηγορία, η ιδιοκτησία μεταβάλλεται αλλά συνεχίζει να 

παραμένει σε Έλληνες. 

Το φαινόμενο των διασυνοριακών Ε&Σ προηγήθηκε σε σχέση με την ανάπτυξη 

των εγχώριων Ε&Σ. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις έγινε εντονότερο με τη δημιουργία της Ενιαίας αγοράς το 1986, που 

οδήγησε σε ένα κύμα Ε&Σ στην Ευρώπη, με την ελληνική οικονομία να επηρεάζεται 

σημαντικά. Έτσι, μεταξύ 1987 και 1994, το 9% περίπου του ενεργητικού της 

ελληνικής βιομηχανίας έγινε αντικείμενο διασυνοριακών Ε&Σ, με το ποσοστό αυτό 

να φτάνει το 13-24% στους κλάδους τροφίμων, ποτών, πλαστικών και μη μεταλλικών 

ορυκτών. Ανάλογα ποσοστά εκτιμάται ότι σημειώθηκαν και σε κλάδους των 

υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά την περίοδο 1985¬1993, οι περισσότερες άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Ελλάδα έγιναν μέσω Ε&Σ. 

Με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος, 

την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων 

της οικονομίας, τις ευκαιρίες των μεγάλων έργων, τη διάνοιξη προοπτικών στα 

Βαλκάνια, καθώς και με τη συνεχιζόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, 

πολλαπλασιάστηκαν οι Ε&Σ στη χώρα μας, με αιχμή το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. 

Στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζονται αξιοσημείωτες αλλαγές στα μερίδια αγοράς των 

Τραπεζών με σημαντική άνοδο των μεριδίων των ιδιωτικών ομίλων.  

(http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/tekmiriosi/diafora/exagores_syg.pdf) 

Οι Ε&Σ στην Ελληνική οικονομία μέχρι στιγμής έχουν ως κύριο στόχο να 

ενισχύσουν τόσο την τάξη των εταιρικών μεγεθών, όσο και να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/tekmiriosi/diafora/exagores_syg.pdf
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κεφαλαιακές εισροές του οικονομικού κυκλώματος. Στην παγκόσμια οικονομία, το 

πεδίο των Ε & Σ επιδεικνύει ένα μακρινό παρελθόν, που για την ελληνική 

πραγματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα λειτουργίας για επιτυχείς Ε 

& Σ, αλλά και ταυτόχρονα ένα μοντέλο στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν οι 

εγχώριες επιχειρήσεις, για τη μεγιστοποίηση των θεσμικών, οικονομικών και άλλων 

ωφελειών τους από παρόμοιες κινήσεις. 

Στην Ελλάδα, με το φαινόμενο των Ε & Σ δημιουργείται ένα νέο και σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστο σκηνικό στο εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα των επιχειρηματικών συμπράξεων που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, 

δεν μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν. Επίσης, η δυναμική της ελληνικής αγοράς 

αναμφίβολα δεν έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ανάπτυξης και προόδου που 

μπορεί να εμφανίσει στον τομέα των Ε & Σ. Η εξαγορά μονάδων που βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα πλαίσια της πολιτικής των 

ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και η απαρχή των συνεργασιών με τη συγχώνευση μεταξύ 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της θυγατρικής της, Κτηματικής Τράπεζας, 

αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης και ουσιαστικά πρώιμης 

φάσης των ελληνικών Ε & Σ. Ιδιαίτερο γνώρισμα εκείνης της περιόδου (α' 6μηνο 

1998) ήταν ο άμεσος έλεγχος από την πλευρά του κράτους των διαδικασιών που 

λάμβαναν χώρα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας έδειχνε διστακτικός στην υλοποίηση 

μεγάλου βεληνεκούς Ε & Σ. Από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις έρχονταν 

αντιμέτωπες με την ανυπαρξία ενός δοκιμασμένου στην ελληνική πραγματικότητα 

θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των σχετικών αυτών διαδικασιών, κυρίως στις 

περιπτώσεις των επιθετικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, με αποτέλεσμα την εν 

γένει αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή λειτουργία του τότε υπάρχοντος πλαισίου. Το 

αναγκαίο αυτό θεσμικό πλαίσιο, τελικά με αρκετή καθυστέρηση, έλαβε "σάρκα και 

οστά" προς το β' 6μηνο του 1999 με τη μορφή προεδρικού διατάγματος. 

(Μανουσαρίδου, 2010) 

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται ένα φαινόμενο άγνωστο, για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ωστόσο, 

γνωστό και αρκετά διαδεδομένο στις Η.Π.Α., και τις λοιπές χώρες του δυτικού 

κόσμου. Η στρατηγική της επιθετικής εξαγοράς κάνει αισθητή την εμφάνιση της στα 

επιχειρηματικά δρώμενα και απειλεί να μεταβάλλει τον επιχειρηματικό χάρτη, όπως 

τον γνωρίζαμε, θέτοντας νέους όρους στο επιχειρηματικό παιχνίδι. (Μανουσαρίδου, 

2010) 
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Σύμφωνα με τον Ξυλούρη (2009), η αρχή έγινε το 1998 όταν η ΜΕΤΚΑ 

(εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών) 

εξαγοράστηκε από τον όμιλο Μυτιληναίου, μετά από συνεχείς αγορές μειοψηφικών 

πακέτων μετοχών της. Η αντίδραση της ΜΕΤΚΑ υπήρξε μάλλον χλιαρή και 

εντάχθηκε χωρίς προβλήματα στον όμιλο Μυτιληναίου. Στη συνέχεια έχουμε την 

εξαγορά μέσω χρηματιστηρίου της αλευροβιομηχανίας Μύλοι Αγίου Γεωργίου, από 

τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Λούλη που προκάλεσε 

την έντονη αντίδραση του διευθύνοντα συμβούλου και προέδρου της πρώτης κ. 

Συμεώνογλου, ωστόσο τα περιθώρια αντίδρασης ήταν περιορισμένα. Θύματα 

επιθετικής εξαγοράς έπεσαν επίσης και η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη 

(από την Ασπίς Πρόνοια) καθώς και το βαφείο - φινιστήριο Γ. Γιαννούσης (από τα 

Κλωστήρια Ναούσης), και η Goody's από τη ΔΕΛΤΑ. Ίσως το πιο ενδιαφέρων 

παράδειγμα επιθετικής εξαγοράς στην Ελλάδα να αποτελεί η εξαγορά της Τράπεζας 

Εργασίας από τον Όμιλο της EFG Eurobank. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Ε&Σ 

που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 

 Ο τύπος της οριζόντιας ολοκλήρωσης έχει το προβάδισμα, ενώ η κάθετη και η 

ανομοιογενής μορφή ολοκλήρωσης έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. 

 Οι εξαγορές πραγματοποιούνται κυρίως για να αξιοποιηθούν τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τα έτοιμα δίκτυα πωλήσεων, τα γνωστά 

brand names και τα μερίδια αγοράς του πωλητή. 

 Η συγκεκριμένη πολιτική έχει ιδιαίτερη σημασία στα τρόφιμα, στα ποτά 

(αλλά και στο μη βιομηχανικό κλάδο των ασφαλειών). Έτσι, ερμηνεύεται η 

συγκριτικά υψηλή έκταση των εξαγορών στους κλάδους αυτούς, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας μεταβλήθηκαν υπέρ των 

παραδοσιακών μεταποιητικών κλάδων, με συνέπεια οι επενδυτικές αποφάσεις 

των ξένων διεθνικών επιχειρήσεων να τύχουν ανάλογης αναπροσαρμογής. 

 Στην Ελλάδα, πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι εξαγορές και όχι οι 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Κυρίως λόγω του ότι συγχωνευτικού τύπου 

συνένωση προϋποθέτει συνήθως δύο πολυμετοχικές απρόσωπες επιχειρήσεις 

και όχι εταιρείες οικογενειακής μορφής όπως είναι οι περισσότερες στην 

Ελλάδα.  



45 

 

3.3  Κατηγοριοποίηση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

 

 

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ επιχείρησε την ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και την ταξινόμηση σε αντίστοιχες κατηγορίες των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα έτη 1995 

ως 2005. 

Η βάση δεδομένων αποτελείται από τις συγκεντρώσεις που περιέχονται στο 

αρχείο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια το δείγμα δεν περιλαμβάνει 

όλες τις συγκεντρώσεις ανωνύμων εταιριών που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

ερευνώμενο διάστημα, αλλά εκείνες που υπόκεινται σε υποχρεωτική γνωστοποίηση 

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπερβαίνουν τα όρια κύκλου εργασιών και 

μεριδίου αγοράς που προβλέπει ο νόμος. Οι πράξεις αυτές ανέρχονται σε 183. 

Μετά από ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων επιχειρήθηκε η κατάταξη των 

πράξεων σε κατηγορίες (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006) : 

 κατά νομικό τύπο συγκέντρωσης 

 κατά εθνικότητα 

 κατά τομείς και κλάδους δραστηριότητας 

 

 

3.3.1    Κατηγοριοποίηση κατά νομικό τύπο συγκέντρωσης 

 

Το άρθρο 2 του Νόμου 703/7754 περί Ανταγωνισμού, αναφέρει ότι 

συγκέντρωση πραγματοποιείται (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006):  

 όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις και  

 όταν ένα η περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια 

επιχείρηση αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων 

μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 
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Επομένως, το δίκαιο του ανταγωνισμού αντιλαμβάνεται τις συγκεντρώσεις και 

εξαγορές: 

 ως συγχωνεύσεις και εξαγορές με τη «στενή» έννοια του όρου, όπου 

επέρχεται εξαφάνιση της νομικής προσωπικότητας μιας ή περισσοτέρων ή και 

του συνόλου των συμμετεχουσών εταιριών, είτε με απορρόφηση, είτε με 

σύσταση νέας εταιρίας.  

 ως συγκεντρώσεις υπό ευρεία έννοια. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των 

περιπτώσεων είναι ότι δεν έχουμε πλέον εξαφάνιση της νομικής 

προσωπικότητας των συμμετεχουσών εταιριών αλλά απόκτηση καθοριστικής 

επίδρασης αποκλειστικού ή κοινού ελέγχου στην δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης. Η άσκηση ελέγχου, συνιστά πραγματικό γεγονός που 

αποδεικνύεται βάσει τεκμηρίων που αναφέρει τόσο ο ίδιος ο νόμος όσο και η 

πλούσια σχετική νομολογία, και δεν καθορίζεται αυστηρά από νομικά 

πλαίσια. Συνήθως πραγματοποιείται μέσω της εξαγοράς πλειοψηφικού 

πακέτου μετοχών, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και με άλλα δικαιώματα 

επικαρπίας ή συμβάσεις που παρέχουν δικαίωμα καθοριστικής επίδρασης 

στην συμμετοχή και στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης, ακόμα δε 

και μέσω της απόκτησης μειοψηφικού πακέτου, σε περίπτωση κατά την οποία 

υπάρχει μεγάλη διασπορά μετοχών. 

 

Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιήθηκε με την ένταξη των νομικών πράξεων, 

όπως προβλέπονται από το Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο, στις κατηγορίες του ν. 

703/77 περί Ανταγωνισμού. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. α) του ν. 703/77, 

όπου γίνεται λόγος για συγχώνευση, με τη «στενή» νομική έννοια του όρου, 

προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: 

 Συγχώνευση με απορρόφηση (αρθρ. 69 επ. ν. 2190/2055) 

  Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας (άρθρ. 80 ν. 2190/2056) 

 Συγχώνευση με εξαγορά (αρθρ. 79 ν. 2190) 
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Τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που συνοδεύουν τις πράξεις δεν 

ορίζουν σε κάθε περίπτωση λεπτομερώς τη νομική διαδικασία. Σε όσες 

συγκεντρώσεις αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται με εξαγορά εταιρίας ή μέρους 

αυτής προκύπτει απορρόφηση της εταιρίας ή του τμήματος από την εξαγοράζουσα, 

χωρίς αναφορά σε διαδικασία ανταλλαγής μετοχών. 

Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες από τον εμπορικό νόμο μορφές της 

διάσπασης εταιριών και της απορρόφησης εταιρίας της οποίας η απορροφημένη 

κατέχει το 100% των μετοχών της, δεν προέκυψαν κατά την ανάλυση των πράξεων, 

συνεπώς δεν αναφέρονται. Στα πλαίσια της παραγράφου β αναγνωρίσαμε και 

εντάξαμε τις εξής περιπτώσεις: 

 Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από άλλη Α.Ε (αποκλειστικός έλεγχος) 

 Απόκτηση κοινού ελέγχου σε άλλη Α.Ε58. 

  Σύσταση κοινής επιχείρησης 

 

Κατά την σύσταση κοινής επιχείρησης, οι συμμετέχουσες εταιρίες παραμένουν 

ανεξάρτητες, χωρίς καμία μεταβολή στην νομική τους προσωπικότητα, και η 

συγκέντρωση επιτυγχάνεται μέσω της σύστασης νέας, κοινώς ελεγχόμενης εταιρίας η 

οποία αντιμετωπίζεται άλλοτε ως συγκέντρωση (όταν η κοινή επιχείρηση αποτελεί 

ανεξάρτητη οικονομική μονάδα) και άλλοτε ως σύμπραξη εταιριών, σύμφωνα με το 

Δίκαιο του Ανταγωνισμού59. 

 Απόσχιση κλάδου επιχείρησης. (Η απόσχιση κλάδου διέπεται από τις 

διατάξεις των νόμων.2166/93, του φορολογικού νόμου 1297/72 καθώς και 

του άρθρ.25 της Έκτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διάσπαση ανωνύμων 

εταιριών 82/891/ΕΚ). (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_30.pdf


48 

 

3.3.2 Εθνικότητα 

 

Εθνικές και Διεθνείς Συγκεντρώσεις 

Ο προσδιορισμός της γεωγραφικής διάστασης αποτελεί βασική κατηγορία σε 

κάθε επίσημη καταγραφή συγκεντρώσεων από επιστημονικά ιδρύματα και Διεθνείς 

Οργανισμούς καθώς προσφέρει χρήσιμα πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα για 

την κίνηση, συμπεριφορά και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

διεθνούς κεφαλαίου και των επενδύσεων.  

Η «εθνικότητα» αποδίδεται στις συμμετέχουσες εταιρίες με βάση το Κράτος 

όπου διατηρούν την συστατική τους έδρα και όχι σύμφωνα με την εθνικότητα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος 60. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια εταιρία ιδρυθείσα υπό το 

Ελληνικό Δίκαιο θεωρείται Ελληνική ανεξάρτητα από το αν αποτελεί θυγατρική 

αλλοδαπής ή ελέγχεται, κατά τη μετοχική της σύνθεση, από αλλοδαπά φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις υπεράκτιες επενδυτικές, εικονικές 

ή συμμετοχικές εταιρίες όπου κατά κανόνα παρατηρείται διάσταση στην εθνικότητα 

της έδρας και σε αυτήν των ιδιοκτησιακών συμφερόντων. 

 

Ελληνικές Εταιρίες Αλλοδαπών Συμφερόντων 

Επιχειρήθηκε η καταγραφή των ημεδαπών εταιριών που ελέγχονται από 

αλλοδαπά κεφάλαια. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τόσο οι θυγατρικές εταιρίες ή 

τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που έχουν συσταθεί κατά το Ελληνικό 

Δίκαιο, όσο και οι Ελληνικές εταιρίες, των οποίων ο έλεγχος, με βάση τη μετοχική 

τους σύνθεση έχει περιέλθει σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 

Πολυεθνικοί Όμιλοι 

Ο ορισμός του «ομίλου», η διαφαινόμενη λειτουργία, δηλαδή, περισσοτέρων 

εταιριών ή επιχειρήσεων υπό ενιαίο έλεγχο αποδίδεται μετά από την «πραγματική» 

διαπίστωση μετοχικής σύνδεσης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η κατηγορία επιχειρεί να καταγράψει την συμμετοχή 

μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και εταιριών στη συγχωνευτική δραστηριότητα της 

Ελληνικής αγοράς, είτε μέσω της παρουσίας της μητρικής εταιρίας είτε μέσω της 

συμμετοχής ελεγχόμενων ή θυγατρικών εταιρειών. 
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3.3.3 Κλάδοι Δραστηριότητας 

 

Κατηγοριοποίηση κατά κλάδο 

Επιχειρείται η κατάταξη των πράξεων σε ομαδοποιημένους, ευρείς κλάδους, σε 

αναλογία με την ευρύτητα που παρουσιάζει πλέον η επιχειρηματική δράση, 

προκειμένου να αναδειχθεί σαφέστερα μια ενδεικτική εικόνα για τη γενικότερη 

δραστηριότητα της αγοράς, (π.χ. τραπεζικός κλάδος και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, πληροφορική και επικοινωνίες, χημική βιομηχανία-πλαστικά, βιομηχανία 

μετάλλου-μηχανήματα). Η καταγεγραμμένη δραστηριότητα αναφέρεται στον κλάδο 

όπου θα δραστηριοποιηθεί κυρίως το νέο εταιρικό σχήμα (ανάλογα με το είδος της 

συγκέντρωσης) το οποίο προκύπτει από τον επιχειρούμενο εταιρικό μετασχηματισμό. 

 

Πολυκλαδικότητα 

Επιχειρείται η καταγραφή των πράξεων συγκέντρωσης μεταξύ εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους. 

 

Πολυκλαδικοί Όμιλοι 

Ως Πολυκλαδικός ορίζεται ο Όμιλος του οποίου οι επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται τόσο σε διαφορετικές αγορές προϊόντος όσο και σε διαφορετικά 

στάδια της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας του ιδίου προϊόντος. 

Καταγράφεται η συμμετοχή των πολυκλαδικών ομίλων μέσω θυγατρικών ή 

«ελεγχόμενων» εταιριών. 
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3.3.4 Αποτελέσματα των επιπλέον κατηγοριοποιήσεων 

 

Δημοφιλέστερο μέσο στρατηγικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων αναδεικνύεται 

η απόκτηση μέρους ή και του συνόλου των μετοχών σε άλλη Α.Ε. με σκοπό την 

απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου. Η διαδικασία αυτή, πέραν του 

πλεονεκτήματος της ταχύτητας και νομικής απλότητας της διαδικασίας της 

απόκτησης ελέγχου με εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, παρέχει στις 

επιχειρήσεις την δυνατότητα δημιουργίας «εν τοις πράγματι» αποκεντρωμένων 

ομίλων και την δυνατότητα ελιγμών προς αποφυγήν των νομικών δεσμεύσεων του 

εργατικού, φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου. 

Κατά το στάδιο της προ έρευνας, διαπιστώθηκε το φαινόμενο της απορρόφησης 

των ελεγχόμενων εταιριών από την εταιρία που, σύμφωνα με την γνωστοποιούμενη 

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πράξη, είχε αποκτήσει τον έλεγχο αυτών. 

Διαπιστώθηκε δηλαδή η πρακτική της απόκτησης ελέγχου σε πρώτο στάδιο και της 

συγχώνευσης με απορρόφηση εν συνεχεία. 

Σε 59 περιπτώσεις η ελεγχόμενη εταιρία δεν υφίσταται πλέον. Ύστερα από 

έρευνα, διαπιστώθηκε ότι σε 19 από αυτές έχει επακολουθήσει απορρόφηση, ενώ στις 

υπόλοιπες 40 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Ως προς τον συνολικό αριθμό των συγχωνεύσεων, παρατηρείται αντίστοιχη 

χρονική πορεία της έντασης του φαινομένου των συγχωνεύσεων και των εξαγορών με 

αυτή που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαπιστώνουμε, δηλαδή, και στην 

Ελλάδα, την κορύφωση της δραστηριότητας κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90 και 

την αντίστοιχη ύφεση κατά το 2001. Η σταδιακή ανάκαμψη του φαινομένου σε 

παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα έτη (2002, 2003, 2004) καταγράφεται και στην 

Ελλάδα, η ποιοτική ανάλυση του δείγματος όμως δεν καθίσταται εφικτή λόγω των 

ελλιπών στοιχείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006). 
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Τύπος 
Συγχώνευση

ς 

Απορρόφησ
η 

Σύστασ
η Νέας 

Εξαγορά 
Μετοχών 

(αποκλειστικό
ς έλεγχος) 

Εξαγορά 
Μετοχώ
ν (κοινός 
έλεγχος) 

Απόσχιση 
Κλάδου 

Γενικό 
Σύνολ

ο 

1995 0   2     2 

1996 1   4 1 1 8 

1997 0 3 11 1   17 

1998 1   26     28 

1999 2 3 29 4   45 

2000 1 1 27 3   37 

2001 4 2 8 2 1 17 

2002 0   4     4 

2003 1   5     7 

2004 1   2     4 

2005 1 1 5 7   14 

Σύνολο 12 10 123 18 2 183 
 

Πίνακας 3 - Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006 
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Εθνικότητα συγκεντρώσεων 

 

Η διεξαγωγή διασυνοριακών συγκεντρώσεων στην Ελληνική αγορά (20%) 

παρουσιάζεται αρκετά χαμηλότερη από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο (54%), 

αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με τα στοιχεία των ερευνών που διενεργούνται σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών συγχωνεύσεων αφορά 

στην εξαγορά Ελληνικών Εταιριών από αλλοδαπές (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006). 

Στη χαμηλή αυτή παρουσία των διεθνών συγχωνεύσεων, θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί το σημαντικό ποσοστό που παρουσιάζει η συμμετοχή των ελληνικών 

εταιριών που ελέγχονται από αλλοδαπά κεφάλαια. Το στοιχείο αυτό εξηγεί εν μέρει 

το χαμηλό ποσοστό των διεθνών συγχωνεύσεων καθώς παρατηρείται η διεξαγωγή 

συγχωνευτικής δραστηριότητας από αλλοδαπές εταιρίες που έχουν ήδη εισέλθει στην 

Ελληνική αγορά μέσω θυγατρικών ή ελεγχόμενων ημεδαπών εταιριών.  

 

• Ελληνικές συγκεντρώσεις: 147 συγκεντρώσεις διεξήχθησαν μεταξύ εταιριών 

με έδρα την Ελλάδα, συσταθείσες υπό το Ελληνικό Δίκαιο, ανεξάρτητα από το αν 

αποτελούν θυγατρικές ή ελέγχονται, κατά τη μετοχική τους σύνθεση, από αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

• Διεθνείς συγκεντρώσεις: 36 συγκεντρώσεις αφορούν σε συγκέντρωση με 

συμμετοχή αλλοδαπής εταιρίας. 

 

  Ελληνικές Διεθνής Γενικό Σύνολο 

1995 1 1 2 

1996 4 4 8 

1997 12 5 17 

1998 22 6 28 

1999 38 7 45 

2000 32 5 37 

2001 16 1 17 

2002 3 1 4 

2003 5 2 7 

2004 3 1 4 

2005 11 3 14 

Σύνολο 147 36 183 
 

Πίνακας 4 - Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006 
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Η Ολλανδία, ως συστατική έδρα, κατέχει την πρώτη θέση στις χώρες 

προέλευσης των αλλοδαπών που εξαγοράζουν Ελληνική εταιρία, ενώ άλλες χώρες 

που παρουσιάζουν δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι η ΗΠΑ, η Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι συμβατοί με 

τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο και τις τάσεις που παρουσιάζουν οι συγχωνεύσεις σε 

διεθνές επίπεδο. 

Την πρώτη θέση, με σημαντική διαφορά, κατέχει ο τομέας των υπηρεσιών, με 

προεξάρχοντα κλάδο αυτό των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και 

ακολουθούν ο κλάδος του εμπορίου και της πληροφορικής, ο οποίος τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει μεγάλη αύξηση.  

Σημαντική θέση κατέχει ο τομέας των κατασκευών, σε αντίθεση με την 

δραστηριότητα του κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Μία ακόμη Ελληνική «ιδιομορφία» 

αποτελεί ο μεταποιητικός κλάδος της βιομηχανίας ποτών και τροφίμων, ο οποίος 

παρουσιάζει σημαντική συγχωνευτική δραστηριότητα. 

 

 

Πολυκλαδικές συγχωνεύσεις 

Το φαινόμενο της πολυκλαδικής συγχώνευσης, δηλαδή της ένωσης περιουσιών 

ή της ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης από εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους παρουσιάζεται σε πολύ περιορισμένη 

έκταση. Ως κυριότερος λόγος διαφαίνεται η επιχειρηματική στρατηγική –σύμφωνη 

και με ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πέμπτου διεθνούς κύματος των 

συγχωνεύσεων- περί αναδίπλωσης και επικέντρωσης στον κύριο κλάδο 

δραστηριότητας. 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται αφ’ ενός στην προσπάθεια των εταιριών 

πληροφορικής να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά με ανάλογες εξαγορές εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και αφ’ ετέρου στην 

συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω εξαγοράς μετοχών σε διαφορετικούς 

κλάδους υπηρεσιών. 

Το ποσοστό αυτό έρχεται να συμπληρώσει την εξήγηση του χαμηλού ποσοστού 

πολυκλαδικών συγχωνεύσεων. Στην κατηγορία αυτή καταγράφεται η παρουσία 

εκείνων των Ομίλων που ενώ αναπτύσσουν πολυκλαδική δραστηριότητα, 
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πραγματοποιούν συγχωνεύσεις στα πλαίσια ενός κλάδου μέσω μιας από τις 

ελεγχόμενες από αυτούς εταιρίες, με συνέπεια η συγχώνευση να καταγράφεται ως 

μονοκλαδική. 

Το συμπέρασμα που συνάγεται από την ανάλυση αναδεικνύει ότι στην 

Ελληνική αγορά έχει ήδη συντελεσθεί σε σημαντικό βαθμό κάθετη ή 

συμπληρωματική συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων (π.χ. παραγωγή και εμπορία 

ηλεκτρικών ειδών και πληροφορικής, παραγωγή και εμπορία τροφίμων, συμμετοχή 

τραπεζών σε συμπληρωματικές υπηρεσίες), οι οποίες μέσω των θυγατρικών ή 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων τους πραγματοποιούν έντονη συγχωνευτική 

δραστηριότητα σε επιμέρους κλάδους. 

 

 

  Βιομηχανία  Υπηρεσίες  

1995 1 1 

1996 5 3 

1997 9 8 

1998 13 15 

1999 19 26 

2000 19 18 

2001 3 14 

2002 3 1 

2003 2 5 

2004 2 2 

2005 7 7 

Σύνολο 83 100 
 

Πίνακας 5 - Πηγή: (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006) 

 

Από την επεξεργασία των συγκεντρώσεων που καταγράφονται στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, αναδεικνύεται ότι το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στην Ελλάδα καταλαμβάνει σημαντικές διαστάσεις την περίοδο 1995-2005, με 

ιδιαίτερη έξαρση τα έτη 1998,1999 και 2000, ενώ διατηρείται με την ίδια ένταση και 

τα επόμενα έτη (2002-2005). Ωστόσο, λόγω των ελλιπών στοιχείων της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, δεν καθίσταται δυνατή περαιτέρω ποιοτική τους ανάλυση. 

Δημοφιλέστερο μέσο συγκέντρωσης επιχειρήσεων αναδεικνύεται η εξαγορά 

μέσω απόκτησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών ανωνύμων εταιριών με σκοπό 

την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου. Όσον αφορά στην εθνικότητα των 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH_30.pdf
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εξεταζομένων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι οι περισσότερες διεξήχθησαν μεταξύ 

ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η πραγματοποίηση διασυνοριακών συγκεντρώσεων 

στην ελληνική αγορά, όταν εμφανίζεται, αφορά κυρίως σε εταιρίες που έχουν 

εισέλθει στην ελληνική αγορά μέσω θυγατρικών πολυεθνικών ομίλων. 

 

 

 

Πίνακας 6 - Πηγή: (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 2006) 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία και επεξεργασία περιπτώσεων 
 

4.1.  Μεθοδολογία της Εξέτασης Γεγονότων 

 

Στα χρηματοοικονομικά, μία από τις σημαντικότερες μετρήσεις είναι η 

επίδραση ενός συγκεκριμένου οικονομικού ή και διοικητικού γεγονότος πάνω στην 

συνολική αξία της επιχείρησης . Η συχνότερη μέθοδος για τον υπολογισμό αυτής της 

επίδρασης είναι η μεθοδολογία της Εξέτασης Των Γεγονότων (event studies 

methodology ). Η χρησιμότητα αυτής της μεθοδολογίας απορρέει από το γεγονός ότι 

με δεδομένη την λογικότητα της αγοράς η επιρροή του γεγονότος θα επηρεάσει 

αυτόματα την τιμή της μετοχής της επιχείρησης αντίθετα , η απευθείας μέτρηση των 

παραγωγικών αλλαγών της επιχείρησης εξαιτίας του γεγονότος θα ήταν υπερβολικά 

χρονοβόρα και θα απαιτούσε δεδομένα μηνών η και ετών ακόμη για να έχουμε 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Η μεθοδολογία της Εξέτασης Γεγονότων χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τον James Dolley 1933 όταν την εφάρμοσε για να εξετάσει την 

αποδοτικότητα των διασπασμένων μετόχων. Με την πάροδο του χρόνου η 

πολυπλοκότητα της μεθοδολογίας άρχισε να αυξάνει κυρίως την περίοδο 1930-

1970.(Καλημέρης, 2008) 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Fama 

, Fisher , Jensen και Roll το 1969 προκαλώντας μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση 

γενικότερα στην οικονομική επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα στην Λογιστική και στα 

Χρηματοοικονομικά . Η μεθοδολογία εξέτασης των γεγονότων της χρησιμοποιείται 

για να εξεταστεί η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών γύρω από συγκεκριμένες 

ημερομηνίες γεγονότων, όπως μπορεί να είναι οι αλλαγές στους νόμους της 

Λογιστικής, η ανακοίνωση κερδών, η αλλαγή στις νομοθετικές ρυθμίσεις του 

εμπορικού κώδικα, η ανακοίνωση μίας εξαγοράς κτλ .  

Έτσι η μεθοδολογία αυτή έχει καθιερωθεί ως η επικρατούσα μέθοδος μέτρησης 

και υπολογισμού των τιμών των μετοχών εξαιτίας ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή 

μίας ανακοίνωσης αυτού . Πρακτικά , 2 είναι οι λόγοι της καθιέρωσης αυτής της 

μεθόδου :  
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 για να εξεταστεί η μηδενική υπόθεση ότι η αγορά έχει σαφή στοιχεία και 

πληροφορίες για το γεγονός αυτό. Αυτή η προϋπόθεση εννοεί ότι κανονικά θα 

πρέπει να υπάρχει μία αυτόματη αντίδραση της αγοράς για να προσαρμοστεί 

στα νέα δεδομένα που αντανακλώνται στην τιμή της μετοχής. Για αυτόν τον 

λόγο, η ύπαρξη συνεχόμενων έκτακτων αποδόσεων μετά την πάροδο του 

συγκεκριμένου γεγονότος είναι κάτι το αντίθετο με την παραπάνω υπόθεση  

και  

 Για να εξεταστεί υπό την παραπάνω [προϋπόθεση η επίδραση του γεγονότος 

πάνω στην περιούσια των μετόχων της εταιρίας . 
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4.2. Η θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών. 

 

Η θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών  (Efficient Market Theory), 

αναφέρεται  σε μία αποτελεσματική αγορά στην οποία  όλες οι πληροφορίες που 

αφορούν μια μετοχή αντικατοπτρίζονται  στην τρέχουσα τιμή της (Vergos, 

Christopoulos, 2008). 

Η θεωρία αντιλαμβάνεται την αγορά ως έναν αποτελεσματικό μηχανισμό, ο 

οποίος, μόλις γνωστοποιείται μια νέα πληροφορία για μία εταιρία, αντιδρά έτσι ώστε 

η τιμή της μετοχής της εταιρίας να επανέλθει στο επίπεδο της πραγματικής της αξίας. 

Από τις σημαντικότερες πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της 

μετοχής είναι και η προοπτική μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.  

Θεωρητικά, όταν η αγορά είναι αποτελεσματική, κανένας επενδυτής δεν μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες που έχει για μια μετοχή για να επιτύχει επιπλέον 

κέρδη, και αυτό γιατί όλες οι πληροφορίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην τιμή της. 

Γενικότερα, όταν ένας επενδυτής επιτυγχάνει επιπρόσθετα κέρδη σε συστηματική 

βάση, συμπεραίνεται ότι γνωρίζει πληροφορίες που δεν αντικατοπτρίζονται στην τιμή 

της. Έτσι όμως δεν θα είναι αποτελεσματική η αγορά. 

Έτσι λοιπόν ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που ενσωματώνονται στην 

τιμή των μετοχών της αγοράς, η αποτελεσματικότητα της τελευταίας 

κατηγοριοποιείται ως εξής: 

 

 Αποτελεσματικότητα ήπιας μορφής (Weak form efficiency): όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν τις μεταβολές των τιμών των μετοχών στο 

παρελθόν έχουν ενσωματωθεί στις τρέχουσες τιμές τους. 

 Αποτελεσματικότητα μέτριας μορφής (Semi-strong efficiency): όλες οι 

διαθέσιμες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ενσωματώνονται αμέσως στην 

τιμή των μετοχών. 

 Αποτελεσματικότητα ισχυρής μορφής (Strong form efficiency): όλες οι 

πληροφορίες, ακόμα και εκείνες που δεν δημοσιεύονται, αντανακλώνται στις 

τιμές των μετοχών. 

Οι πιο γνωστοί τρόποι υπολογισμού των έκτακτων αποδόσεων των μετοχών από 

καθημερινά δεδομένα οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε διάφορες 

μελέτες, είναι συνοπτικά και ονομαστικά τα εξής μοντέλα: 
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 Αποδόσεις προσαρμοσμένες σύμφωνα με τον μέσο (Mean Adjusted Returns). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο προϋποθέτει ότι η αναμενόμενη απόδοση μιας 

μετοχής ί είναι ίση με μια σταθερά Κί, που είναι διαφορετική από μετοχή σε 

μετοχή. Το μοντέλο αυτό είναι σύμφωνο με το Μοντέλο Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model), το οποίο προβλέπει 

ότι η απόδοση μιας μετοχής είναι σταθερή στο χρόνο. 

 Αποδόσεις προσαρμοσμένες σύμφωνα, με την αγορά (Market Adjusted 

Returns). Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των μετοχών είναι 

ίσες μεταξύ τους, αλλά όχι και σταθερές. Η έκτακτη απόδοση μιας μετοχής 

δίνεται από τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης της και της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

 Το μοντέλο των αποδόσεων προσαρμοσμένων σύμφωνα με την αγορά είναι 

σύμφωνο με το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, εάν όλες οι 

μετοχές έχουν ρίσκο ίσο με τη μονάδα (δηλαδή εάν ο συντελεστής β= 1). 

 Αποδόσεις προσαρμοσμένες συμφωνάμε την αγορά και το ρίσκο (Market and 

Risk Adjusted Returns). Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι το Μοντέλο 

Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων παράγει έκτακτες αποδόσεις. 

 Μοντέλο Αγοράς (Market Model), το οποίο υποθέτει μια γραμμική συσχέτιση 

ανάμεσα στις αναμενόμενες αποδόσεις μιας εταιρείας και στις αναμενόμενες 

αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιο αγοράς. 
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4.3. Υπολογισμός αναμενόμενων και έκτακτων αποδόσεων. 

 

 Βήματα του μοντέλου αγοράς  :  

I. Θεωρία και προϋποθέσεις του μοντέλου αγοράς  

II. Ορισμός του οικονομικού μοντέλου του μοντέλου αγοράς  

III. Εκτίμηση του μοντέλου και των παραμέτρων Α και Β με την μέθοδο 

τετραγώνων  

IV. Έλεγχος υποθέσεων  

Οι πιο γνωστοί υπολογισμού των έκτακτων αποδόσεων των μετοχών από καθημερινά 

δεδομένα είναι τα εξής μοντέλα (Καλημέρης, 2008) :  

 Αποδόσεις προσαρμοσμένες σύμφωνα με τον μέσο ( Mean Adjusted 

Returns). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο προϋποθέτει ότι η αναμενόμενη απόδοση μίας μετοχής i 

είναι ίση με μία σταθερά κ του i , που είναι διαφορετική από μετοχή σε μετοχή . Το 

μοντέλο αυτό είναι σύμφωνο με το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 

(Capital Asset Prizing Model ) , το οποίο προβλέπει ότι η απόδοση μίας μετοχής είναι 

σταθερή στον χρόνο .  

 Αποδόσεις προσαρμοσμένες σύμφωνα με την αγορά (Market Adjusted 

Returns)  

Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των μετοχών είναι ίσες μεταξύ τους , 

αλλά όχι και σταθερές . Η έκτακτη απόδοση μίας μετοχής δίνεται από την διαφορά 

μεταξύ της απόδοσης της και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς .Το 

μοντέλο των αποδόσεων προσαρμοσμένων σύμφωνα με την αγορά είναι σύμφωνο με 

το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων , εάν όλες οι μετοχές έχουν ρίσκο ίσο 

με την μονάδα . 

 Αποδόσεις προσαρμοσμένες σύμφωνα με την αγορά και το ρίσκο (  

Market and Risk Adjusted Returns ) .  

Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων 

παράγει έκτακτες αποδόσεις .  

 Μοντέλο αγοράς (Market Model) 
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Με τις παραμέτρους Α και Β από τη περίοδο εκτίμησης των τιμών της μετοχής έναντι 

των τιμών του δείκτη της αγοράς .  

 

4.4 Έλεγχος ARCH επιρροών και E-GARCH μοντέλο. 

 

Τα ARCH/GARCH μοντέλα που ετυμολογικά σημαίνουν αυτοπαλίνδρομος 

παράγοντας ετεροσκεδαστικότητας και γενικευμένος αυτοπαλίνδρομος παράγοντας 

ετεροσκεδαστικότητας αντίστοιχα, κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπίζουν τη 

μεταβολή του μεγέθους της διακύμανσης μέσα στο χρόνο και έχουν γίνει ευρέως 

διαδεδομένα εργαλεία για την επεξεργασία και ανάλυση ετεροσκεδαστικών 

χρονοσειρών . 

Ένα αυτοπαλίνδρομο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό (autoregressive 

conditionally heteroscedastic - ARCH) μοντέλο είναι ένα μοντέλο χρονοσειρών με 

εφαρμογές στην οικονομετρία που θεωρεί τη διακύμανση του τρέχοντος σφάλματος 

ως συνάρτηση των διακυμάνσεων των όρων σφάλματος των προηγούμενων χρονικών 

περιόδων. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο ARCH υποθέτει αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα (AutoRegressive model - AR) για τη διακύμανση του σφάλματος. Η χρήση 

τους στοχεύει στη μέτρηση της μεταβλητότητας και της προσέγγισής της ως προς μια 

τυπική απόκλιση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις 

που αφορούν ανάλυση κινδύνου, επιλογή χαρτοφυλακίου και τιμολόγηση ομολογιών. 

Ο Engle (1982) χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο για τον πληθωρισμό 

στην Μεγάλη Βρετανία, εισήγαγε το φαινόμενο της υπό συνθήκη μεταβλητότητας, 

δείχνοντας πως μεγάλα και μικρά σφάλματα πρόβλεψης τείνουν να εμφανίζονται σε 

ομάδες, πράγμα που υποδεικνύει ότι η διακύμανση έχει έναν τύπο 

ετεροσκεδαστικότητας η οποία εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές του 

διαταρακτικού όρου. Ονόμασε αυτού του είδους 

την ετεροσκεδαστικότητα autoregressive conditional heteroscedasticity δηλαδή υπό 

συνθήκη μεταβλητότητα. Αυτού του είδους η ετεροσκεδαστικότητα βρίσκει 

εφαρμογή τόσο στα μοντέλα παλινδρόμησης όσο και στα μοντέλα 

αυτοπαλινδρόμησης (autoregression). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο διαταρακτικός 

όρος σε ένα μοντέλο ARCH(1) είναι: 
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(4.1)                                      

 

 

όπου αποτελεί μια διαδικασία λευκού θορύβου με διακύμανση σ
2
. Αποδεικνύεται 

εύκολα με βάση αυτές τις υποθέσεις ότι, τόσο ο μέσος όσο και ο υπό συνθήκη μέσος 

του διαταρακτικού όρου είναι μηδέν, η διακύμανση είναι σταθερή, αλλά η υπό 

συνθήκη διακύμανση δεν είναι σταθερή και έχουμε υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητα. Η παραπάνω σχέση ονομάζεται υπό συνθήκη μεταβλητότητα 

πρώτου βαθμού καθώς περιλαμβάνει μία υστέρηση του διαταρακτικού όρου. Ο Engle 

(1982) μας δίνει την γενικευμένη μορφή της υπό συνθήκη μεταβλητότητας με q 

υστερήσεις ARCH(q) (Engle,1982): 

 

(4.2)                                           

 

Το ARCH μοντέλο , αντιμετωπίζει αυτές τις σταθμίσεις ως παραμέτρους που 

πρέπει να εκτιμηθούν και αφήνει τα δεδομένα να μας οδηγήσουν στις βέλτιστες 

σταθμίσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της διακύμανσης. Μια αξιόπιστη 

γενίκευση αυτού του μοντέλου είναι η παραμετροποίηση GARCH, η οποία 

παρουσιάστηκε από τον Bollerslev το 1986. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης ένας 

σταθμικός μέσος όρος των ιστορικών τετραγώνων των καταλοίπων, τα οποία φέρουν 

φθίνουσες σταθμίσεις που συγκλίνουν στο μηδέν αλλά δεν γίνονται μηδέν 

Τα ARCH/GARCH μοντέλα που ετυμολογικά σημαίνουν αυτοπαλίνδρομος 

παράγοντας ετεροσκεδαστικότητας και γενικευμένος αυτοπαλίνδρομος παράγοντας 

ετεροσκεδαστικότητας αντίστοιχα, κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπίζουν τη 

μεταβολή του μεγέθους της διακύμανσης μέσα στο χρόνο και έχουν γίνει ευρέως 

διαδεδομένα εργαλεία για την επεξεργασία και ανάλυση ετεροσκεδαστικών 

χρονοσειρών. Η χρήση τους στοχεύει στη μέτρηση της μεταβλητότητας και της 

προσέγγισής της ως προς μια τυπική απόκλιση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που αφορούν ανάλυση κινδύνου, επιλογή 

χαρτοφυλακίου και τιμολόγηση ομολογιών. (Engle,1982) 

Οικονομετρική πρόκληση αποτελεί ο προσδιορισμός του τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για την πρόβλεψη του μέσου και της διακύμανσης της 

απόδοσης δεδομένων των ιστορικών στοιχείων. Πολλές προσπάθειες είχαν γίνει κατά 

το παρελθόν για την προσέγγιση της μέσης τιμής της απόδοσης, με σκοπό να 

προβλεφθούν οι μελλοντικές αποδόσεις, στην πραγματικότητα όμως καμία μέθοδος 

δεν ήταν διαθέσιμη για την πρόβλεψη της διακύμανσης, μέχρι την παρουσίαση των 

μοντέλων ARCH. Τα μέχρι τότε περιγραφικά εργαλεία ήταν η κινητή τυπική 

απόκλιση. Αυτή ήταν η τυπική απόκλιση που υπολογιζόταν με την χρήση ενός 

αριθμού που στηριζόταν στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις. Αυτός ήταν ο πρόδρομος 

για το πρώτο μοντέλο ARCH, αφού υπέθετε ότι η διακύμανση της αυριανής 

απόδοσης είναι ένας ισοσταθμικός μέσος όρος των τετραγώνων των καταλοίπων των 

τελευταίων 22 ημερών. Η ισοσταθμική όμως προσέγγιση έδειχνε αναξιόπιστη, αφού 

η λογική έλεγε ότι οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις θα έπρεπε να φέρουν υψηλότερο 

ποσοστό στάθμισης. Το ARCH μοντέλο, που παρουσιάστηκε από τον Engle το 1982, 

αντιμετωπίζει αυτές τις σταθμίσεις ως παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν και 

αφήνει τα δεδομένα να μας οδηγήσουν στις βέλτιστες σταθμίσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της διακύμανσης. Μια αξιόπιστη γενίκευση αυτού 

του μοντέλου είναι η παραμετροποίηση GARCH, η οποία παρουσιάστηκε από τον 

Bollerslev το 1986. Αυτό το μοντέλο είναι επίσης ένας σταθμικός μέσος όρος των 

ιστορικών τετραγώνων των καταλοίπων, τα οποία φέρουν φθίνουσες σταθμίσεις που 

συγκλίνουν στο μηδέν αλλά δεν γίνονται μηδέν. Με τη χρήση των μοντέλων GARCH 

τα μοντέλα έχουν αξία προβλεψιμότητας ακόμα και στην πιο απλή τους μορφή και 

επίσης έχουν αποδειχθεί αρκετά αξιόπιστα στην πρόβλεψη της διακύμανσης. Η πιο 

ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή GARCH, ισχυρίζεται ότι η καλύτερη πρόβλεψη της 

διακύμανσης στην επόμενη περίοδο είναι ένας σταθμικός μέσος όρος της 

μακροχρόνιας μέσης διακύμανσης, της εκτίμησης της διακύμανσης για τη δεδομένη 

περίοδο και των νέων δεδομένων αυτής της περιόδου που προσδιορίζονται από τα πιο 

πρόσφατα τετράγωνα των καταλοίπων.  
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Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι χρησιμοποιούμε το h για να ορίσουμε τη 

διακύμανση των καταλοίπων μιας παλινδρόμησης της μορφής (Bailey et al, 1996): 

(4.3)       

                                     

Σε αυτήν την περίπτωση η διακύμανση των εt είναι 1. Το μοντέλο GARCH για τη 

διακύμανση έχει την εξής μορφή: 

(4.4)             

όπου ht+1 είναι η διακύμανση, το ω είναι ο σταθερός όρος, το γινόμενο ah t ε t 2 

είναι ο παράγοντας ARCH και το γινόμενο bh t είναι ο παράγοντας GARCH. 

Ο αναλυτής πρέπει να εκτιμήσει τους συντελεστές ω, a και b, αφού γνωρίζει τη 

διακύμανση και τα κατάλοιπα της προηγούμενης περιόδου. Οι σταθμίσεις είναι (1-a-

b, b,a) και η μακροχρόνια μέση διακύμανση είναι η τετραγωνική ρίζα της σχέσης 

ω/(1-a-b). Οι περιορισμοί που θα πρέπει να ισχύουν είναι πρώτον το άθροισμα a+b να 

είναι μικρότερο του 1 και εκφράζει την επιρροή κινδύνου που ασκεί η προηγούμενη 

περίοδος στην παρούσα περίοδο και, δεύτερον, αφού οι σταθμίσεις είναι θετικές τότε 

θα πρέπει να ισχύει a>0, b>0, ω>0.  

 

Το μοντέλο GARCH 

Το μοντέλο GARCH το οποίο μόλις περιγράψαμε χαρακτηριστικά αποκαλείται 

GARCH(1,1). Οι αριθμοί στην παρένθεση περιγράφουν τον αριθμό των 

αυτοπαλίνδρομων υστερήσεων ή τους όρους ARCH και τον αριθμό των υστερήσεων 

κινητών μέσων όρων ή τους όρους GARCH. Μερικές φορές απαιτούνται πάνω από 

μια υστέρηση για να προκύψει μια καλή πρόβλεψη διακύμανσης. Αν και το μοντέλο 

αυτό είναι δομημένο για να δώσει πρόβλεψη για μια μελλοντική χρονική περίοδο, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει πρόβλεψη για μεταγενέστερες περιόδους 

εφόσον επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία. 
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Μετά την επιγραμματική παρουσίαση της διαδικασίας προκύπτει το ερώτημα 

για το πώς ο αναλυτής μπορεί να εκτιμήσει μια εξίσωση όπως η GARCH (1,1) όταν η 

μόνη μεταβλητή για την οποία υπάρχουν δεδομένα είναι η rt που είναι η απόδοση της 

μετοχής. Η απάντηση έχει δύο πτυχές. Είτε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη 

μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας αντικαθιστώντας το ht με την διακύμανση σ2 

στην κανονική πιθανοφάνεια μεγιστοποιώντας την με έμφαση στις παραμέτρους, είτε 

θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση του στατιστικού πακέτου E-views για να 

προβούμε στην εκτίμηση του GARCH μοντέλο-όπως και στην παρούσα εργασία. Για 

κάθε σύνολο παραμέτρων και μια αρχική εκτίμηση διακύμανσης της πρώτης 

παρατήρησης, η οποία συνήθως είναι η παρατηρούμενη διακύμανση των καταλοίπων, 

μπορούμε να προβλέψουμε την διακύμανση της δεύτερης παρατήρησης. Η εξίσωση 

GARCH παίρνει τον σταθμικό μέσο όρο της διακύμανσης, το τετράγωνο των 

καταλοίπων της πρώτης παρατήρησης και την αρχική διακύμανση και εκτιμά την 

διακύμανση της δεύτερης παρατήρησης. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί στοιχείο προς 

χρήση για την εκτίμηση της τρίτης παρατήρησης και ούτω καθεξής. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δομείται μια σειρά από προβλέψεις της διακύμανσης. Η σειρά αυτή είναι 

μεγάλη όταν τα κατάλοιπα μηδενίζονται σχετικά σύντομα. Πράγματι είναι πολύ 

πιθανό η πραγματική διακύμανση να αποκλίνει από την πρόβλεψη του αναλυτή. Για 

να εντοπιστεί αυτό το ενδεχόμενο και να αποφευχθεί, υπάρχει ποικιλία διαγνωστικών 

ελέγχων στην σύγχρονη βιβλιογραφία. Ο απλούστερος είναι να δομήσουμε την σειρά 

των καταλοίπων εt που υποτίθεται ότι έχει σταθερό μέσο και διακύμανση αν το 

μοντέλο είναι σωστά ορισμένο. Επίσης ο έλεγχος της αυτοσυσχέτισης των 

τετραγώνων των καταλοίπων μπορεί να αναχαιτίσει τυχόν αποτυχίες του μοντέλου.  

 

Εκθετική Γενικευμένη Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητα – E-GARCH  

Τόσο τα ARCH όσο και τα GARCH μοντέλα είναι σε ένα βαθμό περιοριστικά, 

υπό την έννοια ότι αφήνουν την υπό συνθήκη διακύμανση να εξαρτάται μόνο από το 

μέγεθος προγενέστερων διαταραχών (shocks) αλλά όχι και από το πρόσημό τους, 

καθώς η υπό συνθήκη διακύμανση εξαρτάται από το τετράγωνο των περασμένων 

διαταραχών. Ένα άλλο πρόβλημα με τα μοντέλα που έχουμε δει ως τώρα είναι ότι 

κατά την εκτίμηση τέτοιων διαδικασιών πρέπει να θέσουμε επί πλέον περιορισμούς 

στις παραμέτρους της διακύμανσης, έτσι ώστε αυτή να παραμένει πάντα θετική και 

πεπερασμένη. Τα μοντέλα ARCH και GARCH υποθέτουν ότι η υπό συνθήκη 
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διακύμανση είναι συνάρτηση μόνο του μεγέθους των υστερήσεων του σφάλματος και 

όχι του πρόσημού τους, δηλαδή, μόνο το μέγεθος και όχι το πρόσημο των 

υστερήσεων του σφάλματος καθορίζουν την υπό συνθήκη διακύμανση. Αυτή η 

υπόθεση είναι περιοριστική και αυτά τα μοντέλα δεν είναι επαρκή για να συλλάβουν 

και να περιγράψουν το λεγόμενο «φαινόμενο της μόχλευσης» (leverage effect), για το 

οποίο μίλησε πρώτος ο Black (1976). Ο Black παρατήρησε ότι για τις μετοχές συχνά 

οι προς τα κάτω διαταραχές των τιμών τους ακολουθούνται από μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα και αστάθεια από ότι οι αυξητικές διαταραχές ίσου μεγέθους. Λόγω 

αυτών των επιπλοκών, ο Nelson (1991) παρουσίασε μια πιο γενική μορφή για την 

υπό συνθήκη μεταβλητότητα, το μοντέλο του εκθετικού GARCH(p,q) ή 

EGARCH(p,q). Στο μοντέλο αυτό έχουμε: 

 

(4.5)             

 

Σε αυτή την μορφή η υπό συνθήκη διακύμανση εκφράζεται σε λογαριθμική 

μορφή έτσι ώστε να είναι πάντα θετική και επίσης ο τέταρτος όρος στο δεξί μέρος της 

εξίσωσης επιτρέπει στο πρόσημο του σφάλματος να επηρεάζει την υπό συνθήκη 

διακύμανση και έτσι μπορεί να συλληφθεί και περιγραφεί το leverage effect. 
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4.5 Λογιστικός Χειρισμός βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Τα ΔΛΠ έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στο λογιστικό σύστημα της χώρας μας από 

1-1-2003 αρχή γενομένης από τις εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο όπως 

ορίστηκε εξάλλου από τον νόμο 2992/2002 με τον οποίο και θεσμοθετήθηκαν τα 

διεθνή αυτά πρότυπα. Αν και στην χώρα μας επισπεύτηκε η εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων η ΕΕ έθεσε ως όριο εφαρμογής του το 2005 ενώ άλλες χώρες 

όπως η Γαλλία η Γερμανία και η Ολλανδία προτείνουν παράταση της προθεσμίας στο 

2007. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ΔΛΠ εισάγουν καινοτόμες διατάξεις (σε 

σύγκριση με τον Ν 2190/1920 ) ως προς την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων σε τρέχουσες τιμές . (Οικονομικός Ταχυδρόμος Τεύχος 28) 

Τα ΔΛΠ καταρτίζονται από ένα ανεξάρτητο οργανισμό που ονομάζεται 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Boards ) IASB, έχει έδρα το Λονδίνο και λειτουργεί από το 2001. Το συμβούλιο 

προϋπήρξε ως Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( International Accounting 

Standards Committee ) IASC, που συστήθηκε από το 1975. Ο ανεξάρτητος αυτός 

φορέας χρηματοδοτείται παγκόσμιος από συνεισφορές των κυριότερων Λογιστικών – 

Ελεγκτικών Εταιριών, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, από 

επιχειρήσεις, από κεντρικές και αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνής και 

επαγγελματικούς φορείς. Τα μέλη του Συμβουλίου προέρχονται από 9 χώρες και 

ασκούν διάφορες σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες .  

Η επιτροπή των IASC ξεκίνησε το έργο της ανάπτυξης ενός προτύπου πάνω 

στα ασώματα στοιχεία ενεργητικού το 1989. Όμως στην ουσία στο έργο αυτό δόθηκε 

προτεραιότητα το 1993 όταν οι IASC ολοκλήρωσε την εργασία της πάνω στην 

συγκρισιμότητα και τις βελτιώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου κατέληξε σε 

αναθεωρήσεις 10 διεθνών λογιστικών προτύπων (IAS) συμπεριλαμβανομένου και 

του ΔΛΠ 9 ( Έρευνα και ανάπτυξη σε κόστη ) και του ΔΛΠ 22 ( Λογιστική για τις 

Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων ). Το Δεκέμβριο του 1993, το IAS 22 αναθεωρημένο 

πλέον κατέστησε το ΔΛΠ 22 ενοποιήσεις επιχειρήσεων ( Αναθεωρημένο 1993). 

Σύμφωνα λοιπόν  με τα ΔΛΠ θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τις 

συγχωνεύσεις «Κάθε υπέρβαση του κόστους αγοράς πάνω από τα δικαιώματα του 

αγοραστή στην πραγματική αξία των επί μέρους αποκτηθέντων περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της πράξεως ανταλλαγής πρέπει 
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να αναφέρεται ως υπεραξία (goodwill) και να καταχωρείται σαν περιουσιακό 

στοιχείο » ( Άρθρο 41 IAS 22 (Revised 1998 ). 

Είναι προφανές ότι η υπεραξία κατά την αγορά (acquisition) αντιπροσωπεύει 

όπως και στην περίπτωση της Ελληνικής Νομοθεσίας μία πληρωμή που κάνει ο 

αγοραστής ενόψει μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που αναμένεται να έχει. Ο 

αγοραστής θα πληρώσει για τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία καθώς και για τα 

περιουσιακά στοιχεία που δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις τα οποία 

όμως είναι δυνατό να προκαλέσουν μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες .(Καββαδία, 

2003). 

Όταν κατά την ημερομηνία της πράξης ανταλλαγής το κόστος της αγοράς είναι 

μικρότερο από τα δικαιώματα του αγοραστή εκφρασμένα στην πραγματική αξία των 

αναγνωρίσιμων αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τότε η 

αξία των μη νομισματικών στοιχείων που αποκτήθηκαν πρέπει να μειωθεί αναλογικά 

μέχρις ότου επαλειφθεί η διαφορά, για να διασφαλιστεί ότι η αγορά δεν 

καταχωρήθηκε σε μεγαλύτερο ύψος από το κόστος της . Η συνολική διαφορά, 

κατανεμημένη στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία θα υλοποιηθεί ως έσοδο, όταν τα 

αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία πωληθούν ή όταν αναλωθούν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε αυτά.  

Το ΔΠΛ 22 προτείνει 2 μεθόδους κατανομής του κόστους αγοράς επί των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτώνται κατά την πράξη της 

εξαγοράς: την βασική μέθοδο και την εναλλακτική μέθοδο. 

Σύμφωνα με την βασική μέθοδο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 

καταχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 27 του ΔΛΠ 22, πρέπει να αποτιμώνται 

στο συνολικό ποσό :  

1. Της πραγματικής (εύλογης) αξίας κατά ην ημερομηνία της πράξεως 

ανταλλαγής, των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν, κατά την έκταση των δικαιωμάτων που απέκτησε η αγοράστρια 

από την πράξη της ανταλλαγής και  

2. της αναλογίας της μειοψηφίας στην πριν από την αγορά λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής .  

Κάθε θετική η αρνητική υπεραξία πρέπει να λογιστικοποιήται σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 22.  
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4.6 Μέθοδοι και λογιστικές απεικονίσεις των Σ&Ε  

 

Μία προτεινόμενη συγχώνευση υποθέτει ότι δύο ή περισσότερες εταιρίες 

ενωμένες σε μία ενιαία εταιρία είναι καλύτερα από ότι μόνες τους. 

Την απάντηση στο ερώτημα του εάν επαληθεύονται οι υποθέσεις αυτές στην 

πράξη, επιχείρησαν να δώσουν διάφορες ερευνητικές μελέτες στις οποίες θα 

αναφερθούμε στην συνέχεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πως στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Μία μέθοδος, που ιστορικά αναπτύχθηκε και πρώτη, ήταν η χρήση λογιστικών 

μεγεθών (Κέρδη, ταμειακές ροές, βασικοί δείκτες, κ.λπ.) για την εξέταση των 

επιπτώσεων της συγχώνευσης πάνω στην ενιαία εταιρία, συγκρίνοντας την πορεία 

των μεγεθών αυτών πριν και μετά τη συγχώνευση. Η σύγκριση με την προ της 

συγχωνεύσεις απόδοση των εν λόγω συγχωνευομένων εταιριών γίνεται με την 

απόδοση ενός συγκρίσιμου δείγματος μη συγχωνευομένων επιχειρήσεων (control 

group) του ιδίου κλάδου. 

Μία άλλη μέθοδος, που έγινε δημοφιλής μετά την αποδοχή της θεωρίας των 

αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market Hypothesis) και της εφαρμογής της στην 

πρωτοπόρα μελέτη των Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969) για την επίπτωση της 

δημόσιας ανακοίνωσης των stock splits στις τιμές των μετοχών, είναι η λεγόμενη 

event study analysis ή abnormal returns methodology.Η μέθοδος αυτή προσπαθεί να 

εκτιμήσει την επίπτωση του γεγονότος της συγχώνευσης πάνω στον πλούτο των 

μετόχων τόσο του υποψήφιου αγοραστή (Bidder) όσο και της εταιρίας στόχου 

εξαγοράς (Target). 

Η πρώτη μέθοδος αφορά αυτό που λέγεται ex-post ανάλυση (μελέτη της 

επίπτωσης της συγχώνευσης μετά το γεγονός), ενώ η δεύτερη αφορά ex-ante ανάλυση 

(μελέτη των προσδοκιών της αγοράς σχετικά με την επίπτωση του γεγονότος). 

Μία άλλη μέθοδος είναι η θεμελιώδης αποτίμησης (Fundamental valuation 

techniques) εκτελείται στα ιστορικά και παρόντα στοιχεία, αλλά με σκοπό να 

φτιάχνει οικονομικές προβλέψεις. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί αντικειμενικοί στόχοι. 

Για να διευθύνει μια επιχείρηση αξιολόγησης αποθεμάτων (stock valuation) και να 

προβλέψει την πιθανή εξέλιξη των τιμών , για να κάνει προβολή στην απόδοση της 

επιχείρησης, για να αξιολογήσει τη διαχείρισή και να παίρνει αποφάσεις για το 

εσωτερικό της επιχείρησης και για να υπολογίζει των πιστωτικό κίνδυνο. 
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• Μέθοδος μη κανονικών αποδόσεων (Abnormal Returns) 

• Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων 

(Accounting based operational performance evaluation) 

• Μέθοδος θεμελιακής αποτίμησης (Fundamental valuation techniques) 

 

4.6.1 Μέθοδος μη κανονικών αποδόσεων (abnormal returns) 

 

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει τις πραγματικές αποδόσεις (actual returns) των 

μετοχών των bidders και targets κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης του bid 

(event) μέχρι την ημερομηνία ολοκληρώσεως του, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες 

αποδόσεις (predicted or expected returns) στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, που έχουν 

υπολογισθεί βάσει των ιστορικών στοιχείων μίας περιόδου (συνήθως 3-5 έτη προ του 

event) η οποία είναι «καθαρή» από το συγκεκριμένο γεγονός. Η διαφορά μεταξύ των 

αποδόσεων λέγεται abnormal returns AR και οφείλεται στο συγκεκριμένο γεγονός. 

(Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους Fama, Fisher, Jensen & 

Roll(1969) και τυποποιήθηκε περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών 

ελέγχων, από τους Brown & Warner (1980, 1985)). (Brawn, Warner, 1985). 

Εάν η διαφορά αυτή είναι θετική τότε η συγχώνευση δημιουργεί αξία, εάν είναι 

αρνητική τότε η συγχώνευση καταστρέφει αξία (negative NPV project), ενώ εάν είναι 

μηδενική τότε η επίπτωση της συγχώνευσης είναι ουδέτερη. Για να ελεχθεί εάν 

ισχύουν οι επιπτώσεις αυτές για το δείγμα των παρατηρήσεων γίνονται στατιστικοί 

έλεγχοι σημαντικότητας (παραμετρικοί και μη παραμετρικοί). 

Η μη κανονική απόδοση ( Abnormal Return) δίδεται από τον τύπο: 

ARjt =Rjt – E(Rjt) 

j=1,2,3,….N μετοχές του δείγματος 

t=1,2,3,…T (μήνες ή ημέρες) 

Rjt = αποδόσεις μετοχών j σε t χρονικά διαστήματα 

E(Rjt) = προβλεπόμενες αποδόσεις μετοχών j σε t χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν 

έτσι, δύο χρονικές περίοδοι. Αυτές είναι, η περίοδος υπολογισμού (estimation period) 
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των «καθαρών» αποδόσεων και η περίοδος παρατηρήσεως (observation period) που 

μπορεί να κατατμηθεί σε ξεχωριστές υποπεριόδους, τα λεγόμενα event windows. Η 

ημερομηνία του γεγονότος (ημέρα ή μήνας δημοσίας ανακοινώσεως του bid) λέγεται 

event day/month, και τοποθετείται στην όλη χρονική περίοδο εξέτασης στο σημείο 0 

(Συνήθως λαμβάνονται μηνιαία δεδομένα καθώς οι κατανομές των αποδόσεων των 

μετοχών τείνουν να είναι περισσότερο κανονικές από αυτές που καταρτίζονται σε 

ημερήσια βάση.).Συνήθως , το estimation period τελειώνει 1-3 μήνες πριν το σημείο 0 

για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της προεξόφλησης του γεγονότος του bid από 

την αγορά που μπορεί και να οφείλεται σε διαρροή πληροφοριών. Ο υπολογισμός των 

πραγματικών αποδόσεων γίνεται με βάση τις τιμές των μετοχών και τα μερίσματα (με 

την υπόθεση ότι αυτά επανεπενδύονται), ενώ ο υπολογισμός των προβλεπόμενων 

αποδόσεων, τα οποία λέγονται και benchmark returns, είναι κάπως πιο πολύπλοκος 

και γίνεται με την ανάλυση παλινδρομήσεων (regression analysis) με τη βοήθεια 

διαφόρων υποδειγμάτων, όπως το market model (απλούστευση του CAPM), το mean 

adjusted return model και το market adjusted return model. 

4.6.2. Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών 

στοιχείων (accounting based operational performance evaluation) 

 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόσθηκε πρώτη ιστορικά για τη μελέτη των επιπτώσεων των 

συγχωνεύσεων, πολύ πριν καθιερωθούν η θεωρία της αποτελεσματικότητας των 

αγορών και η χρήση του CAMP, που αναβάθμισαν τη σημασία της αξιοποίησης 

στοιχείων της αγοράς για τη διεξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων. 

Χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα σύγκρισης που υπολογίζονται βάσει κυρίως λογιστικών 

στοιχείων (π.χ. λειτουργικά κέρδη – ΕΒΙΤ, πωλήσεις, ταμειακές ροές, δείκτες ROE, 

ROA, κ.λ.π.) Με τον τρόπο αυτό: 

• Αποφεύγονται τα προβλήματα των στοιχείων της μεθόδου των μετοχικών 

αποδόσεων. 

• Επιχειρείται μία εις βάθος ανάλυση της πραγματικής επίπτωσης των συγχωνεύσεων, 

όπως αυτή καταγράφεται από τις λογιστικές καταστάσεις. 

• Αποφεύγονται τα προβλήματα έλλειψης στοιχείων για τις μη εισηγμένες εταιρίες. 
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4.6.3 Μέθοδος Θεμελιακής Αποτίμησης (fundamental 

valuation techniques) 

 

Η θεμελιώδης αποτίμηση των προνομιούχων μετοχών στηρίζεται στην 

οικονομική ανάλυση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων και μια αξιολόγηση των 

επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων. Τα ιστορικά στοιχεία 

αποδεικνύουν την πορεία της επιχείρησης και των τρόπο διοίκησης της. Η 

αξιολόγηση των επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων 

περιλαμβάνει την μελέτη των συνθηκών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μια 

επιχείρηση λειτουργεί. Η οικονομική ανάλυση της επιχείρησης εξετάζει τις τάσεις για 

την κερδοφορία της, την αποδοτικότητα στην υιοθέτηση κεφαλαίου, την οικονομική 

δυνατότητα και τους άλλους παράγοντες που ο αναλυτής θεωρεί σημαντικούς. Αυτοί 

αξιολογούνται με τον υπολογισμό των εφαρμόσιμων οικονομικών δεικτών, το σχέδιο 

των πωλήσεων και της αύξησης κέρδους. Σημαντικοί δείκτες θεωρούνται: το 

ακαθάριστο και καθαρό περιθώριο κέρδους, ο κύκλου εργασιών, το οικονομικό και 

λειτουργικό δυναμικό, την επενδυτική κάλυψη τρεχουσών και αμέσων δεικτών. Τα 

κριτήρια αποτίμησης περιλαμβάνουν την τιμή/ τις αποδοχές, τη λογιστική αξία ανά 

μερίδιο, την απόδοση των κερδών και την απόδοση των μερισμάτων καθώς και τους 

αποδοτικούς δείκτες. Βασική αξιολόγηση τις επιχειρησιακής προοπτικής μιας 

επιχείρησης περιλαμβάνει την εξέταση όλων των διαθέσιμων δημόσιων πληροφοριών 

και τις ερευνητικές αναφορές που αφορούν στην επιχείρηση. Μια «πιο εις βάθος» 

έρευνα προκύπτει από τις συνεντεύξεις με τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, μέσω 

τηλεφώνου και προσωπικά  συζητήσεις προμηθευτών για τις προοπτικές της 

επιχείρησης, τις εποπτικές αρχές και ακόμη και το προσωπικό των ανταγωνιστών 

 

4.6.4 Μέθοδοι Αποτίμησης Λογιστικές απεικονίσεις  

 

Με την πάροδο των ετών  ήταν πολλά τα παραδείγματα συγχωνεύσεων 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών, είτε με άλλες εισηγμένες είτε ακόμη και με 

μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Με τις εταιρικές αυτές κινήσεις διαμορφώνονταν ή 

αναδύονταν νέες επιχειρηματικές οντότητες όπου μία από τις δύο ή περισσότερες 

συγχωνευόμενες εταιρίες ήταν η απορροφώσα εταιρία (δηλαδή εκείνη που εξαγόραζε 

ή απορροφούσε το άλλο επιχειρηματικό μέρος), ενώ είτε η απορροφώσα εταιρία είτε 
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κάποια άλλη από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ήταν τελικά εκείνη (και συνεπώς 

οι πρώην μέτοχοί της) που ευνοούνταν από την εξαγόμενη σχέση ανταλλαγής των 

μετοχών τους. 

Τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κρίσιμο στάδιο στη 

διαμόρφωση των ανωτέρω ισορροπιών αποτελεί η διαδικασία αποτίμησης των υπό 

συγχώνευση ή απορρόφηση εταιριών ή μετοχών, βάσει της οποίας θα καθορισθεί η 

συμμετοχή της  κάθε εταιρίας στη συνολική αξία αποτίμησης της νέας και ενιαίας 

επιχειρηματικής οντότητας που θα προκύψει. 

Κατά τα τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν παρατηρηθεί τα 

ακόλουθα φαινόμενα ή παραδείγματα: 

 Η απορροφώσα εταιρία δύναται να είναι μία εισηγμένη επιχείρηση, να 

απορροφά μία μη εισηγμένη, και να μετονομάζεται βάσει της ονομασίας της 

μη εισηγμένης. 

 Η απορροφώσα εταιρία δύναται να είναι μία μη εισηγμένη επιχείρηση, να 

απορροφά μία εισηγμένη, και να μετονομάζεται βάσει της ονομασίας της μη 

εισηγμένης. 

 Οι υπό συγχώνευση εταιρίες δύνανται να είναι όλες εισηγμένες και να 

προκύπτει μία νέα εταιρία με την ονομασία μιας εκ των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων, ή ακόμη, με μία καινούρια ονομασία. 

  

Οι μεθοδολογίες αποτίμησης για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρίες δεν 

διαφοροποιούνται τόσο εάν η εταιρία είναι απορροφώσα ή απορροφηθείσα, όσο, και 

κυρίως, εάν η εταιρία είναι εισηγμένη ή μη στο Χρηματιστήριο. Για μία εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο επιχείρηση, οι πιο δόκιμες μέθοδοι αποτίμησης δύνανται να είναι 

οι ακόλουθες: 

α) Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), 

β) Εκτίμηση λογιστικής αξίας, 

γ) Μέσος όρος χρηματιστηριακής αξίας, 

δ) Μέθοδος πολλαπλασιαστών καθαρής θέσης (P/BV), 

ε) Μέθοδος πολλαπλασιαστών τιμής προς κέρδη / μετοχή (P/E). 
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Από την άλλη πλευρά, για μία μη εισηγμένη επιχείρηση, οι πιο δόκιμες μέθοδοι 

αποτίμησης δύνανται να είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), 

β) Μέθοδος πολλαπλασιαστών καθαρής θέσης (P/BV), 

γ) Μέθοδος πολλαπλασιαστών τιμής προς κέρδη / μετοχή (P/E). 

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική ερμηνεία & επεξήγηση των κυριότερων 

μεθόδων αποτίμησης όπως συνοψίσθηκαν παραπάνω. 

 

Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίμησης & η Διαδικασία Εξαγωγής της Σχέσης  

 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (DCF) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αποτίμηση τόσο εισηγμένων όσο και μη 

εισηγμένων επιχειρήσεων. Βασίζεται στην προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών 

ροών της επιχείρησης βάσει του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου. Για τον 

υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών εκπονείται επιχειρηματικό πλάνο με 

ορίζοντα 5ετίας και εξάγονται οι σχετικές προβλέψεις πωλήσεων και κερδοφορίας. 

 Εκτίμηση Λογιστικής Αξίας 

Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτίμηση εισηγμένων 

επιχειρήσεων. Η αξία της επιχείρησης εξάγεται μέσω των συνολικών ιδίων 

κεφαλαίων της τελευταίας διαθέσιμης οικονομικής περιόδου, τα οποία 

αναμορφώνονται με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (για 

παράδειγμα, αφαιρούνται ενδεχόμενες αρνητικές υπεραξίες, προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων  κλπ.). 

 Μέσος Όρος Χρηματιστηριακής Αξίας 

Για τον υπολογισμό της μέσης χρηματιστηριακής αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο 

συνολικός τζίρος συναλλαγών (της μετοχής της κάθε εξεταζόμενης εταιρίας) των 

τελευταίων 12 μηνών, ο οποίος και διαιρείται με το συνολικό όγκο συναλλαγών των 

τελευταίων 12 μηνών. Το αποτέλεσμα του κλάσματος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί 

τη μέση τιμή της μετοχής, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μετοχών και με τον 

τρόπο αυτόν εξάγεται η μέση χρηματιστηριακή αξία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

μιας μετοχής με ιδιαίτερα μικρή εμπορευσιμότητα, η μέθοδος αυτή θα πρέπει να 
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χρησιμοποιείται με χαμηλή στάθμιση για την εξαγωγή της αξίας της νέας 

επιχείρησης, όταν χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης. 

 Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Καθαρής Θέσης (P/BV) 

Η εξαγωγή της αξίας μιας επιχείρησης βάσει αυτής της μεθόδου πραγματοποιείται  

ως ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βημάτων υπολογισμού): 

1) Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας με 

ορίζοντα 5ετίας. 

2) Υπολογίζεται ο μέσος δείκτης P/BV ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 

εισηγμένων εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας. 

3) Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων με το μέσο δείκτη P/BV κα 

εξάγεται η αξία της επιχείρησης. 

4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 

20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας. 

5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρμόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών, και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης. 

Η εξαγωγή της αξίας μιας επιχείρησης βάσει αυτής της μεθόδου πραγματοποιείται ως 

ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βημάτων υπολογισμού): 

1) Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προβλεπόμενων καθαρών κερδών (μετά από 

φόρους) της εταιρίας με ορίζοντα 5ετίας. 

2) Υπολογίζεται ο μέσος δείκτης P/Ε ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εισηγμένων 

εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας. 

3) Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος καθαρών κερδών με το μέσο δείκτη P/Ε και 

εξάγεται η αξία της επιχείρησης. 

4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 

20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας. 

5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρμόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης 
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Η πράξη έχει δείξει ότι ενόψει μιας συγχώνευσης  υπάρχουν πάντοτε επιχειρήσεις 

που ευνοούνται από τη διαδικασία αποτίμησης και την εξαγόμενη σχέση ανταλλαγής, 

με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι μέτοχοι να είναι με τη σειρά τους οι πιο ωφελημένοι. 

Επίσης, εάν οι δύο εταιρίες είναι εισηγμένες, ενδεχόμενη μη δίκαιη αποτίμηση της 

μιας εκ των δύο εταιριών, καθίσταται περισσότερο εμφανής και προκαλεί την 

έκφραση διαμαρτυρίας εκ μέρους των μετόχων της λιγότερο ευνοϊκά αποτιμημένης 

επιχείρησης. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την αξία της καθεμιάς 

επιχείρησης πριν από τη συγχώνευση, η διαδικασία αποτίμησης για τον καθορισμό 

της τελικής σχέσης ανταλλαγής θέτει τις αξίες των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων σε νέα αφετηρία και τα καθιστά όλα εφικτά, όσον αφορά στο ύψος 

της κάθε εξαγόμενης αποτίμησης. Για το λόγο αυτό, αρκετές φορές, οι συμφωνίες 

περί συγχώνευσης δεν έχουν αίσια έκβαση ή προκαλούν χρονοβόρες διαφωνίες 

μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών λόγω των διαφορετικών απόψεων που 

υιοθετούνται κατά την αποτίμηση των ξεχωριστών συγχωνευόμενων εταιριών. 

 

 

Η Μέθοδος της Εξαγοράς 

Σύμφωνα με την μέθοδο της εξαγοράς, θα πρέπει να καταγραφούν στον 

ισολογισμό της εξαγοράζουσας εταιρίας τα καθαρά πάγια της εξαγοραζόμενης 

εταιρίας στην αγοραία τους τιμή, ενώ δημιουργείται και η λεγόμενη υπεραξία . Ας 

υποθέσουμε ότι, μέσω συγχωνεύσεως, η Εταιρία Α εξαγοράζει την Εταιρία Β, 

δημιουργώντας έτσι την εταιρία AB. Ο ισολογισμός των δυο εταιριών κατά την 

ημερομηνία της συγχώνευσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Η Μέθοδος της Εξαγοράς 

ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β 

Κυκλοφορούν 
Κεφάλαιο 

4 € Ίδια Κεφάλαια 
20 
€ 

Κυκλοφορούν 
Κεφάλαιο 

2 
€ 

Ίδια 
Κεφάλαια 

10 
€ 

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
16 €     

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
8     

Σύνολο 
Ενεργητικού 

20 € 

Σύνολο 
Παθητικού και 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

20 
€ 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

10 
€ 

Σύνολο 
Παθητικού 
και Ιδίων 

Κεφαλαίων 

10 
€ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒ 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

6€ (4+2) Ίδια Κεφάλαια 20 € 

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
30€ (16+14) Υποχρεώσεις 18 € 

Υπεραξία 2 € 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

38 € 
Σύνολο 

Παθητικού και 
Ιδίων Κεφαλαίων 

38 € 

Πίνακας 7 – Μέθοδος της Εξαγοράς 

 

Ας υποθέσουμε ότι η Εταιρία A καταβάλλει το τίμημα των €18 εκατ. (δανειζόμενη το 

ύψος του τιμήματος) σε μετρητά για την εξαγορά της Εταιρίας Β. Το ποσό αυτό 

περιλαμβάνει α) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας Β, τα οποία 

μεταφέρονται στον ισολογισμό της Εταιρίας Β στην τρέχουσα αξία των €14εκατ. 

(από €8εκατ. που είναι στον ισολογισμό της, β) το κυκλοφορούν ενεργητικό ύψους 

€2εκατ. της Β, και γ) την υπεραξία €2εκατ. Έτσι το σύνολο του ενεργητικού 

διαμορφώνεται στα €38εκατ. 

Η Μέθοδος της Ένωσης Συμφερόντων 

Σύμφωνα με την μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων, τα περιουσιακά στοιχεία της 

εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρίας ενώνονται, ενώ δεν δημιουργείται 

κάποια υπεραξία 

 



78 

 

Η Μέθοδος της Ένωσης των Συμφερόντων 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ Β 

Κυκλοφορούν 
Κεφάλαιο 

4 € Ίδια Κεφάλαια 
20 
€ 

Κυκλοφορούν 
Κεφάλαιο 

2 
€ 

Ίδια 
Κεφάλαια 

10 
€ 

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
16 €     

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
8     

Σύνολο 
Ενεργητικού 

20 € 

Σύνολο 
Παθητικού και 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

20 
€ 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

10 
€ 

Σύνολο 
Παθητικού 
και Ιδίων 

Κεφαλαίων 

10 
€ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒ 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

6€ (4+2) Ίδια Κεφάλαια 30€ (20+10) 

Πάγια 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
24€ (16+8) Υποχρεώσεις   

Σύνολο 
Ενεργητικού 

30 € 
Σύνολο 

Παθητικού και 
Ιδίων Κεφαλαίων 

30 € 

Πίνακας 7 – Μέθοδος της ένωσης Συμφερόντων 
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Συμπεράσματα 

 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν στρατηγικές κινήσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της προσπάθειας των επιχειρήσεων για αμεσότερη 

ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος 

και του έντονου ανταγωνισμού. Η στρατηγική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού 

επιβάλλει να ξέρει μια επιχείρηση πότε πρέπει να ανταγωνίζεται και πότε και πώς να 

συνεργάζεται με τους ανταγωνιστές της μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών για την 

επίτευξη κοινών στόχων. 

Οι σύγχρονες τάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η ελευθερία 

δράσης του παγκόσμιου κεφαλαίου, η συρρίκνωση των επιχειρήσεων και η 

ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με 

τη χρήση υψηλής τεχνολογίας καθιστούν τις συγχωνεύσεις συχνό φαινόμενο. Τα 

υψηλά ποσοστά εμφάνισης τους τις τελευταίες δεκαετίες και η αυξητική τους τάση 

υπαγορεύουν την αναγκαιότητα τους τόσο για τη βιωσιμότητά τους όσο και για την 

επιτυχημένη τους πορεία.  

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση για συγχώνευση και εξαγορά πρέπει να γίνεται 

μια ανάλυση τόσο του εξωτερικού (ευκαιρίες και απειλές), όσο και του εσωτερικού 

(δυνατότητες και αδυναμίες) περιβάλλοντος (S.W.Ο.T. analysis). Πρέπει να 

εξετάζονται παράγοντες πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί. Τόσο οι 

παράγοντες που άπτονται της συμβατότητας της κουλτούρας των συγχωνευόμενων 

και εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, της ένωσης δηλαδή δύο διαφορετικών ειδών 

εταιρικής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου, 

όσο και η ανεπαρκής αξιολόγηση των προσδοκώμενων συνεργειών καθώς και η 

δυσκολία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών, οδηγούν 

σε λάθος εκτιμήσεις επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα και τις στρατηγικές 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων που οδηγούνται σε διαδικασίες Σ&Ε. 

Παρόλο το ότι κάθε Σ&Ε (μετά τις σχετικές λογιστικές και χρηματοοικονομικές 

εκτιμήσεις της αξίας της επιχείρησης) προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τα 

εμπλεκόμενα μέρη όπως είσοδο σε νέες αγορές, δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 

χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών κλπ., εντούτοις συχνά παρουσιάζουν αδυναμίες 

που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Συχνά η επικέντρωση μόνο σε ποσοτικά μεγέθη αποβαίνει λανθασμένη, ενώ η 
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θέσπιση ποιοτικών και περισσότερο διαχρονικών κριτηρίων εξασφαλίζει 

μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο της επιχείρησης όσο και των εργασιακών σχέσεων. 

Κοινός παρανομαστής όλων των εταιριών με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον είναι 

η έμφαση στον παράγοντα άνθρωπο και μια ολιστική προσέγγιση του θέματος της 

επιχειρηματικής επιτυχίας. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ οικονομικών 

αποτελεσμάτων και ευχαριστημένων εργαζομένων. Ο ρόλος της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων είναι καταλυτικός στο σχεδιασμό και ανάλυση της εργασίας, στη 

στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και αμοιβή του προσωπικού με απώτερο σκοπό 

την ποιότητα, την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
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