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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο την µελέτη του φαινόµενου των 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Η επιλογή των επιχειρήσεων να πραγµατοποιήσουν 

µία Σ&Ε στα πλαίσια της εταιρικής τους στρατηγικής αποτελεί µία απόφαση βαρύ-

νουσας σηµασίας µε επιπτώσεις όχι µόνο ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις και το αν-

θρώπινο δυναµικό που απασχολούν, αλλά και την οικονοµία γενικότερα όπως είναι οι 

ανταγωνιστές, προµηθευτές και το επενδυτικό κοινό. Για το λόγο αυτό θα γίνει µία 

προσπάθεια στη συγκεκριµένη εργασία να εξετασθούν όλες εκείνες οι πτυχές του 

φαινόµενου που κρίνονται αξίες αναφοράς. Συγκεκριµένα η εργασία χωρίζεται όσον 

αφορά την δοµή του περιεχοµένου της σε πέντε βασικές ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αποτελεί την εισαγωγή επί του θέµατος των Σ&Ε καθώς δίνο-

νται οι ορισµοί, κατηγορίες και διακρίσεις τους. Ταυτόχρονα περιέχεται η ιστορική 

εξέλιξη του φαινόµενου τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Ελλάδα. 

Η δεύτερη ενότητα υποδιαιρείται σε πέντε υποενότητες, περιλαµβάνοντας όλα 

εκείνα τα στοιχεία των Σ&Ε, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από τις επιχειρήσεις 

προκειµένου να γίνει η σύναψη της συµφωνίας για Σ&Ε. Ειδικότερα επισηµαίνονται 

τα κίνητρα για δηµιουργία Σ&Ε, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους τις περισσότερες 

φορές αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τον βασικό τους στόχο. Στη συνέχεια παρου-

σιάζονται οι τρόποι πληρωµής του τιµήµατος εξαγοράς (µετρητά-ανταλλαγή µετο-

χών), καθώς και οι µέθοδοι αξιολόγησης της αποδοτικότητας των Σ&Ε µε βάση την 

διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος αναφέρονται οι στρατηγικές τόσο εξαγοράς όσο και αµύ-

νης των επιχειρήσεων, επισηµαίνοντας τις πιο διαδεδοµένες. 

Η τρίτη ενότητα αποτελεί την βιβλιογραφική επισκόπηση των Σ&Ε, όπου εξετά-

ζονται κύρια ερευνητικά ερωτήµατα αναφορικά µε το φαινόµενο και παρουσιάζονται 

εµπειρικές µελέτες. 

Έχοντας µελετήσει την διεθνή βιβλιογραφία θεωρώ ότι η µελέτη της υπεραξίας, 

που προκύπτει έπειτα από µία Σ&Ε, αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης σηµασίας για 

την έρευνα µου. Για το σκοπό αυτό η τέταρτη ενότητα έχεις ως σηµείο αναφοράς την 

υπεραξία και τα σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως είναι το ∆.Λ.Π. 36 και το ∆.Π.Χ.Α. 3. 

Η υπεραξία αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο θέµα για την διεθνή εµπειρία και για το λόγο 

αυτό επέλεξα η έρευνα, που πραγµατοποιείται στην πέµπτη ενότητα, να επικεντρωθεί 

στην εξέταση της επίδρασης της υπεραξίας στην αξία της επιχείρησης και γενικότερα 

στο επενδυτικό κοινό. 
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Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για την συγγραφή των συγκεκριµένων ενο-

τήτων βασίζεται στην µελέτη της διεθνής και ελληνικής βιβλιογραφίας τόσο µέσω 

άρθρων και ειδικών µελετών όσο και µέσω συγγραµµάτων. Το ερευνητικό τµήµα της 

διπλωµατικής εργασίας µάλιστα βασίστηκε σε άρθρο σχετικό µε την αξία της υπερα-

ξίας. Με βάση την συγκεκριµένη έρευνα αλλά και την βιβλιογραφική επισκόπηση 

διαπιστώνεται ότι οι Σ&Ε αποτελούν µία πολύπλευρη διαδικασία της οποίας η επιτυ-

χή έκβαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ενώ αναφορικά µε την υπεραξία δια-

πιστώνεται η µη στατιστική σηµαντικότητα της αναφορικά µε την αξία των ελληνι-

κών επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Α.Ε = Ανώνυµη Εταιρία 

Αρ. = Άρθρο 

∆.Λ.Π. = ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

∆.Ο.Υ. = ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

∆.Π.Χ.Α. = ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ε.Ε. = Ετερόρρυθµη Εταιρία  

Ε.Κ. = Ευρωπαϊκός Κανονισµός  
Ε.Ο.Κ. = Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ε.Ε.) 

Ε.Π.Ε. = Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης  

Εγκ. = Εγκύκλιος  

Ε.Γ.Λ.Σ. = Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Η.Π.Α. = Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  

Κ.Ν.2190/20 = Κωδικοποιηµένος Νόµος 2190/20 

Ν. = Νόµος  

Ν.∆. = Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 

Ο.Ε. = Οµόρρυθµη Εταιρία 

Παρ. = Παράγραφος  

ΠΟΛ = Πολυγραφηµένη ∆ιαταγή Υπουργείου Οικονοµικών 

Σ&Ε = Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  
ΤΧΣ = Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

Φ.Π.Α. = Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  

Φ.Ε.Κ. = Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως  

Χ.Α.Α. = Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

E.S.O.P. = Employee Stock Ownership Plan 

F.A.S.B. = Financial Accounting Standards Board  

I.A.S. = International Accounting Standards  

I.A.S.B. = International Accounting Standards 

LBOs = Leveraged Buyout 

M&A = Mergers and Acquisitions  

MBOs = Management BuyOuts 
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NPLs = Nonperforming Loan  

ROA = Return On Assets 

ROE = Return On Equity 

SFAS = Statement of Financial Accounting Standards 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Χαρακτηριστικό της σηµερινής κυρίως εποχής είναι οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και 

οι διαρκείς µεταβολές των συνθηκών, ως αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης και 

της διεθνοποίησης των αγορών. Παράλληλα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που παρα-

τηρείται τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, έχει αυξήσει την τάση των αγορών για αλ-

ληλεπίδραση µεταξύ τους µε την ταχύτατη µεταφορά τόσο των υφιστάµενων πλεονε-

κτηµάτων όσο και των µειονεκτηµάτων τους. Οι επιχειρήσεις µε τη σειρά τους ως 

ενεργά τµήµατα των αγορών προσπαθούν συνεχώς να παρακολουθήσουν τις διεθνείς 

εξελίξεις, ώστε ανταπεξέρθουν στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, να ενι-

σχύσουν την θέση τους και να επιτύχουν την βασική επιδίωξη τους, που δεν είναι άλ-

λη παρά η µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.  

Στην προσπάθεια τους αυτή αναπτύσσουν εργαλεία εταιρικής στρατηγικής, όπως 

είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η διαφοροποίηση των ήδη υπαρχόντων, ή ακόµα 

η διείσδυση σε µία νέα αγορά είτε γεωγραφικά είτε βάσει προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης της κατάλληλης στρατηγικής, οι επιχειρήσεις έτειναν 

στην σύµπραξη των εταιρικών τους δυνάµεων και στην δηµιουργία εποµένως Συγχω-

νεύσεων και Εξαγορών. Οι Σ&Ε είναι ένα φαινόµενο µε ιστορία τουλάχιστον 100 ε-

τών, το οποίο γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη κατά βάση στις Η.Π.Α. και έπειτα στις χώ-

ρες της Ευρώπης και Ασίας. Σήµερα αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής µε µεγάλη 

εµβέλεια, που έχει εξελιχθεί και αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα της απελευθέρωσης των 

αγορών και της τεχνολογικής έκρηξης. Οι επιχειρήσεις µέσω των Σ&Ε επιθυµούν να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, να αυξήσουν το µερίδιο τους στην αγορά 

και εποµένως να αυξήσουν τον έλεγχο τους, ενώ παράλληλα επιδιώκουν µείωση του 

κόστους και αύξηση των κερδών επωφελούµενες των πλεονεκτηµάτων που προσφέ-

ρουν οι οικονοµίες κλίµακας. 

Βέβαια παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν να καταστούν αποτελε-

σµατικότερες µέσω της δηµιουργίας Σ&Ε, είναι δυνατό να εµφανιστούν απρόσµενα 

αποτελέσµατα καθώς αποτελούν πολύπλοκες και σύνθετες διαδικασίες. Είναι χαρα-
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κτηριστικό µάλιστα µε βάση τις διεθνείς µελέτες ότι τα αποτελέσµατα των επιχειρή-

σεων µετά από µία Σ&Ε αναφορικά µε την απόδοση τους, διαφέρουν ανάµεσα στην 

εταιρία-αγοραστή και την εταιρία στόχο, ενώ αποτελούν αντικείµενο αντικρουόµε-

νων απόψεων όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και δυνατότητα λύσεων που αυ-

τές προσφέρουν. 

Είναι εποµένως εµφανές ότι απαιτείται ένας ολοκληρωµένος και προσεχτικός 

σχεδιασµός της διαδικασίας και των στρατηγικών που θα ακολουθηθούν κατά την 

σύναψη µίας Σ&Ε. Το γεγονός ταυτόχρονα ότι συµµετέχουν επιχειρήσεις, οι οποίες 

ενδεχοµένως είναι διαφορετικές ή ακόµα και αντίθετες µεταξύ τους, κάνει τον σχεδι-

ασµό επιτακτικότερο, ώστε να είναι υψηλότερες οι πιθανότητες επιτυχίας της Σ&Ε. 

Τα κίνητρα των δύο αντισυµβαλλόµενων πλευρών δύνανται να διαφέρουν καθώς η 

µεν εταιρία-αγοραστής επιθυµεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε το χαµηλότερο 

κόστος να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία, ενώ η εταιρία-στόχος επιδιώκει την αύ-

ξηση του αντιτίµου προσφοράς και µία καλύτερη επενδυτική πρόταση. Κύριος στό-

χος όµως και των δύο είναι βέβαια η µεγιστοποίηση της αξία των µετόχων τους. 

Παρατηρείται εποµένως ότι οι Σ&Ε είναι ένα πολύπλευρο φαινόµενο, το οποίο θα 

πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς ώστε να καταστεί επιτυχή η έκβαση του. ∆ιεθνείς έ-

ρευνες έχουν ασχοληθεί τόσο µε την εξέταση των κινήτρων και γενικότερα του τρό-

που µε τον οποίο πραγµατοποιείται σε κάθε στάδιο όσο και µε την αποτελεσµατικό-

τητα του και την εκπλήρωση των στόχων των εταιριών. Ένα από τα θέµατα αναφορι-

κά µε τις Σ&Ε που κρίνεται άξιο αναφοράς και µελέτης είναι η εξέταση της υπεραξί-

ας που δηµιουργείται µετά από µία απόκτηση. Η αναγνώριση και επιµέτρηση της υ-

περαξίας καθώς και ο τρόπος λογιστικού χειρισµού της, αποτελούν αντικείµενα έρευ-

νας καθώς επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης στην οποία εµφανίζονται. Ειδικότε-

ρα την τελευταία δεκαετία µε την έκδοση του ∆.Π.Χ.Α 3 παρατηρείται µία προσπά-

θεια για εναρµόνιση των διαδικασιών και την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµά-

των. 

Αντικείµενο εποµένως της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα αποτελέσει η ε-

ξέταση του φαινοµένου των Σ&Ε µέσα από διάφορες πτυχές, καθώς παρά τις όποιες 

αδυναµίες και τα προβλήµατα, αποτελούν στην ουσία ένα από τα κυριότερα εργαλεία 

στρατηγικής στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον. Σκοπός της προ-

σπάθειας εξέτασης τους φαινόµενου θα είναι η διαπίστωση ή όχι της αποτελεσµατι-

κότητας έπειτα από µία Σ&Ε και η ανάλυση των κύριων γνωρισµάτων τους, ενώ µέ-
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σα από την εµπειρική έρευνα επιδιώκεται να ερµηνευθεί η σχέση της υπεραξίας µετά 

από απόκτηση µε την αξία της επιχείρησης. 

 

1.2 Ορισµοί-Έννοιες-Κατηγορίες των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταµένη χρήση των όρων της Συγχώνευσης και Εξα-

γοράς λόγω των ωφελειών και κινήτρων που προσφέρουν. Τόσο η ελληνική όσο και 

η ξένη βιβλιογραφία έχουν ασχοληθεί µε την σηµασιολογική ερµηνεία των παραπάνω 

όρων, καθώς αποτελούν δύο διαφορετικές νοµικές έννοιες µε τις οποίες εκφράζεται η 

συνένωση επιχειρήσεων κάτω από µια ενιαία διεύθυνση µε κοινούς πόρους και στό-

χους. Τα είδη και η κατηγοριοποίηση των Σ&Ε διακρίνονται µε βάση ορισµένα κρι-

τήρια, τα οποία αποτελούν στην ουσία και τα διακριτά χαρακτηριστικά τους. Συγκε-

κριµένα η κατηγοριοποίηση τους αποτελείται από 5 µεγάλες ενότητες1, οι οποίες α-

ναλυτικά έχουν ως εξής: 

Α) νοµική υπόσταση της εξαγοραζόµενης 

Την νοµική υπόσταση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης όσον αφορά την χρονική πε-

ρίοδο µετά τη συγχώνευση και το λογιστικό χειρισµό αυτής. Στο σηµείο αυτό θα πρέ-

πει να αναφερθούν οι ορισµοί των Σ&Ε όπως αυτοί διατυπώνονται µε βάση το ελλη-

νικό νοµικό πλαίσιο του κ.ν.2190/1920 και την ξένη βιβλιογραφία. Εποµένως ορίζο-

νται ως: 

1)  εξαγορά, εκείνη η διαδικασία απόκτησης ενός τµήµατος (πλειοψηφικού µέρους) ή 

και ολόκληρης της ιδιοκτησίας της επιχειρήσεως, κατά την οποία η αγοράστρια 

εταιρία καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιµο και µε αυτόν τον τρόπο αποκτά τον έ-

λεγχο της εξαγοραζόµενης επιχειρήσεως. Η µεταβίβαση γίνεται τις περισσότερες 

φορές µέσω της καταβολής µετρητών, ενώ δεν αποκλείεται η ανταλλαγή/αγορά 

µετοχών µέσω του χρηµατιστηρίου. Η επιχείρηση που αποτελεί τον στόχο εξαγο-

ράς αναφέρεται ως εταιρία στόχος/εξαγοραζόµενη και η εταιρία που κινεί τη δια-

δικασία της εξαγοράς αναφέρεται ως εξαγοράζουσα/αγοράστρια επιχείρηση. Η 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση µπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως υποκείµενο δι-

καίου, αποτελώντας ουσιαστικά µία θυγατρική εταιρία της εξαγοράζουσας. 

                                                 
1 Η παρούσα κατηγοριοποίηση βασίζεται στο σύγγραµµα του: Κυριαζής, ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και 
Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε, σελ.16-18 
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη περιπτώσεων κατά τις οποίες η 

εξαγοράζουσα εταιρία κατέχει µειοψηφικό πακέτο µετοχών ή ποσοστό ανάλογο 

επί της συνολικής ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζό-

µενης καθώς είτε έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διοίκηση είτε 

τα εναποµείναντα µερίδια µετοχών είναι κατακερµατισµένα. 

2)  συγχώνευση, η συνένωση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε µία, κατά την ο-

ποία τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφηµένης ε-

ταιρίας µεταβιβάζονται στην απορροφώσα επιχείρηση (έναντι µετοχών βάσει µιας 

καθορισθείσης σχέσεως ανταλλαγής), η οποία συνήθως διατηρεί την αρχική εται-

ρική της ταυτότητα και αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ε-

νιαίας επιχειρηµατικής δοµής. Η απορροφηµένη επιχείρηση από την άλλη πλευρά 

παύει να υφίσταται ως υποκείµενο δικαίου, δηλαδή λύεται χωρίς ωστόσο να εκ-

καθαρίζεται. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές µορφές 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και µπορούν να εντοπιστούν µε διάφορες νοµικές µορ-

φές. Συγκεκριµένα2: 

• Merger by absorption (συγχώνευση µε απορρόφηση): η ενοποίηση κατά την 

οποία οι εταιρίες συνενώνονται και η εταιρία στόχος-απορροφηµένη παύει να 

υφίσταται σαν ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα, ενώ η αγοράστρια διατηρεί 

τόσο την οντότητα της όσο και το όνοµα της αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα 

όλες τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφηµένης. 

• Merges by consolidation (συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρίας): αποτελεί 

την ένωση των εταιριών, όπου δηµιουργείται µια εκ νέου εταιρική οντότητα 

µε νέα νοµική υπόσταση και όνοµα, µε τις παλαιότερες να έχουν παύσει ολο-

κληρωτικά τη λειτουργία τους. 

• Merger by acquisition-συγχώνευση µε εξαγορά: όπου η εξαγοραζόµενη επι-

χείρηση αποκτάται για µετρητά ή µετοχές και διακρίνεται σε: 

Α. εξαγορά µε απόκτηση του µετοχικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης (acquisi-

tion of stock) 

                                                 
2 Gaughan, P. A. (2007), Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, John Wiley & Sons, 
pp.285-325 
  Παζάρσκης, Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη,σελ.25-26 
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Β. εξαγορά µε απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης 

(acquisition of assets) 

Γενικότερα βασιζόµενοι στους ορισµούς των δύο εννοιών θα µπορούσε να λεχθεί 

πως η συγχώνευση αποτελεί το αποτέλεσµα µιας κοινής απόφασης δύο ή περισσοτέ-

ρων εταιριών να ενωθούν και να σχηµατίσουν µια νέα νοµική οντότητα. Από την άλ-

λη πλευρά η εξαγορά χαρακτηρίζεται από την αγορά µιας εταιρίας από µια άλλη είτε 

µε φιλικό είτε µε επιθετικό τρόπο, όπου τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητι-

κού της επιχείρησης που πωλείται απορροφώνται από την εταιρία-αγοραστή. 

Β) την στάση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης όσον αφορά την Σ&Ε
3: 

1)  φιλική (friendly): είναι µια συνένωση επιχειρήσεων, η οποία προκύπτει µέσα από 

τη συµφωνία των διοικήσεων των εµπλεκόµενων πλευρών και ιδιαίτερα την έ-

γκριση της εταιρίας-στόχου. Περιλαµβάνει την από κοινού αποδοχή του αντιτίµου 

εξαγοράς της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται δηµοσιοποίηση της παραπάνω 

συµφωνίας στους µετόχους, στους οποίους γίνεται σύσταση να προβούν σε έ-

γκριση της µε βάση τις νοµικές διαδικασίες. 

2)  επιθετική-εχθρική (hostile): αποτελεί εκείνη την κατηγορία ενοποίησης κατά την 

οποία η διοίκηση της εταιρίας στόχου απορρίπτει την προσφορά, αλλά ο αγορα-

στής εξακολουθεί να επιθυµεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η διάσταση α-

πόψεων των εµπλεκόµενων πλευρών είναι δυνατό να αφορά την αξία του µετοχι-

κού κεφαλαίου και του αντιτίµου εξαγοράς, την εφαρµογή συγκεκριµένων πολι-

τικών κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση της Σ&Ε, όπως επίσης την εξέ-

λιξη και τη προσωπική φιλοδοξία των ανώτερων στελεχών της εταιρίας στόχου4. 

Για την αντιµετώπιση της παραπάνω κατάστασης και την πραγµατοποίηση της 

συµφωνίας εξαγοράς η διοίκηση της εταιρίας-αγοραστή προβαίνει είτε σε δηµό-

σια προσφορά στους µετόχους, προκειµένου να τους πείσει να πουλήσουν το µε-

ρίδιο τους, είτε σε αθόρυβη απόκτηση του ελέγχου του διοικητικού συµβουλίου 

της εξαγοραζόµενης µε την σταδιακή κατοχή πακέτων µετοχών της στο χρηµατι-

στήριο. Βεβαίως είναι δυνατό να υπάρξει και συνδυασµός των δυο παραπάνω µε-

θόδων προκειµένου να εγκριθεί η εξαγορά, ενώ προϋποθέσεις5 για την χρήση 

                                                 
3Morck R., Shleifer A. and R. Vishny (1988), “Characteristics of targets of hostile and friendly take-
overs”, in A. Auerbach (ed.), Corporate takeovers: Causes and consequences (Chicago: University of 
Chicago Press), pp.101-136 
4 Soubeniotis et. al (2006), “Evaluation of Mergers & Acquisitions in Greece”, International Research 
Journal of Finance and Economics, Vol. 1, pp.92-104 
5 Παπαδάκης, Β (2007), Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, 5η έκδοση, 
Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου, σελ.452 
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τους είναι η επιχείρηση να αποτελεί εισηγµένη εταιρία στο χρηµατιστήριο και να 

υπάρχει µεγάλη διασπορά στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της των ώστε 

να καθίσταται δύσκολή η κατοχή πλειοψηφικού πακέτου µετοχών ικανού να ε-

λέγχει τις αποφάσεις της διοίκησης. 

Χαρακτηριστικό ακόµα µια εχθρικής εξαγοράς αποτελεί η αποχώρηση ορισµένων 

στελεχών αντίθετων µε την εν λόγω διαδικασία καθώς επίσης η ύπαρξη επιπρόσθε-

των οικονοµικών εξόδων από µέρους της αγοράστριας αφού η πρόσβαση και από-

κτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καθίσταται οπωσδήποτε δυσκολότερη. Τέλος 

όσον αφορά τις δύο αυτές κατηγορίες Σ&Ε παρατηρείται πως συνήθως οι δηµόσιες 

προσφορές είναι εχθρικές, ενώ οι συγχωνεύσεις φιλικές. 

Γ) συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή βαθµό ολοκλήρωσης  

Με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόµενο βαθµό ολοκλήρω-

σης διακρίνονται σε διακρίνονται σε6: 

1) Συσχετισµένες (related mergers ή concentric mergers) που αφορούν στρατηγική 

συσχετισµένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε: 

• οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers), στη διεθνή βιβλιογραφία συνα-

ντώνται και ως tactical M&As7 και αναφέρονται σε επιχειρήσεις δραστηριοποί-

ησης του ίδιου κλάδου, που παράγουν δηλαδή ή παρέχουν οµοειδή προϊόντα και 

υπηρεσίες. Στόχος αυτού του είδους των Σ&Ε αποτελεί η όσο το δυνατόν µείω-

ση του ανταγωνισµού και η ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς µέσω της αυξη-

µένης κατοχής µεριδίων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διαπραγµατευτική ι-

κανότητα της επιχείρησης αποκοµίζοντας και τα ανάλογα οικονοµικά οφέλη, 

ενώ ως προς τον κίνδυνο οι παραπάνω συνενώσεις χαρακτηρίζονται ως χαµηλής 

επικινδυνότητας.8 

• κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), αφορούν εταιρίες των οποίων το αντι-

κείµενο δραστηριότητας ανήκει σε διαδοχικά τµήµατα των λειτουργιών της πα-

ραγωγικής διαδικασίας, αποσκοπώντας στην δηµιουργία µίας ενιαίας οντότητας 

είτε πρόκειται προς τα εµπρός (forward vertical integration) είτε προς τα 

πίσω(backward vertical integration). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

                                                 
6 Lubatkin, M. (1983), “Mergers and the Performance of the Acquiring Firm”, Academy of Manage-
ment Review, Vol.8(2), pp.218-225 
7 Παζάρσκης Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη σελ.27 
8 Kitching, J. (1967), “Why do mergers miscarry”, Harvard Business Review, Vol.45(6),pp. 84-101. 
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περίπτωση όπου µια επιχείρησης εξαγοράζει τους προµηθευτές της προκειµένου 

να αποκοµίσει τα οικονοµικά οφέλη όπως η µείωση του κόστους παραγωγής, ο 

καταµερισµός των εργασιών και η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων (οικονοµίες 

κλίµακας).9 

2) Concentric or congeneric- οµοκεντρική ή οµογενή, στη συγκεκριµένη περίπτωση 

εντοπίζονται επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο, τα προϊόντα τους 

ωστόσο δεν είναι ούτε οµοειδή ούτε αποτελούν µέρος της ίδια γραµµής παραγω-

γής. Στόχος των επιχειρήσεων είναι ο συνδυασµός των επιµέρους διαδικασιών, 

γεγονός όµως που εµπεριέχει ένα υψηλότερο βαθµό κινδύνου.10 

3)  Ασυσχέτιστες (unrelated mergers ή conglomerates)που αφορούν σε κλάδους δρα-

στηριότητας που δεν σχετίζονται άµεσα µεταξύ τους. Αποτελούνται από τελείως 

διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες και κύριος σκοπός των διοικήσεων τους απο-

τελεί η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των επενδυτικών τους κεφαλαίων. 

Για αυτό τον λόγο προτιµώνται επιχειρήσεις µε περιθώριο ανάπτυξης στο µέλλον 

(Κitching 1967, Lubatkin 1983). Η συγκεκριµένη κατηγορία Σ&Ε διακρίνεται σε 

δύο ακόµη υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τοµέα που επιθυµεί να εστιάσει η 

Σ&Ε. Έτσι εάν επιδιώκεται να επεκταθεί ο χώρος δράσης στην αγορά, τότε ανα-

φερόµαστε σε Επεκτατικές ∆ιαγώνιες της αγοράς, ενώ εάν επιδιώκεται να επε-

κταθεί η διάθεση του προϊόντος ή να διαφοροποιηθεί µέσω διαποικίλησης η πα-

ραγωγή, τότε αναφερόµαστε σε Επεκτατικές ∆ιαγώνιες του προϊόντος.11 

∆) µε βάση τον τρόπο της προσφοράς εξαγοράς διακρίνονται σε: 

1) ∆ηµόσια προσφορά στους µετόχους (public tender offer), η οποία όπως αναφέρ-

θηκε παραπάνω εντοπίζεται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις των εχθρικών εξαγορών 

2) Συγχώνευση (merger) 

3) Proxy fights (ΗΠΑ). «Αναφέρεται στην προσπάθεια µερίδας µετόχων ή του man-

agement να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας και του διοικητικού συµβουλίου, 

προτρέποντας τους µετόχους να ψηφίσουν µέσω των αντιπροσώπων(proxy con-

tests)»12. 

                                                 
9 Stigler, G. J (1958), “Economies of Scale”, The. JL & Econ., Vol.1, 54. 
10 Παζάρσκης, Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλο-
νίκη, σελ.27-28 
11 Brealy R. and Myers S. (1996), Principles of Corporate Finance, 5th Edition, McGraw-Hill Higher 
Education, U.S. 
12 Κυριαζής, ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε, 
σελ. 16 
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Ε) µε βάση τους επιθυµητούς στόχους που προσδοκά να πετύχει η αγοράστρια 

εταιρία (Παζάρσκης 2008): 

1) Επενδυτικές: σκοπός είναι η εκµετάλλευση υφιστάµενων οικονοµικών ευκαιριών 

για την απόκτηση κέρδους. Συνήθως η αγοράστρια εταιρία επιλέγει να στοχο-

ποιήσει εταιρίες διαφορετικού κλάδου και αντικειµένου, όπου δεν κατέχει την 

απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία και για αυτό το λόγο διατηρεί ανεπηρέ-

αστη τη δοµή της εταιρίας-στόχου. Ανάλογα µε την απόδοση ή τις επενδυτικές 

της επιλογές είναι πιθανό να την µεταπωλήσει στο µέλλον. 

2) Ανανεωτικές ή συµπληρωµατικές: στοχεύει στην αλληλοσυµπλήρωση µέσω της 

εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων και πλεονεκτηµάτων της εταιρίας στόχου δια-

τηρώντας τα ενσώµατα (όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, κεφαλαιουχικό εξοπλι-

σµό) καθώς και τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία της ως έχουν (όπως πατέντες, 

φήµη, πελάτες). 

3) Απόκτηση µέσω Σ&Ε για άµεση ρευστοποίηση: στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

αγοράστρια εταιρία επιδιώκει να αποκοµίσει το µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος 

από την µεταπώληση της εταιρίας στόχου. Για τον σκοπό αυτό δεν επιδιώκει την 

απευθείας µεταπώληση της σαν µια ενιαία οντότητα παρά την τµηµατική. 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες Σ&Ε εντοπίζονται και οι αποσχίσεις (di-

vestments)13 των εταιριών, οι οποίες ονοµάζονται και reverse takeovers ή demergers, 

καθώς αποτελούν εξορισµού αντίθετες κινήσεις. Οι αποσχίσεις µπορούν να εµφανι-

στούν σε διαφορετικές περιπτώσεις και µε διαφορετικούς τρόπους. Είναι δυνατό να 

αποσχισθεί ένα τµήµα ή µονάδα µιας εταιρίας (εκποίηση-sell-offs), αλλά ακόµα και 

µία ολόκληρη εταιρία από την µητρική της δηµιουργώντας µία νέα αυτόνοµη οντότη-

τα (αποσκίρτηση-spin-offs). Ακόµα συναντάται η περίπτωση κατά την οποία οι µέτο-

χοι της µητρικής αποκτούν µέσω ανταλλαγής, µετοχές της θυγατρικής (split-offs), 

αλλά και η απόσχιση όπου η µητρική µέσω τµηµατικών αποσχίσεων παύει τελικά την 

λειτουργία της (κατάτµηση-split-ups). Τέλος απόσχιση µίας εταιρίας µπορεί να πραγ-

µατοποιηθεί, όταν µία µητρική µέσω δηµόσιας συγγραφής µειώνει το ποσοστό της σε 

θυγατρική της (Κυριαζής 2007) 

Στο σηµείο αυτό είναι δυνατό να αναφερθούν κατηγορίες Σ&Ε, οι οποίες παρου-

σιάζουν ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά14: 

                                                 
13 Weston et al (1996), Mergers, Restructuring and Corporate Control, 2th Edition, Prentice Hall, New 
Jersey, U.S. 
14 http://www.euretirio.com/2013/06/exagora.html  
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• Αντίστροφη εξαγορά (reverse takeover): Αποτελεί εκείνη την περίπτωση κατά 

την οποία µία επιχείρηση, που δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο επιδιώ-

κει να εισέλθει µέσω της αγοράς σηµαντικού ποσοστού των µετοχών µιας ήδη 

εισηγµένης. Αφού η ιδιωτική επιχείρηση έχει αποκτήσει σηµαντικό µερίδιο 

επί της δηµόσιας στη συνέχεια ανταλλάσει τις µετοχές της µε εκείνης της δη-

µόσιας, καταφέρνοντας µε τον τρόπο αυτό να µετατραπεί σε δηµόσια χωρίς 

να χρειαστεί η συγκεκριµένη διαδικασία που κανονικά ακολουθείται. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της αντίστροφης εξαγοράς έναντι της συµβατικής 

δηµόσιας προσφοράς, αποτελεί το γεγονός ότι η συµφωνία πραγµατοποιείται 

ανάµεσα σε δύο εταιρίες και δεν επηρεάζεται τόσο από τη χρηµαταγορά.  

• Εξαγορά split and sell: Σκοπός της εταιρίας αγοραστή στη συγκεκριµένη πε-

ρίπτωση είναι η εξαγορά µιας εταιρίας µε στόχο ορισµένα περιουσιακά της 

στοιχεία είτε αυτό είναι το πελατολόγιο της, είτε πατέντες, κανάλια διανοµής 

κτλ. «Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της µεταπωλούνται απευθείας ώστε 

να επανακτηθεί µέρους του κόστους εξαγοράς της εταιρίας.» 

• Εξαγορά backflip: Η παραπάνω µέθοδος χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις 

που η εταιρία στόχος αποτελεί επιχείρηση µε επωνυµία εδραιωµένη στην α-

γορά, ενώ η εταιρία αγοραστής είναι λιγότερη γνωστή αν και µεγαλύτερη. 

Έτσι η εταιρία-αγοραστής µετατρέπεται σε θυγατρική της πρώτης, εκµεταλ-

λευόµενη το όνοµα και την παρουσία της πρώτης. 

• Μοχλευµένη εξαγορά (leveraged buyouts): Αποτελεί τεχνική που χρησιµοποι-

είται ιδιαίτερα από εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity 

companies). Η εταιρία αγοραστής επιλέγει να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά 

µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης (δάνειο), που µεταφέρεται στις υποχρεώ-

σεις του ισολογισµού και οφείλει στη συνέχεια να ξεχρεώσει (αποτελεί επέν-

δυση αυξηµένου κινδύνου). 

Επιπρόσθετα διακρίνεται µε βάση την βιβλιογραφία (Κυριαζής 2007) η επιχειρη-

µατική µετατροπή: MBOs (Management BuyOuts), όπου µία οµάδα των στελεχών 

της εταιρίας (ή και άλλης οµάδας επενδυτών «venture capital») επιλέγει την αγορά 

µέρους των µετοχών της και τη µετατροπή της σε µη εισηγµένη εταιρία (going pri-

vate transactions). 
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1.3 Στάδια ∆ιαδικασίας Ενοποίησης 
 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιριών πραγµατοποι-

ούνται έχοντας βασικό σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριµένων στρατηγικών και πολι-

τικών, µε επιπτώσεις όχι µόνο ως προς τις ίδιες τις εταιρίες αλλά και προς τους εργα-

ζόµενους, τους ανταγωνιστές και γενικότερα την ίδια τη οικονοµία. Παρατηρείται 

εποµένως ότι αποτελούν επιχειρηµατικές µορφές που θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτε-

ρης σηµασίας και προσοχής, καθώς η επιτυχία ή αποτυχία τους εξαρτάται από πολ-

λούς παράγοντες. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ορθή πραγµατο-

ποίηση µιας Σ&Ε αποτελεί η σωστά οργανωµένη διαδικασία της ενοποίησης, η οποία 

θα θέσει την βάση για τις µετέπειτα εξελίξεις. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία15 

η διαδικασία της Σ&Ε θα µπορούσε να διακριθεί σε πέντε επιµέρους στάδια καθένα 

από τα οποία συµβάλλει στην απλούστευση της πολυπλοκότητας µίας Σ&Ε και απο-

τελεί τη συνέχεια του προηγούµενου. 

Αναλυτικότερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει την 

ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής (corporate strategy development). Η διοίκηση της 

εταιρίας θα πρέπει να διαµορφώσει εκείνη την στρατηγική που θα βρίσκεται σε συµ-

φωνία µε τις επιµέρους επιχειρηµατικές µονάδες της, ώστε να λειτουργεί ως µία ε-

νιαία και ολοκληρωµένη οντότητα. Την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής στρατηγι-

κής βοηθούν χρήσιµα εργαλεία, όπως η ανάλυση των πέντε δυνάµεων του Porter, η 

Pest analysis καθώς και η SWOT16. 

Στη συνέχεια και αφού προηγουµένως έχει καθορισθεί η εταιρική στρατηγική, η 

εταιρία θα πρέπει να εστιάσει στην επιλογή µιας συγκεκριµένης στρατηγικής εξαγο-

ρών (selection of acquisition strategy). Στο σηµείο αυτό η εταιρία θα πρέπει να εκτι-

µήσει και να αξιολογήσει την ικανότητα της εταιρίας-στόχου να δηµιουργεί αξία. Θα 

πρέπει δηλαδή να κριθεί εάν η εταιρία-στόχος µέσω των πόρων της µπορεί να προ-

σφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την δυνατότητα συνεργιών ή αυξηµένη από-

δοση σε σχέση µε το κόστος κεφαλαίου µέσω των περιουσιακών της στοιχείων και 

της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της. 

                                                 
15 Sudarsanam, S. (2003), Creating value from mergers and acquisitions: the challenges: an integrated 
and international perspective, Prentice Hall International, London 
16 Κυριαζής, ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ. 19-20 
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Καθώς η διοίκηση της εταιρίας έχει αποφασίσει τους στόχους και τις στρατηγικές 

της, ακολούθως θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πιο τεχνητά θέµατα όπως είναι η οικο-

δόµηση της συµφωνίας εξαγοράς και η διαπραγµάτευση της (deal structuring and ne-

gotiation)17. Αναλυτικότερα το συγκεκριµένο στάδιο περιλαµβάνει διάφορες µορφές 

διεργασιών, όπως για παράδειγµα η επιλογή των συµβούλων (επενδυτικών και φορο-

λογικών), των δικηγόρων αλλά και ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα 

προβούν στον κατάλληλο έλεγχο της εταιρίας-στόχου ώστε να συγκεντρωθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και στην αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων της, ενώ παράλληλα τόσο η εταιρία-αγοραστής όσο και η εταιρία-στόχος 

αναπτύσσουν τις στρατηγικές εξαγοράς και άµυνας αντίστοιχα. Ακόµα σηµαντικό 

µέρος των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο της συγχώ-

νευσης αποτελεί ο καθορισµός των θέσεων εργασίας τόσο των ανώτατων στελεχών 

όσο και των επιµέρους βοηθητικών. 

Το επόµενο στάδιο αποτελεί την λογική συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, δη-

λαδή την πραγµατοποίηση της Σ&Ε. Στο σηµείο αυτό δύνανται να εντοπισθούν τυχόν 

αδυναµίες και προβλήµατα, αλλά ταυτόχρονα και αποκλίσεις που δεν είχαν προβλεφ-

θεί κατά τη διάρκεια των παραπάνω σταδίων. Η πληροφόρηση, η οργανωτική δοµή 

αλλά κυρίως ο ανθρώπινος παράγοντας παίζουν τον βασικότερο ρόλο στην δηµιουρ-

γία αλλά και τη διαχείριση των προβληµάτων που θα προκύψουν.18 

Το τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας των Σ&Ε είναι η α-

ξιολόγηση και η εκµάθηση (post acquisition audit and learning). Στο σηµείο αυτό ε-

κτιµάται η επιτυχία ή αποτυχία της Σ&Ε, η ύπαρξη αδυναµιών και αποκλίσεων από 

τους βασικούς αρχικούς στόχούς, καθώς και το εάν δηµιουργήθηκε αξία από τη συγ-

χώνευση. Το συγκεκριµένο στάδιο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να εκτιµήσουν 

τα σηµεία εκείνα στα οποία οι αλλαγές είναι επιτακτικές και να βοηθήσουν σε µελλο-

ντικές ανάλογες ενέργειες. Είναι απαραίτητο οι εταιρίες να βασίζονται στην εµπειρία 

του παρελθόντος και να µην την προσπερνούν καθώς τα λάθη τους θα επαναλαµβά-

νονται και η αποτυχία θα διαιωνίζεται. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι τα παραπάνω στάδια αποτελούν 

τµήµατα µίας ολοκληρωµένης διαδικασίας ενοποίησης, καθένα από τα οποία προσθέ-

                                                 
17 Gaughan, P. A. (2007), Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, John Wiley & Sons, 
pp.285-325 
18 Κυριαζής, ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ. 19-20 
 



 

 12 

τει την απαραίτητη γνώση και πληροφόρηση για την επιτυχία µίας Σ&Ε. Είναι βέβαια 

καθοριστικής σηµασίας το κατά πόσον ο ανθρώπινος παράγοντας θα χρησιµοποιήσει 

τα συγκεκριµένα εργαλεία για να επιτύχει την µέγιστη αποτελεσµατικότητα. 

1.4 Ιστορική Εξέλιξη των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ∆ιεθνώς 
 

Η παρουσία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην παγκόσµια οικονοµία έχει τις 

ρίζες της τουλάχιστον ένα αιώνα από σήµερα. Παρατηρείται διαχρονικά, πως οι Σ&Ε 

δεν εµφανίζονται µεµονωµένα αλλά σε µεγάλες ποσότητες όγκου συναλλαγών, των 

λεγόµενων κυµάτων (merger waves), καθένα από τα οποία αναλόγως της χρονικής 

περιόδου έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αποτελούν ένα φαινόµενο, το 

οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον έρευνας, όχι µόνο για τις επιπτώσεις που επιφέ-

ρει αλλά και για τις αιτίες που το προκαλούν, καθώς τόσο µικροοικονοµικοί όσο και 

µακροοικονοµικοί παράγοντες επηρεάζουν την δηµιουργία αλλά και την αύξηση του 

όγκου των κυµάτων. Για την εξήγηση του φαινόµενου έχουν διατυπωθεί πλήθος θεω-

ριών µε τις σηµαντικότερες να είναι οι νεοκλασικές οικονοµικές (στόχος η µεγιστο-

ποίηση της αξίας των µετόχων), οι διοικητικές και οι θεωρίες συµπεριφοράς.19 Χαρα-

κτηριστικό ακόµα ορισµένων κυµάτων είναι ότι ιστορικά έχουν συνδεθεί µε «περιό-

δους οικονοµικής άνθησης και χρηµατιστηριακής ευφορίας (bull markets), ενώ αντί-

θετα παρουσιάζουν µείωση σε εποχές ύφεσης και χρηµατιστηριακής πτώσης (bear 

markets)»20. Μάλιστα ο Gort προκειµένου να ερµηνεύσει αυτή την συσχέτιση των 

κυµάτων µε την οικονοµική ανάπτυξη, διατύπωσε τη θεωρία της «διατάραξης» των 

αγορών (disturbance theory of merger waves).21 

Μελετώντας ιστορικά τα κύµατα, είναι αξιοσηµείωτο ότι κύριο ρόλο για την δη-

µιουργία τους κατέχει η ήπειρος µε την οικονοµική της συγκυρία, µιας και οι αιτίες 

για την ανάπτυξη τους πολλές φορές δύναται να διαφέρουν ακόµα και από χώρα σε 

χώρα. Συγκεκριµένα τα κύµατα των Σ&Ε έκαναν πρωταρχικά την εµφάνιση τους στις 

Η.Π.Α., όπου και γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση. Αντιθέτως οι χώρες της Ευρώπης κα-

                                                 
19Mariana, V. (2012), “An Overview On The Determinants Of Mergers And Acquisitions Waves”, An-
nals of Faculty of Economics, Vol.1(2), pp.390-397. 
  Gugler, K., Mueller, D. C. and Weichselbaumer, M. (2012), “The determinants of merger waves: An 
international perspective”, International Journal of Industrial Organization, Vol.30(1), pp. 1-15. 
20 Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ.22 
21Gort M. (1969), “An Economic Disturbance Theory of mergers”, Quarterly Journal of Economics, 
Vol. 11, pp.241-273 
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θυστέρησαν στην χρήση των Σ&Ε ως εργαλείο εταιρικής στρατηγικής (µετά το 

1987), µε εξαίρεση τη Μ.Βρετανία (1960) και τις υπόλοιπες αγγλοσαξονικές χώρες. 

Όσον αφορά τα κύµατα Σ&Ε, που δηµιουργήθηκαν στις Η.Π.Α διακρίνονται 6 περίο-

δοι
22: 

• 1ηπερίοδος (1890-1905): παρουσιάστηκε στη δευτερογενή παραγωγή µε τη βιο-

µηχανική επανάσταση και τη βαριά βιοµηχανία (εξοπλισµός, µέταλλα κ.α.) να έχουν 

τον κύριο ρόλο, ενώ ο κύριος σκοπός ήταν η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Η 

πλειοψηφία των εταιριών-αγοραστή επιθυµούσε την Σ&Ε µε εταιρίες του ίδιου κλά-

δου, δηµιουργώντας οριζόντιες συνενώσεις (Bancel & Duval-hamel, 2008, Lees, 

2003)23. Με αυτόν τον τρόπο επεδίωκαν την ενοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής 

και τη µείωση του ανταγωνισµού (Lamoreaux, 1985). Άµεση συνέπεια υπήρξε τη συ-

γκεκριµένη περίοδο η κυριαρχία των µονοπωλίων (mergers for monopoly, Stigler, 

195024), ιδιαίτερα στους τοµείς των µεταφορών και µεταλλευµάτων, µε την ελλιπή 

παρουσία περιορισµών να τη διευκολύνει. Η αξία του κύµατος ήταν σε δολάρια USD 

26 δις (µε βάση τον πληθωρισµό του 1972), ενώ το τέλος της περιόδου επέρχεται µε 

το πρώτο κραχ της αµερικανικής αγοράς (1903-1904). 

• 2η περίοδος (1920-1929): η ανάπτυξη των µονοπωλίων κατά την προηγούµενη 

περίοδο, οδήγησε τους κυβερνητικούς και δικαστικούς φορείς στην θέσπιση αντιµο-

νοπωλιακής νοµοθεσίας (Clayton antitrust act of 1914) και στη διενέργεια ελέγχων. 

Ως επακόλουθο των γεγονότων αποτέλεσε η δηµιουργία ολιγοπωλίων ανάµεσα σε 

επιχειρήσεις µε συµπληρωµατικές-συσχετισµένες δραστηριότητες, µε τις κάθετες 

συγχωνεύσεις να επικρατούν. Η αξία του δεύτερου κύµατος ανέρχεται σε USD 30 δις 

(προσαρµοσµένη αξία όπως και παραπάνω), ενώ η λήξη του σχετίζεται µε την εµφά-

νιση του δεύτερου µεγάλου κραχ το 1929. 

• 3η περίοδος (δεκαετία 1960)25: η αυστηρή αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία της 

προηγούµενης περιόδου ενισχύθηκε, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη Σ&Ε από επιχει-

                                                 
22 Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ. 21-25 
  Mariana, V. (2012), “Features And Characteristics Of Mergers And Acquisitions Waves-Overview 
And The European Experience”, Annals of Faculty of Economics, Vol. 1(1), pp.596-610. 
23 Lees, St (2003), Global Acquisitions. Strategic Integration and the Human Factor, Houndmills, Bas-
ingstoke, UK: Palgrave Macmillan 
  Bancel, F. and Duval-Hamel, J. (2011), Fusions d'entreprises: Comment les gérer-Comment les vivre, 
Editions Eyrolles. 
24 Stigler, G (1950), “Monopoly and Oligopoly by Merger”, American Economic Review, Vol.40, pp. 
23-34 
25 Shleifer A. and Vishny, R.W (1991), “Takeovers in the ́ 60s and the ΄80s: Evidence and Implica-
tions”, Strategic Management Journal, Vol. 12, pp.51-59 
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ρήσεις µε µη συσχετιζόµενες δραστηριότητες (conglomerates). Με τον τρόπο αυτό 

επεδίωκαν την διαφοροποίηση των προϊόντων τους, την απόκτηση των ωφελειών της 

διασποράς του κινδύνου και την δηµιουργία συνεργιών. Ορισµένες φορές µάλιστα 

παρατηρείται για πρώτη φορά πως η εταιρία-στόχος υπερβαίνει σε µέγεθος την εται-

ρία-αγοραστή (Gaughan, 2007)26. Η αξία του τρίτου κύµατος ήταν USD 69δις (προ-

σαρµοσµένη αξία όπως και παραπάνω) και το τέλος του συµπίπτει µε την πρώτη πε-

τρελαϊκή κρίση και την µετέπειτα οικονοµική ύφεση. 

• 4η περίοδος (1981-1990): το συγκεκριµένο κύµα χαρακτηρίζεται από την τάση 

των επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν επιθετικές εξαγορές, ενώ ταυτόχρονα λαµβά-

νουν µέρος αποσχίσεις τµηµάτων (divestitures) και αποφεύγονται οι συνενώσεις α-

συσχέτιστων εταιριών (deconglomeration).27
Γίνεται ακόµα αντιληπτό πως η διαδικα-

σία των Σ&Ε αρχίζει και διαφοροποιείται σε σχέση µε το παρελθόν καθώς οι εταιρίες 

δεν διστάζουν να προτείνουν και διασυνοριακές Σ&Ε, ενώ επιπλέον οι συνενώσεις 

προσανατολίζονται σε νέους τοµείς, όπως είναι η τεχνολογία. Ταυτόχρονα γίνεται 

χρήση των δανειακών κεφαλαίων και των οµολόγων υψηλού κινδύνου για την επι-

κείµενη χρηµατοδότηση της εξαγοράς (Κυριαζής, 2007). Η αξία των Σ&Ε το έτος 

1989 ήταν USD 324 δις. 

• 5η περίοδος (1993-1999): βασικοί παράγοντες του συγκεκριµένου διαστήµατος 

είναι η παγκοσµιοποίηση των προϊόντων, αγορών και κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης 

και η χαλάρωση των νοµοθετικών περιορισµών (deregulation), όσον αφορά την πα-

ρουσία µονοπωλίων και την ανάπτυξη διασυνοριακών συναλλαγών, γεγονός που ο-

δήγησε και στην αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των κλάδων των επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα εξελίσσονται περισσότερο οι νέοι κλάδοι της τεχνολογίας όπως το διαδί-

κτυο και οι τηλεπικοινωνίες και δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην σηµασία των εξα-

γορών ως τρόπου απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος εγχώρια αλλά και διε-

θνώς. Παράλληλα δηµιουργούνται υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Ε.Ε. και ο Παγκό-

σµιος Οργανισµός Εµπορίου, η οποίοι έχουν καταλυτικό ρόλο στην απελευθέρωση 

του εµπορίου, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι µεταφορές, επικοινωνίες και τράπεζες. 

Συγκριτικά µε τα προηγούµενα κύµατα θεωρείται το µεγαλύτερο ως προς την αξία 

και τον όγκο συναλλαγών, αγγίζοντας τα USD 1,75 τρις το 2000. 

                                                 
26 Gaughan, P. A. (2007), Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, John Wiley & Sons., 
pp.285-325 
27 Shleifer A. and Vishny, R.W. (1991),“Takeovers in the ́ 60s and the ́80s: Evidence and Implica-
tions”, Strategic Management Journal, Vol.12, pp.51-59 
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• 6η περίοδος (2003-2007): κινητήριοι µηχανισµοί του έκτου κύµατος εξαγορών 

και συγχωνεύσεων υπήρξαν τα χαµηλά επιτόκια, η αύξηση των κεφαλαιαγορών, η 

παγκοσµιοποίηση και οι υψηλές τιµές των πρώτων υλών. Οι Marks & Mirvis (2010)28 

περιγράφουν σε µελέτη τους µερικά χαρακτηριστικά της περιόδου όπως η αυξηµένη 

χρήση των LBOs για τη χρηµατοδότηση των εξαγορών, η χρηµατιστηριακή ευφορία 

και η ευρεία αποδοχή των Σ&Ε από τις µεγάλες εταιρίες ως µέθοδο της επεκτατικής 

τους πολιτικής. Τέλος παρατηρείται αναφορικά µε τις διασυνοριακές συναλλαγές και 

την επεκτατική πολιτική των επιχειρήσεων-αγοραστή ότι προέρχονται από αναδυό-

µενες οικονοµίες όπως η Κίνα και η Ινδία (Bancel & Duval-Hamel, 2008) 

Σε αντίθεση µε την παρουσία των Σ&Ε στις Η.Π.Α., η εµφάνιση του φαινόµενου 

στις χώρες της Ευρώπης δεν είχε την ίδια ένταση κατά τις πρώτες περιόδους (πιο έ-

ντονα την δεκαετία του 1990), παρά µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου από τη δεκα-

ετία του 1960 υπήρξε εκτεταµένη χρήση των Σ&Ε, καθώς η αυξανόµενη αλληλεξάρ-

τηση των οικονοµιών ευνόησε τις συγκεντρωτικές στρατηγικές. Η ουσιαστική πα-

ρουσία των Σ&Ε στην Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µετά το 1986, µε την δηµιουργία 

της Κοινής αγοράς, που σηµατοδότησε την επίσηµη έναρξη του πρώτου κύµατος στα 

τέλη της δεκαετίας του ΄80 (1987-1991). Το επόµενο κύµα έλαβε χώρα στα τέλη της 

δεκαετίας το ΄90 και συγκεκριµένα το 1993-2000, ενώ το τελευταίο και πιο πρόσφατο 

το 2004-2007, που έληξε µε την εµφάνιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών, τα χαµηλά επιτόκια, η απορρύθµιση και ιδιωτικοποί-

ηση των εταιριών κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης και η τεχνολογική εξέλιξη µε την 

δυναµική εισαγωγή νέων κλάδων στην οικονοµία και κυρίως η εισαγωγή του ευρώ 

έδωσαν την δυνατότητα άνθησης τόσο των εθνικών όσο και διασυνοριακών Σ&Ε στις 

ευρωπαϊκές χώρες.29 

Όσον αφορά το διάστηµα πριν από τα προαναφερθέντα κύµατα, διακρίνονται (σε 

χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερµανία) τρεις περίοδοι εµφάνι-

σης φαινόµενων Σ&Ε30: 

                                                 
28 Marks, M. L..and Mirvis, P. H. (2010), Joining forces: Making one plus one equal three in mergers, 
acquisitions, and alliances, John Wiley & Sons. 
29Mariana,V. (2013),“Mergers And Acquisitions Waves From The European Union Perspec-
tive”, Annals of Faculty of Economics, Vol.1(2), pp.272-283. 
30Mariana, V. (2012), “Features And Characteristics Of Mergers And Acquisitions Waves-Overview 
And The European Experience”, Annals of Faculty of Economics, Vol. 1(1), pp.596-610. 



 

 16 

• ∆εκαετία 1920-τέλος του µεσοπολέµου. Στόχος των συνενώσεων ήταν οι διοι-

κήσεις να αποκοµίσουν τα οφέλη της δηµιουργίας µεγάλων επιχειρήσεων, όπως η 

µαζική παραγωγή των προϊόντων. 

• 1955-1968 περίπου. Χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν οι εχθρικές εξαγορές 

από επενδυτές που επεδίωκαν να αποκτήσουν υποτιµηµένες εταιρίες του χρηµατι-

στηρίου. 

• 1970-1980. Συνεχίζεται η τάση της προηγούµενης περιόδου (εχθρικές εξαγο-

ρές), ενώ επίκεντρο του ενδιαφέροντος πέρα από τις εθνικές αρχίζουν να είναι και οι 

διασυνοριακές συναλλαγές. 

Καταλυτικός παράγοντας για την ευρεία ανάπτυξη των Σ&Ε αποτέλεσε η δηµι-

ουργία της Κοινής αγοράς και η έκδοση των κοινοτικών οδηγιών. Αναφορές της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιούν µία αύξηση του αριθµού των Σ&Ε µεταξύ των ευ-

ρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 πολλές επιχει-

ρήσεις αποτέλεσαν στόχους εξαγοράς κυρίων αµερικανικών συµφερόντων. Μέχρι 

εκείνη την περίοδο η πλειοψηφία των Σ&Ε αφορούσε εθνικές επιχειρήσεις, ενώ η ε-

πιδεινωµένη οικονοµική κατάσταση που επικράτησε το διάστηµα 1991-1992 στις πε-

ρισσότερες χώρες της Ευρώπης σήµανε την µείωση της έντασης των προτάσεων εξα-

γοράς και το τέλος του πρώτου κύµατος. 

Έπειτα από ένα «διάλειµµα», η τάση των επιχειρήσεων για Σ&Ε γνώρισε άνθηση 

το διάστηµα 1993-2000, µε το κύµα να παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το 

αντίστοιχο των Η.Π.Α., όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι 

«εκρήξεις» της χρηµατοπιστωτικής αγοράς (Shleifer & Vishny, 2003)31. Μετά τις αρ-

χές της δεκαετίας του ΄90 επισηµαίνεται µία αυξανόµενη κίνηση των επιχειρήσεων 

για εξαγορές εκτός των συνόρων τους, µε τις εθνικές όµως να κατέχουν την πρώτη 

θέση στη συνολική αξία. Χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η 

Ολλανδία και η Ιταλία αποτέλεσαν την περίοδο αυτή τις πιο δραστήριες ανάµεσα στις 

υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., ενώ οι κυριότεροι κλάδοι ήταν ο χρηµατοπιστωτικός τοµέ-

ας, το χονδρικό εµπόριο, ο καπνός και τα τρόφιµα αλλά και η αγορά µετάλλων. Το 

τέλος του κύµατος επήλθε το 2001, όπου η παγκόσµια οικονοµία εισήλθε σε ύφεση. 

Παράλληλα µε τους προαναφερθέντες οικονοµικούς παράγοντες (παγκοσµιοποί-

ηση, απορρύθµιση κ.α) η εισαγωγή και χρήση του Ευρώ ως κοινού νοµίσµατος ανά-

µεσα στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., διαδραµάτισε βασικό ρόλο στην αύξηση του όγκου 
                                                 
31 Shleifer, A. and Vishny R. W. (2003), “Stock Market Driven Acquisitions”, Journal of Financial 
Economics, Vol.70 (3), pp.295-489 
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και της αξίας των Σ&Ε και εποµένως στην εµφάνιση του τρίτου κύµατος (2004-

2007). Οι επιχειρήσεις θέλοντας να επωφεληθούν των πλεονεκτηµάτων της νοµισµα-

τικής ένωσης έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε στόχους εντός της Ε.Ε., καθώς µε τον 

τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να αποφευχθούν κίνδυνοι όπως ο συναλλαγµατικός. Πα-

ράλληλα βέβαια συνεχίζονταν οι διασυνοριακές Σ&Ε (εκτός Ε.Ε.), µε τα νέα κράτη-

µέλη να παρουσιάζουν κάποιες διαφορετικές προτιµήσεις (όσον αφορά τους κλάδους, 

τον τόπο) σε σχέση µε τα παλαιότερα. Η οικονοµική ύφεση που ξεκίνησε από τις 

Η.Π.Α το 2007 και επεκτάθηκε µετέπειτα παγκοσµίως, αποτέλεσε και το τέλος της 

τρίτης αυτής περιόδου. 

 

1.5 Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 
 

Η παρουσία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην ελληνική πραγµατικότητα έρχε-

ται σε αντίθεση µε το µακρόχρονο παρελθόν τους στο παγκόσµιο περιβάλλον. Η εµ-

φάνιση των κυµάτων διεθνώς κατέστησε φανερή την τάση των επιχειρήσεων για δη-

µιουργία µεγάλων εταιρικών σχηµάτων µέσω των οποίων φιλοδοξούσαν την βελτι-

στοποίηση της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας τους λόγω των ωφελειών, 

που οι Σ&Ε τις περισσότερες φορές προσέφεραν. Η ύπαρξη θετικών οικονοµικών 

αποτελεσµάτων καθώς και οι συνεχείς οικονοµικές εξελίξεις παγκοσµίως οδήγησαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην εµφάνιση των πρώτων Σ&Ε ελληνικών επι-

χειρήσεων. Η δηµιουργία της Ενιαίας Αγοράς το 1986 και η ολοένα αυξανόµενη δη-

µιουργία διασυνοριακών συναλλαγών και ξένων επενδύσεων, αποτέλεσαν τις κινητή-

ριες δυνάµεις για την ανάπτυξη των Σ&Ε επί ελληνικού εδάφους. Το πρώτο όµως ελ-

ληνικό «κύµα» Σ&Ε έλαβε χώρα την περίοδο 1998-2000, αποτελώντας την πρώτη 

ουσιαστική προσπάθεια των εταιριών να προσαρµοστούν στο διεθνές περιβάλλον, 

ώστε να αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές προκλήσεις και µεταβολές.32 Η διεθνής ε-

µπειρία θα αποτελέσει αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια και ένα υπόδειγµα για την 

ορθή λειτουργία και το σχεδιασµό των Σ&Ε, καθώς η µικρή παρουσία του φαινόµε-

νου στη χώρα δεν µπορεί να εγγυηθεί από µόνη της την επιτυχή έκβαση. 

Αυτή η καθυστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων οφείλεται τόσο στα ιδιαίτερα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά τους όσο και στη δοµή της οικονοµίας γενικότερα. Όσον 

                                                 
32 Παπαδάκης Β. (2002), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 4η έκδοση-
Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου 
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αφορά τις επιχειρήσεις κεντρικό ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζει ο οικογενειακός 

τρόπος οργάνωσης τους, καθώς οι περισσότερες είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους, 

γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την απόφαση για Σ&Ε. Παράλληλα ο µικρός α-

ριθµός εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α.Α. αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στις 

αποφάσεις των επενδυτών, εξαιτίας της περιορισµένης προσβασιµότητας στα οικονο-

µικά στοιχεία των υποψηφίων. Ταυτόχρονα το κράτος είχε τον κεντρικό ρόλο στις 

διαδικασίες των Σ&Ε, ενώ ευδιάκριτη ήταν η ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωµένου 

θεσµοθετηµένου νοµικού πλαισίου µε βάση το οποίο θα ρυθµιζόταν οι πιθανές συνε-

νώσεις.33 

Το σκηνικό αυτό όµως αρχίζει σταδιακά να αλλάζει, καθώς η ελληνική οικονοµία 

αποκτά ισχυρότερη παρουσία τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Γίνεται το επίκεντρο επενδύσεων και διασυνοριακών συναλλαγών, γεγονός στο οποίο 

συµβάλει η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Ακόµα αναπτύσσεται το Χ.Α.Α. µε τον α-

ριθµό των εισηγµένων εταιριών να αυξάνεται σε σηµαντικό ποσοστό και να καθιστά 

ευκολότερη τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Βασικό ρόλο όµως στην 

µεταστροφή του κλίµατος έχει η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος της χώρας µε 

τις τραπεζικές συνεργασίες να αποτελούν παραδείγµατα για Σ&Ε, ενώ επιπρόσθετα 

οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αυξανόµενες προοπτικές στο εξωτερικό των ελληνικών ε-

ταιριών ωθούν τις διοικήσεις σε στρατηγικής φύσης αποφάσεις34. 

Είναι χαρακτηριστικό ακόµα ότι αρχικά η χρήση των Σ&Ε γινόταν στα πλαίσια 

της µεγέθυνσης της εταιρικής δύναµης και απόκτησης του κεντρικού ελέγχου στην 

αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών. Με την πάροδο ωστόσο των ετών γίνεται εµφα-

νής η ανάγκη οριοθέτησης µίας ολοκληρωµένης εταιρικής στρατηγικής, µέρος της 

οποίας θα αποτελέσουν οι Σ&Ε. Η εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας, η απόκτηση α-

νταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και γενικότερα η αποκόµιση των πλεονεκτηµάτων 

που οι συνεργίες και οι οικονοµίες κλίµακας προσφέρουν, έχουν καταστήσει πλέον 

τις Σ&Ε ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων. 

Βέβαια η εµπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων στον τρόπο χειρισµού των Σ&Ε 

είναι βραχύχρονη, καθώς σε σύγκριση µε το διεθνές σκηνικό, το φαινόµενο βρίσκεται 

σε πρώιµη φάση µε τις συνέπειες του να είναι περισσότερο ξεκάθαρες στα επόµενα 

χρόνια αν όχι δεκαετίες. Ακόµα είναι σηµαντικό να αναφερθεί η προσπάθεια παροχής 

                                                 
33 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (συντονισµός έρευνας),Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Εταιρική Στρατη-
γική, ∆εκέµβριος 1999, πρόσβαση από: http://iraj.gr/IRAJ/M&As.pdf 
34 http://www.ine.otoe.gr/ 
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φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων καθώς και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 

πλαισίου προκειµένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρήση των Σ&Ε. 

Παρατηρώντας τη διαχρονική πορεία των Σ&Ε, διαπιστώνεται ότι µετά το πρώτο 

κύµα (περίοδος 1998-2000) το ποσοστό τους στην ελληνική επικράτεια παραµένει σε 

χαµηλό επίπεδο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Είναι φυσικό ότι η διε-

θνής οικονοµική κρίση του 2007 δεν άφησε ανεπηρέαστη την αγορά των Σ&Ε τόσο 

ως προς τον αριθµό των συναλλαγών όσο και προς την συνολική τους αξία. Ιδιαίτερα 

από το 2009 ως το 2012, τα ποσοστά των Σ&Ε έχουν συρρικνωθεί αισθητά, εξαιτίας 

του αντίκτυπου της εσωτερικής κρίσης. 

Από το 2013 όµως και έπειτα η µέση αξία συναλλαγής έχει επανέλθει προσεγγί-

ζοντας επίπεδα προηγούµενων ετών. Παρά τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν, 

ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2013 δεκαπέντε συναλλαγές Σ&Ε συνολικής αξίας 3,3 δις. 

µε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου και τις ιδιωτικοποιήσεις να αποτελούν 

του βασικούς µοχλούς των Σ&Ε. Σύµφωνα µε έρευνα της PwC,35 εταιρία ελεγκτικών 

και συµβουλευτικών υπηρεσιών, «από το 2014 και µετά η ποσότητα και η αξία των 

Σ&Ε θα αυξηθούν µε την σταδιακή αποχώρηση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) από τις ελληνικές συστηµικές τράπεζες, τις αναδιαρθρώσεις 

εταιρικών δανείων, την εισροή ιδίων κεφαλαίων στις εταιρείες, τις ιδιωτικοποιήσεις 

κρατικών εταιρειών, την ανάπτυξη της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και τις πωλή-

σεις µη βασικών περιουσιακών στοιχείων και µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) 

από τις συστηµικές τράπεζες.» 

Τέλος όπως η PwC εκτιµά, «η διενέργεια Σ&Ε θα ενταθεί περισσότερο το 

2015, αφού ολοκληρωθεί το πανευρωπαϊκό stress test των τραπεζών, οι οποίες θα α-

ναλάβουν ένα ενεργητικότερο ρόλο αναφορικά µε τις αναδιαρθρώσεις δανείων και 

επιχειρήσεων καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.» 

 

                                                 
35http://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/deals-gr.pdf 
   http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1226802/pwc-erhetai-kyma-exagoron-kai-
syghonefseon-sthn.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν βασικές εµπειρικές έρευνες και θεωρητικές 

προσεγγίσεις µελετητών αναφορικά µε το θέµα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές και αξιόλογες µελέτες µε 

σκοπό να εντοπιστούν τόσο τα κύρια χαρακτηριστικά των Σ&Ε που επηρεάζουν την 

θετική ή µη έκβαση τους όσο και η δυνατότητα να δηµιουργείται ή να καταστρέφεται 

αξία για την επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση µίας Σ&Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις, καθώς το θέµα ερευνάται από 

ποικίλες σκοπιές, ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τόσο η χρονική στιγµή επι-

λογής των δεδοµένων έρευνας όσο και η προέλευση τους µπορούν να επηρεάσουν τα 

ερευνητικά συµπεράσµατα. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή των 

συµπερασµάτων είναι ως επί το πλείστον συναφή µεταξύ τους, όπως υπολογισµός 

των µεταβολών στα καθαρά κέρδη ή κέρδη ανά µετοχή, στο ROE και στο ROA, χρη-

σιµοποιώντας ωστόσο η πλειοψηφία των ερευνητών την µέθοδο των επιχειρηµατικών 

συµβάντων (Event Study Methodology). Επιπλέον επισηµαίνονται συνοπτικά ορι-

σµένες εµπειρικές µελέτες, µε τις οποίες εξετάζεται η συσχέτιση της υπεραξίας από 

µία Σ&Ε µε την αξία της επιχείρησης, καθώς και η λογιστική αντιµετώπιση της διε-

θνώς. Η πλειονότητα των ερευνών συµπεραίνουν την ύπαρξη θετικής σχέσης, καθι-

στώντας την υπεραξία βασικό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων. 

2.2 Εµπειρικές Μελέτες αναφορικά µε τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 
 
Αντικείµενο του δείγµατος του Ghosh (2001)36 ήταν οι 315 µεγαλύτερες Σ&Ε αµερι-

κανικών επιχειρήσεων την περίοδο 1981 ως 1995, µε τις 147 να έχουν γίνει µέσω µε-

τρητών, τις 57 µέσω ανταλλαγής µετοχών και τις υπόλοιπες 111 µε συνδυασµό των 

δύο προηγούµενων τρόπων. Μέσω της παρούσας έρευνας επεδίωκε να απαντήσει δύο 

ερωτήµατα: 1) αν οι λειτουργικές αποδόσεις των συµµετεχουσών βελτιώνονται και 2) 

                                                 
36Ghosh, A. (2001),“Does operating performance really improve following corporate acquisi-
tions?”, Journal of corporate finance, Vol.7(2), pp.151-178. 
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εάν η απόδοση των συγχωνευµένων επηρεάζεται από την µέθοδο πληρωµής που χρη-

σιµοποιείται κατά την Σ&Ε, όπως προτείνεται από διάφορες άλλες µελέτες (Myers 

and Majluf, 1984, Brown and Ryngaert, 1991). Ο Ghosh συνέκρινε τις εταιρίες που 

είχαν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία Σ&Ε µε εταιρίες που δεν είχαν ανάλογη 

δραστηριότητα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αποτέλεσµα της έρευνας ή-

ταν η διαπίστωση ότι δεν υφίσταται κάποια διαφορά στο ROA λόγω της Σ&Ε, ενώ 

παρατηρείται ότι οι χρηµατοροές για τις συµµετέχουσες εταιρίες αυξάνονται όταν οι 

Σ&Ε διενεργούνται µε µετρητά. Το αντίθετο συµβαίνει στις περιπτώσεις που χρησι-

µοποιείται η ανταλλαγή µετοχών ως µέθοδος πληρωµής του αντιτίµου, µε τις ταµεια-

κές ροές να µην παρουσιάζουν αύξηση. Ακόµα διατυπώνεται η άποψη τόσο στην πα-

ρούσα µελέτη όσο και στην µελέτη των Ghosh και Ruland(1998) ότι παρά την µειω-

µένη απόδοση των εξαγορών µε µετοχές, τα ανώτερα στελέχη διατηρούν τις θέσεις 

εργασίας τους, δηµιουργώντας ερωτηµατικά ως προς την αποτελεσµατικότητα της 

εταιρική διακυβέρνησης. 

Για το χρονικό διάστηµα, 1979 ως 1983, σε έρευνα των Healy et al (1992)37 χρη-

σιµοποιήθηκαν ως δείγµα οι πενήντα µεγαλύτερες συγχωνεύσεις των Η.Π.Α. Τα συ-

µπεράσµατα στα οποία κατέληξαν περιλαµβάνουν ναι µεν την αύξηση του αριθµο-

δείκτη γενικής ρευστότητας για το ένα τέταρτο του δείγµατος τους, αλλά όχι µία α-

ντίστοιχη µεταβολή του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. Σε επόµενη τους 

µάλιστα µελέτη (1997), χρησιµοποιώντας τα ίδια δεδοµένα µε παραπάνω, κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µετά την εξαγορά µία αύξηση των λειτουργικών ταµει-

ακών ροών, ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται µείωση των µακροπρόθεσµων επενδύσε-

ων µε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και το ποσοστό Έρευνας και Ανάπτυξης να διατη-

ρούνται στα ίδια επίπεδα. Ακόµα επισηµαίνεται ότι το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει 

σε µέγεθος το πραγµατοποιούµενο κέρδος, ενώ οι υπό µελέτη δραστηριότητες ήταν 

µηδενικής Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ). Τέλος υπογραµµίζεται ότι υπάρχει µία 

θετική συσχέτιση ανάµεσα στις µεταβολές των τιµών των µετοχών κατά το διάστηµα 

ανακοίνωσης της Σ&Ε και στις αυξήσεις των λειτουργικών χρηµατοροών µετά την 

Σ&Ε, δείχνοντας ότι οι προσδοκίες για οικονοµική βελτίωση διέπουν τις επανεκτιµή-

σεις της καθαρής θέσης των εξαγοραζόµενων εταιριών. 

                                                 
37Healy, P. M., Palepu, K. G. and Ruback, R. S. (1992),“Does corporate performance improve after 
mergers?”, Journal of Financial Economics, Vol.31(2), pp.135-175. 
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Σχετικά µε την ελληνική πραγµατικότητα εντοπίζεται µελέτη της Λουρή (1998)38, 

η οποία αποσκοπεί στο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των Σ&Ε στην Ελλάδα, 

όπου η δραστηριότητα είναι περιορισµένη συγκριτικά µε χώρες όπως το Η.Βασίλειο 

και οι Η.Π.Α. Αντικείµενο για εξέταση ήταν εταιρίες του κλάδου των τροφίµων, χη-

µικών και ηλεκτρικών (32 Σ&Ε και 829 µη Σ&Ε) για το χρονικό διάστηµα 1988-

1992. Μέσω της ανάλυσης probit η συγγραφέας κατέληξε στη διαπίστωση ότι ο δεί-

κτης ρευστότητας αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που επιδρά αρνητικά στην πι-

θανότητα εξαγοράς, ενώ το µέγεθος και το επίπεδο κεφαλαίων των εταιριών σχετίζο-

νται θετικά. 

Οι Ravenscraft and Scherer (1987a)39 µε τη σειρά τους, χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα 471 αµερικανικών Σ&Ε για την περίοδο 1950 ως 1977, κατέληξαν σε συµπε-

ράσµατα µελετώντας τις επιπτώσεις στην τιµή του ROA. Συγκεκριµένα εντοπίστηκε 

η µείωση του δείκτη κατά 0,5% ανά έτος για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες 

η εξαγοράζουσα χρησιµοποιούσε την µέθοδο pooling αντί της purchase όσον αφορά 

την λογιστική αντιµετώπιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παράλληλα σε επόµενη 

έρευνας τους (1987b)40, διατηρώντας το ίδιο δείγµα µε αρχικά, παρατήρησαν ότι υ-

πάρχει αρνητική συσχέτιση του δείκτη ROA µε τις Σ&Ε, που έχουν επιθετικό χαρα-

κτήρα και πραγµατοποιούνται µε δηµόσιες προσφορές. 

Κατά τον Palepu (1986)41 πλήθος ερευνών χρησιµοποιώντας στατιστικά µοντέλα 

επεδίωκε να προβλέψει εταιρίες-στόχους εξαγοράς. Αποτελέσµατα προηγούµενων 

ερευνών υπονοούσαν ότι τα υπό χρήση µοντέλα είχαν µεγαλύτερη προβλεπτική ικα-

νότητα από ότι η χρηµατιστηριακή αγορά. Ο Palepu µέσω µεθοδολογικής και εµπει-

ρικής έρευνας διαπίστωσε την ύπαρξη τριών µειονεκτηµάτων στις παραπάνω µελέ-

τες, καθιστώντας τες αναξιόπιστες. Για το λόγο αυτό υιοθέτησε µεθοδολογικές τρο-

ποποιήσεις και χρησιµοποιώντας ένα δείγµα εταιριών του αµερικανικού χρηµατιστη-

ρίου (163 εξαγορασµένες και 256 µη εξαγορασµένες) εισήγαγε τη «state-based sam-

pling» µέθοδο. Το σχεδιασµένο µοντέλο στη συνέχεια δοκιµάστηκε σε µία οµάδα 

1117 εταιριών (30 εξαγορασµένες και 1087 µη εξαγορασµένες) συµπέρανε ότι το 

                                                 
38 Λουρή Ε. (1998), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελληνική Οικονοµία 1987-93, Μελέτες οικονο-
µικής πολιτικής, Μάιος 1998 
39 Ravenscraft, D. J. and Scherer, F. M (1987), Mergers, sell-offs Life, and economic efficiency. 
Brookings Institution Press 
40 Ravenscraft, D. J. and Scherer, F. M. (1987), “Life after takeover”,The Journal of Industrial Eco-
nomics, pp.147-156 
41Palepu, K. G (1986), “Predicting takeover targets: A methodological and empirical analysis”, Journal 
of Accounting and Economics, Vol.8(1), pp.3-35. 
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εAκτιµητικό µοντέλο δεν προσδιορίζει στόχους-εξαγοράς µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

από ότι η χρηµατιστηριακή αγορά. 

Η εξέταση όµως δεικτών όπως ο ROE και ο ROA και η καταγραφή των διαχρονι-

κών τους µεταβολών µετά από τη διενέργεια µίας Σ&Ε, αποτέλεσαν κύριο αντικείµε-

νο πολλών ερευνητών. Ο Kusewitt (1985) πραγµατοποίησε µελέτη για την αµερικα-

νική αγορά (3500 δραστηριότητες Σ&Ε, 1967-1976), όπου και διαπιστώθηκε η µείω-

ση του δείκτη για τις εξαγοράζουσες εταιρίες καθώς επίσης και η ύπαρξη αρνητικής 

συσχέτισης του ROΑ µε το µέγεθος της εξαγορασθείσας. Ανάλογη µελέτη πραγµατο-

ποιήθηκε από τον Meeks (1977)42, µέσα από την εξέταση 233 Σ&Ε, που έλαβαν χώρα 

στο Η.Βασίλειο το διάστηµα 1964-1972. Ο Meeks διακρίβωσε ότι το ROA για την 

περίοδο µετά από µία Σ&Ε των συµµετεχόντων εταιριών υπολείπεται σε σχέση µε 

τον δείκτη του κλάδου, στον οποίο ανήκουν.  

Ο Kitching (1974)43 από την άλλη πλευρά για την εξαγωγή των συµπερασµάτων 

του δεν χρησιµοποιεί κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο, αλλά επιδιώκει µέσω της περι-

γραφικής εξέτασης των χαρακτηριστικών του δείγµατος και της στρατηγικής που οι 

εταιρίες επέλεξαν, να παρουσιάσει τα πιο σηµαντικά στοιχεία µίας αποδοτικής Σ&Ε. 

Το δείγµα του αποτελούσαν 90 αµερικανικές εταιρίες (οι 27 ήταν πολυεθνικές), οι 

οποίες είχαν πραγµατοποιήσει διασυνοριακή εξαγορά στην Ευρώπη το διάστηµα 

1965-1970. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής ήταν κατά τον συγγραφέα η επιλογή 

της χώρας υποδοχής, ο βαθµός διαφοροποίησης, το σχετικό µέγεθος, το µερίδιο αγο-

ράς καθώς και οι προοπτικές κερδοφορίας. Η εξαγοράζουσα θα έπρεπε να είναι προ-

σεκτική και να χρησιµοποιεί τεχνικές για την βελτίωση της διαπραγµατευτικής της 

ικανότητας. Κατά τον Kitching οι οριζόντιες εξαγορές είναι οι λιγότερο επικίνδυνες, 

ενώ οι προοπτικές επιτυχίας βελτιώνονται εάν η εταιρία-στόχος κατέχει µεγάλο µερί-

διο αγοράς, έχει υψηλή κερδοφορία και µεγάλο µέγεθος σε σχέση µε την εταιρία-

αγοραστή. 

Στόχος της έρευνας του Stevens (1973)44 ήταν να εντοπιστούν τα χρηµατοοικονο-

µικά χαρακτηριστικά των εξαγορασµένων εταιριών σε σχέση µε παρόµοιες µη εξαγο-

ρασµένες. Η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) εφαρµόστηκε για να αντιµετωπι-

στεί ο υψηλός βαθµός πολυσυγγραµµικότητας των δεδοµένων. Οι δείκτες που χρησι-
                                                 
42Meeks, G. (1977),“Disappointing Marriage: A Study of the Gains from Merger”, University of Cam-
bridge: Occasional Paper 51, Cambridge University Press, Cambridge, U.K 
43Kitching ,J. (1974),“Winning and losing with European acquisitions”, Harvard Business Re-
view, Vol.52(2), pp.124-136. 
44 Stevens, D. L. (1973), “Financial characteristics of merged firms: A multivariate analysis”, Journal 
of Financial and Quantitative Analysis, Vol.8(02), pp.149-158. 
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µοποιήθηκαν ήταν οι εξής τέσσερις: 1) υποχρεώσεις/σύνολο ενεργητικού, 2) κέρδη 

προ τόκων και φόρων/πωλήσεις, 3) πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού, 4) καθαρό κεφά-

λαιο κίνησης/ σύνολο ενεργητικού. Το δείγµα εκτίµησης περιείχε 80 εταιρίες για 

Σ&Ε πραγµατοποιηµένες στις Η.Π.Α το έτος 1966 (40 συµµετέχουσες σε Σ&Ε και 40 

µη συµµετέχουσες) και εµφάνισε ακρίβεια ταξινόµησης 70%. Το δείγµα επικύρωσης 

αποτελούσαν 40 εταιρίες (20 και 20, όπως το αρχικό) µε το ποσοστό να φτάνει στο 

67,5%. Οι τιµές των δεικτών βρίσκονταν σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τους 

αντίστοιχους των µη εξαγορασµένων εταιριών. Ακόµα αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µε-

ταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν διαφορετικές από εκείνες της µελέτης των 

Simkowitz και Monroe (δεν συµπεριλήφθηκαν εδώ η µερισµατική πολιτική καθώς 

και ο δείκτης P/E), φανερώνοντας ότι το πρόβληµα της πολυσυγραµµικότητας είχε 

διαφορετική µεταχείριση από τις δύο µελέτες. 

Αντικείµενο της µελέτης των Weston και Mansinghka (1971)45 ήταν αµερικάνικες 

επιχειρήσεις, που συµµετείχαν σε µία Σ&Ε ασυσχέτιστου χαρακτήρα (conglomerate) 

κατά την περίοδο της δεκαετίας του ΄60. Έπειτα από σύγκριση της οµάδας αυτών των 

εταιριών µε εταιρίες που δεν είχαν συµµετάσχει σε Σ&Ε εκείνο διάστηµα, κατέληξαν 

στην άποψη ότι ναι µεν αρχικά οι ασυσχέτιστες υστερούσαν ως προς την κερδοφορία 

στη συνέχεια όµως κατάφεραν να αναπληρώσουν την µεταξύ τους διαφορά. Σύµφωνα 

µε τους ερευνητές η ωφέλιµη διαχείριση των δανειακών κεφαλαίων από την διοίκηση 

του management αποτελούσε την κύρια αιτία για την µεταστροφή του παραπάνω α-

ποτελέσµατος, σε αντίθεση µε τις διοικήσεις των προηγούµενων ετών, που δεν έκα-

ναν σωστή και αποδοτική χρήση. 

Τέλος η εµπειρική έρευνα των Simkowitz και Monroe (1971)46 εξετάζει εταιρίες 

του αµερικανικού χρηµατιστηρίου για το έτος 1968. Συγκεκριµένα συγκρίνονται 

δείγµατα εξαγορασµένων µε µη εξαγορασµένων εταιριών τόσο για εκτίµηση όσο και 

για µελλοντική πρόβλεψη. Η µέθοδος ταξινόµησης που χρησιµοποιήθηκε ονοµάζεται 

“stepwise LMDA” µε τα χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά να αποτελούν τους βα-

σικούς παράγοντες για την διάκριση τους. Οι συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

περιέχουν τα εξής αποτελέσµατα όσον αφορά τις εξαγορασµένες εταιρίες: µικρότερο 

µέγεθος, χαµηλός δείκτης P/E, χαµηλή κεφαλαιακή αύξηση, καθώς και µειωµένη µε-

ρισµατική απόδοση. 

                                                 
45 Weston, J. F. and Mansinghka, S. K. (1971), “Tests of the efficiency performance of conglomerate 
firms”, The Journal of Finance, Vol.26(4), pp.919-936. 
46 Simkowitz, M., & Monroe, R. J. (1971), “A discriminant analysis function for conglomerate tar-
gets”, Southern Journal of Business, Vol.6(1), pp.1-15. 
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2.3 Εµπειρικές Μελέτες αναφορικά µε την Υπεραξία 
 

Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούν ορισµένες διεθνείς έρευνες µε τα αποτελέσµατα 

τους, όσον αφορά την υπεραξία. Αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο θέµα στη διεθνή βιβλιο-

γραφία, όχι µόνο για την αξία και την επιπλέον απόδοση που µπορεί να δηµιουργεί σε 

µία επιχείρηση, αλλά κυρίως για την λογιστική της αντιµετώπιση. Έχουν γίνει προ-

σπάθειες τα τελευταία χρόνια για εναρµόνιση των πρακτικών διεθνώς, ιδιαίτερα µετά 

την εφαρµογή των ∆ΛΠ. Βασική διαφορά των σύγχρονων µελετών, έπειτα και από 

την έκδοση του ∆.Π.Χ.Α 3, είναι η ορθότητα ή µη της κατάργησης της µεθόδου των 

αποσβέσεων και η αντικατάσταση της µε τον έλεγχο για αποµείωση της υπεραξίας µε 

βάση το ∆ΛΠ 36. 

Οι κύριες µελέτες που έχουν ως αντικείµενο την διαχείριση της υπεραξίας, 

προέρχονται τόσο από τις Η.Π.Α, µε την έγκριση των SFAS 141 και 142 να αποτε-

λούν σηµαντικά σηµεία αναφοράς, όσο και από ευρωπαϊκές χώρες, όπου η εφαρµογή 

των ∆.Λ.Π. µετέβαλε προηγούµενες πρακτικές και χειρισµούς. 

Κύριος στόχος των Li και Meeks (2010)47 είναι να µελετήσουν την σχέση της α-

ποµείωσης της υπεραξίας και των ενδεικτικών ανακοινώσεων τους µε την αξία της 

επιχείρησης. Η εισαγωγή του FRS 11 στο Η.Βασίλειο το 1998, καθιέρωσε ως εναλ-

λακτική λύση την ετήσιο έλεγχο αποµείωσης αντί της κεφαλαιοποίησης και µετέπειτα 

συστηµατικής απόσβεσης της αξίας της. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η 

αγορά αντιδρά αρνητικά προς τις ανακοινώσεις για αποµείωση της υπεραξίας, µε την 

αρνητική αυτή επίπτωση να είναι εντονότερη στις περιπτώσεις που η υπεραξία κατέ-

χει ένα µεγάλο ποσοστό του ενεργητικού µίας επιχείρησης, αλλά και στις περιπτώσεις 

όπου οι διαθέσιµα πληροφορίες είναι λίγες πριν την ανακοίνωση. Επιπρόσθετα είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί, ότι η κεφαλαιοποιηµένη υπεραξία έχει ισχυρότερη συσχέτι-

ση µε την αγοραία αξία κατά την περίοδο της απόκτησης παρά στο µετέπειτα χρονικό 

διάστηµα, ενώ αναφορικά µε την µέθοδο της απόσβεσης προκύπτει ότι δεν παρέχει 

ουσιώδη πληροφόρηση. 

Το γεγονός ότι ο έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας παρέχει πληροφορίες ανα-

φορικά µε την αξία της επιχείρησης, καθιστά την µελλοντική πρόβλεψη του βαρύ-

νουσας σηµασίας, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της µεθόδου απόσβεσης. Έτσι λοι-

                                                 
47 Li, K., Amel-Zadeh, A. and Meeks, G (2010), “The impairment of purchased goodwill: effects on 
market value”, πρόσβαση από Social Science Research Network 
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πόν οι Hayn et. al. (2006)48
στο παρόν άρθρο επιδιώκουν να προσδιορίσουν το βαθµό 

συσχέτισης των χρηµατοοικονοµικών γνωστοποιήσεων µε την δηµιουργία προβλέ-

ψεων αποµείωσης. Σύµφωνα µε τα εµπειρικά αποτελέσµατα οι πιθανότητες για ακρι-

βή πρόβλεψη µέσω των γνωστοποιήσεων και των οικονοµικών καταστάσεων είναι 

συγκριτικά µικρότερες από ότι µέσω µελέτης των γνωρισµάτων της εξαγοράς. Το γε-

γονός αυτό εγείρει ερωτήµατα ως προς το περιεχόµενο και την ωφέλεια των γνωστο-

ποιήσεων που παρέχονται στους χρήστες και επενδυτές. 

Σε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι συγγραφείς Jennings et. al. (2001)49, υποστη-

ρίζεται η άποψη ότι η απόσβεση δεν προσφέρει χρησιµότητα στην επιχείρηση. Τα 

δεδοµένα τους αποτελούνται από εισηγµένες εταιρίες στις ΗΠΑ για την περίοδο 

1993-1998, όπου και εµφανίζεται η έννοια της αποµείωσης της αξίας όταν οι περι-

στάσεις υπαγορεύουν. Συγκρίνοντας δύο µοντέλα, ένα µε απόσβεση υπεραξίας και 

ένα δίχως, καταλήγουν ότι το δεύτερο παρέχει σηµαντικότερες εξηγήσεις για την πα-

ρατηρούµενη κατανοµή των τιµών των µετοχών της. Σε προηγούµενη έρευνα τους 

(1996)50
όµως, η άποψη τους είναι διαφορετική αποτελούµενη από δεδοµένα εταιριών 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο των ΗΠΑ για το χρονικό διάστηµα 1982-1988. Σύµ-

φωνα µε τους συγγραφείς, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αξία των 

µετοχών και την υπεραξία, καθώς αποτελεί πολύτιµο οικονοµικό πόρο για την επιχεί-

ρηση. Όσον αφορά την µέθοδο απόσβεσης της υπεραξίας διατυπώνεται το συµπέρα-

σµα, ότι αποτελεί µία χρήσιµη πληροφορία για τους επενδυτές σε σχέση µε την τιµή 

της µετοχής. Βέβαια αναγνωρίζουν την ύπαρξη αδυναµιών ως προς την απόσβεση 

καθώς η υπεραξία µπορεί να µην αποσβένεται σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς επίσης 

το ποσοστό απόσβεσης να παρουσιάζει διαφορές χρονικά ανάλογα µε τον τοµέα, που 

ανήκει η επιχείρηση 

 

 

                                                 
48 Hayn, C. and Hughes, P. J (2006), “Leading indicators of goodwill impairment”, Journal of Account-
ing, Auditing & Finance, Vol.21(3), pp.223-265. 
49 Jennings, R., LeClere, M. and Thompson, R. B. (2001), “Goodwill amortization and the usefulness 
of earnings”, Financial Analysts Journal, pp.20-28. 
50 Jennings, R., Robinson, J., Thompson, R. B. and Duvall, L. (1996),“The relation between accounting 
goodwill numbers and equity values”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.23(4), pp.513-
533. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγικά Στοιχεία  
 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνει µία προσπάθεια προσέγγισης του θέµατος των 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών από διάφορες οπτικές, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς 

στα ακόλουθα υποκεφάλαια. Συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν τα κίνητρα αλλά και 

οι λόγοι αποτυχίας µίας Σ&Ε, οι τρόποι µε τους οποίους µία εταιρία µπορεί να πλη-

ρώσει το αντίτιµο εξαγοράς, καθώς επίσης και οι τρόποι µέτρηση της αποδοτικότητας 

µε τους σηµαντικότερους παράγοντες καθορισµού της. Τέλος θα αναφερθούν οι 

στρατηγικές εξαγοράς και άµυνας που χρησιµοποιούν οι συµµετέχουσες εταιρίες, ενώ 

θα γίνει µία αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων. 

 

3.2 Τα Κίνητρα ∆ηµιουργίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 
Θεωρίες για τη δηµιουργία Συγχωνεύσεων Και Εξαγορών  

Κεντρικό σηµείο αναφοράς των µελετητών τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί η εξέ-

ταση των κινήτρων, που ωθούν τις διοικήσεις των εταιριών στη δηµιουργία µίας Συγ-

χώνευσης και Εξαγοράς. Η φύση των κινήτρων είναι πολυποίκιλη καθώς εξαρτάται 

τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (ενδογενείς παράγοντες), 

όσο και από το χρονικό πλαίσιο και περιβάλλον της αγοράς (εξωγενείς παράγοντες) 

στην οποία υφίστανται. Βέβαια είναι εύλογο εξαιτίας της πολυπλοκότητας των Σ&Ε, 

πως τα συµφέροντα των συµβαλλόµενων µερών µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους, 

ενώ πολλές φορές δύνανται να είναι και συγκρουόµενα. Οι θεωρίες, που προσπαθούν 

να εξηγήσουν τα αίτια για την πραγµατοποίηση µίας συνένωσης, µπορούν να κατη-

γοριοποιηθούν σε πέντε ενότητες51: 

1. οικονοµικές θεωρίες 

                                                 
51 Η κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση το σύγγραµµα: Κυριαζής, ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, 
Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 29-37 
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2. διοικητικές θεωρίες 

3. στρατηγικές θεωρίες 

4. θεωρίες συµπεριφοράς οργανισµών 

5. χρηµατοοικονοµικές θεωρίες 

 

Οικονοµικές θεωρίες (economic theories) 

Συµφωνά µε τις θεωρίες αυτές, οι κινητήριοι λόγοι, που παρακινούν τις διοικήσεις για 

τη δηµιουργία µίας Σ&Ε είναι οικονοµικοί και µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

υποκατηγορίες. 

1. Μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης και του πλούτου των µετόχων. 

Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής (νεοκλασική θεωρία)52 η απόφαση για τη δηµιουργία 

µίας Σ&Ε περιέχεται στα επενδυτικά πλάνα των εταιριών, οι οποίες κρίνουν ανάλογα 

αν η αξία τους βελτιώνεται ή όχι. Η επίτευξη της µέγιστης κερδοφορίας είναι δυνατή 

είτε µέσω αύξησης της αποτελεσµατικότητας και άρα µείωση του κόστους είτε µέσω 

αύξησης της δύναµης στην αγορά. Στην πρώτη περίπτωση η εταιρία επιλέγει να εκµε-

ταλλευτεί τις ωφέλειες της σύστασης συνεργιών (λειτουργικές, διοικητικές, χρη-

µατοοικονοµικές), όπως είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού ή 

του υλικού εξοπλισµού ή η αποκόµιση της χρησιµότητας των οικονοµιών κλίµα-

κας/φάσµατος/µάθησης53 και εµπειρίας ή ακόµα η αξιοποίηση φορολογικών ελα-

φρύνσεων λόγω Σ&Ε, που δύνανται να παρέχονται από ορισµένα κράτη. Ανάλογα 

βέβαια µε το ποιος είναι ο χαρακτήρας της συγχώνευσης, αν είναι δηλαδή κάθε-

τη/οριζόντια/συσχετισµένη/ασυσχέτιστη και ανάλογα µε τα πλεονεκτήµατα που πα-

ρουσιάζει η εταιρία-στόχος, θα προκύψει και το σχετικό είδος συνεργίας. Όσον αφο-

ρά τη δεύτερη περίπτωση η εταιρία-αγοραστής επιχειρεί την αύξηση των κερδών της 

µέσω της απόκτησης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου ελέγχου στον κλάδο δραστηριο-

ποίησης της και τη δηµιουργία ολιγοπωλίων ή ακόµα και µονοπωλίων, που θα οδη-

γήσουν τις τιµές των προϊόντων σε υψηλότερα επίπεδα. 

2. ασυµµετρία πληροφόρησης. Ορίζεται ως η άνιση κατανοµή πληροφοριών µε-

ταξύ των επενδυτών στην αγορά, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη εκτίµη-

ση της αξίας µίας επιχείρησης. Στην περίπτωση των Σ&Ε η διοίκηση της εταιρίας-

αγοραστή θεωρεί ότι κατέχει αποκλειστικές πληροφορίες για την εταιρία-στόχο, που 

                                                 
52 Becker, G. S. (1962), “Irrational behavior and economic theory”, The Journal of Political Economy, 
pp.1-13. 
53
Παπαδάκης Β. (2007), Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, 5η έκδοση, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου,,σελ.459 
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την καθιστούν υψηλής αποδοτικότητας εταιρία παρά την εικόνα που παρουσιάζει 

στην αγορά χρήµατος και κεφαλαίου. Εκτιµάται εποµένως ότι η εταιρία-στόχος είναι 

υποτιµηµένη και για το λόγο αυτό µέσω της προσφοράς της επιδιώκει να επωφεληθεί 

της πραγµατικής της αξίας. Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες (Dodd & Ruback, 1977 

και Bradley, Desai & Kim, 1983)54 η δηµιουργία Σ&Ε έχει θετική επίπτωση στην τι-

µή της µετοχής της εξαγοραζόµενης, η οποία µάλιστα µετά την αρχική πρόθεση εξα-

γοράς της µπορεί να αποτελέσει επενδυτικό στόχο και περισσότερων εταιριών. 

3. θεωρία διατάραξης και υπεραντίδρασης της αγοράς. Σύµφωνα µε τον Gort 

(1969)55 υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της ανάπτυξης των «κυµάτων» των Σ&Ε 

και της αύξησης της οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν δυ-

ναµικά σε ανάλογη περίπτωση. Αντίστοιχα εµπειρικές µελέτες56 αναφερόµενες στην 

θεωρία της υπεραντίδρασης της αγοράς επισηµαίνουν την τάση των επενδυτών να 

αντιδρούν στην εµφάνιση νέων πληροφοριών προκαλώντας µεταβολές στις τιµές των 

µετοχών και εποµένως στην εκτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων. 

4. θεωρία των παιγνίων. Έχει ευρύτατη εφαρµογή στον τοµέα της οικονοµίας και 

χρησιµοποιείται µε σκοπό να επεξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται και αντι-

δρούν οι εταιρίες απέναντι στις ενέργειες επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου που ενδέχε-

ται να έχουν κοινά ή αντικρουόµενα συµφέροντα. 

 

∆ιοικητικές θεωρίες (managerial theories) 

Σε αντίθεση µε τις οικονοµικές θεωρίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην µεγιστοποί-

ηση του κέρδους των µετόχων, οι διοικητικές θεωρίες προσπαθούν να ερµηνεύσουν 

την διενέργεια µίας Σ&Ε υπό το πρίσµα της αύξησης του µεγέθους της επιχείρησης57. 

Περιλαµβάνουν δύο επιµέρους θεωρίες οι οποίες έχουν ως εξής: 

                                                 
54Dodd, P., and Ruback, R. (1977), “Tender offers and stockholder returns: An empirical analy-
sis”, Journal of Financial Economics, Vol.5(3), pp.351-373. 
  Bradley, M., Desai, A., & Kim, E. H. (1983), “The rationale behind interfirm tender offers: informa-
tion or synergy?”, Journal of Financial Economics, Vol.11(1), pp.183-206. 
55 Gort, M. (1969), “An economic disturbance theory of mergers”, The Quarterly Journal of Econom-
ics, pp.624-642. 
56Bondt, W. F. and Thaler, R. (1985), “Does the stock market overreact?”, The Journal of fi-
nance, Vol.40(3), pp.793-805. 
  De Bondt, W. F. and Thompson, H. E. (1992), “Is economic efficiency the driving force behind merg-
ers?”,Managerial and Decision Economics, vol.13(1), pp.31-44. 
  Geroski, P. A. (1984), “On the relationship between aggregate merger activity and the stock mar-
ket”, European Economic Review, Vol.25(2), pp.223-233. 
57 Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ. 33-34 
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1. πρόβληµα αντιπροσώπευσης (agency problem). Κύριοι υποστηρικτές του ήταν 

οι Jensen & Meckling (1976) και Fama & Jensen (1983)58,οι οποίοι κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, ότι µέσα σε µία εταιρία υπάρχουν δύο οµάδες ανθρώπων µε πιθανόν 

διαφορετικά οικονοµικά συµφέροντα. Συγκεκριµένα το agency problem αφορά την 

διαµάχη ανάµεσα στους ιδιοκτήτες-µετόχους και τους εκπροσώπους-εργαζοµένους 

(κατά κύριο λόγο τους manager). Ενώ κανονικά οι manager θα έπρεπε να στηρίζουν 

τις αποφάσεις τους στην βελτίωση του πλούτου των µετόχων, παρακινούµενοι από το 

προσωπικό όφελος ορισµένες φορές ακολουθούν διαφορετική πολιτική και στρατηγι-

κή. Κίνητρα όπως η αύξηση του µισθού, η απόκτηση ειδικών προνοµίων και η ενί-

σχυση του κύρους τους από µία επιτυχηµένη Σ&Ε ενθαρρύνουν την συγκεκριµένη 

επιλογή. 

2. αλαζονεία των διοικητικών στελεχών (Hubris hypothesis). Η εν λόγω θεωρία 

αναπτύχθηκε από τον Roll (1986)59 και επεξηγεί την σχέση µεταξύ του αρνητικού 

αποτελέσµατος µιας Σ&Ε και της αλαζονικής συµπεριφοράς που επιδεικνύουν τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, καθώς οδηγούνται σε λανθασµένες εκτιµήσεις και απο-

φάσεις εξωθούµενοι από την προσωπική τους έπαρση. 

 

Στρατηγικές θεωρίες (strategic management theories) 

Η διοίκηση της εταιρίας-αγοραστή προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεο-

νέκτηµα και να ενισχύσει την θέση της στην αγορά επιλέγει τον σχηµατισµό µίας νέ-

ας επιχειρηµατικής οντότητας µέσω Σ&Ε. Κατά τον Porter (1985)60 η απόφαση αυτή 

αποτελεί µέρος της εταιρικής στρατηγικής της εταιρίας και θα πρέπει να βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τις επιµέρους στρατηγικές της. Στην ίδια κατηγορία ανήκει ακόµα µία 

θεωρία, που εµπεριέχει το στοιχείο του management και διατυπώθηκε από τους Pra-

halad & Hamel (1990)61, βάσει της οποία η συµφωνία για εξαγορά δίνει την δυνατό-

τητα στην εταιρία-αγοραστή να εκµεταλλευτεί ωφέλιµους πόρους της εξαγοραζόµε-

νης, στους οποίους διαφορετικά δεν θα είχε πρόσβαση. 

 

                                                 
58 Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976), “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, 
and ownership structure”, Journal of Financial Economics, Vol.6, pp.95-101 
  Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983), “Separation of ownership and control”, Journal of law and 
economics, pp.301-325. 
59Roll, R. (1986), “The hubris hypothesis of corporate takeovers”, Journal of business, pp.197-216. 
60Porter, M (1985), Competitive Advantage, New York: Free Press 
61Prahalad, C. K. and Hamel, Gary(1990), “The core competence of the corporation”, Harvard Busi-
ness Review, Vol. 68(3), pp.79-91 
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Θεωρίες συµπεριφοράς οργανισµών (organizational & behavioral theories) 

Αναλύοντας παραπάνω το περιεχόµενο των διοικητικών θεωριών, αναφέρθηκε πως 

σε µία εταιρία συνυπάρχουν διάφορες οµάδες ανθρώπινου δυναµικού, µε την κάθε 

µία από αυτές να έχει τα δικά της κίνητρα, προσδοκίες και συµφέροντα. Παρόµοια η 

θεωρία της συµπεριφοράς εκτιµά πως ο εταιρικός οργανισµός λειτουργώντας µη ορ-

θολογικά αποτελεί ένα σύνολο από διαφορετικές προσωπικότητες, οι οποίες είναι α-

παραίτητο να οργανωθούν τόσο πριν την συγχώνευση όσο και µετά την ολοκλήρωση 

της, ώστε να παραµείνει βιώσιµη η νέα ενιαία οντότητα.62 

 

Χρηµατοοικονοµικές θεωρίες (Finance theories) 

Περιέχουν στοιχεία τόσο των οικονοµικών όσο και των διοικητικών θεωριών µε κύ-

ριο θέµα την µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων από τις δυνάµεις τις αγοράς 

και µπορούν να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες: 

1. εταιρικό έλεγχος της αγοράς. Υποστηρικτές του αρχικά υπήρξαν οι Friedman 

(1953)63, Baumol (1965)64 και στη συνέχεια οι Jensen & Ruback (1983)65, µε την θε-

ωρία να έχει περισσότερο ισχύ σε ελεύθερες αγορές, όπως των Η.Π.Α., της 

Μ.Βρετανίας και του Καναδά. Συγκεκριµένα θεωρείται ότι η διαδικασία της εξαγο-

ράς αποτελεί το εργαλείο µε το οποίο η αγορά επεµβαίνει και επιδιώκει να διορθώσει 

επιζήµιες ενέργειες στελεχών (agency problem), που µειώνουν την αποδοτικότητα 

της εταιρικής οντότητας. 

2. θεωρία πραγµατικών δικαιωµάτων ή επιλογών. Κατά την συγκεκριµένη θεωρία 

η εξαγορά αποτελεί µέρος των επιλογών εταιρικής στρατηγικής ενός οργανισµού, που 

περιέχει όµως αυξηµένο κίνδυνο και κόστος για την εξαγοράζουσα σε περίπτωση 

πρόθεσης ακύρωσης της. 

3.3 Λάθος Κίνητρα και Λόγοι Αποτυχίας 
 

Εκτός από την εξέταση των κινήτρων για τα οποία µία επιχείρηση αναλαµβάνει το 

ρίσκο δηµιουργίας µίας Συγχώνευσης και Εξαγοράς, οι διεθνείς έρευνες ασχολήθη-

καν και µε την µελέτη των αιτιών αποτυχίας ή διαφορετικά των εσφαλµένων κινή-

τρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε την πάροδο των ετών ολοένα και περισσότερες 
                                                 
62
Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε. 

63 Friedman, M (1953), “Essays in positive economics”, University of Chicago Press, pp.3-43 
64 Baumol W. J (1965), «The stock market and economic efficiency», New York 1965 
65 Jensen, M. C. and Ruback, R. S (1983), “The market for corporate control: The scientific evidence”, 
Journal of Financial economics, Vol.11(1), pp.5-50. 
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επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις Σ&Ε ως ένα επενδυτικό µέσο µε το οποίο έχουν την 

δυνατότητα να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

Ωστόσο το ποσοστό ικανοποιητικής απόδοσης και επιτυχίας παραµένει σε ορισµένες 

περιπτώσεις σε χαµηλό επίπεδο καθιστώντας αναγκαίο τον εντοπισµό την πηγή απο-

τυχίας. Οι λόγοι αυτοί είναι πιθανό να προέρχονται τόσο από ποιοτικούς όσο και πο-

σοτικούς παράγοντες της εξαγοράζουσας αλλά και της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες ως εξής66: 

 

Λανθασµένη εκτίµηση και αξιολόγηση της εταιρίας-στόχου 

Βασικό κίνητρο των εταιριών για τη σύσταση νέας ενιαίας οντότητας αποτελεί η εκ-

µετάλλευση πόρων και ικανοτήτων, ικανών να της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεο-

νέκτηµα, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχε την δυνατότητα να αποκτήσει. Η 

ανάπτυξη συνεργιών, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, δίνει ακριβώς 

αυτή την πρόσβαση στην εταιρία-αγοραστή, η οποία πολλές φορές επιθυµώντας να 

αποκτήσει γρηγορότερα µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας και ελέγχου στον κλάδο, 

προβαίνει σε βεβιασµένες κινήσεις67.  

Ο προσεκτικός και σωστός στρατηγικός σχεδιασµός µέρος του οποίου αποτελεί ο 

εντοπισµός και η αξιολόγηση εκείνης της εταιρίας, που ικανοποιεί τους στόχους και 

τις προσδοκίες της εξαγοράζουσας, κατέχει βαρύνουσα σηµασία για την µετέπειτα 

εξέλιξη της πρότασης εξαγοράς. Έτσι παρατηρείται συχνά, πως εταιρίες µε πρόχειρες 

εκτιµήσεις και προβλέψεις, οι οποίες δεν έχουν εξετάσει ενδελεχώς τους παράγοντες 

επηρεασµού της πορείας της εταιρίας-στόχου, να αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τα 

αρχικά σχέδια τους. Η αποτίµηση µίας εταιρίας, η υπεραισιόδοξη πρόβλεψη και οι 

άστοχοι, µη ρεαλιστικοί υπολογισµοί αποτελούν ενδείξεις για µελλοντική αποτυχία 

της Σ&Ε. 

 

 

 

                                                 
66
Παπαδάκης Β. (2007), Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Αθήνα: Εκδό-

σεις Ε.Μπένου, σελ. 465-476 
  Παζάρσκης Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη 
  Weber, R. A. and Camerer, C. F. (2003),“Cultural conflict and merger failure: An experimental ap-
proach”, Management science, Vol.49(4), pp.400-415. 
67Sirower M. (1997), The synergy trap: how companies lose the acquisition game, New York, Free 
Press, pp.18-24 
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Προσωπικές επιδιώξεις στελεχών και εργασιακό περιβάλλον 

Αποτελούµενη µία εταιρία από ανθρώπινο δυναµικό µε διαφορετικά ή ακόµα και συ-

γκρουόµενα συµφέροντα (agency problem) έχει ως βασικό χαρακτηριστικό των αντα-

γωνισµό και την εκπλήρωση των προσωπικών φιλοδοξιών τους. Το πρόβληµα αυτό 

γίνεται βέβαια µεγαλύτερο στην περίπτωση της συνένωσης δύο εταιριών µε πιθανόν 

διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες. Είναι εύλογο το γεγονός πως τόσο κατά τη διάρ-

κεια των διαπραγµατεύσεων όσο και µετά την ολοκλήρωση τους, τα ανώτατα στελέ-

χη αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι αισθάνονται ανασφάλεια ως προς την διατή-

ρηση της ισχύουσας θέσης τους, φοβούµενοι τυχόν απολύσεις, ανακατατάξεις και 

µειώσεις των απολαβών τους. Σε περιπτώσεις µάλιστα που η εξαγορά είναι εχθρική-

επιθετική οι πιθανότητες για αυτού του είδους των αλλαγών αυξάνονται (Franks & 

Mayer, 1996)68.  

Το γεγονός παράλληλα ότι τον κύριο λόγο στις διαπραγµατεύσεις κατέχουν τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη, οδηγεί κάποιες φορές σε εσφαλµένες αποφάσεις, καθώς 

είναι δυνατό παρακινούµενοι από την προσωπική τους φιλοδοξία και έπαρση αλλά 

και την οικονοµική ενίσχυση τους µέσω bonus, να προωθήσουν µη αποτελεσµατικές 

εξαγορές
69. Εποµένως διαφαίνεται, πως η στάση των ανώτατων στελεχών θα πρέπει 

να είναι προσεκτικότερη και σχεδιασµένη πάντα µε βάση το συµφέρον της εταιρίας 

και των εργαζοµένων της. 

 

Υψηλό κόστος εξαγοράς 

Η επιχείρηση-αγοραστής έρχεται αντιµέτωπη µε την καταβολή υψηλότερου τιµήµα-

τος εξαγοράς, διαφορετικού από το αρχικά σχεδιασµένο. Το αυξηµένο κόστος είναι 

δυνατό να προκύπτει από ανακριβείς αναλύσεις των στελεχών λόγω ελλιπών πληρο-

φοριών αναφορικά µε την αξία και αποτίµηση της εταιρίας-στόχου. Έτσι ενδέχεται 

την περίοδο των διαπραγµατεύσεων η τιµή της µετοχής να ανεβεί σε υψηλότερα από 

τα αναµενόµενα επίπεδα, καθιστώντας τη διοίκηση απροετοίµαστη70.  

Παράλληλα η παρουσία περισσότερων από ένα bidder καθώς και η χρήση τακτι-

κών αµύνης από την εξαγοραζόµενη εταιρία δύνανται να δυσκολέψουν την εξαγορά 

και να οδηγήσουν σε µεγαλύτερο bid premium προκειµένου να ικανοποιηθούν οι α-

                                                 
68Franks, J. and Mayer, C. (1996), “Hostile takeovers and the correction of managerial failure”, Journal 
of Financial Economics, Vol.40(1), pp.163-181. 
69Black, B. S. (1989), “Bidder overpayment in takeovers”, Stanford Law Review, pp.597-660. 
70
Παπαδάκης Β. (2002), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 4η έκδοση, Α-

θήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου 
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παιτήσεις των αντισυµβαλλόµενων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

των απαιτούµενων πόρων για την καταβολή του αντιτίµου µπορεί να καταστήσει µη 

συµφέρουσα την εξαγορά.71 

 

∆υσκολία στην ενοποίηση-ενσωµάτωση των εταιριών 

Παράλληλα µε τους ποσοτικούς παράγοντες, η εταιρία στόχος θα πρέπει να εξετάσει 

όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειµένου να έχει µία ολοκληρωµένη ει-

κόνα της εξαγοραζόµενης. Είναι φυσικό ακόµα πως η προσπάθεια για µία επιτυχή 

Σ&Ε δεν σταµατά µε το πέρας των διαπραγµατεύσεων αλλά εξακολουθεί να υφίστα-

ται και έπειτα. Η νέα ενιαία οντότητα πιθανώς να αποτελείται από ανθρώπινο δυνα-

µικό διαφορετικής ιδεολογίας, κουλτούρας και αξιών, γεγονός που θα εµποδίσει την 

πλήρη ενσωµάτωση τους υπό ενιαία διεύθυνση.72 Προβλήµατα µπορούν να προκλη-

θούν όµως και από τον διαφορετικό τρόπο παραγωγής και λειτουργίας των συστηµά-

των, κάτι που απαιτείται να εξετασθεί κατά τον σχεδιασµό της εταιρικής στρατηγι-

κής, ώστε περιοριστούν τα έξοδα και τα προσαυξηµένα κόστη του νέου οργανισµού. 

 

Οικονοµική συγκυρία και διεθνείς κίνδυνοι 

Βασικό ρόλο στην τελική έκβαση µίας Σ&Ε διαδραµατίζει η οικονοµική κατάσταση 

που επικρατεί στην αγορά, καθώς και η φάση του κύκλου στην οποία βρίσκεται κατά 

τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων η οικονοµία. Απρόβλεπτες οικονοµικές και πολι-

τικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας είναι πιθανό να προκαλέσουν αστάθεια και 

κινδύνους όπως πτώχευσης και πιστωτικού, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα καταστή-

σουν την εταιρία αφερέγγυα και ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, για πα-

ράδειγµα την καταβολή του τιµήµατος εξαγοράς. Επιπλέον στις περιπτώσεις που οι 

Σ&Ε αφορούν διασυνοριακές εταιρίες θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση του 

νοµοθετικού πλαισίου καθώς επίσης και να παρακολουθούνται εκτενώς δεδοµένα 

όπως η συναλλαγµατική ισοτιµία. 

 

 

                                                 
71 Sirower, M. L. (1997), The synergy trap: How companies lose the acquisition game, New York, The 
Free Press, pp.42 
72 Schuler, R. and Jackson, S. (2001), “HR issues and activities in mergers and acquisitions”, European 
Management Journal, Vol.19(3), pp.239-253. 
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3.4 Τρόπος Πληρωµής Τιµήµατος Εξαγοράς  
 

Ο τρόπος µε τον οποία η εταιρία-αγοραστής επιλέγει να χρηµατοδοτήσει µία Συγχώ-

νευση και Εξαγορά, εξαρτάται τόσο από την οικονοµική κατάσταση της ίδιας όσο και 

του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος της συγκεκριµένης περιόδου. Είναι µία 

απόφαση, η οποία ενδέχεται να κρίνει την επιτυχή ή όχι έκβαση της συγχώνευσης, 

καθώς θα επηρεάσει τόσο τα περιουσιακά όσο και χρηµατιστηριακά στοιχεία των ε-

ταιριών, όπως για παράδειγµα την τιµή της µετοχής τους. Η διοίκηση της αγοράστρι-

ας εταιρίας έρχεται αντιµέτωπη µε µία επιλογή καίριας σηµασίας, η οποία δύναται να 

µεταβάλλει την εικόνα της εταιρίας απέναντι στους µετόχους και στους επενδυτές 

καθώς και τη δυνατότητα της να δηµιουργεί αξία. 

Συγκεκριµένα η καταβολή του τιµήµατος για την εξαγορά των µετοχών της εται-

ρίας-στόχου περιλαµβάνει τους εξής βασικούς τρόπους73: 

1. µετρητά 

2. χρεόγραφα (είτε πρόκειται για µετοχές και οµολογίες είτε για οµόλογα και 

προνοµιούχες µετοχές µετατρέψιµα σε κοινές µετοχές) 

3. ένα συνδυασµό των δύο παραπάνω 

Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες το ποσοστό των εταιριών στις ΗΠΑ σήµερα που 

χρησιµοποιούν την ανταλλαγή µετοχών ως τρόπο πληρωµής του αντιτίµου αυξήθηκε 

σηµαντικά συγκριτικά µε τις προηγούµενες δεκαετίες. Αντίθετα οι ελληνικές επιχει-

ρήσεις επιλέγουν για την χρηµατοδότηση την καταβολή µετρητών (cash), τα οποία 

όπως θα αναφερθεί αναλυτικά και παρακάτω είναι δυνατό να προέρχονται και από 

άλλες πηγές διαφορετικές των λειτουργικών της δραστηριοτήτων. 

 

3.4.1 Τρόποι Πληρωµής  

Πληρωµή µε µετρητά 

Η απόφαση της διοίκησης της αγοράστριας να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά µίας ε-

ταιρίας-στόχου µε µετρητά έχει επιπτώσεις τόσο ως προς την ίδια όσο και ως προς 

την αγορά. Το γεγονός της καταβολής µετρητών σηµαίνει ότι η αγοράστρια όχι µόνο 

                                                 
73Gaughan, P. A. (2007), «Mergers, acquisitions, and corporate restructurings», John Wiley & Sons, 
pp.285-325 
  Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ. 160-175 
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αναλαµβάνει εξολοκλήρου µόνη της τον κίνδυνο αλλά ταυτόχρονα αποκοµίζει για 

δικό της όφελος τις πιθανές µελλοντικές αποδόσεις που τυχόν προκύψουν από τη συ-

γκεκριµένη επιχειρηµατική µορφή. Παράλληλα όσον αφορά την αγορά και τους ε-

πενδυτές, παρέχεται µε την εν λόγω κίνηση το µήνυµα της καλής πίστης στην τιµή 

της µετοχής της, την οποία δεν επιθυµεί να ανταλλάξει καθώς της δηµιουργεί αξία. Η 

συγκεκριµένη απόφαση µπορεί να φαίνεται ο πιο εύκολος και άµεσος τρόπος για την 

απόκτηση, ωστόσο σε περιπτώσεις που η τιµή του αντιτίµου κυµαίνεται σε αρκετά 

υψηλά επίπεδα είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης διαφόρων πηγών για την χρηµα-

τοδότηση του. Πιο συγκεκριµένα οι βασικότερες µορφές χρηµατοδότησης είναι οι 

εξής (Κυριαζής, 2007): 

• Εσωτερικές λειτουργικές ταµειακές ροές 

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πριν την σύναψη της συγχωνεύσεως 

• Τραπεζικός δανεισµός και άλλες µορφές δανεισµού 

• Vendor placing & vendor rights offers 

Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο η εταιρία αναλαµβάνει µέσω των ιδίων κεφαλαίων 

της να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά, βασιζόµενη στο επίπεδο ρευστότητας που δια-

θέτει. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται κόστη συναλλαγών που τυχόν θα προέκυ-

πταν από την συµµετοχή τρίτων στη συναλλαγή. Ωστόσο ο συγκεκριµένος τρόπος 

δεν αποτελεί την καλύτερη λύση στις περιπτώσεις, που είτε η εταιρία είναι αρκετά 

µικρή είτε το αντίτιµο αρκετά µεγάλο και είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί εξολοκλή-

ρου µέσω δικών της πόρων. Εποµένως καθίστανται απαραίτητο για την εταιρία είτε 

να προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου είτε να απευθυνθεί σε τρίτους, 

όπως ο δανεισµός και οι επενδυτικές τράπεζες, τρόποι, που εµπεριέχουν τόσο µειονε-

κτήµατα όσο και πλεονεκτήµατα για την αγοράστρια. 

Όσον αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αυτή πραγµατοποιείται είτε 

µε την έκδοση νέων µετοχών, είτε µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφιστά-

µενων µετοχών. ∆ίνεται δηλαδή το δικαίωµα τόσο στους υφιστάµενους όσο και 

στους νέους επενδυτές της εγγραφής στην έκδοση νέων µετοχών µε αντάλλαγµα πά-

ντα την καταβολή µετρητών. Ο συγκεκριµένος τρόπος αν και αποτελεί ένα καλά σχε-

διασµένο επιχειρηµατικό πλάνο, εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες της κεφα-

λαιαγοράς και περιέχει ορισµένα κόστη για την εταιρία, όπως το κόστος εκδόσεως 

νέων µετοχών ή το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου. 
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Η εταιρία-αγοραστής όµως έχει τη δυνατότητα όπως αναφέρθηκε προηγουµένως 

να απευθυνθεί σε εκτός της ίδιας χρηµατοδότες, δηλαδή να προβεί σε δανεισµό. Η 

συγκεκριµένη λύση είναι πιο φθηνή συγκριτικά καθώς οι τόκοι των δανείων εκπί-

πτουν φορολογικά. Ωστόσο και στη συγκεκριµένη περίπτωση εντοπίζεται µειονέκτη-

µα, καθώς η εκτεταµένη χρήση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει το συνολικό leveraged 

της εταιρίας και εποµένως τον κίνδυνο αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 

και άρα της χρεοκοπίας. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο έχει κά-

νει την εµφάνιση της ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στη Μ.Βρετανία η επιχειρηµατική µε-

τατροπή ονοµαζόµενη LBOs74, η οποία βασίζεται στη χρήση δανειακών κεφαλαίων 

καθώς και η µετέπειτα παραλλαγή της, η MBOs. 

Ακόµα ένας τρόπος ως προς την καταβολή του αντιτίµου µέσω µετρητών είναι η 

χρήση των επενδυτικών τραπεζών και των προϊόντων τους. Συγκεκριµένα υπάρχουν 

δύο µορφές, η vendor placing και η vendor rights offer, οι οποίες ναι µεν παρέχουν τα 

αναγκαία ποσά µετρητών αλλά ταυτόχρονα παρέχουν το πλεονέκτηµα, ότι η άντληση 

πραγµατοποιείται µόνο στην περίπτωση που όντως θα έχει συναφθεί η συµφωνία και 

όχι προηγουµένως. 

Όσον αφορά τη vendor placing, αποτελεί µία διευθέτηση κατά την οποία οι µέτο-

χοι της αγοράστρια εταιρίας (bidder) αποκτούν µετοχές της εταιρίας-στόχου (target) 

µέσω ανταλλαγής των µετοχών τους, τις οποίες µε τη σειρά τους οι µέτοχοι της αγο-

ραζόµενης πωλούν έναντι µετρητών σε τρίτους είτε είναι επενδυτικές τράπεζες είτε 

άλλοι θεσµικοί. Το σηµαντικό σε αυτή τη συναλλαγή είναι ότι ικανοποιούνται και οι 

τρεις συµµετέχοντες καθώς, ο πωλητής (target) λαµβάνει το αντίτιµο που επιθυµεί σε 

µετρητά, η απορροφώσα πραγµατοποιεί την συµφωνία και η επενδυτική τράπεζα α-

ποκτά µετοχές της εταιρίας σε πιθανόν χαµηλότερη της αγοράς τιµής. Το µειονέκτη-

µα του συγκεκριµένου τρόπου έγκειται στο γεγονός ότι πλέον οι θεσµικοί επενδυτές 

αποκτούν µέσω των µετοχών δικαίωµα ελέγχου επί της αγοράστριας. 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση του vendor rights 

offer, µε την διαφορά πως εδώ οι µέτοχοι της εταιρίας-αγοραστή έχουν το δικαίωµα 

επαναγοράς των µετοχών από την επενδυτική τράπεζα. Η δυνατότητα αυτή προσφέ-

ρει το πλεονέκτηµα της αποφυγής τόσο του ελέγχου όσο και της αραίωσης κερδών, 

φαινόµενο που θα αναφερθεί αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

                                                 
74 Παπαδάκης Β. (2002), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 4η έκδοση, Α-
θήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου 
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Πληρωµή µε ανταλλαγή µετοχών 

Παράλληλα µε τους προηγούµενους τρόπους, που χρησιµοποιούνται για την καταβο-

λή του αντιτίµου της εξαγοράς από την αγοράστρια εταιρία, γίνεται ιδιαίτερη χρήση 

της µεθόδους της ανταλλαγής µετοχών. Η εταιρία επιλέγει τη συγκεκριµένη µέθοδο 

είτε διότι δεν κατέχει τα απαραίτητα ρευστά διαθέσιµα είτε διότι δεν επιθυµεί να α-

πευθυνθεί σε εξωτερικές µορφές χρηµατοδότησης, όπως ο δανεισµός. Αυτού του εί-

δους η απόφαση θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ως ένδειξη µικρής πίστης από 

µέρους της αγοράστριας για την τιµή της µετοχής της, η οποία µε τον τρόπο αυτό ε-

πιλέγει να µοιρασθεί τόσο τον κίνδυνο όσο και τις µελλοντικές αποδόσεις της µε τους 

µετόχους της εταιρίας-στόχου. 

Βέβαια κατόπιν συµφωνίας θα πρέπει να καθορισθεί το τελικό ποσό µετοχών που 

είναι πρόθυµη να ανταλλάξει έναντι µετρητών. Η εταιρία κατά την ανταλλαγή των 

µετοχών της θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να προσφέρει ένα σταθερό συνολικό 

αριθµό µετοχών ή ένα µεταβαλλόµενο αριθµό µετοχών σταθερής όµως χρηµατικής 

αξίας. Ένα βασικό στοιχείο της συγκεκριµένης µεθόδου, το οποίο δεν παρατηρείται 

στην καταβολή µε µετρητά, είναι η ενεργή συµµετοχή της εξαγοραζόµενης εταιρίας 

στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις της νέας επιχειρηµατικής µετατρο-

πής. Το γεγονός ότι αποκτώνται µετοχές της εξαγοράζουσας, δίνει δικαίωµα ελέγχου 

επί του πλούτου της ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι µετοχές είναι προνοµιούχες. 

Από την άλλη πλευρά η ανταλλαγή µετοχών εµπεριέχει ένα κόστος για την εται-

ρία, όχι τόσο φανερό όσο θα ήταν στην περίπτωση του δανεισµού, το οποίο όµως δι-

αρκεί περισσότερο και καλείται αραίωση κερδών. Η διοίκηση της εταιρίας έχει να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα της µείωσης του πλούτου των µετόχων της, καθώς µε την 

προσφορά µετοχών της δίνει τη δυνατότητα σε µία µεγαλύτερη µερίδα µετόχων να 

διεκδικούν την υπάρχουσα περιουσία της (Παπαδάκης, 2002). 

 

Αναβολή πληρωµής (Deferred Consideration Financing ή Earn Out) 

Πρόκειται για µία ειδική περίπτωση κατά την οποία η εξαγοράζουσα εταιρία ανα-

λαµβάνει την πληρωµή ενός µέρους του αντιτίµου. Το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να 

καταβληθεί σε µελλοντική στιγµή και εφόσον διαπιστωθεί ότι η εξαγοράζουσα εται-

ρία έχει εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθµό τους στόχους και τις απαιτήσεις ως 

προς την απόδοση (Κυριαζής, 2007). 
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Συνδυασµός τρόπων 

Περιλαµβάνει την απόφαση της διοίκησης της εταιρίας να χρησιµοποιήσει τόσο τα 

ρευστά διαθέσιµα της όσο και ένα καθορισµένο αριθµό ανταλλάξιµων µετοχών προ-

κειµένου να καταβάλει το τίµηµα της εξαγοράς. Βέβαια ορισµένες φορές είναι η διοί-

κηση της εταιρίας στόχου εκείνη, που επιλέγει τον συνδυασµό των τρόπων καθώς 

επιθυµεί µε την ανταλλαγή των µετοχών της εξαγοράζουσας την απόκτηση ελέγχου 

και τη συµµετοχή στον κίνδυνο και στις µελλοντικές αποδόσεις µέσω των µερισµά-

των που παρέχονται. 

3.4.2 Καθοριστικοί Παράγοντες του Τρόπου Πληρωµής 

Η απόφαση της επιλογής του τρόπου πληρωµής µπορεί αρχικά να φαίνεται εύκολη, 

στην ουσία όµως επηρεάζει τόσο την ίδια την αγοράστρια εταιρία όσο και την νέα 

επιχειρηµατική µορφή που δηµιουργείται. Τόσο οι µελλοντικές αποδόσεις όσο και η 

εικόνα της εταιρίας στην αγορά είναι πιθανό να επηρεαστούν από τον τρόπο µε τον 

οποίο θα επιλέξει να κινηθεί επενδυτικά η αγοράστρια εταιρία75. Για το λόγο αυτό 

είναι ουσιώδης σηµασίας η αναλυτική εξέταση µίας σειράς παραγόντων, καθοριστι-

κών ως προς την ορθή επιλογή της µορφής χρηµατοδότησης. Αναλυτικότερα παρου-

σιάζονται οι εξής παράγοντες: (Κυριαζής, 2007) 

• Η παρουσία επαρκούς επιπέδου κεφαλαίου κινήσεως για την εταιρία, έτσι ώστε 

να διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα να ανταποκριθεί  στις επενδυτικές της επιλο-

γές και στις υποχρεώσεις της. Όταν το ύψος του είναι αρκετά ικανοποιητικό, τότε 

προτιµάται περισσότερο η χρήση των µετρητών για την πληρωµή. 

• Το ύψος του υφιστάµενου δανεισµού και της κεφαλαιακής διάρθρωσης της ε-

ταιρίας. Ένα υψηλό δείκτης leveraged πριν την συµφωνία της Σ&Ε αποτελεί αρνητι-

κό στοιχείο για έναν επιπρόσθετο δανεισµό καθώς υποβαθµίζεται η πιστοληπτική ι-

κανότητα της εταιρίας και ταυτόχρονα αυξάνεται ο κίνδυνος της µη εκπλήρωσης των 

δανειακών υποχρεώσεων και άρα της χρεοκοπίας. Όπως έχει αναφερθεί και παραπά-

νω ο δανεισµός αποτελεί µία πιο φθηνή λύσει χρηµατοδότησης καθώς οι τόκοι των 

δανείων εκπίπτουν από τα καθαρά έσοδα, ωστόσο η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 

ορθολογικά. 

                                                 
75Travlos, N. G. (1987), “Corporate takeover bids, methods of payment, and bidding firms' stock re-
turns”,The Journal of Finance, Vol.42(4), pp.943-963. 
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• Το φορολογικό και γενικότερα το νοµικό-θεσµικό πλαίσιο που ισχύει στη κάθε 

χώρα. Για παράδειγµα στις Η.Π.Α. και στο Ηνωµένο βασίλειο η ανταλλαγή µετοχών 

δεν φορολογείται, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για την υπεραξία που προκύπτει όταν οι 

µέτοχοι της εταιρίας-στόχου πωλούν τις µετοχές τους στην αγοράστρια τοις µετρη-

τοίς. 

• Η εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και η επιλογή της µεθόδου λογιστικού 

χειρισµού από την εταιρία. 

• Η τάση που επικρατεί την συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην αγορά, η φάση 

δηλαδή στην οποία βρίσκεται ο οικονοµικός κύκλος. Σε περιόδους όπου οι τιµές αυ-

ξάνονται ή ενδέχεται να αυξηθούν και η αγορά χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και 

επενδυτικές προσδοκίες (bull market) παρατηρείται πιο συχνή η χρήση της ανταλλα-

γής των µετοχών. Σε περιόδους όµως που οι τιµές πέφτουν, πραγµατοποιούνται ιδιαί-

τερα πολλές πωλήσεις και επικρατεί µία απαισιοδοξία ως προς την τάση της αγοράς 

(bear market) επιλέγεται περισσότερο η προσφορά µετρητών. 

• Το επίπεδο της τιµή µετοχής της εταιρίας-αγοραστή ατοµικά αλλά και σε σχέση 

µε την εταιρία-στόχο, καθώς θα επηρεάσει την µετέπειτα πορεία της και την εικόνα 

της στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό της αγοράς. 

• Η ανάπτυξη ή µη των επενδυτικών τραπεζών και γενικότερα του τραπεζικού 

συστήµατος µίας χώρας, το οποίο µπορεί να συµβάλει στην παροχή επενδυτικών 

προτάσεων και τρόπων χρηµατοδότησης. 

 

3.5 Η Αποδοτικότητα και οι Μέθοδοι Αξιολόγησης των Συγχωνεύσεων 
και Εξαγορών 
 

Παρά το γεγονός ότι τα κίνητρα και οι λόγοι που οι επιχειρήσεις επιλέγουν µία Συγ-

χώνευση και Εξαγορά, ποικίλουν ανάλογα µε τους εταιρικούς κάθε φορά στόχους, 

ένα είναι σίγουρο, πως βασική επιδίωξη των δύο αντισυµβαλλόµενων πλευρών είναι 

η µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων τους και η δηµιουργία αξίας. Η απόφαση 

όµως των διοικήσεων να ενωθούν υπό µία ενιαία διεύθυνση, περιλαµβάνει ένα ρίσκο 

όσον αφορά τα επενδυµένα κεφάλαια και τις µελλοντικές επιπτώσεις τόσο ως προς 

τις ίδιες τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναµικό τους όσο και ως προς την οικο-

νοµία γενικότερα. Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι η ωφέλεια που απορρέει από 

την δηµιουργία της νέας επιχειρηµατικής µορφής συνήθως εντοπίζεται στην µία µόνο 
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πλευρά των συµµετεχόντων. Όπως παρατηρείται µέσα από τις διεθνείς εµπειρικές µε-

λέτες οι µέτοχοι των εταιριών-στόχων κερδίζουν από την Σ&Ε κατά µέσο όρο 12%-

38%, σε αντίθεση µε τους µετόχους της εξαγοράζουσας εταιρίας που είτε θα παραµέ-

νουν ουδέτεροι είτε θα ζηµιώνονται κατά ένα µικρό ποσοστό. Είναι εµφανής εποµέ-

νως µία µεταφορά πλούτου από την εξαγοράζουσα στην εξαγοραζόµενη εταιρί-

α.76
Ακόµα σηµειώνεται ότι κατά ένα µεγάλο ποσοστό, που φτάνει και το 50% οι επι-

χειρήσεις αδυνατούν να εκπληρώσουν τους αρχικούς στόχους τους.77 

Η επιλογή για την δηµιουργία µίας Σ&Ε αποτελεί µία πολυσύνθετη διαδικασία 

στρατηγικής σηµασίας που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη µεθόδων µέτρησης και 

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί µε 

το πέρασµα των ετών τρεις βασικές µέθοδοι καταγραφής της επίδοσης της νέας επι-

χειρηµατικής µορφής που προκύπτει µετά από µία Σ&Ε, µε την κάθε µία από αυτές 

να έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα78. 

3.5.1 Μέθοδοι Αξιολόγησης  

Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων (Account-

ing based operational performance evaluation) 

Αποτελεί µία διαδεδοµένη µέθοδο, η οποία µάλιστα προηγείται χρονικά των υπόλοι-

πων. Η βάση στην οποία θεµελιώνεται είναι η χρήση των καταγεγραµµένων λογιστι-

κών και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων την περίοδο πριν και µετά την ολο-

κλήρωση της Σ&Ε. Κύριο χαρακτηριστικό για την µέτρηση της επίδοσης της επιχεί-

ρησης αποτελεί η χρησιµοποίηση και σύγκριση αριθµοδεικτών, οι οποίοι διακρίνο-

νται σε πέντε κατηγορίες: αριθµοδείκτες 1) ρευστότητας, 2) δραστηριότητας, 3) απο-

δοτικότητας, 4) διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιµότητας, και 5) επενδυτικούς. Ι-

διαίτερη σηµασία δίνεται στις µεταβολές που παρουσιάζουν στοιχεία όπως τα καθαρά 

κέρδη, η δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα αλλά και κέρδη ανά µετοχή. Υπάρχουν 

δύο τρόποι σύγκρισης των δεδοµένων που θα προκύψουν79: 1) σύγκριση των καταγε-

γραµµένων αποτελεσµάτων µε υποθετικές προβλέψεις τις διοίκησης σε περίπτωση 
                                                 
76 Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε. 
77 Soubeniotis D.,Mylonakis J.,Fotiadis T.,Chatzithomas L. and Mertzimekis C. (2006), “Evaluation of 
mergers and acquisitions in Greece”, International Research Journal of Finance and Economics, 
Vol.1, pp.92-104 
78 Bruner, R. F. (2002), “Does M&A pay? A survey of evidence for the decision-maker”,Journal of 
Applied Finance, Vol. 12(1), pp.48-68. 
79 Παζάρσκης Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη, σελ. 219 



 

 42 

που δεν πραγµατοποιούνταν µία Σ&Ε, 2) σύγκριση των στοιχείων που θα προκύψουν 

από την συνένωση µε εκείνα του κλάδου στον οποίο ανήκει ή ακόµα µε την αντιπρο-

σωπευτικότερη ανταγωνιστική επιχείρηση του κλάδου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυ-

νατό να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό, οι οποίες αντικα-

τοπτρίζονται στην απόδοση της νέας εταιρικής µορφής. 

Η µέτρηση της απόδοσης βάσει των λογιστικών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να επεξεργάζονται δεδοµένα αξιόπιστα ως προς το περιεχόµενο 

τους και τον τρόπο διατύπωσης τους, καθώς αποτελούν τµήµατα των ήδη ελεγµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Παράλληλα µέσω της συγκεκριµένης µεθόδου 

επιτρέπεται η συλλογή στοιχείων και για εταιρίες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο. 

Η χρήση ωστόσο της µεθόδου χαρακτηρίζεται από ορισµένες αδυναµίες ως προς 

την αποτελεσµατικότητα της µέτρησης και την ακρίβεια των στοιχείων. Οι διαφορε-

τικοί τρόποι καταγραφής των δεδοµένων που χρησιµοποιεί η εταιρία µε την πάροδο 

των ετών, όπως επίσης ορισµένες αλλαγές στις ισχύουσες κρατικές νοµοθετικές ρυθ-

µίσεις όσον αφορά τις περιπτώσεις των εξαγορών, δυσκολεύουν την τήρηση µίας ε-

νιαίας πρακτικής καταγραφής. Παράλληλα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα δε-

δοµένα είναι ευάλωτα απέναντι στην προσπάθεια αλλοίωσης τους (παραποίηση οικο-

νοµικών καταστάσεων) (Bruner, 2002). Ακόµα αποτελεί υποκειµενική απόφαση η 

επιλογή του τρόπου µέτρησης και σύγκρισης της απόδοσης, καθώς είναι δυνατό να 

υπάρχουν αποκλίσεις στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η επιπτώσεις των Σ&Ε στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών ενδέχεται να γίνουν εµφανείς έπειτα από πολλά χρόνια, γεγονός που µετα-

βάλλει τον χρονικό ορίζοντα χρήσης των δεδοµένων, ενώ οι πληροφορίες που παρέ-

χονται αφορούν το παρελθόν και όχι το µέλλον. Παρά τα µειονεκτήµατα που παρου-

σιάζει η µέθοδος αναµφισβήτητα αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο ελέγχου της επίδο-

σης των εταιριών, το οποίο µπορεί να συνδυασθεί άριστα µε τις υπόλοιπες µεθόδους 

για την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. 
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Μέθοδος µη κανονικών αποδόσεων (Abnormal returns ή Event studies methodology) 

Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόστηκε αρχικά από τους Fama, Fisher, Jensen & Roll 

(1969)80 και στη συνέχεια από τους Brown & Warner (1980,1985)81,οι οποίοι συµπε-

ριέλαβαν και τους στατιστικούς ελέγχους για την ύπαρξη ή όχι επιπτώσεων στο δείγ-

µα, ενώ συνδέεται ιδιαίτερα µε την παραδοχή για την αποτελεσµατικότητα των αγο-

ρών. Στόχος της µεθόδου είναι να εκτιµήσει την αντίδραση της τιµή της µετοχής σχε-

τικά µε την απόφαση των διοικήσεων για δηµιουργία µίας Σ&Ε. Για τον υπολογισµό 

της επίδρασης χρησιµοποιούνται οι τιµές των µετοχών πριν και µετά την συµφωνία 

Σ&Ε, οι οποίες και συγκρίνονται. Συγκεκριµένα υπολογίζεται η διαφορά των πραγ-

µατικών αποδόσεων των µετοχών τόσο των εξαγοραζουσών όσο και των εξαγοραζό-

µενων εταιριών την περίοδο ανακοίνωσης του bid ως και την ολοκλήρωση του, µε τις 

αντίστοιχες προσδωκόµενες αποδόσεις της ίδιας περιόδου (Κυριαζής, 2007). Ο τρό-

πος υπολογισµού των προσδωκόµενων αποδόσεων ποικίλει καθώς είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν ιστορικά δεδοµένα των εταιριών ή η απόδοση του γενικού δείκτη 

τιµών της αγοράς ή ακόµα το υπόδειγµα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων (capital 

asset pricing model-CAPM) (Παζάρσκης, 2008). Η διαφορά που προκύπτει καλείται 

abnormal return ή residual και παρουσιάζει την αντίδραση της µετοχής από την πα-

ρουσία ενός γεγονότος, που στην προκειµένη περίπτωση είναι µία Σ&Ε. Εάν η µετα-

βολή αυτή είναι θετική τότε δηµιουργείται αξία για την επιχείρηση, ενώ αντίθετα εάν 

είναι αρνητική ζηµία. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να είναι µηδενική, γεγονός 

που ερµηνεύεται ως ουδέτερη αντίδραση της τιµής µετά την Σ&Ε. 

Έχοντας παρουσιάσει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της προηγούµενης 

µεθόδου, κρίνονται άξια αναφοράς και εκείνα της µεθόδου «event studies». Βασικό 

πλεονέκτηµα αποτελεί η αµεσότητα και η ευκολία εξαγωγής των συµπερασµάτων, 

καθώς δύναται να εξετάσει ακόµα και ένα µεγάλο πλήθος δειγµάτων αποτυπώνοντας 

την παροντική αλλά και µελλοντική επίπτωση που έχουν στην αγορά. Επιπλέον σε 

αντίθεση µε παραπάνω τα αποτελέσµατα δεν επηρεάζονται από τη χρήση διαφορετι-

κών µεθόδων λογιστικής τόσο διαχρονικά όσο και διακρατικά, ενώ αποφεύγεται η 

πιθανότητα σκόπιµης αλλοίωσης τους µέσω της δηµιουργικής λογιστικής. 

                                                 
80 Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. and Roll, R. (1969), “The adjustment of stock prices to new 
information”, International economic review, Vol.10(1), pp.1-21. 
81 Brown, S. J., & Warner, J. B. (1980), “Measuring security price performance”, Journal of financial 
economics, Vol. 8(3), pp.205-258. 
  Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985), “Using daily stock returns: The case of event studies”, Journal 
of financial economics, Vol. 14(1), pp.3-31.  
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Από την άλλη πλευρά η υιοθέτηση της µεθόδου καθιστά αναγκαία την αποδοχή 

ορισµένων παραδοχών, όπως είναι η αποτελεσµατικότητα των αγορών, που σε ορι-

σµένες περιπτώσεις είναι αδύνατο να υφίστανται και να επηρεάζονται µε τον τρόπο 

αυτό τα τελικά δεδοµένα. Παράλληλα έχει δεχθεί κριτική η χρήση του µοντέλου 

CAPM όσον αφορά τη µέτρηση του κινδύνου, ενώ ακόµα κρίνεται δύσκολή η επιλο-

γή του κατάλληλου µέτρου σύγκρισης της πορείας των αποτελεσµάτων (τις περισσό-

τερες φορές χρησιµοποιείται ο γενικός δείκτης τιµών). Επιπλέον αναφορικά µε τις 

υπόλοιπες µεθόδους θεωρείται ότι δεν εµβαθύνει σε ικανοποιητικό βαθµό στα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της εταιρίας, ενώ είναι εµφανές πως οι τιµές των µετοχών µπο-

ρούν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου να επηρεαστούν και από εξωτερικά γεγονότα 

ανεξάρτητα των Σ&Ε, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισµό της βασικής 

επιρροής τους82. 

Συγκρίνοντας τις δύο προαναφερθείσες µεθόδους αξιολόγησης προκύπτει ότι η 

µεν πρώτη βάσει των λογιστικών στοιχείων αφορά την εξέταση της επίπτωσης της 

συγχώνευσης µετά το γεγονός (ex-post analysis), ενώ η δε δεύτερη βάσει της επίδο-

σης των µετοχών αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς αναφορικά µε την επί-

πτωση του συµβάντος (ex-ante analysis) (Κυριαζής, 2007). 

 

Μελέτες µε βάση δηλώσεις στελεχών επιχειρήσεων (surveys of executives) 

Σε αντίθεση µε της δύο προηγούµενες µεθόδους, οι οποίες βασίζουν τα συµπεράσµα-

τα τους σε αντικειµενικά και ελεγµένα δεδοµένα, η εν λόγω µέθοδος στηρίζεται στις 

υποκειµενικές παρατηρήσεις των εταιρικών στελεχών. Είτε µε τη µορφή προσωπικής 

συνέντευξης είτε µέσω ειδικών ερωτηµατολογίων, τα οποία θα πρέπει να περιέχουν 

σωστά διατυπωµένες και ολοκληρωµένες ερωτήσεις, ο ερευνητής καλείται να κατα-

γράψει τις εκτιµήσεις του ανθρώπινου δυναµικού όσον αφορά την εταιρική επίδοση 

(Παζάρσκης, 2008). Η εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας είναι ένα αρκετά δύ-

σκολο έργο, καθώς υπάρχει η πιθανότητα ψευδούς δήλωσης µε σκοπό το προσωπικό 

συµφέρον (Bruner, 2002). Για το λόγο αυτό ο ερευνητής θα πρέπει να κατέχει την 

ικανότητα και την κρίση να εντοπίζει την απόκρυψη σηµαντικών πληροφοριών. Βέ-

βαια µέσα από τις δηλώσεις των ανώτατων στελεχών δύναται να αποκαλυφθούν προ-

βλέψεις και δεδοµένα που µε τις προηγούµενες µεθόδους ήταν αδύνατο να καταγρα-

φούν. 

                                                 
82 Healy, P. M., Palepu, K. G. and Ruback, R. S (1992), “Does corporate performance improve after 
mergers?”, Journal of financial economics, Vol. 31(2), pp.135-175. 
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3.5.2 Συµπεράσµατα από τη Χρήση των Μεθόδων 

Η µέτρηση της αποδοτικότητας των Σ&Ε για βραχυπρόθεσµη αλλά και µακροπρόθε-

σµη περίοδο έχει αποτελέσει κεντρικό σηµείο αναφοράς για εµπειρικές έρευνες διε-

θνώς. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν τόσο για τις Η.Π.Α. και τη Μ.Βρετανία όσο 

και για τις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Αναφορικά µε τη µέθο-

δο των µη κανονικών αποδόσεων, επισηµαίνεται ότι οι µέτοχοι των εταιριών-στόχων 

αποκοµίζουν οφέλη από την συνένωση (12%-38%), τα οποία είναι υψηλότερα στις 

περιπτώσεις εχθρικών δηµόσιων προσφορών παρά στις φιλικές συγχωνεύσεις, καθώς 

πετυχαίνονται µεγαλύτερα bid premium. Από την άλλη πλευρά οι µέτοχοι των εται-

ριών-αγοραστή παρουσιάζουν αρνητικές ή έστω µηδενικές αποδόσεις (Κυριαζής, 

2007). Εξετάζοντας εποµένως την νέα επιχειρηµατική οντότητα προκύπτει ότι απο-

κοµίζει συνολικά βραχυπρόθεσµα µικρά κέρδη, πραγµατοποιείται δηλαδή µία µετα-

φορά πλούτου από τον αγοραστή στην εξαγοραζόµενη µε ένα τελικό θετικό κέρδος. 

Σχετικές εµπειρικές µελέτες έχουν διατυπώσει πολλοί ερευνητές, όπως οι Franks & 

Harris (1989)83, Sudarsanam & Mahate (2003)84 για την αγορά της Μ.Βρετανίας, οι 

Dodd & Ruback (1977)85 και οι Agrawal, Jaffe & Mandelker (1992)86 για την αγορά 

των Η.Π.Α. και οι Goergen & Renneboog (2003)87 για τις χώρες της Ε.Ε. 

Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν οι µελετητές µε τη χρή-

ση της µεθόδου των λογιστικών στοιχείων για τις τρεις κατηγορίες των αγορών 

(Η.Π.Α., Μ.Βρετανία, Ε.Ε.). Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι έρευνες διακρίνονται 

σε δύο κατηγορίες: 1) απόδοση εκτιµηµένη µε βάση τα καθαρά λογιστικά στοιχεία 

της κερδοφορίας, 2) απόδοση εκτιµηµένη µε βάσει τις ταµειακές ροές. Στην πρώτη 

κατηγορία εµπίπτουν έρευνες των Ravenscraft & Scherer (1987)88, Meeks (1977)89, οι 

οποίες καταλήγουν ότι οι εταιρίες-αγοραστή σηµειώνουν στην πλειοψηφία τους πτώ-
                                                 
83Franks, J. R. and Harris, R. S. (1989), “Shareholder wealth effects of corporate takeovers: the UK 
experience 1955–1985”, Journal of financial Economics, Vol. 23(2), pp.225-249. 
84Sudarsanam, S. and Mahate, A.A. (2003), “Glamour Acquirers, Method of Payment and Post-
acquisition Performance: The UK Evidence”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 
30(1‐2), pp.299-342. 
85Dodd, P. and Ruback, R. (1977), “Tender offers and stockholder returns: An empirical analy-
sis”, Journal of Financial Economics, Vol. 5(3), pp.351-373. 
86 Agrawal, A., Jaffe, J. F. and Mandelker, G. N. (1992), “The Post‐Merger Performance of Acquiring 
Firms: A Re‐examination of an Anomaly”, The Journal of Finance, Vol. 47(4), pp.1605-1621. 
87 Goergen, M. and Renneboog, L. (2004), “Shareholder Wealth Effects of European Domestic and 
Cross‐border Takeover Bids”, European Financial Management, Vol.10(1), pp.9-45. 
88 Ravenscraft, D. J. and Scherer, F. M. (1987), Mergers, sell-offs Life, and economic efficiency, 
Brookings Institution Press. 
89 Meeks, G. (1977), “Disappointing Marriage: A Study of the Gains from Merger”, University of 
Cambridge: Occasional Paper 51, Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 
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ση ή ουδετερότητα για περίοδο τριών ετών µετά την συγχώνευση. Στην δεύτερη κα-

τηγορία µελέτες των Healy, Palepu & Ruback (1992)90, Cosh et. al.(1980)91 εκτιµούν 

ότι η απόδοση της εταιρίας αυξάνει ως αποτέλεσµα της συνένωσης. 

3.5.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποδοτικότητα 

Στο σηµείο αυτό και αφού έχουν εξετασθεί οι τρόποι καταγραφής και αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας θα αναφερθούν επιγραµµατικά οι βασικότεροι παράγοντες επη-

ρεασµού της. Αρχικά είναι δυνατό να διαχωριστούν σε µακροπρόθεσµους και βραχυ-

πρόθεσµους, ανάλογα δηλαδή µε τη διάρκεια που καλύπτουν (Κυριαζής, 2008). 

Έτσι όσον αφορά τους µακροπρόθεσµους, οι οποίοι συνδέονται κυρίως µε την γενι-

κότερη ολοκληρωµένη εταιρική στρατηγική, εντοπίζονται δύο κατηγορίες: 1) η φάση 

του οικονοµικού κύκλου στην οποία ανήκει η επιχείρηση την περίοδο της συγχώνευ-

σης (π.χ. ύφεση ή άνοδος), 2) ο βαθµός συσχέτισης των δραστηριοτήτων, δηλαδή αν 

η συγχώνευση είναι οριζόντια/κάθετη/συσχετισµένη/ασυσχέτιστη. Κάθε µία από τις 

συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις έχει τα δικά της ιδιαίτερα γνωρίσµατα, τα οποία επι-

δρούν στην αποτελεσµατικότητα της συνένωσης. 

Οι βραχυπρόθεσµοι παράγοντες µε τη σειρά τους, αφορούν περισσότερο στοιχεία 

σχετικά µε τον χαρακτήρα της συνένωσης και των διαπραγµατεύσεων, που πραγµα-

τοποιούνται ως την ολοκλήρωση της. Ορισµένοι συνοπτικά έχουν ως εξής: 

1. Η διάκριση της εξαγορά σε φιλική η εχθρική. Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες 

σε περιπτώσει εχθρικών εξαγορών οι εταιρίες-στόχοι έχουν µεγαλύτερη από-

δοση, καθώς αυξάνεται και η τιµή του αντιτίµου προσφοράς (Walkling, 

1985)92 

2. Η χρήση µετρητών ή µετοχών (ή ο συνδυασµός των δύο) για την πληρωµή 

του bid της εξαγοράς. Το αποτέλεσµα διαφοροποιείται ανάλογα µε την µέθο-

δο µέτρησης, που χρησιµοποιείται. 

                                                 
90 Healy, P. M., Palepu, K. G. and Ruback, R. S. (1992), “Does corporate performance improve after 
mergers?”, Journal of financial economics, Vol.31(2), pp.135-175. 
91 Cosh, A., Hughes, A. and Singh, A. (1980) “The Causes and Effects of Takeovers in the U.K.: An 
Empirical Investigation for the late 1960s at the Microeconomic Level”, in D. Mueller, eds., “The De-
terminants and Effects of Merger: An International Comparison”, Gunn & Horn Publications, Cam-
bridge, U.K,,pp. 227-270. 
92 Walkling, R. A. (1985), “Predicting tender offer success: A logistic analysis”, Journal of financial 
and Quantitative Analysis, Vol.20(04), pp.461-478. 
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3. Η παρουσία περισσότερων από µία εταιρία-αγοραστή επηρεάζει θετικά την 

αποδοτικότητα της εταιρίας-στόχου και αρνητικά την απόδοση της εξαγορά-

ζουσας εταιρίας 

4. Εάν η προσφορά γίνεται απευθείας στους µετόχους της εταιρίας-στόχου ή 

πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση αποκλειστικά µε τη διοίκηση της. 

5. Εάν η εταιρία-αγοραστής υπερβαίνει ή όχι σε µέγεθος την εταιρία στόχο (Holl 

& Kyriazis, 1997).93 

 

3.6 Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Άµυνας  
 

Η σύναψη µίας συµφωνίας εξαγοράς αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία, καθώς οι 

εταιρίες που λαµβάνουν µέρος σε αυτήν αποσκοπούν να ικανοποιήσουν κατά το µέ-

γιστο βαθµό ο καθένας τις προσδοκίες και τους στόχους τους. Τα κίνητρα των συµµε-

τεχόντων είναι πολυποίκιλα και σε ορισµένες περιπτώσεις διαφορετικά µεταξύ τους, 

γεγονός που είναι δυνατό να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά τις διαπραγµατεύσεις. 

Από την µία πλευρά η εταιρία-αγοραστής επιθυµεί να ολοκληρώσει την εξαγορά σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για αυτήν, διατηρώ-

ντας ταυτόχρονα την εικόνα της στην αγορά σε ένα υψηλό επίπεδο. Η εταιρία-στόχος 

(target) αντιθέτως επιδιώκει την αύξηση του αντιτίµου της εξαγοράς, ενώ ενδέχεται 

να προβεί σε πολιτικές αντίστασης προκειµένου να µαταιώσει την συµφωνία94. 

Κάθε µία από τις δύο πλευρές επιθυµεί την µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων 

της, κίνητρο το οποίο θα έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασµό της στρατηγικής που 

θα επιλέξουν. Απαιτείται εποµένως ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός των πολιτικών 

και των στρατηγικών µε βάση τις οποίες θα κινηθούν, καθώς διαφορετική θα είναι η 

στάση των εταιριών σε µε φιλική από µία εχθρική εξαγορά. 

3.6.1 Στρατηγικές Εξαγοράς Εταιρίας-Αγοραστή (Bidder) 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη ενότητα η εταιρία στόχος θα πρέπει να α-

κολουθήσει ένα σχεδιασµό πέντε σταδίων για την όσο το δυνατόν καλύτερη έκβαση 

                                                 
93 Holl, P. and Kyriazis, D. (1997), “Wealth creation and bid resistance in UK takeover bids”, Strategic 
Management Journal, Vol.18(6), pp.483-498. 
94 Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε., 
σελ.73-82 
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της σύναψης. Κύριο σηµείο αυτού του σχεδιασµού αποτελεί η διαµόρφωση της εται-

ρικής στρατηγικής της, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία πάντα µε τους 

στόχους που επιθυµεί να ικανοποιήσει µέσω της εξαγοράς. Στην προσπάθεια αυτή 

βέβαια η εταιρία δεν θα κινηθεί µόνη της αλλά µπορεί να ζητήσει τη σύµπραξη εξω-

τερικών συµβούλων όπως είναι οι δικηγόροι και οι ορκωτοί ελεγκτές. 

Στη συνέχεια η εταιρία-αγοραστής θα πρέπει να θέσει τα συγκεκριµένα κριτήρια 

που θα είναι απαραίτητο να ικανοποιεί η εξαγοραζόµενη εταιρία, τα οποία είτε βασί-

ζονται σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες όπως για παράδειγµα ο PE, είτε σε ποιοτι-

κούς, όπως η θέση της εταιρίας στον κλάδο και οι προοπτικές της. Αφού καθοριστούν 

τα κριτήρια πρέπει πλέον η εξαγοράζουσα να επικεντρωθεί στη συγκεκριµένη εταιρία 

του κλάδου που εξετάζει, η οποία πληροί µε τον καλύτερο τρόπο τους στόχους της. Η 

επιλογή αυτή µπορεί να διευκολυνθεί µέσω της χρήσης ειδικών εργαλείων ανάλυσης, 

όπως η SWOT επισηµαίνοντας τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της κάθε εξεταζό-

µενης εταιρίας. Το επόµενο στάδιο αποτελεί και το πιο σηµαντικό όσον αφορά την 

τιµή του αντιτίµου προσφοράς. Η εταιρία-αγοραστής (bidder) χρησιµοποιώντας διά-

φορες µορφές µεθόδων αποτίµησης, θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει την 

αξία της εταιρίας-στόχου µε βάση την οποία θα καθορίσει και την τιµή του premium 

εξαγοράς. Με τη διαδικασία αυτή τόσο η διοίκηση όσο και οι µέτοχοι διαθέτουν µία 

ολοκληρωµένη εικόνα για την εταιρία και προστατεύουν τα συµφέροντας τους, κα-

θώς σε αντίθετη περίπτωση µία εξαγορά µε ζηµιογόνα ή έστω όχι τόσο αποδοτική 

όσο οι προβλέψεις εταιρία µπορεί να µαταιωθεί. Τελευταίο στάδιο ενός οργανωµένου 

σχεδιασµού εξαγοράς είναι η ανάπτυξη µεθόδων και τακτικών προσέγγισης της εξα-

γοραζόµενης εταιρίας. Οι συγκεκριµένες ενέργειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε-

µονωµένα ή µε συνδυασµό και µε τις κυριότερες να είναι οι εξής (Κυριαζής, 2007): 

• Πολλές εταιρίες επιδιώκουν κατά την περίοδο προ της προσφοράς να προσεγγί-

σουν µε φιλική διάθεση την εταιρία στόχο ώστε να αναπτυχθεί µία στενή σχέση συ-

νεργασίας. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε µείωση της τιµής του premium αλλά και σε 

περιορισµένα κόστη συναλλαγών καθώς δίνεται η δυνατότητα µέσα σε σύντοµο χρο-

νικό διάστηµα να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες (µεγαλύτερη προσβα-

σιµότητα), ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται τυχόν στρατηγικές αµύνης της εταιρίας-

στόχου, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο 

• Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού όπως δικηγόρων και οικονοµικών συµ-

βούλων, οι οποίοι σε συνδυασµό µε τη διοίκηση της εταιρίας-στόχου θα έχουν πρω-
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ταγωνιστικό ρόλο κατά την περίοδο των διαπραγµατεύσεων. Ακόµα η περίοδος στην 

οποία θα πραγµατοποιηθεί η πρόταση της εξαγοράς είναι καίριας σηµασίας καθώς 

πολλοί από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες της εταιρίας-στόχου εξαρτώνται από 

τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

• Σύµφωνα µε τους Shleifer & Vishny (1986)95 µία αποτελεσµατική µέθοδος για 

την µείωση του premium και περαιτέρω της πιθανότητας αποτυχίας της συµφωνίας 

είναι η βαθµιαία απόκτηση µετοχών µέσω της χρηµαταγοράς. 

• Η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης της εταιρίας που θα λαµβάνει υπόψη τις αδυ-

ναµίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρίας-στόχου, γεγονός που θα δηµι-

ουργήσει κλίµα καλής πίστης και αµοιβαίας συνεργασίας. 

• Η ανάληψη µέτρων από την εξαγοράζουσα εταιρία, κατάλληλων σε περιπτώ-

σεις εχθρικών εξαγορών. Η εταιρία-αγοραστής προσπαθεί να προσεγγίσει οµάδες της 

αγοράς (είτε πρόκειται για άλλες εταιρίες και θεσµικούς παράγοντες είτε για άτοµα 

αυξηµένης επιρροής στην κυβέρνηση), που θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν την 

προσπάθεια απόκτησης της εξαγοραζόµενης. Πολλές φορές στις περιπτώσεις των ε-

χθρικών εξαγορών, η διοίκηση της εταιρίας-αγοραστή έρχεται αντιµέτωπη µε ανώτα-

τα στελέχη της εταιρίας-στόχου (agency problem), τα οποία επιδιώκει να δυσφηµίσει 

προκειµένου να πετύχει το στόχο της ή αντίθετα προσπαθεί να παρουσιάσει µια πιο 

θετική εικόνα της ίδιας στην αγορά. 

3.6.2 Μορφές Άµυνας έναντι των Εξαγορών 

Σε κάθε συναλλαγή οι αντισυµβαλλόµενοι σχεδιάζουν την πολιτική και τη στρατηγι-

κή τους µε βάση τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν, οι οποίοι πολλές φορές τυγ-

χάνουν να είναι διαφορετικοί ή αντίθετοι. Έτσι και στην περίπτωση µίας εξαγοράς, η 

καθεµία από τις δύο πλευρές των συµµετεχόντων προσπαθεί να πετύχει τον κυριότε-

ρο στόχο της, που είναι η µεγιστοποίηση της αξία των µετόχων της και να προστα-

τεύσει τα συµφέροντα τους. 

Μία από τις πιο σηµαντικές κατηγοριοποιήσεις των Σ&Ε, όπως αναφέρθηκαν σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, είναι η διάκριση τους σε φιλικές και εχθρικές. Τα κίνητρα 

των εταιριών είναι κατά βάση αυτά που θα καθορίσουν την στάση τους την περίοδο 

των διαπραγµατεύσεων και συγκεκριµένα η διάθεση της εταιρία-στόχου είναι εκείνη 

                                                 
95 Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1986), “Large shareholders and corporate control”, The Journal of 
Political Economy, pp.461-488. 
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που θα προσδιορίσει τον χαρακτήρα της εξαγοράς, καθώς καλείται να συµφωνήσει ή 

να διαφωνήσει µε τους όρους που προτείνει η εταιρία-αγοραστής. 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κινήτρων, που επηρεάζουν τις αποφάσεις της 

διοίκησης της εταιρίας-στόχου ως προς την αποτελεσµατικότητα της εξαγοράς96: 

1. η απαίτηση όσο το δυνατόν υψηλότερου premium και γενικότερα η προάσπιση 

των οικονοµικών συµφερόντων των µετόχων 

2. η εξυπηρέτηση προσωπικών συµφερόντων της διοίκησης, µε τη δηµιουργία του 

λεγόµενου agency problem. 

Όσον αφορά το πρώτο κίνητρο, εντοπίζεται στην ξένη βιβλιογραφία η άποψη των 

DeAngelo & Rice (1983)97, πως η εταιρία-στόχος δύναται να αυξήσει την διαπραγµα-

τευτική της ισχύ µέσα από µία εχθρική στάση έναντι της εξαγοράς. Με τον τρόπο αυ-

τό µπορεί να αναπροσαρµόσει την τιµή του premium σε επίπεδα ανώτερα του προη-

γουµένου ή να διατηρήσει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της φυσιογνωµίας της. 

Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως µία εχθρική εξαγορά µετατρέπεται σε φιλική και 

προστατεύεται η νέα επιχειρηµατική µορφή. 

Σύµφωνα όµως µε το δεύτερο κίνητρο, που αποτελεί θεωρία των Byrd & Stam-

merjohan (1997)98, η εξαγορά θα παραµείνει σε όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύ-

σεων εχθρική µε κίνδυνο να ζηµιωθούν τα συµφέροντα των µετόχων. Οι προσωπικές 

φιλοδοξίες των ανώτερων στελεχών, οι οποίοι επιδιώκουν πιθανότατα να παραµεί-

νουν στις ίδιες θέσεις εργασίες και µετά την εξαγορά ή να αποκτήσουν προνόµια και 

µία ευνοϊκότερη µεταχείριση, έχουν ως αποτέλεσµα ενέργειες επιζήµιες για την τελι-

κή έκβαση της εξαγοράς. 

Παρατηρείται εποµένως ότι η επιλογή της διοίκησης της εταιρίας στόχου να αντι-

σταθεί ή όχι σε µία εξαγορά αποτελεί απόφαση βαρύνουσας σηµασίας, καθώς µπορεί 

να κρίνει το τελικό αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων. Οι µέτοχοι της εταιρίας είναι 

σηµαντικό να διατηρήσουν την εµπιστοσύνη τους ως προς τη διοίκηση παρά τις επι-

φυλάξεις που διατηρούν για τις προσωπικές φιλοδοξίες των ανώτερων στελεχών. 

Μέσω ενός ένα πλήθους µέτρων και τακτικών, που έχει δηµιουργηθεί από πλευράς 

της εταιρίας-στόχος, γίνεται προσπάθεια για αντίσταση στην εξαγορά και την απαί-

                                                 
96 Pearce II, J. A. and Robinson Jr, R. B. (2004), “Hostile takeover defenses that maximize shareholder 
wealth”, Business Horizons, Vol.47(5), pp.15-24. 
97DeAngelo, H. and Rice,E. M (1983), “Antitakeover charter amendments and stockholder 
wealth”, Journal of Financial Economics, Vol.11(1), pp.329-359. 
98Byrd, John W., and Stammerjohan William W. (1997), “Success and failure in the market for corpo-
rate control: Evidence from the petroleum industry”, Financial Review, pp.635-659. 
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τηση θετικότερων όρων στις περιπτώσεις πάντα που η διοίκηση θεωρεί µη συµφέ-

ρουσα την πρόταση εξαγοράς. 

3.6.3 Μέτρα Άµυνας99 

Οι διοικήσεις των εξαγοραζόµενων εταιριών προκειµένου να αντιµετωπίσουν µία ε-

πιθετική εξαγορά έχουν αναπτύξει ένα ευρύ σύνολο αµυντικών µέτρων. Ανάλογα βέ-

βαια µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα και την έκταση στην οποία 

λαµβάνει χώρα µια επιθετική σύναψη, γίνεται και η χρήση του κατάλληλου µέτρου. 

Εντοπίζεται ιδιαίτερα στις µέρες µας το φαινόµενο της χρήσης αµυντικών µέτρων 

από εταιρίες που παραδοσιακά χρησιµοποιούσαν διαφορετικές µεθόδους (προσφυγή 

σε εποπτικές αρχές και συνδικάτα εργαζοµένων), µε σκοπό να επωφεληθούν από την 

αποτελεσµατικότητα τους (χώρες της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα, σε αντίθεση µε τα Ηνω-

µένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ όπου κυρίως συνέβαινε). 

Βασική κατηγοριοποίηση των µέτρων αµύνης είναι η χρονική διάρκεια και το κί-

νητρο της χρήσης τους. Συγκεκριµένα διακρίνονται σε εκείνα που υιοθετούνται την 

περίοδο πριν την δηµοσιοποίηση της εξαγοράς και στόχο έχουν την προστασία της 

εταιρίας-στόχος από επιζήµιες διαδικασίες και σε εκείνα µετά την δηµοσιοποίηση της 

προσφοράς εξαγοράς προς τους µετόχους της εξαγοραζόµενης µε κύριο σκοπό την 

υπεράσπιση των συµφερόντων τους και την ακύρωση αν χρειαστεί της σύναψης συµ-

φωνίας. 

Προ της προσφοράς (pre-bid defenses) 

Μέσω των συγκεκριµένων µέτρων η διοίκηση της εταιρίας-στόχος επιδιώκει να δώ-

σει στην αγορά την εικόνα µίας επιχείρησης που επιθυµεί την ανεξαρτησία και την 

αυτονοµία της παρά την ενδεχόµενη αδυναµία που µπορεί να παρουσιάζει λόγω της 

θέσης της στον κλάδο. Αποτελούν µία σειρά προληπτικών κυρίως µέτρων, καθώς δεν 

έχει διατυπωθεί κάποια πρόταση εξαγοράς και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν καλύ-

τερη προετοιµασίας της εταιρίας απέναντι σε επικείµενους υποψήφιους. Ορισµένα 

µέτρα αυτής της κατηγορίας είναι: 

                                                 
99 Παζάρσκης Μ. (2008), “∆ιερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη  
  Κυριαζής ∆. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε. 
  Ruback, R. S. (1987), “An overview of takeover defenses. In Mergers and acquisitions”, University of 
Chicago Press, pp. 49-68 
  Sudarsanam, P. S. (1991),“Defensive strategies of target firms in UK contested take-
overs”, Managerial Finance, Vol.17(6), pp.47-56. 
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• αραίωση των µετοχών που ανήκουν ή θα ανήκουν στους µετόχους της εξαγο-

ράζουσας εταιρίας (poison pills, ορισµένες κατηγορίες poison debt) 

• αλλαγή στη δοµή ιδιοκτησίας (dual class share, golden share) 

• επαναγορές µετοχών (greenmail) 

•    αλλαγές στη δοµή της διοίκησης της εταιρίας και διαµόρφωση ειδικών απο-
ζηµιώσεων µελών του ∆.Σ. (golden parachutes) 

•    περιορισµοί στη δυνατότητα απόκτησης και µεταβίβασης των µετοχών 

• δηµιουργία καλής εικόνας τόσο στους επενδυτές όσο και στην κοινή γνώµη 

και προσπάθεια δηµιουργία δυνατών συµµαχιών 

• περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου και καθορισµός υψηλών ποσοστών πλει-

οψηφίας ή απαρτίας προκειµένου να αυξηθεί ο έλεγχος της εταιρίας 

Μετά την προσφορά (post-bid defenses) 

Στην προκειµένη περίπτωση η εταιρία-στόχος επιλέγει να µην χρησιµοποιήσει τους 

αµυντικούς µηχανισµούς εκ των προτέρων παρά µόνο αφού τεθεί υπό διαπραγµάτευ-

ση η πρόταση εξαγοράς της. Κύρια αιτία για αυτήν την καθυστέρηση αποτελεί το 

ύψος του αντιτίµου της εξαγοράς, καθώς η διοίκηση της εξαγοραζόµενης επιδιώκει 

να υπολογισθεί µε βάση την τρέχουσα αξία της και όχι µε βάση την αξία που θα δη-

µιουργηθεί από την επίδραση των αµυντικών µέτρων. Είναι εύλογο βέβαια ότι σε αυ-

τές τις περιπτώσεις οι εταιρίες-στόχοι είναι πιο ευάλωτες, αφού δεν διαθέτουν προλη-

πτικό σχεδιασµό. Μέτρα που εµπίπτουν στην κατηγορία είναι: 

• Προσφυγή σε εποπτικές αρχές και δικαστήρια 

• Τακτικές χρηµατοοικονοµικής µορφής όπως προβλέψεις κερδών, αυξηµένα 

µερίσµατα και αναπροσαρµογές αξίας παγίων 

• Αλλαγές στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας 

• Συµµαχίες µε άλλες εταιρίες-αγοραστή 

• Επαναγορά µετοχών 

• Εξαγορά του προτείνοντος από την εταιρία-στόχο 

Στις επόµενες παραγράφους θα αναφερθούν µε περισσότερες λεπτοµέρειες ορι-

σµένα από τα κυριότερα µέτρα αµύνης που χρησιµοποιούνται τόσο προ-προσφοράς 

όσο και µετά, αποτελώντας αµφιλεγόµενες µεθόδους αναφορικά µε την ικανοποίηση 

των συµφερόντων της διοίκησης και τον πλούτο των µετόχων100. 

                                                 
100 Pearce II, J. A. and Robinson Jr, R. B. (2004), “Hostile takeover defenses that maximize shareholder 
wealth”, Business Horizons, Vol.47(5), pp.15-24. 
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golden parachutes (χρυσά αλεξίπτωτα) Αποτελούν ειδικού τύπου συµβόλαια µε-

ταξύ της εταιρίας-στόχου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών της, τα οποία 

στοχεύουν την προστασία τους από µία επικείµενη απόλυση λόγω εξαγοράς. Υπάρ-

χουν δύο αντιτιθέµενες απόψεις όσον αφορά το συγκεκριµένο µέτρο αµύνης. Κατά 

τον Jensen (1988) η πρακτική αυτή αυξάνει την διαπραγµατευτική ισχύ των στελε-

χών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν µία υψηλότερη τιµή αντιτί-

µου εξαγοράς δίχως να φοβούνται τυχόν αποµάκρυνση τους. Είναι αξιοσηµείωτο το 

γεγονός, πως πολύ συχνά η εικόνα της επιχείρησης στην αγορά βελτιώνεται, µόλις 

ανακοινωθεί η ύπαρξη αυτού του είδους συµβολαίου (Lambert & Larcker, 1985)101. 

Από την άλλη πλευρά είναι δυνατό να δηµιουργηθεί η εντύπωση πως ορισµένα στε-

λέχη προκειµένου να αποκοµίσουν το όφελος µίας αποζηµίωσης θα πουλήσουν την 

εταιρία-στόχο ακόµα και σε τιµή µικρότερη της αξίας της (DeAngelo & Rice, 1983). 

 

Greenmail (επαναγορές µετοχών) Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία η συγκε-

κριµένη στρατηγική αµύνης αποτελεί µία αµφιλεγόµενη αµυντική πρακτική, η οποία 

βρίσκει τόσο υποστηρικτές όσο και πολέµιους, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε πτώση 

της τιµής της µετοχής της εταιρίας-στόχου. Σύµφωνα µε τη τακτική αυτή µέτοχοι της 

εξαγοράζουσας εταιρίας κατέχουν ήδη ορισµένο ποσοστό της εταιρίας-στόχου και 

προτίθενται στο µέλλον να προχωρήσουν σε αύξηση της κατοχής τους. Η διοίκηση 

της εταιρίας-στόχου προκειµένου να εµποδίσει ή έστω να δυσκολέψει την αύξηση 

αυτή, προτίθεται να προτείνει την επαναγορά των µετοχών της από την εταιρία-

αγοραστή ακόµα και σε τιµή υψηλότερη της αρχικής πώλησης. Αποτέλεσµα της ε-

νέργειας αυτής είναι η «θυσία» χρηµατικών κεφαλαίων της εταιρίας, τα οποία θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε κάποιους άλλους εταιρικούς σκοπούς (Jensen, 

1988). 

 

Λευκός ιππότης Ορισµένες από τις διοικήσεις των εταιριών-στόχων προκειµένου 

να δυσκολέψουν ή εν τέλει να εµποδίσουν µια εχθρική εξαγορά, απευθύνονται στη 

διοίκηση µίας άλλης εταιρίας (η οποία καλείται λευκός ιππότης) µε στόχο µία φιλικό-

τερη προσφορά εξαγοράς. Στην περίπτωση αυτή η αρχική εταιρία-αγοραστής έχει να 

αντιµετωπίσει όχι µόνο την απροθυµία της εξαγοραζόµενης αλλά και τις αντιπρο-

                                                                                                                                            
  Jensen, M. C. (1988), “Takeovers: Their causes and consequences”, The Journal of Economic Per-
spectives, Vol.2(1), pp.21-48. 
101 Lambert, R. A. and Larcker, D. F. (1985), “Golden parachutes, executive decision-making, and 
shareholder wealth”, Journal of Accounting and Economics, Vol.7(1), pp.179-203. 
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σφορές της εταιρίας «λευκός ιππότης», οι οποίες ενδέχεται να είναι ελκυστικότερες 

µε αποτέλεσµα να αυξάνουν την τιµή του αντιτίµου της εξαγοράς. Ακόµα είναι πολύ 

πιθανό η νέα πρόταση να είναι φιλικότερη ως προς τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, 

τα οποία µάλιστα αναζήτησαν την συγκεκριµένη βοήθεια. Ο όρος λευκός ιππότης 

(white knight) ουσιαστικά αναφέρεται στην απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής και 

ελέγχου από τον αγοραστή και όχι µόνο σε µία απλή απόκτηση ορισµένου πακέτου 

µετοχών, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του white squire (Κυριαζής, 2007). 

 

Τροποποίηση εταιρικού καταστατικού Το συγκεκριµένο µέτρο αµύνης περιλαµ-

βάνει ορισµένες µυστικές τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας στόχου µε 

σκοπό να είναι δυσκολότερη η εξαγορά της στην περίπτωση µίας επιθετικής πρότα-

σης. Περιέχει µία σειρά µέτρων µέσω των οποίων καθίσταται δύσκολη ως αδύνατη η 

απόκτηση πλήρους ελέγχου της εταιρίας. Παραδείγµατος χάριν η εταιρία-στόχος 

µπορεί να ορίσει ποσοστό ανώτερου του προηγουµένου όσον αφορά την πλειοψηφία 

για την εξαγωγή των αποφάσεων. Γενικότερα είναι δυνατό να εφαρµοστούν διάφοροι 

περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων, σε κάθε περίπτωση 

όµως είναι σηµαντικό να παραµένουν µυστικοί και να ανακοινώνονται εάν και µόνο 

θεωρηθούν αναγκαίοι, όπως στην περίπτωση µίας επιθετικής εξαγοράς. Όπως παρα-

τηρείται και στα προηγούµενα µέτρα αµύνης που αναφέρθηκαν παραπάνω, έτσι και 

στο συγκεκριµένο εντοπίζονται αντιτιθέµενες απόψεις ως προς την αποτελεσµατικό-

τητα τους. Κατά τους De Angelo & Rice (1983) η τιµή της µετοχής της εταιρίας-

στόχου οδηγείται σε µείωση µετά την εφαρµογή του µέτρου, ενώ κατά τους Linn & 

McConnell (1983)102 δεν υφίσταται αρνητική επίδοση της µετοχής παρά µία πρό-

σκαιρη αύξηση της κατά την περίοδο υιοθέτησης των µέτρων. 

 

Κοσµήµατα του στέµµατος (crown jewels) Η εξαγοραζόµενη επιχείρηση σκοπεύ-

οντας, όπως συµβαίνει σε κάθε µέτρο αµύνης, να καθυστερήσει ή να µαταιώσει µία 

εχθρική εξαγορά, επιλέγει να προβεί σε πώληση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων 

της. Τα συγκεκριµένα «κοσµήµατα του στέµµατος», όπως τυγχάνει να αποκαλούνται, 

αποτελούν βασικά στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας-στόχου και 

ορισµένες φορές την κύρια αιτία για την πρόταση εξαγοράς της. Μέσω της πώλησης 

τους η εταιρία-στόχος επιδιώκει να µειώσει την αξία της και άρα να καταστήσει λιγό-

                                                 
102 Linn, S. C. and McConnell, J. J. (1983),“An empirical investigation of the impact of ‘antitake-
over’amendments on common stock prices”, Journal of financial economics, Vol.11(1), pp.361-399. 
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τερο ελκυστική την επιθυµία της εταιρίας-αγοραστή για απόκτηση της. Η συγκεκρι-

µένη στρατηγική περιέχει ορισµένα µειονεκτήµατα όσον αφορά την θέση των µετό-

χων της, καθώς οδηγεί σε ταχεία εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σηµαντικής αξί-

ας. 

 

∆ικαστικά εµπόδια για αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία Συχνά οι διοικήσεις των εξα-

γοραζόµενων εταιριών θέλοντας να αποτρέψουν µία επιθετική εξαγορά στρέφονται 

προς την δικαστική εξουσία επικαλούµενες αντιµονοπωλιακά νοµοθετήµατα. Σκοπός 

της ενέργειας αυτή είναι η προστασία των καταναλωτών και της κοινωνίας από τη 

δηµιουργία µονοπωλιακών καθεστώτων στην αγορά ενός προϊόντος. Μία από τις 

πρακτικές που περιλαµβάνει το συγκεκριµένο µέτρο αµύνης είναι η συνένωση της 

εταιρίας-στόχου µε εταιρίες του ίδιου κλάδο, γεγονός που θα καταστήσει δυσκολότε-

ρη την Σ&Ε µε την εξαγοράζουσα καθώς ήδη το νέο σχήµα εταιριών κατέχει σηµα-

ντικό ποσοστό της αγοράς µε κίνδυνο να χαρακτηριστεί µονοπωλιακή µία νέα Σ&Ε 

(Παζάρσκης, 2008). 

 

Άµυνα πακµαν (Pac man defense) Μία διαφορετική προσέγγιση των εταιριών-

στόχων όσον αφορά µία ανεπιθύµητη προσφορά εξαγοράς αποτελεί η περίπτωση της 

αντιπροσφοράς. Η διοίκηση της εταιρίας «αντεπιτίθεται» στην πρόθεση εξαγοράς της 

και προτίθεται µέσω δηµόσιας πρότασης να αγοράσει µετοχές του υποψήφιου αγορα-

στή της. Η στρατηγική αυτή, που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στις Η.Π.Α και τη 

Μ.Βρετανία, περιέχει ορισµένα µειονεκτήµατα ως προς το όφελος των µετόχων της 

εταιρίας-στόχου, οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι µε µία επένδυση που σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούσαν, καθώς δεν αποτελούσε µέρος του µακροχρόνι-

ου επενδυτικού σχεδιασµού της εταιρίας, ενώ πολλές φορές απαιτείται η χρήση δα-

νειακών κεφαλαίων για την καταβολή του αντιτίµου. Σύµφωνα µε εµπειρική µελέτη 

των Cao & Lerner (2009)103 για τις τιµές των µετοχών των εταιριών που υποβάλλουν 

αντιπρόταση εξαγοράς και χρησιµοποιούν δανειακά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση 

τους, παρατηρείται µία αρνητική επίδραση για την πλειοψηφία αυτών. 

 

Χρυσές µετοχές (golden shares) Αποτελούν ιδιαίτερης µορφής µετοχές, καθώς 

παρέχουν τη δυνατότητα στον κάτοχο τους να ασκήσει δικαιώµατα που διαφορετικά 

                                                 
103 Cao, J. and Lerner, J. (2009), “The performance of reverse leveraged buyouts”, Journal of Financial 
Economics, Vol.91(2), pp.139-157. 
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δεν θα µπορούσε, όπως για παράδειγµα να ασκήσει veto σε αποφάσεις της διοίκησης. 

Οι µέτοχοι µε τον τρόπο αυτό αποκτούν αυξηµένη επιρροή στις αποφάσεις της εται-

ρίας και έχουν την εξουσία να επιτρέψουν ή όχι µία επικείµενη εχθρική εξαγορά. 

 

Αλλαγή της κεφαλαιακής διάρθρωσης Στην περίπτωση αυτή η εταιρία-στόχος ε-

πιλέγει να µεταβάλλει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, ούτως ώστε να καταστεί λιγό-

τερο ελκυστική επιλογή για την εξαγοράζουσα. Για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό 

υπάρχουν οι παρακάτω υποπεριπτώσεις104: 

• Επιβάρυνση δανειακής θέσης (assume additional debt) 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία-στόχος έχει υψηλή πιστο-

ληπτική ικανότητα, δηλαδή ο δείκτης δανειακής της επιβάρυνσης είναι σε χαµηλό 

επίπεδο (δανειακές υποχρεώσεις/σύνολο ενεργητικού), όπως επίσης και ο δείκτης υ-

περχρέωσης της (ξένα/ιδία κεφάλαια), µε τον οποίο φανερώνεται το επίπεδο στο ο-

ποίο γίνεται χρήση της κεφαλαιακής µόχλευσης. Η δυνατότητα αυτή της εταιρίας να 

αντλεί εύκολα κεφάλαια από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης αποτελεί πολλές φο-

ρές την κύρια αιτία στοχοποίησης της. Εποµένως προκειµένου η διοίκηση να αποσο-

βήσει µία µελλοντική πρόταση εξαγοράς προτίθεται να αυξήσει τα δανειακά της κε-

φάλαια και να επιβαρύνει την θέση της στις χρηµαταγορές. Η ενέργεια αυτή δυσχε-

ραίνει όµως την θέση των µετόχων της καθώς όσο αυξάνεται ο δείκτης της δανειακής 

επιβάρυνσης τόσο µεγαλώνει ο κίνδυνος χρεοκοπίας και η µη δυνατότητα εκπλήρω-

σης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ξένα κεφάλαια. 

• Έκδοση νέων µετοχών (issue additional shares) 

Σε αντίθεση µε την παραπάνω µέθοδο, που περιλαµβάνει εξωτερική χρηµατοδότηση, 

το εν λόγω µέτρο αµύνης µεταβάλλει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας δίχως 

να επιβαρύνει το επίπεδο δανεισµού της. Βέβαια όπως έχει αναφερθεί και σε προη-

γούµενο κεφάλαιο µία αύξηση του αριθµού των µετοχών οδηγεί σε αραίωση των 

κερδών ανά µετοχή και εποµένως σε µείωση του πλούτου των µετόχων της. Ακόµα 

είναι σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την ορθή 

λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του µέτρου, καθώς είναι πιθανό οι νέες µετοχές 

να αποτελέσουν αντικείµενο απόκτησης µη φιλικών µετόχων όπως είναι οι ανταγωνι-

στές της επιχείρησης. Έτσι διακρίνεται η παράλληλη χρήση του λεγόµενου µέτρου 

white square, που αποτελείται από εταιρίες φιλικές προς την εταιρία-στόχο, διατεθει-

                                                 
104 Pearce II, J. A. and Robinson Jr, R. B. (2004), “Hostile takeover defenses that maximize shareholder 
wealth”, Business Horizons, Vol.47(5), pp.15-24. 
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µένες να αποκτήσουν τµήµα των µετοχών της µε απώτερο σκοπό να εµποδίσουν µία 

επιθετική πρόταση εξαγοράς. Μία επιπλέον λύση όσον αφορά τους κατόχους των νέ-

ων µετοχών, εντοπίζεται στο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο δύναται να εξαγορά-

σει τµήµα τους µέσω της δηµιουργίας ειδικών για το σκοπό αυτό επενδυτικών οµά-

δων(ESOP). 

• Επαναγορά ιδίων µετοχών (buy back existing shares) 

Κατά τη διαδικασία της επαναγοράς, η εταιρία αναλαµβάνει να αγοράσει τις ίδιες τις 

µετοχές της, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τον αριθµό των µετοχών που βρίσκονται 

σε κυκλοφορία στην αγορά. Η εν λόγω κίνηση καταδεικνύει την πίστη της εταιρίας, 

πως οι µετοχές της είναι υποτιµηµένες και επιθυµεί να αυξήσει την αξία αγοράς τους. 

Στην περίπτωση που η επαναγορά χρησιµοποιηθεί ως µέτρο αµύνης είναι εύλογο πως 

µειώνει την πιθανότητα απόκτησης των µετοχών από έναν εχθρικό αγοραστή. Για το 

σκοπό αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένος σχεδιασµός στοχοποίη-

σης των µετοχών που πρέπει να αποκτηθούν για να περιοριστεί η διασπορά του εται-

ρικού ελέγχου, όπως συνέβη παραπάνω στην έκδοση των νέων µετοχών 

• Αποκεφαλαιοποίηση (recapitalizing) 

Κατά την αποκεφαλαιοποίηση η εταιρία αντικαθιστά µέρος των ιδίων κεφαλαίων της 

µε δανειακά, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τους δείκτες δανειακής της επιβάρυνσης 

και εξωτερικής της χρηµατοδότησης. Έτσι πετυχαίνει να δυσχεραίνει την θέση της 

στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου και καθίσταται ανεπιθύµητος επενδυτικός στό-

χος για τις υποψήφιες εξαγοράζουσες εταιρίες. Η αποκεφαλαιοποίηση πραγµατοποι-

είται κυρίως µέσω των υψηλών µερισµάτων που χορηγούνται στους µετόχους αφού 

πρώτα χρησιµοποιηθούν ξένα κεφάλαια για τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση. Με τον 

τρόπο αυτό η εταιρία-στόχος επιτυγχάνει: 1) να καταστεί µη ελκυστική καθώς οι χρη-

µατοοικονοµικοί της δείκτες επιδεινώνουν τη θέση της, 2) να αυξήσει το αντίτιµο 

προσφοράς του εχθρικού αγοραστή καθώς πλέον οι µέτοχοι της εταιρίας-στόχου α-

πολαµβάνουν ένα πιο προσοδοφόρο µέρισµα. 

 

∆ηλητηριώδη χάπια (poison pills)105 Αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µορφή αµύνης 

έναντι των εχθρικών εξαγορών, η οποία επιδιώκει µε την εφαρµογή της να καταστή-

σει την εταιρία-στόχο µη συµφέρουσα επιλογή για την εξαγοράζουσα, αποθαρρύνο-
                                                 
105 Jensen, M. C. (1988),“Takeovers: Their causes and consequences”, The Journal of Economic Per-
spectives, Vol.2(1), pp.21-48. 
   Pearce II, J. A. and Robinson Jr, R. B. (2004),“Hostile takeover defenses that maximize shareholder 
wealth”, Business Horizons, Vol.47(5), pp.15-24. 
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ντας την συνέχιση των διαπραγµατεύσεων. ∆ηµιουργός της είναι ο δικηγόρος Martin 

Lipton στην προσπάθεια του να «αµυνθεί» στις επιθετικές εξαγορές, η νοµιµότητα 

ωστόσο του συγκεκριµένου µέτρου επικυρώθηκε έπειτα από απόφαση του δικαστη-

ρίου του Delaware καθιστώντας το από εκείνη τη στιγµή ένα χρήσιµο εργαλείο αντι-

µετώπισης ανεπιθύµητων Σ&Ε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες poison pills, µε τις πιο 

σηµαντικές και συνηθέστερες να είναι δύο: 1) poison flip-in και 2) poison flip-over. 

• poison flip-in: δίνει το δικαίωµα στους υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας-

στόχου να αποκτήσουν επιπρόσθετα µερίδια µετοχών µε έκπτωση, σε χαµηλότερη 

τιµή δηλαδή από εκείνη που υπάρχει στην αγορά. Το δικαίωµα αγοράς που απορρέει 

από το αξιόγραφο εµφανίζεται πριν ολοκληρωθεί η Σ&Ε και ενεργοποιείται όταν ο 

αποκτών κατέχει µερίδιο περισσότερο από το 15%-20% των µετοχών της εταιρίας-

στόχου. Η άσκηση των δικαιωµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα 

των 10 ετών. 

• Poison flip-over: σε αντίθεση µε το προηγούµενο τύπο poison pill, ο εν λόγω 

ενεργοποιείται µόνο σε περίπτωση κατοχής του 100% της εταιρίας-στόχου, δηλαδή 

όταν έχει πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση των εταιριών. Στην περίπτωση αυτή οι κά-

τοχοι των δικαιωµάτων έχουν την δυνατότητα απόκτησης περισσότερων µετοχών της 

νέας επιχειρηµατικής µορφής µε έκπτωση. Πολλές εταιρίες-αγοραστής προκειµένου 

να παρακάµψουν την στρατηγική αµύνης αποκτούν ένα πλειοψηφικό πακέτο µετοχών 

µε το οποίο διατηρούν τον έλεγχο και αποτρέπουν την ενεργοποίηση του poison flip-

over. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των δύο τύπων, είναι βέβαιο ότι επιτυγχά-

νουν είτε να αποτρέψουν µία ανεπιθύµητη εξαγορά είτε να αυξήσουν την τιµή του 

προτεινόµενου bid premium (Comment & Scwhert, 1995)106. Στόχος της εταιρίας µε 

την εφαρµογή των poison pills είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και η µετέ-

πειτα αραίωση των κερδών ανά µετοχή, η οποία θα καταστήσει ακριβή και ασύµφορη 

την επένδυση της εταιρίας-αγοραστή. Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες των Malatesta 

& Walking (1988)107 αλλά και του Ryngaert (1988)108 για ένα µικρό διάστηµα µετά 

                                                 
106Comment, R. and Schwert, G. W. (1995), “Poison or placebo? Evidence on the deterrence and 
wealth effects of modern antitakeover measures”, Journal of Financial Economics, Vol.39(1), pp.3-43. 
107Malatesta, P. H. and Walkling, R. A. (1988), “Poison pill securities: Stockholder wealth, profitabil-
ity, and ownership structure”, Journal of Financial Economics, Vol.20, pp.347-376. 
108Ryngaert, M. (1988),“The effect of poison pill securities on shareholder wealth”,Journal of Finan-
cial Economics, Vol.20, pp.377-417. 
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την ανακοίνωση της υιοθέτησης των µέτρων αµύνης σηµειώνεται µία πτώση της τι-

µής της µετοχής της εταιρίας-στόχου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγικά στοιχεία  
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της υπεραξίας και των χαρακτηρι-

στικών της. Αποτελεί ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα θέµατα στη διεθνή βιβλιογραφία, 

καθώς έχουν διατυπωθεί πλήθος απόψεων τόσο ως προς της σηµασιολογική ερµηνεία 

του όρου όσο και ως προς τον λογιστικό χειρισµό της. Με την πάροδο των ετών έχει 

µεταβληθεί ο τρόπος αντιµετώπισης και απόδοσης του όρου, ενώ είναι χαρακτηριστι-

κό ότι γίνεται µία προσπάθεια για κοινή αποδεκτή µεταχείριση της υπεραξίας µέσα 

από την έκδοση αλλά και την αναθεώρηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Πα-

ράλληλα παρουσιάζεται το νοµοθετικό και φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελ-

λάδα σχετικά µε τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.  

 

4.2 ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
 
Πριν όµως παρουσιαστεί εκτενέστερα η έννοια της υπεραξίας είναι σηµαντικό να πα-

ρουσιαστούν συνοπτικά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, µέρος των οποίων αποτελεί 

και η ίδια. Κατά το ∆.Λ.Π. 38109 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού» ένα άυ-

λο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιµο, µη χρηµατικό στοιχείο, χωρίς φυσι-

κή υπόσταση. Ταυτόχρονα για να µπορεί το άυλο στοιχείο να απεικονισθεί στις χρη-

µατοοικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προυποθέσεις:1) το 

κριτήριο της αναγνωρισιµότητας, 2) το κριτήριο του ελέγχου, 3) η απόρροια µελλο-

ντικών οικονοµικών ωφελειών, 4) και να µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Κατηγο-

ρίες στοιχείων που ανήκουν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι οι εξής: 

• Εµπορικά ονόµατα και σήµατα προϊόντων 

                                                 
109
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-

ριος 2007, σελ. 112 
   Γκίκας ∆. (2008), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική: International Financial Reporting Standards, 3η 
έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Γ.Μπένου 
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• ∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

• Πελατολόγια 

• Τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών 

• Λογισµικό 

• Χηµικές ενώσεις και συνθέσεις 

• Και τέλος η υπεραξία 

4.2.1 Υπεραξία 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η υπεραξία αποτελεί αντικείµενο µελέτης διε-

θνώς, καθώς ανάλογα µε την λογιστική αντιµετώπιση της θα γίνει και η απεικόνιση 

των οικονοµικών καταστάσεων. Παλαιότερα θεωρούταν ως υπεραξία η προκύπτουσα 

διαφορά ανάµεσα στο κόστος απόκτησης και το άθροισµα της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης. Οι αδυναµίες και τα µειονε-

κτήµατα αυτής της µεθόδου, οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου προσδιορισµού της. 

Το κόστος απόκτησης δεν συγκρίνεται µε το σύνολο της λογιστικής αξίας, αλλά µε το 

άθροισµα της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία από-

κτησης της εταιρίας. 

Η υπεραξία είναι δυνατό να περιλαµβάνει στοιχεία, όπως η φήµη-πελατεία, εµπο-

ρικό σήµα, πατέντες και ευρεσιτεχνίες, εξειδικευµένο προσωπικό, τα οποία κατείχε η 

αποκτώµενη επιχείρηση αλλά αναγνωρίστηκαν λογιστικά µόνο κατά την εξαγο-

ρά.110
Γενικότερα παρατηρείται στις µέρες µας ότι εταιρίες που ανήκουν στον τοµέα 

της έρευνας και τεχνολογίας κατέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό τέτοιου είδους άυλα πε-

ριουσιακά στοιχεία. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν ορισµένες σηµαντικές κατηγορίες υ-

περαξίας και συγκεκριµένα η διάκριση σε: 1) θετική και αρνητική, 2) εσωτερικώς 

δηµιουργηµένη και υπεραξία ως αποτέλεσµα εξαγοράς, η οποία αποτελεί και το σχε-

τικό αντικείµενο µελέτης. 

 

Θετική και αρνητική υπεραξία 

Εάν το κόστος απόκτησης είναι µεγαλύτερο από την εύλογη αξία του µεριδίου ιδίων 

κεφαλαίων της αποκτώσας επιχείρησης, τότε η διαφορά που προκύπτει αποτελεί θε-

                                                 
110 Ντζανάτος ∆ (2008), Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελ-
ληνικά, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη 
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τική υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα καλείται αρνητική υπεραξί-

α, η οποία έχει διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση, καθώς δεν απεικονίζεται στον 

ισολογισµό αλλά στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος από εξαγορά.111 Η εµφάνιση 

αρνητικής υπεραξίας είναι δυνατό να συµβεί στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται 

µελλοντικές ζηµίες όσον αφορά την αποκτώµενη, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

κεφαλαιακή της αξίας, καθώς και ως συνέπεια εσφαλµένων υπολογισµών και διαφο-

ρετικών µεθόδων προσεγγίσεως. Ακόµα ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσµα µίας 

αγοράς «ευκαιρίας», όπου η αποκτώµενη είναι ευάλωτη και εύκολος στόχος εξαγο-

ράς. 

 

Υπεραξία εσωτερικώς δηµιουργηµένη και υπεραξία εξαγοράς 

Η εσωτερικώς δηµιουργουµένη υπεραξία είναι εξορισµού εκείνη που παράγεται µέσα 

στην ίδια την επιχείρηση και αντιπροσωπεύει δαπάνες της επιχείρησης για δηµιουρ-

γία µελλοντικών ωφελειών, οι οποίες όµως δεν οδήγησαν στη  δηµιουργία άυλου πε-

ριουσιακού στοιχείου καθώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆.Λ.Π. 

38. ∆εν πληρεί το στοιχείο της αναγνωρισιµότητας, ούτε µπορεί να επιµετρηθεί αξιό-

πιστα, ώστε να εκτιµηθούν τα οικονοµικά οφέλη που αποκτά η επιχείρηση από την 

παρουσία της. Εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του ενεργητικού της και 

άρα να απεικονιστεί στον ισολογισµό, αλλά οι αναφερόµενες δαπάνες καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα χρήσης.  Στην περίπτωση όµως που η προκειµένη επιχείρηση γίνει 

στόχος εξαγοράς και στη συνέχεια απορροφηθεί, τότε είναι δυνατό να προσδιορισθεί.  

Η υπεραξία εποµένως που δηµιουργείται σε µία εξαγορά και ορίζεται ως η διαφο-

ρά του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων της αποκτώ-

σας που αναλογεί στην εταιρία-αγοραστή, αναγνωρίζεται στα στοιχεία του ενεργητι-

κού. «Αποτελεί µία καταβολή του αποκτώντα, πέραν της εύλογης αξίας, εν όψει µελ-

λοντικών ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία, που δεν µπορούν να προσδιοριστούν 

µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ιδιαιτέρως»112. Καταχωρείται ως ένα µη αποσβέ-

σιµο περιουσιακό στοιχείο, ενώ όσον αφορά τις επόµενες χρήσεις, η υπεραξία θα υ-

πόκειται σε έλεγχο για αποµείωση όχι όµως σε απόσβεση όπως όριζε το παλαιότερο 

∆.Λ.Π. 22, µε λογιστικοποίηση της αντίστοιχης ζηµίας αποµείωσης. 

 

                                                 
111 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-
ριος 2007, σελ. 295-296 
112 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-
ριος 2007, σελ. 113-115 
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Μέθοδοι Pooling of interests και Purchase 

Στην διεθνή εµπειρία και κυρίως σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, επικρατού-

σαν δύο µέθοδοι για την συνένωση των επιχειρήσεων. Ανάλογα βέβαια µε την µέθο-

δο ήταν και η αντιµετώπιση και αναγνώριση της υπεραξίας. Σταδιακά η χρήση της 

Pooling of interests άρχισε να περιορίζεται αφού οι επιχειρήσεις έπρεπε να ικανοποι-

ούν συγκεκριµένα κριτήρια, ενώ στις µέρες µας πλέον έχει καταργηθεί για τις πιο 

πολλές χώρες, µε την Purchase να αποτελεί την κύρια µέθοδο. 

Η χρήση της Pooling of interests ξεκίνησε από τις Η.Π.Α το 1950 και ολοκληρώ-

θηκε µε την κατάργηση της τον Ιούνιο του 2001 µε το SFAS No141 του FASB, κα-

θώς κρίθηκε απαραίτητη η εναρµόνιση µε τα ∆ΛΠ για την ορθότερη απεικόνιση των 

οικονοµικών καταστάσεων διεθνώς. Όσον αφορά την µεταχείριση της υπεραξίας, η 

µέθοδος δεν αναγνώριζε την ύπαρξη της, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό κρυµµέ-

να αποθεµατικά. Ακόµα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εξαγοραζό-

µενης επιχείρησης δεν καταγράφονται στην εύλογη αξία τους αλλά στην αξία µε την 

οποία εµφανίζονται στα βιβλία της. Η µη αναγνώριση όµως της υπεραξίας κατά την 

απόκτηση, δηµιουργούσε µία πλασµατική εικόνα της επιχείρησης µε σκοπό την αύ-

ξηση της κερδοφορίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ανάγκη να υπάρχει µία 

κοινή αντιµετώπιση του θέµατος της υπεραξίας, οδήγησε στην κατάργηση της και την 

αποκλειστική χρήση της µεθόδου Purchase σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

Όσον αφορά την δεύτερη µέθοδο (Purchase), η αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων της εξαγοραζόµενης πραγµατοποιείται στην εύλογη αξία κατά την ηµερο-

µηνία απόκτησης, µε την υπεραξία να αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού. 

Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρησης και 

οι επενδυτές έχουν γνώση της πραγµατικής της δύναµης. Βέβαια η χρήση της συγκε-

κριµένης µεθόδου µεταβλήθηκε µε την πάροδο των ετών, καθώς αναφορικά µε την 

υπεραξία οριζόταν παλαιότερα η απόσβεση της για µια περίοδο ετών, ενώ µετά το 

2001 και την κατάργηση της pooling of interests οι επιχειρήσεις είχαν την δυνατότη-

τα να µην την αποσβένουν συστηµατικά. Τέλος µετά το 2004 η έκδοση του ∆.Π.Χ.Α. 

3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» σήµανε την οριστική εφαρµογή της Purchase και την 

διακοπή της µεθόδου των αποσβέσεων επί της υπεραξίας, ενώ µε το ∆.Λ.Π. 36 «Α-

ποµείωση στοιχείων ενεργητικού» θεσπίστηκε η διενέργεια ελέγχου αποµείωσης της 

αξίας της. 
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4.3 ∆.Π.Χ.Α 3 και Υπεραξία 
 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (IFRS 3 Business Combinations)113 

 

Το ∆.Π.Χ.Α 3 αντικατέστησε από 1/1/2005 το ∆ΛΠ 22 όσον αφορά την παρουσίαση 

των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Με τη σειρά του το αναθεω-

ρηµένο ∆.Π.Χ.Α 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008) αντικατέστησε την προηγούµενη 

έκδοση (όπως είχε εκδοθεί το 2004) και εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογι-

στικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009 (νωρίτερη εφαρµογή 

επιτρέπεται). 

«Σκοπός του συγκεκριµένου ∆.Π.Χ.Α είναι η βελτίωση της συνάφειας, αξιοπιστί-

ας και συγκρισιµότητας των στοιχείων που παρέχει µία επιχείρηση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις, για µια συνένωση επιχειρήσεων και τις επιδράσεις της. Για την 

πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού, το πρότυπο περιέχει κανόνες ως προς τον τρόπο 

µε τον οποίο ο αποκτών: 

1. αναγνωρίζει και επιµετρά στις οικονοµικές του καταστάσεις τα αναγνωρίσιµα 

περιουσιακά στοιχεία, τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τυχόν µη ε-

λέγχουσες συµµετοχές στον αποκτώµενο 

2. αναγνωρίζει και επιµετρά την υπεραξία, που αποκτήθηκε στη συνένωση επι-

χειρήσεων ή το κέρδος µιας αγοράς ευκαιρίας και 

3. προσδιορίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιήσει, ώστε οι χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη 

φύση και τη χρηµατοοικονοµική επίδραση της συνένωσης επιχειρήσεων.» 

Πεδίο εφαρµογής του προτύπου αποτελούν οι συναλλαγές ή άλλα γεγονότα, τα 

οποία ικανοποιούν τον ορισµό της συνένωσης επιχειρήσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι 

περιπτώσεις που αφορούν: 1) στην ίδρυση κοινοπραξίας, 2) στην απόκτηση περιου-

σιακού στοιχείου ή οµάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν επιχείρηση, 

3) συνένωση οικονοµικών οντοτήτων ή επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. 

                                                 
113
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (επιµ.) Χατζησταυράκης Μ., ∆ιε-

θνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), Α΄ µέρος, Σεπτέµβριος 2014 
   (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (∆ΛΠ) 3, πηγή http://www.taxheaven.gr/ 
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Η µέθοδος της απόκτησης 

«Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων πρέπει να λογιστικοπιούνται µε τη µέθοδο της 

απόκτησης, εκτός αν είναι συνενώσεις που αφορούν επιχειρήσεις που τελούν υπό 

κοινό έλεγχο. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτεί: 

• Την αναγνώριση αποκτώντος, 

• Τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας απόκτησης, 

• Αναγνώριση και επιµέτρηση των αναγνωρίσιµων αποκτώµενων περιουσιακών 

στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και τυχόν µη ελεγχουσών 

συµµετοχών στον αποκτώµενο και 

• Την αναγνώριση και επιµέτρηση υπεραξίας ή του κέρδους µίας αγοράς ευκαι-

ρίας.» 

Η µέθοδος της απόκτησης µελετά τη συνένωση των εταιριών από την πλευρά του 

αποκτώντος, θεωρώντας ότι ένα από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη µπορεί να αναγνω-

ριστεί ως αποκτών. Οι οδηγίες που παρέχονται από το ∆ΛΠ27 «ενοποιηµένες και α-

τοµικές οικονοµικές καταστάσεις» µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση 

του αποκτώντος, που αποτελεί εκείνη την συνενωµένη οικονοµική οντότητα, η οποία 

αποκτά τον έλεγχο των υπόλοιπων συνενωµένων οντοτήτων ή επιχειρήσεων. Παρα-

πάνω αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν αναγνωρίζεται µία συνένωση 

επιχειρήσεων. 

Ως προς την αρχή της αναγνώρισης ισχύει, ότι ο αποκτών κατά την ηµεροµηνία 

της απόκτησης θα αναγνωρίσει ξεχωριστά από την υπεραξία, τα αναγνωρίσιµα απο-

κτώµενα περιουσιακά στοιχεία, τις αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις καθώς και τυχόν 

µη ελέγχουσες συµµετοχές στον αποκτώµενο. Για να πληρούν τα κριτήρια της ανα-

γνώρισης τα προαναφερθέντα στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους ορισµούς 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Πλαισίου για την Κατάρτιση 

και Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την ηµεροµηνία της απόκτη-

σης, καθώς επίσης να αποτελούν τµήµα της ανταλλαγής ανάµεσα στον αποκτώντα 

και τον αποκτώµενο κατά τη συνένωση τους και όχι το αποτέλεσµα ξεχωριστών συ-

ναλλαγών. Ακόµα κάθε κατάταξη ή προσδιορισµός των αναγνωρίσιµων αποκτώµε-

νων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται βάσει των συµβατικών όρων, των οι-

κονοµικών συνθηκών, των λειτουργικών ή λογιστικών πολιτικών, καθώς και άλλων 

σχετικών συνθηκών, όπως υφίστανται κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. 
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Ως προς την επιµέτρηση το Πρότυπο ορίζει, ότι ο αποκτών θα επιµετρά τα απο-

κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις εύλογες αξίες 

τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησης τους, ενώ µπορεί να επιλέξει να επιµετρήσει 

τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο µε δύο τρόπους: 1) στην εύλογη 

αξία της, 2) στο ποσοστό που της αναλογεί επί της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Η επιλογή της µεθόδου παρουσίασης των δικαιω-

µάτων µειοψηφίας όµως, µπορεί να επηρεάσει την εµφάνιση της υπεραξίας στις ενο-

ποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Το παρόν πρότυπο περιέχει όµως και ορισµένες εξαιρέσεις όσον αφορά τις αρχές της 

αναγνώρισης και της επιµέτρησης114: 

• «Οι µισθώσεις (λειτουργικές και χρηµατοδοτικές) και τα ασφαλιστήρια συµβό-

λαια κατατάσσονται µε βάση τους συµβατικούς όρους και λοιπούς παράγοντες κατά 

την έναρξη της σύµβασης και όχι µε βάση τους παράγοντες που υπάρχουν κατά την 

ηµεροµηνία απόκτησης. 

• Αναγνωρίζονται µόνον οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις (contingent liabilities) που 

έχουν αναληφθεί σε µία συνένωση επιχειρήσεων και αποτελούν µια παρούσα δέ-

σµευση η οποία µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

• Ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού απαιτείται να αναγνωρι-

στούν ή να επιµετρηθούν σύµφωνα µε άλλα ∆.Π.Χ.Α. και όχι στην εύλογη αξία. Τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επηρεάζονται είναι εκείνα που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 12 «φόροι εισοδήµατος», ∆.Λ.Π. 19 «παροχές σε 

εργαζοµένους», του ∆.Π.Χ.Π. 2 «παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετο-

χών» και του ∆.Π.Χ.Α. 5 «µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς πώλησης και διακοπείσες δραστηριότητες». 

• Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την επιµέτρηση των επαναποκτηθέντων δι-

καιωµάτων (reacquired rights) 

• Τα περιουσιακά στοιχεία αποζηµίωσης (indemnification assets) αναγνωρίζονται 

και επιµετρώνται στην ίδια βάση µε το στοιχείο αποζηµίωσης, ακόµα και αν η βάση 

επιµέτρησης δεν είναι η εύλογη αξία.» 

 

Κόστος συναλλαγής-σχετικό µε την απόκτηση 

                                                 
114 Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (επιµ.) Χατζησταυράκης Μ., 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), Α΄ µέρος, Σεπτέµβριος 2014 
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Κατά τη διαδικασία της συνένωσης πραγµατοποιούνται µία σειρά από κόστη, τα ο-

ποία ναι µεν σχετίζονται µε την απόκτηση, δεν αποτελούν ωστόσο µέρος της εύλογης 

αξίας του ανταλλάγµατος µεταξύ του αγοραστή και της αγορασθείσας επιχείρησης. 

Είναι δυνατό να περιλαµβάνουν αµοιβές συµβούλων, δικηγόρων, λογιστών και άλ-

λων επαγγελµατιών, οι οποίες θα πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδο της περιόδου 

κατά την οποία παρασχέθηκαν οι συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

 

Γνωστοποιήσεις 

«Ο αποκτών θα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικο-

νοµικών του καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την οικονοµική επίδραση 

µιας συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται είτε: α) κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου αναφοράς ή β) µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς αλλά πριν 

οι οικονοµικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση. 

Ο αποκτών θα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οι-

κονοµικών του καταστάσεων να αξιολογήσουν τη χρηµατοοικονοµική επίδραση των 

προσαρµογών, που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς και που σχετί-

ζονται µε συνενώσεις επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην τρέχουσα ή σε 

προηγούµενες περιόδους αναφοράς. Το Πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις γενικού 

σκοπού οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε 

τα ∆.Π.Χ.Α.»115 

 

Αναγνώριση και επιµέτρηση υπεραξίας µε βάση το ∆.Π.Χ.Α. 3 

Κατά το ∆.Π.Χ.Α. 3 ο αποκτών αφού έχει προβεί σε αναγνώριση των αποκτηθέντων 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων και των 

τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών, καλείται να συγκρίνει τα δύο παρακάτω ποσά: 

1. το άθροισµά από το σύνολο του ανταλλάγµατος που µεταβιβάζεται, το ποσό 

που αντιστοιχεί στη µη ελέγχουσα συµµετοχή, την εύλογη αξία της συµµετο-

χής στην καθαρή θέση του αποκτώµενου που είχε προηγουµένως ο αποκτών 

(σταδιακή συνένωση επιχειρήσεων) 

2. το σύνολο των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που απο-

κτήθηκαν, αποτιµώµενα σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3. 

                                                 
115 Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (επιµ.) Χατζησταυράκης Μ., 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), Α΄ µέρος, Σεπτέµβριος 2014 
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Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα της σύγκρισης προκύψει χρεωστικό, η δια-

φορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία, η οποία αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και αποτι-

µάται. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής έχει προβεί σε µια αγορά 

ευκαιρίας (το δεύτερο ποσό υπερβαίνει το πρώτο άθροισµα) το προκύπτον κέρδος θα 

αποτελεί αρνητική υπεραξία, και θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Μεταβιβασθέν αντάλλαγµα 

Σε µία συνένωση επιχειρήσεων το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα επιµετράται σε εύλογη 

αξία, η οποία αποτελεί το άθροισµα της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της από-

κτησης των περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρονται από τον αποκτώντα, των υπο-

χρεώσεων που αναλαµβάνονται από τον αποκτώντα προς τους προηγούµενους ιδιο-

κτήτες και τα συµµετοχικά δικαιώµατα που τυχόν έχει εκδώσει ο αποκτών. Ορισµέ-

νες µορφές του ανταλλάγµατος δύνανται να είναι τα µετρητά, άλλα περιουσιακά 

στοιχεία, δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς µετοχών κ.α. 

Υπάρχει η περίπτωση το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα να περιέχει ορισµένα περιου-

σιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώντος µε τη λογιστική τους αξία να είναι 

διαφορετική της εύλογης κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Τότε ο αποκτών θα πρέ-

πει να ξαναεπιµετρήσει τα µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στην 

εύλογη αξία τους από την ηµεροµηνία απόκτησης και τυχόν διαφορά (κέρδος ή ζηµί-

α) να την περιλάβει στα αποτελέσµατα. 

Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση σε µία συνένωση το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα να 

αποτελείται µόνο από συµµετοχικά δικαιώµατα. Η εύλογη αξία τότε των συµµετοχι-

κών δικαιωµάτων της αποκτώµενης κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης αποτιµάται 

µε µεγαλύτερη αξιοπιστία από την αντίστοιχη του αποκτώντος. Έτσι όταν ο αποκτών 

θα θέλει να υπολογίσει την υπεραξία θα χρησιµοποιήσει για τον προσδιορισµό την 

εύλογη αξία των συµµετοχικών δικαιωµάτων του αποκτώµενου και όχι την εύλογη 

αξία των µεταφερόµενων συµµετοχικών δικαιωµάτων. 

Βέβαια είναι δυνατόν ορισµένες φορές να πραγµατοποιηθεί µία συνένωση χωρίς 

τη µεταβίβαση ανταλλάγµατος. Σε µία ανάλογη περίπτωση ο υπολογισµός του ποσού 

της υπεραξίας θα γίνει µέσω της εύλογης αξίας την ηµεροµηνία της απόκτησης των 

συµµετοχικών δικαιωµάτων του αποκτώντος στην αποκτώµενη επιχείρηση, χρησιµο-

ποιώντας µία τεχνική αποτίµησης. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι ο αποκτών θα αναγνωρίζει 

ως µέρος της εφαρµογής της µεθόδου απόκτησης µόνο το αντίτιµο που µεταβιβάζεται 
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για τον αποκτώµενο, δηλαδή τα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφ-

θείσες υποχρεώσεις που περιέχονται στην ανταλλαγή µε τον αποκτώµενο. Οι ξεχωρι-

στές συναλλαγές θα λογιστικοποιούνται µε βάση το σχετικό ∆.Π.Χ.Α., καθώς ο απο-

κτών θα πρέπει να εξατοµικεύσει οποιαδήποτε ποσά δεν αποτελούν µέρος της συγκε-

κριµένης ανταλλαγής. 

«Γενικώς, ένας αποκτών θα επιµετρά και θα λογιστικοποιεί µεταγενέστερα τα α-

ποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, τις αναληφθείσες ή δηµιουργηθείσες υποχρεώσεις 

και τους εκδοθέντες συµµετοχικούς τίτλους σε µία συνένωση επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε τα ∆.Π.Χ.Α. που ισχύουν για αυτά τα στοιχεία, ανάλογα µε τη φύση τους. Όµως, 

το ∆.Π.Χ.Α. 3 παρέχει οδηγίες πάνω στη µεταγενέστερη επιµέτρηση και λογιστικο-

ποίηση για τα επαναποκτηθέντα δικαιώµατα, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που ανα-

γνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, τα ενδεχόµενο αντάλλαγµα και τα πε-

ριουσιακά στοιχεία αποζηµίωσης.»116 

 

Αρνητική υπεραξία (Κέρδος µίας αγοράς ευκαιρίας) 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες παραγράφους, είναι δυνατό αλλά και σπά-

νιο, η αξία του ανταλλάγµατος να είναι µικρότερη της αξίας των καθαρών αναγνωρί-

σιµων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Η προκύπτουσα αρνητική διαφορά 

αποτελεί υπεραξία, µε τον αποκτώντα να υποχρεούται να ακολουθήσει µία συγκεκρι-

µένη διαδικασία προτού προβεί σε αναγνώριση της. Συγκεκριµένα η εταιρία θα πρέ-

πει να επανεκτιµήσει την αξία των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υπο-

χρεώσεων και να εξετάσει την πιθανότητα νέων στοιχείων, µε σκοπό να διαπιστωθεί 

η ύπαρξη τυχόν λαθών κατά την αρχική αποτίµηση και να διασφαλιστεί η εγκυρότη-

τα του αποτελέσµατος. Στην περίπτωση που η διαφορά εξακολουθεί να είναι αρνητι-

κή µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος του αποκτώντα. 

 

                                                 
116
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (επιµ.) Χατζησταυράκης Μ., ∆ιε-

θνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), Α΄ µέρος, Σεπτέµβριος 2014 
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4.4 ∆ΛΠ 36 και Υπεραξία117 

 
Η έκδοση του ∆.Π.Χ.Α. 3 τον Μάρτιο του 2004 είχε ως στόχο την αντικατάσταση 

του ∆.Λ.Π. 22 όσον αφορά την αντιµετώπιση των συνενώσεων των επιχειρήσεων. Η 

εφαρµογή του νέου προτύπου όµως οδήγησε σε διαφοροποιήσεις, µία από τις οποίες 

αναφέρεται στην λογιστική µεταχείριση της υπεραξίας. Από το 2005 και έπειτα κα-

ταργήθηκε η διενέργεια αποσβέσεων αλλά εφαρµόστηκε η πράξη ελέγχου αποµείω-

σης επί της αξίας της σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

Το ∆.Λ.Π. 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» αποτελεί ένα από τα 

πιο σηµαντικά πρότυπα. «Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει εκείνες τις διαδι-

κασίες που θα πρέπει να εφαρµόζονται από µία επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι τα περιουσιακά της στοιχεία δεν θα απεικονίζονται στον Ισολογισµό µε αξία µε-

γαλύτερη από την ανακτήσιµη»118. Η περίπτωση κατά την οποία η λογιστική αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας µονάδας ταµιακών ροών υπερβαίνει το ανακτή-

σιµο ποσό τους, καλείται ζηµία αποµείωσης, ενώ το περιουσιακό στοιχείο χαρακτη-

ρίζεται αποµειωµένης αξίας. Ως ανακτήσιµο ποσό αναφέρεται εκείνο που είναι το 

υψηλότερο ανάµεσα στην εύλογη αξία µειωµένη µε τα κόστη πώλησης και την αξία 

λόγω χρήσης του. Ενώ αξία λόγω χρήσης ορίζεται η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών, που αναµένονται να αντληθούν από ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

Το παρόν πρότυπο εφαρµόζεται για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητι-

κού, τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο για αποµείωση. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα πε-

ριουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται έλεγχος στο τέλος της χρήσης και εφόσον 

υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης (εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης), 

το ∆.Λ.Π. 36 ορίζει όσον αφορά την υπεραξία (µε βάση και το ∆.Π.Χ.Α. 3) την διε-

νέργεια ελέγχου απαραιτήτως µία φορά κάθε έτος, ενώ ενδέχεται ορισµένες φορές να 

απαιτηθεί και επανέλεγχος. 

 

                                                 
117
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-

ριος 2007, ∆.Λ.Π 36 σελ. 88-97 
    ∆ΛΠ 36 http://www.logistis.gr/  
118 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-
ριος 2007, ∆.Λ.Π 36 σελ 88 
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4.4.1 Υπεραξία 

Η υπεραξία, που αποκτάται σε µία συνένωση επιχειρήσεων, περικλείει την «προσµο-

νή» µελλοντικών ωφελειών του αποκτώντος σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία δεν µπορούν να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να αναγνωριστούν ιδιαιτέ-

ρως. Η υπεραξία δεν δηµιουργεί ταµιακές ροές ανεξάρτητα από τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων, αλλά συνεισφέρει στις ταµιακές ροές 

πολλαπλών µονάδων ταµιακών ροών. Όσον αφορά τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών 

ροών είναι η µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων, που δηµιουρ-

γεί ταµιακές εισροές, οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από ταµιακές εισ-

ροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων περιουσιακών στοιχείων. Κατά τον 

έλεγχο για αποµείωση µίας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών η υπεραξία θα πρέ-

πει να κατανέµεται σε µία λογική και σταθερή βάση, στα στοιχεία της υπό εξέταση 

µονάδας. Βέβαια είναι πιθανό η υπεραξία να µη µπορεί να επιµεριστεί σε µία µεµο-

νωµένη µονάδα αλλά αντίθετα θα πρέπει να εντοπισθεί εκείνη η οµάδα µονάδων δη-

µιουργίας ταµιακών ροών (όσο γίνεται µικρότερη), στην οποία θα κατανεµηθεί η υ-

περαξία και θα υπολογιστεί η ζηµία αποµείωσης.119 

Η µονάδα ή οµάδα δηµιουργία ταµιακών ροών στην οποία έχει επιµεριστεί υπε-

ραξία, θα πρέπει απαραιτήτως να υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης τουλάχιστον µία 

φορά ετησίως, και επιπρόσθετα σε περίπτωση που αναγνωριστούν ενδείξεις για έλεγ-

χο. Ο ετήσιος έλεγχος είναι δυνατό να γίνεται οποιαδήποτε στιγµή του χρόνου αρκεί 

να γίνεται την ίδια στιγµή κάθε χρόνου. Επιπλέον διαφορετικές µονάδες δηµιουργίας 

ταµιακών ροών δύνανται να ελέγχονται σε διαφορετικές περιόδους. Είναι όµως ση-

µαντικό η µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, στην οποία έχει επιµεριστεί υπεραξία 

από συνένωση µέσα στην τρέχουσα περίοδο, να υποστεί σε έλεγχο αποµείωσης πριν 

το τέλος της συγκεκριµένης περιόδου. 

Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισµού επισηµαίνεται στο πρότυπο ότι 

από την σύγκριση της λογιστικής αξία της µονάδας ή οµάδας µε το ανακτήσιµο ποσό 

της προκύπτει ή όχι η αποµείωση. Εποµένως ισχύουν δύο περιπτώσεις: 

1) λογιστική αξία> ανακτήσιµο ποσό, οπότε και αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης. 

2) λογιστική αξία< ανακτήσιµο ποσό, οπότε και δεν υφίσταται ζηµία αποµείωσης. 

                                                 
119 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆..Ο.Υ., Φορολογική επιθεώρηση, ειδική έκδοση, Ιανουά-
ριος 2007, ∆.Λ.Π 36 σελ. 93 
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Η ζηµία αποµείωσης θα περιληφθεί στα αποτελέσµατα και θα µειώσει την λογι-

στική αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών 

σύµφωνα µε τον παρακάτω τρόπο: 

• την υπεραξία που επιµερίζεται στη µονάδα 

• τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας µε βάση το ποσοστό αναλογίας του 

καθενός στην µονάδα. 

4.4.2 Αναστροφή Μιας Ζηµίας Αποµείωσης Για Υπεραξία 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 η ζηµία αποµείωσης που αφορά την υπεραξία δεν θα αντι-

στρέφεται σε επόµενες περιόδους. Ακόµα το ∆.Λ.Π. 38, άϋλα περιουσιακά στοιχεία, 

δεν επιτρέπει την αναγνώριση της εσωτερικώς δηµιουργουµένης υπεραξίας. «Κάθε 

αύξηση του ανακτήσιµου ποσού της υπεραξίας στις περιόδους που ακολουθούν την 

αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης για εκείνη την υπεραξία είναι πιθανότερο να αντι-

προσωπεύει την αύξηση της εσωτερικώς δηµιουργουµένης υπεραξίας παρά την ανα-

στροφή της ζηµίας αποµείωσης που είχε αναγνωριστεί για εκείνη την αποκτώµενη 

υπεραξία.» 120 

 

4.5 Λογιστική Αντιµετώπιση Υπεραξίας στην Ελλάδα 
 

Η αναγνώριση και ο λογιστικός χειρισµός της υπεραξίας στην Ελλάδα διακρίνεται 

ουσιαστικά από δύο φάσεις-στάδια, τα οποία είναι παρόµοια και στην υπόλοιπη Ευ-

ρώπη. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται χρονικά το 2004, όπου και εκδίδεται το προα-

ναφερόµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, το οποίο σε συνδυασµό µε το ∆.Λ.Π. 36, ορίζουν ότι αντι-

καθίσταται η µέθοδος των αποσβέσεων της υπεραξίας µε τον έλεγχο για αποµείωση 

της αξίας κάθε έτος. 

Η υπεραξία, που προκύπτει από εξαγορά η συγχώνευση, ανήκει µε βάση το Ελ-

ληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στον λογαριασµό 16 «ασώµατες ακινητο-

ποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» του ενεργητικού και συγκεκριµένα στον 

δευτεροβάθµιο 16.00. Μέχρι και το 2004 οριζόταν η απόσβεση της αξίας της εφάπαξ 

ή τµηµατικά και ισόποσα σε παραπάνω από µία χρήσεις, που δεν µπορούσαν όµως να 

ξεπεράσουν συνολικά την πενταετία. Έτσι η λογιστική εγγραφή που πραγµατοποιού-

                                                 
120 ∆ΛΠ 36 πηγή http://www.logistis.gr/ 
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σε κάθε έτος η επιχείρηση, περιελάµβανε στην χρέωση τον λογαριασµό 66.05.00 «α-

ποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως» και στην πίστωση τον αντίθετο λογαριασµό 

16.99.00 «αποσβεσµένη υπεραξία επιχειρήσεως». 

Από την εφαρµογή όµως και έπειτα του ∆.Π.Χ.Α. 3, η παραπάνω διαδικασία µε-

ταβάλλεται καθώς πλέον η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο για αποµείωση. Είναι χαρα-

κτηριστικό τέλος όσον αφορά την Ελλάδα και σε σύγκριση πάντα µε τις υπόλοιπη 

Ευρώπη, η ύπαρξη µίας µεταβατικής περιόδου προς την οριστική εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. το 2004, κατά την οποία επιτρεπόταν η σύνταξη των οικονοµικών καταστά-

σεων και µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά και τα ∆ΛΠ. 

 

4.6 Θεσµικό Πλαίσιο αναφορικά µε τις Σ&Ε 
 

4.6.1 Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο 

 
Οι Σ&Ε βρίσκονται στο επίκεντρο των νοµοθετικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, 

καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να τεθούν υπό ενιαία 

διεύθυνση θέλοντας να επωφεληθούν των πλεονεκτηµάτων, που η νέα επιχειρηµα-

τική οντότητα µπορεί να τους προσφέρει. Είναι εποµένως αναγκαίο λόγω των µετα-

βολών, που παρατηρούνται διαχρονικά, να εναρµονίζονται και οι αντίστοιχοι νόµοι, 

µε την έκδοση τροποποιητικών νόµων και προεδρικών διαταγµάτων. Παράλληλα α-

παιτείται η ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών, που εκδίδονται όσον αφορά τις 

διασυνοριακές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή και νόµιµη η πραγµάτωση τους. Με 

τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα συµφέροντα των αντισυµβαλλόµενων µερών, δια-

τηρείται η νοµιµότητα και επιτυγχάνεται η ορθή οργάνωση και σχεδιασµός των Σ&Ε. 

Οι ορισµοί των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχουν δοθεί αναλυτικά σε προηγού-

µενο κεφάλαιο, καθώς επίσης οι διακρίσεις και οι µεταξύ τους διαφορές. Σύµφωνα µε 

την νοµοθεσία µία συγχώνευση µπορεί να γίνει µε τρεις βασικούς τρόπους: 

1. µε σύσταση νέας εταιρίας. Οι συγχωνευµένες εταιρίες λύονται, χωρίς όµως να 

ακολουθήσει εκκαθάριση τους. 

2. µε απορρόφηση µίας ή περισσοτέρων εταιριών από κάποια άλλη. Η απορρο-

φώσα εταιρία συνεχίζει την λειτουργία της κανονικά, ενώ όσον αφορά τις α-

πορροφηµένες µετά την λύση τους δεν ακολουθεί εκκαθάριση. 
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3. εξαγορά µίας ή περισσοτέρων εταιριών από κάποια άλλη. Ο τρόπος αυτός α-

ποτελεί µία µορφή απορρόφησης. 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµιουργούνται Σ&Ε µπορούν να διακριθούν α-

ναλόγως της νοµικής µορφής των συµµετεχόντων εταιριών, καθώς είναι δυνατό να 

είναι προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.,), αλλά και κεφαλαιουχικές όπως οι εταιρίες περιορι-

σµένες ευθύνης και οι ανώνυµες εταιρίες. Με βάση την κείµενη νοµοθεσία διακρίνο-

νται δύο κατηγορίες, οι γνήσιες και οι καταχρηστικές. Στην πρώτη ανήκουν οι περι-

πτώσεις που ρυθµίζονται από διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας, όπως η συγχώ-

νευση εταιριών περιορισµένης ευθύνης σε Ε.Π.Ε. (αρ.54-55 ν.3190/55) και των ανω-

νύµων εταιριών σε Α.Ε.(αρ.68-80 ν.2190/20). Οι υπόλοιπες περιπτώσεις, των οποίων 

η διαδικασία δεν προβλέπεται από κάποιο νόµο, εµπίπτουν στην δεύτερη κατηγο-

ρία
121. Οι συγχωνεύσεις των διαφόρων νοµικών τύπων σε Α.Ε. µπορούν να γίνουν 

βάσει των ν.2166/93 και ν.δ.1297/72, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν νοµοθετικά 

κενά, ενώ στην ουσία αποτελούν νοµοθετήµατα κυρίως φορολογικής φύσης. 

Αναφορικά µε τον κ.ν.2190/20 θα πρέπει να λεχθεί ότι αποτελεί από τους σηµα-

ντικότερους στην ελληνική νοµοθεσία, καθώς εδώ και δεκαετίες ρυθµίζει την σύστα-

ση και λειτουργία της µεγαλύτερης εταιρικής µορφής, των Α.Ε. Οι εξελίξεις, ωστόσο, 

οικονοµικές-πολιτικές-κοινωνικές κατέστησαν επιτακτική την µεταρρύθµιση του, πε-

ριλαµβάνοντας µία σειρά τροποποιήσεων και οδηγιών. Άξια επισήµανσης αποτελεί η 

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 2004/109/ΕΚ, η οποία ενι-

σχύει την διαφάνεια καθώς επιβάλει στους εκδότες των κινητών αξιών συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις τακτικής πληροφόρησης των επενδυτών, όπως επίσης και η οδηγία 

2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς µετοχών, όπου οι µέτοχοι 

της εξαγοραζόµενης εταιρίας δικαιούνται να επιλέξουν ως αντίτιµο τίτλους ή µετρη-

τά. Ακόµα όσον αφορά τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών η 

κοινοτική οδηγία 2005/56/ΕΚ στοχεύει στην διευκόλυνση τους, καθιερώνοντας ένα 

απλούστερο πλαίσιο. Η οδηγία εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου: 1) οι κεφαλαιου-

χικές εταιρίες έχουν συσταθεί µε βάση τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους, 2) έχουν 

την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους εντός 

της ένωσης και 3) δύο τουλάχιστον από αυτές διέπονται από την νοµοθεσία διαφορε-

τικών κρατών-µελών. 

                                                 
121 Λεοντάρη M (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & ∆ιάσπαση Εταιριών, 5η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις 
Πάµισος,σελ.124 



 

 75 

Η ανάγκη όµως για συµπλήρωση του ισχύοντα κ.ν.2190/20 «Περί ανωνύµων ε-

ταιριών», και εναρµόνιση µε τις µετέπειτα κοινοτικές οδηγίες (οδηγία 2006/68/ΕΚ), 

οδήγησε στην αναµόρφωση άρθρων µε βάση το ν.3604/2007. Ορισµένες από τις τρο-

ποποιήσεις που ο ν.3604/2007 προωθεί είναι οι εξής122: 

• δίνεται η δυνατότητα να καταστεί συντοµότερη η διαδικασία της συγχώνευσης κα-

θώς δεν απαιτείται το διάστηµα των δύο µηνών ανάµεσα στη δηµοσίευση του σχεδίου 

σύµβασης συγχωνεύσεως και την ηµεροµηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης 

(αρ.67, αντικατάσταση παρ.3 αρ.69 κ.ν.2190/20) 

• διατάξεις ως προς την σύνθεση της επιτροπής εκτίµησης της περιουσιακής κατά-

στασης των υπό συγχώνευση εταιριών και του τρόπου επιλογής της (αρ.68, αναµόρ-

φωση αρ.71 κ.ν.2190/20) 

• διευκρινήσεις ως προς την ηµεροµηνία απόφασης της Γενική Συνέλευσης επί του 

σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης (αρ.69) 

• µεταβίβαση των διοικητικών αδειών από την απορροφηµένη στην απορροφώσα ε-

ταιρία (αρ.70, αναµόρφωση περίπτωσης α΄ παρ.1 άρ.75 κ.ν. 2190/20) 

• αντικατάσταση περίπτωσης β΄παρ.1 αρ.77 κ.ν.2190/1920 (αρ.71) 

• η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη όταν η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της 

απορροφηµένης µε µετοχές της απορροφώσας είναι αδικαιολόγητα χαµηλή. Στην πε-

ρίπτωση αυτή κάθε µέτοχος της απορροφηµένης µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση µε 

τη συγχώνευση να συνεχίζεται (αρ.72, προστίθεται αρ.77α στο κ.ν. 2190/20) 

• παρόµοια µε το προηγούµενο άρθρο µόνο που στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα 

εξαγορά και όχι συγχώνευση (αρ.73, προστίθεται αρ.79α κ.ν.2190/20) 

• αναφορά των αρ.69 ως 77α στις περιπτώσεις συγχώνευσης µε σύσταση νέας εταιρί-

ας (αρ.74, αντικατάσταση παρ.1 αρ.80 του κ.ν.2190/20) 

Οι προσπάθειες για εναρµόνιση του κ.ν.2190/20 συνεχίστηκαν περαιτέρω µε την 

υπογραφή του προεδρικού διατάγµατος 86/2011. Σκοπός του παρόντος διατάγµατος 

είναι η προσαρµογή του κ.ν.2190/20 «Περί ανωνύµων εταιριών» και του ν.3777/2009 

«διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου, όπου περιέχονται τροποποιήσεις των ισχυόντων άρθρων κυρίως ως προς τις 

απαιτήσεις δηµοσιότητας. 

                                                 
122 Εφηµερίς Της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 189, 
8/8/2007, Ν.Υπ΄ αριθµ.3604 «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/20 
‘Περί ανωνύµων εταιριών’ και άλλες διατάξεις». 
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4.6.2 Ελληνικό Φορολογικό πλαίσιο 

Ν.4172/2013123 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η επίδραση στις διατάξεις των Σ&Ε από την 

ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και συγκεκριµένα του αρ.54, του 

ν.4172/2013, που ισχύει από 1/1/2014. Οι νοµικοί τύποι των εταιριών στις οποίες ε-

φαρµόζονται οι διατάξεις είναι της ανώνυµης εταιρίας και της εταιρίας περιορισµένης 

ευθύνης, ενώ όπως επισηµαίνεται στην παρ.5 του νόµου οι εταιρίες (τόσο οι εισφέ-

ρουσες όσο και η λήπτρια) θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και/ή 

άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο ν.4172/2013 δεν 

αναφέρεται στην κατάργηση των µέχρι τώρα νόµων και συγκεκριµένα του 

ν.2166/1993, ν.δ1297/1972 και του ν.2515/1993, οι οποίοι παρέχουν φορολογικά και 

αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις µέσω της διαδικασίας της συνένωσης. 

Στο αρ.54 παρ. 1 του ν.4172/2013 αναφέρεται ότι «το παρόν άρθρο εφαρµόζεται 

σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4, εφόσον 

ζητηθεί από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρία ή εταιρίες, ή εφόσον επιλεγεί η 

υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή έταιρο της εισφέρουσας εταιρίας, και πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους». 

Αντίστοιχα η παρ.2 του ίδιου άρθρου καθορίζει την έννοια της πράξης της συγ-

χώνευσης αναγνωρίζοντας δύο περιπτώσεις: 1) µία ή περισσότερες επιχειρήσεις (ει-

σφέρουσες) λύονται, χωρίς όµως να εκκαθαρίζονται και µεταβιβάζουν όλη την περι-

ουσία τους (ενεργητικό και παθητικό) σε µία ήδη υπάρχουσα εταιρία (λήπτρια) µε 

αντάλλαγµα την έκδοση ή µεταβίβαση στους µετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας 

εταιρίας τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας, 2) όπως στην πρώτη περί-

πτωση µε τη διαφορά ότι η λήπτρια δεν προΰπαρχε αλλά αποτελεί νεοσυσταθείσα 

εταιρία των εισφερόµενων. 

Παρατηρώντας τον ορισµό της συγχώνευσης µέσω του νέου κώδικα φορολογίας 

εισοδήµατος ν.4172/2013 διαπιστώνονται οµοιότητες µε τον αντίστοιχο ορισµό του 

κ.ν.2190/20. Συγκεκριµένα µε τον νέο νόµο αναγνωρίζεται: 

                                                 
123
ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013,«νόµος 4172 φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής 

ν.4046/2012, 4093/2012,& 4127/2013 & άλλες διατάξεις» 
   Αληφαντής Γ (2013), Οι συγχωνεύσεις και οι διασπάσεις εταιριών µε το νέο Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, πρόσβαση από http://sate.gr/nea/naft_23102013.pdf 
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• συγχώνευση µε απορρόφηση (αντίστοιχα και στα αρ.68 ως 79α του κ.ν.2190/20) 

• συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρίας (αντίστοιχα και στο αρ.80 του κ.ν.2190/20) 

Αντίθετα στο αρ.54 του νέο φορολογικού νόµου 4172/2013 δεν γίνεται αναφορά στη 

συγχώνευση µε εξαγορά (αρ.79 κ.ν.2190/20). 

Παράλληλα µε τις παραπάνω διατάξεις καθορίζονται στην παρ.4 του αρ.54 οι 

προϋποθέσεις κατά τις οποίες η λήπτρια εταιρία µπορεί να προβαίνει σε πρόσθετη 

χρηµατική καταβολή πέραν της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων, αρκεί βέβαια η κατα-

βολή αυτή να µην υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της ονοµαστικής αξίας ή αν δεν υ-

πάρχει ονοµαστική αξία, το δέκα τοις εκατό της λογιστικής αξίας των τίτλων. Αντί-

στοιχη αναφορά υπάρχει και στον κ.ν.2190/20 (αρ.68 και 81), για τις περιπτώσεις ό-

που η ανταλλαγή των µετοχών της εισφέρουσας δεν πραγµατοποιείται µε ακέραιο 

αριθµό µετοχών. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ο τρόπος φορολογικού χειρισµού 

της υπεραξίας από τον ν.4172/2013. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα η 

υπεραξία δηµιουργείται βάσει της διαφοράς των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του ε-

νεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους. Σύµφωνα µε την παρ.8 του 

αρ.54 δεν υπόκειται σε φορολόγηση η προκύπτουσα υπεραξία. Στην παρ.15 όµως του 

ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι το τµήµα που αντιστοιχεί σε χρηµατική καταβολή 

από τη λήπτρια αποτελεί εξαίρεση, οπότε και φορολογείται. 

 

Ν.2166/93124125 

Σε αντίθεση µε τον κ.ν.2190/20, όπου η συγχώνευση πραγµατοποιείται χωρίς φορο-

λογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, ο ν.2166/93 έχει ως απώτερο σκοπό «την ενί-

σχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων ικανών 

να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και οικο-

νοµική εξέλιξη»παρέχοντας φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης. Οι διατάξεις του νόµου 

που αναφέρονται στις παρεχόµενες ελαφρύνσεις περιλαµβάνονται στα αρ.1-5 και α-

φορούν τις παρακάτω κατηγορίες συγχωνεύσεως: 

                                                 
124 ΦΕΚ Α' 137/24-08-1993, «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµε-
ση φορολογία και άλλες διατάξεις». 
125 Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου υποκεφαλαίου προέρχεται από τα εξής συγγράµµατα: 
Καραγιάννης Ι,. Καραγιάννη Α. και Καραγιάννης ∆. (2012), Συστάσεις-Μετατάξεις-Μετατρτοπές-
Συγχωνεύσεις-Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων στην Πράξη», 6η έκδοση, Θεσσα-
λονίκη: Καραγιάννης Ιωάννης, σελ.225-231 
Λεοντάρη Μ (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & ∆ιάσπαση Εταιριών,5η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις 
Πάµισος, σελ.316-320 
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1. συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής και αντικειµένου εργασιών, 

εγκατεστηµένων στην Ελλάδα σε ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

2. απορρόφηση επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής και αντικειµένου εργασιών 

από υφιστάµενη Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

3. συγχώνευση ανωνύµων εταιριών σύµφωνα µε τα αρ.68 και 79 του κ.ν.2190/20 

4. συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του ν.1667/86 µε σκοπό την ίδρυση νέου 

αστικού συνεταιρισµού του νόµου αυτού. 

Οι παρεχόµενες φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.2166/93 όσον 

αφορά τις συγχωνεύσεις ή απορροφήσεις επιχειρήσεων παρουσιάζονται συνοπτικά 

ως εξής: 

1. «απαλλαγή από το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων για το εισφερόµενο κε-

φάλαιο από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, για παράδειγµα στην περί-

πτωση συγχώνευσης Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., εφόσον δεν προκύπτει δι-

αφορά κεφαλαίου» 

2. απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων και από το φόρο εισοδήµατος 

των µεταβιβαζόµενων αυτοκινήτων. 

3. «τα αφορολόγητα αποθεµατικά από µη διανεµηθέντα κέρδη, που υφίστανται 

στις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται αυτούσια στη 

νέα εταιρία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του µετασχηµατι-

σµού (αρ.3 παρ.4)» 

4. σχηµατισµός αφορολόγητου αποθεµατικού 

Ακόµα στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή απορρόφησης των εταιριών ισχύει µε 

βάση τον ν.2166/93 ότι « η ζηµία τη συγχωνευµένης ή της απορροφηµένης επιχείρη-

σης δεν συµψηφίζεται µε κέρδη της νέας εταιρίας που προέρχεται από το µετασχηµα-

τισµό αυτό (αρ.9 παρ.5 ν.3522/06). Μόνο οι ζηµίες της προηγούµενης πενταετίας που 

υπάρχουν στην απορροφούσα Α.Ε ή Ε.Π.Ε.(δηλαδή όχι της απορροφηµένης επιχεί-

ρησης), µπορούν και εξακολουθούν να συµψηφίζονται και µετά την απορρόφηση 

(αρ.2 παρ.3 ν.2166/93, Εγκ.Υπ.Οικ. 1050269/97)». 
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Ν.∆. 1297/72126127 

Οι διατάξεις του παρόντα νόµου εφαρµόζονται σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρή-

σεων οποιασδήποτε µορφής σε Α.Ε. ή µε σκοπό ίδρυσης Α.Ε., αλλά και µε σκοπό 

ίδρυσης Ε.Π.Ε. Οι συγχωνεύσεις µε το νόµο αυτό θα πρέπει να έχουν γίνει το αργό-

τερο ως τις 31/12/2011(αρ.79 παρ. 1 ν.3746/09). Σε σύγκριση µε το κ.ν.2190/20 «περί 

ανωνύµων εταιριών»,ο ν.1297/72 παρέχει µία σειρά από ελαφρύνσεις και κίνητρα µε 

σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιχειρή-

σεων στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον. Οι προκύπτουσες παρο-

χές µε βάσει το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα είναι οι ακόλουθες: 

1. η υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδή-

µατος (αρ.2 παρ.1 ν.δ.1297/72) 

2. «όταν γίνεται συγχώνευση επιχειρήσεων, τότε από τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία που εισφέρουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συγχωνεύονται αναγνωρίζε-

ται προς έκπτωση ένα µέρος µόνο από τις ετήσιες αποσβέσεις.» 

3. «η εισφορά και µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευµένων 

επιχειρήσεων καθώς και άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων κλπ. απαλ-

λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου και δικαιώµατος υπέρ οποιου-

δήποτε τρίτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον η εταιρία που προέρχεται από 

τη συγχώνευση θα χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες της τουλάχιστον για 5 χρό-

νια τα εισφερόµενα ακίνητα (αρ.3 παρ.1). Επιβάλλεται όµως φόρος συγκέ-

ντρωσης κεφαλαίων 1% πάνω στη προκύπτουσα υπεραξία κατά τη συγχώνευ-

ση (αρ.15 παρ. 14 ν.2166/93)». 

Υπάρχουν όµως συγκεκριµένες προϋποθέσεις128, τις οποίες η επιχείρηση θα πρέ-

πει να πληροί για να είναι δυνατή η παροχή των παραπάνω φορολογικών απαλλαγών. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει: 

                                                 
126
ΦΕΚ Α΄217/8-12-1972, «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων για την συγχώνευση ή µετατροπή 

επιχειρήσεων προς δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων». 
127
Καραγιάννης Ι,. Καραγιάννη Α. και Καραγιάννης ∆. (2012), Συστάσεις-Μετατάξεις-Συγχωνεύσεις-

Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων στην Πράξ,6η έκδοση-Θεσσαλονίκη: Καραγιάν-
νης Ιωάννης 
  Λεοντάρη Μ (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & ∆ιάσπαση Εταιριών, 5η έκδοση-Αθήνα: Εκδόσεις 
Πάµισος  
128 Καραγιάννης Ι,. Καραγιάννη Α. και Καραγιάννης ∆ (2012),Συστάσεις-Μετατάξεις-Συγχωνεύσεις-
Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων στην Πράξη, 6η έκδοση-Θεσσαλονίκη: Καρα-
γιάννης Ιωάννης 
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• «Η προερχόµενη από τη συγχώνευση εταιρία να έχει την ηµέρα της συγχώνευσης, 

ολοσχερώς καταβληµένο κεφάλαιο όχι κατώτερο από 300000 ευρώ στην περίπτωση 

της Α.Ε. και όχι κατώτερο από 150000 στην Ε.Π.Ε (αρ.11. ν.2579/98, αρ.11 παρ. 1 

ν.2948/01,ΥΑ 1038678/πολ. 1106/01)» 

• «Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ατοµική επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή 

Ε.Π.Ε µε Α.Ε., οι µετοχές της Α.Ε., που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόµενου 

κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολο τους και µη µε-

ταβιβάσιµες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για µια 5ετία από την ηµεροµηνία 

της συγχώνευσης, µε εξαίρεση µόνο τις µετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του ει-

σφερόµενου κεφαλαίου από ανώνυµη εταιρία της οποίας οι µετοχές είναι ανώνυµες 

και γίνεται συγχώνευση ανώνυµων ή συγχώνευση ανώνυµης εταιρίας µε επιχείρηση 

οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής.» 

• «Σε περίπτωση συγχώνευσης ατοµικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών µε 

Ε.Π.Ε. και η νέα εταιρία που προκύπτει είναι Ε.Π.Ε., τότε τα εταιρικά µερίδια της 

Ε.Π.Ε., τα οποία αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόµενου κεφαλαίου, θα πρέπει να 

είναι µη µεταβιβάσιµα κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για µια πενταετία µε-

τρούµενη από την ηµεροµηνία της συγχώνευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η υπεραξία αποτελεί κεντρικό ση-

µείο αναφοράς αλλά και διαµάχης της διεθνής έρευνας. Βασικό θέµα αναφορικά µε 

την υπεραξία, που προκύπτει έπειτα από τη διαδικασία µίας Συγχώνευσης και Εξαγο-

ράς, είναι η αναγνώριση της ή όχι σαν ένα περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού, 

καθώς επίσης και το κατά πόσο επηρεάζει την αξία της επιχείρησης και ιδιαίτερα την 

τιµή της µετοχής της. Με την πάροδο των ετών εκτός από το παραπάνω ερευνητικό 

ερώτηµα, προέκυψαν αµφιβολίες ως προς την λογιστική αντιµετώπιση της υπεραξίας, 

δηλαδή την επιλογή για απόσβεση ή για έλεγχο αποµείωσης της αξίας της. Είναι φα-

νερό ότι γίνεται µία προσπάθεια εναρµόνισης των πρακτικών διεθνώς, ιδιαίτερα έπει-

τα µε την έκδοση των ∆.Λ.Π. και πιο συγκεκριµένα του ∆.Π.Χ.Α. 3. 

Με βάση την ήδη υπάρχουσα ερευνητική εµπειρία, αλλά και τα αποτελέσµατα 

της συγκεκριµένης έρευνας, που θα πραγµατοποιηθεί, θα προσπαθήσουµε να απα-

ντήσουµε στο παρακάτω ερευνητικό ερώτηµα: 

Ποια η σχέση της υπεραξίας από απόκτηση (µέσω µίας Σ&Ε) µε την αγοραία αξία 

της επιχείρησης, και ιδιαίτερα η επίδραση που αυτή προκαλεί στην τιµή της µετοχής 

της και επακόλουθα στο επενδυτικό κοινό. 

 

5.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση  
 

Η µεθοδολογία που θα αναπτύξουµε, στηρίζεται σε άρθρο των McCarthy & Schnei-

der (1995)129, οι οποίοι µελέτησαν εταιρίες των Η.Π.Α που εµφάνιζαν υπεραξία για 

την πενταετή περίοδο 1988-1992. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τους η 

υπεραξία είναι στατιστικά σηµαντική και αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο χρήσιµο 

για την επιχείρηση καθώς περιλαµβάνει πληροφορίες, που επηρεάζουν την αξία της, 

                                                 
129McCarthy, M. G. and Schneider, D. K. (1995),“Market perception of goodwill: some empirical evi-
dence”, Accounting and Business Research, Vol.26(1), pp.69-81. 
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ενώ αναγνωρίζεται τουλάχιστον κατά τον ίδιο τρόπο µε τα υπόλοιπα περιουσιακά 

στοιχεία του ισολογισµού. Βάση της έρευνας τόσο των McCarthy & Schneider 

(1995), όσο και της συγκεκριµένης, αποτελεί το µοντέλο του Ohlson (1993), ένα µο-

ντέλο παλινδρόµησης σύµφωνα µε το οποίο η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων 

µίας επιχείρησης (market value), µπορεί να προκύψει από τον συνδυασµό ενός στα-

θερού-στατικού µέρους (book value-λογιστική αξία) και ενός µεταβλητού-δυναµικού 

(κέρδη προσαρµοσµένα για µερίσµατα). Το µοντέλο στην ολοκληρωµένη του µορφή 

έχει ως εξής: 

 

MVEit=α0+α1ALGWit+α2LIABit +α3GWit +α4INCit 

 

Όπου: 

MVE : η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης ή αγοραία κεφαλαιοποί-

ηση  

ALGW : λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό) χωρίς την υπερα-

ξία 

GW: λογιστική αξία υπεραξίας 

LIAB : λογιστική αξία των υποχρεώσεων της επιχείρησης 

INC : µεταβλητό µέρος ή µεταβλητή εισοδήµατος, στη συγκεκριµένη περίπτωση χρη-

σιµοποιείται η µεταβολή του καθαρού εισοδήµατος, δηλαδή NIt – NIt-1  

ΝΙ: καθαρά κέρδη (µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης) 

α0: σταθερά (cons) 

α1,α2,α3,α4: συντελεστές ανεξάρτητων µεταβλητών (coefficient) 

i: η επιχείρηση, που αποτελεί µέρος του δείγµατος έρευνας,  

t: το έτος, t=1…T 

 Σύµφωνα µε το παρόν µοντέλο του Ohlson (1993) η αγοραία αξία µίας επιχείρη-

σης και συγκεκριµένα αξία της µετοχής της, είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε βάση τα 

στοιχεία τόσο του ισολογισµού όσο και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. Ει-

δικότερα παρατηρούµε ότι η εκτίµηση βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την 

υπεραξία, στις υποχρεώσεις και στην υπεραξία, της οποίας την επίδραση ερευνούµε. 

Παράλληλα µε τη χρήση της µεταβλητής σχετικά µε την µεταβολή του καθαρού ει-

σοδήµατος, συνάγεται ότι η αξία της επιχείρησης εξαρτάται από την λογιστική της 

αξίας προσαρµοσµένη όµως µε την τρέχουσα κερδοφορία της. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι τιµές των µεταβλητών (εξαρ-

τηµένων και ανεξάρτητων) είναι διαιρεµένες µε τον αριθµό των µετοχών που βρίσκο-

νται σε κυκλοφορία. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθούν οι επι-

δράσεις µεγέθους στο δείγµα και τα αποτελέσµατα να είναι περισσότερο αξιόπιστα, 

καθώς οι επιχειρήσεις, που είναι αντικείµενο της έρευνας, δύνανται να έχουν διαφο-

ρετικό µέγεθος µεταξύ τους. 

 

5.3 Ανάλυση Του ∆είγµατος 
 

Η εξέταση θα πραγµατοποιηθεί µε βάση στοιχεία εταιριών, που προέρχονται από την 

Ελλάδα, όπου η µελέτη είναι περιορισµένη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες, για την χρονική περίοδο 2005-2013. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα επιλέγεται, 

καθώς από 1/1/2005 οι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά υιοθετούν 

την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Α. όσον αφορά την σύνταξη των οικονοµικών 

τους καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για χρήση συγκρίσιµων 

και αξιόπιστων στοιχείων διεθνώς, καθώς υπάρχει συνάφεια στις µεθόδους, σε αντί-

θεση µε τις ιδιαιτερότητες που προέκυπταν από την εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ. Είναι ε-

ποµένως εύλογο να διερευνηθεί για το χρονικό διάστηµα µετά την εφαρµογή των 

προτύπων όπου και τα δεδοµένα είναι περισσότερο συγκρίσιµα, ποια θα είναι η επί-

δραση της υπεραξίας στο επενδυτικό κοινό.  

Η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την συλλογή των δεδοµένων του 

ερευνητικού µοντέλου, είναι η COMPUSTAT, ενώ η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί 

για την παλινδρόµηση των δεδοµένων, είναι η Pooled OLS Regression. Οι επιχειρή-

σεις του δείγµατος είναι ελληνικές, είναι όµως σηµαντικό να αναφερθεί ότι στο δείγ-

µα έχουµε εξαιρέσεις εκείνες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον χρηµατοοικονοµικό 

και ασφαλιστικό κλάδο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνονται τα περιγραφικά στατιστικών (de-

scriptive statistics) των εταιριών του δείγµατος που παρουσιάζουν υπεραξία. Για την 

αποφυγή ακραίων τιµών έχει γίνει περικοπή ± 1,5% της κάθε µεταβλητής. 
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Πίνακας Περιγραφικών Στατιστικών 

Stats PRICE ALGW  LIAB GW  INC 
Mean 3,578 9,678 6,731 0,278 -0,068 
Median 1,380 5,504 3,486 0,000 -0,018 
Sd 5,521 14,349 10,100 0,960 0,648 
Min 0,047 -0,248 0,168 0,000 -2,826 
Max 29,200 84,825 57,008 6,100 2,633 
N 1672 1547 1593 1593 1551 
Μεταβλητές  PRICE: Αξία Μετοχής    

   GW: Υπεραξία    

   ALGW:Περιουσιακά στοιχεία χωρίς Υπεραξία 

   LIAB: Υποχρεώσεις    

   INC:Μεταβολή καθαρού εισοδήµατος   

   Έτη: 2005-2013    

    
Αριθµός παρατηρήσεων: 1494 
Βάση ∆εδοµένων: COMPUSTAT   

 

5.4 Αποτελέσµατα 
 

Χρησιµοποιώντας την µέθοδο Pooled OLS Regression για ένα δείγµα 1494 παρατη-

ρήσεων της περιόδου 2004-2013, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας στατιστικής για το 

µοντέλο παλινδρόµησης, µε βάση το οποίο θα εξαχθούν τα συµπεράσµατα της έρευ-

νας. 

 

  CONS ALGW LIAB GW  INC 
Coef. 1,636 0,333 -0,172 0,456 0,835 
P>t 0,000***    0,000***     0,000*** 0,117    0,010*** 

        
    

 Adj.R2   0,385     
Μεταβλητές     PRICE: Αξία Μετοχής     
       GW: Υπεραξία     
       ALGW:Περιουσιακά στοιχεία χωρίς Υπεραξία   
       LIAB: Υποχρεώσεις     
       INC:Μεταβολή καθαρού εισοδήµατος    
       Έτη: 2005-2013     

    

    Αριθµός παρατηρήσεων: 1494 
    P<0,1→* 
    P<0,05→** 
    P<0,01→*** 
    Βάση ∆δεδοµένων: COMPUSTAT 
    Μέθοδος:Pooled OLS Regression     

 

Παρατηρώντας τον πίνακα τον αποτελεσµάτων προκύπτουν ορισµένα συµπερά-

σµατα όσον αφορά τις ανεξάρτητες µεταβλητές και κυρίως την µεταβλητή της υπε-

ραξίας (Goodwill), η οποία αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ερώτηµα. Συγκεκριµένα 
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η τιµή του p-value αποτελεί ένα δείκτη αξιοπιστίας του αποτελέσµατος και χρησιµο-

ποιείται για να διαπιστωθεί η στατιστική σηµαντικότητα του, δηλαδή η πιθανότητα η 

σχέση των υπό εξέταση µεταβλητών στο δείγµα να εµφανίστηκε από τύχη και ότι 

στην πραγµατικότητα καµία τέτοιου είδους σχέση υφίσταται για τον πληθυσµό του 

δείγµατος. Ειδικότερα θα µπορούσε να λεχθεί, ότι η τιµή του p-value, αντιπροσωπεύ-

ει την πιθανότητα του λάθους αναφορικά µε την αποδοχή των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. Για το λόγο αυτό τιµές p-value≤0,1 είναι προτιµότερες, καθώς όσο µικρότε-

ρη η τιµή του τόσο µικρότερη και η πιθανότητα του σφάλµατος. Έτσι λοιπόν µέσω 

της παλινδρόµησης των δεδοµένων προκύπτει για τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

ALGW, LIAB και INC ότι το p-value≤0,1 (0,000 για τα δύο πρώτα και 0,010 για το 

INC). Όσον αφορά την τιµή του p-value της υπεραξίας (Goodwill), παρατηρείται ότι 

η τιµή του είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές 

(0,117), ενώ ταυτόχρονα κυµαίνεται σε υψηλότερο από το επιτρεπτό επίπεδο λάθους 

( p-value≤0,1 που είναι και το όριο µας). Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε µε 

βάση την συγκεκριµένη τιµή της µεταβλητής, ότι η υπεραξία είναι στατιστικά ασή-

µαντη όσον αφορά την επίδραση της αξίας µίας επιχείρησης και ειδικότερα της τιµή 

της µετοχής της, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες µεταβλητές, οι οποίες ασκούν επιρροή 

στις αποφάσεις του επενδυτικού κοινού.  

Επιπλέον είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί η ύπαρξη θετική ή αρνητικής σχέσης 

ανάµεσα στην εξαρτηµένη και τις ανεξάρτητες µεταβλητές της εξίσωσης. Το πρόση-

µο των ανεξάρτητων µεταβλητών, όπως προκύπτει από την παλινδρόµηση των δεδο-

µένων, είναι αυτό που θα καθορίσει την φύση της σχέσης. Συγκεκριµένα η αξία της 

τιµής της επιχείρησης σχετίζεται θετικά τόσο µε τα περιουσιακά στοιχεία (µείον την 

υπεραξία) όσο και µε την µεταβολή ανά έτος των καθαρών κερδών χρήσης 

(0,3329221 και 0,8347847 αντίστοιχα). Αντίθετα σχετίζεται αρνητικά µε τις υπο-

χρεώσεις της επιχείρησης (-0,1717967). Η τιµή της υπεραξία από την άλλη πλευρά 

είναι θετική (0,4562201), το γεγονός όµως ότι είναι στατιστικά ασήµαντη καταλή-

γουµε στο συµπέρασµα ότι η υπεραξία δεν αποτελεί µία από τις µεταβλητές της επι-

χείρησης µε τις οποίες σχετίζεται η αξία της.    

Τέλος για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της παλινδρόµησης, 

είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η τιµή του R-squared. Ο συντελεστής R-squared αποτε-

λεί ένα στατιστικό µέτρο, µε το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο η γραµµή της 

παλινδρόµησης προσεγγίζει τα πραγµατικά σηµεία των δεδοµένων, ή µε άλλα λόγια 

κατά πόσο το υπόδειγµα που χρησιµοποιείται µπορεί να περιγράψει την πραγµατικό-
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τητα. Η τιµή του συντελεστή στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι 0,385, που αποτε-

λεί µία ικανοποιητική τιµή για το συγκεκριµένο υπόδειγµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε µία προσπάθεια εξέτασης του φαινό-

µενου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, προκειµένου να διαπιστωθεί η χρησιµότητα 

και η αποτελεσµατικότητα του για τις συµµετέχουσες εταιρίες. Μέσω της βιβλιογρα-

φικής επισκόπησης έγινε εµφανές ότι οι Σ&Ε δεν αποτελούν µία απλή διαδικασία, 

αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόµενο, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εί-

ναι χαρακτηριστικό µάλιστα ότι διεθνείς έρευνες καταλήγουν σε αντίθετα συµπερά-

σµατα, καθώς τα δεδοµένα τους είναι δυνατό να διαφέρουν χρονικά αλλά και γεω-

γραφικά. 

Όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούµενη ενότητα, είναι αναγκαίο να πραγµατοποι-

είται ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός της διαδικασίας για Σ&Ε, καθώς επίσης οι ε-

ταιρίες να διαθέτουν την απαραίτητη κρίση αλλά και γνώση του περιβάλλοντος στο 

οποίο δραστηριοποιούνται. Σύµφωνα µάλιστα µε την διεθνή εµπειρία το ποσοστό ε-

πιτυχίας µίας Σ&Ε κυµαίνεται στο 50%, καθιστώντας εµφανές ότι αποτελεί µία στρα-

τηγική µε απρόσµενα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η σωστή αξιολόγη-

ση και εκτίµηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση των 

Σ&Ε. Ο τρόπος χρηµατοδότησης είναι ένας από αυτούς, καθώς στοιχεία όπως έλλει-

ψη της απαραίτητης ρευστότητας ή η εσφαλµένη εκτίµηση της αξίας του στόχου είναι 

δυνατό να καταστήσουν µη συµφέρουσα µία εξαγορά. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι 

οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν φροντίσει να οργανώσουν ένα πλάνο για την εν-

σωµάτωση της νέας εταιρίας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και τον τρό-

πο παραγωγής της, έχουν µειωµένες πιθανότητες να αυξήσουν την αποτελεσµατικό-

τητα τους. Είναι εποµένως αναγκαίο να επισηµανθεί ότι οι Σ&Ε δεν αποτελούν µία 

διαδικασία που θα ολοκληρώνεται στην ενοποίηση, αλλά αντίθετα αποτελούν ένα 

προσεκτικό σχεδιασµό που θα πρέπει να προλαµβάνει για την µετέπειτα ενσωµάτωση 

των εταιριών και την αντιµετώπιση των δυσκολιών ενοποίησης.  

Παράλληλα µέσα από την συγκεκριµένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι στις περισσό-

τερες των περιπτώσεων οι ωφέλειες από την σύναψη µίας Σ&Ε εντοπίζονται κυρίως 

στην µία από τις δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα έχει παρατηρηθεί 

όσον αφορά τις εταιρίες-αγοραστή ότι είτε θα παραµείνουν ουδέτερες είτε ότι θα ση-

µειώνουν µικρές απώλειες (Ravenscraft & Scherer, 1987,1988, Meeks, 1977). Από 
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την άλλη πλευρά η εταιρία-στόχος σηµειώνει µία αύξηση του ποσοστού απόδοσης 

της, που κυµαίνεται στο 12%-38% (Κυριαζής, 2007) στις περιπτώσεις κυρίως των 

εχθρικών εξαγορών παρά στις φιλικές συγχωνεύσεις. ∆ιαπιστώνεται εποµένως ότι 

κατά την Σ&Ε πραγµατοποιείται µία µεταφορά πλούτου, µε την νέα εταιρία να έχει 

µηδενική απόδοση. Βέβαια έχουν διατυπωθεί έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες η από-

δοση της νέας εταιρίας αυξάνεται σηµαντικά (Healy, Palepu & Ruback, 1992, Cosh 

et. al., 1980). 

Όσον αφορά την εξέλιξη του φαινοµένου στην Ελλάδα µπορεί να αναφερθεί ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες µετά το 1990, η τάση των εταιριών για συνένωση έχει αυξη-

θεί συγκριτικά µε το παρελθόν ως αποτέλεσµα της ένταξης στην Κοινή Αγορά και 

της ανάπτυξης του ελληνικού Χρηµατιστηρίου Αξιών και του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα γενικότερα. Εκτιµάται µάλιστα στο µέλλον ότι ο αριθµός και όγκος των συ-

ναλλαγών θα αυξηθεί περαιτέρω µε την δηµιουργία νέου κύµατος Σ&Ε. 

Στα τελευταία κεφάλαια της διπλωµατική εργασίας κεντρικό σηµείο αναφοράς 

αποτέλεσε η υπεραξία, η οποία προκύπτει έπειτα από µία Σ&Ε και η λογιστική της 

αντιµετώπιση. Αποτελεί ένα στοιχείο ιδιαίτερα αµφιλεγόµενο ως προς την αναγνώρι-

ση και το χειρισµό του, γεγονός που οδήγησε στην διατύπωση του ερευνητικού ερω-

τήµατος µας. Μέσω της χρήσης συγκεκριµένου µοντέλου και µεθοδολογίας, το οποίο 

στηρίχθηκε σε άρθρο των McCarthy & Schneider (1995), έγινε µία προσπάθεια να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι θετικής σχέσης της υπεραξία από απόκτηση µε την αγο-

ραία αξία των µετοχών της επιχείρησης. Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η 

έρευνα είναι, ότι η υπεραξία αποτελεί µία µεταβλητή στατιστικά µη σηµαντική ανα-

φορικά µε την αξία της επιχείρησης, µε βάση πάντα µε τα δεδοµένα που χρησιµοποι-

ήθηκαν. Στην προκειµένη περίπτωση το δείγµα της έρευνας αποτελούσαν ελληνικές 

επιχειρήσεις για τις οποίες όπως φαίνεται από το εµπειρικό αποτέλεσµα η υπεραξία 

αποτελεί ένα µέγεθος µε όχι τόσο µεγάλη αξία, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα στοιχεία 

του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που όπως αποδείχθηκε σχετί-

ζονται σηµαντικά µε την αξία της µετοχής. 

Οι διατυπώσεις των µελετητών διεθνώς διαφέρουν τόσο ως προς την αντιµετώπι-

ση της υπεραξίας όσο και ως προς την αποτελεσµατικότητα των Σ&Ε ως εργαλείο 

στρατηγικής για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Είναι εποµένως α-

ναγκαία η περαιτέρω έρευνα και εµβάθυνση επί των δύο φαινοµένων καθώς χρονικά 

και γεωγραφικά η φύση των δεδοµένων δύναται να µεταβάλλεται. 
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