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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ένα συν ένα ίσον τρία. Από μαθηματικής άποψης η εξίσωση αυτή είναι λανθασμένη. 

Στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων όμως, όχι απλώς δεν είναι 

λανθασμένη, αλλά αντιθέτως είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και σκοπός. Η δημιουργία 

αξίας δηλαδή, μεγαλύτερης από το άθροισμα των αξιών των δύο επιχειρήσεων. Το 

σκεπτικό αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνενώνονται 

έχοντας την ελπίδα να καταφέρουν να επιβιώσουν, να υπερισχύσουν και να αναπτυχθούν 

έναντι του ανταγωνισμού τους. 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου των 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Η επιλογή των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν μια 

Συγχώνευση και Εξαγορά στα πλαίσια της εταιρικής τους στρατηγικής, αποτελεί 

απόφαση βαρύνουσας σημασίας, με επιπτώσεις όχι μόνο ως προς το ανθρώπινο 

δυναμικό που απασχολούν και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομία 

γενικότερα όπως είναι οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές και το επενδυτικό κοινό. Για το 

λόγο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια στη συγκεκριμένη εργασία, να εξεταστούν όλες 

εκείνες οι πτυχές του φαινομένου που κρίνονται άξιες αναφοράς. Συγκεκριμένα η 

παρούσα διπλωματική όσον αφορά τη δομή του περιεχομένου, χωρίζεται σε πέντε 

βασικές ενότητες. 

  Η πρώτη ενότητα αποτελεί την εισαγωγή επί του θέματος των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών καθώς δίνονται οι ορισμοί, οι διακρίσεις και οι κατηγορίες τους. Ταυτόχρονα 

περιέχονται τα στάδια διαδικασίας ενοποίησης, καθώς και η ιστορική εξέλιξη του 

φαινομένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. 

  Η δεύτερη ενότητα αποτελεί την βιβλιογραφική επισκόπηση των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών. Αρχικά παρουσιάζεται το νομικό και φορολογικό πλαίσιο (θεσμικό πλαίσιο). 

Εξετάζονται κύρια ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες και 

άρθρα. Ειδικότερα εξετάζεται η αποδοτικότητα των Σ&Ε και γίνεται προσπάθεια να 

απαντηθεί το ερώτημα, εάν οι Σ&Ε δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη όπως μετόχους και εργαζομένους, Κυβέρνηση κτλ. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι το ερώτημα αυτό, προσελκύει το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών ερευνητών 

και μελετητών για πάνω από 30 χρόνια. Παρουσιάζονται επίσης μελέτες και αναλύονται 

επιστημονικά άρθρα που αφορούν την υπεραξία των επιχειρήσεων, καταλήγοντας σε 

χρήσιμα συμπεράσματα. 

  Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από τις επιχειρήσεις 

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

κίνητρα για την πραγματοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και επισημαίνονται 

εκτενέστερα τα κίνητρα για διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Είναι γνωστό 

πως οι διενεργηθείσες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι περισσότερες Σ&Ε, 

αντί να δημιουργούν τελικά καταστρέφουν αξία, δε μειώνουν το κόστος κεφαλαίων και 

σπάνια καταγράφουν τις προσχεδιασμένες συνέργειες. Στην παρούσα ενότητα 
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αναφέρονται και εξετάζονται εκτενώς οι λόγοι και οι παράγοντες επιτυχίας και 

αντίστοιχα αποτυχίας των Σ&Ε. Επίσης παρουσιάζονται οι παράγοντες επηρεασμού της 

αποδοτικότητας και οι μέθοδοι αξιολόγησης των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 

  Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι επιπτώσεις που έχουν οι Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις. Στην αρχή παρατίθενται οι επιπτώσεις που αυτές 

έχουν στον ευρωπαϊκό χώρο και στη συνέχεια στον ελλαδικό χώρο. Επίσης 

παρουσιάζονται οι συνέπειες των Σ&Ε στη Διοίκηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

πως αυτές επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τους 

τρόπους αντιμετώπισης. Τέλος παρουσιάζεται και εξετάζεται έρευνα του Ινστιτούτου 

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, αναφορικά με τις επιπτώσεις των Σ&Ε στις εργασιακές σχέσεις. 

  Έχοντας μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρώ απαραίτητο να μελετηθεί μια 

περίπτωση τράπεζας και μιας επιχείρησης, ώστε να ερευνηθούν οι συνέπειες που 

επιφέρουν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποίησαν. Στην πέμπτη ενότητα 

ερευνάται η περίπτωση της τράπεζας Alpha Bank και του Ομίλου Δέλτα Συμμετοχών, 

ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις Σ&Ε και παράλληλα να 

διαπιστωθούν εάν όλα αυτά που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν 

πρακτική εφαρμογή. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή των 

συγκεκριμένων ενοτήτων βασίζεται στη μελέτη της διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας, τόσο μέσω επιστημονικών άρθρων και ειδικών μελετών όσο και μέσω 

συγγραμμάτων. Τέλος στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα, καθώς και η βιβλιογραφία. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Αρ. = Άρθρο  

Δ.Ο.Υ. = Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  

Δ.Λ.Π. = Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

Δ.Π.Χ.Α. = Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση  

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

Ε.Κ. = Ευρωπαϊκός Κανονισµός  

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.Δ. = Νοµοθετικό Διάταγµα  

Ο.Ε. = Οµόρρυθµη Εταιρία  

Παρ. = Παράγραφος  

ΠΟΛ = Πολυγραφηµένη Διαταγή Υπουργείου Οικονοµικών  

ΤΧΣ = Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

Ε&Σ = Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

Σ&Ε = Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  

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  
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M&A = Mergers and Acquisitions  

MBOs = Management BuyOuts  

NPLs = Nonperforming Loan  

ROE = Return On Equity  

ROA = Return On Assets  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

 

1.1 Εισαγωγή στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

 Ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης των αγορών και της παγκοσμιοποίησης, μερικά απ’ 

τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής είναι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι 

διαρκείς μεταβολές των συνθηκών. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που 

παρατηρείται τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, έχει αυξήσει την τάση των αγορών για 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους με την ταχύτατη μεταφορά τόσο των υφιστάμενων 

πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων τους. Οι επιχειρήσεις τώρα προσπαθούν 

συνεχώς να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, ως ενεργά τμήματα των αγορών, ώστε 

να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, να ενισχύσουν τη θέση 

τους και να επιτύχουν τη βασική επιδίωξή τους, που δεν είναι άλλη απ’ τη 

μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. 

 Στην προσπάθεια αυτή αναπτύσσουν εργαλεία εταιρικής στρατηγικής, όπως είναι η 

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

διείσδυση σε μια νέα αγορά είτε γεωγραφικά, είτε βάση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι 

επιχειρήσεις έτειναν στη σύμπραξη των εταιρικών τους δυνάμεων και επομένως στη 

δημιουργία Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, στο πλαίσιο της αναζήτησης της κατάλληλης 

στρατηγικής. Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη κατά βάση στις 

ΗΠΑ και έπειτα στις χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Είναι ένα φαινόμενο με ιστορία 

τουλάχιστον 100 ετών. Σήμερα ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των αγορών και της 

τεχνολογικής έκρηξης, αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής με μεγάλη εμβέλεια που έχει 

εξελιχθεί και αναπτυχθεί. Οι επιχειρήσεις μέσω των Σ&Ε επιθυμούν να αυξήσουν το 

μερίδιο τους στην αγορά, να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επομένως να 

αυξήσουν τον έλεγχο τους, ενώ παράλληλα επιδιώκουν μείωση του κόστους και αύξηση 

των κερδών επωφελούμενες των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι οικονομίες 

κλίμακας. 

 Βέβαια παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στοχεύον να καταστούν αποτελεσματικές 

μέσω της δημιουργίας Σ&Ε, είναι δυνατόν να εμφανίζονται απρόσμενα δυσμενή 

αποτελέσματα καθώς αποτελούν πολύπλοκες και σύνθετες διαδικασίες. Είναι 

χαρακτηριστικό μάλιστα, βάση διεθνών μελετών, ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων 

μετά από μια Σ&Ε αναφορικά με την απόδοση τους, διαφέρουν ανάμεσα στην εταιρία - 

αγοραστή και την εταιρία - στόχο, ενώ παράλληλα αποτελούν αντικείμενο 

αντικρουόμενων απόψεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα 

λύσεων που αυτές προσφέρουν. 

 Επομένως είναι εμφανές ότι απαιτείται ένας προσεχτικός και ολοκληρωμένος 

σχεδιασμός της διαδικασίας και των στρατηγικών που θα ακολουθηθούν κατά τη 

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

ενδεχομένως είναι διαφορετικές ή ακόμα και αντίθετες μεταξύ τους, κάνει τον σχεδιασμό 
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επιτακτικότερο, ώστε να είναι υψηλότερες οι πιθανότητες επιτυχίας μιας Σ&Ε. Τα 

κίνητρα των δύο αντισυμβαλλόμενων πλευρών δύνανται να διαφέρουν, καθώς η μεν 

εταιρία – στόχος επιδιώκει αύξηση του αντιτίμου προσφοράς και μια καλύτερη 

επενδυτική πρόταση ενώ η εταιρία – αγοραστής επιθυμεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 

και με το χαμηλότερο κόστος να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Κύριος στόχος και 

βασική επιδίωξη και των δύο είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών τους. 

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

να εξεταστεί ενδελεχώς ώστε να καταστεί επιτυχής η έκβαση του. Διεθνείς έρευνες και 

μελέτες έχουν ασχοληθεί τόσο με την εξέταση των κινήτρων και γενικότερα του τρόπου 

με τον οποίο πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο, όσο και με την αποτελεσματικότητα και 

την εκπλήρωση των στόχων των εταιριών. Ένα απ’ τα θέματα που κρίνεται άξιο 

αναφοράς και μελέτης, αναφορικά με τις Σ&Ε, είναι η εξέταση της υπεραξίας που 

δημιουργείται μετά από μια απόκτηση. Η αναγνώριση και η επιμέτρηση της υπεραξίας 

καθώς και ο τρόπος του λογιστικού χειρισμού της, αποτελούν αντικείμενο έρευνας 

καθώς επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης στην οποία εμφανίζεται. Την τελευταία 

δεκαετία ειδικότερα με την έκδοση των ΔΠΧΑ 3, παρατηρείται μια προσπάθεια για 

εναρμόνιση των διαδικασιών και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

 Αντικείμενο επομένως της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η εξέταση 

του φαινομένου των Σ&Ε μέσα από διάφορες πτυχές, καθώς πέρα απ’ τις όποιες 

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

στρατηγικής στο μεταβαλλόμενα σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Σκοπός της 

προσπάθειας εξέτασης του φαινομένου θα είναι η διαπίστωση ή όχι της 

αποτελεσματικότητας έπειτα από μια Σ&Ε και η ανάλυση των κύριων γνωρισμάτων 

τους, ενώ μέσα απ’ 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 Εξαγορών1 

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

Εξαγοράς λόγω των ωφελειών και των 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 στόχους. Τα είδη και η κατηγοριοποίηση των Σ&Ε διακρίνονται με βάση ορισμένα 

κριτήρια, τα οποία αποτελούν στην ουσία και τα διακριτά χαρακτηριστικά τους. 

Συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση τους από 5 μεγάλες ενότητες
1

, οι οποίες αναλυτικά 

έχουν ως εξής: 

Α) Νομική υπόσταση της εξαγοραζόμενης 

Την νομική υπόσταση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης όσον αφορά την χρονική 

περίοδο μετά τη συγχώνευση και το λογιστικό χειρισμό αυτής. Στο σημείο αυτό θα 

                                                                 
1Η παρούσα κατηγοριοποίηση βασίζεται στο σύγγραμμα του: Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Ζμπίλια και Σία Ο.Ε. σελ. 16-18. 
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πρέπει να αναφερθούν οι ορισμοί των Σ&Ε όπως αυτοί διατυπώνονται με βάση το 

ελληνικό νομικό πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920 και την ξένη βιβλιογραφία. Επομένως 

ορίζονται ως εξής:  

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

και ολόκληρης της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, κατά την οποία καταβάλει το 

αντίστοιχο τίμημα η αγοράστρια εταιρία και με τον τρόπο αυτό αποκτά τον έλεγχο 

της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Η μεταβίβαση γίνεται με την καταβολή μετρητών 

τις περισσότερες φορές, ενώ δεν αποκλείεται και η ανταλλαγή / αγορά μετοχών 

μέσω του χρηματιστηρίου. Η επιχείρηση που αποτελεί τον στόχο εξαγοράς 

αναφέρεται ως εταιρία στόχος / εξαγοραζόμενη και η επιχείρηση που με τη σειρά 

της κινεί τα νήματα της εξαγοράς αναφέρεται ως εξαγοράζουσα (αγοράστρια 

επιχείρηση). Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως 

υποκείμενο δικαίου, αποτελώντας ουσιαστικά μια θυγατρική εταιρία της 

εξαγοράζουσας. 

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 εξαγοραζόμενης 

εταιρίας, καθώς είτε έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διοίκηση 

είτε τα εναπομείναντα μερίδια μετοχών είναι κατακερματισμένα. 

2) Συγχώνευση, η συνένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων σε μία, κατά την οποία 

τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφημένης εταιρίας 

μεταβιβάζονται στην αποροφόσα επιχείρηση (έναντι μετοχών βάση μιας 

καθορισμένης σχέσεως ανταλλαγής), η οποία διατηρεί συνήθως την αρχική εταιρική 

της ταυτότητα και αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ενιαίας 

επιχειρηματικής δομής. Η απορροφημένη επιχείρηση από την άλλη πλευρά παύει να 

υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου, δηλαδή λύεται χωρίς ωστόσο να καθαρίζεται.  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και μπορούν να εντοπιστούν με διάφορες 

νομικές μορφές. Συγκεκριμένα
2

:  

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

εταιρείες συνενώνονται και η εταιρία στόχος-απορροφημένη παύει να υφίσταται σαν 

ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα ενώ η αγοράστρια εταιρία διατηρεί τόσο την 

οντότητα της όσο και το όνομα της αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις 

υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφημένης. 

 Merger by consolidation (συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας): αποτελεί την 

ένωση των εταιριών, όπου δημιουργείται μια εκ νέου εταιρική οντότητα, με όνομα 

και με νέα νομική υπόσταση, με τις παλαιότερες να έχουν παύσει ολοκληρωτικά την 

λειτουργία τους. 

 Merger by acquisition (συγχώνευση με εξαγορά): όπου η εξαγοραζόμενη επιχείρηση 

αποκτάται για μετρητά ή μετοχές και διακρίνεται σε:  

                                                                 
2Gaugham  P.A (2007) Mergers, acquisitions and corporate restructurings, John Wiley & Son, pp. 285-325. 

Παζάρσκης, Μ. (2008), “Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα με την 

εφαρμογή στατιστικών μεθόδων”, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη σελ. 

25-26. 



~ 12 ~ 
 

Α. Εξαγορά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης (acquisition of 

stock).  

B. 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 περισσοτέρων 

εταιριών, να ενωθούν και να σχηματίσουν μια νέα νομική οντότητα. Από την άλλη 

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 παθητικού της 

επιχείρησης που πωλείται απορροφώνται απ την εταιρία-αγοραστή.  

Β) Την στάση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης όσον αφορά την Σ&Ε3 : 

1) Φιλική (είναι μια συνένωση επιχειρήσεων, η οποία προκύπτει μέσα απ την συμφωνία 

των διοικήσεων των εμπλεκόμενων πλευρών και ιδιαίτερα την έγκριση της εταιρίας -

στόχου. Περιλαμβάνει την από κοινή αποδοχή του αντιτίμου εξαγοράς της εταιρίας, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται δημοσιοποίηση της παραπάνω συμφωνίας στους μετόχους στους 

οποίους γίνεται σύσταση να προβούν σε έγκριση 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 αγοραστής 

εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η διάσταση απόψεων των 

εμπλεκόμενων πλευρών είναι δυνατόν να αφορά το αντίτιμο εξαγοράς και την αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου, την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών κατά τη διάρκεια και την 

κατά την ολοκλήρωση της Σ&Ε, όπως επίσης την εξέλιξη και την 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 αθόρυβη απόκτηση του ελέγχου του διοικητικού της 

εξαγοραζόμενης με την σταδιακή κατοχή μετοχών της στο χρηματιστήριο, είτε σε 

δημοπρασία προσφοράς στους μετόχους, προκειμένου να τους πείσει να πουλήσουν το 

μερίδιο τους. Είναι αδύνατο βέβαια να υπάρξει και συνδυασμός των δύο παραπάνω 

μεθόδων προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά, ενώ προϋποθέσεις5 για την χρήση τους 

είναι η επιχείρηση να αποτελεί εισηγμένη εταιρία στο χρηματιστήριο και να υπάρχει 

μεγάλη διασπορά στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της, ώστε να καθίσταται 

δύσκολη η κατοχή πλειοψηφικού πακέτου μετοχών ικανού να ελέγχει τις αποφάσεις της 

διοίκησης. 

 Χαρακτηριστικό ακόμα μια εχθρικής εξαγοράς6 αποτελεί η αποχώρηση ορισμένων 

στελεχών αντίθετων με την εν λόγω διαδικασία, καθώς επίσης η ύπαρξη ορισμένων 

                                                                 
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 Διεθνής εμπειρία, 5η έκδοση, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 452. 
6 Μάρτη, Ι. (2014), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη, σελ 6-8. 
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επιπρόσθετων οικονομικών εξόδων από μέρους της αγοράστριας αφού η πρόσβαση και 

απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων καθίσταται οπωσδήποτε δυσκολότερη. Τέλος 

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

συγχωνεύσεις είναι φιλικές, ενώ οι δημόσιες προσφορές είναι εχθρικές. 

 

Γ) συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή βαθμό ολοκλήρωσης  

Με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόμενο βαθμό ολοκλήρωσης 

διακρίνονται σε7 :  

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

συσχετισμένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε: 

 Οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers), στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντώνται και ως tactical M&As8 και αναφέρονται σε επιχειρήσεις 

δραστηριοποίησης του ίδιου κλάδου, που παράγουν ή παρέχουν ομοειδής υπηρεσίες 

ή προιόντα. Στόχος αυτού του είδους των Σ&Ε αποτελεί η ενίσχυση του ελέγχου της 

αγοράς μέσω της αύξησης κατοχής μεριδίων και η όσο το δυνατόν μείωση του 

ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η διαπραγματευτική ικανότητα της 

επιχείρησης αποκομίζοντας και τα ανάλογα οικονομικά οφέλη, ενώ ως προς τον 

κίνδυνο οι παραπάνω συγχωνεύσεις χαρακτηρίζονται ως χαμηλής επικινδυνότητας.8
9  

 Κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), αφορούν εταιρίες των οποίων το 

αντικείμενο δραστηριότητας ανήκει σε διαδοχικά τμήματα των λειτουργιών της 

παραγωγικής διαδικασίας, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ενιαίας οντότητας 

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

(backward vertical integration). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 

όπου μια επιχείρηση εξαγοράζει τους προμηθευτές της, προκειμένου να αποκομίσει 

τα οικονομικά οφέλη όπως ο καταμερισμός των εργασιών, η μείωση του κόστους 

παραγωγής και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (οικονομίες κλίμακας).10 

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

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

δεν είναι ούτε ομοειδή ούτε αποτελούν μέρος της ίδιας γραμμής παραγωγής. Στόχος 

των επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός των επιμέρους διαδικασιών, γεγονός όμως 

που εμπεριέχει ένα υψηλότερο βαθμό κινδύνου.11 

3) Ασυσχέτιστες (unrelated mergers or conglomerates), που αφορούν σε κλάδους 

δραστηριότητας που δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Αποτελούνται από τελείως 

διαφορετικές υπηρεσίες ή προϊόντα και κύριος σκοπός των διοικήσεων τους 

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

                                                                 
7 Lubatkin, M. (1983), “Mergers and the Performance of the Acquiring Firm”, Academy of  Management 

Review, Vol. 8(2), pp. 218-225. 
8 Παζάρσκης Μ. (2008), “Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 

την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

σελ. 27. 
8 Kitching, J. (1967), “Why do mergers miscarry”, Harvard Business Review, Vol. 45(6), pp. 84-101 
10 Stigler, G. J (1958), “Economics of  Scale”, The JL & Econ., Vol. 1, 54. 
11 Παζάρσκης Μ. (2008), “Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα με 

την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

σελ. 27-28. 
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Γι’ αυτό το λόγο προτιμώνται επιχειρήσεις  με περιθώριο ανάπτυξης στο μέλλον 

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

δύο ακόμη υποκατηφορίες ανάλογα με τον τομέα που επιθυμεί να εστιάσει η Σ&Ε. 

Έτσι εάν επιδιώκεται να επεκταθεί η διάθεση του προϊόντος ή να διαφοροποιηθεί 

μέσω διαποικίλησης η παραγωγή, τότε αναφερόμαστε σε Επεκτατικές Διαγώνιες του 

προϊόντος12, ενώ εάν επιδιώκεται να επεκταθεί ο χώρος δράσης στην αγορά, τότε 

αναφερόμαστε σε Επεκτατικές Διαγώνιες της αγοράς. 

Δ) με βάση τον τρόπο της προσφοράς εξαγοράς διακρίνεται σε: 

1. Δημόσια προσφορά στους μετόχους (public tender offer), η οποία όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω εντοπίζεται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις των εχθρικών εξαγορών 

2. Συγχώνευση (merger) 

3. Proxy Fights (ΗΠΑ). <<Αναφέρεται στην προσπάθεια μερίδας μετοχών ή του 

management να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας και του διοικητικού 

συμβούλιου, προτρέποντας τους μετόχους να  ψηφίσουν μέσω των αντιπροσώπων 

(proxy contests)>>13. 

Ε) με βάση τους στόχους (επιθυμητούς) 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 στοχοποιήσει 

εταιρίες διαφορετικού κλάδου και αντικειμένου, όπου δεν κατέχει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και εξειδίκευση και για το λόγο αυτό διατηρεί ανεπηρέαστη τη δομή 

της εταιρίας-στόχου. Ανάλογα με την απόδοση ή τις επενδυτικές τις επιλογές είναι 

πιθανό να την μεταπωλήσει στο μέλλον. 

2. Συμπληρωματικές ή ανανεωτικές: στοχεύει στην αλληλοσυμπλήρωση μέσω της 

εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της εταιρίας στόχου, 

διατηρώντας τα ενσώματα (όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό) καθώς και τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία της ως έχουν (όπως 

πατέντες, φήμη, πελατεία). 

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 

(divestments)14 των εταιριών, οι οποίες ονομάζονται και demergers ή reverse takeovers, 

καθώς αποτελούν εξ’ ορισµού αντίθετες κινήσεις. Οι αποσχίσεις µπορούν να 

εµφανιστούν σε διαφορετικές περιπτώσεις και µε διαφορετικούς τρόπους. Είναι 

δυνατόν να αποσχισθεί ή μονάδα µιας εταιρίας ή ένα τμήμα (εκποίηση-sell-offs), αλλά 

                                                                 
12 Brealy R. and Myers S. (1996), Principles of Corporate Finance, 5th Edition, Mc Graw-Hill Higher 

Education, U.S. 
13 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 

16. 
14 Weston et al (1996), Mergers, Restructuring and Corporate Control, 2th Edition, Prentice Hall, New 

Jersey, U.S. 
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ακόµα και µία ολόκληρη εταιρία από την μητρική της δημιουργώντας µία νέα 

αυτόνοµη οντότητα (αποσκίρτηση-spin-offs). Ακόµα συναντάται η περίπτωση κατά 

την οποία οι µέτοχοι 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 πραγματοποιηθεί, όταν µία µητρική µέσω δηµόσιας 

συγγραφής μειώνει το ποσοστό της σε θυγατρική της (Κυριαζής 2007). 

  Στο σηµείο αυτό είναι δυνατόν να αναφερθούν κατηγορίες Σ&Ε, οι οποίες παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά15: 

 Αντίστροφη εξαγορά (reverse takeover): Αποτελεί εκείνη την περίπτωση κατά την 

οποία µία επιχείρηση που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, επιδιώκει 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 δημόσιας, 

καταφέρνοντας µε τον τρόπο αυτό να μετατραπεί σε δηµόσια χωρίς να χρειαστεί η 

συγκεκριμένη διαδικασία που κανονικά ακολουθείται. 

Σηµαντικό πλεονέκτησα 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: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σκοπός της εταιρίας 

αγοραστή είναι η εξαγορά µιας εταιρίας µε στόχο ορισµένα περιουσιακά της 

στοιχεία, είτε αυτό είναι οι πελάτες της, είτε πατέντες, είτε 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 αγορά, ενώ η 

εταιρία αγοραστής είναι λιγότερη γνωστή αν και μεγαλύτερη. Έτσι η εταιρία-

αγοραστής μετατρέπεται σε θυγατρική της πρώτης, εκμεταλλευόμενη το όνοµα και 

την παρουσία της πρώτης. 

 Μοχλευμένη εξαγορά (leveraged buyouts): Αποτελεί τεχνική που χρησιµοποιείται 

ιδιαίτερα από εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity 

companies). Η εταιρία αγοραστής επιλέγει να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά µέσω 

εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο), που μεταφέρνεται στις υποχρεώσεις του 

ισολογισμού και οφείλει στη συνέχεια να ξεχρεώσει (αποτελεί επένδυση αυξημένου 

κινδύνου).    

  Επιπρόσθετα, διακρίνεται µε βάση την βιβλιογραφία (Κυριαζής 2007) η επιχειρηματική 

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 private transactions).  

 

 
                                                                 
15 http://www.euretirio.com/2013/06/exagora.html  

http://www.euretirio.com/2013/06/exagora.html


~ 16 ~ 
 

1.3 Στάδια Διαδικασίας Ενοποίησης  

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων 

πραγματοποιούνται έχοντας βασικό σκοπό και στόχο την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

πολιτικών και στρατηγικών, µε επιπτώσεις όχι µόνο ως προς τις ίδιες τις εταιρίες αλλά και 

ως προς τους εργαζόμενους, τους ανταγωνιστές και γενικότερα την ίδια την οικονοµία. 

Παρατηρείται επομένως ότι αποτελούν επιχειρηµατικές µορφές που θα πρέπει να 

τυγχάνουν ιδιαίτερης σηµασίας και προσοχής, καθώς η επιτυχία ή αποτυχία τους εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ορθή 

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

οποία θα θέσει την βάση για τις µετέπειτα εξελίξεις. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία16 

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 αποτελεί 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 συµφωνία 

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

νιαία και ολοκληρωµένη οντότητα. Την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής 

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

analysis καθώς και η SWOT17. 

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

θα πρέπει να εστιάσει στην επιλογή µιας συγκεκριμένης στρατηγικής εξαγορών (selection 

of acquisition strategy). Στο σηµείο αυτό η εταιρία θα πρέπει να εκτιµήσει 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 προσφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και την δυνατότητα συνεργιών ή αυξηµένη απόδοση σε σχέση µε το κόστος 

κεφαλαίου µέσω των περιουσιακών της στοιχείων και της αποτελεσµατικότητας των 

λειτουργιών της.  

  Καθώς η διοίκηση της εταιρίας έχει αποφασίσει τις στρατηγικές της και τους στόχους της, 

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

διαπραγµάτευση και η οικοδόμηση της συμφωνίας εξαγοράς  (deal structuring and 

negotiation) 18. Αναλυτικότερα το συγκεκριµένο στάδιο περιλαμβάνει διάφορες µορφές 

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

φορολογικών), των δικηγόρων αλλά και των 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 της 

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

αναπτύσσουν τις στρατηγικές εξαγοράς και άµυνας αντίστοιχα. Ακόµα σηµαντικό µέρος 

                                                                 
16 Sudarsanam, S. (2003), Creating value from mergers and acquisitions: the challenge an integrated and 

international perspective, Prentice Hall International, London. 
17 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 

19-20. 
18 Gaugham P.A (2007) Mergers, acquisitions and corporate restructurings, John Wiley & Son, pp. 285-

325. 
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των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο της συγχώνευσης , 

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, δηλαδή την 

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

και αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα και αποκλίσεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη 

διάρκεια των παραπάνω σταδίων. Η οργανωτική δοµή, η πληροφόρηση αλλά κυρίως ο 

ανθρώπινος παράγοντας παίζουν τον βασικότερο ρόλο στην δηµιουργία αλλά και τη 

διαχείριση των προβληµάτων που θα προκύψουν.19 

  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 συγχώνευση. Το 

συγκεκριµένο στάδιο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να εκτιµήσουν τα σηµεία εκείνα 

στα οποία οι αλλαγές είναι επιτακτικές και να βοηθήσουν σε µελλοντικές ανάλογες 

ενέργειες. Είναι απαραίτητο οι εταιρίες να βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και 

να µην την προσπερνούν, καθώς τα λάθη τους θα επαναλαµβάνονται 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- τει 

την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση 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 Διεθνώς  

Η παρουσία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην διάφορες ηπείρους 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 φαινομένου 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.20 Χαρα- 

                                                                 
19 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 

19-20. 
20 Marianna, V. (2012). “An Overview On The Determinants Of Mergers And Acquisitions Waves”, 

Annals of Faculty of  Economics, Vol, 1(2), pp. 390-397. 
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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)» 21. 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). 22 

  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- 

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- 

δοι23:  

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

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 κλάδου,  δημιουργώντας  

οριζόντιες  συνενώσεις  (Bancel  &  Duval-hamel,  2008,  Lees, 2003)24. Με αυτόν τον 

τρόπο επεδίωκαν την ενοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής και τη µείωση του 

ανταγωνισµού (Lamoreaux, 1985). Άµεση συνέπεια υπήρξε τη συγκεκριµένη περίοδο η 

κυριαρχία των  µονοπωλίων  (mergers for monopoly, Stigler, 195025), 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 αντιµονοπωλιακής 

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 

                                                                                                                                                                                                 
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. 
21 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 

22. 
22 Gort M. (1969), “An Economic Disturbance Theory of mergers”, Quarterly Journal of Econ omics, 

Vol.11, pp. 241-273. 
23 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., σελ. 

21-25. 
24 Lees, St (2003), Global Acquisitions, Strategic Integration and the Human Factor, Houndmills, 

Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 
25 Stigler, G. (1950), “Monopoly and Oligopoly by Merger”, American Economic Review, Vol.40, pp. 23-

24. 
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όπως και παραπάνω), ενώ η λήξη του σχετίζεται µε την εµφάνιση του δεύτερου μεγάλου 

κραχ το 1929. 

  3η  περίοδος  (δεκαετία  1960)26:  η  αυστηρή  αντιµονοπωλιακή  νοµοθεσία  της  

προηγούµενης περιόδου ενισχύθηκε, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη Σ&Ε από επιχεi- 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 εταιρία-αγοραστή (Gaughan, 

2007)27. Η αξία του τρίτου κύµατος ήταν USD 69δις (προσαρµοσµένη αξία όπως και 

παραπάνω) και το τέλος του συµπίπτει µε την πρώτη πετρελαϊκή 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).28 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 στη 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, οι 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. 

  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)29  

                                                                 
26 Shleifer A. and Vishy, R.W (1991), “Takeovers in the ‘60s and the ‘80s: Evidence and Implications”, 

Strategic Management Journal, Vol. 12, pp. 51-59. 
27 Gaugham P.A (2007) Mergers, acquisitions and corporate restructurings, John Wiley & Son, pp. 285-

325. 
28 Shleifer A. and Vishy, R.W (1991), “Takeovers in the ‘60s and the ‘80s: Evidence and Implications”, 

Strategic Management Journal, Vol. 12, pp. 51-59. 
29 Marks, M. L., and Mirvis, P.H. (2010), Joining forces: Making one plus one equal three in mergers, 

acquisitions and alliances, Jhon Wiley & Sons. 
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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 τις πρώτες περιόδους την ίδια ένταση (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.30 

  

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

όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και τη Γαλλία) τρεις περίοδοι εµφάνισης 

φαινoµένων Σ&Ε31: 

 Δεκαετία 1920-τέλος του µεσοπολέµου. Στόχος των συνενώσεων ήταν οι 

διοικήσεις 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 

χρηµατιστηρίου. 

 1970-1980. Συνεχίζεται η τάση της προηγούµενης περιόδου  (εχθρικές εξαγορές), 

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

διασυνοριακές συναλλαγές. 

  Καταλυτικός και σημαντικός παράγοντας για την ευρεία ανάπτυξη32 των Σ&Ε, αποτέλεσε 

η δηµιουργία της Κοινής αγοράς και η έκδοση των κοινοτικών οδηγιών. Αναφορές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιούν µία αύξηση του αριθµού των Σ&Ε µεταξύ των 

                                                                 
30 Marianna, V. (2013), “Mergers And Acquisitions Waves From The European Union Perpective”, Annals 

of Faculty of Economics, Vol.1(2), pp.272-283. 
31 Marianna, 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. 
32  Μάρτη, Ι. (2014), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη, σελ 16-17. 
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ευρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του ́ 80 πολλές επιχειρήσεις 

αποτέλεσαν στόχους εξαγοράς κυρίως 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 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σήµανε τη µείωση της έντασης των προτάσεων 

εξαγοράς 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)33. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Shelfier, A. and Vishy R.W. (2003), “Stock Market Driven Acquisitions”, Journal of Financial 

Economics, Vol. 70 (3), pp. 295-489. 
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Διάγραμμα  1: Αξίες των εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως (σε εκατ.$) χρονικής  

περιόδου  1995-2008 

 

ΠΗΓΗ: www.hypodomi.gr  

 

 

1.5 Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 

Η παρουσία των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην ελληνική κοινωνία, 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.34 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 φαινοµέ- 

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

                                                                 
34 Παπαδάκης Β. (2002), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 4η έκδοση-Αθήνα: 

Εκδόσεις Ε. Μπένου. 

http://www.hypodomi.gr/
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  Αυτή η καθυστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων, οφείλεται τόσο στην ιδιαίτερη  

δοµή της οικονοµίας όσο και στα ιδιαίτερα εσωτερικά χαρακτηριστικά τους  γενικότερα. 

Όσον 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.35     

Το σκηνικό όµως αυτό αρχίζει να αλλάζει σταδιακά, 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 αποφάσεις36. 

  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 εµφανής 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  

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 διεθνής 

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 

                                                                 
35 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (συντονισμός έρευνας), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Εταιρική Στρατηγική, 

Δεκέμβριος 1999, πρόσβαση από: http://iraj.gr/IRAJ/M&As.pdf . 
36 http://www.ine.otoe.gr/  

http://iraj.gr/IRAJ/M&As.pdf
http://www.ine.otoe.gr/
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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,37 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 πωλήσεις 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.»  

 

Διάγραμμα  2: Αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων 1980-2007 στην Ευρώπη. 

 

ΠΗΓΗ: Thomson Financial 4-9-2008 

 

 

 

                                                                 
37 http://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/deals-gr.pdf  

http://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/deals-gr.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγικά  

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 Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο 

Οι Σ&Ε βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των νομοθετικών αλλαγών,  

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, 

διατηρείται η νοµιµότητα και επιτυγχάνεται η ορθή οργάνωση και σχεδιασµός των Σ&Ε.  

  Οι ορισµοί των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχουν δοθεί αναλυτικά σε προηγούµενο 

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- 

ρία38. 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.  

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 τροποποιήσεις που ο 

ν.3604/2007 προωθεί είναι οι εξής39:  

• δίνεται η δυνατότητα να καταστεί συντοµότερη η διαδικασία της συγχώνευσης καθώς 

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)  

                                                                 
38 Λεοντάρη M (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & Διάσπαση Εταιριών, 5η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις 

Πάµισος,σελ.124. 
39 Εφηµερίς  Της  Κυβερνήσεως  Της  Ελληνικής  Δηµοκρατίας,  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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• διατάξεις ως προς την σύνθεση της επιτροπής εκτίµησης της περιουσιακής κατάστασης 

των υπό συγχώνευση εταιριών και του τρόπου επιλογής της (αρ.68, αναµόρφωση 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 

περίπτωση 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 εταιρίας 

(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 

Συµβουλίου, όπου περιέχονται τροποποιήσεις των ισχυόντων άρθρων κυρίως ως προς τις 

απαιτήσεις δηµοσιότητας. 

 

2.3 Ελληνικό Φορολογικό Πλαίσιο 

Ν.4172/201340 

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 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 

                                                                 
40 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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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 

συγχώνευσης αναγνωρίζοντας δύο περιπτώσεις: 1) µία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

(εισφέρουσες) λύονται, χωρίς όµως να εκκαθαρίζονται και µεταβιβάζουν όλη την 

περιουσία 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 περίπτωση 

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:  

(αντίστοιχα και στα αρ.68 ως 79α 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. 
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Ν.2166/934142 

Σε αντίθεση µε τον κ.ν.2190/20, όπου η συγχώνευση πραγµατοποιείται χωρίς 

φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, ο ν.2166/93 έχει ως απώτερο σκοπό «την 

ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων ικανών 

να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και 

οικονοµική εξέλιξη»παρέχοντας φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης. Οι διατάξεις του νόµου 

που αναφέρονται στις παρεχόµενες ελαφρύνσεις περιλαµβάνονται στα αρ.1-5 και 

αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες συγχωνεύσεως: 

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 επιχείρησης δεν 

συµψηφίζεται µε κέρδη της νέας εταιρίας που προέρχεται από το µετασχηµατισµό 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 επιχείρησης),  

                                                                 
41 ΦΕΚ Α' 137/24-08-1993, «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έµµεση και άµεση 

φορολογία και άλλες διατάξεις». 
42 Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου υποκεφαλαίου προέρχεται από τα εξής συγγράµµατα: Καραγιάννης 

Ι,. Καραγιάννη  Α. και Καραγιάννης  Δ.  (2012), Συστάσεις-Μετατάξεις-Μετατρτοπές- 

Συγχωνεύσεις-Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων στην Πράξη», 6η έκδοση, 

Θεσσαλονίκη: Καραγιάννης Ιωάννης, σελ.225-231. 

Λεοντάρη Μ  (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & Διάσπαση Εταιριών,5η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις 

Πάµισος, σελ.316-320. 
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µπορούν και εξακολουθούν να συµψηφίζονται και  µετά την απορρόφηση (αρ.2 παρ.3 

ν.2166/93, Εγκ.Υπ.Οικ. 1050269/97)».  

 

Ν.Δ. 1297/7243 44 

Οι διατάξεις του παρόντα νόµου εφαρµόζονται σε περίπτωση συγχώνευσης 

επιχειρήσεων 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 

αργότερο 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 

επιχειρήσεων στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον. Οι προκύπτουσες 

παροχές 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 προϋποθέσεις45, τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

πληροί για να είναι δυνατή η παροχή των παραπάνω φορολογικών απαλλαγών. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει:  

• «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)»  

                                                                 
43 ΦΕΚ Α΄217/8-12-1972, «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων για την συγχώνευση ή µετατροπή 

επιχειρήσεων προς δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων». 
44 Καραγιάννης Ι,. Καραγιάννη Α. και Καραγιάννης Δ. (2012), Συστάσεις-Μετατάξεις-Συγχωνεύσεις- 

Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων στην Πράξ,6η έκδοση-Θεσσαλονίκη: Καραγιάννης 

Ιωάννης. 

Λεοντάρη Μ (2008), Μετατροπή-Συγχώνευση & Διάσπαση Εταιριών, 5η έκδοση-Αθήνα: Εκδόσεις 

Πάµισος. 
45 Καραγιάννης Ι,. Καραγιάννη Α. και Καραγιάννης Δ (2012),Συστάσεις -Μετατάξεις-Συγχωνεύσεις- 

Απορροφήσεις-Λύσεις&Εκκαθαρίσεις  Επιχειρήσεων  στην  Πράξη,  6η  έκδοση-Θεσσαλονίκη:  

Καραγιάννης Ιωάννης. 
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• «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 

µεταβιβάσιµες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για µια 5ετία από την ηµεροµηνία 

της συγχώνευσης, µε εξαίρεση µόνο τις µετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του 

εισφερόµενου 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 

µετρούµενη από την ηµεροµηνία της συγχώνευσης. 

 

2.4 Εμπειρικές μελέτες αναφορικά με τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  

Υπήρξαν διαχρονικά διάφορες μελέτες λογιστικής, όπου η μεθοδολογία τους συνίσταται 

και εφαρμόζεται με την εξέταση καταγεγραμμένων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 

και αναλύσεων (π.χ. ισολογισμών, αριθμοδεικτών, κτλ) των εξαγοραζόμενων 

επιχειρήσεων πριν και μετά από μια πράξη συγχώνευσης και εξαγοράς, ώστε να 

διερευνηθεί η μεταβολή της επιχειρησιακής τους επίδοσης. Αυτό που συνήθως μελετούν 

είναι μεταβολές στα καθαρά κέρδη, στο ROE, στο ROA, στα κέρδη ανά μετοχή, κ.α. Τα 

ενδεχόμενα αποτελέσματα που δύνανται να προκύψουν46 υποστηρίζονται από διάφορες 

μελετητές, όπως περιγράφουμε στη συνέχεια, καθώς άλλοι θεωρούν ότι η κύρια έκβαση 

ως προς την επιχειρησιακή επίδοση, όπως αποτυπώνεται στην αξία της επένδυσης των 

μετόχων μιας εμπλεκόμενης επιχείρησης μετά την δραστηριότητα συγχώνευσης και 

εξαγοράς από μια επιχείρηση, είναι η αύξηση της αξίας της επένδυσης τους, ενώ άλλοι 

μελετητές θεωρούν ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε μειώνουν την αξία της 

επένδυσης των μετόχων μιας εμπλεκόμενης επιχείρησης είτε αυτή παραμένει αμετάβλητη. 

  Οι Weston and Mansinghka (1971)47 εξέτασαν την περίπτωση αμερικάνικων 

επιχειρήσεων που ήταν εξαγοράζουσες σε διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Στην έρευνα τους θεώρησαν ένα δείγμα επιχειρήσεων που 

έκαναν διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές μαζί με ένα δείγμα ελέγχου από επιχειρήσεις 

που δεν έκαναν καθόλου συγχωνεύσεις και εξαγορές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

αν και αρχικά, τα κέρδη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων σε διαγώνιες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές ήταν χαμηλότερα απ’ ότι των άλλων επιχειρήσεων, στη συνέχεια, κατόρθωσαν 

να καλύψουν την όποια διαφορά υπήρχε μεταξύ τους στην κερδοφορία. Η βελτίωση αυτής 

της κερδοφορίας αποδόθηκε από τους μελετητές στην πιο αποδοτική χρήση των δανεικών 

κεφαλαίων από το μάνατζμεντ των εξαγοράζουσων επιχειρήσεων και ανέφεραν ότι οι 

                                                                 
46 Παζάρσκης (Μ.), Καραγιώργου (Θ.), Χριστοδούλου (Π.), Δρογαλά (Γ.), (2009), “Συγχωνεύσεις, 

Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Θεσσαλονίκη, σελ.63. 
47 Weston, F. and Mansinghka, S. (1971) “Tests of the efficiency performance in conglomerate firms”, 

Journal of Finance, 26, pp. 135-150. 
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προηγούμενες διοικήσεις των επιχειρήσεων-στόχων δεν έκαναν ικανοποιητική 

εκμετάλλεση και χρήση της δυνατότητας αυτής. 

  Ο Kitching (1974)48 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. 

  Ο Meeks (1977)49 μελέτησε 233 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το τελικό αποτέλεσμα 

τους κατά την περίοδο 1964-1972. Στο δείγμα αυτό εξέτασε με τον αριθμοδείκτη 

απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων ή συντελεστή απόδοσης (ROA) την επιχειρησιακή 

επίδοση στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις. Συνολικά και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, 

βρήκε ότι το ROA χειροτερεύει σημαντικά τα επόμενα χρόνια αμέσως μετά από την όποια 

ενέργεια συγχώνευσης και εξαγοράς σε σχέση με το μέσο όρο του αντίστοιχου κλάδου. 

  Οι Salter & Weinhold (1979)50 εξέτασαν διαχρονικά εξαγοράζουσες επιχειρήσεις που 

είχαν ως έδρα τις ΗΠΑ. Με την έρευνα τους βρήκαν ότι, κατά μέσο όρο,ο αριθμοδείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις ήταν 44% 

κάτω απ’ τον μέσο όρο που προέκυπτε για την αντίστοιχη περίοδο για όλες τις 

επιχειρήσεις που διαπραγματεύονταν οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(‘New York Stock Exchange – NYSE’), ενώ το αντίστοιχο ROA ήταν κάτω από το 75% 

αντίστοιχα. 

  Οι Gosh et. al. (1980)51 μελέτησαν 225 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το τελικό 

αποτέλεσμα τους κατά την περίοδο 1967-1970. Στο δείγμα αυτό επέλεξαν και εξέτασαν 

την κερδοφορία με τον αριθμοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις σε σχέση με 

ένα δείγμα ελέγχου μη εμπλεκόμενων επιχειρήσεων σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το 

συμπέρασμα της έρευνας τους ήταν ότι η κερδοφορία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων 

βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από τρία έτη και μετά από πέντε έτη, αμέσως μετά απ’ την 

                                                                 
48 Kitching, J. (1974), “Winning and Losing with European acquisitions”, Harvard Business Review, Vol. 

52 (2), pp. 124-136. 
49 Meeks, G. (1977), “Disappointing Marriage: A study of the Gains from Merger”, University of 

Cambridge: Occasional Paper 51, Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 
50 Salter, M. and Weinhold, W. (1979), “Diversification Through Acquisitions: Strategic for Creating 

Economic Value”, Free Press, New York, U.S. 
51 Gosh, A., Huges, 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 

Determination and Effects of Merger: An International Comparison”, Gunn & Horn Publications, 

Cambridge, U.K. 
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όποια ενέργεια συγχώνευσης και εξαγοράς σε σχέση με τις μη εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

  Ο Mueller (1980)52 μελέτησε 287 συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες κατά το 

χρονικό διάστημα 1962-1972, χρησιμοποιώντας ως μέτρο σύγκρισης το ROE, το ROA και 

το ROC (‘Return On Capital-ROC – δείκτης αποδοτικότητας συνολικά απασχολούμενου 

κεφαλαίου, όπου ROC=EBITDA / total capital employed) των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων, συγκρίνοντάς τα με αυτά άλλων μη εμπλεκόμενων σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές επιχειρήσεων. Το συμπέρασμα που κατέληξε ήταν ότι οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις σε δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν λιγότερο κερδοφόρες 

απ’ ότι άλλες του ίδιου κλάδου που δεν έκαναν συγχωνεύσεις και εξαγορές. Παρόμοια 

συμπεράσματα εξήγαγε και στην περίπτωση που εφάρμοσε την ίδια μεθοδολογία του και 

σε δείγμα επιχειρήσεων σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη επιλεκτικά (Βέλγιο, Γερμανία, 

Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Β.). Επίσης ο Μueller (1985) πέντε χρόνια αργότερα απ’ 

την παραπάνω έρευνα, παρουσίασε μια άλλη μελέτη του με παρόμοια μεθοδολογία, αλλά 

με δείγμα τις εκατό μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, που εμπλέχτηκαν σε ενέργειες 

συγχωνεύσεων και εξαγορών (είτε οριζόντιες είτε διαγώνιες) κατά την χρονική περίοδο 

1950 με 1982. Το πόρισμα που προέκυψε απ’ την έρευνα του ήταν ότι οι όποιες αυτές 

εκατό επιχειρήσεις λόγω των συγχωνεύσεων και εξαγορών κατέγραψαν σημαντικές 

απώλειες σε μερίδια αγοράς όπου και δραστηριοποιούνταν. 

  Ο Kumar (1984)53 μελέτησε 241 συγχωνεύσεις στο Η.Β., ως προς το τελικό αποτέλεσμα 

τους κατά την περίοδο 1967-1974. Στο δείγμα που επέλεξε εξέτασε την κερδοφορία με τον 

αριθμοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις σε σχέση με τον μέσο όρο του 

αντίστοιχου κλάδου. Κατά μεγάλο ποσοστό, βρήκε ότι η κερδοφορία των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων χειροτερεύει σημαντικά μετά από τρία έτη, αμέσως μετά από την όποια 

ενέργεια συγχώνευσης και εξαγοράς σε σχέση με τον μέσο όρο του αντίστοιχου κλάδου, 

αλλά δεν υπήρχε παρόμοια ένδειξη για τις ίδιες επιχειρήσεις μετά από πέντε έτη. 

  Ο Kusewitt (1985)54 εξέτασε 138 περιπτώσεις αμερικάνικων επιχειρήσεων που έκανα 

3.500 δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών για δέκα έτη (κατά το χρονικό 

διάστημα 1967-1976). Με την έρευνα του βρήκε ότι το ROA των εξαγοράζουσων 

επιχειρήσεων μειωνόταν σημαντικά και υπήρχε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτό και 

την αύξηση του μεγέθους της εξαγοραζόμενης επιχείρησης  

  Οι Ravenscraft & Scherer (1987)55 διερεύνησαν 471 περιπτώσεις συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στις ΗΠΑ για το χρονικό διάστημα 1950-1977. Οι μελετητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το ROA των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες 

συγχωνεύσεων και εξαγορών μειωνόταν κατά μέσο όρο 0,5% ανά έτος για τις 

εξαγοράζουσες επιχειρήσεις που επέλεξαν ως μέθοδο συγχώνευσης λογιστικού χειρισμού 

την ‘pooling method’ αντί για την ‘purchase method’, σύμφωνα με την αντίστοιχη 
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αμερικάνικη νομοθεσία για το λογιστικό χειρισμό της καταγραφής της πράξης 

συγχώνευσης και εξαγοράς.  

  Επίσης, οι Ravenscraft & Scherer56, με άλλη μελέτη τους, αναφέρουν για το ίδιο δείγμα 

και για το ίδιο χρονικό διάστημα που εξετάσανε παραπάνω ότι βρήκαν σημαντική 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο ROA και σε εχθρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές μέσω 

δημόσιων προσφορών. Επισήμαναν δε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν κατά 3,1% 

λιγότερο επικερδείς από επιχειρήσεις που δεν είχαν μια τέτοιου είδους δραστηριότητα. 

  Ο Seth (1990)57 μελέτησε 102 περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών με κατάθεση 

δημόσιας προσφοράς κατά το χρονικό διάστημα 1962-1979, με τη χρήση ενός μοντέλου 

για τις ανάγκες της έρευνάς του. Το μοντέλο του εξέτασε την αξία των μετοχών των 

επιχειρήσεων σε σχέση τις αναμενόμενες χρηματορροές και συμπέρανε ότι το 

προσδοκώμενο ποσοστό απόδοσης για τους επενδυτές μετά από τις διάφορες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές που εξέτασε ήταν κατ’ αρχήν θετικό ως προς το αποτέλεσμα 

και ανερχόταν στο ύψος του 9,3%. Το ποσοστό αυτό αναλυόταν σε ποσοστό απόδοσης 

12,9% από λειτουργικές συνεργίες των εμπλεκόμενων μερών και σε ποσοστό απόδοσης -

3,6% από χρηματοοικονομικές συνεργίες  (δηλαδή 12,9& + (-3,6%)=9,3%). 

  Οι Kaplan & Weisbach (1992)58 εξέτασαν 271 περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 

αμερικάνικων επιχειρήσεων για τη χρονική περίοδο 1971-1982, των οποίων η αξία των 

συναλλαγών ήταν άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (ανοιγμένα στο έτος 1982). Με 

την έρευνα τους βρήκαν ότι το λογιστικό αποτέλεσμα που υπήρχε από τη διαφορά 

ανάμεσα στην αγορά και πώληση μιας εξαγοραζόμενης επιχείρησης ήταν απογοητευτικό 

για την εξαγοράζουσα επιχείρηση, λόγω της επίδοσης της αρχικά εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης για σχεδόν από τις μισές περιπτώσεις του δείγματος, ενώ υποστήριξαν ότι 

υπήρχε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης σε σχέση με 

την αιτία της πώλησης που ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

  Οι Healy et al. (1992)59 διερεύνησαν τις πενήντα μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ 

για τη χρονική περίοδο 1979-1984. Αν και αφενός με την έρευνα τους βρήκαν ότι υπάρχει 

σημαντική βελτίωση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, δεν βρήκαν να υπάρχει 

κάποια θετική αλλαγή ή αύξηση του αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου ή καθαρού 

κέρδους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Επίσης, στη βελτίωση αυτή του αριθμοδείκτη 

γενικής ρευστότητας που κατέγραψαν κατά μέσο όρο για το δείγμα τους, αυτή προήλθε 

ουσιαστικά από τα τρία τέταρτα του δείγματος των επιχειρήσεων που εξέτασαν, ενώ στο 

υπόλοιπο ένα τέταρτο των επιχειρήσεων είχε χειροτερέψει η γενική ρευστότητα τους. Οι 

Healy et. al. (1997) αναφέρουν σε ένα άλλο άρθρο τους για το ίδιο δείγμα και για το ίδιο 

χρονικό διάστημα που είπαμε παραπάνω, ότι βρήκαν αυξημένες λειτουργικές 

χρηματορροές ως αποτέλεσμα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων, αλλά σε καμιά περίπτωση το κέρδος τους δεν ήταν μεγαλύτερο από το 
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αντίτιμο που καταβλήθηκε για την εκάστοτε συγχώνευση και εξαγορά. Με βάση το 

γεγονός αυτό, υποστήριξαν ότι οι όποιες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών 

μελέτησαν ήταν ουσιαστικά επενδυτικές δραστηριότητες μηδενικής Καθαρής Παρούσας 

Αξίας – ΚΠΑ (‘Net Present Value – NPV). Επίσης, υποστήριξαν ότι οι όποιες μεταβολές 

υπάρχουν στις τιμές των μετοχών κατά την περίοδο της ανακοίνωσης της δραστηριότητας 

της συγχώνευσης και εξαγοράς συνδέονται με την μελλοντική επιχειρησιακή επίδοση της 

επιχείρησης μετά τη συγχώνευση και εξαγορά. 

  Οι Chatterjee & Meeks (1996)60 εξέτασαν 144 δραστηριότητες συγχωνεύσεων και 

εξαγορών για το χρονικό διάστημα 1977 έως 1990 με δείγμα βρετανικών επιχειρήσεων 

μόνο. Με αυτή τους την έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποια 

αλλαγή στην κερδοφορία των επιχειρήσεων για την περίοδο 1977-1985. Ακόμα, 

υποστήριξαν ότι αυτό δεν ισχύει για την περίοδο 1985-1990 (υπόλοιπο διάστημα της 

έρευνας τους), όπου και υπάρχει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων της τάξης του 13% έως 22%, που θεώρησαν ότι οφείλεται κυρίως σε 

αλλαγές στη φορολογική πολιτική στο Η.Β.  

  Οι Dickerson et al. (1997)61 μελέτησαν ένα μεγάλο δείγμα με βρετανικές επιχειρήσεις 

(613 περιπτώσεις) που έκαναν συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά το χρονικό διάστημα 

1948-1977. Στην έρευνα τους αυτή, που θεωρείται μεγάλη τόσο για το μέγεθος του 

δείγματος επιχειρήσεων, όσο και για το χρονικό διάστημα που εξέτασαν, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το ROA των εξαγοράζουσων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά 

τη συναλλαγή ήταν χαμηλότερο κατά 2% από το αντίστοιχο άλλων βρετανικών 

επιχειρήσεων που δεν εμπλάκηκαν σε δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

  Σχετικά µε την ελληνική πραγματικότητα εντοπίζεται µελέτη της Λουρή (1998)62,  

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. 

  O Ghosh (2001)63 διερεύνησε τις 315 μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές 

αμερικάνικων επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα 1981-1995, συγκρίνοντας ανά 

ζεύγη επιχειρήσεις που είχαν κάνει μια τουλάχιστον μια συγχώνευση και εξαγορά με 

επιχειρήσεις που δεν είχαν καμιά συγχώνευση και εξαγορά για το εν λόγω διάστημα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν ότι αν και δεν υπάρχει διαφορά στο ROA, οι 

χρηματορροές για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις μετά την συγχώνευση και την εξαγορά 
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αυξάνονται όταν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έγιναν με μετρητά, ενώ μειώνονται στις 

περιπτώσεις που έγιναν με ανταλλαγές μετοχών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

  Ο Petmezas (2009)64 επικεντρώνεται μέσω της έρευνας του σε “ζεστές” αγορές και 

προσπαθεί να εξηγήσει το ερώτημα του κατά πόσον το επενδυτικό κλίμα (αισιοδοξία), 

είναι κινητήρια δύναμη των αποδόσεων. Εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι 

αισιόδοξοι για τις συνέργιες που θα προκύψουν απ’ τη συγχώνευση, τότε θα ανεβάσει τη 

μετοχή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ωστόσο η απόδοση της νέας εταιρίας με την 

πάροδο του χρόνου, μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με την ποιότητα της συγχώνευσης, χάνοντας την αισιοδοξία τους. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η θετική βραχυπρόθεσμη αντίδραση στην ανακοίνωση είναι 

πλήρως αντιστραμμένη κατά τα επόμενα ένα ως τρία έτη. Ο ερευνητής καταλήγει στο 

ότι η ψυχολογία των επενδυτών δεν είναι η μόνη κινητήρια δύναμη. Τα αποτελέσματα 

έχουν σημαντικές συνέπειες για συγκεκριμένες πρακτικές και οργανωτικούς 

σχεδιασμούς, καθώς και τα διευθυντικά κίνητρα είναι πιθανόν να περιληφθούν στην 

απόφαση εξαγοράς. Εάν οι επενδυτές έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τις 

συνέργιες απ’ τη συγχώνευση, δεν εξηγεί το λόγο που ένας διαχειριστής πρέπει να κάνει 

μια εξαγορά. Επίσης οι διευθυντικές αποζημιώσεις μπορεί να προτρέψουν στελέχη για τη 

διεξαγωγή κακών εξαγορών, επωφελούμενοι απ’ την αύξηση της απόδοσης της μετοχής 

της εταιρίας.  

  Οι Alexandridis et. Al. (2010)65 στην έρευνα τους, παρουσιάζουν νέα στοιχεία σχετικά 

με τα κέρδη από δημόσιες Σ&Ε στην απόκτηση και σε επιχειρήσεις στόχους, 

χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δείγμα που καλύπτει 39 χώρες απ’ όλες τις ηπείρους. Η 

προστασία των επενδυτών και η δραστηριότητα εξαγοράς, είναι πιθανόν να έχουν 

ουσιώδεις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό για τους δημόσιους στόχους και ουσιαστικά 

στην αντίδραση τους με την ανακοίνωση της εξαγοράς. Παρέχουν στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι οι προσφορές που χρηματοδοτούνται με ανταλλαγές μετοχών, δεν 

καταστρέφουν αξία για τους αγοραστές. Επίσης εξετάζεται η σχέση μεταξύ 

ανταγωνισμού στην αγορά όσον αφορά τον εταιρικό έλεγχο, με το πέρασμα του χρόνου 

και την απόκτηση κερδών και ασφαλίστρων που καταβάλλονται, στο σύνολο του 

δείγματος τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, υποστηρίζουν ότι το επίπεδο 

ανταγωνισμού συνδέεται αρνητικά με τις αποδόσεις του αγοραστή και σχετίζονται 

θετικά με επιδιωκόμενες αποδόσεις και ασφάλιστρα. Συνολικά η έρευνα τους παρέχει 

αποδεικτικά στοιχεία, στο ότι οι δημόσιες εξαγορές παράγουν κέρδη, αλλά η διανομή 

των κερδών μεταξύ της απόκτησης και των επιχειρήσεων στόχου, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό απ’ τον ανταγωνισμό στην αγορά. 

  Οι Guo & Petmezas (2012)66 χρησιμοποίησαν μια μεγάλη βάση δεδομένων των 

εγχώριων εξαγορών επιχειρήσεων του Ην. Βασιλείου που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο, κατά την περίοδο 1985 – 2004, διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των 

αιτιών και των αποτελεσμάτων των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών. Βρίσκουν ότι οι 
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συγχωνεύσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα καλών επιδόσεων, αλλά όχι η αιτία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπερτίμηση αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια μεγάλη τιμή 

πορείας για εξαγορές με τη μέθοδο των αποθεμάτων των πληρωμών σε σχέση με τα 

μετρητά. Η κυριαρχία των μη δημόσιων στόχων, οι οποίοι είναι μικρότεροι σε σχέση με 

τους δημόσιους, χρησιμεύουν για να εξετάσουν τις στρατηγικές αγοράς που σχετίζονται 

με συχνές ευκαιρίες. Συμπεραίνουν ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να αποδίδουν καλύτερα 

από πολλές μικρές εξαγορές, παρά από έναν μικρό αριθμό μεγάλων προσφορών, 

εννοώντας ότι οι εξαγορές επιχειρήσεων μπορεί να είναι η αιτία των καλών επιδόσεων 

και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Το έργο τους συμπληρώνει προηγούμενα πορίσματα 

μελετών των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγορές καθοδηγούνται από την αγορά. 

  Οι Alexandrou et. al. (2014)67 με τη μελέτη τους, ρίχνουν φως σε σημαντικές πτυχές 

των Σ&Ε στον κλάδο της ναυτιλίας οι οποίες ωθούν τις σχετικές συνέπειες του πλούτου. 

Καθοριστικός παράγοντας των κερδών των μετόχων, αποτελεί η συμμετοχή σε 

διασυνοριακές συμφωνίες. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι πιο αποτελεσματικές 

επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεκινήσουν την 

ενοποίηση μέσω Σ&Ε στον κλάδο τους. Οι καθοριστικοί παράγοντες των κερδών είναι 

διαφορετικοί μεταξύ περιφερειών και τομέων. Με τη διερεύνηση της τάσης να 

συγχωνευθούν σε διαφορετικές ρυθμιστικές περιόδους, συμπεραίνουν ότι οι ευρωπαϊκές 

ναυτιλιακές εταιρίες είναι ευαίσθητες στις μεταβολές των συναλλαγματικών, ενώ οι 

ασιατικές επιχειρήσεις δεν είναι. Επίσης οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης και 

της Ασίας είναι πιο πιθανό να συγχωνευθούν με σχετική κατάργηση της Ε.Ε. Η μελέτη 

αναφέρει το πρώτο παγκοσμίως περιεκτικό σύνολο των αποτελεσμάτων των συνεπειών 

του πλούτου των στρατηγικών που ακολουθούνται από τις ναυτιλιακές εταιρίες, και 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σαφείς οικονομίες φάσματος στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία και ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. 

 

2.5 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 θέµα68 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 ΔΛΠ. Βασική διαφορά των σύγχρονων µελετών, έπειτα και από  

την έκδοση του Δ.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 ΔΛΠ 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 αποτελούν 

                                                                 
67 Alexandrou G., Gounopoulos D., Thomas N. H. (2014), “Mergers and Acquisitions in Maritime 

Industry”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Forthcoming. 
68 Μάρτη, Ι. (2014), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη, σελ 25. 
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σηµαντικά σηµεία αναφοράς, όσο και από ευρωπαϊκές χώρες, όπου η εφαρµογή των 

Δ.Λ.Π. µετέβαλε προηγούµενες πρακτικές και χειρισµούς.  

Κύριος στόχος των Li και Meeks (2010)69 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 πόν οι 

Hayn et. al. (2006)70 στο παρόν άρθρο επιδιώκουν να προσδιορίσουν το βαθµό συσχέτισης 

των χρηµατοοικονοµικών γνωστοποιήσεων  µε την δηµιουργία προβλέψεων αποµείωσης. 

Σύµφωνα µε τα εµπειρικά αποτελέσµατα οι πιθανότητες για ακριβή πρόβλεψη µέσω  των 

γνωστοποιήσεων και των οικονοµικών καταστάσεων είναι συγκριτικά µικρότερες από ότι 

µέσω µελέτης των γνωρισµάτων της εξαγοράς. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήµατα ως 

προς το περιεχόµενο και την ωφέλεια των γνωστοποιήσεων που παρέχονται στους χρήστες 

και επενδυτές.  

Σε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι συγγραφείς Jennings et. al. (2001)71, 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)72 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- 

                                                                 
69 Li, K., Amel-Zadeh, A. and Meeks, G (2010), “The impairment of purchased goodwill: effects on market 

value”, πρόσβαση από Social Science Research Network. 
70 Hayn, C. and Hughes, P. J (2006), “Leading indicators of goodwill impairment”, Journal of Accounting, 

Auditing & Finance, Vol. 21 (3), pp. 223-265. 
71 Jennings, R., LeClere, M., and Thompson, R.B. (2001), ‘’Goodwill amortization and the usefulness of 

earnings’’, Financial Analysis Journal, pp. 20-28. 
72 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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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. 

 

2.6 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας73 όλα τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι μερικές από τις μελέτες που 

αναφέραμε θεωρούν ότι υπήρχε κέρδος για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σε 

δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, μερικές θεωρούν ότι δεν υπήρχε κέρδος και 

ήταν μία ατυχής κίνηση από τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις να εμπλακούν σε αυτές, ενώ 

άλλες καταλήγουν σε διφορούμενα συμπεράσματα και αιτιάσεις για το τελικό αποτέλεσμα 

που επήλθε από τις διάφορες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών ως προς των 

επιτυχία ή αποτυχία της έκβασης τους. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε κάτι τέτοιο οφείλονται ενδεχομένως στο γεγονός ότι οι 

διάφορες μελέτες, έγιναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικά δείγματα 

επιχειρήσεων προς εξέταση (Parrino & Harris 1999). Επίσης, δεν θα πρέπει να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι λόγω ενδεχόμενης χρηματοοικονομικής συνεργίας 

υπάρχουν οφέλη λόγω φοροαπαλλαγών ή αποσβέσεων (Auerbach & Reisbus 1987, 1988, 

Gilson et al. 1988, Lehn & Poulsen,1989), που διαφέρουν ανά κράτος και ανά περίοδο και 

διαφοροποίησαν τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
73 Παζάρσκης (Μ.), Καραγιώργου (Θ.), Χριστοδούλου (Π.), Δρογαλά (Γ.), (2009), “Συγχωνεύσεις, 

Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Θεσσαλονίκη, σελ.66. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης του φαινομένου των 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Κατά καιρούς πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει διάφορες 

θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα και τους λόγους που ωθούν τις επιχειρήσεις στην 

πραγματοποίηση συμφωνιών. Αρχικά παρουσιάζονται όλα τα κίνητρα και στη συνέχεια 

γίνεται ειδική αναφορά στα κίνητρα των διαυνοριακών Σ&Ε. Επίσης παρουσιάζονται και 

αναλύονται όλοι εκείνοι οι λόγοι που οδηγούν στη θετική ή αρνητική έκβαση των 

συμφωνιών των επιχειρήσεων. Αναλύονται ακόμα η αποδοτικότητα των Σ&Ε και οι 

παράγοντες επηρεασμού της. Η απάντηση στο ερώτημα, εάν τελικά οι Σ&Ε δημιουργούν ή 

καταστρέφουν αξία για τους μετόχουν των εταιριών που συμμετέχουν, προσελκύει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών για πάνω από 30 χρόνια. Για το λόγο αυτό στο τέλος του 

κεφαλαίου παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες και έρευνες αναφορικά με την αποδοτικότητα. 

 

3.2 Κίνητρα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Πολλοί συγγραφείς έχουν αναπτύξει θεωρίες για τα κίνητρα που ωθούν τις εταιρίες σε 

συγχωνεύσεις-εξαγορές. Σύµφωνα µε τον Halpern (1983)74 υπάρχουν δύο γενικές 

κατηγορίες κινήτρων75. Τα κίνητρα της πρώτης κατηγορίας αποσκοπούν στη 

µεγιστοποίηση της µετοχικής αξίας των συναλλασσόµενων εταιριών (νεοκλασική 

οικονοµική θεώρηση), ενώ τα κίνητρα της δεύτερης είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε 

προσωπικές φιλοδοξίες των διοικητικών στελεχών, που δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντα 

των µετόχων των δύο εταιριών (διοικητικά κίνητρα). Οι Berkovitch and Narayanan 

(1993)76 προτείνουν σαν κυρίαρχα κίνητρα τη δηµιουργία συνέργιας µεταξύ των δύο 

εταιριών, την αντικατάσταση της αναποτελεσµατικής διοίκησης και την υπερηφάνια των 

διοικητικών στελεχών, ενώ οι Bradley et al. (1983)77 υπογραµµίζουν, παράλληλα µε τη 

συνέργια, τη σηµασία της προνοµιακής πληροφόρησης (inside information) ως 

πρωταρχικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσειςεξαγορές. Επίσης, οι 

                                                                 
74 Halpern, P. (1983) “Corporate Acquisitions: A Theory of Special Cases? A Review of Event Studies 

Applied to Acquisitions.” The Journal of Finance. Vol. 38. No. 2. pp. 297-317.  
75 Η παρούσα κατηγοριοποίηση κινήτρων προέρχεται από τη διδακτορική διατριβή του Ταμπακούδη Ι. 

(2009), “Εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των Συγχωνεύσεων-Εξαγορών στην Ελλάδα. Συγκριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη’’, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 59-63. 
76 Berkovitch, E. and Narayanan, M. (1993) “Motives for Takeovers: An Empirical Investigation.”  

The Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol. 28. No.3. pp 347-362. 
77 Bradley, M.,Desai, A., Kim, E. (1983) “The rationale behind interfirm tender offers Information or 

synergy?” Journal of Financial Economics. Vol. 11. pp. 183-206. 
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Copeland and Weston (1988)78 εισάγουν πέντε βασικούς λόγους για την 

πραγµατοποίηση εταιρικών συνενώσεων: αύξηση αποδοτικότητας, προνοµιακή 

πληροφόρηση, µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, µειωµένη φορολογία και προβλήµατα 

ταύτισης συµφερόντων µεταξύ µετόχων (εντολέα) και διοικητικών στελεχών 

(αντιπρόσωπου) (principal-agent problem). Οι Jensen and Ruback (1983)79 επισηµαίνουν 

πως οι συγχωνεύσεις-εξαγορές δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας αδιάκοπος αγώνας 

µεταξύ διαφόρων επιτυχηµένων οµάδων διοικητικών στελεχών, που ανταγωνίζονται για 

την απόκτηση εταιριών µε αναποτελεσµατική διοίκηση. 

  Αξίζει να σηµειωθεί πως αρκετοί συγγραφείς προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

προσωπικά και συχνά ιδιοτελή κίνητρα των διοικητικών στελεχών, τα οποία 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίηση µιας συγχώνευσης-εξαγοράς. Οι 

Hambrick and Cannella (1993)80, οι Haspeslagh and Jemison (1991)81 και ο Roll (1986)82 

είναι ένθερµοι υποστηρικτές της θεωρίας των προσωπικών ή διοικητικών κινήτρων. Η 

τελευταία θεωρία δε σηµαίνει απαραίτητα πως τα στελέχη λειτουργούν συνειδητά 

ενάντια στα οφέλη των µετόχων, αλλά το ότι οι πράξεις τους βασίζονται σε µη 

ορθολογική και µάλλον συναισθηµατική εκτίµηση των δεδοµένων της συγχώνευσης-

εξαγοράς. Επίσης, σύµφωνα µε µια υπόθεση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι 

συγχωνεύσεις-εξαγορές πραγµατοποιούνται λόγω απρόσµενων αλλαγών στο εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπως η αλλαγή της νοµοθεσίας, η παγκοσµιοποίηση και 

η εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών (Andrade, Mitchell and Stafford, 2001, Mulherin 

and Boone, 2000). Η τελευταία θεωρία, για πολλούς συγγραφείς, αποτελεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο του εµπειρικού φαινοµένου της εµφάνισης των συγχωνεύσεων-εξαγορών 

κατά κύµατα, µε χαρακτηριστική έξαρση σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κλάδους, 

κάτι το οποίο ήδη αχούνε αναφέρει. 

  Οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόµενες και 

διαφορετικά κίνητρα ενδεχοµένως να υπάρχουν ταυτόχρονα σε αρκετές περιπτώσεις. 

Θεωρητικά η πλειοψηφία των κινήτρων στοχεύει σε βελτίωση της απόδοσης και αύξηση 

της κερδοφορίας και των δύο εµπλεκόµενων εταιριών µετά από την ολοκλήρωση του 

εγχειρήµατος. Εντούτοις, µε βάση µια πιο αναλυτική προσέγγιση των εναλλακτικών ή 

συµπληρωµατικών απόψεων θα έπρεπε να κατανεµηθούν τα κίνητρα σε τρεις γενικές 

κατηγορίες83. Στην πρώτη κατηγορία εµπεριέχονται τα οικονοµικά κίνητρα (economic 

motives),  που είναι η συνέργια, η µείωση του κόστους και η ελάττωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης. Τα στρατηγικά κίνητρα (strategic motives) διαµορφώνουν τη δεύτερη 

κατηγορία και περιλαµβάνουν την ανάπτυξη, την εξασφάλιση πόρων-πηγών, την αύξηση 

του µεριδίου αγοράς, την απόκτηση προηγµένης τεχνολογίας και την εξαγορά ενός 

                                                                 
78 Copeland, T. and Weston, J. (1988) Financial Theory and Corporate Policy. 3rd edition. Reading MA, 

Addison-Wesley. 
79 Jensen, M. and Ruback, S. (1983) “The market for corporate control: The scientific evidence.” Journal of 

Financial Economics. Vol. 11. pp. 5-50. 
80 Hambrick, D.and Cannella, A. (1993) “Relative Standing: A Framework for Understanding Departures 

of Acquired Executives.” The Academy of Management Journal. Vol. 36. No. 4. pp. 733-762. 
81 Haspeslagh, P. and Jemison, D. (1991) “Managing Acquisitions: Creating Value through Corporate 

Renewal.” New York: Free Press. 
82 Roll, R. (1986) “The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers” The Journal of Business, Vol. 59, No. 

2, pp. 197-216. 
83 Ταμπακούδης, Ι. (2009), ‘’Εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των Συγχωνεύσεων-Εξαγορών στην 

Ελλάδα. Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ηπειρωτική Ευρώπη’’, διδακτ. Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη, σελ. 61-62. 
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ανταγωνιστή ή την αποφυγή του κινδύνου εξαγοράς από µια άλλη εταιρία. Τέλος, στην 

τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα προσωπικά ή διοικητικά κίνητρα (personal/managerial 

motives), όπως η υπερβολική υπερηφάνια, η υπεροψία των διευθυντικών στελεχών, η 

εξασφάλιση οικονοµικών ωφελειών για τα στελέχη, η απόκτηση µιας εταιρίας µε 

αναποτελεσµατική διοίκηση και η προνοµιακή πληροφόρηση. Σε ότι ακολουθεί 

αναπτύσεται, σχολιάζεται και αναλύεται η φιλολογία που αφορά την ελκυστικότητα ενός 

έκαστον των κινήτρων συγχωνεύσεων-εξαγορών.  

   Η συνέργια αποτελεί το βασικό και πιο αποδεκτό κίνητρο για συγχωνεύσειςεξαγορές. 

Η συνέργια αναφέρεται στα πλεονεκτήµατα που εµφανίζονται, όταν εταιρίες 

συνδυάζονται µε σκοπό να παράγουν µαζί ένα ενιαία µεγαλύτερο αποτέλεσµα από 

εκείνο που θα πετύχαιναν αν λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Στην επιχειρησιακή γλώσσα, η 

συνένωση συνίσταται στη δυνατότητα ενός εταιρικού συνδυασµού να είναι πιο 

κερδοφόρος από τα µεµονωµένα µέρη της εταιρίας που συνδυάστηκαν. Το κίνητρο της 

συνέργιας βασίζεται στο αξίωµα ότι 2΄+ 2΄= 5΄ (Gaughan, 2002)84, αφού οι ωφέλειες 

προκύπτουν από οµοιότητες και αλληλοσυµπληρώσεις µεταξύ των δύο εµπλεκόµενων 

εταιριών (Hayward and Hambrick, 1997)85. Συνεργατικά οφέλη προκύπτουν σε 

συσχετισµένες και µη, εταιρικές συνενώσεις. Το πλεονέκτηµα των λειτουργικών 

συνεργιών αφορά την  εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακος και φάσµατος. Ειδικότερα, 

οι οικονοµίες κλίµακας οδηγούν σε αύξηση της παραγόµενης ποσότητας µε το ίδιο 

σταθερό κόστος και συνεπώς εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µικρότερου 

κόστους παραγωγής. Εντούτοις, στην περίπτωση παραγωγής πολλαπλών προϊόντων, η 

σχέση µεταξύ των οικονοµιών κλίµακας και των κερδών των συγχωνεύσεων-εξαγορών 

είναι πιο σύνθετη. 

  Εκτός από τις συνέργιες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, οι επιχειρήσεις 

µπορούν να επιτύχουν και συνέργιες που σχετίζονται µε τη συµπληρωµατικότητα των 

δραστηριοτήτων τους ή των αποτελεσµάτων που οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν. 

Όταν εταιρίες έχουν αυξηµένες ταµειακές ροές και κάποιες άλλες επιχειρήσεις έχουν 

µεγάλες ευκαιρίες επένδυσης αλλά περιορισµένη χρηµατοδότηση, λόγω του 

χαµηλότερου κόστους της εσωτερικής χρηµατοδότησης σε σύγκριση µε την εξωτερική 

χρηµατοδότηση, συνενωµένες οι δύο επιχειρήσεις αυτού του τύπου µπορούν να 

οδηγηθούν σε σηµαντικά οφέλη (Myers & Majluf, 1984)86. 

   Τα φορολογικά οφέλη αποτελούν ένα πρόσθετο ισχυρό οικονοµικό κίνητρο. Οι 

διαπραγµατεύσεις πριν τη συγχώνευση-εξαγορά περιλαµβάνουν πάντα συζητήσεις για 

τα φορολογικά οφέλη τα οποία πολλές φορές είναι κυρίαρχο ζήτηµα για έναν από τους 

δύο συµβαλλόµενους (Hayne, 1989)87. Μία συγχώνευση-εξαγορά µπορεί να 

δηµιουργήσει οφέλη σε περίπτωση που οι φορολογικές υποχρεώσεις της νεοϊδρυθείσας 

εταιρίας είναι µειωµένες σε σύγκριση µε το άθροισµα των υποχρεώσεων των δύο 

εταιριών ξεχωριστά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία η τελευταία 

ή τελευταίες χρήσεις της µιας εταιρίας είναι ζηµιογόνες, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες 

                                                                 
84 Gaughan, M. (2002). “The substitute hypothesis: The impact of premarital liaisons and human capital on 

marital timing.” Journal of Marriage and the Family. Vol. 64. pp. 407–419. 
85 Hayward, M. and Hambrick, D. (1997) “Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: Evidence 

of CEO Hubris.” Administrative Science Quarterly. Vol. 42. No. 1. pp. 103-127. 
86 Myers S. C. & Majluf N. S. (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have 

Information that Investors Do Not Have”. 
87 Hayne E. (1989) “ LBOs and Taxes: No One to Blame But Ourselves?” Working Papers RPF-185. 

University of California at Berkeley. 
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χρήσεις της άλλης εταιρίας παρουσιάζουν κέρδη. Όπως αυτόµατα γίνεται κατανοητό, 

εάν από δύο τέτοιες επιχειρήσεις προκύψει µια καινούργια, τα ενοποιηµένα κέρδη θα 

είναι σαφώς µικρότερα και συνεπώς ο φόρος που θα προκύψει θα είναι σαφώς 

µικρότερος. Επιπρόσθετα, βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υπεραξία που 

καταβάλλεται από την εξαγοράζουσα εταιρία υπόκειται σε πολυετή απόσβεση, 

µειώνοντας έτσι το ποσό της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης της νέας εταιρίας. 

  Έχοντας ολοκληρώσει το σχολιασµό των οικονοµικών κινήτρων, αξίζει να αναφερθεί 

ότι πολλές εταιρίες προτιµούν να αναπτυχθούν εξωτερικά, µέσω µιας συγχώνευσης -

εξαγοράς, επειδή έτσι µειώνουν το χρόνο απόκρισης στις νέες απαιτήσεις του 

παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος και πολύ συχνά εξοικονοµούν ιδίους πόρους. Για 

πολλές επιχειρήσεις η εταιρική συνένωση δεν αποτελεί µια εναλλακτική επιλογή αλλά 

µια αναγκαιότητα. Μια επιχείρηση πρέπει να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσµατικά στις 

αλλαγές της αγοράς και να επωφελείται από οποιαδήποτε ευκαιρία. Επειδή πολλοί 

ανταγωνιστές της ενεργούν συνήθως κατά τον ίδιο τρόπο, ο χρόνος είναι περιορισµένος 

και εποµένως πολλές φορές η εσωτερική ανάπτυξη µε τη χρησιµοποίηση δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων της ίδιας της εταιρίας δεν αποτελεί ανταγωνιστική εναλλακτική λύση. Η 

εξωτερική ανάπτυξη, αντιθέτως, πολλές φορές οδηγεί σε αυτό που τα στελέχη κυρίως 

αποβλέπουν, δηλαδή βελτίωση της αποδοτικότητας και σε σηµαντικά συνεργατικά 

κέρδη.  

  Η εξωτερική ανάπτυξη µέσω της οριζόντιας ολοκλήρωσης, αποσκοπεί στην απόκτηση 

µονοπωλιακών πλεονεκτηµάτων καθώς ενισχύει τη θέση της επιχείρησης στην αγορά, 

µειώνοντας ή και εξαλείφοντας τον ανταγωνισµό. Αντίθετα, ένα κίνητρο που ωθεί τις 

επιχειρήσεις σε εξωτερική ανάπτυξη µέσω καθετοποιηµένων συγχωνεύσεων-εξαγορών 

είναι η εξασφάλιση φθηνών, ποιοτικών και άµεσα (on time) παραδοτέων πρώτων υλών, 

αφού µέσω της απόκτησης µιας επιχείρησης ο έλεγχος των πόρων της επιχείρησης 

στόχου µεταφέρεται στον αγοραστή. Αυτή η µεταφορά µπορεί να εξασφαλίσει τον 

ανεφοδιασµό σηµαντικών εισροών και παράλληλα να µειώσει την εξωτερική 

αβεβαιότητα (Porter, 1980)88. 

   Ένα ακόµη στρατηγικό κίνητρο για συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι η αύξηση του 

µεριδίου αγοράς (Stigler, 1950)89. Εάν η συγχώνευση-εξαγορά είναι αρκετά µεγάλη, η 

εταιρία µπορεί να εξασφαλίσει µονοπωλιακή θέση προσδοκώντας κέρδη υψηλότερα των 

αναµενόµενων. Μια εταιρία µε µεγάλο µερίδιο αγοράς δηµιουργεί µονωπολιακές 

καταστάσεις στον κλάδο που λειτουργεί, µε συνέπεια να τίθονται φραγµοί σε ήδη 

υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές, ενώ, ταυτόχρονα, τα υποκατάστατα προϊόντα 

αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα. Επιπλέον, η αυξηµένη δυναµική δίνει τη 

δυνατότητα στην καινούρια επιχείρηση να τοποθετηθεί καλύτερα στον κλάδο, 

αυξάνοντας τη δύναµή της σε σχέση µε προµηθευτές, πελάτες και ανταγωνιστές.  

  Σε περιπτώσεις που ως αιτία µιας συγχώνευσης-εξαγοράς θεωρείται η αναβάθµιση της 

τεχνολογίας, γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών µέσω 

δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων-εξαγορών καθίσταται πιο συµφέρουσα και προτιµότερη 

                                                                 
88Porter, M. (1980) Competitive Strategy. The Free Press, New York  
89 Stigler J. (1950) “The Development of Utility Theory. II. Journal of Political Economy.” Vol. 58. pp. 

373-392. 
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από τη δυσκίνητη και δαπανηρή δραστηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης90. Με την 

ολοκλήρωση µιας εταιρικής συνένωσης, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα πνευµατικά 

δικαιώµατα και η τεχνογνωσία της αγορασθείσας εταιρίας µεταφέρεται στον αγοραστή. 

Επίσης, η επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης µέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών µειώνει το 

κόστος και το χρόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεπώς ευκολότερα 

ικανοποιείται η ανάγκη για καινοτοµία και διαφοροποίηση, αφού το ρίσκο που 

εµπεριέχει η δηµιουργία ενός νέου προϊόντος είναι σχετικά υψηλό. 

  Επιπρoσθέτως, οι εταιρίες ωθούνται προς µια συγχώνευση-εξαγορά έτσι ώστε να 

αποκτήσουν έναν ανταγωνιστή και παράλληλα να αποφύγουν το ενδεχόµενο να 

αποτελέσουν αντικείµενο πιθανής εξαγοράς. Αυτό προφανώς είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί τόσο µε την αξιοποίηση των αποθεµατικών όσο και µε την εκτροπή των 

ελεύθερων ταµειακών ροών (Jensen, 1986)91. Οι ελεύθερες ταµειακές ροές είναι 

πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιµα, αφού έχουν καλυφθεί όλες οι υποχρεώσεις και τα 

επενδυτικά προγράµµατα της επιχείρησης. Τα χρήµατα αυτά µπορούν είτε να 

καταβληθούν στους µετόχους είτε να παραµείνουν υπό τον έλεγχο των διοικητικών 

στελεχών της εταιρίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Jensen (1986), οι εταιρίες µπορούν 

να αξιοποιήσουν τα ρευστά διαθέσιµα που έχουν πραγµατοποιώντας συγχωνεύσεις -

εξαγορές, αυξάνοντας το µέγεθος τους, ενισχύοντας τη δύναµη και την ικανότητά τους 

για κερδοφορία και ταυτόχρονα µειώνοντας τον κίνδυνο να γίνουν στόχος µιας 

εξαγοράς. Η χρησιµοποίηση των αποθεµατικών και των ταµειακών ροών µε σκοπό την 

εξαγορά µιας εταιρίας, αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ διοίκησης και µετόχων, καθώς ο 

τρόπος αξιοποίησης των πλεοναζόντων χρηµατικών πόρων συχνά αποτελεί πεδίο 

διαµάχης µεταξύ των δύο πλευρών. Τέλος, µια πιο συγκεκριµένη πρόταση που 

προτείνεται από διάφορους συγγραφείς (Jensen, 1988, Dutz, 1989) σχετικά µε την 

αξιοποίηση του χρηµατικού πλεονάσµατος των εταιριών είναι η πραγµατοποίηση 

οριζόντιων συγχωνεύσεων-εξαγορών σε βιοµηχανίες που βρίσκονται στο στάδιο της 

ύφεσης  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόκτηση της εταιρίας στόχου µειώνει τις πηγές που 

υπάρχουν στη βιοµηχανία και έτσι προτρέπει την έξοδο των ανταγωνιστριών εταιριών 

και την παραπέρα συρρίκνωση της αγοράς. 

  Εκτός από τα ανωτέρω οικονοµικά και στρατηγικά κίνητρα υπάρχουν και τα 

διοικητικά-διευθυντικά κίνητρα. Τα τελευταία, ωστόσο, έχουν έντονα επικριθεί ως 

προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα των στελεχών, µιας και αποτιµάται πως δεν 

εξυπηρετούν τη δηµιουργία αξίας στους µετόχους ως βασικό κι απώτερο στόχο. Το 

υπόβαθρο των διευθυντικών κινήτρων εντοπίζεται στη σχέση µεταξύ εντολέα και 

αντιπροσώπου (principal-agent problem)  (Jensen and Meckling, 1976)92. Τέτοια 

προβλήµατα προκύπτουν όταν η ιδιοκτησία και η διαχείριση µιας εταιρίας χωρίζονται. 

Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται είτε λόγω αντικρουόµενων συµφερόντων και 

διαφορετικών αντιλήψεων µεταξύ των µετόχων και των διευθυντικών στελεχών είτε 

λόγω απουσίας έγγραφης διατύπωσης ακριβώς αποσαφηνισµένων και λεπτοµερών 

                                                                 
90 Ταμπακούδης, Ι. (2009), ‘’Εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των Συγχωνεύσεων-Εξαγορών στην 

Ελλάδα. Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ηπειρωτική Ευρώπη’’, διδακτ. Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 65-68. 
91 Jensen M. (1986) “Agency costs of free cash, corporate finance, and takeovers.” American Economic 

Review. Vol. 2. pp.323-329. 
92 Jensen, M. and Meckling, W. (1976) “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and 

Ownership Structure.” Journal of Financial Economics. Vol. 3. pp. 305-60. 
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συµβάσεων µεταξύ των δύο αυτών εταιρικών µερών. Η προηγούµενη άποψη υποθέτει 

ότι, αντί για τη µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων, τα στελέχη προσδοκούν να 

µεγιστοποιούν τα δικά τους οφέλη. Αυτά τα διευθυντικά κίνητρα µπορεί να οδηγήσουν 

µια εταιρία να αυξηθεί πέρα από το βέλτιστο µέγεθος  (Jensen, 1986). Συνεπώς, τα 

στελέχη χτίζουν την αυτοκρατορία τους προκειµένου να εξασφαλισθούν προσωπικές 

ωφέλειες όπως το ύψος της αποζηµίωσης, τα επιδόµατα, η δύναµη και το γόητρο. 

Επιπλέον, πολλές φορές τα στελέχη ωθούνται προς µια συγχώνευση-εξαγορά, επειδή 

κατά αυτόν τον τρόπο αφενός εξασφαλίζουν τη θέση τους στο διοικητικό συµβούλιο 

µιας άλλης εταιρίας και εφετέρου παρουσιάζουν σηµάδια ανάπτυξης στους µετόχους, 

προτάσσοντας, ουσιαστικά την προσωπική τους συµβολή και προβολή.  

   Μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά µε τα κίνητρα των συγχωνεύσεων-εξαγορών 

έχει παρουσιαστεί από τον Roll (1986). Ο συγκεκριµένος συγγραφέας υποστηρίζει ότι 

είναι αόριστη και υπερβολική η υπόθεση πως όλοι οι οικονοµικοί παράγοντες 

λειτουργούν πάντοτε ορθολογικά. Έρευνες από διάφορους ψυχολόγους απέδειψαν πως 

οι άνθρωποι δε λαµβάνουν πάντα λογικές αποφάσεις όταν βρίσκονται υπό πίεση 

(Kahneman, Slovic, and Tversky, 1982)93. Κάτω από αυτό το πρίσµα, οι συγχωνεύσεις-

εξαγορές αντικατοπτρίζουν προσωπικές αποφάσεις  (March and Simon, 1958; Cyert and 

March, 1963),  που παίρνονται µέσα σε ένα περιβάλλον έντασης και ανταγωνισµού. 

Σύνθετες αποφάσεις, όπως είναι οι εταιρικές συνενώσεις, δεν απορρέουν αποκλειστικά 

από αυστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια, αλλά υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες (March 

and Simon, 1958)94.  Η µη ορθολογική συµπεριφορά των στελεχών των επιχειρήσεων 

έγκειται στην εντύπωση που έχουν ότι µπορούν να διοικήσουν πολύ πιο αποτελεσµατικά 

µια άλλη εταιρία, η οποία µετατρέπεται έτσι σε υποψήφιο στόχο για εξαγορά. Τα 

στελέχη υπερεκτιµούν τις δυνατότητες και προσδοκίες µιας ενδεχόµενης συγχώνευσης -

εξαγοράς λόγω υπερβολικής περηφάνιας (hubris). Σε µια συγχώνευση-εξαγορά γίνεται 

εκτίµηση της αξίας της εταιρίας-στόχου και η διαδικασία εξελίσσεται µόνο όταν η 

εκτιµηθείσα αξία είναι µεγαλύτερη της αγοραίας-χρηµατιστηριακής αξίας. Σύµφωνα µε 

τον Roll η υπεραξία που πληρώνουν οι εταιρίες είναι τυχαία λάθη, που προκύπτουν από 

λάθη των στελεχών της εξαγοράζουσας εταιρίας σε σχέση µε την εκτιµώµενη αξία της 

εταιρίας-στόχος. Μάλιστα, οι Kaplan and Weisbach (1992)95 προτείνουν το αξίωµα πως 

όσο µεγαλύτερη είναι η αυτοπεποίθηση και αλαζονεία των στελεχών, οµοίως αυξηµένη 

είναι η υπεραξία που καταβάλλεται. Εντούτοις, η συγκεκριµένη υπόθεση δεν υπονοεί ότι 

τα διευθυντικά στελέχη ενεργούν συνειδητά ενάντια στα συµφέροντα των ιδιοκτητών. Οι 

προθέσεις τους µπορεί να συνάδουν µε την έντιµη και υπεύθυνη διαχείριση, παρόλα 

αυτά οι δραστηριότητές τους δεν αποδεικνύονται πάντοτε ορθές. Συµπερασµατικά, η 

δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών συχνά κατευθύνεται από υπερβολική και 

αλόγιστη περηφάνια των διευθυντικών στελεχών, η οποία τους δηµιουργεί την αίσθηση 

πως είναι ανώτεροι (Hambrick and Cannella, 1993)96. 

                                                                 
93 Kahneman, D. and Tversky, A. (1982). “The simulation heuristic, In D. Kahneman et al.(eds.) 

Judgement under uncertainty: Heuristics and biases.” New York: Cambridge University Press. pp. 201-

208. 
94 March, J. and Simon, H. (1958) Organizations. New York: Wiley. 
95 Kaplan, S. and Weisbach, M. (1992) “The Success of Acquisitions: Evidence from Divestitures.” The 

Journal of Finance Vol. 47. No. 1. pp. 107-138. 
96 Hambrick, D.and Cannella, A. (1993) “Relative Standing: A Framework for Understanding Departures 

of Acquired Executives.” The Academy of Management Journal. Vol. 36. No. 4. pp. 733-762. 
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  Σύµφωνα τέλος µε τη θεωρία της καλύτερης ή προνοµιακής πληροφόρησης η 

εξαγοράστρια εταιρία κατέχει πληροφορίες για την εταιρία-στόχο, που είναι άγνωστες 

στο ευρύ κοινό και δεν ενσωµατώνονται στην παρούσα τιµή της µετοχικής αξίας της 

εταιρίας-στόχου. Η συγκεκριµένη θεωρία βασίζεται στην ανεπάρκεια της αγοράς και 

στην ελλιπή πληροφόρηση µεταξύ των συµµετεχόντων. Η εταιρία-στόχος εµφανίζεται 

υποεκτιµηµένη και η εταιρία-αγοραστής προβαίνει στην απόκτησή της µε σκοπό να την 

µεταπωλήσει στο άµεσο µέλλον σε υψηλότερο τίµηµα, καρπώνοντας έτσι µια 

σηµαντική υπεραξία. Αυτού του είδους οι συναλλαγές γίνονται συνήθως για 

κερδοσκοπικούς λόγους και όχι βάσει στρατηγικών ή οικονοµικών κινήτρων.     

  Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί πως παράλληλα µε τα προαναφερθέντα κίνητρα κάθε 

µιας από τις τρεις γενικές κατηγορίες, συνυπάρχουν και κάποια άλλα. Ειδικότερα, 

πολλές συγχωνεύσεις-εξαγορές βασίζονται σε αµυντικά κίνητρα, βάσει της υπόθεσης 

‘αγόρασε ώστε να µην αγορασθείς’ (Greer, 1986)97. Έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο από 

πολλές επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν µια συγχώνευση-εξαγορά, έτσι ώστε να 

αποφύγουν µια πιθανή εξαγορά στο µέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αλλαγή των 

χαρακτηριστικών της εταιρίας και κυρίως τη διόγκωση του µεγέθους της και τη 

δηµιουργία αξιόλογης εταιρικής φήµης, εάν και εφόσον η πραγµατοποιηθείσα συνένωση 

είναι επιτυχηµένη (Dickerson et al., 2003)98. Πολλές φορές µια αµυντική συγχώνευση-

εξαγορά εφαρµόζεται επιδιώκοντας όχι τη δηµιουργία άµεσου κέρδους αλλά την 

αποφυγή µιας επικείµενης ζηµιάς.   

   Τέλος, έχει υποστηριχθεί πως στα πλαίσια µιας ολιγοπωλιακής αγοράς οι 

συγχωνεύσεις-εξαγορές συχνά προκύπτουν από αυτό που έχει περιγραφεί ως 

συµπεριφορά ‘ολιγοπωλιακής αντίδρασης’. Ο Knickerbocker  (1973)99, καθορίζει την 

ολιγοπωλιακή αντίδραση ως εταιρική συµπεριφορά, βάσει της οποίας ανταγωνίστριες 

εταιρίες, σε µια βιοµηχανία που αποτελείται από λίγες µεγάλες εταιρίες, αντιγράφουν η 

µία τις κινήσεις της άλλης. Κατά συνέπεια, πολλές εταιρίες προβαίνουν σε 

συγχωνεύσεις-εξαγορές όχι βάσει κάποιου εταιρικού πλάνου, αλλά ακολουθώντας την 

πρακτική των άλλων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου (Cantwell, 1992)100.  Αυτή η 

συµπεριφορά της ολιγοπωλιακής αντίδρασης µπορεί να προκαλέσει τη διαµόρφωση 

αλυσίδας συγχωνεύσεων-εξαγορών και, ταυτόχρονα, αποτελεί µια βασική αιτία για την 

εµφάνιση των κυµάτων συγχωνεύσεως-εξαγορών (Rajan, 2000, Bockem, 2001).  

 

 

 

 

                                                                 
97 Greer, D. (1986) “Acquiring in Order to Avoid Acquisition.” Antitrust Bulletin.Vol. 31. pp. 155– 186.  
98 Dickerson, A., Gibson, H. and Tsakalotos, E. (2003) “Is attack the best form of defence? A competing 

risks analysis of acquisition activity in the UK.” Cambridge Journal of Economics. Vol. 27. pp. 337–357. 
99 Knickerbocker, F. (1973) “Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise. Boston: Division of 

Research,” Harvard Business School. 
100 Cantwell, J., ed. (1992) Multinational Investment in Modern Europe. Aldershot: Edward Elgar. 
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Γράφημα 2. ( Γεωγραφική κατανομή Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 2002- 

 

 

3.3 Κίνητρα για διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  

Η ανάγκη κάθε επιχείρησης για επιβίωση και ανταγωνιστικότητα στο σύγχρονο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα την επιδίωξη συνεργασιών µε 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα εθνικά τους σύνορα. Έτσι λοιπόν, εκτός 

από τις εταιρικές συνενώσεις που πραγµατοποιούνται στο εγχώριο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον κάθε χώρας, πολλές εταιρίες επιλέγουν να επεκταθούν διεθνώς, 

πραγµατοποιώντας συγχωνεύσεις-εξαγορές µε επιχειρήσεις άλλων χωρών. Εκτός από τα 

κίνητρα που ισχύουν γενικά για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές των εταιριών, τα οποία 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, αξίζει να αναφερθούν κάποια επιπρόσθετα 

κίνητρα που υφίστανται για την υλοποίηση διασυνοριακών εταιρικών συνενώσεων101. 

  Πρωταρχικό κίνητρο για την πραγµατοποίηση διεθνών συγχωνεύσεων-εξαγορών102 

αποτελεί η ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση σε νέες αγορές µε περισσότερους και 

µεγαλύτερους δυνητικούς πελάτες και σε χώρες µε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης της 

οικονοµίας τους. Στη σηµερινή εποχή οι εταιρίες κάθε κλάδου καλούνται να 

ανταγωνισθούν όχι µόνο τις εγχώριες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου, αλλά και ξένες που 

έχουν πλέον εισέλθει στο εσωτερικό κάθε χώρας. Οι εταιρίες, λοιπόν, µε σκοπό την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους είναι αναγκασµένες να αναπτυχθούν και να 

επεκταθούν πέρα από τα εθνικά όρια της  χώρας όπου εδρεύουν, γεγονός που 

επιτυγχάνεται, κυρίως, µέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών µε επιχειρήσεις άλλων χωρών.  

                                                                 
101 Weston D. P. (1990), “Quantitative examination of macrobenthic community changes along an organic 

enrichment gradient”, Vol. 61: 223-244. 
102 Τα παραπάνω κίνητρα διασυνοριακών συγχωνεύσεων προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή του 

Ταμπακούδη Ι. (2009), “Εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των Συγχωνεύσεων-Εξαγορών στην 

Ελλάδα. Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ηπειρωτική Ευρώπη’’, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ 72-75. 



~ 48 ~ 
 

Επιπλέον  παράγοντες που ενθαρρύνουν µια εταιρία να στραφεί στο διεθνές περιβάλλον 

περιλαµβάνουν την ύπαρξη ενός αργού ρυθµού ανάπτυξης της εγχώριας οικονοµίας, τον 

κορεσµό της εγχώριας αγοράς και το σχετικά µικρό µέγεθος της οικονοµίας στο 

εσωτερικό της χώρας που ενδεχοµένως αδυνατεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

µεγαλύτερων εταιριών.   

  Η διαφορά του τεχνολογικού επιπέδου που υπάρχει µεταξύ δύο επιχειρήσεων 

διαφορετικής εθνικότητας, αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο για την πραγµατοποίηση 

διεθνών συγχωνεύσεων-εξαγορών. Μια εταιρία που κατέχει υψηλή τεχνολογία δύναται 

να συνενωθεί µε µια αλλοδαπή µε σκοπό την εκµετάλλευση της τεχνολογικής της 

προαγωγής. Η εξαγοράζουσα εταιρία επιλέγει µια άλλη-ξένη επιχείρηση µε χαµηλό 

τεχνολογικό υπόβαθρο, στο οποίο προφανώς οφείλεται το µειωµένο µερίδιο αγοράς και 

η χαµηλή κερδοφορία της  υποψήφιας εταιρίας-στόχου. Κατά συνέπεια, µε την παροχή 

εξειδικευµένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην εξαγοραζόµενη εταιρία, η 

εξαγοράστρια, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της  πρώτης στην εγχώρια αγορά, 

αποκοµίζοντας η ίδια τα προκύπτοντα κέρδη. Επίσης, µια εταιρία κατώτερη τεχνολογικά 

πιθανώς αποβλέπει στη συνεργασία µε µια ξένη εταιρία που είναι τεχνολογικά ανώτερη, 

έτσι ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον.   

  Περαιτέρω κίνητρα που ωθούν τις εταιρίες σε διεθνείς συγχωνεύσεις -εξαγορές είναι η 

κυβερνητική πολιτική, οι νοµοθετικοί κανόνες και το φορολογικό καθεστώς που ισχύουν 

σε κάθε κράτος. Έτσι λοιπόν, συγκράτηση και χαλιναγώγηση στις εισαγωγές ή εξαγωγές 

από ένα ξένο κράτος ενθαρρύνουν τη στρατηγική επιλογή συγχώνευσης-εξαγοράς, 

ιδιαίτερα όταν η αγορά που ‘προστατεύεται’ είναι αξιοσηµείωτου µεγέθους. Επίσης, 

περιβαλλοντικοί και άλλοι εθνικοί περιορισµοί µπορεί να αυξάνουν το χρόνο και το 

κόστος που απαιτούνται για την εγκατάσταση σε µια ξένη χώρα και, συνεπώς, η επιλογή 

εξαγοράς-συγχώνευσης µε εταιρία που κατέχει εγκαταστάσεις στο εξωτερικό καθίσταται 

µοναδική λύση. 

Αξίζει, ακόµη, να αναφερθεί  η σπουδαιότητα του παράγοντα των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν τις διεθνείς συγχωνεύσεις -

εξαγορές αφενός στον προσδιορισµό του συνολικού τιµήµατος που θα πρέπει να 

καταβληθεί και αφετέρου κατά τον επαναπατρισµό των κερδών. Το κατά πόσο ισχυρό ή 

αδύναµο είναι το εγχώριο νόµισµα σε σχέση µε το ξένο έχει άµεσο αντίκτυπο στον 

καθορισµό της τιµής εξαγοράς, ανεξάρτητα από την αξία της υποψήφιας εταιρίας-

στόχου. Πολλές φορές, µια συγχώνευση-εξαγορά µπορεί να καθίσταται φθηνή (ακριβή) 

σε περίπτωση που το νόµισµα της χώρας της εξαγοράστριας εταιρίας είναι ισχυρό 
(αδύναµο) σε σχέση µε το νόµισµα της εξαγορασθείσας. Παράλληλα, η συναλλαγµατική 

ισοτιµία, καθώς και η µεταβλητότητα τους, επηρεάζει το προσδιορισµό της αξίας των 

κερδών στο µέλλον, τα οποία για κάθε χρήση (ανά έτος) θα πρέπει να µετατρέπονται σε 

χρηµατικές µονάδες της χώρας όπου εδρεύει η εξαγοράστρια εταιρία. 

  Τέλος, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές που πραγµατοποιούνται στο διεθνές πεδίο παρέχουν 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για γεωγραφική διαφοροποίηση. Σε περίπτωση που οι 

οικονοµίες όπου δραστηριοποιούνται οι συναλλασσόµενες εταιρίες δεν είναι 

συσχετιζόµενες, ο συνολικός κίνδυνος για τις δύο εταιρίες µειώνεται, σε αντίθεση µε τις 

εταιρίες των οποίων η πορεία εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την εξέλιξη των 
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θεµελιωδών µεγεθών µίας ή περισσοτέρων οικονοµιών, οι οποίες εµφανίζουν υψηλό 

βαθµό συσχέτισης µεταξύ τους. 

 

3.4 Επιτυχία / Αποτυχία Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

  Δεν είναι μυστικό πως οι διενεργηθείσες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι 

περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές τελικώς αντί να δημιουργούν καταστρέφουν 

αξία, δε μειώνουν το κόστος κεφαλαίων και σπάνια καταγράφουν τις προσχεδιασμένες 

συνέργειες103. Η ιστορία αποδεικνύει πως περίπου τα δύο τρίτα των μεγάλων 

συγχωνεύσεων δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

Ως αποδείξεις της δυσκολίας επιτυχούς ολοκλήρωσης των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• 55%-77% των εξαγορών αποτυγχάνει να ολοκληρώσει τη συμφωνία που 

ανακοινώνεται όταν ξεκινάει η εξαγορά. 

• Οι τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται πέφτουν περίπου 4% , 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό στόχο μιας εξαγορά ο οποίος είναι η 

αύξηση της περιουσίας των μετόχων. 

• Μείωση 50% στην παραγωγικότητα μιας επιχείρησης τους πρώτους 4-8 μήνες μετά 

από μία συγχώνευση ή εξαγορά. 

• Η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά 70% ακριβώς τη στιγμή που ανακοινώνει μια 

επιχείρηση εξαγορά ή συγχώνευση. 

• Μόνο το 23% των συγχωνεύσεων κερδίζει πίσω το κόστος κεφαλαίων του. 

• Περίπου οι μισές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με εξαγορές πωλούνται 

αργότερα ξανά , με μεγάλες ζημίες. 

• Το 40%  των  διασυνοριακών εξαγορών μεταξύ   μεγάλων  επιχειρήσεων θεωρείται  

πλήρης  αποτυχία και οι επιχειρήσεις που δεν ανακτούν τα επενδυμένα κεφάλαια. 

Είναι προφανές, επομένως, πως δεν είναι όλες οι συγχωνεύσεις επιτυχημένες. Άλλες 

είναι επιτυχημένες, άλλες δεν αλλάζουν τη θέση των μετόχων και άλλες είναι 

αποτυχημένες. 

Το κόστος αποτυχίας μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς είναι πάρα πολύ μεγάλο καθώς δεν 

αποτυγχάνει μόνο μία συμφωνία μεταξύ δύο επιχειρήσεων αλλά έχει και τις ακόλουθες 

συνέπειες για την εξαγοράζουσα επιχείρηση, οι οποίες μεταφράζονται σε ανυπολόγιστες 

οικονομικές απώλειες. 

o Μείωση τιμής μετοχής 
 

o Υπερβολικά ασφάλιστρα κινδύνου σε μελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
 

                                                                 
103 Κόλια, Δ., (2014) “Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης εξαγοράς 

επιχειρήσεων Olympic Air από την Aegean”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 44-45. 
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o Μειωμένη κερδοφορία 
 

o Μεταβολές στην παραγωγικότητα 
 

o Μείωση μεριδίου αγοράς 
 

o Μετατροπής της επιχείρησης που είναι κακός εξαγοραστής σε καλή επιχείρηση 

στόχο 

o Απόσπαση προσοχής της επιχείρησης από τους πελάτες , τον ανταγωνισμό και 

το μερίδιο αγοράς 

o Χαμηλή ενθάρρυνση και χαμηλό ηθικό προσωπικού 
 

o Απώλεια σημαντικών στελεχών και προσωπικού 
 

o Μείωση δυνάμεως brand name και απώλεια αφοσίωσης σε αυτό 
 

o Μειωμένα επίπεδα εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατείας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους παράγοντες επιτυχίας 

καθώς και αποτυχίας μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. 

 

 

3.4.1 Παράγοντες αποτυχίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Οι συνηθέστεροι παράγοντες αποτυχίας των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών είναι οι 

εξής104: 

•   Υπερβολικό κόστος εξαγοραζόμενης επιχείρησης. 

Μια πολύ συνηθισμένη αιτία είναι πως η εξαγοράζουσα εταιρεία πληρώνει πολύ 

περισσότερα από όσα θα έπρεπε προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. 

•   Σύγκρουση κουλτούρας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας , έχει παρατηρηθεί 

πως τα προβλήματα σύγκρουσης κουλτούρας προκαλούν τις περισσότερες αποτυχίες και 

χαμηλές επιδόσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Η σύγκρουση κουλτούρας ορίζεται με τα ακόλουθα συμπτώματα: 

1.  Παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων όσον αφορά το τι πιστεύουν 

πως είναι σημαντικό, τι θα έπρεπε να αξιολογηθεί, τι θα έπρεπε να μετρηθεί, πως θα πρέπει 

να φέρονται οι άνθρωποι, πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι υπάλληλοι μεταξύ τους, 

πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, πως θα πρέπει να διοικείται και να ελέγχεται η επιχείρηση, 

πως θα πρέπει να επικοινωνούν τα στελέχη της . 

2. Η αναστάτωση που προκύπτει όταν ο τρόπος που μια επιχείρηση λειτουργεί και 

χειρίζεται το προσωπικό της διαφέρει από τον αντίστοιχο τρόπο της άλλης. 

                                                                 
104 Κόλια, Δ., (2014) “Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης εξαγοράς 

επιχειρήσεων Olympic Air από την Aegean”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 45-47. 
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3. Διαφορές σε απόψεις, επιχειρήματα, και υποθέσεις όσον αφορά την εσωτερική πρόοδο 

δημιουργίας νέου business plan και στρατηγικής. 

4. Αντιληπτές διαφορές όσον αφορά τα πιστεύω, τις αξίες και τις πρακτικές ενός 

οργανισμού. 

5.  Αντιληπτές  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  επιχειρήσεων  όσον  αφορά  την τυπικότητα 

στο στυλ , το ντύσιμο, την χρησιμοποιούμενη γλώσσα, την επικοινωνία κτλ. 

Η σύγκρουση κουλτούρας θεωρείται το μεγαλύτερο εμπόδιο επίτευξης της αναγκαίας 

ταχείας εφαρμογής της ολοκλήρωσης καθώς και της επίτευξης των στόχων μίας 

συγχώνευσης ή εξαγοράς. Το εμπόδιο αυτό μπορεί να αναγνωριστεί κατά τη 

διαδικασία της δέουσας επιμέλειας. Παρά ταύτα φαίνεται πως οι διαφορές στη 

κουλτούρα αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο σπανίως λαμβάνεται υπόψη για την 

αξιολόγηση/  υλοποίηση  μιας  συγχώνευσης. Οι αποφάσεις για Σ&Ε γίνονται με βάση 

οικονομικά κίνητρα και οι πολιτισμικές διαφορές συχνά αγνοούνται. 

• Παράβλεψη μακροπρόθεσμων στόχων 

 
 Οι ηγέτες των επιχειρήσεων ενθουσιάζονται πάρα πολύ με την εξαγορά ή τη 
συγχώνευση της επιχείρησης τους με μία άλλη και το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εστιάζουν ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη διαδικασία και όχι στους μακροπρόθεσμους 
στόχους της επιχείρησης. 

  
• Μη   επίτευξη   επαρκούς   εκτίμησης   δέουσας   επιμέλειας   –   Ανεπαρκής 
αξιολόγηση της εταιρείας στόχου 

 
Πολλές φορές δε δίνεται η απαραίτητη προσοχή στη διαδικασία εκτίμησης δέουσας 

επιμέλειας , η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

βρίσκεται προ εκπλήξεων μετά τη συμφωνία εξαγοράς ή συγχώνευση. Παραδείγματος χάρη, 

πολύ σημαντικά προβλήματα προκύπτουν όταν τελικώς ανακαλύπτεται πως οι δύο 

επιχειρήσεις δεν ταιριάζουν επαρκώς στρατηγικά, δεν έχει γίνει αντιληπτό πως η 

εξαγορασθείσα επιχείρηση είναι παρωχημένη στο τομέα της και όταν έχει  γίνει  ανεπαρκής  

αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της  εταιρείας στόχου.  

•   Εμπλοκή τρίτων 

Σε πολλές περιπτώσεις πολλά προβλήματα προκύπτουν λόγω της εμπλοκής τρίτων,  

παραδείγματος χάρη τραπεζών, η αμοιβή των οποίων τείνει να εκτοξεύει το κόστος της 

συμφωνίας ενώ ταυτόχρονα μικρή ευαισθησία διαθέτουν προκειμένου να σταματήσουν 

μια κακή συγχώνευση ή εξαγορά. 

•   Γενικευμένος φόβος 

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον όπου ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχούν, πολλές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές βασίζονται κυρίως στο φόβο, δεν ερευνώνται σωστά και δε 

μελετώνται τόσο όσο στρατηγικές αποφάσεις τέτοιου είδους. Έχει επικρατήσει η ιδέα πως 

μόνο οι μεγάλοι αντίπαλοι μπορούν να επιβιώσουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό κόσμο, 

γεγονός που έχει δώσει ένα ισχυρό κίνητρο για τις αμυντικές συγχωνεύσεις.   Μερικές 
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φορές η ομάδα διαχείρισης αισθάνεται πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πως θα πρέπει να 

αποκτήσουν τον αντίπαλο προτού εξαγοραστεί από κάποιον άλλο. 

•   Απώλειες προσωπικού 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που προκύπτει κατά την εξαγορά/ συγχώνευση 

επιχειρήσεων , το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπερβάλλουσα προσοχή , είναι η 

αύξηση της ανησυχίας και η μη ενσωμάτωση των εργαζομένων στην νέα ομάδα. Η 

συγκεκριμένη ανησυχία εάν δεν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά θα έχει ως αποτέλεσμα 

απώλειες διευθυνόντων συμβούλων καθώς και υπαλλήλων κλειδιά της επιχείρησης στόχου. 

•   Ανθρώπινος παράγοντας 

  Κάποιοι από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας των συγχωνεύσεων και 

των εξαγορών ίσως να ξεκινούν να αναγνωρίζονται μόνο μετά τη συγχώνευση. Είναι 

προφορικοί και όχι τυπικά συμφωνημένοι και τα στοιχεία τους δεν γίνεται να μελετηθούν 

από χρηματοοικονομική άποψη. Παραδείγματος χάρη ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα 

προβλήματα από αυτόν τον παράγοντα εμφανίζονται μόνο μετά τη συγχώνευση, όταν οι 

προσπάθειες συνένωσης των επιχειρήσεων καταλήγουν σε πολιτισμικό πόλεμο. Παρά τις 

προσπάθειες μέτρησης του, παραμένει περισσότερο υποκειμενικός παρά αντικειμενικός. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει έναν από τους 

σημαντικότερους ρόλους για την επιτυχία ή την αποτυχία των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών. Η καλή αντιμετώπιση του προσωπικού και η παροχή υψηλών κινήτρων όμως δε 

θα μπορούσαν από μόνα τους να ξεπεράσουν μια άσχημη συμφωνία. 

  Ένας άλλος παράγοντας αποτυχίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών μιας επιχείρησης 

είναι ο ενθουσιασμός των στελεχών της επιχείρησης.   Πολύ συχνά οι πιθανές δυσκολίες 

φαίνονται ασήμαντες για τους διαχειριστές της υπόθεσης λόγω της συγκίνησης τους από το 

μέγεθος της διαπραγμάτευσης. Πολλές φορές τα στελέχη εστιάζουν τόσο έντονα στις 

εξαγορές, που αποπροσανατολίζονται από τα προβλήματα της επιχείρησης. Εκτός όμως 

από τα προβλήματα που συσχετίζονται με τα κορυφαία στελέχη, υπάρχουν και τα 

προβλήματα του υπολοίπου προσωπικού. Τα προβλήματα επικοινωνίας επιδεινώνονται και 

δημιουργούν συγκρούσεις και ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας συνένωσης. Οι 

εργαζόμενοι συχνά δε είναι σαφώς ενημερωμένοι όσον αφορά τις ευθύνες τους . Επίσης αν 

δε στηρίζουν πλήρως το νέο στυλ διοίκησης , αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του 

εγχειρήματος. 

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που συχνά προκαλούν αποτυχία  σε  

μία  συγχώνευση ή  εξαγορά.  Είναι  παρά  ταύτα  πολύ  σημαντικό  να θυμόμαστε πως δεν 

αποτυγχάνουν όλες οι συγχωνεύσεις. Η επιτυχία   των συγχωνεύσεων εξαρτάται  από  το  

πόσο  ρεαλιστές  είναι  αυτοί  που  συνάπτουν τη συμφωνία και πόσο καλά μπορούν να 

ενσωματώσουν τις δύο εταιρείες , διατηρώντας παράλληλα τις καθημερινές εργασίες. Οι 

υποσχέσεις που δόθηκαν από τους δημιουργούς της  εξαγορά ή της συγχώνευσης απαιτούν 

την προσεκτική εξέταση από τους επενδυτές. 
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3.4.2 Ορισμός επιτυχίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες επιτυχίας μιας 

συγχώνευσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να ορίσουμε την έννοια επιτυχία105 

μιας συγχώνευσης. Μια συγχώνευση ή εξαγορά συμπεριλαμβάνει την ένωση δύο 

επιχειρήσεων. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα πλήθος ομάδων συμφερόντων 

συμπεριλαμβανομένων των μάνατζερ, των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών , των 

προμηθευτών , της κοινωνίας κτλ. Τα συμφέροντα των ανωτέρω ομάδων δε συμπίπτουν 

πάντα, στις περισσότερες φορές είναι αντικρουόμενα. Μια συγχώνευση, παραδείγματος 

χάρη, που έχει κίνητρο θέματα αποδοτικότητας  και μείωση λειτουργικού κόστους μπορεί 

να καταλήξει σε μειώσεις προσωπικού. Σε μία τέτοια συμφωνία οι μέτοχοι και οι μάνατζερ 

ωφελούνται αλλά οι εργαζόμενοι ζημιώνονται. 

  Μια συγχώνευση ή εξαγορά θα μπορούσε να  θεωρηθεί επιτυχημένη όταν προκαλεί 

αύξηση τιμής της μετοχής , αύξηση εσόδων, λειτουργικών κερδών και κερδοφορίας, 

αναπλήρωση κεφαλαιακού κόστους , ανάκτηση πριμ που πληρώθηκε σε μετόχους, αύξηση 

επιπέδου παραγωγής καθώς και μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία οι 

αποφάσεις των μάνατζερ πρέπει ως κύριο στόχο να έχουν την αύξηση της περιουσίας των 

μετόχων. Επομένως μία συγχώνευση θεωρείται επιτυχημένη όταν τα κέρδη των μετόχων 

είναι αρκετά για να υπερκαλύψουν το κόστος και το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι μέτοχοι 

προκειμένου να προβούν στη συγκεκριμένη συγχώνευση. Τεχνικά αυτό σημαίνει πως το 

κέρδος των μετόχων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κόστος κεφαλαίου 

 

3.4.3 Παράγοντες επιτυχίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Γιατί λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις καταφέρνουν να συνενωθούν εκεί που οι υπόλοιπες 

αποτυγχάνουν106; Το να επιτύχει μια συγχώνευση ή εξαγορά τους στόχους της δεν είναι 

καθόλου εύκολο, καθώς θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη οντότητα η οποία 

να ανταποκρίνεται στους καθορισμένους στρατηγικούς στόχους και να αποφέρει την 

προβλεπόμενη οικονομική απόδοση. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές συστάσεις για 

την επιτυχία των συγχωνεύσεων και εξαγορών , συστάσεις οι οποίες δεν εγγυώνται σε 

καμία περίπτωση την επιτυχία των επιδιωκόμενων συμφωνιών, όμως μπορούν να αυξήσουν 

τη πιθανότητα μιας γρηγορότερης και ομαλότερης ολοκλήρωσης της συμφωνίας. 

  Αναλυτικότερα, παράγοντες οι οποίοι θεωρείται πως οδηγούν στην επιτυχία μιας 

συγχώνευσης είναι οι ακόλουθοι107: 

•   Επίτευξης συμφωνίας χωρίς υπερβολικό κόστος 

Ως ανωτέρω αναλύεται.  

•   Εκτίμηση δέουσας επιμέλειας με ιδιαίτερη προσοχή 

                                                                 
105 Brown  , R. L.  (2007). “The  Concise  Guide  to  Mergers,  Acquisitions  and 

Divestitures” New York, United States of America: Palgrave Macmillan. 
106 Κόλια, Δ., (2014) “Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης εξαγοράς 

επιχειρήσεων Olympic Air από την Aegean”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 50-54. 
107 Gaughan, P. A. (2007). “Mergers, acquisitions, and corporate restructurings”. 

Hoboken, N.J: Wiley. 
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Η μητέρα επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς την εταιρεία στόχο καθώς και τις 

εργασίες της. Θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί επακριβώς τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης τα οποία οδήγησαν στην εξαγορά της καθώς και το πώς αυτά τα 

χαρακτηριστικά δημιουργήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τη δομή και την κουλτούρα της 

επιχείρησης. Μέσω της δέουσας επιμέλειας μπορούμε να αξιολογήσουμε και να 

κατανοήσουμε τα βασικά κλειδιά τα οποία οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία μίας 

συγχώνευσης. 

•   Ενίσχυση της καλής προσαρμογής στη κουλτούρα 

Αυτός ο όρος εμπεριέχει την κατανόηση της κουλτούρας των δύο οργανισμών που 

συνενώνονται. Το να προβλεφθούν οι εντάσεις μεταξύ των δύο οργανισμών προϋποθέτει 

αντικειμενική αντιμετώπιση και των δύο και μελέτη των τρόπων με τους οποίους ίσως να 

επηρεάσουν η μία την άλλη θετικά ή αρνητικά. 

•   Ορισμός ξεκάθαρου στόχου εξαγοράς και οράματος για το μέλλον 

Όταν το μελλοντικό όραμα και οι κατευθύνσεις στρατηγικών είναι ξεκάθαρα, οι 

εργαζόμενοι μπορούν γρηγορότερα να προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν κινήσεις 

υποστήριξης των υιοθετούμενων στόχων της συναλλαγής. Η σαφήνεια για το σκοπό της 

συμφωνίας μπορεί να είναι ακόμη πολύ χρήσιμη στο να παρέχει οδηγίες για την επίλυση 

συγκρούσεων όσον αφορά συγκεκριμένες αποφάσεις που σχετίζονται με αλλαγές. 

•   Καθορισμός του επιθυμητού ή απαιτούμενου βαθμού ολοκλήρωσης  

Απαραίτητο στοιχείο ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία μια συγχώνευση ή εξαγορά είναι ο 

σαφής καθορισμός του βαθμού ολοκλήρωσης, πλήρης, μερική ή περιορισμένη. Αυτό θα 

προσδιορίσει ποιες ενέργειες απαιτείται να γίνουν. 

•   Λεπτομερή σχέδια για μετά την εξαγορά 

Πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής , ανεπτυγμένα και λεπτομερή σχέδια ενεργειών  

κατόπιν της εξαγοράς θα πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να υπάρχει μια καθαρή 

στρατηγική και σχεδιασμένες ενέργειες τουλάχιστον για τις πρώτες εκατό ημέρες. Οι 

εργαζόμενοι περιμένουν και προσδοκούν πολλές αποφάσεις και αλλαγές κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου και προσαρμόζονται ευκολότερα σε αυτές. Επιπλέον ένα καλά 

οργανωμένο σχέδιο δείχνει στους εργαζομένους πως η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση δρουν από κοινού και αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη τους προς την νέα ηγετική 

ομάδα. 

•   Επιλογή ενός ικανού και υψηλής αποδοχής ηγέτη ολοκλήρωσης. 

Ο μάνατζερ της συνένωσης πρέπει να είναι ένας άριστος μάνατζερ με ευρεία άποψη για την 

επιχείρηση και τα προσόντα των υπαλλήλων. 

•   Επιλογή μίας αφιερωμένης και ικανής ομάδας ολοκλήρωσης. 

Η επιτυχία μίας συγχώνευσης ξεκινά με τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Η συνένωση δε 

μπορεί να αποτελέσει μια εργασία μερικής απασχόλησης. Για το λόγο αυτό η ομάδα που 

ασχολείται με αυτό το τομέα και ειδικά ο μάνατζερ, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσει τα 
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καθημερινά καθήκοντα της και να στρέψει όλες τις προσπάθειες της προς την προσπάθεια 

συγχώνευσης. 

•   Χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών . 

Μαθαίνοντας από τις βέλτιστες πρακτικές και επιτυχείς συνενώσεις του παρελθόντος , θα 

μπορούσαμε να βοηθηθούμε πάρα πολύ στη διαδικασία της συνένωσης. Παρομοίως θα 

μπορούσαμε να αποφύγουμε και την επανάληψη λαθών που έχουν οδηγήσει σε αποτυχία 

προηγούμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές.  

•   Ορισμός μετρήσιμων στόχων 

Οι μετρήσιμοι στόχοι δίνουν τη δυνατότητα στους εμπλεκομένους να κατανοήσουν πως θα 

είναι η επιτυχημένη συνένωση και πόσο θα κρατήσει. Οι στόχοι συνέργειας , τα χρονικά 

περιθώρια συνένωσης , τα συγκεκριμένα παραδοτέα και οι ημερομηνίες λήξεως μπορούν 

να οδηγήσουν σε γρηγορότερη και  αμεσότερη συνένωση. 

•   Γρήγορη ενοποίηση 

Οι εταιρείες οι οποίες έχουν καταφέρει τις πιο επιτυχημένες συγχωνεύσεις και εξαγορές 

είναι αυτές που προέβησαν σε γρήγορη ενοποίηση. Προέβησαν σε ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων , οι οποίοι αφιερώθηκαν 

στη συνένωση και εστίασαν στην επίτευξη των οδηγών αξίας που έχουν τις περισσότερες 

πιθανότητες για μεγάλα αποτελέσματα. Επίσης κατέστησαν σίγουρο πως καθένας ο οποίος 

εμπλέκεται έχει την αίσθηση του επείγοντος για την ανάγκη της γρήγορης συνένωσης ώστε 

να είναι επιτυχής. 

•   Ταχεία και επικεντρωμένη λήψη αποφάσεων 

Δεν υπάρχει πιο σημαντική ώρα από τη περίοδο μετά το κλείσιμο της συμφωνίας για να 

ληφθούν γρήγορες αποφάσεις. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν και ψάχνουν πληροφορίες 

σχετικά με τη νέα επιχείρηση. Όσο περισσότερες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται 

νωρίς στη διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη και ο ενθουσιασμός των 

εργαζομένων προς τη νέα δομή διοίκησης. Οι μάνατζερ πολύ συχνά νιώθουν πίεση όταν ο 

οργανισμός αντιστέκεται στις αλλαγές. Αλλά αυτή είναι η φυσική αντίδραση οποιουδήποτε 

οργανισμού. Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο είδος αλλαγής , οι άνθρωποι θα 

προσπαθήσουν να τη σταματήσουν. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι μάνατζερ για 

να κάνουν τις αλλαγές τόσο περισσότερο ο οργανισμός θα συνεχίσει να αντιδρά με 

αποτέλεσμα την παρατεταμένη μείωση της παραγωγικότητας. Οι συνενώσεις μέσω 

συγχωνεύσεων μπορούν να είναι γρήγορες και επώδυνες ή αργές και περισσότερο 

επώδυνες. 

•   Γρήγορη θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών και μεθοδολογιών 

Η εφαρμογή νέων πολιτικών διεργασιών και διαδικασιών πρέπει να είναι γρήγορη και να 

ξεκινήσει τη περίοδο της αλλαγής. Οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται πιο εύκολα στην αρχή 

ακριβώς μετά το κλείσιμο της συμφωνίας από ότι μήνες αργότερα που έχουν συνηθίσει. Οι 

εξαγοραζόμενες εταιρίες συχνά δέχονται τις ορθολογιστικές αλλαγές ειδικά αν οδηγούν σε 

αποτελεσματική πρόοδο. Αν όμως παρουσιασθεί ουσιαστική αντίσταση, θα ήταν καλό η 

επιχείρηση να διευκολύνει τους εργαζομένους της εταιρείας  προκειμένου να 
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προσαρμοστούν στις αλλαγές. Θα  πρέπει όμως να μην ξεχνάμε πως όσο πιο σχετικές με 

την επιχείρηση στόχο είναι οι υιοθετούμενες διαδικασίες, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι 

και η συνένωση. 

•   Ταχύτατη επαναπρόσληψη και διορισμός βασικών στελεχών. 

Οι απαραίτητοι εργαζόμενοι πρέπει να επαναπροσληφθούν άμεσα στη νέα ομάδα. Η 

εξαγοράζουσα εταιρεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με ιδιωτικές συναντήσεις με τους 

υπαλλήλους κλειδιά και να συζητήσει μαζί τους για το μελλοντικό τους ρόλο στην εταιρεία 

και την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις ικανότητες τους. Χωρίς αυτού του είδους τις 

συζητήσεις, οι απαραίτητοι εργαζόμενοι ίσως λαθεμένα υποθέσουν πως δε θεωρούνται 

σημαντικοί από τη νέα επιχείρηση και αποχωρήσουν. 

•   Παροχή συνεχούς επικοινωνίας και ανατροφοδότησης . 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην προσπάθεια συνένωσης, θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή 

ενημέρωση και ανατροφοδότηση, που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν την πρόοδο η 

οποία επιτυγχάνεται.   Είναι λάθος η άποψη πως: «δε πρέπει να δίνουμε πληροφόρηση για 

τις συγχωνεύσεις εκτός εάν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό να πούμε». Υπήρξαν επιχειρήσεις 

που δεν ενημέρωναν το προσωπικό για τη πορεία της συγχώνευσης και το μόνο που 

επιτεύχθηκε ήταν να δημιουργούνται φήμες , ψεύδη και εικασίες. Αυτό θα μπορούσε να 

αποφευχθεί εάν όλο αυτό το διάστημα ενημέρωναν το προσωπικό για τη συνένωση και τη 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η συγκέντρωση ανατροφοδότησης πληροφόρησης από τον 

οργανισμό μπορεί επίσης να βοηθήσει στο καθορισμό των περιοχών οι οποίες απαιτούν 

περισσότερη προσοχή. 

•   Συχνή και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ των αργαζομένων. 

Η συχνή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και των δύο επιχειρήσεων είναι κριτικής 

σημασίας για να ενισχυθεί η επιτυχία της συγχωνεύσεως . Οι εργαζόμενοι γενικά 

αναζητούν με μεγάλη ανησυχία πληροφορίες για την άλλη επιχείρηση , ειδικά για τις 

μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους. Οι εργαζόμενοι επίσης 

επιδιώκουν πρόσβαση στη νέα ηγετική ομάδα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

καλύτερα μέσω της άμεσης επικοινωνίας σε μικρές ομάδες. 

•   Δίκαιη και αμερόληπτη επιλογή προσωπικού. 

Οι εργαζόμενοι θα είναι πάρα πολύ σκεπτικοί σε τυχόν νέες μεταθέσεις, διορισμούς και 

απολύσεις. Η αμερόληπτη επιλογή του ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει και ποιος προάγεται 

είναι πολύ σημαντική στη θεμελίωση της αξιοπιστίας της διοίκησης. Αν η πρόοδος 

εμφανίζεται πολιτικοποιημένη ή μονομερής θα είναι δύσκολα για το μάνατζερ να 

διατηρήσει μια εταιρεία βασισμένη στην εμπιστοσύνη. 

•   Εορτασμός της πρόωρης νίκης. 

Προκειμένου να παράγουν τη μέγιστη δυναμική , τα πρώτα αποτελέσματα πρέπει να 

ανακοινωθούν επίσημα και η επιτυχία της επιχείρησης και των εργαζομένων πρέπει να 

εορταστεί. Το να εορτάζονται τα αποτελέσματα οδηγεί στο να αναγνωρισθούν και να 

ενισχυθούν. 
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•   Προσεκτικά βήματα σε μειώσεις κόστους και περικοπές προσωπικού. 

Χρειάζεται χρόνος προκειμένου να γίνει αντιληπτό ποιοι είναι τα στελέχη κλειδιά και ποια 

είναι η απαραίτητη μείωση του εργατικού δυναμικού. Αν οι περικοπές γίνουν πολύ νωρίς, 

βασιζόμενες μόνο σε εκτιμήσεις του κόστους , δεν θα υπάρχει καμία ευελιξία  για  να  

εντοπιστούν οι  πιθανές  ευκαιρίες.  Ο  συγκεκριμένος  παράγοντας χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή και δε πρέπει να υπάρχει βιασύνη. 

•   Ανταμοιβή προσώπων κλειδιά για τα αποτελέσματα. 

Οι επιτυχίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται μέσα από μπόνους και άλλους μηχανισμούς 

επιβράβευσης. Η ορατή επιβράβευση ενισχύει την αίσθηση του επείγοντος για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων και δίνει στους εργαζομένους ένα προσωπικό στόχο προκειμένου να 

εργαστούν περισσότερο. Είναι σημαντικό να μη σταματάει η επιβράβευση μόνο στα 

υψηλόβαθμα στελέχη, καθώς έτσι καλλιεργείται η αίσθηση ότι μόνο από αυτούς 

αναμένεται η επίτευξη αποτελεσμάτων. 

•   Αποφυγή υποτίμησης πόρων εξαγοραζόμενης επιχείρησης. 

Θα ήταν πολύ σημαντικό να διαπιστωθούν οι παράγοντες επιτυχίας της εταιρείας στόχου, 

οι οποίοι στην ουσία ώθησαν την εξαγοράζουσα επιχείρηση να την αποκτήσει. Πιθανώς να 

είναι καλύτερη στην παραγωγή ενός προϊόντος από την εξαγοράζουσα εταιρεία. 

 

3.5 Αποδοτικότητα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

H προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα  εάν οι Σ&Ε δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία 

για τους μετόχους των εταιριών που εμπλέκονται, και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (π.χ. μέτοχοι, διοίκηση, εργαζόμενοι, κυβέρνηση), έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των ακαδημαϊκών ερευνητών εδώ και 30 περίπου χρόνια. Είναι σαφές ότι το ενδιαφέρων 

αυτό προκύπτει, λόγω των μεγάλων κεφαλαιακών επενδύσεων που απαιτούνται για Σ&Ε, 

του υψηλού βαθμού δεσμεύσεως και κινδύνου αυτών των κεφαλαίων, καθώς και των 

πολλαπλών σοβαρών επιπτώσεων σε όλα τα ενδιαφερόμενα   μέρη   (π.χ.   υψηλή   

συγκέντρωση   σε   κλάδους   και   μείωση   του ανταγωνισμού, προστασία των 

συμφερόντων των μετόχων, απολύσεις εργαζομένων, αλλαγή διοικήσεων, κ.λ.π.). 

  Η βασική υπόθεση πίσω από μία προτεινόμενη συγχώνευση είναι ότι δύο ή περισσότερες 

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

στο ερώτημα του εάν επαληθεύονται οι υποθέσεις αυτές στην πράξη, επιχείρησαν να 

δώσουν διάφορες ερευνητικές μελέτες στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Γενικά, 

στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος. Μία 

μέθοδος, που ιστορικά αναπτύχθηκε και πρώτη, ήταν η χρήση λογιστικών μεγεθών (Κέρδη, 

ταμειακές ροές, βασικοί δείκτες, κ.λ.π.) για την εξέταση των επιπτώσεων της συγχώνευσης 

πάνω στην ενιαία εταιρία, συγκρίνοντας την πορεία των   μεγεθών αυτών πριν και μετά τη 

συγχώνευση. Η σύγκριση με την προ της συγχωνεύσεις απόδοση των εν λόγω 

συγχωνευομένων εταιριών γίνεται με την απόδοση ενός συγκρίσιμου δείγματος μη 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων (control group) του ιδίου κλάδου. 
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  Μία άλλη μέθοδος, που έγινε δημοφιλής μετά την αποδοχή της θεωρίας των 

αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market Hypothesis, Fama 1970,1976) και της 

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

επίπτωση της δημόσιας ανακοίνωσης των stock splits στις τιμές των μετοχών, είναι η 

λεγόμενη  event  study  analysis  ή  abnormal  returns  methodology. Η  μέθοδος  αυτή 

προσπαθεί  να  εκτιμήσει  την  επίπτωση  του  γεγονότος  της  συγχώνευσης  πάνω  στον 

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

στόχου εξαγοράς (Target). 

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

συγχώνευσης μετά το γεγονός), ενώ η δεύτερη αφορά ex-ante ανάλυση (μελέτη των 

προσδοκιών της αγοράς σχετικά με την επίπτωση του γεγονότος). 

  Μία άλλη μέθοδος είναι   η θεμελιώδης αποτίμησης (Fundamental valuation techniques) 

εκτελείται στα ιστορικά και παρόντα στοιχεία, αλλά με σκοπό να φτιάχνει οικονομικές   

προβλέψεις.  Υπάρχουν  διάφοροι  πιθανοί  αντικειμενικοί    στόχοι.  Για  να διευθύνει μια 

επιχείρηση  αξιολόγησης αποθεμάτων (stock valuation)  και να προβλέψει την πιθανή 

εξέλιξη των τιμών , για να κάνει προβολή στην απόδοση της επιχείρησης, για να  

αξιολογήσει  τη  διαχείρισή     και  να  παίρνει  αποφάσεις  για  το    εσωτερικό  της 

επιχείρησης και για να υπολογίζει των πιστωτικό κίνδυνο. 

•   Μέθοδος μη κανονικών αποδόσεων (Abnormal Returns) 

 
•   Μέθοδος  αξιολόγησης  λειτουργικής  απόδοσης  βάσει  λογιστικών  στοιχείων 
 

(Accounting based operational performance evaluation) 
 

•   Μέθοδος θεμελιακής αποτίμησης (Fundamental valuation techniques) 
 

3.5.1 Μέθοδος Μη Κανονικών Αποδόσεων (Abnormal Returns) 

Η μέθοδος108 αυτή συγκρίνει τις πραγματικές αποδόσεις (actual returns) των μετοχών των 

bidders και targets κατά τη διάρκεια της περιόδου  ανακοίνωσης  του bid (event) μέχρι την 

ημερομηνία ολοκληρώσεως του, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες αποδόσεις (predicted or 

expected returns)  στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, που έχουν υπολογισθεί βάσει των 

ιστορικών στοιχείων μίας περιόδου (συνήθως 3-5 έτη προ του event) η οποία είναι  

«καθαρή»  από  το  συγκεκριμένο  γεγονός.  Η  διαφορά  μεταξύ  των  αποδόσεων λέγεται 

abnormal returns AR και οφείλεται στο συγκεκριμένο γεγονός. (Η μεθοδολογία αυτή 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους Fama, Fisher, Jensen & Roll(1969)109 και 

τυποποιήθηκε  περαιτέρω,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  στατιστικών  ελέγχων,  από 

τους Brown & Warner (1980, 1985 

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

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

                                                                 
108 Θεοδώρου, Ε., (2009), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”, Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Χρηματοοικονομικής 

και Ασφαλιστικής, Κρήτη, σελ 39-40. 
109 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. 
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η επίπτωση της συγχώνευσης είναι ουδέτερη. Για να ελεγχθεί εάν ισχύουν οι επιπτώσεις 

αυτές για το δείγμα των παρατηρήσεων γίνονται στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας 

(παραμετρικοί και μη παραμετρικοί). 

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

ARjt =Rjt – E(Rjt) 

j=1,2,3,….N μετοχές του δείγματος 

t=1,2,3,…T (μήνες ή ημέρες) 

Rjt = αποδόσεις μετοχών j σε t χρονικά διαστήματα 

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

Υπάρχουν έτσι, δύο χρονικές περίοδοι. Αυτές είναι, η περίοδος υπολογισμού (estimation   

period)   των   «καθαρών»   αποδόσεων   και   η   περίοδος   παρατηρήσεως (observation  

period)  που  μπορεί  να  κατατμηθεί  σε  ξεχωριστές   υποπεριόδους,  τα λεγόμενα event 

windows. Η ημερομηνία του γεγονότος (ημέρα ή μήνας δημοσίας ανακοινώσεως  του bid) 

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

0 (Συνήθως λαμβάνονται μηνιαία δεδομένα καθώς οι κατανομές των αποδόσεων των 

μετοχών τείνουν να είναι περισσότερο κανονικές από αυτές που καταρτίζονται σε ημερήσια 

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

αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της προεξόφλησης του γεγονότος του bid από την αγορά που 

μπορεί και να οφείλεται σε διαρροή πληροφοριών. 

  Ο υπολογισμός των πραγματικών αποδόσεων γίνεται με βάση τις τιμές των μετοχών και 

τα μερίσματα (με την υπόθεση ότι αυτά επανεπενδύονται), ενώ ο υπολογισμός των 

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

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

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

mean adjusted return model και το market adjusted return model.
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3.5.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης Λειτουργικής Απόδοσης βάσει Λογιστικών Στοιχείων 

(Accounting 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 προκύψουν110: 1) σύγκριση των καταγε- 

γραµµένων αποτελεσµάτων  µε υποθετικές προβλέψεις τις διοίκησης σε περίπτωση 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 

αντιπροσωπευτικότερη ανταγωνιστική επιχείρηση του κλάδου. Με τον τρόπο αυτό, 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό, οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται 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 δυνατόν να  

υπάρχουν αποκλίσεις στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει  

να αναφερθεί ότι οι 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- 

                                                                 
110 Παζάρσκης Μ. (2008), “Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη, σελ. 219. 
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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.  

 

Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση των Μεθοδολογιών Αξιολόγησης Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών 

 

ΠΗΓΗ: Παζάρσκης (Μ.), Καραγιώργου (Θ.), Χριστοδούλου (Π.), Δρογαλά (Γ.), (2009), 

“Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, 

Θεσσαλονίκη, σελ. 62 

 

3.5.3 Μέθοδος Θεμελιακής Αποτίμησης (Fundamental Valuation Techniques) 

Η θεμελιώδης αποτίμηση111 των προνομιούχων μετοχών στηρίζεται στην οικονομική 

ανάλυση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων και μια αξιολόγηση των 

επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων. Τα ιστορικά στοιχεία 

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

των επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων περιλαμβάνει την 

μελέτη των συνθηκών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μια επιχείρηση λειτουργεί. 

  Η οικονομική ανάλυση της επιχείρησης εξετάζει τις τάσεις για την κερδοφορία της, 

την αποδοτικότητα  στην  υιοθέτηση  κεφαλαίου,  την οικονομική  δυνατότητα  και τους 

άλλους παράγοντες που ο αναλυτής θεωρεί σημαντικούς. Αυτοί αξιολογούνται με τον 

υπολογισμό των εφαρμόσιμων οικονομικών δεικτών, το σχέδιο των πωλήσεων και της 

αύξησης κέρδους. Σημαντικοί δείκτες θεωρούνται:το ακαθάριστο και καθαρό περιθώριο 

                                                                 
111Θεοδώρου, Ε., (2009), “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές”, Πτυχιακή εργασία, Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Κρήτη, σελ 39-40. 
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κέρδους, ο κύκλος εργασιών, το οικονομικό και λειτουργικό δυναμικό, την επενδυτική 

κάλυψη   τρεχουσών και αμέσων δεικτών. Τα κριτήρια αποτίμησης περιλαμβάνουν την 

τιμή, τις αποδοχές, τη λογιστική αξία ανά μερίδιο, την απόδοση των κερδών και   την 

απόδοση των μερισμάτων καθώς και τους αποδοτικούς δείκτες. 

  Βασική αξιολόγηση τις επιχειρησιακής προοπτικής μιας επιχείρησης περιλαμβάνει την  

εξέταση  όλων  των  διαθέσιμων  δημόσιων  πληροφοριών     και  τις  ερευνητικές 

αναφορές που αφορούν στην επιχείρηση. Μια πιο «εις βάθος» έρευνα προκύπτει από τις 

συνεντεύξεις με τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, μέσω τηλεφώνου και προσωπικά, 

συζητήσεις προμηθευτών για τις προοπτικές της επιχείρησης, τις εποπτικές αρχές και 

ακόμη και το προσωπικό των ανταγωνιστών. 

 

3.6  Συμπεράσματα απ’ 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  αποδόσεις112 . 

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)113, Sudarsanam & Mahate (2003)114 για την αγορά της Μ.Βρετανίας, οι  

Dodd & Ruback (1977)115 και οι Agrawal, Jaffe & Mandelker (1992)116 για την αγορά  

των Η.Π.Α. και οι Goergen & Renneboog (2003)117 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  

                                                                 
112 Κυριαζής, Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε., 

σελ. 39-40. 
113 Franks, J. R. and Harris, R. S. (1989), “Shareholder wealth effects of corpo rate takeovers: the UK. 

, Vol. 23(2), pp.225-249. 
114 Sudarsanam,  S.  and  Mahate,  A.A.  (2003),  “Glamour  Acquirers,  Method  of  Payment  and  

Postacquisition  Performance:  The  UK  Evidence”, Journal  of  Business  Finance  &  AccountiVg,ol. 

30(1‐2), pp.299-342.  
115Dodd,  P.  and  Ruback,  R.  (1977),  “Tender  offers  and  stockholder  returns:  An  empirical  

analysis, Vol. 5(3), pp.351-373. 
116 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. 
117 Goergen, M. and Renneboog, L. (2004), “Shareholder Wealth Effects of European Domestic and  

Vol.10(1), pp.9-45.  
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(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)118, Meeks (1977)119, οι  

οποίες καταλήγουν ότι οι εταιρίες-αγοραστή, σηµειώνουν στην πλειοψηφία τους πτώση 

ή ουδετερότητα για περίοδο τριών ετών µετά την συγχώνευση. Στην δεύτερη κατηγορία 

µελέτες των Healy, Palepu & Ruback (1992)120, Cosh et. al.(1980)121 εκτιµούν ότι η 

απόδοση της εταιρίας αυξάνει ως αποτέλεσµα της συνένωσης. 

 

3.7 Παράγοντες επηρεασμού της Αποδοτικότητας 

Στο σηµείο αυτό και αφού έχουν εξετασθεί οι τρόποι καταγραφής και αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας θα αναφερθούν επιγραµµατικά οι βασικότεροι παράγοντες επηρεασµού 

της. Αρχικά είναι δυνατόν να διαχωριστούν σε µακροπρόθεσµους και 

βραχυπρόθεσµους, ανάλογα δηλαδή µε τη διάρκεια που καλύπτουν (Κυριαζής, 2008).  

Έτσι όσον αφορά τους µακροπρόθεσµους, οι οποίοι συνδέονται κυρίως µε την 

γενικότερη ολοκληρωµένη εταιρική στρατηγική, εντοπίζονται δύο κατηγορίες: 1) η 

φάση του οικονοµικού κύκλου στην οποία ανήκει η επιχείρηση την περίοδο της 

συγχώνευσης (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 

επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα της συνένωσης.  

 Οι βραχυπρόθεσµοι παράγοντες µε τη σειρά τους, αφορούν περισσότερο στοιχεία 

σχετικά µε τον χαρακτήρα της συνένωσης και των διαπραγµατεύσεων, που 

πραγµατοποιούνται ως την ολοκλήρωση της. Ορισµένοι συνοπτικά έχουν ως εξής: 

1.  Η διάκριση της εξαγοράς σε φιλική η εχθρική. Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες  

 σε περιπτώσεις εχθρικών εξαγορών οι εταιρίες-στόχοι έχουν µεγαλύτερη από- 

 δοση,  καθώς  αυξάνεται  και  η  τιµή  του  αντιτίµου  προσφοράς  (Walkling,  

 1985)122 

                                                                 
118 Ravenscraft, D. J. and Scherer, F. M.  (1987), Mergers, sell-offs Life, and economic efficiency, 

Brookings Institution Press. 
119 Meeks, G.  (1977),  “Disappointing Marriage: A Study of the Gains from Merger”, University of 

Cambridge: Occasional Paper 51, Cambridge University Press, Cambridge, U.K.  
120 Healy, P. M., Palepu, K. G. and Ruback, R. S. (1992), “Does corporate performance improve after 

mergers?”, Journal of financial economi,V ol.31(2), pp.135-175. 
121 Cosh, A., Hughes, A. and Singh, A. (1980) “The Causes and Effects of Takeovers in the U.K.: A n 

Empirical Investigation for the late 1960s at the Microeconomic Level”, in D. Mueller, eds., “The 

Determinants and Effects of Merger: An International Comparison”, Gunn & Horn Publications, 

Cambridge, U.K,,pp. 227-270. 
122 Walkling, R. A. (1985), “Predicting tender offer success: A logistic analysis”, Journal of financial 

and Quantitative Analysis V, ol.20(04), pp.461-478.  
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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.  

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).123 

 

3.7.1 Εμπειρικές μελέτες αναφορικά με την αποδοτικότητα124 

Schwartz 1982125: Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε με δεδομένα Σ&Ε από τις ΗΠΑ 

στοχεύοντας στην αντιπαράθεση με αντίστοιχες μελέτες στο Η.Β. Ο ερευνητής 

χρησιμοποίησε το υπόδειγμα της ανάλυσης Probit και της LMDA με ένα δείγμα 186 

εταιριών (συγχωνευμένων και μη) το οποίο εκλήφθηκε διατμηματικά σε τυχαία βάση 

από κάθε έτος της περιόδου 1968 – 1977. Γενικά, ελέγχθηκαν χρηματοοικονομικές 

μεταβλητές με κύρια το λόγο αποτίμησης (valuation ratio), δηλαδή το λόγο της 

χρηματιστηριακής αξίας των κεφαλαίων της εταιρίας προς τη λογιστική αξία του 

καθαρού ενεργητικού της. Η υπόθεση ήταν ότι υψηλές τιμές της μεταβλητής αυτής 

μειώνουν την πιθανότητα Σ&Ε ενώ έχει αποδειχθεί ότι η μεταβλητή αυτή επηρεάζεται 

από τις κινήσεις των managers. Τα αποτελέσματα126 ωστόσο, δεν απέρριψαν ούτε 

επιβεβαίωσαν την παραπάνω υπόθεση, αφού η σχέση μεταξύ πιθανότητας Σ&Ε και 

λόγω αποτίμησης δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Rege 1984127: Ο ερευνητής εξέτασε αν χρηματοοικονομικοί δείκτες βασιζόμενοι σε 

προηγούμενων περιόδων λογιστικά δεδομένα μπορούν να διακρίνουν σε εξαγορασμένες 

και μη εταιρίες. Από ένα σύνολο 116 ξένων και 167 εγχώριων εξαγορασμένων 

επιχειρήσεων του Καναδά κατέληξε σε ένα δείγμα από 55 επιχειρήσεις σε κάθε ομάδα 

(ξένες εξαγορασμένες, εγχώριες εξαγορασμένες, μη εξαγορασμένες) σύμφωνα με τα 

κριτήρια του βιομηχανικού κλάδου, του έτους εξαγοράς και του μεγέθους ενεργητικού. 

                                                                 
123Holl, P. and Kyriazis, D. (1997), “Wealth creation and bid resistance in UK takeover bids”, Strategic 

Management Journ,lVol.18(6), pp.483-498.   
124 Τσαγκανός Α. (2007), “Χαρακτηριστικά και πρόβλεψη επιχειρήσεων στόχων εξαγοράς – 

Συγκριτική ανάλυση και ανάπτυξη νέων οικονομετρικών υποδειγμάτων”, Διδακτορική Διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 30-32. 
125 Schwartz s. (1982), “Factors affecting the probability of being acquired: evidence for the United 

States”, The Economic Journal, 92, pp. 391-398. 
126 Τσαγκανός Α. (2007), “Χαρακτηριστικά και πρόβλεψη επιχειρήσεων στόχων εξαγοράς – 

Συγκριτική ανάλυση και ανάπτυξη νέων οικονομετρικών υποδειγμάτων”, Διδακτορική Διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 31-34. 
127 Rege U.P. (1984), “Accounting ratios to locate take-over targets”, Journal of Business Finance and 

Accounting, 11, pp. 301-311. 
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Με τη βοήθεια της LMDA και 44 εταιριών από κάθε ομάδα συμπέρανε ότι δε μπορούν 

να εντοπιστούν οι στόχοι εξαγοράς αν και δεν αναφέρεται σε ακρίβεια πρόβλεψης. 

Dietrich and Sorensen 1984128: Είναι η πρώτη μελέτη που χρησιμοποιεί το υπόδειγμα 

της λογιστικής παλινδρόμησης (logit) για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και 

την πρόβλεψη των επιχειρήσεων στόχων. Το δείγμα εκτίμησης αποτελούταν από 46 

εξαγορασμένες (της περιόδου 1969 – 1973) και 60 μη εξαγορασμένες και το δείγμα 

επικύρωσης από 6 και 16 αντίστοιχα. Όλες οι επιχειρήσεις προέρχονταν από 4 

βιομηχανικούς κλάδους των Η.Π.Α. Οι μεταβλητές ήταν χρηματοοικονομικές ενώ έγινε 

και μια προσπάθεια απαλοιφής των επιδράσεων του κλαδικού βιομηχανικού 

περιβάλλοντος (industry effects) μετασχηματίζοντας τις μεταβλητές σε σχετικές 

αποκλίσεις από τους βιομηχανικούς μέσους (industry averages). Τα αποτελέσματα 

υποστήριξαν την θεωρία για τον έλεγχο της αγοράς (MCC – αναφέρεται στην εξαγορά 

μη ελκυστικών στόχων – αναλυτικότερα παρακάτω) αφού πιο ελκυστικές για εξαγορά 

ήταν οι επιχειρήσεις με χαμηλότερες πληρωμές, κύκλο εργασιών, μέγεθος και δανειακή 

επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκε και η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος με ποσοστό πρόβλεψης 91% για το δείγμα επικύρωσης. 

Matsusaka 1993129: Εξετάζει την αποδοτικότητα των εξαγορασμένων επιχειρήσεων πριν 

τη συγχώνευση κατά την περίοδο του κύματος υβριδικών Σ&Ε (1968-1971-1974) στις 

ΗΠΑ στο πλαίσιο της MCC. Το δείγμα αυτό αποτελείται από 806 εισηγμένες 

εξαγορασμένες επιχειρήσεις κλάδων της βιομηχανίας της προαναφερθείσας περιόδου. 

Αυτές διαχωρίστηκαν130 σε εταιρίες με συγκεντρωτική μετοχική δομή (PO) και σε 

εταιρίες με υψηλό διασκορπισμό των μετοχών τους (PT). Ελέγχθηκε η αποδοτικότητα 

τους, διαχωριζόμενη και αυτή σε δύο μέτρα με βάση τον κλάδο και το μέγεθος, με τη 

χρήση περιγραφικών μέτρων και του κλασσικού t-test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εταιρίες στόχοι είχαν υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας και μέγεθος σε σχέση με 

τους αντίστοιχους μέσους στον κλάδο, ανεξάρτητα αν ήταν PO ή PT. Επιπροσθέτως, 

αποδείχθηκε ότι αν και γενικά δεν υποστηρίζεται η MCC, στις πολύ μεγάλου μεγέθους 

PT η αποδοτικότητα ήταν χαμηλή με ακόλουθη συνέπεια την επιβολή της πειθαρχίας 

του management μέσω εξαγοράς. 

Angwin and Savill 1997131: Στόχος τους είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 

και η αξία των εξαγορών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από εταιρίες άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Για το σκοπό αυτό ερωτήθηκαν 142 top executives εταιριών που προέβησαν σε 

εξαγορά από 6 χώρες (Η.Β., Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία και Ολλανδία). Από 

την ανάλυση απλών περιγραφικών μέτρων συμπέραναν ότι η σπουδαιότητα μιας 

                                                                 
128 Dietrich J.K. and E. Sorensen (1984), “An application of logit analysis to prediction of merger 

targets”, Journal of Business Research, 12, pp. 393-402. 
129 Matsusaka J.G. (1993), “Target profits and managerial discipline during the conglomerate merger 

wave”, The Journal of Industrial Economics, Vol. 41, No. 2, June, pp. 179-189. 
130 Τσαγκανός Α. (2007), “Χαρακτηριστικά και πρόβλεψη επιχειρήσεων στόχων εξαγοράς – 

Συγκριτική ανάλυση και ανάπτυξη νέων οικονομετρικών υποδειγμάτων”, Διδακτορική Διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 38-40. 

 
131 Angwin, D. and B. Savill (1997), “Strategic perspectives on European cross -border acquisitions: a 

view from top European Executives”, European Management Journal, 15 (4), pp. 423-435. 
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εξαγοράς σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ειδικά μάλιστα 

όταν η νέα αγορά έχει ομοιότητες στο πλαίσιο ανάπτυξης σε σχέση με τη μητρική 

αγορά. Κύριο πλεονέκτημα μιας διασυνοριακής εξαγοράς θεωρείται η ταχύτητα εισόδου 

και ο έλεγχος της νέας αγοράς, ενώ βασικό μειονέκτημα είναι το υψηλό ρίσκο σε σχέση 

με μια εσωτερική εξαγορά. Ακολούθως, ως κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας 

εξαγοράς ορίστηκαν το στρατηγικό πλεονέκτημα, η υγιής χρηματοοικονομική 

κατάσταση και το μερίδιο αγοράς της εταιρίας στόχου. Τέλος δεν υπήρξε κάποια 

ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά το μέγεθος των εταιριών αυτών. 

Chatterjee 2000132: Βασιζόμενος σε εξαγορές πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εξετάζει την 

χρηματοοικονομική επίδοση εταιριών που προβαίνουν σε τέτοια εξαγορά (ΠΕ). 

Εξετάστηκαν 25 εταιρίες ΠΕ (και με την απόρριψη των outliers) οι οποίες προέκυψαν 

από τις εξαγορασμένες που άνηκαν στο άνω τεταρτημόριο της κατανομής του μεγέθους 

τους. Με τη χρήση των υποδειγμάτων Market-Adjusted Returns Model (MAR) και 

Market Model (MM) (σταθερό και γραμμικό αντίστοιχα) και του μέτρου Cumulative 

Abnormal Returns (CAR), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες που προβαίνουν 

σε εξαγορά μεγάλων εταιριών δεν βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική τους επίδοση ούτε 

υπερτερούν του πληθυσμού των ΠΕ. Θεωρητικά ο Chatterjee δεν θεωρεί το υψηλό 

μέγεθος ως κίνητρο στρατηγικής εξαγοράς αλλά ως ένα μέτρο το οποίο έπαψε να 

αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή της MCC σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 

μάλιστα έπειτα από τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες (π.χ junk bonds) της δεκαετίας 

του 1980. 

Harris and Robinson 2002133: Συγκρίνουν την επίδοση των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων του Η.Β που εξαγοράστηκαν από ξένους με αντίστοιχες που 

λειτουργούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες, με κύριο στόχο τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών αυτών των εξαγορών. Ο πληθυσμός των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων του Η.Β χωρίζεται σε 8 μέρη με το κύριο βάρος να δίδεται σε αυτές που 

άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το βασικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

παραγωγικότητα των εταιριών αυτών, προβαίνοντας στην ανάλυση με τη χρήση 

χρηματοοικονομικών δεδομένων και της γενικευμένης μεθόδου των ροπών (Generalized 

Method of Moments - GMM). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ξένες εταιρίες 

εξαγοράζουν βιομηχανίες με υψηλή παραγωγικότητα στον κλάδο τους για την περίοδο 

1987 – 1992. Μάλιστα προτιμούν αυτές που λειτουργούν στο ίδιο κλαδικό περιβάλλον 

με τις εξαγορασθείσες τις περιόδου 1982 – 1986. 

Alcalde and Espitia 2003134: Οι συγγραφείς ερευνούν τα χαρακτηριστικά των 

εξαγορασμένων επιχειρήσεων στην Ισπανία μέσω τεσσάρων θεωρητικών υποθέσεων 

που έχουν εμφανισθεί κατά κόρον στη βιβλιογραφία. Το δείγμα περιλαμβάνει 69 

                                                                 
132 Chatterjee, R.A. (2000), “The Financial performance of companies acqu iring very large takeover 

targets”, Applied Financial Economics, 10, pp. 185-191. 
133 Harris, R. and C. Robinson (2002), “The effect of foreign acquisitions on total productivity: plant -

level evidence from U.K. manufacturing, 1987-1992”,  The Review of Economics and Statistics, 84 

(3), pp. 562-568. 
134 Alcalde N. and M. Espitia (2003), “The Characteristics of Takeover Targets: The Spanish 

Experience 1991-1997”, Journal of Management and Governance, 7, pp. 1-26. 
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εξαγορασμένες επιχειρήσεις και κατ’ αναλογία κλάδου και έτους 69 μη εξαγορασμένες 

επιχειρήσεις, όλες μη χρηματοοικονομικές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ισπανίας. 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται και μη χρηματοοικονομικές μεταβλητές με κύριο 

βάρος να δίδεται στη δομή ιδιοκτησίας. Με τη χρήση του υποδείγματος logit και 3 

εξειδικεύσεις αυτού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεωρία της πειθαρχίας του 

management δεν εμφανιζόταν σημαντική στην Ισπανική αγορά. Πιο συγκεκριμένα μόνο 

η υπόθεση της ανισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και διαθέσιμων πόρων (growth – 

resource imbalance) ευσταθούσε και στις 3 οικονομετρικές εξειδικεύσεις, ενώ αυτή του 

μικρότερου μεγέθους για τις εξαγορασμένες ήταν σημαντική μόνο σε μία εξειδίκευση 

του logit. Γενικά, δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο προφίλ των 

εξαγορών, δικαιολογώντας το αυτό εμπειρικά με την περιορισμένη επεξηγηματική ισχύ 

των εκτιμώμενων υποδειγμάτων και θεωρητικά με την απουσία ενός κυρίαρχου 

κινήτρου εξαγοράς που υπερέχει των υπολοίπων όπως και στον ταυτόχρονο συνδυασμό 

πολλών εξ’ αυτών των κινήτρων που υφίστανται σε μία και μόνο εξαγορά. 

Weir and Laing 2003135: Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των εξαγορασμένων 

επιχειρήσεων στο Η.Β, με εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα από μια φιλική 

συμφωνία των δύο πλευρών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 5 μεταβλητές 

χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχοντας ισάριθμες 

υποθέσεις με τη χρήση μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών μεθόδων (logit). Το 

δείγμα αποτελείται από 104 Σ&Ε φιλικού χαρακτήρα το 1998 και 104 μη Σ&Ε κατ’ 

αντιστοιχία μεγέθους, έτους και βιομηχανικού κλάδου. Από την ανάλυση εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι οι φιλικά εξαγορασμένες εταιρίες είναι πιο αποδοτικές, χρησιμοποιούν 

το ενεργητικό τους πιο αποτελεσματικά, έχουν χαμηλότερο λόγο αξίας αγοράς προς 

λογιστική (market to book value ratio) και δαπανούν λιγότερο κεφάλαιο σε σχέση με τις 

μη εξαγορασμένες. 

Espahbodi and Espahbodi 2003136: Εξετάζουν και συγκρίνουν την προβλεπτική 

ικανότητα τεσσάρων υποδειγμάτων (logit, probit, LMDA και δέντρο απόφασης). Σαν 

δέντρο απόφασης χρησιμοποιήθηκε το Regression tree με τις διακλαδώσεις να 

προκύπτουν κάνοντας χρήση του κριτηρίου Gini. Το δείγμα εκτίμησης αποτελείται από 

133 εξαγορασμένες του τελευταίου εξαμήνου του 1997 και 399 μη εξαγορασμένες. 

Δηλαδή χρησιμοποιείται η αναλογία 1 προς 3 από τον ίδιο κλάδο και με το ίδιο τελικό 

οικονομικό έτος. Από την άλλη πλευρά στο δείγμα επικύρωσης υπήρχαν 38 

εξαγορασμένες και 200 μη εξαγορασμένες επιχειρήσεις για τους πρώτους 2 μήνες του 

1998. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το δέντρο 

απόφασης υπερέχει των υπολοίπων υποδειγμάτων με ποσοστά πρόβλεψης στο δείγμα 

επικύρωσης 66% και 55% αντίστοιχα (όπως αποδεικνύεται από τη σημαντικότητα των 2 

X ελέγχων). Η υπεροχή αυτή δικαιολογήθηκε από τους ερευνητές λόγω της 

                                                                 
135 Weir C. and D. Laing (2003), “The selection of friendly take-over targets in the U.K.: some 

empirical evidence”, Management Decision, 41/6, pp. 550-557. 
136 Espahbodi H. and P. Espahbodi (2003), “Binary choice models and corporate takeover”, Journal of 

Banking and Finance, 27, pp. 549-574. 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών η οποία εντοπίζεται στο δέντρο απόφασης 

όπου οι διακλαδώσεις συμβαίνουν κυρίως με αυτές τις μεταβλητές. Παράλληλα, η 

υπεροχή του δέντρου απόφασης οφείλεται στο ότι δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές, 

όπως τα άλλα υποδείγματα. Τέλος οι ερευνητές αποφεύγουν να καταλήξουν σε ένα 

γενικό συμπέρασμα για την υπεροχή του δέντρου, θεωρώντας ότι πρέπει να 

πραγματοποιηθούν και άλλες μελέτες με άλλα δεδομένα και θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Bester J. 2004137: Έχοντας ως υπόβαθρο τη θεωρία για τον έλεγχο της αγοράς (MCC), η 

εργασία αυτή επιδιώκει να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των στόχων εξαγοράς στη 

Σλοβενία μέσα από τα κίνητρά τους, θεωρώντας ότι αυτά (κίνητρα) έρχονται σε 

αντίθεση μεταξύ τους και αλλάζουν δυναμικά κατά τη διαδικασία εξαγοράς. Αυτό το 

στηρίζει στο γεγονός ότι μέχρι τώρα καμία μελέτη δεν είχε τις ίδιες μεταβλητές 

στατιστικά σημαντικές με κάποια άλλη. Για το σκοπό αυτό (και δοθέντος ότι ο αριθμός 

των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων στη Σλοβενία είναι πολύ μικρός) προσδιόρισε ένα 

σύνολο 38 κινήτρων εξαγοράς και με τη διαδικασία των ερωτηματολογίων από 

managers εταιριών, έλαβε απαντήσεις σε τιμές κλίμακας αύξουσας σημαντικότητας για 

κάθε κίνητρο χωριστά καθώς και για την πιθανότητα εξαγοράς της κάθε εταιρίας. Στη 

συνέχεια με τη χρήση του υποδείγματος ordered probit (λόγω της μορφής των 

εξαρτημένων μεταβλητών) και τη χρήση δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κίνητρα της αγοράς (market motives) 

επικρατούν σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά και άλλα πιο εξειδικευμένα κίνητρα. 

Επίσης, το γεγονός ότι οι ίδιες επεξηγηματικές μεταβλητές ήσαν στατιστικά σημαντικές 

με αντίθετο πρόσημο για κίνητρα ίδιας φύσης, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτή 

είναι η βασική αιτία χαμηλής προβλεπτικής ικανότητας των οικονομετρικών 

υποδειγμάτων, αφού δεν λαμβάνουν κάτι τέτοιο υπόψη. 

Gioia and Thomsen 2004138: Οι ερευνητές ελέγχουν μια διπλή υπόθεση γνωστή ως 

διπλή υπόθεση “λεμονιών” (Double Lemons Hypothesis). Αυτή αποτελείται από δύο 

επιμέρους σκέλη όπου στο πρώτο γίνεται η υπόθεση ότι οι στόχοι εξαγορών έχουν 

“φτωχότερη” χρηματοοικονομική επίδοση από τους μη στόχους. Στο δεύτερο 

υποστηρίζεται ότι οι ξένοι εξαγοράζουν επιχειρήσεις με χειρότερη χρηματοοικονομική 

κατάσταση από αυτή των εταιριών που εξαγοράζονται από εγχώριους επενδυτές. Για το 

σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα για Σ & Ε στη  Δανία την περίοδο 1990 

– 1997. Για το έλεγχο της πρώτης υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το κλασσικό logit 

υπόδειγμα με δείγμα ελέγχου όλες τις μη εξαγορασμένες εταιρίες (χωρίς να έχει γίνει 

αντιστοιχία κατά κλάδο και μέγεθος), ενώ για τον έλεγχο της δεύτερης υπόθεσης το 

σύνολο των Σ & Ε χωρίστηκε σε Σ & Ε που πραγματοποιήθηκαν από ξένους και Σ & Ε 

που πραγματοποιήθηκαν από εγχώριους επενδυτές, κάνοντας χρήση του κλασσικού 

υποδείγματος του Heckmann με διόρθωση για τη μεροληψία ετερογένειας. Επίσης, οι 

επιδράσεις του κλαδικού βιομηχανικού περιβάλλοντος (industry effects) ελέγχθηκαν με 

τη χρήση ψευδομεταβλητής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ισχύουν οι παραπάνω 

                                                                 
137 Bester J. (2004), “Takeover Theories and Prediction Models - The Case of Slovenian Privatized 

Companies” Working Paper. 
138 Gioia C. and S. Thomsen (2004), “International Acquisitions in Denmark 1990-1997: Selection and 

Performance” Applied Economics Quarterly, 50(1), 61-88. 



~ 69 ~ 
 

υποθέσεις. Ιδιαίτερα, η αδυναμία των ξένων αγοραστών να επιλέξουν τους βέλτιστους 

στόχους (Cherry–picking) προέρχεται από τις σαφώς μεγαλύτερες ασυμμετρίες 

πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους εγχώριους αγοραστές. 

Bellak et al. 2006139: Η εργασία αυτή χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη. Στο πρώτο 

μέρος διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται από 

ξένους επενδυτές στην Αυστρία (για την περίοδο 1985 – 2002). Τα χαρακτηριστικά 

αυτά συγκρίνονται με τα αντίστοιχα επιχειρήσεων που δεν έχουν εξαγορασθεί ή έχουν 

εξαγορασθεί από εγχώριους επενδυτές. Η αντιστοιχία για τα δύο είδη επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται με την χρήση της μεθοδολογίας Kernel matching. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται το κλασσικό probit υπόδειγμα όπου οι επιδράσεις του κλαδικού 

βιομηχανικού περιβάλλοντος (industry effects) ελέγχονται διαμέσου ψευδομεταβλητών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ξένοι επενδυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε 

εταιρίες με υψηλή παραγωγικότητα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (Cherries), με 

συνέπεια να μην υποστηρίζεται η MCC. Στο δεύτερο μέρος ελέγχεται κατά πόσο οι 

ξένοι επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων που εξαγοράζουν, 

κάτι που ελέγχεται με τη χρήση του “Difference – in – Difference estimator”. Σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι επιδράσεις μετά την εξαγορά για τα “Cherries” ήταν 

αρνητικές τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην παραγωγικότητα, σε αντίθεση με τα 

“lemons” όπου οι αντίστοιχες επιδράσεις ήταν θετικές. 

Buehler et al. 2006140: Οι συγγραφείς προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των 

συγχωνευμένων επιχειρήσεων της Ελβετίας για την περίοδο 1995 – 2000. Μέσα από 

ένα συνδυασμό βάσεων δεδομένων λαμβάνουν το σύνολο των συγχωνευμένων 

επιχειρήσεων της παραπάνω περιόδου, χρησιμοποιώντας μεταβλητές εξειδικευμένες 

προς την εταιρία και τον κλάδο (firm- and industry- specific) καθώς και 

μακροοικονομικούς παράγοντες με οικονομετρική μέθοδο ανάλυσης υιοθετούν το 

υπόδειγμα επιβίωσης του Cox με χρονικά μεταβαλλόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές και 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από 

μεγάλο μέγεθος, μικρή ηλικία, σχετίζονται θετικά με τη μακροοικονομική ανάπτυξη και 

είναι ασυσχέτιστες με την εξαγωγική δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

4.1 Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι επιπτώσεις που έχουν οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις στις εργασιακές σχέσεις. Καταρχάς παρατίθενται οι επιπτώσεις που 

αυτές έχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, ούτως ώστε να αντιληφθούμε ότι οι επιπτώσεις 

είναι οι ίδιες και στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια δίνονται οι συνέπειές τους στη 

Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και πώς αυτές επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 

τις εργασιακές σχέσεις. Όμως, επειδή υπάρχουν, καθώς ερευνήσαμε, αρνητικές 

επιπτώσεις, δίνουμε και τους τρόπους που αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τέλος 

και στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε την έρευνα του Ινστιτούτου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

αναφορικά με τις επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις εργασιακές 

σχέσεις. 

4.2 Οι επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στις Εργασιακές 

Σχέσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Στις ευρωπαϊκό χώρο, ιδιαίτερα τις χώρες της «Δυτικής» Ευρώπης, λόγω των 
αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και των νέων οικονομικών προσανατολισμών τα 

τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν, περιόρισαν ή μετέβαλαν τους 
παραγωγικούς τους στόχους ή ακόμη μετέφεραν σε άλλες περιοχές ή χώρες τις 

παραγωγικές τους εγκαταστάσεις. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανισθεί ένα κύμα 
ομαδικών απολύσεων, υποαπασχόλησης και γενικότερα προβλημάτων στις 
εργασιακές σχέσεις, και αντιδράσεων του συνδικαλιστικού κινήματος141.  

  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των μετασχηματισμών των 

επιχειρήσεων αυξήθηκε σημαντικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και ύστερα 

από μια μικρή κάμψη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρουσιάζει όλο και 

μεγαλύτερη ανάκαμψη. 

Η παγκόσμια εικόνα της οικονομίας καθώς και η άνοδος του ευρώ έναντι του 

δολαρίου, συνέβαλλαν στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στο χώρο 

του ευρώ και επέτειναν τις συνεχώς αυξανόμενες αναδιαρθρώσεις των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων.  

Μία εικόνα του πρόσφατου παρελθόντος αλλά και των επερχόμενων εξελίξεων που 

επιφέρουν οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων, μας παρέχουν τα επίσημα στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων. Οι πραγματοποιηθείσες ή 

                                                                 
141 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 

Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 23-30.   
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εξαγγελθείσες απολύσεις ως συνέπεια συγχωνεύσεων και εξαγορών εντός της Ε.Ε. 

κατά τα έτη 2002-2007 ανέρχονται σε 32.511, ενώ οι σχεδιαζόμενες νέες θέσεις σε 

520 ( σε δείγμα εταιριών που απασχολούν άνω των 250 ατόμων).  

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων142 

αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας με δυσμενείς 

επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις, τόσο σε επίπεδο απασχόλησης, όσο και στη 

διαμόρφωση των όρων και εργασιακών συνθηκών. Ο προβληματισμός 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι συγχωνεύσεις προγραμματίζονται και 

υλοποιούνται143:  

• έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων και σημαντικές απολύσεις,  

• εντατικοποιημένες εργασιακές σχέσεις και  

• ελλιπείς μηχανισμοί αποζημίωσης.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 10.734 θέσεις εργασίας χάθηκαν, ως συνέπεια 

εξαγορών και συγχωνεύσεων μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2007 στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση συγχώνευσης 

των εταιριών Unicredit-Capitalia, από την οποία προήλθε απώλεια 8.000 θέσεων 

εργασίας. Οι οργανωτικές αλλαγές που επιφέρει η συγχώνευση κυρίως μέσω της 

δημιουργίας διπλών, ταυτόσημων θέσεων, επικάλυψης αρμοδιοτήτων και 

πλεονάζοντος προσωπικού, επιφέρουν μοιραία δραστική μείωση του εργατικού 

δυναμικού και αλλαγές επί το δυσμενέστερο στις εργασιακές σχέσεις. Καταγράφεται 

μάλιστα το φαινόμενο, αυτή ακριβώς η μείωση του κόστους εργασίας, να αποτελεί το 

κίνητρο της διαδικασίας των μετασχηματισμών των επιχειρήσεων (συγχωνευτικής 

διαδικασίας). 

  Ακόμη όμως, και όταν λόγω της συγχώνευσης, δημιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας, αυτές είναι δυσανάλογες συγκριτικά με αυτές που χάνονται, καθώς ο 

αριθμός των απωλειών πάντοτε υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που 

δημιουργούνται. Ως βασικός λόγος απώλειας της θέσης εργασίας εμφανίζεται στις 

περισσότερες χώρες, η λήξη της προσωρινής απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου που δεν ανανεώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης), 

ενώ ακολουθούν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) και η πρόωρη 

συνταξιοδότηση (η οποία εμφανίζεται συχνά με τη μορφή της εθελούσιας εξόδου).  

  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στην ΕΕ-25 με την μορφή της απώλειας της θέσης εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονες 

για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), ως 

πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

                                                                 
142 Καλογεράκης Γ. (2013), “Οικονομικές συνέπειες και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις”, πτ. εργασία, Πρέβαζα, σελ. 43-45. 
143 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 

Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 23-30.   
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4.3 Συνέπειες των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) 

Οι περισσότερες επιπτώσεις των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στις εργασιακές 

σχέσεις και στην απασχόληση, είτε αυτές εξετάζονται σε μικρο-οικονομικό 

(επιχείρηση) είτε σε μακρο-οικονομικό επίπεδο (οικονομία, ομάδα οικονομιών), 

περνούν μέσα από αλλαγές σε βασικά στοιχεία ή και στη γενικότερη φιλοσοφία των 

πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις αντίστοιχες επιχειρησιακές 

ενότητες. Γι’ αυτό και είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τον τρόπο που οι εξελίξεις 

αυτές επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τις επιμέρους πολιτικές Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Ειδικές μελέτες για το θέμα εντοπίζουν δύο βασικές περιπτώσεις, με 

σαφώς διαφορετική επίπτωση στις ασκούμενες πολιτικές, επομένως και στη 

φιλοσοφία οργάνωσης και εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων144: 

1. Συντονισμένη ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός Ομίλου Εταιρειών. Σε αυτή την 

περίπτωση, η εξαγορά γίνεται κυρίως με σκοπό πρόσθετα οικονομικά οφέλη 

(ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός ομίλου ή ανάπτυξη με σκοπό τη μεταπώληση της 

επιχείρησης). Η επιχείρηση εντάσσεται σε έναν όμιλο, η κεφαλή του οποίου 

επιβάλλει στα κατώτερα επίπεδα στόχους σχετικά βραχυπρόθεσμους, στο μέτρο που 

δεν ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις όποιες συνέργιες ανάμεσα στις επιμέρους 

λειτουργικές ενότητες που αποτελούν τον όμιλο. Αυτή η επιλογή οδηγεί σε 

σημαντική αυτονομία των επιμέρους επιχειρήσεων ή λειτουργικών ενοτήτων και σε 

σχετική αποκέντρωση στην άσκηση πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Βέβαια, οι 

οικονομικοί περιορισμοί της μητρικής εταιρείας , μπορεί να μειώνουν σημαντικά τη 

διακριτική ευχέρεια των επιμέρους διευθυντικών στελεχών, δεδομένου ότι κάθε 

απόφασή τους σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να επιδρά στο συνολικό 

κόστος, επομένως και στη συνολική οικονομική απόδοση του ομίλου. Αυτό ισχύει 

πολύ περισσότερο σε θέματα μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο Ανθρώπινο 

Δυναμικό (Εκπαίδευση, σχεδιασμός καριέρας κ.λπ.), για τα οποία περιορίζονται οι 

αρμοδιότητες και τα περιθώρια παρέμβασης των αντίστοιχων στελεχών. 

  Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης των συλλογικών 

εργασιακών σχέσεων ή και πολιτικές εξατομίκευσής τους, με εντοπισμό κέντρων 

κέρδους και κόστους, διαφοροποιημένες πολιτικές ανάπτυξης προσωπικού και 

υποκίνησης, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως σε 

βραχυπρόθεσμη βάση. Συνολικά, διαμορφώνεται μια Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού «πολλών ταχυτήτων», που διατηρεί και αναπτύσσει έντονα 

                                                                 
144 Γεωργακοπούλου Β., (2000), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 

συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», τεύχος 20, Επιθεώρηση Εργασιακώ ν 

Σχέσεων.   
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διαφοροποιημένα (από άποψη αμοιβής, δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας) 

εργασιακά καθεστώτα, με επιλεκτικές και αποκεντρωμένες πολιτικές, με 

διαφορετικές ρυθμίσεις και αρμοδιότητες μεταξύ επιχειρήσεων ή και λειτουργικών 

ενοτήτων του ίδιου ομίλου, ακόμα και της ίδιας επιχείρησης. Εννοείται ότι η 

κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συλλογική εκπροσώπηση και 

έκφραση των εργαζομένων, περιορίζοντας ανάλογα τη δύναμη των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. 

2. Αξιοποίηση πλήρης επιχειρησιακή ολοκλήρωση – ουσιαστικών συνεργιών. Σε 

αυτή την περίπτωση η εξαγορά γίνεται κυρίως με στόχο την αναζήτηση και 

αξιοποίηση ουσιαστικών συνεργιών ανάμεσα στην εξαγοράζουσα και στην 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η αναζήτηση τέτοιων συνεργιών μπορεί να αναφέρεται: 

- σε κάθετη ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα επιχείρηση να ελέγχει 

διαφορετικές φάσεις παραγωγής /εμπορίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας) 

- σε οριζόντια ολοκλήρωση (έτσι ώστε η εξαγοράζουσα επιχείρηση να επωφελείται 

από ένα ενιαίο δίκτυο διανομής, από παρόμοια τεχνολογία παραγωγής κ.λπ.) 

- σε χωροταξική ολοκλήρωση (η εξαγοράζουσα επιχείρηση ενισχύει την παρουσία 

και τη θέση της σε διαφορετικές περιοχές, χώρες κ.λπ.). 

  Οι εξαγορές αυτές συνδυάζονται, αργά ή γρήγορα, με συγχώνευση των ενεχόμενων 

επιχειρήσεων. Η παρέμβαση της Διοίκησης του ομίλου στην εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση δεν περιορίζεται στον γενικό οικονομικό έλεγχο, αλλά επηρεάζει άμεσα 

και σημαντικά όλα τα θέματα παραγωγής και οργάνωσης, προχωρώντας, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, σε συνολικό ανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της. Οι 

επιπτώσεις στο είδος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα αναπτυχθεί 

τελικά είναι σ’ αυτή την περίπτωση, άμεσες και σημαντικές. Οι πολιτικές 

συγκεντροποιούνται, ασκούνται δηλαδή με βάση ενιαία πλαίσια, όργανα και 

φιλοσοφία, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια διαφοροποίησης ανάλογα με τα 

προϋπάρχοντα (και συνήθως διαφορετικά) εργασιακά καθεστώτα ή και τις 

υφιστάμενες στις επιμέρους επιχειρήσεις πρακτικές. Στην περίπτωση αυτή 

ανακύπτουν τα περισσότερα προβλήματα προσδιορισμού ενός αποτελεσματικού και 

κατά το δυνατόν ενιαίου πλαισίου όρων αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους 

και τα στελέχη. 

3. Επικεντρωμένη – επιλεκτική επιχειρησιακή ολοκλήρωση. Από ορισμένους 

μελετητές έχει ωστόσο επισημανθεί και μια τρίτη περίπτωση: όταν η εξαγοράζουσα 

επιχείρηση, απορροφώντας επιλεκτικά ή ολικά την εξαγοραζόμενη, αποφασίζει να 

επικεντρωθεί σε ένα κύριο προϊόν/ υπηρεσία, σε ένα συγκεκριμένο είδος πελατείας, 

αγοράς ή και περιοχής. 

  Σε αυτή την περίπτωση, η ελέγχουσα επιχείρηση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε 

ένα σχετικά περιορισμένο πυρήνα εργαζομένων και στελεχών, που θεωρεί 

απαραίτητα για την αποδοτική και ανταγωνιστική της λειτουργία. Σε αυτούς 



~ 74 ~ 
 

εφαρμόζει συγκροτημένες πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, που αντιστοιχούν στη 

δημιουργία/ διατήρηση μιας «εσωτερικής αγοράς εργασίας», 

αγοράς εργασίας, 

 κανόνες, ρυθμίσεις και παροχές 

 

Παράλληλα εγκαταλείπει ή εξωτερικεύει τις λιγότερο σημαντικές  δραστηριότητες σε 

υπεργολάβους – προμηθευτές ή/ και σε δορυφορικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν 

κάτω από σαφώς δυσμενέστερους και ασταθείς όρους αμοιβής και εργασίας. Τέτοιες 

πρακτικές έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τη θεωρία των οικονομικών και των 

κοινωνικών επιστημών, ως βασικός μηχανισμός κατάτμησης της αγοράς εργασίας 

τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι περισσότερες εμπειρίες από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις καταδεικνύουν τη 

σημασία και άλλων παραγόντων, εκτός των παραπάνω, όπως145: 

• η στρατηγική, 

• ο συσχετισμός δύναμης και οι σχέσεις της Διοίκησης με τη συλλογική 

εκπροσώπηση, 

• το θεσμικό πλαίσιο και τα πολιτιστικά δεδομένα κάθε χώρας/ περιοχής, 

• η κουλτούρα της επιχείρησης κ.ά., 

οδηγώντας σε πολύ διαφορετικές συσχετίσεις και αποτελέσματα. Ειδικότερα, μελέτες 

που έγιναν με βάση στοιχεία για τις διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

κατέδειξαν ότι η ποσοτική κυριαρχία των αγγλοσαξωνικών επιχειρήσεων (ΗΠΑ, 

Η.Β.) στις διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιβάλλει συγκεκριμένα 

πρότυπα διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις, τα 

οποία εστιάζονται σε στοιχεία όπως: 

• άμεση ελαχιστοποίηση κόστους προσωπικού, 

• εισαγωγή ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα στην ποσοτική της διάσταση 

(αποσταθεροποίησης διάρκειας σύμβασης, χρόνου και αμοιβής εργασίας), 

• προβλήματα αναγνώρισης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης – αντιθετικές σχέσεις με 

τη συλλογική εκπροσώπηση, - έντονα μονομερείς πρακτικές. 

Αντίθετα, τα επικρατούντα στην ηπειρωτική Ευρώπη πρότυπα Διοίκησης, 

εστιάζονται σε διαφορετικά στοιχεία όπως: 

                                                                 
145 Γεωργακοπούλου Β., (2000), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 

συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», τεύχος 20, Επιθεώρηση Εργασιακών 

Σχέσεων. 
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• μακροχρόνιοι στόχοι διαχείρισης και επένδυσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό, 

• μεγαλύτερη βαρύτητα στην υποκίνηση και συμμετοχή του στους στόχους της 

επιχείρησης, 

• σημασία στην εκπαίδευση και την ποιοτική ευελιξία της εργασίας (πολυδυναμία του 

εργαζόμενου), 

• θεσμική αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης, 

• σαφείς κανόνες και ανεπτυγμένο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, 

• παράδοση σχέσεων συνεννόησης ή και συνεργασίας με τα συνδικάτα. 

Η σύγκρουση των παραπάνω διαφορετικών αντιλήψεων στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, που συνδέεται άρρηκτα με τη σημασία του παράγοντα «φιλοσοφία 

Διοίκησης», «υποκίνηση» και «επιχειρησιακή κουλτούρα» στις Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις, έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει στη σχετική επικράτηση του 

«αγγλοσαξωνικού προτύπου». Το πρότυπο αυτό κατηγορείται συχνά για δημιουργία 

σοβαρών προβλημάτων στην απασχόληση και στην ομαλότητα των εργασιακών 

σχέσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. 

Ανεξάρτητα από τη σημασία που αποδίδεται από τα διοικητικά πρότυπα, τη θεωρία 

και την πρακτική στους κοινωνικούς παράγοντες επιτυχίας των Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

και η αποτελεσματική υποκίνησή του στο πλαίσιο υλοποίησης των Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων είναι κρίσιμος για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε σχετικού 

εγχειρήματος146. 

 

4.4 Συνέπειες των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στις Εργασιακές Σχέσεις 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην 

απασχόληση και στα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού, είναι συνήθως 

σημαντικές και κατά κανόνα αρνητικές για την απασχόληση και τους όρους εργασίας 

πολλών ομάδων εργαζομένων, κυρίως εκείνων με ξεπερασμένη ή χαμηλή  

επαγγελματική ειδίκευση. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής και 

οικονομικής οργάνωσης, όξυνσης του ανταγωνισμού και με το σημερινό συσχετισμό 

δύναμης των κοινωνικών συνομιλητών, δημιουργούν υψηλές ανάγκες παρέμβασης 

και προστασίας για μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ανάλογης εμβέλειας κοινωνικές, 

διοικητικές, οργανωτικές και νομικές προκλήσεις. 

                                                                 
146 Γεωργακοπούλου Β., (2000), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 

συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», τεύχος 20, Επιθεώρηση Εργασιακών 

Σχέσεων. 
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Αυτές τις προκλήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν, με όλο και μεγαλύτερη 

δυσκολία τα μέρη, τα δικαστήρια, οι ειδικοί επιστήμονες, η Πολιτεία και οι κατά 

τόπους εποπτικές της αρχές147. 

Με βάση την διεθνή εμπειρία οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συνεπάγονται148: 

• Μείωση της απασχόλησης, κυρίως στο χαμηλής ειδίκευσης δυναμικό σε συνδυασμό 

με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και πρόωρης συνταξιοδότησης. 

• Δυσμενείς αλλαγές στους όρους εργασίας και απόπειρες μονομερούς επιβολής 

κανονισμών εργασίας. 

• Σημαντικές μεταβολές στο ρόλο και τα καθήκοντα των στελεχών με κατεύθυνση 

την ευελιξία και την πολυδυναμία (αξιολόγηση εργασίας, καθορισμός διαφορετικών 

αρμοδιοτήτων που μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στον τόπο, τον χρόνο και τα 

καθήκοντα εργασίας, τρόπους αμοιβής). 

• Σχετική αύξηση της απασχόλησης στο ειδικευμένο και νεότερο προσωπικό. 

• Σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης και εναρμόνισης των διαφορετικών 

συστημάτων διοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης της εργασίας. 

• Συστήματα εργασιακών σχέσεων πολλαπλών ταχυτήτων στην ίδια επιχείρηση. 

• Επιθετική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. 

• Μονομερείς ρυθμίσεις στην βάση του διευθυντικού δικαιώματος. 

• Προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και δομής 

των φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων. 

Είναι γνωστό ότι οι γενικές διασφαλίσεις της απασχόλησης και των υφιστάμενων 

εργασιακών δικαιωμάτων, που ρητά παρέχονται από την εθνική και την κοινοτική 

νομοθεσία σε περίπτωση μεταβίβασης - συγχώνευσης επιχειρήσεων, τίθενται σε 

δοκιμασία. Μπορούν μάλιστα να καταστούν αναποτελεσματικές σε περίπτωση 

τεχνικο-οργανωτικών αλλαγών, ανασχεδιασμού δραστηριοτήτων ή συρρίκνωσης 

εργασιών μετά τη μεταβίβαση, ιδίως εάν αυτή συνοδεύεται από απορρόφηση ή 

συγχώνευση επιχειρήσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες ή/ και με τελείως 

διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα. Από τη διεθνή εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι σε 

κάθε περίπτωση ιδιοκτησιακής μεταβολής λειτουργούν, κατά κανόνα σε βάρος της 

απασχόλησης και του εργασιακού status quo, 3 βασικές επιδράσεις: 

1) Επίδραση εξαγοράς: οδηγεί σε γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως 

εργασιακού, με ανασχεδιασμό/ εξορθολογισμό / κατάργηση επικαλυπτόμενων 

                                                                 
147 Γεωργακοπούλου Β., (2000), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 

συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», τεύχος 20, Επιθεώρηση Εργασιακών 

Σχέσεων. 
148 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 

Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 31. 
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λειτουργιών, εξωτερίκευση άλλων, αλλά και με ευρύτερες εφαρμογές 

αυτοματοποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας, που συνήθως οδηγούν σε 

απολύσεις, σε περικοπές παροχών, σε επιλεκτική υποβάθμιση ή και στην κατάργηση 

εργασιακών κεκτημένων, με στόχο την άμεση και κατά το δυνατόν θεαματική 

βελτίωση της κερδοφορίας. 

2) Πολυεθνική επίδραση (εάν ο αγοραστής είναι ξένη πολυεθνική επιχείρηση): 

αξιοποιεί τις υφιστάμενες διαφορές στα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων και 

τη δυνατότητα του «διαίρει και βασίλευε» για την απορρύθμιση των εργασιακών 

σχέσεων και τη μείωση του εργατικού κόστους. Πέρα από τα παραπάνω, 

αξιοποιούνται και οι αδυναμίες συντονισμού των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο 

ή/ και υφιστάμενες αντιθέσεις μεταξύ τους ανά χώρα ή εκμετάλλευση. 

3) Επίδραση στην επιχειρησιακή κουλτούρα: τάση για επιβολή ενός νέου (συχνά 

εισαγόμενου) στυλ διοίκησης και διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, με βάση 

τις προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφία διοίκησης της αγοράστριας εταιρείας. 

Η τάση αυτή θέτει συχνά σε δοκιμασία κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης: ανατρέπονται 

τα υπάρχοντα εργασιακά δεδομένα, τα συστήματα διοίκησης, την ιεραρχία ή και το 

ίδιο το σύστημα των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα πολώσεις, 

τριβές και πολυάριθμες εστίες βλαπτικών μεταβολών για μεγάλες ομάδες 

εργαζομένων. 

Οι συγχωνεύσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, ιδιαίτερα αν 

εξετασθούν μακροπρόθεσμα. Στην πράξη, όχι μόνο δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, 

αλλά οδηγούν σε ραγδαία μείωσή τους, λόγω συρρίκνωσης των αριθμών των 

επιχειρήσεων και των καταστημάτων τους και περικοπές θέσεων λόγω «επικάλυψης» 

αρμοδιοτήτων. 

Παρά το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις των 

επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγούν τελικά σε μείωση της απασχόλησης και 

σε απορρύθμιση των υφιστάμενων (προς την αναδιάρθρωση) εργασιακών σχέσεων. 

Πολλές φορές, οι νέοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να χειρισθούν το εργασιακό καθεστώς 

της επιχείρησης που έχουν εξαγοράσει και αποφασίζουν: 

• περικοπές θέσεων εργασίας, 

• εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας, 

• ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, 

• απροθυμία σύναψης νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην επιχείρηση. 

Οι συγχωνεύσεις οδηγούν συχνά σε υπεργολαβίες, οι οποίες κατά συνέπεια οδηγούν 

στη μείωση της απασχόλησης, καθώς συχνά οι αποχωρούντες από την επιχείρηση 

εργαζόμενοι, είτε με συνταξιοδότηση ή με λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεν 

αντικαθίστανται με νέους αλλά επιλέγονται σε αντικατάστασή τους άτυπες μορφές 

απασχόλησης (συμβάσεις έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, τηλεργασία κ.ά.). Αλλά 
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και οι απασχολούμενοι με άτυπες σχέσεις εργασίας στον «παλαιό» εργοδότη, σπάνια 

συνεχίζουν την απασχόλησή τους στην συγχωνευόμενη επιχείρηση. 

  Οι συγχωνεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις συντελούνται με ολοένα και αυξανόμενους 

ρυθμούς, προκειμένου οι επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές. Ο 

σχεδιασμός, όμως, και η υλοποίηση των συγχωνεύσεων δεν θα πρέπει να γίνονται 

μόνο με οικονομικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι 

κοινωνικές συνέπειες που την ακολουθούν τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι επιπτώσεις των εξαγορών (η πλειοψηφία των οποίων είναι 

ιδιωτικοποιήσεις) και των συγχωνεύσεων (που ολοκληρώθηκαν ή επίκεινται) στην 

απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα 

εντοπίζονται στις απαντήσεις που δόθηκαν από τα συνδικάτα σε έρευνα της ΟΤΟΕ. 

Σε αυτές παρατηρείται149: 

• Ακόμα και εάν υφίστανται εγγυήσεις για την απασχόληση γενικά, εκφράζονται 

ανησυχίες ως προς τους όρους, τη διάρκεια και τις προοπτικές διατήρησης των 

θέσεων εργασίας για τους ήδη απασχολούμενους, με κύρια αιχμή τη φύση της 

εργασιακής σχέσης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και την προοπτική διατήρησής 

της στο μέλλον. Ανησυχίες εκφράζονται και για την αποσταθεροποίηση – 

υποβάθμιση των υφιστάμενων ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών, με τη 

δημιουργία ιδιαίτερα ετερογενών καταστάσεων στην ίδια επιχείρηση, ανάλογα με την 

αρχική προέλευση των εργαζομένων. 

• Η επιλεκτική εξοικονόμηση ή δραστική περικοπή κόστους εργασίας, που συνοδεύει 

συνήθως μια «ακριβή» εξαγορά, με στόχο να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα για 

τους επενδυτές – μετόχους, συμβαδίζει με αλλαγές στον τρόπο αμοιβής (αμοιβή-

πακέτο) και με δημιουργία αδιαφάνειας στη σχέση ελάχιστων νομίμων και 

καταβαλλόμενων αποδοχών. Παρουσιάζεται αδυναμία σύγκρισης μεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων/ θέσεων εργασίας, και αύξηση της σημασίας των 

πρόσθετων αμοιβών (bonus κ.λπ.), χωρίς σαφή κριτήρια αξιολόγησης και διανομής. 

• Είναι συχνές οι απόπειρες μονομερούς επιβολής νέων συστημάτων αξιολόγησης 

απόδοσης, προαγωγών, επιλογής, ανάδειξης και τοποθέτησης στελεχών, αλλά και 

νέων Κανονισμών Εργασίας, που συχνά ανατρέπουν σημαντικό μέρος των 

δεσμεύσεων του προηγούμενου εργοδότη στο προσωπικό του ή αρνούνται ευθέως το 

δικαίωμα της συλλογικής εκπροσώπησης στη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση 

των νέων εργασιακών δεδομένων, ακόμα και  το δικαίωμα της πληροφόρησης. 

• Έντονη είναι και η απαίτηση για πλήρη χρονική, γεωγραφική, επαγγελματική 

κινητικότητα – διαθεσιμότητα των εργαζομένων, προκειμένου «να έχουν θέση και 

προοπτική» στην ενιαία επιχείρηση. Κατάσταση που οδηγεί σε συστηματικές 

παραβιάσεις συλλογικών ρυθμίσεων και συμφωνημένων, ακόμα και σε κλαδικό 

επίπεδο (ωράριο, άδειες, υπερωρίες κ.λπ.). 

                                                                 
149 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 

Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 45-46. 
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• Παράλληλα γίνονται προσπάθειες άμεσης, αν όχι βίαιης, αλλαγής της υπάρχουσας 

επιχειρησιακής ιεραρχίας, κουλτούρας και πρακτικής. Το πρόβλημα είναι έντονο στις 

συγχωνεύσεις ιδιωτικών Τραπεζών με Τράπεζες που ανήκαν στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και είχαν εξαιρετικά δομημένο (και σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένο διμερώς), 

εργασιακό και διοικητικό καθεστώς. 

• Δημιουργείται και συχνά διατηρείται ηθελημένα προσωπικό «πολλών ταχυτήτων» 

στο εσωτερικό της ενιαίας επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή παίρνει ορισμένες φορές 

διαστάσεις «επιχειρησιακού ρατσισμού», συνήθως σε βάρος του προσωπικού της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης. Σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στην ενότητα της 

συλλογικής έκφρασης, στην αρμοδιότητα, στην αντιπροσωπευτικότητα, γενικότερα 

στην αναγνώριση των υφιστάμενων συνδικαλιστικών φορέων από το νέο εργοδότη. 

Απόπειρες επιλεκτικού χειρισμού της συλλογικής εκπροσώπησης από αυτόν, δεν 

είναι καθόλου άγνωστες στο χώρο. 

• Γίνονται απόπειρες παράκαμψης ή και αμφισβήτησης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, σε κλαδικό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με ανάλογη 

προσπάθεια διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και 

αναγόρευσής του σε απόλυτη και αποκλειστική ρυθμιστική αρχή για τα εργασιακά 

θέματα της επιχείρησης. Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται οι παραβιάσεις κλαδικών – 

επιχειρησιακών ρυθμίσεων, κυρίως στα θέματα διαβούλευσης, αδειών και ωραρίου, 

κατάσταση που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες παρέμβασης από τα αρμόδια όργανα 

εποπτείας (Επιθεωρήσεις Εργασίας) και μάλιστα εκτός του ωραρίου κανονικής 

λειτουργίας αυτών των οργάνων. 

Οι έρευνες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, ειδικά για το θέμα των 

ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη, επισημαίνουν προβλήματα και ειδικότερα150: 

• Εμφανή μείωση της προστασίας της απασχόλησης. 

• Διάσπαση ουσιαστικών στοιχείων των εργασιακών σχέσεων, κυρίως με τη διάκριση 

ανάμεσα σε προϋπάρχον προσωπικό (που διατηρεί τα βασικά του δικαιώματα ή και 

τη μονιμότητα, εάν είχε καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου–περίπτωση των 

Ταχυδρομείων στη Δανία) και σε νέο (νεοπροσλαμβανόμενο), με πολύ πιο ευέλικτο 

και υποβαθμισμένο εργασιακό καθεστώς. 

• Σύστημα εργασιακών σχέσεων πολλών ταχυτήτων στην ίδια επιχείρηση, με 

συνέπειες στη δομή και στην ενότητα της συλλογικής εκπροσώπησης, στα πεδία της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης κ.λπ. 

• Περιπτώσεις κατάτμησης των κλαδικών ρυθμίσεων με εφαρμογή διαφορετικών ΣΣΕ 

στον ίδιο κλάδο (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, ιδίως στις τηλεπικοινωνίες). Η 

                                                                 
150 Γεωργακοπούλου Β., (2000), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 

συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», τεύχος 20, Επιθεώρηση Εργασιακών 

Σχέσεων. 
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κατάτμηση αυτή οδήγησε σε προβληματισμούς για τη δυνατότητα δημιουργίας 

καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού και κοινωνικού dumping στον ίδιο κλάδο. 

• Πιο «επιθετική» Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, με μεγαλύτερη έμφαση στην 

απόδοση της επιχείρησης και στην πιο αποτελεσματική διαχείριση κόστους εργασίας 

και παραγωγικότητας. Μάλιστα, υπάρχει σαφής τάση σύγκλισης και διάδοσης 

κριτηρίων και συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού από τον ιδιωτικό στο 

Δημόσιο Τομέα. 

• Τάση για περισσότερο μονομερείς ρυθμίσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης, βάσει 

του διευθυντικού δικαιώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προϋπάρχουσα συμμετοχή 

των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ιδιωτικοποιημένης επιχείρησης, διατηρήθηκε είτε με 

νομοθετική ρύθμιση (Γαλλία), είτε με συλλογική σύμβαση μετά την ιδιωτικοποίηση 

(Φινλανδία, Γερμανία). Παράλληλα φαίνεται να αναπτύσσονται νέες μορφές, 

οικονομικής κυρίως συμμετοχής των εργαζομένων στην ιδιοκτησία (διανομή 

μετοχών) και στα αποτελέσματα της επιχείρησης. 

• Έξαρση των συγκρούσεων, είτε άμεσα μεταξύ των μερών (Ην. Βασίλειο, Ελλάδα), 

είτε με την αξιοποίηση κατάλληλων πολιτικών και κοινωνικών «λόμπι» (Δανία, 

Ολλανδία, Νορβηγία). 

Συχνά η εξαγοράζουσα επιχείρηση δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αβεβαιότητας 

που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Πολλοί από 

αυτούς δε γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους ή θα απολυθούν μέσα στο 

ευρύτερο κλίμα των απολύσεων που συνοδεύει τις περισσότερες Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις. Η αβεβαιότητα μεταξύ των υπαλλήλων των επιχειρήσεων-στόχων, 

έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από πτώση 

ηθικού, άγχος, αύξηση απουσιών από την εργασία και μείωση παραγωγικότητας. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν οι εταιρίες που συγχωνεύονται ήταν σκληροί 

ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας εταιρίας να 

νιώθουν ηττημένοι, φοβισμένοι και συχνά προδομένοι. Οφείλεται επίσης στο γεγονός 

ότι οι εργαζόμενοι στην εξαγορασθείσα εταιρία δε γνωρίζουν ποιος θα είναι ο ρόλος 

τους στη νέα εταιρία καθώς επίσης και πώς θα ταιριάξουν οι προσωπικοί κι 

επαγγελματικοί τους στόχοι στην κουλτούρα του νέου οργανισμού. 

  Όσον αφορά στα υψηλά ιστάμενα στελέχη, μειώνεται η αίσθηση του καθήκοντός 

τους και η διάθεση συνεργασίας με τα στελέχη της επιχείρησης – αγοραστή, λόγω 

του ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με την αλλαγή του τρόπου που λειτουργούσαν ως 

εκείνη τη στιγμή και μετέωρα, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που θα έχουν στο εξής 

εν όψει της επικείμενης αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της επιχείρησης-στόχου. 

Ορισμένες φορές τα στελέχη αυτά, όπως εξάλλου και οι εργαζόμενοι της 

εξαγορασθείσας, έρχονται αντιμέτωποι με το αίσθημα της απώλειας της αναγνώρισής 

τους, φοβούνται πως η νέα εποχή που ξεκινά μετά την εξαγορά διαγράφει αυτόματα 
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όλα τα προηγούμενα επιτεύγματά τους και θα πρέπει από την αρχή να αποδείξουν την 

αξία τους151. 

 

4.5 Τρόποι Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων στις Εργασιακές Σχέσεις  

Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων απέτυχε στους οικονομικούς 

στόχους καθώς διενεργήθηκαν με τρόπο βλαπτικό για το ηθικό, την δημιουργικότητα 

και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή, και για να 

αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, 

θεσπίστηκαν απ’ το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νομοθετικά κείμενα, 

στα οποία δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, για να επιτευχθεί η «χρυσή 

τομή» μεταξύ της εξασφάλισης της σταθερότητας της απασχόλησης και της άσκησης 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

  Η συγχώνευση και γενικότερα η μεταβίβαση επιχειρήσεων συνιστά μια από τις 

περιπτώσεις, στις οποίες η επιχειρηματική δράση δημιουργεί πεδίο έντονης 

διακινδύνευσης για τα συμφέροντα των εργαζομένων της συγχωνευόμενης ή 

μεταβιβαζόμενης επιχείρησης και μάλιστα στο ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο της 

υπόστασης αλλά και του περιεχομένου της ατομικής σχέσης εργασίας. Το συμφέρον 

και των δυο φορέων της επιχείρησης, του παλαιού και του νέου, να απαλλαγούν από 

τους εργαζομένους της επιχείρησης προβαίνοντας σε απολύσεις ή και να μειώσουν 

τις δαπάνες της επιχείρησης μεταβάλλοντας τους όρους εργασίας, αποτελεί 

σημαντικό κίνδυνο απέναντι στον οποίο πρέπει να θωρακισθούν οι εργαζόμενοι. 

  Οι οδηγίες 77/187, 75/129/75 και 98/50 που αφορούν στις  μεταβιβάσεις των 

επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ομαδικών απολύσεων και 

η 94/45 για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχείρησης, συνιστούν αποτέλεσμα αυτών 

των προσπαθειών. Ωστόσο, παρά τη θεσμοθέτηση των κοινοτικών κειμένων, οι 

εργασιακές σχέσεις εξακολουθούν να πλήττονται από τους συνεχείς 

μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Σκοπός των οδηγιών 

είναι να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβολής του εργοδότη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν 

εργαζόμενοι υπό το «νέο» εργοδότη με τους όρους και τις συνθήκες που είχαν 

συμφωνήσει με τον «παλαιό» εργοδότη. Με την θέσπιση των κοινοτικών οδηγιών 

επιχειρήθηκε να διασφαλισθεί, ότι η ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής αγοράς δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των εργαζομένων 

των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. 

  Η σύγχρονη διεθνής τάση για ολοένα και περισσότερη ευελιξία στους όρους 

εργασίας και η αύξηση της ανεργίας στο Ευρωπαϊκό χώρο, έχει δημιουργήσει έντονες 

αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος κοινοτικού θεσμικού 

                                                                 
151 Παπαδάκης Β., (2002), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Αθήνα, 

εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 468-469. 
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πλαισίου. Οι οδηγίες έχουν εφαρμογή σε μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων 

ή τμημάτων εγκαταστάσεων σε άλλον επιχειρηματία, ως αποτέλεσμα νομικής 

μεταβολής ή συγχώνευσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται 

για τον εκχωρητή (παλαιό εργοδότη), απορρέουν από την σύμβαση εργασίας ή την 

εργασιακή σχέση, (υφιστάμενη κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης), και 

μεταφέρονται αυτοδικαίως, εξαιτίας της μεταβίβασης αυτής, στον εκδοχέα (διάδοχο 

εργοδότη). 

  Σύμφωνα με το περιεχόμενο των οδηγιών, μετά την μεταβίβαση, ο εκχωρητής 

παραμένει παράλληλα προς τον εκδοχέα, υπεύθυνος ως προς τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή σχέση και θα πρέπει να 

τηρεί τους συμφωνηθέντες με συλλογική σύμβαση όρους εργασίας, όπως αυτοί 

εφαρμόζονταν και έναντι του εκχωρητή, έως την ημερομηνία της καταγγελίας ή τη 

λήξη της συλλογικής σύμβασης ή την έναρξη της ισχύος ή την εφαρμογή της άλλης 

συλλογικής σύμβασης. Η μεταβίβαση της επιχείρησης δεν συνιστά αυτή καθ’ εαυτή 

λόγο απόλυσης για τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα παρά μόνον εάν αυτή κρίνεται 

απαραίτητη για λόγους «οικονομικού, τεχνικού ή οργανώσεως». 

  Κρίσιμος χρόνος, ωστόσο, για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

είναι αποκλειστικά ο χρόνος που συντελείται η μεταβίβαση (εξαγορά ή συγχώνευση), 

χωρίς να εξετάζεται η διατήρηση της απασχόλησης και το περιεχόμενο της 

εργασιακής σχέσης, σε στάδιο που προηγείται ή ακολουθεί τη συγχώνευση152. Η 

εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στις περισσότερες περιπτώσεις, δημιουργεί 

στους εργοδότες την υποχρέωση να ενημερώνουν τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων σε κάθε περίπτωση που σχεδιάζουν συγχώνευση, εξαγορά ή 

οποιοδήποτε μετασχηματισμό της νομικής μορφής της επιχείρησης τους, με εξαίρεση 

τη Φινλανδία όπου η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στις περιπτώσεις που η 

επικείμενη μεταβολή θα έχει επιρροή στις εργασιακές σχέσεις. 

 

4.6 Έρευνα του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για τις Επιπτώσεις των Εξαγορών 

και Συγχωνεύσεων στις Εργασιακές Σχέσεις 

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε μία έρευνα, τη χρονική περίοδο 

Σεπτεμβρίου 2004 μέχρι και Φεβρουαρίου 2007, με αντικείμενο τις επιπτώσεις του 

φαινόμενου των εξαγορών και των συγχωνεύσεων (ΕκΣ) στο πεδίο της απασχόλησης 

και των εργασιακών σχέσεων. Η έρευνα απευθύνθηκε σε εκπροσώπους επιχειρήσεων 

καθώς και σε σωματεία εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της  έρευνας δίνονται στη 

συνέχεια. Μετά από μια Εξαγορά ή Συγχώνευση η συχνότερη εξέλιξη που 

παρουσιάζεται στην επιχείρηση είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της. Οι 

εργοδότες επίσης θεωρούν ότι αλλάζει και ο τρόπος κατάρτισης του προσωπικού, ο 

τρόπος άσκησης της διοίκησης καθώς και οι εργασιακές σχέσεις. Αντίθετα, οι 

                                                                 
152 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 
Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 32 -33. 
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εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρώτα αλλάζει ο τρόπος άσκησης του διευθυντικού 

δικαιώματος ταυτόχρονα με τις εργασιακές σχέσεις και στη συνέχεια οι πολιτικές 

κατάρτισης του προσωπικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό 47% θεωρεί ότι αλλάζουν οι 

εργασιακές σχέσεις και το 41% ότι μειώνεται το προσωπικό. 

  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι o οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 

επιχειρήσεων αποτελεί την συνηθέστερη πρακτική μιας ποικιλίας πολιτικών που 

ακολουθούν της Εξαγοράς και Συγχώνευσης, όπως η ενίσχυση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης απέναντι στο 

προσωπικό, και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων. Η συνολική, τέλος, 

μείωση, του προσωπικού συνιστά την εξέλιξη που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο 

βαθμό εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών των επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο των 

εργασιακών δικαιωμάτων ανάμεσα στο προσωπικό των διαφορετικών εταιρειών που 

οδηγούνται σε εξαγορά ή συγχώνευση, με τις επιμέρους διαφορές που το 

χαρακτηρίζουν, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο 

κρίσιμο είναι το ερώτημα που αφορά στην διατήρηση των διαφορετικών επιπέδων 

δικαιωμάτων ή στην εξομοίωσή τους υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στο ζήτημα 

αυτό καταγράφεται απόκλιση στις απόψεις των ερωτώμενων μερών. 

  Τα μεν σωματεία του συνολικού δείγματος κατανέμουν ισομερώς (ανά 50%) τις 

απόψεις τους ανάμεσα στην διατήρηση των διαφορών και στην εξομοίωσή τους. 

Αντιθέτως, οι διοικήσεις ισχυρίζονται σε ποσοστό 61% ότι επήλθε εξομοίωση των 

διαφορετικών επιπέδων δικαιωμάτων. Η διατήρηση των διαφορών συναντάται στην 

πλειοψηφία των πράξεων (54%) που συνδυάσθηκαν με τη μείωση της συνολικής 

απασχόλησης. Ως προς το μέγεθος του προσωπικού που αυξάνεται ή παραμένει 

σταθερό, επέρχεται συνήθως εξομοίωση (60% και 58% αντίστοιχα). Αναζητώντας τις 

αλλαγές που συντελέσθηκαν σε ειδικότερα πεδία των εργασιακών σχέσεων 

διαπιστώνεται ότι αυτές εντοπίζονται σε μια ευρεία θεματολογία με επιλογές που 

κατανέμονται ευρέως και που καλύπτουν το 82,2% και το 80,7% των περιπτώσεων, 

σύμφωνα με τις απόψεις των συνδικάτων και των εργοδοτών αντίστοιχα. 

Ως συνηθέστερες πρακτικές για τις οποίες συγκλίνουν σχετικά εργοδότες  και 

συνδικάτα είναι κατά σειρά οι εξής: 

• Οι διοικήσεις θεωρούν ως συχνότερη εξέλιξη την αλλαγή στο σύστημα των 

αμοιβών (27,7%) και ακολουθούν 

• οι διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς εργασίας (21,7%) 

• οι αλλαγές στο ωράριο και στη δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων (10,8%), 

και τέλος 

• στο περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων (9,6%). 

  Από την πλευρά τους τα σωματεία κατανέμουν, καταρχήν, τις απόψεις τους 

ανάμεσα στις αλλαγές στο σύστημα των αμοιβών και τους κανονισμούς του 

προσωπικού (20,4%), και ακολουθούν οι αλλαγές στο περιεχόμενο των συλλογικών 
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συμβάσεων (15,9%) και στην δομή και οργάνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

μαζί με τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας (12,1%). Η έρευνα επίσης κατέδειξε ένα 

ευρύ φάσμα αλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με κυριότερες εκφράσεις 

τις αλλαγές στο σύστημα διαμόρφωσης των αμοιβών και στους κανονισμούς 

εργασίας. Οι εν λόγω αλλαγές εκδηλώνονται, κατά κανόνα, όταν επέρχεται και η 

συνολική μείωση της απασχόλησης. Η αναζήτηση πρακτικών που στοχεύουν στον 

περιορισμό του «εργασιακού κόστους» ή των δαπανών για την εργασία αποτελεί 

βασική επιλογή που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις μετά τις συντελούμενες 

εξαγορές και συγχωνεύσεις. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η πτυχή αυτή 

αναπτύσσεται από τις επιχειρήσεις με ποικιλία παρεμβάσεων στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με τα συνδικάτα η συνηθέστερη επιλογή είναι εκείνη 

της έντασης των ρυθμών εργασίας (33,6%) και ακολουθούν η ανάπτυξη ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης (21,9%) και η αλλαγή στο σύστημα των αμοιβών (11,7%). 

  Αντιθέτως, για τις διοικήσεις προηγείται η ανάπτυξη της ευελιξίας της εργασίας 

(21,2%) και ακολουθούν η ένταση των ρυθμών εργασίας (17,3%) και η αλλαγή του 

συστήματος των αμοιβών (1,9%). Η ένταση των ρυθμών εργασίας συνιστά την πλέον 

διαδεδομένη εφαρμογή και ακολουθεί η χρήση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Επίσης, από την έρευνα αναδεικνύεται η καθιέρωση νέων συστημάτων αμοιβής του 

προσωπικού μετά τις συντελούμενες αναδιαρθρώσεις με επικρατέστερες μορφές την 

εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης και την σύνδεση αμοιβής με την απόδοση των 

εργαζομένων. Οι δύο αυτές πρακτικές βρίσκονται, άλλωστε, σε στενή μεταξύ τους 

αλληλεξάρτηση από την στιγμή που η σύνδεση αμοιβής και απόδοσης συνδέεται με 

σύστημα αξιολόγησης και η καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης παραπέμπει και 

στη μέτρηση της ατομικής απόδοσης του εργαζόμενου. 

  Η ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών εργασίας συνιστά μια ακόμη παράμετρο των 

εξελίξεων που ακολουθούν τις αναδιαρθρώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τα 

σωματεία κρίνουν ότι το 83,4% των πράξεων συνοδεύτηκε με αύξηση της ευέλικτης 

εργασίας γεγονός που συμμερίζεται το 60% των εκπροσώπων των διοικήσεων, με 

κυριότερες εκφράσεις, μιας ποικιλίας πρακτικών, εκείνες των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου και της χρήσης των εργολαβιών. Η μείωση, τέλος, της συνολικής 

απασχόλησης συγκεντρώνει, ως κατηγορία, το κύριο βάρος, της ανάπτυξης των 

ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Μια ακόμη συνέπεια των Εξαγορών κα 

Συγχωνεύσεων στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί η αύξηση των 

καθηκόντων του στελεχικού δυναμικού των επιχειρήσεων. Η συνέπεια αυτή αφορά 

κυρίως στα μεσαία και ανώτερα στελέχη των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και κατ’ 

εξαίρεση το ανώτατο στελεχικό δυναμικό. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται, κυρίως, 

στις πράξεις τις οποίες αυξάνεται η απασχόληση. 
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Συνοψίζοντας αναφορικά με τις επιπτώσεις των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα153: 

• Οι αλλαγές στις πολιτικές των επιχειρήσεων είναι εκτεταμένες, εκδηλώνονται 

τουλάχιστον στο 90% των πράξεων Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και αφορούν, 

κυρίως, στις αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους υπό το νέο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και στον τρόπο άσκησης της διοίκησης απέναντι στους 

εργαζόμενους, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και στην ενίσχυση των 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Αναφορικά με τις εξελίξεις στον τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

κυριαρχεί η ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος και των ατομικών συνεργασιών 

μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων με κατεύθυνση την εξατομίκευση των 

εργασιακών σχέσεων σε βάρος των συλλογικών διαδικασιών. 

• Στο ήμισυ τουλάχιστον των πράξεων τα διαφορετικά επίπεδα εργασιακών 

δικαιωμάτων, που ίσχυαν πριν από την συντελεσθείσα Εξαγορά και Συγχώνευση, 

διατηρήθηκαν και υπό το νέο καθεστώς χωρίς να επιτυγχάνεται η εξομοίωσή τους. 

• Οι αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς αφορούν στο 80% των πράξεων και 

εκδηλώνονται, συνήθως, με επιμέρους αλλαγές στο σύστημα διαμόρφωσης των 

αμοιβών και στους κανονισμούς προσωπικού. 

• Οι νέοι τρόποι διαμόρφωσης των αμοιβών εκφράζονται, συνήθως, με τις πρακτικές 

εισαγωγής συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού και σύνδεσης του μισθού με 

την απόδοση των εργαζομένων. 

• Η μείωση των δαπανών για την εργασία (μείωση του «εργασιακού κόστους») υπό 

το νέο καθεστώς αναπτύσσεται ως πρακτική στο 80% των πράξεων με κύριες 

εκφράσεις την ένταση των ρυθμών εργασίας και την χρήση ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης. 

• Η ανάπτυξη της ευελιξίας της εργασίας εκδηλώνεται στο 80% των πράξεων με 

κυριότερες εκφράσεις τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (προσωρινή απασχόληση) και 

την χρήση εργολαβιών (outsourcing). 

 

 

 

 

 

                                                                 
153 ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, (2008), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Επιπτώσεις στην 

Απασχόληση και στις Εργασιακές Σχέσεις. Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση», Αθήνα, σελ. 153-

154. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

5.1 Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθεί μια περίπτωση τράπεζας, της 

Alpha Bank, ώστε να ερευνηθούν οι συνέπειες που επιφέρουν στον όμιλό της οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε. Επίσης, κρίθηκε αναγκαίο να 

μελετηθεί και η πορεία μιας επιχείρησης, του Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 

ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

και παράλληλα να διαπιστωθούν εάν όλα αυτά που αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια έχουν πρακτική εφαρμογή. 

 

5.2 Ο Όμιλος Δέλτα Συμμετοχών και οι Στρατηγικές του Κινήσεις  

Ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ξεκινώντας από το 1999, πραγματοποίησε τις 

εξής στρατηγικές κινήσεις154: 

1) Την απόσχιση των βιομηχανικών κλάδων των φρέσκων γαλακτοκομικών 

προϊόντων και του παγωτού, δημιουργώντας έτσι δύο αυτόνομες λειτουργικά 

εταιρίες, τη ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και τη ΔΕΛΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. 

2) Τη δημιουργία της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία ελέγχει μετοχικά 16 

θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων. 

3) Την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την DANONE και την ήδη γνωστή ανταλλαγή 

των μετοχών που πραγματοποιήθηκε, καθώς η DANONE απέκτησε το 30% της νέας 

ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και αντάλλαξε το 20% που 

κατείχε στη ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους 

τους μετόχους της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να καρπωθούν μελλοντικές υπεραξίες 

που θα προέλθουν από αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. 

4) Τη στρατηγική συνεργασία με τη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία στα τυροκομικά 

και στο βούτυρο, ARLA FOODS amba, δημιουργώντας έτσι την ARLA FOODS 

HELLAS A.E.B.E.E., η οποία την καθιστά ηγέτη στο συγκεκριμένο κλάδο. 

5) Την εξαγορά της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. και την ολοκλήρωση της 

εξαγοράς της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε., η οποία έτσι θα είναι 

                                                                 
154 http://www.plant-management.gr/index.php?id=974 
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εισηγμένη έχοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτόνομα στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών της σχεδίων και στην επιδίωξη στρατηγικών συμμαχιών. 

Τέλος, η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία155 την πιο 

σημαντική της αναπτυξιακή επένδυση, αποκτώντας το 60% του μετοχικού κεφαλαίου 

της GOODY’S. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μέσα 

από τη διαδικασία της υποβολής Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά 5,6 

εκατομμυρίων μετοχών της GOODY'S, πιστοποιεί, για μία ακόμη φορά, τις αξίες που 

ενστερνίζεται το όραμα και η επιχειρηματική της δράση. Η ανταπόκριση των 

μετόχων της GOODY'S στη Δημόσια Πρόταση της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ήταν 

πραγματικά εξαιρετική, αφού οι μέτοχοι της GOODY'S αποδέχτηκαν την προσφορά 

της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο αριθμό μετοχών. 

Κατά το 2005 ο όμιλος της Δέλτα Συμμετοχών προχωρά156: 

1) σε απορρόφηση της εταιρίας Chipita, 

2) σε απορρόφηση της εταιρίας Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, 

3) σε απορρόφηση της εταιρίας Μπάρμπα Στάθης και 

4) σε απορρόφηση της εταιρίας Goody’s 

ενώ παράλληλα πωλεί την Δέλτα Παγωτού στη Nestle έναντι των 240 εκατ. ευρώ. 

Η συγχώνευση με απορρόφηση της Chipita και των θυγατρικών Goody's και 

Μπάρμπα Στάθης από τη Δέλτα Συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ ως ημερομηνία του 

ισολογισμού μετασχηματισμού καθορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2005. Ταυτόχρονα με 

τις παραπάνω συγχωνεύσεις, η Δέλτα Συμμετοχών προχωρήσει στη συγχώνευση με 

απορρόφηση και της 100% θυγατρικής της Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος. 

 

5.3 Οι Επιπτώσεις της Δέλτα Συμμετοχών απ’ τις Πραγματοποιούμενες 

Συγχωνεύσεις 

Με τις πραγματοποιούμενες συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημιούργησε ένα Όμιλο εταιριών στον ευρύτερο χώρο των 

τροφίμων, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 600 εκ. ευρώ για το 2001, ο οποίος 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου πλέον 

κατέχει ηγετική θέση: 

 

                                                                 
155 Καλογεράκης Γ. (2013), “Οικονομικές συνέπειες και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις”, πτ. εργασία, Πρέβαζα, σελ. 73-74. 
156 http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=654964&lngItemID=671881 
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διεκδικώντας πλέον μερίδιο σε αγορές που ξεπερνούν τα 2 τρισ. €., αλλά και σε μία 

περισσότερο διευρυμένη περιοχή στην Ευρώπη. 

  Όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρίας, μία τέτοια πορεία δράσης γεμάτη με ηχηρά 

και έμπρακτα μηνύματα αισιοδοξίας και δυναμισμού, από έναν από τους 

μεγαλύτερους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς Ομίλους της χώρας, είναι 

απόδειξη της πραγματικής ζωντάνιας της επιχειρηματικής δράσης και συντελεί στην 

υγιή ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωπαϊκής Ελλάδας. Επιπλέον με τη συγχώνευση 

με απορρόφηση της Chipita και των θυγατρικών Goody's και Μπάρμπα Στάθης από 

τη Δέλτα Συμμετοχών, κερδισμένοι βγήκαν οι μέτοχοι καθώς οι μέτοχοι της Chipita 

θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της που κατέχουν σήμερα, με 0,33 νέες μετοχές, οι 

οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα 

Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης. 

  Οι μέτοχοι της Goody’s θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Goody’s που κατέχουν 

σήμερα, με 1,05 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης. Οι μέτοχοι της 

Μπάρμπα Στάθης θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της που κατέχουν σήμερα, με 0,54 

νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης. Η Δέλτα Συμμετοχών συμμετέχει 

σήμερα στην Goody’s με ποσοστό 71,05% και στην Μπάρμπα Στάθης με ποσοστό 

81,71%. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής, μετά τη συγχώνευση οι 

μέτοχοι της Chipita θα αποκτήσουν ποσοστό 24% περίπου στην ενοποιημένη 

εταιρεία, οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Goody's θα αποκτήσουν 

ποσοστό 7,4% και οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Μπάρμπα 

Στάθης θα αποκτήσουν ποσοστό 1,8% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία. 

Δεδομένου ότι η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος είναι 100% θυγατρική της 

Δέλτα Συμμετοχών, δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές κατά την απορρόφηση της πρώτης 

από τη δεύτερη. 

  Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής, εν 

όψει των συγχωνεύσεων, έχει γίνει η παραδοχή ότι το σύνολο των υφιστάμενων 

μετατρέψιμων ομολογιών της Δέλτα Συμμετοχών θα έχει μετατραπεί σε 3.926.046 

νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της εταιρείας πριν από τη κατάρτιση του Σχεδίου 

Σύμβασης Συγχώνευσης. Οι συγχωνεύσεις δημιουργούν μία μεγάλη ελληνική 

εταιρεία κορυφαίων μαρκών διατροφής και ηγέτη στην αγορά των τροφίμων με 

σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία τροφίμων 

Nestle κατά το 2005 ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, 
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θυγατρική της Δέλτα Συμμετοχών, έναντι 240 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να 

επεκτείνει την θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά παγωτού στην Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια. 

  H Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, με πωλήσεις 122 εκατ. ευρώ το 2004, κατέχει 

ηγετική θέση στην αγορά παγωτού στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, την 

Ρουμανία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ποσοστό μεγαλύτερο του 96% της Δέλτα 

Βιομηχανία Παγωτού κατέχει ο όμιλος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 

Δέλτα Συμμετοχών. H Nestle θα εξαγοράσει το 96% στην Δέλτα Βιομηχανία 

Παγωτού, ενώ θα προβεί σε υποχρεωτική προσφορά για την εξαγορά των υπόλοιπων 

μετοχών. Η εταιρεία παραγωγής της σοκολάτας Kit Kat και του καφέ Nescafe είπε 

ότι η εξαγορά θα ενισχύει την θέση της στην αγορά παγωτού παγκοσμίως, 

προσθέτοντας ότι η εγχώρια ανάπτυξη και η ανάπτυξη στο εξωτερικό της έχει δώσει 

ηγετική θέση στην αγορά παγωτού. Η Nestle ήδη έχει ενισχύσει την θέση της στην 

συγκεκριμένη αγορά με την εξαγορά της βιομηχανίας παγωτού Dreyer's Grand Ice 

Cream το 2002. Οι βασικές μάρκες της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού περιλαμβάνουν 

τα παγωτά Nirvana, Boss, Aloma και Magnum157. 

 

5.4 Οικονομικά Στοιχεία του Ομίλου Δέλτα Συμμετοχών μετά τις 

Συγχωνεύσεις 

Αύξηση κερδών και μικρή μείωση πωλήσεων εμφάνισε ο Όμιλος Δέλτα Συμμετοχών 

στο πρώτο εξάμηνο του 2005, μετά τις πραγματοποιούμενες συγχωνεύσεις158. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 351,4 εκατ. ευρώ από 353,6 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας μία ελαφρά συγκράτηση, η οποία βάσιμα εκτιμάται ότι θα 

υπερκαλυφθεί μέχρι το τέλος του έτους με αναμενόμενη τελική άνοδο της τάξεως του 

3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 72,6 εκατ. 

ευρώ από 52,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 37,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων 

και τόκων (EBIT), διαμορφώθηκαν στα 56,2 εκατ. ευρώ από 34,9 εκατ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση 61,4%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

ανήλθαν στα 26,7 εκατ. ευρώ, από 10,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 159,8%. 

  Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

διαμορφώθηκαν στα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, από 0,31 ευρώ ανά μετοχή το 2004. 

Στόχος του Ομίλου Δέλτα είναι η ενίσχυση της ηγετικής θέσης που κατέχει στους 

κλάδους που δραστηριοποιείται και η διαρκής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. 

Παράλληλα, ο Όμιλος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον στόχο της ενίσχυσης 

των ελεύθερων ταμειακών ροών του, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 20% 

το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ προβλέπεται ότι την ίδια τουλάχιστον αύξηση θα 

παρουσιάσουν και τα κέρδη ανά μετοχή. 

                                                                 
157 http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=654964&lngItemID=671881. 
158 Καλογεράκης Γ. (2013), “Οικονομικές συνέπειες και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις”, πτ. εργασία, Πρέβαζα, σελ. 79 -81. 
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5.5 Ο Όμιλος της Alpha Bank 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε 

μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου «Ι. 

Φ. Κωστοπούλου» μετονομάστηκε σε «Τράπεζα Καλαμών». Το 1924 η έδρα της 

μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε «Τράπεζα Ελληνικής 

Εμπορικής Πίστεως». Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε «Τράπεζα Εμπορικής 

Πίστεως», αργότερα, το 1972 σε «Τράπεζα Πίστεως» και τέλος τον Μάρτιο του 1994 

σε Alpha Τράπεζα Πίστεως159. Η Τράπεζα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες 

δεκαετίες. Πέρα από την προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, 

εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών. 

  Σήμερα, η Alpha Bank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Οι 

δραστηριότητές της καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών υπηρεσιών. 

Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

αναπτύσσει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ναυτιλίας δημιουργώντας νέους 

πολυδιάστατους λογαριασμούς καταθέσεων και σύγχρονους λογαριασμούς 

χορηγήσεων. 

 

5.6 Ιστορικά Στοιχεία των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων του Ομίλου της 

Alpha Bank 

1998 

Ο όμιλος της Alpha Τράπεζας Πίστεως, το 1998 εξαγόρασε το 75% της κυπριακής 

Lombard Natwest, η οποία από την 1/10/98 λειτουργεί με το όνομα Alpha Τράπεζα 

Limited. Η τελευταία κάλυπτε το 5% της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου και διέθετε 

24 υποκαταστήματα. Επίσης, μέσα στο 1998 δημιουργήθηκε η Alpha Ασφαλιστική 

από συγχώνευση της Ελληνοβρετανικής και της Εμπορικής Ασφαλιστικής. 

1999 

Στις 29 Μαρτίου του 1999, το Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας αποφάσισε να 

μεταβιβάσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιονικής Τράπεζας στην Alpha - 

Τράπεζα Πίστεως. Ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τότε ιδιωτικοποίηση κρατικής τράπεζας 

με τίμημα 798 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος της Ιονικής διέθετε δίκτυο 230 

υποκαταστημάτων, καταστήματα στο Λονδίνο και τη Σόφια, πέντε θυγατρικές 

χρηματοπιστωτικές εταιρίες (ΑΕΔΑΚ, Επενδύσεων, Finance, Leasing, 

Χρηματιστηριακή), την Ιονική - Εκπαιδευτική και την Ιονική Ξενοδοχειακή 

ιδιοκτήτρια των ξενοδοχείων Athens Hilton και Rhodos Imperial. Η συγχώνευση των 

δύο ομίλων ολοκληρώθηκε στις 25/4/2000 και έτσι προέκυψε το νέο τραπεζικό 

                                                                 
159 https://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=8 
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σχήμα με την επωνυμία Alpha Bank. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, η Alpha Bank 

απέκτησε, έναντι τιμήματος 9,45 εκατ. ευρώ, το 65% της Kreditna Banka AD-Skopje, 

ιδιωτικής τράπεζας της FYROM. Επρόκειτο για την τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα 

των Σκοπίων, η οποία διέθετε τότε τρία καταστήματα και 47 υπαλλήλους. Το 

ενεργητικό της ανήρχετο σε 15,98 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις της  ήταν 5,33 εκατ. 

ευρώ, οι καταθέσεις 6,02 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της ήσαν 798 χιλ. ευρώ. Αυτή η 

κίνηση από μέρους της Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στον όμιλο 

δραστηριοποίησης σε όλη τη Βαλκανική, μέσω των Alpha Bank Romania και των 

υποκαταστημάτων στην Βουλγαρία και στην Αλβανία. 

2000 

Στη Ρουμανία εξαγόρασε την Banca Bucuresti που διέθετε δίκτυο εννέα 

καταστημάτων σε οκτώ πόλεις και προσωπικό 300 ατόμων. Στα τέλη Μαΐου του 2000 

η τράπεζα μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Romania. Στις 25 Απριλίου του 2000 

ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Ιονικής Τράπεζας και προέκυψε η 

νέα τράπεζα Alpha Bank. Οι μέτοχοι της Ιονικής έλαβαν μετοχές της νέας τράπεζας 

με αναλογία 1,5προς 1. Ο όμιλος διέθετε στοιχεία ενεργητικού αξίας 25,3 δισ. ευρώ, 

με χρηματιστηριακή αξία 7,5 δισεκ. ευρώ, ενώ είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα με 437 

υποκαταστήματα, 720 ATMs και 2,7 εκατ. λογαριασμούς πελατών. Στις 4 Ιουνίου 

του ίδιου χρόνου, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αγοράσει από τους 

κατόχους του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της θυγατρικής της Alpha Bank 

Cyprus το 14,36% ώστε να ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Η θυγατρική 

της Alpha Bank διαθέτει δίκτυο 29 υποκαταστημάτων στην Κύπρο και στο τέλος του 

2001 είχε ενεργητικό 1,85 δισ. ευρώ. 

  Στις 10 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, η Alpha Bank εξαγόρασε το υπόλοιπο 

ποσοστό της θυγατρικής της τράπεζας των Σκοπίων Alpha Bank A.D. Skopje ώστε να 

ελέγχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η τράπεζα αυτή διέθετε δίκτυο 6 

υποκαταστημάτων εκ των οποίων 3 στα Σκόπια και από ένα στο Τέτοβο, Στρώμνιτσα 

και Μοναστήριο. Στις 27 Δεκεμβρίου του ίδιου πάντα χρόνου, ανακοινώθηκε ότι η 

Alpha Bank εξαγόρασε το υπόλοιπο 15% της θυγατρικής της τράπεζας Alpha Bank 

Romania συγκεντρώνοντας με τον τρόπο αυτό το 100% του μετοχικού της 

κεφαλαίου160». 

2001 

Στη διάρκεια του 2001 πραγματοποιήθηκε η λειτουργική συγχώνευση της Ιονικής 

Leasing που είχε ως αποτέλεσμα την Alpha Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις. Τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Alpha Bank εξαγόρασε το ποσοστό συμμετοχής της 

Τράπεζας Κύπρου στην εταιρία factoring ABC factors. Ο όμιλος εισήλθε στο χώρο 

της ναυτασφαλιστικής μεσιτείας τον Ιανουάριο του 2002 με την εξαγορά της 

εταιρείας Π.Π. Καραμάνος Α.Ε. Επίσης, από τη συγχώνευση της Δέλτα 

Πληροφορικής, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου, και της Singular προέκυψε η Delta 

                                                                 
160 http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotD.pdf 
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Singular. Εξαγόρασε, επίσης την Commercial Bank of London και την ICAP Hellas 

A.E.161 

2002 

Την 4.6.2002 η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αγοράσει από τους 

κατόχους του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της θυγατρικής της Alpha Bank 

Cyprus το 14,36% ώστε να ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Την 10.8.2002 

η Alpha Bank εξαγόρασε το 16,41% της θυγατρικής της τράπεζας των Σκοπίων 

Alpha Bank A.D Skopje (πρώην Kreditna Banka AD-Skopje),ώστε να ελέγχει το 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η τράπεζα αυτή διέθετε δίκτυο 6 

υποκαταστημάτων, εκ των οποίων 3 στα Σκόπια και από ένα στο Τέτοβο, 

Στρώμνιτσα και Μοναστήριο (Βιτώλια). 

2003 

Κατά την διάρκεια του 2003 συγχωνεύτηκαν με την τράπεζα δι’ απορροφήσεως, οι 

εταιρίες Alpha Συμμετοχών Ρουμανίας Α.Ε. και Alpha Επενδύσεων Α.Ε. Σημαντικές 

είναι, επίσης, οι κινήσεις εντός των ορίων του ομίλου, δηλαδή η απορρόφηση από τη 

μητρική Alpha Bank θυγατρικών της εταιρειών. Χαρακτηριστικές είναι οι 

περιπτώσεις της Alpha Επενδύσεων Α.Ε.Ε.Χ, η συγχώνευση της οποίας 

ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2003.  

2004 

Η Alpha Επενδύσεων Α.Ε.Ε.Χ, απορρόφησε τη Δέλτα Singular τον Αύγουστο του 

2004 και εξαγόρασε το 50% των μετοχών της Alpha Leasing Romania το Σεπτέμβριο 

του 2004, με αποτέλεσμα ο όμιλος να κατέχει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας. 

2005 

Την 19.1.2005 η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την εξαγορά από την Alpha Bank 

του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Jubanka a.d. Beograd που ήταν η πέμπτη 

μεγαλύτερη τράπεζα της Σερβίας. Τον Ιανουάριο του 2005 η Alpha Bank εξαγόρασε 

το 88,64% του μετοχικού κεφαλαίου (936.182 μετοχές) έναντι 152.000.000 ευρώ από 

τη κυβέρνηση της Σερβίας, που κατείχε το 82,69% και την Yugobanka, που κατείχε 

το 5,95% ενώ θα υπέβαλλε μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους πρόταση εξαγοράς για το 

υπόλοιπο 11,36% που κατείχαν μέτοχοι μειοψηφίας και με ισοδύναμους όρους προς 

αυτούς που συνομολογήθηκαν με τους τους δύο κύριους μετόχους. Η Jubanka είχε 90 

υποκαταστήματα και εξυπηρετούσε 286.000 ιδιώτες και 30.000 επιχειρήσεις. 

2006 

Την 16.10.2006 η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση πώλησης αντί 

255.000.000 ευρώ της θυγατρικής της Alpha Ασφαλιστική στον γαλλικό όμιλο 

ασφαλειών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ΑΧΑ Group που 

                                                                 
161 Τσιμούρτου Ό., (2007), Ἱδιωτικοποιήσεις και η επίδρασή τους στις τράπεζες», Ηράκλειο, σελ. 47. 
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δραστηριοποιείται στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή της 

Ασίας – Ειρηνικού Ωκεανού. Ταυτόχρονα η Alpha Bank πέτυχε μακροχρόνια 

αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με την ΑΧΑ στον τομέα των 

τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών. Η ΑΧΑ διαθέτει 50.000.000 πελάτες σε πενήντα 

χώρες, απασχολεί 110.000 υπαλλήλους και διανομείς προϊόντων και το πρώτο 

εξάμηνο του 2006 ανέφερε ότι πραγματοποίησε κέρδη 41 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

2007 

Την 27.3.2007 η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τους μετόχους 

της νεοσυσταθείσας τράπεζας OJSC (Open Joint Stock Company) Astra Bank της 

Ουκρανίας για την εξαγορά ποσοστού 90% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η 

συναλλαγή δεν δημιουργεί υπεραξία εξαγοράς και το τίμημα αντανακλά το ιδρυτικό 

κεφάλαιο της τραπέζης που ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφώνησαν από κοινού ότι οι ιδρυτικοί μέτοχοι της Astra Bank θα διατηρήσουν 

ποσοστό συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο και θα εξακολουθούν να 

συμμετέχουν στη διοίκηση της τράπεζας. Η Astra Bank αποσκοπεί στη δημιουργία 

δικτύου εθνικής εμβέλειας έως το 2010, με ενδιάμεσο στόχο την ανάπτυξη 50 

καταστημάτων έως τα τέλη του 2008. Η τράπεζα θα προσφέρει πλήρεις τραπεζικές 

υπηρεσίες και προϊόντα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

2012 

Την 16 Οκτωβρίου 2012, η Alpha Bank υπέγραψε μετά της Crédit Agricole S.A. 

σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και 

κυριότητος της Crédit Agricole S.A. 

2013 

Tην 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής 

Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. μετά της Crédit Agricole 

S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και 

Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην 

Alpha Bank. 

 

5.7 Οι Επιπτώσεις του Ομίλου της Alpha Bank απ’ τις Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις 

Ο Όμιλος της Alpha Bank έχει ως στόχο του να ενδυναμώσει τη θέση του στην αγορά 

τόσο την εγχώρια όσο και του εξωτερικού. Έτσι στην προσπάθειά του αυτή για 

ενίσχυση και εξάπλωση των δραστηριοτήτων του εφαρμόζει διπλή στρατηγική: 

1) δημιουργεί νέες εταιρίες οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με την τράπεζα και 

λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
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2) πραγματοποιεί εξαγορές και συγχωνεύσεις, όπως είδαμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

  Η πιο σημαντική επενδυτική κίνηση που πραγματοποίησε ήταν η εξαγορά του 51% 

της Ιονικής Τράπεζας μέσα στο 1999 και η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο 

τραπεζών στις 25/4/2000, η οποία και αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας ενός 

μεγάλου εύρωστου και δυναμικού ιδιωτικού ελληνικού ομίλου, ικανού να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό, μέσα στο 

πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης και των διεθνών αγορών κεφαλαίου. Μέσα από αυτή 

την εξαγορά ενισχύθηκε ο όμιλος της Alpha Bank, καθώς με την απόκτηση της 

Ιονικής διπλασιάστηκαν τα καταστήματα του ομίλου κατά το έτος 1999 και έγιναν 

438, ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 405 καταστήματα. Αυτή η αύξηση ενίσχυσε το 

μερίδιο αγοράς του ομίλου, το οποίο διαμορφώθηκε στο 20% της συνολικής 

ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Έτσι η Alpha Bank έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη 

τράπεζα επί του συνόλου των ελληνικών τραπεζών, πίσω από την Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος και μια από τις 80 μεγαλύτερες της Ευρώπης. 

  Η πρόσβαση στη μεγάλη πελατειακή βάση της Ιονικής δημιούργησε τις κατάλληλες 

συνθήκες για την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας του ομίλου της Alpha 

Bank. Επιπλέον, η αύξηση του μεριδίου αγοράς κατέστησε τον όμιλο ιδιαίτερα 

ελκυστικό για ενδεχόμενες συμμαχίες και συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό. Ειδικότερα στο θέμα των εσόδων, οι σημαντικότερες θετικές 

συνέπειες σχετίζονται με τα ακόλουθα σημεία. Πριν την συγχώνευση, η Ιονική είχε 

έσοδα που αντιστοιχούσαν στο 40% περίπου των εσόδων της Alpha Bank. Επομένως, 

στον τομέα αυτό υπήρχαν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης μέσω συντονισμού των 

εργασιών των δύο τραπεζών, πράγμα το οποίο έγινε από το πρώτο κιόλας εξάμηνο 

του 1999, μετά την εξαγορά, όπου τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες της 

Ιονικής ενισχύθηκαν κατά 49% και 42% αντίστοιχα. Η άμεση και πλήρης 

συνεννόηση και συνεργασία των θυγατρικών εταιριών των δύο τραπεζών, καθώς και 

η έμφαση στην αξιοποίηση κοινών υποστηρικτικών διαδικασιών ενδυνάμωσε 

σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας του ομίλου. Με 

την κατάλληλη αξιοποίηση των παραπάνω παραγόντων η Alpha Bank πέτυχε, ήδη 

από το εννιάμηνο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999, αύξηση: 

ας της, 

 

 

 

Τα αντίστοιχα νούμερα για τις χορηγήσεις της Ιονικής, κατά την ίδια περίοδο, είναι 

αύξηση κατά 11%. Στο τέλος του 2003 οι καταθέσεις της Alpha Bank πλησίαζαν τα 

€22 δις. 
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Πέραν όμως από τις ευεργετικές συνέπειες στον τομέα των εσόδων, η συγχώνευση με 

την Ιονική δημιούργησε μεγάλες προοπτικές για την εξασφάλιση συνεργιών και για 

τη βελτίωση της ποιότητας και τον εμπλουτισμό των προσφερομένων υπηρεσιών. Η 

αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και εύρους, που προέκυψαν από τη 

συγχώνευση, εξασφάλισαν πράγματι εκτεταμένες συνέργιες. Οι συνέργιες αυτές είναι 

δύο ειδών: 

1) Συνέργιες που οδηγούν σε διεύρυνση των εσόδων (όπως αυτές αναλύθηκαν πιο 

πάνω) και βελτίωση της παραγωγικότητας. Στο δίκτυο της Ιονικής, συγκεκριμένα, 

αυξήθηκε από το πρώτο εξάμηνο της εξαγοράς η παραγωγικότητα των 

καταστημάτων κατά 10-12%, όσον αφορά τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις ανά 

εργαζόμενο. Επίσης, η παραγωγικότητα ενισχύθηκε και από την παρουσία των 

καταστημάτων του ομίλου σε 86 νέες περιοχές, μετά τη μεταστέγαση 74 

καταστημάτων σε γειτονικές τοποθεσίες. 

2) Συνέργιες που οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων, στον έλεγχο των λειτουργικών 

δαπανών και στη βελτίωση των δεικτών αποτελεσματικότητας, μέσω της εξάλειψης 

των παράλληλων δομών διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών. 

  Αναφορικά δε με τις επιχειρησιακές συμβάσεις αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ όσες 

είχαν υπογραφεί από την Ιονική Τράπεζα. Έγινε, όμως, μια προσπάθεια μείωσης των 

συνολικών δαπανών που σχετίζονται με το προσωπικό και εφαρμόστηκε πρόγραμμα 

κινήτρων εξόδου προσωπικού για άτομα μεγάλης ηλικίας. Οι προσλήψεις στον όμιλο 

περιορίστηκαν σε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και η στελέχωση των υπηρεσιών 

με στενότητα προσωπικού καλύφθηκε μέσω εσωτερικών μετακινήσεων εργαζομένων, 

μέσω μιας προσπάθειας ομογενοποίησης τόσο σε εργασιακό όσο και σε διοικητικό 

επίπεδο. Η συγχώνευση, τέλος, της Alpha Πίστεως με την Ιονική συντέλεσε στην 

αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των δύο τραπεζών συνολικά. 

Συγκεκριμένα, η διεθνής υπηρεσία οικονομικών αξιολογήσεων Moody’s αξιολόγησε 

το δείκτη ρευστότητας της Alpha Bank με Α3, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει για τον 

όμιλο καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές του εξωτερικού με πολύ 

ευνοϊκότερους όρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από την πρώτη μαζική τους εμφάνιση έως και σήμερα, οι Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές δεν έχουν παύσει να αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των 

μάνατζερ των επιχειρήσεων. Ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις ως μοχλό επιβίωσης και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε 

περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων όπου οι δυσμενείς συνθήκες επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις καθώς και ολόκληρη την οικονομία, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους 

προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

μέσω μιας συγχώνευσης θα μπορούσαν να διαθέσουν σ’ αυτούς που επιλέγουν τη 

συγκεκριμένη στρατηγική, ένα προβάδισμα ώστε να καταφέρουν να αναπτυχθούν και 

να υπερνικήσουν τον ανταγωνισμό τους. 

  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια εξέτασης του 

φαινομένου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητά του για τις συμμετέχουσες εταιρίες. Στο 

πλαίσιο αυτό αρχικά προσδιορίστηκε το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, 

παρουσιάζοντας τους όρους των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, την εξέλιξη τους τα 

τελευταία χρόνια, τις μεθόδους και τα στάδια υλοποίησής τους. Επιπροσθέτως, 

αναλύθηκαν οι παράγοντες επιτυχίας και τα κίνητρα μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των επιστημονικών άρθρων έγινε 

εμφανές ότι οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές δεν αποτελούν μια απλή διαδικασία, αλλά 

ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, εξαρτώμενο από πολλούς παράγοντες. Είναι άξιο 

αναφοράς μάλιστα, ότι διεθνείς έρευνες και μελέτες καταλήγουν πολλές φορές σε 

αντίθετα συμπεράσματα, καθώς τα δεδομένα τους ενδέχεται να διαφέρουν χρονικά 

αλλά και γεωγραφικά. 

  Αναγκαίο είναι να πραγματοποιείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός της 

διαδικασίας για Συγχώνευση και Εξαγορά, καθώς επίσης οι εταιρίες να διαθέτουν την 

απαραίτητη κρίση αλλά και γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Πριν από οποιοδήποτε απόφαση πρέπει να γίνεται μια ανάλυση 

τόσο του εξωτερικού (ευκαιρίες και απειλές), όσο και του εσωτερικού (δυνατότητες 

και αδυναμίες) περιβάλλοντος (S.W.O.T. analysis). Πρέπει να εξετάζονται 

οικονομικοί παράγοντες, πολιτικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί. Τόσο οι παράγοντες 

που άπτονται της συμβατότητας της κουλτούρας των συγχωνευόμενων και 

εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, της ένωσης δηλαδή δύο διαφορετικών ειδών 

εταιρικής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου, 

όσο και η ανεπαρκής αξιολόγηση των προσδοκώμενων συνεργειών καθώς και η 

δυσκολία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών, οδηγούν 
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σε λάθος εκτιμήσεις επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα και τις στρατηγικές 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων που οδηγούνται σε διαδικασίες Σ&Ε. 

  Τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης των Σ&Ε τις τελευταίες δεκαετίες και η αυξητική 

τους τάση, υπαγορεύουν την αναγκαιότητά τους τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για 

την επιτυχημένη τους πορεία. Όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα 

μπορεί να αναφερθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες μετά το 1990, ως αποτέλεσμα της 

ένταξης στην Κοινή Αγορά και της ανάπτυξης του ελληνικού Χρηματιστηρίου Αξιών 

και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα, η τάση των εταιριών για συνένωση 

έχει αυξηθεί συγκριτικά με το παρελθόν. Μάλιστα εκτιμάται ότι στο μέλλον ο 

αριθμός και ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί περισσότερο με τη δημιουργία νέου 

κύματος Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 

  Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα παράλληλα παρατηρήθηκε ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων οι ωφέλειες από τη σύναψη μιας συγχώνευσης και 

εξαγοράς, εντοπίζονται κυρίως στην μία από τις δύο συμμετέχουσες εταιρίες. 

Συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί όσον αφορά την εταιρία στόχος, ότι σημειώνει μια 

αύξηση του ποσοστού απόδοσής της, που κυμαίνεται στο 12% - 38% (Κυριαζής 

2007) στις περιπτώσεις κυρίως των εχθρικών εξαγορών παρά στις φιλικές 

συγχωνεύσεις. Από την άλλη πλευρά έχει παρατηρηθεί ότι όσον αφορά τις εταιρίες 

αγοραστή, ότι είτε θα παραμείνουν ουδέτερες είτε θα σημειώνουν μικρές απώλειες 

(Ravenscraft & Scherer, 1987, 1988, Meeks, 1977). Επομένως διαπιστώνεται ότι κατά 

την συγχώνευση και εξαγορά πραγματοποιείται μια μεταφορά πλούτου, με τη νέα 

εταιρία να έχει μηδενική απόδοση. Βέβαια έχουν διατυπωθεί έρευνες, σύμφωνα με τις 

οποίες η απόδοση της νέας εταιρίας αυξάνεται σημαντικά (Healy, Palepu & Ruback, 

1992, Cosh et. al. 1980). 

  Τέλος, παρόλο το ότι κάθε Συγχώνευση και Εξαγορά (μετά τις σχετικές λογιστικές 

και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις της αξίας της επιχείρησης) προσφέρει πολλαπλά 

πλεονεκτήματα για τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 

είσοδο σε νέες αγορές, χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, κλπ, εντούτοις συχνά 

παρουσιάζουν αδυναμίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. Συχνά η επικέντρωση μόνο σε ποσοτικά μεγέθη 

αποβαίνει λανθασμένη, ενώ η θέσπιση ποιοτικών και περισσότερο διαχρονικών 

κριτηρίων εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο της επιχείρησης όσο και των 

εργασιακών σχέσεων. Κοινός παρανομαστής όλων των εταιριών με εξαιρετικό 

εργασιακό περιβάλλον είναι η έμφαση στον παράγοντα άνθρωπο και μια ολιστική 

προσέγγιση του θέματος της επιχειρηματικής επιτυχίας. Ως εκ πει το πλείστον 

υπάρχει στενή σχέση μεταξύ οικονομικών αποτελεσμάτων και ευχαριστημένων 

εργαζομένων. Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι καταλυτικός στο 

σχεδιασμό και ανάλυση της εργασίας, στη στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και 

αμοιβή του προσωπικού με απώτερο σκοπό την ποιότητα, την βιωσιμότητα και την 

κερδοφορία της επιχείρησης. 
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