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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων συνεχώς καλούνται να επιλύουν πολλά και σοβαρά  
προβλήματα που αφορούν τη δομή τους γενικά, αλλά και ειδικότερα  τη 
μεγιστοποίηση της αξίας τους και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά τους. Τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και περισσότερο εντείνεται αυτή η προσπάθεια, λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ένα ευρέως διαδομένο εργαλείο τόσο στις 
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου επιχειρήσεις και 
οικονομίες να επιτύχουν  υψηλότερα επίπεδα παρουσίας ή μακροβιότερη 
παρουσία,  όταν η υφιστάμενη δομή τους δυσλειτουργεί είναι η αναδιάρθρωση. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και                         
την κατανόηση  της διαδικασίας της  «Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης».                                             
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπτώματα και οι αιτίες της παρακμής μίας 
επιχείρησης, γίνεται εκτενής αναφορά στους εννοιολογικούς και ποσοτικούς 
ορισμούς της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
καθώς και στις αιτίες που την προκαλούν. Επίσης, γίνεται η διάκρισή της                    
σε τρεις κύριες κατηγορίες (λειτουργική- χρηματοοικονομική- οργανωτική)                                       
και  περιγράφονται αναλυτικά τα στάδιά της. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τεχνικές-
εργαλεία της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις 
με  βασική διάκριση αυτών σε: α)  Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και β) αποεπενδύσεις 
(sell-offs, spin-offs, equity carve-out, LBOs, ΜΒΟs) και δίνονται παραδείγματα 
αυτών των τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.  
 

ABSTRACT 

Companies constantly have to deal with various and serious problems as well. In 
general, the nature of these problems are usually related to the structure of                      
the companies and in particular to the matter of maximizing companies value and 
thus their viability. In recent times this effort is intensified due to the global 
economic crisis. Restructuring is widely used in both the developed and developing 
countries nowadays. Companies and economies are restructuring to achieve a higher 
level of performance or to survive when the given structure becomes dysfunctional. 

The main objective of this thesis is the study and understanding of the 
process of "Corporate Restructuring ". Symptoms and causes of the decline of a 
company are specified in detail. However, based on the literature, it is made an 
extensive reference to the conceptual and quantitative definitions of   "Corporate 
Restructuring", as well as to the causes that provoke it. Moreover, the restructuring 
activities are classified into three main categories (operational/portfolio 
restructuring, financial restructuring and organizational restructuring) and the 
restructuring process into five stages. The basic distinction of the techniques of 
"Corporate Restructuring" is among a) mergers & acquisitions (M&As) and                             
b) divestitures (sell-offs, spin-offs, equity carve-out, LBOs, MBOs). Finally, statistics 
data and several examples of these techniques are given. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

1.1. Η έννοια της κρίσης1 
Ως κρίση ορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία διαταράσσεται η ομαλή 

λειτουργία ενός συστήματος και αλλοιώνονται οι αρχικές του ιδιότητες. Αυτή η 

αλλαγή εκδηλώνεται, συνήθως, με τρόπο απότομο και απρόσμενο, που μεταβάλλει 

τη συνήθη εξέλιξη του συστήματος. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η κρίση μπορεί 

να περιγράφει πολλές κατηγορίες καταστάσεων και γεγονότων στην ανθρώπινη 

ιστορία, όπως οι φυσικές καταστροφές, η εξάπλωση επιδημιών, οι ένοπλες 

συγκρούσεις, η κατάρρευση καθεστώτων, η οικονομική κατάρρευση κλπ. Έτσι, 

γίνεται συχνά λόγος για πολιτική κρίση, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, 

οικολογική κρίση κλπ. 

Υπάρχει όμως και άλλη θεώρηση: οι κρίσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως η βίαιη, αλλά και αναπόφευκτη αντίδραση του συστήματος σε στρεβλώσεις που 

προϋπάρχουν και αποτελούν τα πραγματικά αίτια του προβλήματος. Αυτό λοιπόν 

που εμφανίζεται ως ξέσπασμα της κρίσης είναι απλώς η ορατή εκδήλωση/απόληξη 

της πραγματικής κρίσης που υπέβοσκε. Για παράδειγμα, ένα μαζικό μεταναστευτικό 

ρεύμα συνιστά σίγουρα μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, πρόκειται όμως 

ουσιαστικά για μια προσαρμογή του συστήματος στο εισοδηματικό χάσμα μεταξύ 

φτωχών και πλούσιων περιοχών του πλανήτη, που ευνοεί ανέκαθεν τις 

μετακινήσεις πληθυσμών. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να αντληθεί από το χώρο 

της οικονομίας: το σκάσιμο μιας φούσκας εκλαμβάνεται ως κρίση, πρόκειται όμως 

ουσιαστικά για την αναπόφευκτη διόρθωση μιας προϋπάρχουσας παράλογης 

κατάστασης, μιας παράλογης αύξησης των τιμών, που κάποια στιγμή θα  

προσαρμοστεί απότομα στην οικονομική πραγματικότητα. 

 

                                                             
1 Κότιος Α. , Παυλίδης Γ.(2012), «Διεθνής Οικονομικές Κρίσεις-Κρίσεις του Συστήματος ή της 
Πολιτικής;», Εκδόσεις Rosili. 
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1.2. Οικονομική Κρίση 
Η οικονομική ζωή, ως περίπλοκο σύνολο (όχι απαραίτητα σύστημα) σχέσεων, 

φορέων, κανόνων και συμφερόντων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε κρίσεις. Οι 

οικονομικές κρίσεις έχουν δυσμενείς, έως καταστροφικές επιπτώσεις για τους 

πληθυσμούς και συνιστούν συχνά παράγοντα κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Θέτουν 

σε δοκιμασία θεσμούς, δομές και ισορροπίες συμφερόντων, αλλάζοντας το τοπίο 

και αναδεικνύοντας νέους παίκτες και νέους συσχετισμούς δυνάμεων. 

Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία 

χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της 

δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα 

μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι 

τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι 

οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα 

τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη (Κουφάρης, 2010)2. 

Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. Οι οικονομικές διακυμάνσεις 

ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε 

μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι. Οι 

Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο «business cycles», ακριβώς για να 

τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων στην εξέλιξη του οικονομικού 

κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι 

οικονομικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια  (European Commission, 

2009)3. 

Οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην παγκόσμια 

οικονομική ιστορία. Χαρακτηρίζονται μάλιστα από τεράστια μορφολογική ποικιλία. 

Η μελέτη της εξέλιξης των φαινομένων που αφορούν στην παραγωγή και στις 

                                                             
2 Γεώργιος Κουφάρης,(2010) . «H παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές αγορές». 
Περιοδικό Χρήμα, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010. 
 

3 European Commission, (2009) , «Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, 
consequences and responses», European Economy, Brussels. pp.1-87. 
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ανταλλαγές μέσα στον χρόνο αποκαλύπτει ότι η παγκόσμια οικονομική ιστορία 

χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή περιόδων ευημερίας, στασιμότητας και κρίσης. Από 

την προβιομηχανική εποχή έως τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι 

κρίσεις έρχονται συχνά να αναταράξουν την οικονομική ζωή και τις υφιστάμενες 

ισορροπίες (βλ. ενδεικτικά τον πίνακα που ακολουθεί). 

 

Πίνακας 1.1 :Ενδεικτικός ιστορικός πίνακας κρίσεων 
 
1557-60 Η χρεοκοπία του κράτους των Αψβούργων 
1634-1637 Η κρίση (φούσκα) της τουλίπας στην Ολλανδία (tulip mania) 
1696 Η αγγλική νομισματική κρίση 
1716-1720 Η χρηματοπιστωτική κρίση του συστήματος του John Law στη Γαλλία 
1711-1720 Η φούσκα της Νότιας Θάλασσας στην Αγγλία 
1799 Η εμπορική κρίση του Αμβούργου 
1815 Η βρετανική οικονομική κρίση λόγω υπερπροσφοράς 
1825 Η βρετανική χρηματοπιστωτική κρίση 
1837-1843 Η κρίση στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στη Μεγάλη Βρετανία 
1847 Η βρετανική κρίση των σιδηροδρόμων 
1857 Η πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση (ξεκίνησε στις ΗΠΑ) 
1873 Η τραπεζική και οικονομική κρίση (κράτησε μέχρι το 1878) 
1882 Η κατάρρευση των χρηματιστηρίων στη Γαλλία 
1923 Η κατάρρευση της Γερμανίας λόγω υπερπληθωρισμού 
1929-1935 Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
1945-1949 Ο υπερπληθωρισμός σε πολλές χώρες μετά τον Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο 
1971-1973 Η κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods 
1973 Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 
1979-1980 Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση 
1981 Η κρίση των αμερικανικών ταμιευτηρίων 
1991- Η ιαπωνική κρίση 
1994-1995 Η κρίση της Τεκίλας (Μεξικό) 
1997-1998 Η κρίση στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ασία 
2000 Η Dot Com φούσκα 
2008- Η παγκόσμια οικονομική κρίση (ξεκίνησε στις ΗΠΑ) 
2010- Η κρίση της Ευρωζώνης 

Πηγή : Κότιος Α. , Παυλίδης Γ.(2012), «Διεθνής Οικονομικές Κρίσεις-Κρίσεις του Συστήματος ή της 
Πολιτικής;», Εκδόσεις Rosili σελ.15. 
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1.3. Σύγχρονη Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 
Τα τελευταία χρόνια επειδή, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης 

έντασης οικονομική κρίση, η οποία, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες 

Πολιτείες με επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία 

εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη 

συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό 

σύστημα και τις επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με 

σφοδρότητα στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση 

της απασχόλησης (Birdsall, 2009)4.  Η αντίδραση των χωρών ήταν άμεση σε ό,τι 

αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα αυτά, αν και 

διέφεραν από χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της 

ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων με σκοπό την αναθέρμανση της 

οικονομίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης. 

Εν συντομία, η κρίση ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το 

καλοκαίρι  του 2006, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό χρεοκοπιών 

στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου (Adjustable Rate Mortgage, ή ARM) 

και μειωμένης εξασφάλισης (subprime debt) και μεταφέρθηκε στην αγορά των 

εταιρικών  ομολόγων (Mortgage Backed Securities, ή MBS) που είχαν εκδοθεί για τη 

χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων.  

Ας σημειωθεί ότι το μέγεθος της αγοράς στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α.  

ανέρχεται σε $12 τρις, εκ των οποίων 75% είναι τιτλοποιημένα. Τον Αύγουστο 2008 

σχεδόν 10% των στεγαστικών δανείων βρισκότανε σε καθυστέρηση πληρωμών ή σε 

διαδικασία πλειστηριασμού. Για την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου του 2007, ένα 

εκατομμύριο περίπου κατοικίες κατασχέθηκαν από τις τράπεζες δημιουργώντας 

τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η κρίση αυτή μεταφέρθηκε άμεσα 
                                                             
4 Birdsall N.,(2009), «How to unlock the $1 trillion that developing countries urgently need to cope 
with the crisis». Center for Global development,  pp. 1-5. 
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στις χρηματοπιστωτικές αγορές των άλλων χωρών προκαλώντας δραματική πτώση 

σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

μέσα στο 2008 η Κύπρος κατέγραψε πτώση 72%, η Ελλάδα 60%, η Ιταλία 46%, η 

Ιαπωνία 40%, οι Η.Π.Α. 37%, και η Μεγάλη Βρετανία 31%, το μεγαλύτερο μέρος 

λαμβάνοντας χώρα τη περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2008.  

 

Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι   

  η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization) 

 η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage) 

 η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων μειωμένης  

εξασφάλισης (Bond Ratings) 

 το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Bonus)  

 και το κανονιστικό πλαίσιο 

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ήταν ορατά ήδη από το 2008. Κατά το 

2008, οι καθαρές συνολικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 8% περίπου του ΑΕΠ, 

δηλαδή κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του 2007. Αυτό σηματοδοτεί αφενός 

τη συρρίκνωση των εισοδημάτων και αφετέρου την αναβολή της υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα ενόψει της μείωσης της ζήτησης που 

χαρακτηρίζει την οικονομική κρίση. Επιπλέον η κάμψη των επενδύσεων 

αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, μέχρι τα μέσα του 2009, όταν 

οξυνόταν η κρίση των τραπεζών, όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων 

καπιταλιστικών χωρών χρηματοδότησαν τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος 

και του δημόσιου χρέους. Με άλλη διατύπωση, λόγω της κρίσης ένα μέρος του 

ιδιωτικού χρέους μετατράπηκε σε δημόσιο (Savas, 2012)5 . 

                                                             
5 Savas Michael-Matsas,(2012) , «Greece and the World Capitalist Crisis», Journal of Socialist Theory, 
pp. 2-13. 
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Καθώς οι επιχειρηματικές και οικονομικοκοινωνικές συνθήκες διαφοροποιούνται , 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις πλέον να διαμορφώσουν τις 

στρατηγικές τους  και να αναπροσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Προκειμένου να 

το επιτύχουν αυτό  προχωρούν σε ανασυγκρότηση των χαρτοφυλακίων των 

περιουσιακών τους στοιχείων μέσω των τρόπων αναδιάρθρωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π.Μ.Σ. Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης                                             [Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση] 
για Στελέχη Επιχειρήσεων   

 

12 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ & ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
                                                       

2.1.  Εισαγωγή 
Όταν αναλύουμε την αποτυχημένη πορεία μίας επιχείρησης  καλό θα ήταν να 

είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διάκριση των «συμπτωμάτων» και των «αιτιών»  

που την προκαλούν. Τα συμπτώματα αποτελούν στην ουσία τις ενδείξεις όσον 

αφορά τις προβληματικές περιοχές στην επιχείρηση, αλλά δεν  αποτελούν έναν 

κατευθυντήριο οδηγό για διορθωτικά μέτρα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να 

χρησιμοποιήσουμε και το απτό παράδειγμα της ιατρικής πως ο πόνος και ο πυρετός 

είναι συμπτώματα μιας αρρώστιας, αλλά όχι και οι αιτίες που την προκάλεσαν. 

Η αλήθεια είναι πως οι εκτός της επιχείρησης παράγοντες, όπως οι 

τραπεζίτες και οι επενδυτές, αντιλαμβάνονται τα συμπτώματα από τις αιτίες πολύ 

πιο εύκολα, καθώς χρησιμοποιούν και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά και 

πληθώρα μη χρηματοοικονομικών παραγόντων. 

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά τα συμπτώματα και τους παράγοντες 

που προκαλούν τη φάση της παρακμής των επιχειρήσεων. 

 

2.2.   Τα συμπτώματα της παρακμής των επιχειρήσεων 
Ενδεικτικά παραθέτουμε τα παρακάτω συμπτώματα: 

 

 Μείωση κερδοφορίας 

Όταν  η κερδοφορία της επιχείρησης τείνει ολοένα και περισσότερο να μειώνεται, 

αποδεικνύεται η δυσοίωνη θέση της επιχείρησης. Συνήθως οι καλύτεροι δείκτες για 

την κερδοφορία μιας επιχείρησης είναι ο EBITDA, όπου  είναι τα αρχικά του  

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization, δηλαδή τα κέρδη μίας 

επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση και χρησιμοποιείται από 

οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές χρηματιστηρίου προκειμένου να 



Π.Μ.Σ. Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης                                             [Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση] 
για Στελέχη Επιχειρήσεων   

 

13 

 

κατανοήσουν την ανάπτυξη και το πραγματικό κέρδος επιχειρήσεων. Επίσης, είναι 

και ο δείκτης  αποτελεσματικότητας λειτουργικής μόχλευσης , που μας πληροφορεί 

πόσο ευαίσθητα είναι τα κέρδη προ τόκων και φόρων σε μία μεταβολή των 

πωλήσεων. Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το ποσοστό μεταβολής των μερικών 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προ τόκων και φόρων με το ποσοστό μεταβολής 

των πωλήσεων. Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της λειτουργικής μόχλευσης, η 

οποία αναφέρεται στον βαθμό χρησιμοποίησης στοιχείων σταθερού κόστους                

( π.χ.  πάγια ) σε σχέση με στοιχεία του μεταβλητού κόστους ( π.χ.  εργατικά ),  σε 

μια επιχείρηση με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών διακυμάνσεων των κερδών σε 

σχέση με πιθανές διακυμάνσεις στον όγκο πωλήσεων.  

 

 Μείωση του όγκου των πωλήσεων σε σταθερές τιμές 

Ο όγκος των πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία του κύκλου εργασιών σε σταθερές 

τιμές και αποτελεί ποσοτικό δείκτη. Μπορεί να υπολογίζεται ως κύκλος εργασιών 

σε τρέχουσες τιμές, αποπληθωρισμένος με βάση τον αποπληθωριστή πωλήσεων, ή 

ως ποσοτικός δείκτης που προκύπτει απευθείας από την ποσότητα των 

πωληθέντων αγαθών  ανάλυση της τάσης των πωλήσεων έχει μεγαλύτερη αξία μετά 

την προσαρμογή του πληθωρισμού. Η μέτρηση των πωλήσεων θα πρέπει να 

αναλύεται με βάση τα καθορισμένα και αποδεκτά κριτήρια της βιομηχανίας. Για 

παράδειγμα το λιανικό εμπόριο θα πρέπει να κρίνεται με τις πωλήσεις ανά 

τετραγωνικό μέτρο.  

 

 Αύξηση του χρέους 

Η αύξηση στην ουσία του δείκτη υπερχρέωσης D/E (debt-to-equity ratio), δηλαδή 

(Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης),  αποτελεί ένα σημάδι για αναμενόμενο 

πρόβλημα. Όσο μεγαλύτερος από τη μονάδα είναι ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο 

υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται εξίσου και από τους δανειστές, 

τη Διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 

συμφέροντά τους. 
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 Χαμηλή ρευστότητα 

Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης.                                                                                                                             

Ο προσδιορισμός της ρευστότητας συνδέεται με τη μελέτη του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης, όπου ισούται με τη διαφορά του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μείον των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση που η ρευστότητά της είναι χαμηλή αυτό αποτελεί ένδειξη για 

μελλοντικές δυσοίωνες καταστάσεις όπως η χαλαρή πιστωτική πολιτική, ο χαμηλός 

βαθμός ανταγωνιστικότητας του προϊόντος κλπ. 

 

 Περιορισμένη μερισματική πολιτική 

Η μείωση της διάθεσης των μερισμάτων μπορεί να είναι απαραίτητη για μία 

επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσει ρευστά διαθέσιμα. 

 

 Δημιουργική Λογιστική 

 Η χρήση των γενικά μη αποδεκτών λογιστικών πρακτικών,  η αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η συνεχής 

αλλαγή ελεγκτών αποτελούν συμπτώματα παρακμής. 

 

 Στοιχείο φόβου στην ανώτατη διοίκηση 

Ο φόβος αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό στις επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται 

πλέον εκτός ελέγχου. Καθώς εξελίσσεται η κρίση , ο φόβος των ανώτερων στελεχών 

ολοένα και αυξάνεται στο σημείο όπου το καθιστούν απολύτως ανίκανο. 

 

 Ραγδαίες αλλαγές στη Διοίκηση 

Η ολοένα συνεχόμενη διαδοχή των ανώτερων διοικητικών στελεχών , και κυρίως 

του Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή (CFO), υποδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό τη 

διαφωνία που επικρατεί στη Διοίκηση. 
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 Συνεχής μείωση του μεριδίου αγοράς 

Η μείωση αυτή υποδεικνύει ότι  στην ουσία μειονεκτούν έναντι των ανταγωνιστών 

τους, κάτι το οποίο όμως μπορεί να μην είναι ευδιάκριτο λόγο του πληθωρισμού 

και του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης στη βιομηχανία. 

 

 Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι πλέον  ένα ευρέως αποδεδειγμένο εργαλείο  της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. Η ύπαρξή  του και μόνο  δεν είναι αρκετό για να 

διασφαλίσει την επιτυχία και τη μακροζωία μίας επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι 

η υπερβολική προσκόλληση σε αυτόν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τετριμμένη 

συμπεριφορά και έλλειψη δημιουργικής σκέψης από πλευράς των στελεχών της. 

Ωστόσο, η έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού παρατηρείτε πως είναι ένα από τα  

βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων  που χρήζουν μέτρα αναδιάρθρωσης. 

 

2.3.  Αιτίες παρακμής των επιχειρήσεων 
Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις αιτίες της παρακμής των επιχειρήσεων: 

 Ανεπαρκής Διοίκηση 

Τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα  των στελεχών της ανώτατης διοίκησης μίας 

επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της διαχρονικά. Τέτοια 

χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ανικανότητα λήψης 

αποφάσεων, η αλαζονεία, η αίσθηση του αλάθητου, η πλήρης ανικανότητα ή η 

έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος, η ευθυνοφοβία με αποτέλεσμα την 

απόκρυψη σημαντικών  λαθών από πλευράς τους, καθώς επίσης και η έλλειψη 

αίσθησης του τι πραγματικά συμβαίνει.  

Επίσης, η τοποθέτηση των μη κατάλληλων ανθρώπων και συνήθως των 

γηραιότερων στις διοικητικές θέσεις, η ύπαρξη και δράση κλικών μεταξύ των 

διοικητικών στελεχών, καθώς και η υιοθέτηση ακραίων στυλ διοίκησης όπως το 

απολυταρχικό ή το πλήρως ανεκτικό αποτελούν στοιχεία προβληματικής διοίκησης. 
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Η παρουσία μάλιστα απολυταρχικών ανώτερων διοικητικών στελεχών 

χαρακτηρίζουν πολλές αποτυχημένες επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι πως όσο οι 

επιχειρήσεις παραμένουν  σε καλή χρηματοοικονομική κατάσταση, η πλειοψηφία 

των παραγόντων που την απαρτίζουν επευφημεί και αποδέχεται τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη της και το όραμα αυτών. Ο επιτυχημένος απολυταρχικός ηγέτης 

συνήθως προσαρμόζει τις αλλαγές στο επιχειρηματικό σκηνικό και είναι δεκτικός σε 

νέες ιδέες από τρίτους παράγοντες εκτός επιχείρησης ,ενώ ο αποτυχημένος δεν 

είναι. 

Επίσης, στις επιχειρήσεις όπου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

τυγχάνει να είναι το ίδιο πρόσωπο ενέχει ο κίνδυνος να μην υφίσταται 

αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος. Από την άλλη πλευρά ούτε και ο 

διαχωρισμός αυτών των δύο προσώπων δεν εξασφαλίζει την πληρότητα και 

ορθότητα του ελέγχου. Στην ουσία αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικότητες αυτών 

των ατόμων. 

Επιπλέον, οι μη αποτελεσματικές γενικές κατευθύνσεις, δηλαδή ο 

αναποτελεσματικός  σχεδιασμός και ο  έλεγχος των αποφάσεων επιδρούν αρνητικά 

στον πυρήνα της επιχείρησης. Αυτό έχει να κάνει είτε με διευθύνσεις, οι οποίες δεν 

συμμετέχουν καθόλου, είτε  συμμετέχουν όταν το θέμα των συζητήσεων επηρεάζει 

άμεσα τη δική τους δικαιοδοσία-αρμοδιότητα. 

 Ακόμη, η μη ισορροπημένη κατανομή των διοικητικών στελεχών και κυρίως 

της ανώτατης διοίκησης  με το να είναι μονομερής, δηλαδή για παράδειγμα μόνο 

μηχανικοί ή μόνο λογιστές  συμβάλλουν στην ανεπάρκεια της διοίκησης.Επίσης 

στην ανεπάρκεια της διοίκησης συμβάλλει και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 

σε συνδυασμό  με την έλλειψη σύμφωνης γνώμης (κοινής γραμμής)  μεταξύ των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις όταν φτάνουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης 

συνήθως επιθυμούν τη διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση σημαίνει περαιτέρω 

ανάπτυξη, κάτι το οποίο προκαλεί και ενθουσιάζει τη διοίκηση της επιχείρησης. Για 

την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων απαιτούνται χρόνος και 

ολοένα και περισσότεροι πόροι από τους ήδη υφιστάμενους περιορισμένους της 
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ανώτατης διοίκησης, με αποτέλεσμα να παραβλέπονται οι τομείς της κύριας 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι επιπτώσεις από τέτοιου είδους κινήσεις μπορεί 

να είναι καταστροφικές, καθώς η βασική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται πλέον σε 

παρακμή, χρηματοδοτεί ένα μεγάλο ποσό από τα ίδια κεφάλαιά της εξαγορές  και 

προγράμματα επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου.  

 

 Ανεπαρκής Χρηματοοικονομικός Έλεγχος 

Πέρα από την ανεπαρκή διοίκηση, η έλλειψη χρηματοοικονομικού ελέγχου 

συμβάλλει εξίσου στη αποτυχία των επιχειρήσεων. Περιορισμένος έλεγχος σημαίνει 

αδυναμία της διοίκησης να επισημάνει με ακρίβεια τα  προϊόντα και τους πελάτες 

που σημειώνει απώλειες. 

Σημαίνει επίσης απουσία ή ανεπάρκεια μελλοντικών ταμειακών ροών,  

ελέγχου του προϋπολογισμού, συστημάτων κοστολόγησης ή και συνδυασμός και 

των τριών παραπάνω παραγόντων. 

Οι επιχειρήσεις συνήθως κάνουν το λάθος να βασίζονται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις τους με αποτέλεσμα να χάνουν τις εξελίξεις που 

μεσολαβούν. Γι’ αυτό το λόγο καλό θα ήταν ο έλεγχος να γίνεται σε συχνότερη 

βάση.  

Εκτός των τριών παραπάνω παραγόντων επισημαίνονται άλλα τέσσερα 

θέματα: α) τα Συστήματα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης συχνά έχουν 

σχεδιαστεί λανθασμένα ή χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο, β) οι 

πληροφορίες που παρέχουν χρησιμοποιούνται ελάχιστα, καθώς τα στελέχη της 

διοίκησης δεν κατέχουν τις γνώσεις για να τις χρησιμοποιήσουν ορθά,                                 

γ) η οργανωτική δομή παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο και δ) η μέθοδος 

κατανομής των γενικών εξόδων στρεβλώνει την πραγματική εικόνα του κόστους 

παραγωγής.  

 

 Ανταγωνισμός 

Ο ανταγωνισμός στην τιμή και ο ανταγωνισμός στο προϊόν αποτελούν κοινές αιτίες 

παρακμής των επιχειρήσεων. Τα προϊόντα όσο περνάει ο καιρός καθίστανται 
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παρωχημένα καθώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται  η τεχνολογία. Επίσης, 

υποκατάστατα προϊόντα εισέρχονται στην αγορά με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται 

οι προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Ανταγωνισμός σε επίπεδο  τιμών προκύπτει καθώς οι εταιρείες ωριμάζουν 

με αποτέλεσμα οι βασικοί παράγοντες της επιτυχίας να μεταβάλλονται. Στην 

πραγματικότητα ελάχιστα προϊόντα είναι αδιάφορα ως προς την τιμή, καθώς όσο 

συχνά τα ομοειδή προϊόντα αντιγράφονται ή υποκαθίστανται, τα αυθεντικά 

προϊόντα ακόμη και αν διαφοροποιούνται από την επωνυμία τους ή τον σχεδιασμό 

τους, καταλήγουν να συμπεριφέρονται στο τέλος ως βασικά προϊόντα. Όταν ο 

ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας μειώνεται, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο  τιμών 

αρχίζει να γίνεται πιο σημαντικός και τα περιθώρια κέρδους μειώνονται. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να υφίσταται πλέον μια επιχείρηση που χρειάζεται εξυγίανση. 

 

 Υψηλό κόστος παραγωγής 

Έχει διαπιστωθεί πως ένα κοινό πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο στάδιο της παρακμής είναι η ανικανότητα να ανταγωνιστούν στην 

τιμή, καθώς έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής από ότι οι 

ανταγωνιστές τους είναι φυσικά σε δυσχερέστερη θέση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

που στοχεύουν σε χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους είναι πολύ πιθανό 

να σημειώνουν μικρά περιθώρια κέρδους με αποτέλεσμα να μην επενδύουν σε νέα-

καινοτόμα προϊόντα και μάρκετινγκ  με αποτέλεσμα οι πιθανότητες διατήρησης της 

θέσης τους στην αγορά να μειώνονται όλο και περισσότερο.  

Το ύψος του κόστους παραγωγής οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως 

είναι για παράδειγμα η  έλλειψη εμπειρίας  συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, η 

ιδιοκτησία και ο έλεγχος των α΄ υλών, που ενδέχεται να βρίσκονται στα χέρια των 

ανταγωνιστών, οι οποίοι είναι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, το 

υψηλό κόστος εργασίας, η κατάχρηση των εταιρικών παροχών, αλλά και η 

μετεγκατάσταση των μονάδων παραγωγής με σκοπό την πρόσβαση σε φθηνότερο 

εργατικό προσωπικό οδηγούν σε υψηλό κόστος παραγωγής.  
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Επίσης, είναι γεγονός πως η κατοχή της τεχνογνωσίας κοστίζει ακριβά. 

Επιχειρήσεις με ιδιόκτητη τεχνογνωσία έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς 

τις επιχειρήσεις  οι οποίες ως βασικό τους έξοδο έχουν την απόκτησή της. Ακόμη, ο 

τρόπος διοίκησης  και η μορφή της οργανωτικής δομής παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του κόστους παραγωγής, καθώς επηρεάζουν έμμεσα την 

παραγωγικότητα της εργασίας και άμεσα τα γενικά έξοδα.  

Τέλος, οι κυβερνητικές πολιτικές και παρεμβάσεις  μέσω της αυξημένης 

φορολογίας, των τιμών του συναλλάγματος, της επιβολής πρόληψης και ελέγχου 

της μόλυνσης του περιβάλλοντος αυξάνουν το κόστος παραγωγής των 

επιχειρήσεων. Συνήθως  σε αυτό το υψηλό κόστος ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις 

που θέλουν να παραμείνουν παγκοσμίως ανταγωνιστικές. 

 

 Αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς 

Λογικό είναι η μείωση στη ζήτηση των αγαθών και υπηρεσιών ή η μεταβολή των 

παραγόντων  της ζήτησης (προτιμήσεις των καταναλωτών, διαθέσιμο εισόδημά 

τους, πλήθος των υποκατάστατων προϊόντων κ.α.), να συντελούν  στην παρακμή 

των επιχειρήσεων, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.   

 

 Έλλειψη προσπάθειας μάρκετινγκ 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε περιόδους που μειώνονται τα κέρδη τους θα 

μπορούσαμε να πούμε πως χαρακτηρίζονται από έναν γενικό εφησυχασμό και από 

τη Διοίκηση και από το εργατικό δυναμικό. Η έλλειψη προσπάθειας μάρκετινγκ 

παίρνει διάφορες μορφές όπως είναι η αναποτελεσματική και σπάταλη διαφήμιση, 

οι μη στοχευόμενες προσπάθειες σε πελάτες και προϊόντα «κλειδιά», αδύναμο και  

χωρίς κίνητρο τμήμα πωλήσεων, ανύπαρκτη εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καθώς 

και έλλειψη διαφημιστικών και προωθητικών υλικών. 
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 Αποτυχημένα μεγαλεπήβολα επιχειρηματικά σχέδια 

Τα φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία αποτυγχάνουν είτε λόγω ότι 

υποεκτιμάται το κόστος τους είτε υπερεκτιμούνται τα έσοδα, που θα προκύψουν 

από αυτά, αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη αιτία παρακμής των επιχειρήσεων. 

Διάφοροι παράγοντες συντελούν στην αποτυχία αυτών των επιχειρηματικών 

σχεδίων όπως  είναι η υποεκτίμηση του κόστους αυτών στη φάση του 

προγραμματισμού, ο περιορισμένος έλεγχος κατά τη διαχείριση των 

κεφαλαιουχικών δαπανών, παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση 

υλοποίησης του σχεδίου και αυξάνουν το κόστος της επένδυσης, χωρίς η 

επιχείρηση να μπορεί να επέμβει (π.χ. απεργίες, κακοκαιρία, καθυστέρηση της 

παράδοσης των α΄ υλών, τεχνικές δυσκολίες με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό), 

καθώς επίσης και οι δυσκολίες κατά την έναρξη , οι οποίες αυξάνουν τα λειτουργικά 

έξοδα πέρα των αρχικών προβλέψεων. Πολλές εταιρείες μάλιστα απορούν με το 

γεγονός πως όταν λειτουργούν μία νέα μονάδα  το πόσο καθυστερεί να φθάσει στα 

ίδια επίπεδα παραγωγής με τις ήδη υφιστάμενες μονάδες. 

Τέλος, ένας επιπλέον παράγοντας είναι και το υψηλό κόστος εισόδου στην 

αγορά. Είσοδος στην αγορά σημαίνει είτε είσοδος νέων προϊόντων μέσα σε νέες ή 

υφιστάμενες αγορές, είτε διείσδυση των ήδη υφιστάμενων προϊόντων σε νέες 

αγορές.  

 

 Εξαγορές  

Είναι ευρέως γνωστό πως οι εξαγορές έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά όμως έχει 

αποδειχθεί πως κάποια είδη εξαγορών μπορεί να επιφέρουν την «πτώση» σε μία 

επιχείρηση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι επιχειρήσεις που μειονεκτούσαν ανέκαθεν σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εμπορεύονται ή προσφέρουν απαρχαιωμένα 

προϊόντα-υπηρεσίες, καθώς και περιπτώσεις  όπου το κόστος αγοράς της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης ήταν υψηλότερο από ότι στην ουσία άξιζε. 

Επίσης, η μη ορθή διαχείριση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης είναι από 

τους πιο βασικούς παράγοντες της αποτυχίας. Οι εξαγορές τείνουν να είναι 
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επιτυχημένες όταν ενσωματώνονται σε υφιστάμενες επιχειρησιακές λειτουργίες. Σε 

περιπτώσεις όμως που λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες τότε ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της αποτυχίας. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί ο νέος ιδιοκτήτης αφήνει την 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση  αυτόνομη,  χωρίς να  ασκήσει την απαιτούμενη 

διοίκηση και χωρίς να προβεί σε ορθό χρηματοοικονομικό έλεγχο ή από την άλλη 

εμπλέκεται μεν στη διοίκηση, αλλά αντιμετωπίζει οργανωτική αντίσταση από το 

προϋπάρχον καθεστώς. 

 

 Οικονομική Πολιτική 

Υπάρχουν τουλάχιστον τρία είδη οικονομικής πολιτικής που οδηγούν απευθείας 

στην αποτυχία: α) ο υψηλός δανεισμός, β)η συντηρητική οικονομική πολιτική και γ) 

η ανάρμοστη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων. 

 

 Υπερδραστηριοποίηση (Overtrading) 

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι υπερβολικά επιτυχημένη και να 

υπερδραστηριοποιείται σε τέτοιο σημείο που στο τέλος να μην είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.  Αυτό συμβαίνει συχνά όταν οι εταιρείες 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πολύ γρήγορα (επιθετικά) με αποτέλεσμα μία 

αύξηση των εξόδων τους να επηρεάζει αρνητικά το καθαρό κέρδος , που οδηγεί σε 

μικρότερο κεφάλαιο κίνησης και σε αύξηση δανεισμού. Αυτά με τη σειρά τους 

οδηγούν  σε περαιτέρω έξοδα και τόκους , με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπαίνει 

σε έναν φαύλο κύκλο και στο τέλος να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 

ΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΙΤΙΕΣ 
 

3.1. Εννοιολογικοί ορισμοί 

Η αναδιάρθρωση είναι ένα ευρέως διαδομένο εργαλείο τόσο στις ανεπτυγμένες 

όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιχειρήσεις και οικονομίες 

αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να επιτύχουν  υψηλότερα επίπεδα παρουσίας ή 

μακροβιότερη παρουσία,  όταν η υφιστάμενη δομή τους δυσλειτουργεί. 

Η αναδιάρθρωση γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Σε ολόκληρο το επίπεδο της 

οικονομίας αποτελεί μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στην τάση της αγοράς, στις 

τεχνολογικές αλλαγές και μακροοικονομικές πολιτικές. Σε τομεακό επίπεδο, η 

αναδιάρθρωση προκαλεί αλλαγές στην παραγωγική δομή και νέες συμφωνίες 

μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Γενικά η λέξη «δομή» (structure), που χρησιμοποιείται εντός οικονομικού 

πλαισίου, ορίζεται ως μία συγκεκριμένη, σταθερή σχέση ανάμεσα στα στοιχεία 

«κλειδιά» μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή διαδικασίας. 

Επιχειρηματική αναδιάρθρωση (corporate restructuring) ή ανάκαμψη 

(turnaround) είναι  όροι που χρησιμοποιούνται  στην επιχειρηματική διαχείριση και 

έχει να κάνουν με την κάθε αλλαγή στον στρατηγικό προσανατολισμό μιας 

επιχείρησης,   με τη μεταβολή της οικονομικής δομής  της, την επέκταση ή 

συρρίκνωσή της ή ακόμη και την  ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των περιουσιακών 

της στοιχείων με σκοπό την επιδίωξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Αφορά στην 

ουσία την αναδιοργάνωση του νομικού, ιδιοκτησιακού και λειτουργικού 

καθεστώτος μίας επιχείρησης, συγχρόνως όμως αποτελεί και μια χρονοβόρο 

διαδικασία. 
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Χαρακτηριστικά, ο όρος ανάκαμψη (turnaround) χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

από τους Schendel et al. (1976)6 και ορίζεται ως η «σημαντική ανάκαμψη των 

οικονομικών επιδόσεων μίας επιχείρησης που ακολουθεί μετά από σημαντική 

παρακμή, είτε μακροπερίοδη είτε βραχυχρόνια», η μετάβαση δηλαδή από την 

παρακμή σε ανοδική πορεία. 

Επίσης, οι Thain & Goldthorpe (1989b)7 ορίζουν ως «ανάκαμψη» την 

αντιστροφή της επίδοσης από την παρακμή και αποτυχία στην ανάκαμψη και 

επιτυχία. Ακόμη, οι Bruton & Wan (1994)8 δίνουν παρόμοια ερμηνεία, οι οποίοι 

όμως επικεντρώνονται κυρίως στη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση. 

 Ο Gopal (1991)9 εστιάζει κυρίως στην κερδοφορία και ορίζει χαρακτηριστικά 

ως «ανάκαμψη» τη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις-οργανισμοί μειώνουν 

τις ζημίες τους και επιτυγχάνουν υψηλά κέρδη. Τη διαδικασία μετατροπής ενός 

«αποτυχημένου» οργανισμού σε «επιτυχημένο», ενός «μη ικανοποιητικού 

αποτελέσματος» σε «ικανοποιητικό», μίας «ζημιογόνου» επιχείρησης σε 

«επικερδή». 

«Αναδιαρθρώνω» θα μπορούσαμε να πούμε πως σημαίνει η  (ελπιδοφόρος) 

εσκεμμένη διαδικασία τροποποίησης της δομής ενός οργανισμού (εταιρείας, 

βιομηχανίας, αγοράς, χώρας, παγκόσμιας οικονομίας)(Sander et al., 1996)10. Αυτού 

του είδους η δομή καθορίζει τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους οι 

οργανισμοί ασκούν τις καθημερινές δραστηριότητές τους και τις καλύτερες 

οικονομικές επιδόσεις τους. 

 

 
                                                             
6 Schendel, D., Patton G.R., and Riggs J. (1976) “Corporate turnaround strategies: a study of profit 
decline and recovery”, Journal of General Management, Vol.3,pp.3-11. 
6Thain, D.H. and Goldthorpe, R.L. (1989b) “Turnaround management: causes of decline”, Business 
Quarterly, Vol.54, pp.55-62. 
8 Bruton, G.D. and Wan, C.C. (1994) “Operating turnarounds and high technology firms”, The Journal 
of High Technology Firms, Vol.5, pp.261-278. 
9 Gopal, R. (1991) “Turnaround sick companies – the Indian experience”, Long Range Planning, 
Vol.24, pp.79-83. 
10 Sander, H., et al, (1996), Economic and Corporate Restructuring: Experiences and Challenges of the 
Decade, Lansa, Leiderdrop, The Netherlands., p.1. 
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Οι Crum & Goldberg (1998)11 ορίζουν ως επιχειρηματική αναδιάρθρωση μία 

σειρά από διαφορετικά αποφασιστικά μέτρα που παίρνονται προκειμένου να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η αξία 

της. Η ύπαρξη απειλής της επιβίωσης της επιχείρησης αποτελεί βασικό παράγοντα 

ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την αναδιάρθρωσή της. 

Βάσει των Balgobin R. & Pandit N. (2001)12 ως επιτυχημένη ανάκαμψη 

ορίζεται, στην ηπιότερη της μορφή,  απλά η επιβίωσή της με οικονομικές αποδόσεις 

μόλις και αποδεκτές από τους διάφορους παράγοντες της επιχείρησης. Από την 

άλλη πλευρά, η ανάκαμψη στην πιο θετική της μορφή μπορεί να οδηγήσει πέρα 

από την επιβίωσή της στην επίτευξη  και ανταγωνιστικής θέσης  στα επιλεγμένα 

πεδία δράσης της επιχείρησης. 

Το θέμα της απειλής επιβίωσης εισάγεται, επίσης, από τον  Pandit Ν. 

(2000)13 και στη συνέχεια αναφέρεται και από τους Balgobin R. & Pandit N. (2001)14 

όπου ως «επιχειρηματική  ανάκαμψη» ορίζουν απλά την ανάκαμψη της 

οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης, μετά από την ύπαρξη απειλητικής 

παρακμής. Το στάδιο της παρακμής ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά έτη, παρόλο που 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έκτακτα γεγονότα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

την επιχείρηση και σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Μελέτες που έχουν προσπαθήσει να αποδείξουν την καθοριστική σημασία 

της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνουν κατ 'αρχάς, ότι η 

οι καταστάσεις ανάκαμψης εντείνονται σταδιακά και αφετέρου, οι επιχειρήσεις που 

υφίστανται σημαντικές απώλειες ή και παρατεταμένη μείωση της απόδοσης, είναι 

                                                             
11 Crum, R., and I. Goldberg, (1998), Restructuring and Managing the Enterprise in Transition, EDI 
Learning Resources Series, World Bank, Washington, D.C., pp.340. 
12 & 13 Balgobin, R. and Pandit, N. (2001) “Stages in the turnaround process: the case of IBM UK”, 
European Management Journal, Vol.19, pp.301-316. 
13 Pandit, N.R. (2000) “Some recommendations for improved research on corporate turnaround”, 
M@n@gement, Vol.3, pp.31-56. 
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πολύ πιθανό ένα μεγάλο ποσοστό αυτών να αποτύχει παρά να ανακάμψει 

(N.Pandit, 2000)15. 

Ο ρόλος και η σημασία της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης τόσο όταν 

βρίσκεται σε φάση παρακμής όσο και στη φάση της ανάκαμψης έχει λάβει 

ιδιαίτερης προσοχής στη βιβλιογραφία (Abebe, 2009)16. Σε αυτό το επίκεντρο της 

προσοχής έχει συμπεριληφθεί και η εξέταση της επιρροής του Διοικητικού 

Συμβουλίου στην προσπάθεια της ανάκαμψης (Mueller and Barker,1997)17, η 

ενορχηστρωμένη και οργανωμένη προσπάθεια των ανώτερων στελεχών της 

διοίκησης, προκειμένου η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στα  προβλήματα της 

φθίνουσας επίδοσής της (Barker and Barr,2002)18,και πολύ πιθανό, το πιο 

σημαντικό, η ριζική αντικατάσταση των μελών της ανώτατης διοίκησης στη φάση 

της αναδιάρθρωσης. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί ένθερμοι υποστηριχτές αυτής της 

άποψης (Starbuck et al.,1978; Grinyer and Spender,1979; Hofer,1980; Slatter,1984; 

Barker and Patterson, 1996; Probst and Raisch, 2005; O’ Kane, 2006)19.  

Οι νέοι ηγέτες είναι πολύ πιθανό να έρθουν ενάντια στο κατεστημένο και 

στις παλιές πολιτικές, να «σπάσουν τους παλαιότερους κανόνες του παιχνιδιού» και 

                                                             
15 Pandit, N.R. (2000) “Some recommendations for improved research on corporate turnaround”, 
M@n@gement, Vol.3, pp.31-56M@n@gement, Vol.3, pp.31-56. 
16 Abebe, M. (2009), “Leadership Characteristics of Declining Firms Attempting Turnaround: An 
Empirical Examination”, Journal of Strategy and Management, Vol.2, No.3, pp.201-216. 
17 Mueller, G.C. and Barker, V.L. (1997), “Upper Echelons and Board Characteristics of 
Turnaround and Non-turnaround Declining Firms”, Journal of Business Research, Vol. 39, pp.119-134. 
18 Barker, V. III and Barr, P. (2002), “Linking Top Manager Attributions to Strategic 
Reorientation in Declining Firms Attempting Turnarounds”, Journal of Business Research,Vol.55 No.12, 
pp.963-979. 
19 - Starbuck, W.H, Greve, A. and Hedberg, B.L.T. (1978), “Responding to Crisis: Theory and the 
Experience of European Business”, Journal of Business Administration Vol. 9, No. 2,pp.111-134. 
- Grinyer, P.H. and Spender, J.C. (1979), “Recipes, Crisis and Adaptation in Mature Businesses”,  
International Studies of Management and Organizations, Vol.9, pp.113-123. 
- Hofer, C.W. (1980), “Turnaround Strategies”, The Journal of Business Strategies, Vol.1 No.1,               
pp.19-31. 
- Slatter, S. (1984), Corporate Recovery, Penguin, Harmondsworth. 
- Barker, V III and Patterson, P.W. (1996), “Top Management Team Tenure and Top Manager Causal 
Attribution at Declining Firms Attempting Turnarounds”, Group and Organization Management, 
Vol.21, pp.304-336. 
- Probst G. and Raisch, S. (2005), “Organizational Crisis: The Logic of Failure”, Academy Management 
Executive, Vol.19, pp.90–105. 
- O’Kane, C. (2006), “Management Styles of Newly Appointed Leaders in a Turnaround Context”, Irish 
Journal of Management, Vol.27 No.1, pp.111-144. 
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να σταματήσουν να αποδίδουν τα προβλήματα σε εξωτερικές μη ελεγχόμενες 

δυνάμεις (Tushman and Romanelli,1985; Helberg, Nystrom and Starbuck 1976).20 

Οι Barker & Duhaime  (1997)21 και, πιο πρόσφατα, οι Gatti (2002)22, 

Chowdhury (2002)23  και Sheppard & Chowdhury (2005)24 προτείνουν ότι η 

«ανάκαμψη» συμβαίνει όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε φάση παρακμής, η οποία 

στην ουσία απειλεί την ύπαρξή της για μία περίοδο ετών, ωστόσο όμως είναι ικανή 

να αντιστρέψει την αρνητική της πορεία, να θέσει τέρμα στην απειλή επιβίωσης της 

και να επιτύχει μακροβιότερη αποδοτικότητα. 

Οι Barker & Mone (1994)25 αμφισβήτησαν την άποψη πως η περικοπή των 

δαπανών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη μίας επιχείρησης 

και υποστήριξαν πως η στρατηγική αλλαγή είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη, 

καθώς με την περικοπή των δαπανών ενδέχεται να χαθεί ο προσανατολισμός από 

τον πυρήνα του προβλήματος. 

Υπάρχουν μάλιστα αρκετοί υποστηρικτές στη διεθνή βιβλιογραφία για την 

υιοθέτηση περισσότερων στρατηγικών και επιχειρηματικών κινήσεων (μεταβολές 

στο πεδίο κάλυψης του προϊόντος στην αγορά, διαφοροποίηση και 

επανατοποθέτηση, κ.ο.κ.) ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση κατέχει ασθενή στρατηγική 

θέση (Grinyer and Spender, 1979; Hofer, 1980; Hoffman, 1989; Barker and Barr, 

2002)26. 

                                                             
20 -Tushman, M.L. and Romanelli, E. (1985), “Organizational Evolution: A Metamorphosis Model of 
Convergence and Re-orientation” in Cummings, L.L. and Staw, B.M. (Eds), Research in organizational 
Behaviour, pp.171-222, Vol.7, JAI Press. Greenwich. 
- Hedberg, B.L.T. and Nystrom P.C. and Starbuck, W.H. (1976), “Camping on Seesaws: Prescriptions 
for a Self-designing Organization”, Administrative Science Quarterly Vol.21, 41-65. 
21 Barker, III, V. and Duhaime, I.M. (1997), “Strategic Change in the Turnaround Process: Theory and 
Empirical Evidence”, Strategic Management Journal, Vol.18 No.1, pp.13-38. 
22 Gatti, C. (2002) “Leadership and cultural renewal in corporate turnarounds”, Working Paper, 
University of Milano-Bicocca. 
23 Chowdhury, S.D. (2002) “Turnarounds: a stage theory perspective”, Canadian Journal of 
Administrative Sciences, Vol.19, pp.249-266. 
24 Sheppard, J.P. and Chowdhury S.D. (2005) “Riding the wrong wave: organizational failure as a failed 
turnaround”, Long Range Planning, Vol.38, pp.239-260. 
25 Barker III, V.L. and Mone, M.A. (1994) “Retrenchment: cause of turnaround or consequence of 
decline”, Strategic Management Journal, Vol.15, pp.395-405. 
 

26 - Grinyer, P.H. and Spender, J.C. (1979), “Recipes, Crisis and Adaptation in Mature Businesses”, 
International Studies of Management and Organizations, Vol.9, pp.113-123. 
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Οι Schendel, Patton & Riggs (1976)27, για παράδειγμα, υποστήριξαν πως ενώ 

η παρακμή  σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων οφείλονταν σε λόγους 

αποτελεσματικότητας, η ανάκαμψή τους σχετίζεται με στρατηγικές κινήσεις και 

στρατηγικές ανάπτυξης του μεριδίου της αγοράς. 

Επιπλέον, εξετάζοντας ειδικότερα τον ρόλο της στρατηγικής αλλαγής στο 

θέμα της επιχειρηματικής ανάκαμψης, οι Barker & Duhaime (1997)28 διαπίστωσαν 

ότι οι πρακτικές των επιχειρήσεων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για στρατηγική 

αλλαγή στις  αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και όταν σημειώνονται μεγάλες 

απώλειες.  

Επιχειρήσεις που αποδείχθηκαν ικανές για στρατηγική αλλαγή ήταν αυτές 

που είχαν προβεί σε αντικατάσταση των Γενικών Διευθυντών των τμημάτων τους, 

και διέθεταν περιθώριο στους πόρους (slack resources). Ακόμη μεγαλύτερη 

ικανότητα σημειώθηκε από διαφοροποιημένες επιχειρήσεις. 

Η πιθανότητα οι επιχειρήσεις να προβούν στην υιοθέτηση τέτοιου είδους 

στρατηγικών παρεμποδίζεται σε κάποιο βαθμό από την απειλή της μη εφικτής 

εφαρμογής αυτών (Staw, Sandelands & Dutton, 1981)29 και των μηχανιστικών 

μεταβολών  (Barker & Mone, 1998)30, που συχνά σχετίζονται με την παρακμή και τις 

καταστάσεις ανάκαμψης (Starbuck et al, 1978; Cameron, Whetten & Kim, 1987; 

Slatter, 1984)31.  

                                                                                                                                                                              
- Hofer, C.W. (1980), “Turnaround Strategies”, The Journal of Business Strategies, Vol.1 No.1,               
pp.19-31. 
- Hoffman, R.C. (1989), “Strategies for Corporate Turnarounds: What Do We Know About Them?”, 
Journal of General Management Vol.14 No.3, pp.46-67, - Barker, V. III and Barr, P. (2002), “Linking Top 
Manager Attributions to Strategic Reorientation in Declining Firms Attempting Turnarounds”, Journal 
of Business Research, Vol.55 No.12, pp.963-979. 
27 Schendel, D., Patton G.R., and Riggs J. (1976) “Corporate turnaround strategies: a study of profit 
decline and recovery”, Journal of General Management, Vol.3,pp.3-11. 
28Barker, III, V. and Duhaime, I.M. (1997), “Strategic Change in the Turnaround Process: Theory and 
Empirical Evidence”, Strategic Management Journal, Vol.18 No.1, pp.13-38.  
29 Staw, B.M., Sandelands, L.E. and Dutton, J.E. (1981), “Threat-Rigidity Effects in Organizational 
Behaviour: A Multi-Level Analysis”, Administrative Science Quarterly,Vol.26, pp.501-534. 
30 Barker, V. III and Mone. M.A. (1998), “The Mechanistic Structure Shift and Strategic Reorientation 
in Declining Firms Attempting Turnarounds” Human Relations Vol.51,pp.1227–1258. 
31 - Starbuck, W.H, Greve, A. and Hedberg, B.L.T. (1978), “Responding to Crisis: Theory and the 
Experience of European Business”, Journal of Business Administration Vol. 9, No. 2,pp.111-134. 
 - Cameron, K.S., Whetten, D.A. and Kim, M.U. (1987), “Organizational Dysfunctions of Decline”, 
Academy of Management Journal, Vol.30, pp.126-138. 
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Αυτές οι αντιδράσεις συχνά ενδέχεται να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε  

συγκεντρωτικό σύστημα αποφάσεων και να εξαρτώνται από επίσημες και 

υπερβολικά τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, που επανειλημμένα έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικές στο παρελθόν.  

Οι Barker & Mone (1998)32, για παράδειγμα, διαπίστωσαν όπως οι 

μεταβολές στη μηχανιστική δομή  μπορεί να μειώσουν την προσαρμοστικότητα μίας  

επιχείρησης, και πως αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί σε φάσεις ανάκαμψης, 

όπου οι επιχειρήσεις διέρχονται σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, είναι μικρότερες 

σε μέγεθος, και υφίσταντο αλλαγές στην ηγεσία τους. 

 

3.2. Ποσοτική μέτρηση της επιχειρηματικής ανάκαμψης 

O κάθε ορισμός για την έννοια της επιχειρηματικής «αναδιάρθρωσης»-

«ανάκαμψης» θα πρέπει να απευθύνεται σε δύο ζητήματα. Αρχικά στην 

εννοιολογική απόδοση του ορισμού και  ποσοτική μέτρηση αυτού και ταυτόχρονα 

στη απόδοση του ορισμού του «κύκλου ανάκαμψης», που αφορά την περίοδο της 

φάσης της παρακμής, όπου αρχικά σημειώνονται χαμηλές αποδόσεις και  που 

ακολουθείται από τη φάση της ανάκαμψης. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές μελέτες προσδιορίζουν τις επιδόσεις όσον 

αφορά την αποδοτικότητα και μόνο. Οι παρακάτω επτά  Schendel & Patton(1976)33 

Schendel et.al(1976)34,  Hamermesh(1977)35, Bibeault (1982)36, Slatter (1984)37, 

O'Neill (1986b)38 και Thain & Goldthorpe (1989a),(1989b) 39 χρησιμοποιούν  τα 

                                                                                                                                                                              
- Slatter, S. (1984), Corporate Recovery, Penguin, Harmondsworth. 
32 Barker, V. III and Mone. M.A. (1998), “The Mechanistic Structure Shift and Strategic Reorientation in 
Declining Firms Attempting Turnarounds” Human Relations Vol.51,pp.1227–1258. 
33 Schendel, Dan E.,and G. R. Patton (1976) Corporate Stagnation and Turnaround, Journal of 
Economics and Business,28:3, pp.236-41. 
34 Schendel, Dan, G. R. Patton,and James Riggs (1976), Corporate Turnaround Strategies: A Study of 
Profit Decline and Recovery, Journal of General Management, 3:3,pp. 3-11. 
35 Hamermesh, Richard G.(1977),Responding to Divisional Profit Crisis, Harvard Business Review, 55:2, 
pp.124- 130.  
36 Bibeault, Donald B. (1982), Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers into Winners, New 
York: McGraw-Hill. 
37 Slatter, Stuart (1984), Corporate Recovery, Harmondsworth: Penguin. 
38 O’Neill, Hugh M. (1986b), Turnaround and Recovery: What Strategy Do You Need?, Long Range 
Planning, 19:1, pp.80-88. 
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ονομαστικά κέρδη προ φόρων,  όπου μόνο  ο Slatter μετατρέπει τα ονομαστικά προ 

φόρων κέρδη σε πραγματικά κέρδη προ φόρων και οι παρακάτω πέντε Graham & 

Richards,(1979)40, Hambrick & Schecter,(1983)41, Pant,(1991)42, Chakraborty & 

Dixit,(1992)43 και Chowdhury & Lang (1996)44 χρησιμοποίησαν την κερδοφορία 

υποδεικνύοντας  χρηματοοικονομικούς δείκτες, είτε την απόδοση επί των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων (ROA-Return on Assets) ή την απόδοση επί των 

επενδύσεων (ROI -Return On Investments). 

Ωστόσο, ο ορισμός της «ανάκαμψης» στα πλαίσια της κερδοφορίας  και 

μόνο είναι προβληματικός. Οι Baden-Fuller & Stopford (1992)45 υποστηρίζουν πως η 

βαθμιαία μείωση της ανταγωνιστικότητας συχνά δεν αντικατοπτρίζεται ως μια 

βαθμιαία επιδείνωση της αποδοτικότητας. Αντιθέτως όμως, μπορεί στην αρχή η 

αποδοτικότητα να μειώνεται σταδιακά πολύ αργά και στη συνέχεια να σημειώσει 

κατακόρυφη πτώση ξαφνικά. Ομοίως,  ενδέχεται να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 

μεταξύ των βελτιώσεων της ανταγωνιστικότητας και της  επακόλουθης 

βελτίωσης του κέρδους. Οι προαναφερθέντες,  Baden-Fuller & Stopford εξήγησαν 

τη μείωση της υστέρησης ως αποτέλεσμα της μικρής κλίμακας σύνθεσης της 

ανώτατης διοίκησης και της μερικής ανταπόκρισης στα αρχικά ομολογουμένως 

αδύναμα σημάδια της επικείμενης αποτυχίας. Για τους ερευνητές, το πρόβλημα 

επιδεινώνεται λόγω της τάσης για χειραγώγηση από τη Διοίκηση για τη λήψη 

                                                                                                                                                                              
39  -Thain, Donald H., and Richard L. Goldthorpe 1989a Turnaround Management: Causes of 
Decline, Business Quarterly, 54:1, pp.55-62. 
- Thain, Donald H., and Richard L. Goldthorpe 1989b Turnaround Management: Recovery 
Strategies, Business Quarterly, 54:2,pp. 7-13. 
40 Graham, Kenneth R., and Max D. Richards 1979 Relative Performance Deterioration, Management 
and Strategic Change in Rail-Based Holding Companies, in Richard C. Huseman (Ed.), Academy of 
Management Best Papers Proceedings, Briarcliff Manor: Academy of Management, pp.108-12. 
41 Hambrick, Donald C., and Steven M. Schecter 1983 Turnaround Strategies for Mature Industrial-
Product Business Units, Academy of Management Journal,26:2, pp.231-248. 
42 Pant, Laurie W. 1991 An Investigation of Industry and Firm Structural Characteristics in Corporate 
Turnarounds, Journal of Management Studies, 28:6,pp. 623-643. 
43 Chakraborty, S. and S. Dixit 1992 Developing a Turnaround Strategy—A Case Study Approach, 
OMEGA, 20:3, pp.345-352. 
44 Chowdhury, Shamsud, and James R. Lang 1996 Turnaround in Small Firms—An Assessment of 
Efficiency Strategies,Journal of Business Research, 36:2,pp.169-178. 
45 Baden-Fuller, Charles,and John M. Stopford 1992 Rejuvenating the Mature Business:The  
Competitive Challenge, London: Routledge. 
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κυρίως λογιστικών μέτρων κερδοφορίας,  «μέτρα βιτρίνας», σε φθίνοντα πλαίσια 

απόδοσης (Griffiths, 1992)46. 

Ένα επιπλέον ζήτημα που αφορά τις χρονικές υστερήσεις μπορεί να γίνει σε 

σχέση με την επιχείρηση που σημειώνει επιτυχία όσον αφορά την αύξηση της 

χρηματιστηριακής αξίας της με ταχείς ρυθμούς αλλά, ταυτόχρονα σημειώνει ζημίες. 

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν οι επενδυτές πιστεύουν πως η 

επιχείρηση  είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμα αναμένει κέρδη. Από τα παραπάνω 

γίνεται σαφές πως σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η αξιολόγηση της απόδοσης της 

ανάκαμψης πραγματοποιείται με βάση και μόνο την τρέχουσα κερδοφορία είναι 

εσφαλμένη. Ακριβώς όπως οι Διοικήσεις  των επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε 

φάση παρακμής, πρέπει να λάβουν πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση από 

πολλές πηγές, έτσι και οι αναλυτές για τη διαδικασία της ανάκαμψης πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα  μέτρα για την επιλογή του δείγματος βασιζόμενοι  

σε μια ποικιλία δεικτών. 

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες, 

που κάνουν χρήση πολλαπλών χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης. Ο Thiétart 

(1988)47 χρησιμοποιεί τον δείκτη απόδοσης επί των επενδύσεων (ROI) και το 

μερίδιο αγοράς, οι  Barker & Mone (1994)48 και Robbins & Pearce (1992)49 

χρησιμοποιούν επίσης τον δείκτη απόδοσης επί των επενδύσεων (ROI) και την 

απόδοση επί των πωλήσεων (ROS). Οι Grinyer, Mayes & McKiernan (1990)50 

τήρησαν την πιο ολοκληρωμένη στάση  χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια, τα 

οποία σχετίζονται με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχείρησης. 

Ωστόσο, παρόλο όλες αυτές τις μελέτες, τα προβλήματα  των χρονικών 

υστερήσεων και των λογιστικών αλχημειών που προαναφέρθηκαν συνεχίζουν να 

                                                             
46 Griffiths, Ian 1992 Creative Accounting, London: Routledge. 
47 Thiétart, R. A. 1988 Success Strategies for Businesses That Perform Poorly, Interfaces, 18:3,pp. 32-
45. 
48 Barker, Vincent L. III, and Mark A. Mone 1994 Retrenchment: Cause of Turnaround or Consequence 
of Decline?, Strategic Management Journal, 15: 5,pp.395-405. 
49 Robbins, D. Keith,and John A. Pearce II 1992 Turnaround: Retrenchment and Recovery, Strategic 
Management Journal, 13:4, pp.287-309. 
50 Grinyer, Peter H.,David Mayes, and Peter McKiernan 1990 The Sharpbenders: Achieving a Sustained 
Improvement in Performance, Long Range Planning, 23:1, pp.116-125. 
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υφίστανται. Ιδανική περίπτωση θα ήταν μία προσέγγιση που θα χρησιμοποιούσε μη 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που θα επιβεβαίωναν τους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες. 

Δύο μελέτες χρησιμοποιούν την ανθρώπινη κρίση για τη συμπλήρωση των 

λογιστικών ορισμών για τον προσδιορισμό των καλών και κακών επιδόσεων. Ο 

Zimmerman (1989)51 απαιτεί συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών των 

επιχειρήσεων (επενδυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών) 

και οι Robbins & Pearce (1992)52 απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός 

από τα στελέχη της επιχείρησης ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάκαμψή της. Αυτή η 

προσέγγιση όντως έχει το πλεονέκτημα της αξιολόγησης από ειδικούς να λάβουν 

υπόψη τους σχετικές μεταβλητές και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα 

πολύτιμο λόγω της ετερογένειας των περιπτώσεων ανάκαμψης (Schendel et al., 

1976)53. Φυσικά, το να χρησιμοποιούμε την προσωπική μας κρίση και μόνο έχει το 

μειονέκτημα της πιθανότητας να είναι άκρως υποκειμενική. 

Προχωρώντας στην προσέγγιση ορισμού του δεύτερου ζητήματος, των 

κύκλων της ανάκαμψης, ο Schendel et al. (1976)54 διακρίνει α) προσωρινή πτώση 

στην απόδοση, το οποίο θεωρείται ότι είναι  φυσιολογικό, και β) πιο μόνιμες και 

καταστροφικές απώλειες. Το δεύτερο ζήτημα συγκρίνεται σε σχέση με το χρόνο και 

την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, μια φάση 

ύφεσης ορίζεται ως τέσσερα χρόνια αδιάκοπης μείωσης των καθαρών εσόδων έως 

ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση από την αύξηση του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν η αύξηση 

των καθαρών κερδών είναι μικρότερη από την αύξηση του ΑΕΠ για τέσσερις 

διαδοχικές χρόνια, η επιχείρηση έχει ανάγκη αναδιάρθρωσης. «Ανάκτηση» ή 

επιτυχής «ανάκαμψη» ορίζεται ως η τετραετής αύξηση του ΑΕΠ με 

κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη και τη δυνατότητα απόκλισης δύο χρόνων μεταξύ 

                                                             
51 Zimmerman, Frederick M.(1986), Turnaround—A Painful Learning Process, Long Range Planning, 
19:4,pp. 104-114. 
52 Robbins, D. Keith, and John A. Pearce II (1992), Turnaround: Retrenchment and Recovery, Strategic 
Management Journal, 13:4, pp.287-309. 
53, 53, 55 Schendel, Dan, G. R. Patton, and James Riggs (1976), Corporate Turnaround Strategies: A 
Study of Profit Decline and Recovery, Journal of General Management, 3:3, pp.3-11. 
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των φάσεων της ύφεσης και της ανάκαμψης. Οι Schendel & Patton (1976)55 

υιοθετούν ένα παρόμοιο ορισμό εκτός από το ότι προσαρμόζουν μια επιπλέον 

γραμμή παλινδρόμησης στην ύφεση και στα δεδομένα απόδοσης της ανάκαμψης, 

προκειμένου να επιτρέψουν ελαφρές αποκλίσεις από την τάση. Το κύριο πρόβλημα 

αυτής της προσέγγισης είναι ότι αποτυγχάνει να διακρίνει τις πραγματικές από τις 

«φτιαχτές – σκηνοθετημένες» περιπτώσεις ανάκαμψης.  

Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση που έχει καλύτερη 

απόδοση πάνω από το μέσο όρο από τους ανταγωνιστές της, αλλά ταυτοχρόνως 

λειτουργεί σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον σε μια εποχή που η γενική 

οικονομία ανθεί, μπορεί τα κέρδη της να είναι μικρότερα από την αύξηση του ΑΕΠ  

και έτσι, σύμφωνα με τα κριτήρια των Schendel et al. (1976)56 και Schendel & 

Patton’s (1976)57 να χαρακτηρίζεται ως χαμηλής απόδοσης και να χρειάζεται μέτρα 

αναδιάρθρωσης. 

Το ίδιο συμβαίνει σε επιχειρήσεις που σημειώνουν μεν χαμηλές αποδόσεις, 

αλλά έχουν κέρδη υψηλότερα από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ και παρόλο αυτά 

θεωρούνται πως είναι απαραίτητο να προβούν σε μέτρα ανάκαμψης. Επίσης, η 

απόδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί με ακρίβεια ως σημείο αναφοράς. Οι 

επιχειρήσεις με ποσοστά απόδοσης ελαφρώς χαμηλότερα ή υψηλότερα από το 

ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ  κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία μαζί με τις 

επιχειρήσεις που σημειώνουν σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις και υψηλότερες 

από την αύξηση του ΑΕΠ αντίστοιχα. 

Μια σειρά από επόμενες μελέτες παρέχουν πιο ικανοποιητικά σημεία 

αναφοράς και προδιαγραφές. Ο O'Neill (1986b)58 επιλέγει ως σημείο αναφοράς για 

την κάθε επιχείρηση ενός κλάδου παραγωγής το καθαρό κέρδος και ορίζει την 

«ανάκαμψη» ως μια κατάσταση, που βιώνει μία επιχείρηση ενός κλάδου, στην 

οποία επί τρία συνεχή έτη σημειώνει ζημίες σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο και 

                                                             
55, 56 Schendel, Dan E.,and G. R. Patton (1976), Corporate Stagnation and Turnaround,Journal of 
Economics and Business,28:3, pp.236-41.  
 
 
58 O’Neill, Hugh M. (1986b) Turnaround and Recovery: What Strategy Do You Need?, Long Range 
Planning, 19:1, pp.80-88. 
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ακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα χρόνια όπου τα καθαρά κέρδη 

της είναι υψηλότερα από το μέσο όρο του κλάδου. 

Ομοίως, για τον Pant (1991)59, ως «κακή» απόδοση ορίζεται αν ο δείκτης της 

απόδοσης επί των στοιχείων του ενεργητικού (ROA)  μιας επιχείρησης είναι  κάτω 

του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της πρωτογενούς βιομηχανίας του για δύο 

συνεχόμενα έτη (t = 1 και t = 2). Μετά από ένα διάστημα τεσσάρων ετών για 

περίοδο (t = 3-6), αν  ο δείκτης ROA της επιχείρησης είναι στο ανώτερο του είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%)  του κλάδου για δύο συνεχόμενα έτη (t = 7 και το t = 8), τότε 

ορίζεται ως μια επιτυχημένη περίπτωση ανάκαμψης. Εάν, ωστόσο, παραμένει στον 

πυθμένα του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  για t = 7 και t = 8, τότε ορίζεται ως μια 

αποτυχημένη περίπτωση ανάκαμψης.   

Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι προσεγγίσεις είναι προβληματικές καθώς η 

χρήση της απόδοσης του κλάδου ως σημείο αναφοράς είναι εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενες. Αποτελεί σιωπηρή παραδοχή πως  η συνολική απόδοση της 

επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα  χαρακτηριστικά του κλάδου, παρά 

πως οι επιδόσεις του κλάδου  είναι συνάρτηση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων 

που τη συνιστούν. Επομένως, για μία επιχείρηση με χαμηλές αποδόσεις σε έναν 

κλάδο, ο οποίος αποτελείται από χαμηλής απόδοσης επιχειρήσεις, μπορεί να μην 

θεωρηθεί απαραίτητο η λήψη μέτρων αναδιάρθρωσης, ενώ  το αντίθετο μπορεί να 

συμβεί  για μια επιχείρηση που έχει εξίσου χαμηλές  αποδόσεις, η οποία όμως 

αποτελεί μέρος ενός κλάδου, που συνίσταται από επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης. 

Αυτή η σχολή της σκέψης «ο κλάδος έχει τη μεγαλύτερη σημασία»(“industry 

matters most”) έχει τις ρίζες της  στο έργο του Bain (1951)60, ο οποίος παρατήρησε 

ότι ορισμένοι κλάδοι  ήταν πιο κερδοφόροι  από άλλους και υποστήριξε πως τα 

χαρακτηριστικά του κάθε κλάδου έφεραν το αποτέλεσμα της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

                                                             
59 Pant, Laurie W. (1991), An Investigation of Industry and Firm Structural Characteristics in Corporate 
Turnarounds, Journal of Management Studies, 28:6, pp.623-643. 
60 Bain, Joe S. (1951), Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing 
1936-1940, Quarterly Journal of Economics, 65:3,pp.293-324. 
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Το συμπέρασμα είναι ότι ο καθορισμός της ύφεσης και της επιτυχημένης 

ανάκαμψης σε σχέση με το μέσο όρο των επιδόσεων του κλάδου δεν είναι 

ικανοποιητικός. Η κακή ή η καλή επίδοση είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση με το 

τι συμβαίνει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και έτσι θα πρέπει να εκτιμηθεί σε 

σχέση με τα σημεία αναφοράς της κακής ή καλής επίδοσης γενικά.  

Οι Hambrick & Schecter (1983)61 υιοθετούν μια τέτοια προσέγγιση 

χρησιμοποιώντας το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου ως σημείο αναφοράς. 

Καθορίζουν τη φάση ύφεσης, ως το ποσοστό απόδοσης επί των επενδύσεων προ  

φόρων (pre- tax ROI) μειωμένο κατά 10% για δύο διαδοχικά έτη. Όσον αφορά τον 

ορισμό της «ανάκαμψης» την ορίζουν ως την επιτυχημένη προσπάθεια μιας 

επιχείρηση που σημείωσε μία μέση ετήσια απόδοση επί των επενδύσεων, 

τουλάχιστον είκοσι  τοις εκατό (20%), τα επόμενα δύο έτη μετά την ύφεση, δηλαδή 

τα έτη τρία και τέσσερα. Μια «ανεπιτυχής ανάκαμψη» ορίζεται ως η μέση ετήσια 

απόδοση επί των επενδύσεων, η οποία είναι ακόμη χαμηλότερη από το δέκα τοις 

εκατό (10%).  

Ομοίως, οι Chowdhury & Lang (1996)62 ορίζουν τη φάση ύφεσης, ως το 

ποσοστό του μέσου όρου της απόδοσης επί των επενδύσεων προ  φόρων 

λιγότερο από το 10%  για δύο διαδοχικά έτη και τη φάση της ανάκαμψης ως το 

μέσο όρο της απόδοσης επί των επενδύσεων προ  φόρων μεγαλύτερο ή ίσο του 

10% σε διάστημα δύο ετών μετά τη φάση της ύφεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Hambrick, Donald C., and Steven M. Schecter (1983), Turnaround Strategies for Mature Industrial-
Product Business Units, Academy of Management Journal,26:2,pp. 231-248. 
62 Chowdhury, Shamsud,  and James R. Lang (1996) Turnaround in Small Firms—An Assessment of 
Efficiency Strategies, Journal of Business Research, 36:2,  pp.169-178. 
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Πίνακας 3.1: Ποσοτικοί ορισμοί της ανάκαμψης 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΗΓΗ 
 

1 

Καθαρά κέρδη (net income) 
κανονικοποιημένα βάσει 
ΑΕΠ 

 4 έτη αύξησης (t=  5 ως 8) 
Επιτρέπονται 2 έτη μη 
αύξησης η μείωσης 

Schendel et 
al. (1976) 

 

4 έτη συνεχούς πτώσης (t= 1 ως 4)  

 

 
 

     
 

  2 

Μέση (μέσος όρος διετίας) 
απόδοση επί επενδύσεων 
(ROI) 

< 10% για 2 συνεχή έτη (t= 1 και 2) 

> 20% για δύο συνεχή έτη 
(t=  3 και 4) 

Hambrick 
& Schecter 

(1983) 

 

 

 

     
 

 

α. Αποπληθωρισμένη 
απόδοση επί επενδύσεων 
(ROI) 
β. Πραγματική ανάπτυξη 
πωλήσεων 

Α. Μικρότερη ½ του μέσου όρου 
ROI του δείγματος για δύο συνεχή 
έτη (t= 1 και 2) 
Β. Μικρότερη της πραγματικής 
ανάπτυξης αγοράς για δύο συνεχή 
έτη (t=  1 και 2) 

Α. Αύξηση για δύο συνεχή 
έτη (t= 3 και 4) 
Β. Αύξηση για 2 συνεχή έτη 
(t=  3 και 4) 

 
 

  
 

  
 

 Thietart  

3  

 

(1988)  

 
 

   

  
 

  
 

   
 

  Συνεχής πτώση για 3 έτη (t=  1 ως Αύξηση σε 4 από τα 6 Thain & 
 

4 Καθαρά λειτουργικά κέρδη Goldthorpe  

3) επόμενα έτη (t=  4 ως 9)  

  (1989b)  

    
 

     
 

5 Κέρδη, Ζημίες 1 έτος ζημιών (t=  1) 

1 έτος «νεκρού σημείου 
(t= 2) και 2 έτη κερδών 
(t=  3 και 4) 

Ketelhohn et 
al. (1991) 

 

 

 

     
 

 

α. Απόδοση επί επενδύσεων 
(ROI) 
β. Απόδοση επί πωλήσεων 
(ROS) 

2 συνεχή έτη (t=  1 και 2) 
αυξανόμενων ROI και ROS 
ακολουθούμενα από ταυτόχρονες 
πτώσεις ROI και ROS με ρυθμό 
πτώσης μεγαλύτερο του μέσου 
ρυθμού πτώσης του κλάδου για 
τουλάχιστον 2 έτη (t=  3 και 4) 

Τουλάχιστον 2 έτη (t= 5 και 
6) αύξηση σε ROI και ROS 
με ρυθμό μεγαλύτερο του 
μέσου ρυθμού αύξησης του 
κλάδου και επιστροφή ROI 
και ROS στα προ-πτώσης 
επίπεδα 

Robbins and 
Pearce II 
(1992), 

Robbins & 
Pearce II 
(1993) 

 

 
 

 
 

 
 

6  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

  αυξανόμενων ROI και ROS 
ακολουθούμενα από ταυτόχρονες 
πτώσεις ROI και ROS με ρυθμό 
πτώσης μεγαλύτερο του μέσου 
ρυθμού πτώσης του κλάδου για 
τουλάχιστον 2 έτη (t=  3 και 4) και 
επίσημη επιβεβαίωση από 2, 
τουλάχιστον, στελέχη για την 
ύπαρξη παρακμής 

Τουλάχιστον 2 έτη (t= 5 και 
6) αύξηση σε ROI και ROS 
με ρυθμό μεγαλύτερο του 
μέσου ρυθμού αύξησης του 
κλάδου και επιστροφή ROI 
και ROS στα προ-πτώσης 
επίπεδα 

 
 

   
 

 

α. Απόδοση επί επενδύσεων  
(ROI) 
β. Απόδοση επί πωλήσεων 
(ROS) 

 
 

 

Pearce II &  

 
 

 
 

7 Robbins  

 

 (1994)  
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 3 συνεχή έτη (t=  1 ως 3) πτώσης 
του δείκτη ROIεταιρίας – ROIκλάδου και 
ROIεταιρίας < ROIκλάδου για το 
τελευταίο έτος παρακμής (έτος 3) 

Ετήσια ποσοστιαία αύξηση 
του δείκτη ROIεταιρίας – 
ROIκλάδου για τα 3 έτη μετά 
την παρακμή (t= 4 ως 6) 

8 

   Απόδοση επί επενδύσεων  
(ROI), ROIεταιρίας – ROIκλάδου 

Bruton & 
Wan (1994) 

 

 

      
 

  

Απόδοση επί επενδύσεων, 
ROI (= καθαρά κέρδη προ 
φόρων / (μετοχικό κεφάλαιο 
+ μακροχρόνιο χρέος + μη 
βραχυπρόθεσμες 
κεφαλαιακές μισθώσεις)) 

  1) 2 έτη πτώσης ROI (t=  1 και 2) 
2) ROI < 10% για τα έτη 1 και 2 
3) Πτώση επίδοσης ανεξάρτητη της 
επίδοσης του κλάδου 

  
 

   
 

 

Μέσος όρος ROI για τα 2 
έτη (t= 3 και 4) μετά την 
παρακμή > 10% 

Chowdhurry 
& Lang 
(1996) 
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Α. Τουλάχιστον 3 συνεχή έτη (t=  1 
εως 3) με ROI < απόδοση χωρίς 
κίνδυνο 
Β. Τουλάχιστον 1 έτος (έτη 1 ως 3) 
με Ζ-σκορ < 3 

Α. Τουλάχιστον 3 έτη (t=  4 
ως 6) με ROI > απόδοση 
χωρίς κίνδυνο (δυνατότητα 
ύπαρξης τριετούς 
«μεταβατικής» περιόδου με 
ROI < ή ROI > απόδοση 
χωρίς κίνδυνο 

 
 

 

Α. Απόδοση επί επενδύσεων, 
ROI (= καθαρά κέρδη / 

συνολική επένδυση) 
Β. Ζ-σκορ του Altman 

 
 

 
Barker III  

 
 

10 & Duhaime  

 

 (1997) 
 

  
 

  
 

      
 

  1) 1 έτος με ROA > μέσος όρος 
ROA του κλάδου (t= 1) 
2) 3 συνεχή έτη (t=  2 ως 4) 
μειούμενη ROA, σε ένα από αυτά 
ROA < 0 

1) 3 έτη με αυξανόμενη 
ROA (t= 5 ως 7) 
2) ROA > 0 στο τελευταίο, 
τουλάχιστον έτος (t=  7) 

 
 

  Mueller& 
Barker III 

(1997) 

 

 

Απόδοση επί ενεργητικού  
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 (ROA) 
 

  
 

   
 

      
 

  1) 1 έτος (έτος 1) με Λειτουργικά 
κέρδη / Χρεωστικοί τόκοι > 1 
2) 1 έτος (t=  1) με Προ φόρων 
λειτουργικά κέρδη > Διάμεσος Προ 
φόρων λειτουργικά κέρδη κλάδου 
3) Πτώση κατά 50% των Προ φόρων 
λειτουργικών κερδών στο επόμενο 
έτος (έτος 2) 

  
 

    
 

  Μεταβολή του 
προσαρμοσμένου στον 
κλάδο δείκτη «λειτουργικά 
κέρδη / ενεργητικό» για τα 3 
έτη μετά την παρακμή 

 
 

  Kang & 
Shivdasani 

(1997) 

 

 

Προ φόρων λειτουργικά 
κέρδη / Ενεργητικό 

 

12  

 

 
 

   
 

    
 

      
 

      

Harker(1998), 
Harker & 

Sharma(2000),

Harker(2001) 

 

 

  
2 έτη (t= 1 & 2) πτώσης του 
περιθωρίου κέρδους σε απόλυτους 

όρους και σε σχέση με την επίδοση 
του κλάδου (σε όρους πωλήσεων) 

   Τουλάχιστον 2 έτη ( t=  3 & 
4) αύξησης της επίδοσης σε 
απόλυτους και σχετικούς 
όρους 

 

  
 

  
 

13 Περιθώριο κέρδους  
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Απόδοση επί επενδύσεων 
(ROI), ROIεταιρίας – ROIκλάδου 

3 έτη (t= 3 ως 5) πτώσης ROIεταιρίας 
– ROIκλάδου μετά από 2 έτη (έτη 1 ως 
2) ανόδου ROI και επίσημη 
ανακοίνωση ενεργειών ανάκαμψης 

Μεταβολή του δείκτη 
ROIεταιρίας – ROIκλάδου για τα 3 
έτη (έτη 6 ως 8) μετά την 
παρακμή 

Morrow Jr et 
al. (2004) 
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2 έτη (t=  1 και 2) με ROI > 
απόδοση χωρίς κίνδυνο 
ακολουθούμενα από 3 έτη (έτη 3 ως 
5) με ROI < απόδοση χωρίς κίνδυνο 
και 1, τουλάχιστον, έτος (t=  3 ως 5) 
με καθαρά κέρδη < 0 

 
   1 έτος με ROI > απόδοση 

χωρίς κίνδυνο 

      Francis & 
Mariola 
(2005), 

Francis & 
Desai (2005) 

 

 

    Απόδοση επί επενδύσεων 
 

 
 

15 
 

 (ROI) 
 

  
 

  
 

Πηγή : Χαραλαμπίδης Π. Δημήτριος (2011), Διδακτορική Διατριβή: «Στρατηγικές ανάκαμψης για την 

αντιμετώπιση της εταιρικής παρακμής: Κριτική θεωρητική ανασκόπηση και εμπειρική διερεύνηση 

στα πλαίσια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ.32-

33. 

 

3.3. Οι αιτίες της επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης  

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι οργανισμοί γενικά  χρειάζεται να 

αναδιοργανώσουν τις εργασίες και άλλες δομές τους. Η αναδιάρθρωση μιας 

επιχείρησης συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην εναρμόνιση 

των διαδικασιών παραγωγής της με βάσει  τις τεχνολογικές εξελίξεις, στη γρήγορη 

ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, προτού μάλιστα  εμφανιστούν 

από τους ανταγωνιστές της. 

Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις προσπαθούν να  θέτουν στρατηγικούς 

στόχους, οι οποίοι να συμβαδίζουν με τις δραστηριότητές τους. Τα τελευταία 

χρόνια όμως, ορισμένοι παράγοντες ενθαρρύνουν τη θεμελιακή, συστηματική και 

καλύτερα διαχειριζόμενη προσέγγιση για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό 

των μελλοντικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (Talwar 1993)63.  

                                                             
63 Talwar, R. (1993) Business re-engineering – a Strategy-driven approach. Long Range  Planning, 
pp.26, (6). 
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Παρακάτω αναφέρουμε κάποιους βασικούς λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις 

να προβούν σε αναδιάρθρωση των δομών τους. 

 

H φύση των επιχειρήσεων 

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον που όλα μεταβάλλονται με γοργούς 

ρυθμούς, η μόνη σταθερά είναι η «αλλαγή». Οι εταιρείες που αρνούνται να 

προβούν σε αλλαγές  έρχονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο τα προϊόντα τους να 

γίνουν παρωχημένα. Εξαιτίας αυτού, οι επιχειρήσεις πειραματίζονται  στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, διερευνούν νέες αγορές και έρχονται συνέχεια σε 

επαφή με νέους πελάτες. Επίσης, επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν σε νέους τομείς, 

προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητές 

τους και να επικεντρωθούν σε αυτές.  

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες απαιτούν αναδιάρθρωση. Για παράδειγμα, η 

επέκταση τους σε μια ξένη αγορά ή οι αλλαγές στις συνήθειες  και πολιτικές της 

εργασίας, ενδέχεται να απαιτήσουν αλλαγές στο προφίλ του ανθρώπινου 

δυναμικού που απασχολούν, προκειμένου να  εξασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτών 

πιο γρήγορα και αποδοτικότερα με τα νέα δεδομένα της  διεθνούς αγοράς και των 

κανονισμών των εξαγωγών.  

Επίσης, ξεκινώντας μια νέα γραμμή παραγωγής μπορεί να απαιτηθούν 

πολλές παρεμβάσεις όπως είναι οι αλλαγές στο σύστημα της εργασίας, 

προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τη νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα και τοποθετώντας το σε θέσεις εξουσίας. Τέλος, η 

προσπάθεια από πλευράς των επιχειρήσεων να διαχωρίσουν τις ασύμφορες και 

άνευ ουσίας γραμμές παραγωγής είναι πιθανό  να απαιτήσει αλλαγές έτσι ώστε να  

διατηρήσουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι χρήσιμα για την υπόλοιπη 

παραγωγή. 
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Παγκοσμιοποίηση των αγορών 64 

Ο συνδυασμός τεχνολογικής προόδου, χαμηλότερου κόστους μεταφορών και 

απελευθέρωσης των πολιτικών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως 

έχει οδηγήσει στην αύξηση των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών ροών μεταξύ 

των χωρών. Η ολοένα μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση, ή 

παγκοσμιοποίηση όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, δημιουργεί πάμπολλες 

ευκαιρίες, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε νέες και διευρυνόμενες αγορές και σε χρηματοδοτικούς και 

τεχνολογικούς πόρους, και παράλληλα αυξάνει τις επιλογές των  καταναλωτών από 

την άποψη της ποικιλίας προϊόντων και τιμών. Έτσι διανοίγονται για την Ένωση 

προοπτικές για σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και 

των πραγματικών αποδοχών. 

Η κοινή γνώμη όμως συσχετίζει συχνά την παγκοσμιοποίηση με την απώλεια 

θέσεων εργασίας, τη συμπίεση των μισθών και την υποβάθμιση των συνθηκών 

εργασίας. Οι ανησυχίες αυτές πηγάζουν από τον φόβο ότι ο αυξημένος 

ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους ασκεί πολύ έντονη πίεση στους 

τοπικούς παραγωγούς και εργαζομένους και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο 

εργοστασίων, ή τον περιορισμό της δραστηριότητάς τους, και τη μετεγκατάστασή 

τους στο εξωτερικό. 

Για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να 

υπάρξει μια διαδικασία αναπροσαρμογών, καθώς οι συντελεστές παραγωγής, όπως 

το επενδυτικό κεφάλαιο, μετακινούνται από δραστηριότητες και επιχειρήσεις που 

δεν μπορούν να αντέξουν τις εντονότερες ανταγωνιστικές πιέσεις σε άλλες που 

αναπτύσσονται χάρη ακριβώς σε αυτές.  

 

 

 

                                                             
64 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm 
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Χρηματοοικονομικής φύσης θέματα 

Πολύ συχνά, οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν άτυπες δομές και 

ιεραρχικές σχέσεις, καθώς και ένα ad-hoc στυλ στη λήψη των αποφάσεων. Όταν οι 

επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσονται και επιθυμούν την αύξηση του μετοχικού τους 

κεφαλαίου ή την προσέλκυση νέων κεφαλαίων λογικό είναι να απαιτήσουν μια 

καλύτερη επαγγελματική οργάνωση με επίσημους γραπτούς κανονισμούς και 

πολιτικές. 

Για παράδειγμα μία εισηγμένη εταιρεία μπορεί να πάρει μέτρα 

αναδιάρθρωσης, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητά  της και να προσελκύσει στη συνέχεια νέους επενδυτές. 

Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις υπό το φόβο μίας επικείμενης πτώχευσης 

μπορεί να αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν τους εν δυνάμει παραγωγικούς 

πόρους τους, όπως γη και ανθρώπινο δυναμικό, να προβούν σε πώληση μονάδων 

παραγωγής με σκοπό την αύξηση των χρηματικών τους διαθεσίμων τους ή και να 

αφήσουν να διαδίδεται η οικονομική τους δυσχέρεια  στην αγορά, προκειμένου να 

προσελκύσουν μέτρα διάσωσης. Οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους προτιμούν 

να προχωρούν σε μέτρα αναδιάρθρωσης από το να υποστούν στο τέλος το υψηλό 

κόστος μίας επίσημης πτώχευσης.  

 

Η μείωση του προσωπικού (downsizing) 

Ένας συνηθισμένος λόγος για την αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης είναι η μείωση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Η μεταβαλλόμενη φύση της οικονομίας ενδέχεται να 

αναγκάσει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές ή να μεταβάλλουν τη 

σύνθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με στόχο να προχωρήσουν σε 

απολύσεις.  

Ομοίως, λόγω ανελέητου ανταγωνισμού και πίεσης στα περιθώρια κέρδους 

από τους ανταγωνιστές, οι οποίοι  υιοθετούν στρατηγική χαμηλών τιμών, οι 

επιχειρήσεις μπορεί να αναγκαστούν να υιοθετήσουν τεχνικές και μέτρα λιτότητας 

για τη μείωση του κόστους, καθώς επίσης και για την επίτευξη 

αποτελεσματικότητας, προκειμένου στο τέλος να καταφέρουν να επιβιώσουν. 
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Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

επανακαθορίσουν τις θέσεις εργασίας, να αναδιοργανώσουν τις ομάδες εργασίας 

και τις δομές επικοινωνίας, καθώς και να υποβάλλουν τις απαραίτητες αναφορές, 

προκειμένου να διαβεβαιώσουν ότι το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό είναι 

αποδοτικό.  

Πολύ συχνά, η αναδιάρθρωση μέσω μείωσης του προσωπικού οδηγεί σε μια 

πιο επίπεδη οργανωτική δομή και ευρύτερη περιγραφή θέσεων εργασίας και 

υποχρεώσεων. 

Οι σύγχρονες  μέθοδοι εργασίας προσανατολίζονται πλέον να δίνεται έμφαση 

στο αποτέλεσμα παρά στις μεθόδους  που αφορούν τις ευέλικτες ιεραρχικές 

σχέσεις και την ισχυρή επικοινωνιακή πολιτική που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

 

Ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας  

Η αύξηση της αποδοτικότητας αποτελεί τον κυριότερο στόχο κάθε οργανισμού. 

Λόγω της οικονομικής ύφεσης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι οργανισμοί 

συνεχώς αναζητούν τρόπους ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί και 

παραγωγικοί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μειώνοντας τα ποσοστιαία στοιχεία 

κόστους και τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, βελτιώνοντας την ταχύτητα 

ανάπτυξης των προϊόντων και τις ταμειακές ροές, και επιπλέον αυξάνοντας την 

απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Νομική και  Κανονιστική  Συμμόρφωση 

Κατά καιρούς, η αναδιάρθρωση μπορεί να είναι μια αναγκαστική άσκηση  για τη 

συμμόρφωση σε ορισμένες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μία 

κυβέρνηση μπορεί να υποχρεώσει τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων  

ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή και φορέων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς 

αυτοί επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Ένα νέο νομοσχέδιο ενδέχεται να απαιτεί από τα ιδιωτικά δίκτυα 

υπολογιστών να υιοθετούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στα  εθνικά 
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δίκτυά της, για να κερδίσουν την ασυλία από αγωγές αστικής ευθύνης στο 

ενδεχόμενο επιθέσεων-υποκλοπών στον κυβερνοχώρο. 

Κάθε οργανωτική αναδιάρθρωση είναι βασικά μια αλλαγή. Η επιτυχία της 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την αποτελεσματική ηγεσία, ένα 

αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, το οποίο θα δώσει μία σαφή εικόνα της 

διαδικασίας της αλλαγής, καθώς επίσης και τη διαχείριση της αντίστασης στην 

αλλαγή, πείθοντας το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό  για την άμεση ανάγκη της 

αλλαγής και τα πιθανά οφέλη της.  

 

Τεχνολογία 

Είναι δεδομένο πως λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις προκειμένου 

να εξελιχθούν και να επιβιώσουν οφείλουν να ακολουθούν συστηματικά τις 

εξελίξεις στη τεχνολογία. Επιπλέον, είναι βασικό να υιοθετήσουν αυτές τις  

καινοτομίες στις μεθόδους εργασίας, στις α΄ ύλες και  σε άλλους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιχειρήσεις προκειμένου να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.  

 

Η Διαχείριση της Ποιότητας 

Η πίεση του ανταγωνισμού αναγκάζει την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να 

ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών 

τους, και να υιοθετήσουν υψηλής ποιότητας παρεμβάσεις όπως είναι η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας. 

  Η εφαρμογή νέων προτύπων ποιότητας στην ουσία απαιτεί αλλαγές στην 

οργάνωση. Οι περισσότερες από τις νέες εφαρμογές, που αφορούν την ποιότητα, 

προσπαθούν να την αφομοιώσουν  στην πραγματική διαδικασία της εργασίας, αντί 

να λειτουργήσουν ένα ξεχωριστό τμήμα ποιοτικού ελέγχου, το οποίο αναλόγως να 

αποδέχεται ή να απορρίπτει την παραγωγή με βάση τις προδιαγραφές ποιότητας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας έλεγχος σε οργανωτικό επίπεδο προϋποθέτει 

δυνατές παρεμβάσεις υψηλής ποιότητας, και οι εν λόγω έλεγχοι επισημαίνουν τις 
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ανεπάρκειες στην οργανωτική δομή, που είναι πιθανό να εμποδίσουν την κατοχή 

της πρωταρχικής θέσης της ποιότητας. Για παράδειγμα, η μείωση των παραγόμενων 

αποβλήτων απαιτεί ταυτοχρόνως την κατάργηση ορισμένων διαδικασιών και την 

ανακατανομή του προσωπικού. 

 

Νέοι Μέθοδοι Διοίκησης 

Οι επιλογές και δραστηριότητες της Διοίκησης που παλαιότερα οδήγησαν σε 

αναποτελεσματικότητα και τέλμα τις επιχειρήσεις, καθώς και σε ανοχή της 

λιμνάζουσας κατάστασης μπορούν να αποβούν σωτήρια μαθήματα για το μέλλον, 

κάνοντας εφικτή τη συνειδητοποίηση των σφαλμάτων και την οριστική επίλυσή 

τους. Συστήματα διοίκησης που βασίζονται στις εντολές και τον έλεγχο, χωρίς να 

ενθαρρύνουν  το ανθρώπινο δυναμικό συνήθως είναι καταδικασμένα να 

αποτύχουν. 

Η βασική δομή του παραδοσιακού μάνατζμεντ είναι κυρίως γραφειοκρατική 

και ιεραρχική. Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί του μάνατζμεντ  διαπιστώνουν ότι 

στις επιχειρήσεις  πλέον κατανέμονται ρόλοι και ευθύνες σε κάθε μέλος μίας 

ομάδας. Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται πια ο βασικότερος παράγοντας για την 

απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος. Η ευελιξία της απασχόλησης, η διεύρυνση 

και ο εμπλουτισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων δομών και η 

επιτυχημένη εφαρμογή τους απαιτεί αλλαγές στις δομές της επικοινωνίας και της 

κατάρτισης εκθέσεων  πληροφόρησης. Είναι λογικό πως νέες επιχειρήσεις μπορούν 

πολύ εύκολα να υιοθετήσουν αυτή τη μορφής διοίκησης. Οι ήδη υφιστάμενες 

επιχειρήσεις όμως καλό θα ήταν να προχωρήσουν σε μέτρα αναδιάρθρωσης, 

προκειμένου με τη σειρά τους να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα και να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. 
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Τέλος, κάποιοι επιπλέον παράγοντες που συχνά ωθούν  στην αναδιοργάνωση των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων είναι:  

 Η κερδοφορία της επιχείρησης είναι αρνητική ή δεν είναι ικανοποιητική για 

τους μετόχους της.  

 Το φαινόμενο πολλά τμήματα της επιχείρησης να μην λειτουργούν 

ικανοποιητικά ή να υστερούν σε απόδοση έναντι άλλων.  

 Σε περίπτωση συνεχόμενων ετών ανάπτυξης, για να μην επέλθει διοικητική 

δυσλειτουργία.  

 Η ανάγκη να συρρικνώνουν και να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους, σε 

μια προσπάθεια ανάκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Η ευκαιρία να ανακτήσουν τον έλεγχο μιας εταιρίας ή να συγχωνευθούν 

ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συνεργίες.  

 Δεν υφίσταται  το κατάλληλο μάρκετινγκ και τμήμα πωλήσεων, με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις ανάγκες 

των πελατών τους. 

 Δεν υφίσταται  συγκεκριμένη οικονομική στρατηγική  (financial strategy). 

 Οι επιχειρήσεις πάσχουν από κεφάλαιο κίνησης και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας, που εμποδίζουν την ανάκαμψή τους. 

 Η κακή ποιότητα των προϊόντων και της διαδικασίας  ελέγχου επηρεάζουν 

αρνητικά το κόστος και την εικόνα των προϊόντων.   

 Ο σχεδιασμός του προϊόντος πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις των πελατών. 

 Η μεθοδολογία  της κοστολόγησης αποτρέπει τις επιχειρήσεις να 

κατανοήσουν τους λόγους που υφίσταται υψηλό κόστος και που δεν είναι 

ανταγωνιστικοί στην αγορά. Το βάρος του κοινωνικού κόστους επηρεάζει 

αρνητικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. 

 Οι επιχειρήσεις είναι χαμηλής κεφαλαιοποίησης (ανεπαρκή κεφάλαια) και οι 

μέτοχοι αδυνατούν να «φέρουν» νέο χρήμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 
4.1. Κατηγορίες Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης 

Καθώς το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις 

μεταβάλλεται οι Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε 

εγρήγορση για νέους και καλύτερους τρόπους κεφαλαιακής διάρθρωσης και 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους. 

 Η Διοίκηση μπορεί να βελτιώσει της επιχειρηματικές λειτουργίες μέσω της 

αύξησης των εσόδων ή τη μείωση του κόστους, της απόκτησης ή της διάθεσης των 

περιουσιακών στοιχείων και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της 

εταιρείας. Ο συνδυασμός των μέτρων για αναδιάρθρωση με την ταυτόχρονη 

δημιουργία αξίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες παρέχει μία πρώτη εικόνα όσον 

αφορά τις επιτυχημένες ή αποτυχημένες ενέργειες που έχουν ληφθεί  για τις 

αναδιαρθρώσεις από τη Διοίκηση της κάθε επιχείρησης. 

 Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως την 

εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων  με χαμηλές επιδόσεις, 

εξαγορές, επαναγορές μετοχών και συμφωνίες ανταλλαγής χρέους, οι οποίες 

αποτελούν η καθεμία τους  μία εφάπαξ (ah hoc)  συναλλαγή, αλλά και 

διαρθρωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης. Ο  

Rappaport (1986)65  κατατάσσει τις παραπάνω εφάπαξ (ad hoc) δραστηριότητες 

στην πρώτη φάση  της αναδιάρθρωσης και στη δεύτερη φάση τις αλλαγές, που 

έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της αξίας, μέσω της καθημερινής 

διαχείρισης. Υποστηρίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να περάσουν από την πρώτη φάση 

αναδιάρθρωσης στη δεύτερη φάση, διότι στη δεύτερη, η προσέγγιση της αξίας των 

μετόχων  χρησιμοποιείται όχι μόνο κατά την αγορά και την πώληση μιας 

επιχείρησης ή της αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων της, αλλά και στο σχεδιασμό και 

                                                             
65  Rappaport, A. , (1986)– “Creating Shareholder Value: The New Standard for Business 
Performance”,New York: Free Press. 
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στον έλεγχο των επιδόσεων του συνόλου των επιχειρηματικών στρατηγικών σε 

συνεχή βάση. Η επιτυχής υλοποίηση της δεύτερης φάσης όχι μόνο διασφαλίζει ότι η 

Διοίκηση έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για την ανάπτυξη των συστημάτων 

αξιολόγησης των εταιρικών αποδόσεων, τα οποία είναι συνεπή με τις παραμέτρους 

που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας, αλλά 

επίσης ελαχιστοποιεί την ανησυχία για μία επικείμενη εχθρική εξαγορά, που 

προκύπτει στην πρώτη φάση. 

 Επίσης, οι Copeland, Koller & Murrin (2000)66 υποστηρίζουν ότι οι 

μάνατζερς προκειμένου να βελτιώσουν την αξία της επιχείρησης  θα πρέπει να 

προβούν πέρα όλων των άλλων μέτρων και σε μέτρα αναδιάρθρωσης, διαφορετικά, 

εξωτερικοί παράγοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν τη διαχείριση της 

εταιρείας. Ως εκ τούτου, ισχυρίζονται ότι είναι προς το συμφέρον όλων, Διοίκησης 

και μετόχων να διατηρήσουν το χάσμα μεταξύ δυνητικής και  πραγματικής αξίας 

όσο το δυνατόν πιο κοντά.  

Οι Bowman, et al. (1999)67 συνοψίζοντας τα ευρήματα της βιβλιογραφίας 

της  δεκαετίας του 1990 που αφορούν την επιχειρηματική αναδιάρθρωση σε σχέση 

με την απόδοση, την ταξινόμησαν σε τρεις κατηγορίες:  α) την λειτουργική 

αναδιάρθρωση (Operational/Portfolio restructuring), β) την χρηματοοικονομική 

αναδιάρθρωση (Financial restructuring) και γ) την οργανωτική (Οrganizational 

restructuring). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., & McKinsey & Company, Inc (2000), Valuation Measuring and 
Managing the Value of Companies, Published by John Wiley & Sons, Inc. 
67 Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999), When does restructuring improve 
economic performance. California Management Review, 41 (2):pp. 33-54. 
 



Π.Μ.Σ. Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης                                             [Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση] 
για Στελέχη Επιχειρήσεων   

 

47 

 

Σχήμα 4.1. : Κατηγορίες επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

4.1.1. Λειτουργική αναδιάρθρωση 

H λειτουργική αναδιάρθρωση (operational / portfolio restructuring) είναι μια 

συνεχής διαδικασία που συνήθως περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση 

των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης ή στους κλάδους των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβάνοντας τις εκκαθαρίσεις, τις εκποιήσεις, τις πωλήσεις περιουσιακών 

στοιχείων και τις μερικές αποσχίσεις, με την προσδοκία της αύξησης της 

κερδοφορίας και των ταμειακών ροών. 

 Η Διοίκηση ενδέχεται να παίρνει μέτρα αναδιάρθρωσης, προκειμένου  είτε 

να εστιάσει στις κύριες δραστηριότητές της,  από ότι σε μία συγκεκριμένη μονάδα 

της που είναι περιφερειακή, είτε να αντλήσει κεφάλαια μέσω πώλησης τμημάτων 

παραγωγής  που είναι ζημιογόνα.  

 Επιπλέον, μια εταιρεία μπορεί να στραφεί σε έναν επιθετικό συνδυασμό 

εξαγοράς και αποεπενδύσεων για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα  των Bowman et al. (1999)68 οι πλήρεις και μερικές  

αποσχίσεις  παράγουν κέρδη, ενώ οι εξαγορές και οι εκποιήσεις κατά μέσο όρο δεν 

προσφέρουν καμία βελτίωση. Φυσικά αυτά τα αποτελέσματα διαφέρουν με την 

πάροδο του χρόνου (Baker, 1992)69, αλλά και από χώρα σε  χώρα. 

 

                                                             
68  Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999), When does restructuring improve 
economic performance. California Management Review, 41 (2): pp.33-54. 
69 Baker, G., (1992), “Beatrice: A Study in the Creation and Destruction of Value”, Journal of 
finance,Vol.XLVII, No.3, pp. 1081-1120. 
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4.1.2. Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση 

Μία άλλη μορφή επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης είναι η χρηματοοικονομική 

αναδιάρθρωση, η οποία αναφέρεται σε μεταβολές της κεφαλαιακής διάρθρωσης 

της επιχείρησης, όπως είναι η ανάληψη επιπλέον χρέους με αποτέλεσμα την 

αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση 

(financial restructuring) περιλαμβάνει δράσεις με στόχο κυρίως την αναδιάρθρωση 

του χρέους και της περιουσιακής κατάστασης. Εν ολίγοις, μπορεί να 

επαναδιατυπωθεί με σαφήνεια ότι η αναδιάρθρωση του χρέους είναι ένα μέσο για 

τη διεξαγωγή χρηματοδοτικού προγράμματος αναδιάρθρωσης το οποίο έχει 

επίδραση στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας (Miller & Modigliani, 1958; 

Myers & Majluf, 1984;)70. 

Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη 

διάρθρωση του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

μοχλευμένων εξαγορών, μοχλευμένων κεφαλαιοποιήσεων και κεφαλαιοποίησης 

του χρέους. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της μελέτης της χρηματοοικονομικής 

αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τις μοχλευμένες εξαγορές (LBO) και τις διοικητικές 

εξαγορές (MBO), για τις οποίες τεχνικές θα γίνει αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο. Η 

χρηματοοικονομική διάρθρωση αναφέρεται στη διάθεση των εταιρικών χρηματικών 

ροών -σε μετρητά ή σε πιστώσεις- και στους στρατηγικούς ή συμβατικούς κανόνες 

λήψης αποφάσεων, που κατευθύνουν τη ροή και καθορίζουν την προστιθέμενη 

αξία και την κατανομή της μεταξύ της κάθε εμπλεκόμενης πλευράς στη συνολική 

αξία της επιχείρησης. Σύμφωνα με Donaldson (1994)71, "τα στοιχεία της εταιρικής 

χρηματοοικονομικής διάρθρωσης περιλαμβάνουν το ύψος της επενδυτικής βάσης, 

το μίγμα μεταξύ ενεργών επενδύσεων και αμυντικών αποθεμάτων, την εστίαση 

(focus) της επένδυσης (η επιλογή της πηγής εσόδων), το βαθμό στον οποίο τα κέρδη 

                                                             
70  -Modigliani, F. and M. Miller (1958),  The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of 
Investment, American Economic Review, Vol. 48 No. 3, pp. 261-97.  
-Myers, Stewart C., and Nicholas Majluf. (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions 
When Firms Have Information that Investors Do Not Have.” Journal of Financial Economics 13  
pp. 187–221. 
71 Donaldson, G., (1994), Corporate Restructuring: Managing the Change Process from within, 
Harvard Business School Press, Boston,p.p. 7. 
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επανεπενδύονται, την αναλογία μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων, τη φύση και το 

βαθμό λειτουργικού κόστους, την κατανομή των δαπανών μεταξύ τρεχουσών και 

πιθανών μελλοντικών εσόδων, και τη φύση και τη διάρκεια των συμβάσεων 

μισθοδοσίας και άλλων παροχών». 

 Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων μπορεί άμεσα να 

περιλαμβάνει τις πιστωτικές τράπεζες για την απορρόφηση των δανείων, των 

απωλειών  ή και για τον εντοπισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που οι 

φορολογικές αρχές μπορεί να είναι πρόθυμες να αναλάβουν μετά την ανταλλαγή 

τους με μακροπρόθεσμα κρατικά χρεόγραφα. Η ανάληψη νέων δανείων για τον 

εκσυγχρονισμό των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής 

σημασίας για την επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον 

Οι Bowman et al. (1999)72 συμπέραναν ότι η χρηματοοικονομική 

αναδιάρθρωση δημιουργεί οικονομική αξία, καθώς δεν επιφέρεται κάποια 

μεταβολή στη Διοίκηση της επιχείρησης. Καθώς η Διοίκηση της επιχείρησης 

γνωρίζει περισσότερα για το εσωτερικό της από ό,τι οι εκτός της επιχείρησης 

παράγοντες, τότε μπορεί να προβεί σε μεταβολές στη λειτουργία της και σε 

επενδύσεις μόλις αυτή έχει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.  

 Τέλος, είναι βασικό να αναφέρουμε πως η χρηματοοικονομική 

αναδιάρθρωση εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μακροοικονομική σταθερότητα, δεδομένου ότι αυτό θα καθορίσει τη βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων, των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και 

γενικότερα τη μείωση της συνολικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η μακροοικονομική 

σταθερότητα συχνά απαιτεί την πρόοδο των επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων, και 

ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από τη διαδικασία 

αναδιάρθρωσης. 

                                                             
72 Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999), When does restructuring improve 
economic performance. California Management Review, 41 (2): pp.33-54. 
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4.1.3. Οργανωτική Αναδιάρθρωση 

Οργανωτική αναδιάρθρωση μπορεί να εκληφθεί ως ποικίλες σημαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της προσαρμογής του 

οργανισμού με τη στρατηγική του (Bowman & Singh 1993, Bowman et al. 1999)73.  

 Οργανωτική αναδιάρθρωση περιλαμβάνει σημαντικές μεταβολές στην 

οργανωτική δομή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του 

επαναπροσδιορισμού των τμημάτων της, της εξασθένισης των ιεραρχικών 

επιπέδων, της ενίσχυσης του βαθμού του ελέγχου, της μείωσης της 

διαφοροποίησης των προϊόντων, της αναθεώρησης των κανόνων για επιδόματα, 

των διαδικασιών εξορθολογισμού, της αναμόρφωσης των μηχανισμών διοίκησης  

και της συρρίκνωσης της εργασίας.  

 Συνήθως, μέσω αυτών των ριζικών μέτρων, ο στόχος της διοίκησης είναι 

να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα 

και να βρει τρόπους για εξοικονόμηση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με 

πολλές μελέτες τα μέτρα αυτά φαίνονται είτε να έχουν πολύ μικρή επίδραση στην 

απόδοση (Bowman et al. 1999; Brickley & Van Drunen 1990)74, ή σε πολλές 

περιπτώσεις φαίνεται να διακινδυνεύει η κερδοφορία της για  τα επόμενα χρόνια, 

είτε  να συμβάλουν στην περαιτέρω αναταραχή και στην ανάγκη για αναδιάρθρωση 

(Brickley & Van Drunen 1990;  Gombola & Tsetsekos 1992, Budros 1997, McKinley & 

Schrerer 2000, De Meuse et al. 1992)75. Τα ευρήματα των  Bowman et al. (1999) 

έδειξαν πως οι απολύσεις του προσωπικού, που δε συνοδεύονται από άλλες 

οργανωτικές αλλαγές, τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση της 
                                                             
73 73 74- Bowman, E. H., & Singh, H. (1993), Corporate restructuring: reconfiguring the firm. Strategic 
Management Journal, 14 (Summer Special Issue): pp.5-14. 
- Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999), When does restructuring improve 
economic performance. California Management Review, 41 (2):pp.33-54. 
74 Brickley, J. A. and Van Drunen, L. D. 1990. Internal corporate restructuring. Journal of Accounting 
and Economics, 12, pp.251-280. 
75 Gombola, M. J. and Tsetsekos, G. P. (1992),The information content of plant closing 
announcements: Evidence from financial profiles and the stock price reaction. Financial Management, 
21,pp.31-40 -Budros, A. (1997) The new capitalism and organizational rationality: The adoption of 
downsizing programs,1979-1994. Social Forces, 76/1, pp.229-250.-McKinley, W. and Scherer, A.G. 
(2000), Same unanticipated consequences of organizational restructuring. Academy of Management 
Review, 25/ 4, 735-752 -De Meuse, K. P., Vanderheiden, P. A. & Bergmann, T. J. (1994), Announced 
layoffs: Their effect on corporate financial performance. Human Resource Management, 33/4, 
pp.509-530. 
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επιχείρησης. Αντίθετα οι ανακοινώσεις για μέτρα μείωσης του προσωπικού  σε 

συνδυασμό με λοιπά μέτρα οργανωτικής αναδιάρθρωσης είναι πιθανό να έχουν μια 

θετική, αν και μικρή επίδραση στην απόδοση. 

 Επιπλέον, η αντίδραση των αγορών και των επενδυτών στην παύση 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και στις απολύσεις φαίνεται να έχει θετικά 

αποτελέσματα μόνο εάν οι ανακοινώσεις συνοδεύονται από την επιτυχή 

επικοινωνία μιας ευρύτερης στρατηγικής επανατοποθέτησης του οργανισμού που 

οι αγορές ερμηνεύουν θετικά (Worrell et. Al. 1991, Brickley & Van Drunen 1990)76. 

Επιπλέον, αυτές οι μορφές  αναδιαρθρώσεων έχουν προκαλέσει  πολλές σοβαρές 

επιπτώσεις σε ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η 

συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων είναι συχνά ένα παραπροϊόν αυτής της 

διαδικασίας, αν όχι  αυτοσκοπός (Bowman & Singh 1993)77. Επίσης, προβλήματα 

δέσμευσης κατά την εργασία (Reilly et α. 1993, Probst 2003)78 καθώς επίσης και 

μείωση του επιπέδου ευημερίας (Barsky et al. 1999; Marshall & Yorks 1994; Probst 

2003, Thomas & Dunkerley 1999)79. 

 Τα οργανωτικά και διοικητικά θέματα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό 

του πυρήνα, την ανάλυση των αδυναμιών όλων των λειτουργιών της επιχείρησης 

και την προετοιμασία συγκεκριμένων προτάσεων διορθωτικών μέτρων (με χαμηλό 

κόστος και με αναδιάταξη των εσωτερικών πόρων της επιχείρησης). 

                                                             
76 Worrell, D. L., Davidson, W. N. III and Sharma, V. M. (1991), Layoff announcements and stockholder 
wealth. Academy of Management Journal, 34/3, 662-678 - Brickley, J. A. and Van Drunen, L. D. 1990. 
Internal corporate restructuring. Journal of Accounting and Economics, 12,pp. 251-280. 
77 Bowman, E. H., & Singh, H. (1993), Corporate restructuring: reconfiguring the firm. Strategic 
Management Journal, 14 (Summer Special Issue):pp. 5-14. 
78 -Reilly, A. H., Brett, J. M. and Stroh, L.K. (1993), The impact of corporate turbulence on managers’ 
attitudes. Strategic Management Journal, 14, 167-179 -Probst, T. M. 2003. Exploring employee 
outcomes of organizational restructuring: A Solomon four-group study. Group & Organization 
Management, 28/3,pp. 416–439. 
79 Barsky, N. P., Hussein, M. E. and Jablonsky, S. F. (1999), Shareholder and stakeholder value in 
corporate downsizing. The case of United Technologies Corporation. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 12/ 5, pp.583-604. - Marshall, R. and Yorks, L. (1994), Planning for a 
restructured, revitalized organization. Sloan Management Review, 35/4, pp.81-91.- Probst, T. M. 
(2003), Exploring employee outcomes of organizational restructuring: A Solomon four-group study. 
Group & Organization Management, 28/3, pp.416–439.- Thomas, R. and Dunkerley, D. (1999), 
Careering downwards? Middle manager’s experiences in the downsized organization. British Journal 
of Management, 10, pp.157-169. 
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4.2. Στάδια Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα στάδια της επιχειρηματικής 

αναδιάρθρωσης, τα οποία θα αναλυθούν χωριστά σε υποενότητες του παρόντος 

κεφαλαίου. 

Σχήμα 4.2: Στάδια Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης 

 

 

 

4.2.1.  Αλλαγή της Διοίκησης  

Λογικά, η κακή διαχείριση μίας επιχείρησης αποτελεί  κύρια ή πρωταρχική αιτία των 

σοβαρών απωλειών των κερδών της. Διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν τη σημασία 

της αλλαγής διαχείρισης ως το πρώτο βήμα για την ανάκαμψη.  

 Σε αυτή την περίπτωση η Διοίκηση είτε παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις 

που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της, με αποτέλεσμα να θέτει σε 

κίνδυνο το μέλλον της επιχείρησης, είτε ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις που 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν, προκειμένου να ενισχύσει τις προοπτικές της 

επιχείρησης για επιβίωση και ευημερία. 

 Τέτοιου είδους κακοδιαχείριση μπορεί να διακριθεί περαιτέρω ανά τομέα, 

εξωτερικό ή εσωτερικό  της  επιχείρησης, ή και από το αποτέλεσμα π.χ. υψηλό 

κόστος παραγωγής ή αυξημένος ανταγωνισμός. Μία έρευνα, που ως στόχο έχει να 

γνωστοποιήσει τα λάθη της διαχείρισης και τις εκφάνσεις της, θα πρέπει  να 

χρησιμοποιήσει διαχρονικές μεθόδους,  προκειμένου να αποκαλύψει την 

ακολουθία των γεγονότων  και τις συνδέσεις μεταξύ αυτών που συμβαίνουν κατά 

τη διάρκεια της μείωσης των αποδόσεων. 

 Η αλλαγή της Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει μόνο όταν τα ηγετικά στελέχη 

της επιχείρησης έχουν κρίνει πως οι αλλαγές είναι πλέον απαραίτητες. Δεδομένου 

ότι οι περισσότεροι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Πρόεδροι των επιχειρήσεων δεν 

εγκαταλείπουν  εύκολα την εξουσία, το έναυσμα για την αλλαγή της διαχείρισης 
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πρέπει να δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμα κι αν τα υφιστάμενα 

ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν τις αλλαγές σε 

μια προσπάθεια να ανακάμψει η επιχείρηση, αντιμετωπίζουν συχνά τη δυσπιστία  ή 

την αντικειμενικότητα να το πράξουν, διότι θεωρούνται πως πρωταρχικά  αυτοί 

έχουν προκαλέσει ή συνέβαλαν στα προβλήματα της επιχείρησης. 

 Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου ή μετά το δεύτερο στάδιο, της 

«ανάλυσης της κατάστασης», λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να 

απομακρυνθούν  ή να αντικατασταθούν κορυφαία στελέχη, τα οποία εμποδίζουν 

την προσπάθεια ανάκαμψης. Αυτά τα στελέχη μπορεί να είναι από τους 

Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Οικονομικούς Διευθυντές μέχρι και τα αδύναμα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

 Σύμφωνα με τον Bibeault (1982)80 η  επιχειρηματική ανάκαμψη είναι μια 

μη φυσιολογική περίοδος στην πορεία της κάθε εταιρείας. Απαιτεί μοναδικές 

διαχειριστικές προσεγγίσεις και σαφώς διαφορετικές από αυτές που υιοθετούνται 

σε σταθερές  ή σε ανάπτυξη περιόδους. Σε μια κατάσταση ανάκαμψης, πολλές από 

τις παλιές ή και αποδεδειγμένες βασικές αρχές του μάνατζμεντ, που εφαρμόζονται 

σε πιο σταθερές συνθήκες, χάνουν την ισχύ τους. 

 

4.2.2. Ανάλυση της κατάστασης 

Τα στελέχη της ίδιας της Διοίκησης ή του εξωτερικού συνεργάτη, που προσλαμβάνει  

για λογαριασμό της η επιχείρηση και είναι υπεύθυνα για την επιχειρηματική 

αναδιάρθρωση πριν προχωρήσουν στις οποιεσδήποτε αλλαγές, θα πρέπει να 

καθορίσουν τις πιθανότητες επιβίωσης της επιχείρησης, να προσδιορίσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές και να αναπτύξουν ένα προκαταρκτικό σχέδιο δράσης. 

 Αυτό σημαίνει πως  οι  πρώτες ημέρες αφιερώνονται στο να εντοπίσουν 

τις αιτίες και να διαπιστώσουν την ένταση του προβλήματος. Κρίνεται απαραίτητο 

να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αν είναι άμεσος ο κίνδυνος της αποτυχίας, 

αν σημειώνονται σημαντικές απώλειες, οι οποίες όμως δεν αποτελούν απειλή για 

                                                             
80 Bibeault, Donald B. (1982), Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers into Winners, New 
York: McGraw-Hill.pp.1-2. 
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την επιβίωσή της,  ή αν πρόκειται για μία επιχείρηση που βρίσκεται απλά σε φάση 

παρακμής. 

  Οι Schendel & Patton (1976)81 βρίσκουν ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

να υπάρξει  σοβαρή επιδείνωση της απόδοσης: Κατά τη φάση της παρακμής ο 

ρυθμός μείωσης του περιθωρίου κέρδους για τις  επιχειρήσεις σε φάση ανάκαμψης 

είναι δύο φορές μεγαλύτερος από ότι είναι σε στάσιμες επιχειρήσεις.  

 Έρευνα του Taylor (1982)82  παρέχει κάποιο σκεπτικό για αυτή τη 

διαπίστωση: «Πενία τέχνας κατεργάζεται». Αυτό απαιτεί συχνά μια κρίση για να 

τονωθούν νέες πρωτοβουλίες, και να πειστεί το Διοικητικό Συμβούλιο μίας 

εταιρείας να λάβει δραστικά μέτρα και να αποδεχθεί νέες προσεγγίσεις για τις 

οποίες κανονικά υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμη να λάβει 

υπόψη.  

 Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα της είναι οι εξής: μία ή 

περισσότερες βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε επαρκή 

χρηματοδότηση και σε επαρκούς οργανωτικούς πόρους. Μια πιο λεπτομερής 

αξιολόγηση των ισχυρών και ασθενών σημείων της απαιτείται στους τομείς της 

έρευνας και ανάπτυξης, των οικονομικών, του μάρκετινγκ, λειτουργικής και 

οργανωτικής δομής, καθώς  και του προσωπικού. 

Εν τω μεταξύ θα πρέπει να ασχοληθούν με διάφορες ομάδες στο εσωτερικό 

της επιχείρησης, αλλά  και με διάφορες άλλες ομάδες συμφερόντων. Συνήθως η 

ομάδα που είναι περισσότερο αδικημένη είναι οι πιστωτές της επιχείρησης, οι 

οποίοι δε λαμβάνουν άμεση και ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πλήρη 

σύγχυση και φοβισμένοι για την τύχη τους στην επιχείρηση και εκδηλώνουν 

περισσότερη ανησυχία για αυτό παρά για τη συνολική τύχη της επιχείρησης. 

Πελάτες, πωλητές και  προμηθευτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το μέλλον της 

                                                             
81 Schendel, Dan E.,and G. R. Patton (1976), Corporate Stagnation and Turnaround, Journal of 
Economics and Business,28:3, p.p.236-41. 
82 Taylor, Bernard (1982/3), Turnaround, Recovery and Growth: The Way Through the Crisis, Journal 
of General Management, 8:2,pp.5-13. 
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επιχείρησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους το θέμα της αναδιάρθρωσης απαιτεί 

ειλικρίνεια.  

Στη συνέχεια, μόλις εντοπιστούν τα κύρια προβλήματα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους και αναλυτικές 

ενέργειες δράσης, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα βασικά μέρη της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου, των διοικητικών 

στελεχών και των εργαζομένων. Επιπλέον, επιβάλλεται να παρουσιαστεί και σε 

βασικά μέρη εκτός της επιχείρησης, όπως  τραπεζίτες, κύριους πιστωτές και 

προμηθευτές, καθώς θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη πως η επιχείρηση 

μπορεί να ανταποκριθεί παρά τις δυσκολίες που βιώνει. 

 
4.2.3.  Εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης 

Όταν η κατάσταση της  επιχείρησης είναι κρίσιμη, το σχέδιο για αναδιάρθρωση 

είναι απλό, αλλά δραστικό. Επείγουσες τακτικές εφαρμόζονται προκειμένου  να 

σταματήσει η «αιμορραγία» και να επιτραπεί στον οργανισμό να επιβιώσει.  Σε 

αυτή την χρονική στιγμή το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Εργαζόμενοι 

απολύονται, και ως και ολόκληρα τμήματα  καταργούνται. Έχοντας ολοκληρωμένη 

εικόνα του μεγέθους του προβλήματος αυτές οι περικοπές γίνονται άμεσα από 

έμπειρα στελέχη της Διοίκησης. 

 Είναι ευρέως γνωστό πως τα μετρητά αποτελούν το «οξυγόνο» της κάθε 

επιχείρησης. Πρέπει να δημιουργηθούν θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των μετρητών που απαιτούνται 

για την ανάκαμψη είναι απαραίτητο να προέρχεται από πηγές χρηματοδότησης. 

Συχνά, τα μη κερδοφόρα τμήματα ή επιχειρηματικές μονάδες πωλούνται ως ένας 

τρόπος για να αυξηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα. Μονάδες παραγωγής που 

αδυνατούν να προσελκύσουν αγοραστές μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 

μπορεί να προχωρήσουν τελικά σε εκκαθάριση. 

 Το σχέδιο  περιλαμβάνει συνήθως αλλαγές στα οικονομικά, στο 

μάρκετινγκ,  στους όρους για την αναδιάρθρωση των χρεών της επιχείρησης, στη 

βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, των πρακτικών του 
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προϋπολογισμού της, της γραμμής παραγωγής, της   τιμολόγησης των πελατών, στη 

μείωση του λειτουργικού κόστους, στον περιορισμό της παραγωγής προϊόντων και 

στην επίσπευση της παραγωγής προϊόντων υψηλών δυνατοτήτων. 
 

4.2.4. Αναδιάρθρωση της επιχείρησης 

Από μία αρκετά αφηρημένη σκοπιά, το στάδιο της αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει 

δύο υποστάδια: τη λιτότητα και τη σταθεροποίηση, που μετά αυτών των δύο έπεται 

η επιστροφή στην ανάπτυξη (Robbins & Pearce, 1992)83. 

 Οι πρωταρχικοί στόχοι στο στάδιο της λιτότητας και της σταθεροποίησης 

είναι να εξασφαλισθούν η επιβίωση και να δημιουργηθεί θετική ταμειακή ροή. Ως 

δευτερεύοντες στόχοι είναι να μειωθούν ή να απλοποιηθούν τα προβλήματα που 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης και να 

προσδιοριστούν  οι δραστηριότητες αυτές που είναι ανταγωνιστικές και η 

επιχείρηση προτίθεται να παραμείνει ενεργή σε αυτές και να εστιάσει τις 

δυνατότητές της. Η βασική ιδέα είναι να γίνει ένα βήμα προς τα πίσω, έτσι ώστε στο 

μέλλον να  μπορούν να γίνουν δύο βήματα προς τα εμπρός. Συνάγεται ότι το στάδιο 

αυτό χαρακτηρίζεται από τη μείωση του ενεργητικού, τη γενική μείωση του κόστους 

και κατά συνέπεια από σημαντικές οργανωτικές αλλαγές. Ως αποτέλεσμα της 

λιτότητας, επιτυγχάνεται η σταθερότητα και η «αιμορραγία» σταματάει.  

Σε αυτό το στάδιο όλες οι προσπάθειες εντείνονται προς την κατεύθυνση να 

λειτουργήσουν οι υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δεν έχουν 

πληγεί, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η επιχείρηση θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί, 

προκειμένου να αυξήσει την κερδοφορία και την απόδοση των στοιχείων του 

ενεργητικού και του μετοχικού της κεφαλαίου.  

Από πολλές απόψεις, αυτό το στάδιο είναι το πιο δύσκολο από όλα. Από την 

μία πλευρά η επιχείρηση είναι αντιμέτωπη με την εξάλειψη των ζημιών και από την 

άλλη με την επίτευξη μίας αποδεκτής απόδοσης επένδυσης του κεφαλαίου της. Η 

οικονομική κατάσταση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα 

                                                             
83 Robbins, D. Keith,and John A. Pearce II (1992), Turnaround: Retrenchment and Recovery, Strategic 
Management Journal, 13:4, pp.287-309. 
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σημαντική, καθώς αν θιγεί ανεπανόρθωτα, οι προοπτικές για ανάκαμψη είναι 

τουλάχιστον αποθαρρυντικές.  

Εάν οι υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι σε θέση για 

μακροπρόθεσμη επιβίωση, θα πρέπει σε αυτή τη φάση η Διοίκηση της επιχείρησης 

να επικεντρωθεί στην ομαλή λειτουργία τους και στην επίτευξη συνεχής 

κερδοφορία. Κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης, η σύνθεση των προϊόντων πρέπει να 

αλλάξει, μέσω της επανατοποθέτησης τους. Βασικά προϊόντα που έχουν 

παραγκωνιστεί με την πάροδο του χρόνου χρήζουν άμεσης προσοχής ώστε να 

παραμείνουν ανταγωνιστικά. 

Στη νέα και πιο «λιτή» πλέον επιχείρηση, ορισμένες εγκαταστάσεις 

ενδέχεται να κλείσουν, επίσης η επιχείρηση μπορεί ακόμη και να αποσυρθεί από 

ορισμένες αγορές ή να στοχεύσει τα προϊόντα της προς διαφορετικά εξειδικευμένα 

τμήματα της αγοράς.  

Τέλος, το ανθρώπινο δυναμικό πλέον παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο, 

καθώς η επιχείρηση  έχει αναδιαρθρωθεί με στόχο να γίνει περισσότερο 

ανταγωνιστική. Συστήματα ανταμοιβής και αποζημιώσεων ενισχύουν την 

προσπάθεια ανάκαμψης, καθώς δίνουν κίνητρο στους ανθρώπους της επιχείρησης  

να στοχεύουν στα «κέρδη» και στην «απόδοση των επενδύσεων». «Επιβίωση» και 

όχι «παραίτηση», είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει πλέον τη νέα δομή της 

επιχείρησης. 

 

4.2.5. Επιστροφή στην Ανάπτυξη 

Ενώ τα προηγούμενα στάδια επικεντρώνονται στη διόρθωση των προβλημάτων, το 

τελικό στάδιο χαρακτηρίζεται από την προτεραιότητα που δίνεται στην αύξηση των 

εσόδων, στις επενδύσεις επί των περιουσιακών στοιχείων και στη μείωση του 

κόστους. Με βάση τα κριτήρια σταθερότητας, το στάδιο της ανάπτυξης εισάγεται με 

στόχο να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κερδοφορία και η ανάπτυξη.  

Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να κινήσει τη διαδικασία για νέα 

στρατηγική εμπορικής προώθησης, προκειμένου να  επανακτήσει το απολεσθέν 

μερίδιο αγοράς της, να διευρύνει την πελατεία της και να ενισχύσει τη διείσδυσή 
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της στην αγορά. Μπορεί επίσης να αυξήσει τα έσοδα της με την προσεκτική 

προσθήκη νέων προϊόντων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Επιπλέον, μπορεί να διερευνηθούν οι στρατηγικές συμμαχίες με άλλους 

οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης. Οικονομικά, η έμφαση μετατοπίζεται από τις 

ταμειακές ροές στη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού, στην εξασφάλιση 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, και στην εφαρμογή στρατηγικής διοικητικής 

λογιστικής και συστημάτων ελέγχου.  

Αυτό το τελευταίο στάδιο δε θα μπορούσε  να είναι επιτυχημένο χωρίς 

ταυτοχρόνως μια ψυχολογική μεταστροφή. Η αναπτέρωση του ηθικού είναι σχεδόν 

εξίσου σημαντικό θέμα όσο η ανασύσταση της απόδοσης των επενδύσεων. 

Σημαίνει την αναγέννηση της εταιρικής κουλτούρας και τη μετατροπή της αρνητικής 

στάσης σε θετική, γεμάτη αυτοπεποίθηση, καθώς η επιχείρηση χαρτογραφεί το 

μέλλον της. 

Φυσικά όλα τα στάδια της ανάκαμψης δεν ακολουθεί το ένα το άλλο χωρίς 

να αλληλοσυμπληρώνονται και φυσικά δε διαρκούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Αντίθετα, αυτό που προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου σταδίου τείνουν να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για το επόμενο στάδιο, το οποίο με τη σειρά του θα 

αναπτύξει τα απαιτούμενα  χαρακτηριστικά για το στάδιο που ακολουθεί κ.ο.κ. 

Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις όπου κάποιες επιχειρήσεις  προσπερνούν 

κάποιο στάδιο. Ωστόσο, αυτές έχουν βρεθεί να είναι σε μειοψηφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 
5.1.  Εισαγωγή 

Όπως έχουμε προαναφέρει οι αλλαγές στα  στοιχεία του ενεργητικού, στη 

διάρθρωση του κεφαλαίου ή στην οργανωτική δομή της επιχείρησης εμπίπτουν στη 

γενική ιδέα της αναδιάρθρωσης (Bowman, Singh, Useem, & Bhadury, 1999; Singh, 

1993)84. Οι υποστηριχτές  της ιδέας της  επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης 

ισχυρίζονται ότι το αποτέλεσμα των πράξεων  της είναι η δημιουργία ενός 

περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού (Singh, 1993)85. Αντίθετα, 

οι επικριτές αυτής της ιδέας υποστηρίζουν ότι η αναδιάρθρωση ζημιώνει την 

επιχείρηση και τους φορείς της, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι 

και οι μέτοχοί της (Seth et al., 1993)86. 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να υλοποιήσουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης 

τους  χρησιμοποιούν διάφορες  τεχνικές, οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα 5.1. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

αυτών των τεχνικών. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 ,84 - Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., & Bhadury, R. (1999), When does restructuring improve 
economic performance. California Management Review, 41 (2): 33-54 
- Singh, H. (1993),Challenges in researching corporate restructuring. Journal of Management 
Studies, Vol. 30. No. 1, pp. 147-172. 
 
86 Seth A, Easterwood J. (1993), Strategic redirection in large management buyouts: the evidence 
from post-buyout restructuring activity. Strategic Management Journal 14(4): 251-273. 
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Σχήμα 5.1: Μορφές και τεχνικές επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) 

Συγχώνευση  και  Εξαγορά (Σ&Ε) είναι  η  ένωση  δύο  επιχειρήσεων προκειμένου   

να  επιτευχθούν  συγκεκριμένοι στρατηγικοί και επιχειρηματικοί στόχοι. Αποτελούν 

ένα εργαλείο στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί λόγω της απελευθέρωσης των 

αγορών και της τεχνολογικής έκρηξης και χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων, 

που αφορούν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Μέσω αυτών οι επιχειρήσεις 

ευελπιστούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν το 

υφιστάμενο μερίδιο τους στην αγορά και να διεισδύσουν σε νέες αγορές και 

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

κόστους παραγωγής και την αύξηση των κερδών τους επωφελούμενες των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι οικονομίες κλίµακας. Αποτελούν συναλλαγές 

μεγάλης επιχειρηματικής σημασίας, όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

αλλά και για άλλες ομάδες,  όπως τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους 

ανταγωνιστές και το ευρύτερο οικονομικό σύνολο. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω 

των υπέρογκων χρηματικών ποσών που επενδύονται σε αυτές τις συμφωνίες. Από 

ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗ(sell-offs/spin-offs) 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (carve-outs), 

SPLIT OFFS & SPLIT UPS 
ΜΟΧΛΕΥΜΕΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ (LBO) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ (ΜΒΟ) 
 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
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τα παραπάνω προκύπτει πως  η διαδικασία της σύναψης μιας  Σ&Ε απαιτεί έναν 

ενδελεχή έλεγχο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό . 

Τα κίνητρα των δύο αντισυμβαλλόμενων πλευρών ενδέχεται να διαφέρουν 

καθώς η µεν αγοράστρια εταιρία επιδιώκει µε το χαμηλότερο δυνατό κόστος  και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ η εταιρία-στόχος 

επιθυμεί την αύξηση του αντιτίµου προσφοράς και µία καλύτερη επενδυτική 

πρόταση. Κύριος στόχος όμως και των δύο είναι βέβαια η μεγιστοποίηση της αξίας 

των μετοχών τους. 

Παρακάτω αναφέρουμε τους ορισμούς των Σ&Ε όπως αυτοί  διατυπώνονται 

µε βάση το ελληνικό νομικό πλαίσιο του κ.ν.2190/1920 και την ξένη                   

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα «εξαγορά» είναι εκείνη η διαδικασία απόκτησης ενός 

τμήματος (πλειοψηφικού µέρους) ή και ολόκληρης της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, 

κατά την οποία η αγοράστρια εταιρία καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο και µε 

αυτόν τον τρόπο αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Η 

μεταβίβαση γίνεται τις περισσότερες φορές µέσω της καταβολής μετρητών, ενώ δεν 

αποκλείεται η ανταλλαγή/αγορά μετοχών µέσω του χρηματιστηρίου. Η επιχείρηση 

που αποτελεί τον στόχο εξαγοράς αναφέρεται ως εταιρία στόχος/εξαγοραζόμενη 

και η εταιρία που κινεί τη διαδικασία της εξαγοράς αναφέρεται ως εξαγοράζουσα 

/αγοράστρια. Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ενδέχεται να συνεχίσει να υφίσταται ως 

υποκείμενο δικαίου, αποτελώντας ουσιαστικά µία θυγατρική εταιρία της 

εξαγοράζουσας.  

Από την άλλη πλευρά «συγχώνευση» ορίζεται  η συνένωση δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων σε µία, κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία 

(ενεργητικό και παθητικό) της απορροφημένης εταιρίας μεταβιβάζονται στην 

απορροφώσα επιχείρηση (έναντι μετοχών βάσει μίας καθορισθείσης σχέσεως 

ανταλλαγής), η οποία συνήθως διατηρεί 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 εκκαθαρίζεται. 

Βασιζόμενοι στους ορισμούς των δύο εννοιών θα μπορούσε να λεχθεί πως η 
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συγχώνευση αποτελεί το αποτέλεσμα μίας κοινής απόφασης δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων να ενωθούν και να σχηματίσουν µια νέα νομική οντότητα. Από την 

άλλη πλευρά η εξαγορά χαρακτηρίζεται από την αγορά μίας επιχείρησης από µια 

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

του παθητικού της επιχείρησης που πωλούνται απορροφώνται από την αγοράστρια 

επιχείρηση. 

 

5.2.1. Μορφές Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) 

Η διάκριση των  Σ&Ε μπορεί να γίνει βάσει: 

 της νομικής υπόστασης 

 της στάσης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης 

 της συσχέτισης του κλάδου δραστηριότητας ή του λεγόμενου «βαθμού 

ολοκλήρωσης» 

 του τρόπου της προσφοράς εξαγοράς 

 

Με βάσει τη νομική υπόσταση οι Σ&Ε μπορούν να λάβουν τις παρακάτω νομικές 

μορφές. Συγκεκριµένα87: 

  Συγχώνευση μέσω απορροφήσεως (Merger by absorption): η ενοποίηση 

δηλαδή κατά την οποία οι επιχειρήσεις συνενώνονται και η επιχείρηση στόχος-

απορροφημένη παύει να υφίσταται ως ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα, ενώ η 

αγοράστρια διατηρεί τόσο την οντότητα της όσο και την επωνυμία της 

αναλαμβάνοντας συγχρόνως εξολοκλήρου τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά 

στοιχεία της απορροφημένης.  

 Συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρίας (Mergers by consolidation): αποτελεί 

την ένωση των επιχειρήσεων, όπου δημιουργείται µια εκ νέου επιχειρησιακή 

οντότητα µε νέα νομική υπόσταση και επωνυμία, µε τις παλαιότερες να έχουν 
                                                             
87 -Gaughan, P. A. (2007), Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, John Wiley & Sons, 
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. 
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παύσει ολοκληρωτικά τη λειτουργία τους.  

 Συγχώνευση µε εξαγορά (Merger by acquisition): όπου η επιχείρηση στόχος 

εξαγοράζεται με μετρητά ή μετοχές και γίνεται περαιτέρω διάκριση σε:                      

i)    εξαγορά µε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης (acquisition of 

stock) και 

ii) εξαγορά µε απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης  

(acquisition of assets) 

 

Επίσης, οι Σ&Ε88  βάσει της στάσης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης γίνεται η 

παρακάτω διάκριση σε:  

 Φιλική (friendly): είναι µια συνένωση επιχειρήσεων, η οποία προκύπτει από 

την συμφωνία των Διοικήσεων των αντισυμβαλλόμενων πλευρών και ιδιαιτέρως 

από την έγκριση της επιχείρησης-στόχου. Περιλαμβάνει την από κοινού αποδοχή 

της προσφοράς  εξαγοράς της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται η 

παραπάνω συμφωνία στους μετόχους, στους οποίους γίνεται σύσταση να προβούν 

σε έγκριση της  βάσει των νομικών διαδικασιών.  

 Επιθετική-εχθρική (hostile): αποτελεί εκείνη την κατηγορία συνένωσης κατά 

την οποία η Διοίκηση της επιχείρησης-στόχου απορρίπτει την προσφορά, αλλά ο 

αγοραστής επιμένει για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η διάσταση απόψεων 

των συμβαλλόμενων ενδέχεται να αφορά την αξία του μετοχικού κεφαλαίου και 

του αντιτίμου της εξαγοράς, την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών κατά τη 

διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της Σ&Ε, όπως επίσης την προσωπική φιλοδοξία 

και την επαγγελματική ανέλιξη των ανώτερων στελεχών της επιχείρησης στόχου89.  

Για την αντιμετώπιση της παραπάνω κατάστασης και την πραγματοποίηση της 

συμφωνίας εξαγοράς η διοίκηση της αγοράστριας επιχείρησης προβαίνει είτε σε 

δημόσια προσφορά στους μετόχους, προκειμένου να τους πείσει να πουλήσουν το 
                                                             
88 Morck 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. 
89 Soubeniotis D.,Mylonakis J.,Fotiadis T.,Chatzithomas L. and Mertzimekis C. (2006), “Evaluation of 
mergers and acquisitions in Greece”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol.1, 
pp.92-104. 
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μερίδιό τους, είτε σε αθόρυβη απόκτηση του ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου 

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

στήριο. 

 Βεβαίως, είναι δυνατό να υπάρξει και συνδυασμός των δυο παραπάνω 

μεθόδων προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά, ενώ προϋποθέσεις90 για τη χρήση 

τους είναι η επιχείρηση να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και να υφίσταται 

υψηλή 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 εξαγοράς αποτελεί η 

αποχώρηση ορισμένων στελεχών της Διοίκησης αντίθετων µε την εν λόγω 

διαδικασία, καθώς επίσης η ύπαρξη επιπρόσθετων  δαπανών από μέρους της 

αγοράστριας, καθώς η πρόσβαση και η απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. 

 Τέλος όσον αφορά τις δύο αυτές κατηγορίες Σ&Ε παρατηρείται πως 

συνήθως οι δημόσιες προσφορές είναι εχθρικές, ενώ οι συγχωνεύσεις φιλικές. 

 

Με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόμενο βαθμό 

ολοκλήρωσης διακρίνονται σε91: 

 Συσχετισμένες (related mergers ή concentric mergers) που αφορούν στρατηγική 

συσχετισμένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε:  

 οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers), όπου στη διεθνή 

βιβλιογραφία συναντώνται και ως «tactical M&As»92 και αναφέρονται σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, που παράγουν 

δηλαδή ή παρέχουν ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος αυτού του 

είδους των Σ&Ε είναι ο όσο το δυνατόν περιορισμός του ανταγωνισμού, 

                                                             
90 Παπαδάκης, Β (2007), Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εµπειρία, 5η έκδοση, 
Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου, σελ.452. 
91 Lubatkin, M. (1983), “Mergers and the Performance of the Acquiring Firm”, Academy of Manage-
ment Review, Vol.8(2), p.p.218-225.  
92 Παζάρσκης Μ. (2008), “ Διερεύνηση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
µε την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη σελ.27.  
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καθώς και η ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς µέσω της αυξημένης κατοχής 

μεριδίων. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η διαπραγματευτική ικανότητα 

της επιχείρησης αποκομίζοντας και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη, ενώ ως 

προς τον κίνδυνο οι παραπάνω συνενώσεις θεωρούνται  χαμηλής 

επικινδυνότητας93. 

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

αντικείμενο δραστηριότητας ανήκει σε διαδοχικά τμήματα των λειτουργιών 

της παραγωγικής διαδικασίας, αποσκοπώντας στη δημιουργία µίας ενιαίας 

επιχειρηματικής οντότητας, είτε πρόκειται για κάθετη ολοκλήρωση προς τα 

εμπρός (forward vertical integration) είτε για κάθετη ολοκλήρωση προς τα 

πίσω (backward vertical integration). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η περίπτωση όπου µια επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων 

προμηθευτών της, προκειμένου να αποκομίσει  οικονομικά οφέλη, όπως τη 

μείωση του κόστους παραγωγής, τον καταμερισμό των εργασιών και την 

παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (οικονοµίες κλίµακας)94. 

 Οµοκεντρική ή οµογενή (Concentric or congeneric). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση εντοπίζονται επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν μεν στον ίδιο κλάδο, 

αλλά τα προϊόντα- υπηρεσίες τους  ούτε ομοειδή είναι  ούτε αποτελούν μέρος 

της ίδια γραμμής παραγωγής. Ο συνδυασμός των επιμέρους διαδικασιών 

αποτελεί σκοπό αυτών των επιχειρήσεων, γεγονός όμως που εμπεριέχει ένα 

υψηλότερο βαθμό κινδύνου95.  

 Ασυσχέτιστες (unrelated mergers ή conglomerates), οι οποίες αφορούν κλάδους 

δραστηριότητας που δε σχετίζονται άµεσα µεταξύ τους. Αποτελούνται από 

τελείως διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες και κύριος σκοπός των διοικήσεων 

τους αποτελεί η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των επενδυτικών τους 

κεφαλαίων. Για αυτό τον λόγο προτιμώνται επιχειρήσεις µε προοπτική 
                                                             
93 Kitching, J. (1967), “Why do mergers miscarry”,  Harvard Business Review, Vol.45(6),pp. 84-101 
94 Stigler, G. J (1958), “Economies of Scale”,  The. JL & Econ., Vol.1, 54 
95 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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ανάπτυξης στο µέλλον (Κitching 1967, Lubatkin 1983)96. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία Σ&Ε διακρίνεται σε δύο επιπλέον υποκατηγορίες αναλόγως τον 

τομέα που επιθυµεί να εστιάσει η Σ&Ε. Συγκεκριμένα σε:  

 Επεκτατικές Διαγώνιες της αγοράς, σε περίπτωση που επιδιώκεται να 

επεκταθεί ο χώρος δράσης στην αγορά 

 Επεκτατικές Διαγώνιες του προϊόντος97 εάν επιδιώκεται να επεκταθεί η 

διάθεση του προϊόντος ή να διαφοροποιηθεί µέσω διαποικίλησης η 

παραγωγή. 

 

Τέλος µε βάση τον τρόπο της προσφοράς εξαγοράς διακρίνονται σε: 

 

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

αναφέρθηκε παραπάνω, εντοπίζεται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις των εχθρικών 

εξαγορών  

 Συγχώνευση (merger)  

 Proxy fights (ΗΠΑ). «Αναφέρεται στην προσπάθεια µέρους των µετόχων ή της 

Διοίκησης να αποκτήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης και του Διοικητικού 

Συµβουλίου, προτρέποντας τους μετόχους να ψηφίσουν µέσω  αντιπροσώπων 

(proxy con-tests)»98.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 Kitching, J. (1967) “Why Do Mergers Miscarry?”, Harvard Business Review, 45, pp. 84-101 
-Lubatkin, M. (1983) “Merger and the Performance of the Acquiring Firm”, Academic of Management 
Review, 8, pp. 218-225 
97 Brealy R. and Myers S. (1996), Principles of Corporate Finance, 5th Edition, McGraw-Hill 
Higher Education, U.S.  
98 Κυριαζής,  (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε 
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5.3. Διάσπαση επιχειρηματικών λειτουργιών 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες Σ&Ε εντοπίζονται και οι «αποεπενδύσεις»                    

(divestments)99 των εταιριών, οι οποίες αποτελούν εξορισµού αντίθετες κινήσεις. Οι 

αποεπενδύσεις μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές περιπτώσεις και µε 

διαφορετικούς τρόπους. Είναι δυνατό να αποσχισθεί ένα τμήμα ή μονάδα μίας 

εταιρίας, αλλά ακόμα και µία ολόκληρη εταιρία από τη μητρική της δημιουργώντας 

µία νέα αυτόνομη οντότητα. Επιπλέον, συναντάται η περίπτωση κατά την οποία οι 

μέτοχοι της μητρικής αποκτούν µέσω ανταλλαγής, μετοχές της θυγατρικής, αλλά και 

η απόσχιση όπου η μητρική µέσω τμηματικών αποσχίσεων παύει τελικά να 

λειτουργεί. Τέλος, απόσχιση µίας εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν µία 

μητρική µέσω δημόσιας εγγραφής μειώνει το ποσοστό της σε θυγατρική της 

(Κυριαζής 2007)100. Παρακάτω θα γίνει εκτενής αναφορά σε αυτές τις τεχνικές 

αποεπένδυσης.  

Τυπικά, η απόφαση για την ανάπτυξη μίας νέας σύνθεσης  των 

περιουσιακών στοιχείων ή  και των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης περιλαμβάνει 

τη διάσπαση των περιφερειακών επιχειρηματικών λειτουργιών, μέσω της 

«εκποίησης» και της «αποεπένδυσης». Έτσι, οι λειτουργίες της διάσπασης 

αποτελούν ζωτικής σημασίας  για τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης των 

επιχειρήσεων»( Capron et al., 2001; Johnson, 1996; Singh, 1993)101. 

 Οι όροι «εκποίηση»(divestment) και «αποεπένδυση» (divestiture) συχνά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να περιγράψουν τη λειτουργική διάσπαση. 

Θεωρείτε πως είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ  της εκποίησης των υλικών 

                                                             
99 Weston et al (1996), Mergers, Restructuring and Corporate Control, 2th Edition, Prentice Hall, New 
Jersey, U.S. 
100Κυριαζής, . (2007), Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σµπίλια και Σια Ο.Ε. 
101 Capron L, Mitchell W, Swaminathan A. (2001), Asset divestiture following horizontal acquisitions: a 
dynamic view. Strategic Management Journal 22(9): pp.817-834. 
 - Johnson RA. (1996),  Antecedents and outcomes of corporate refocusing. Journal of Management 
22: pp.439-483. 
 - Singh H. (1993), Challenges in researching corporate restructuring. Journal of Management Studies 
30 (1): pp.147-172. 
 
 
 



Π.Μ.Σ. Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης                                             [Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση] 
για Στελέχη Επιχειρήσεων   

 

68 

 

περιουσιακών στοιχείων και της αποεπένδυσης των επιχειρηματικών μονάδων, 

προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Το 

ενδεχόμενο της αποτυχημένης διάκρισης αυτών των δύο εννοιών  είναι μεγάλο  και 

μπορεί για παράδειγμα  να προκαλέσει διαστρέβλωση  αποτελεσμάτων των 

εμπειρικών μελετών. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο οι ερευνητές να 

διασταυρώνουν τις πηγές δεδομένων τους και να τις συγκρίνουν με τις επίσημες 

δημοσιεύσεις  των επιχειρήσεων στον έγγραφο τύπο και σε άλλες εκδόσεις για να 

είναι σίγουροι πως αναλόγως της μελέτης τους στο δείγμα έχουν συμπεριλάβει 

μόνο εκποιήσεις ή αποεπενδύσεις. 

 Ο όρος «εκποίηση» χρησιμοποιείται συχνά και αδιακρίτως για την πώληση 

τμημάτων μίας επιχείρησης, όπως είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της,  ένα 

ολόκληρο τμήμα της επιχείρησης, μία θυγατρική ή  μία γραμμή παραγωγής της. 

Ένας  πιο σαφής ορισμός περιγράφει την «εκποίηση» ως τη μερική ή ολική πώληση 

ή διάθεση των πάγιων ή οργανωτικών περιουσιακών στοιχείων, τη διακοπή 

λειτουργίας των μονάδων της, καθώς και τη μείωση του εργατικού δυναμικού 

(Capron et al., 2001)102. Σύμφωνα με τον  Nees (1978)103 «εκποίηση» θεωρείται μια 

σειρά από ανεξάρτητα μέτρα  κατά  την πάροδο του χρόνου στα διάφορα επίπεδα 

της οργάνωσης, ως συνέπεια της διακοπής μιας από τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. 

 Η «αποεπένδυση» αναφέρεται σε μεταβολή των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μία εταιρεία προβαίνει στην πώληση ενός  

τμήματος, μιας επιχειρηματικής μονάδας, μιας γραμμής προϊόντος ή μιας 

θυγατρικής, προσφέροντας στην αγορά (Rosenfeld, 1984)104. Οι Hite  & Owers 

(1983)105 προσθέτουν οικονομικές πτυχές σε αυτόν τον ορισμό: η «αποεπένδυση» 

                                                             
102 Capron L, Mitchell W, Swaminathan A. (2001), Asset divestiture following horizontal acquisitions: a 
dynamic view. Strategic Management Journal 22(9): pp.817-834. 
103 Nees D. (1978),The divestment decision process in large and medium sized diversified companies:   
a descriptive model based on clinical studies. International Studies of Management & Organization 
8(4): pp.67-95. 
104 Rosenfeld JD. (1984), Additional Evidence on the Relation Between Divestiture Announcements 
and Shareholder Wealth. Journal of Finance 39(5): pp.1437-1448. 
105 Hite GL, Owers JE. (1983), Security price reactions around corporate spin-off announcements. 
Journal of Financial Economics 12(4): pp.409-436. 
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συνεπάγεται την ανταλλαγή των  ταμειακών ροών από επενδυτικές  ή λειτουργικές 

δραστηριότητες,  που συνδέονται με τα εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού 

έναντι  μετρητών, άλλων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, ή κινητών αξιών 

της εξαγορασθείσας εταιρείας. 

 Οι αποεπενδύσεις που γίνονται εξαιτίας αναδιάρθρωσης των 

επιχειρηματικών μονάδων, συνήθως οφείλονται σε στρατηγικούς χειρισμούς με 

σημαντικές αλλαγές για το δίκτυο των μονάδων της επιχείρησης και αφορούν 

πρώτιστα μονάδες με ετερογενείς δραστηριότητες σε διαφορετικές περιοχές 

(Benito, 2005)106. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έννοια της αποεπένδυσης δεν 

ταυτίζεται αναγκαστικά με το τέλος ή τη ρευστοποίηση της επιχείρησης, αφού η 

τελευταία μπορεί να πουληθεί σε τρίτη επιχείρηση και να συνεχίσει να λειτουργεί 

υπό νέα ιδιοκτησία (Simoes, 2005)107. 

 Η διάκριση μεταξύ «εκποίησης» και «αποεπένδυσης» είναι σημαντική και 

λόγω του ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας των διαρθρωτικών 

μέτρων. Με μία από τις μορφές αποεπένδυσης -αν και όχι με μία εκποίηση – η 

μητρική εταιρεία δημιουργεί μια νέα εταιρεία, η οποία είναι σε θέση να λειτουργεί 

λίγο πολύ αυτόνομα (Garvin, 1983)108.  

 

5.4. Αιτίες αποεπένδυσης 

Οι έννοιες των εκποιήσεων και των αποεπενδύσεων  συχνά κατανοούνται ως ένας 

τρόπος για τις επιχειρήσεις "να διώξουν το κακό από πάνω τους". Στην 

πραγματικότητα, όμως, η αποεπένδυση μπορεί να είναι μια στρατηγική απόφαση 

που είναι επικερδής τόσο για την μητρική εταιρεία όσο και για την εκχωρημένη 

μονάδα. Οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια λογική όταν συμμετέχουν σε  μία 

                                                             
106 Benito, G. (2005), “Divestment and international business strategy”, Journal of Economic 
Geography, 5 (2), pp.235-251.  
107 Simoes, V.C. (2005), “Disivestment by foreign-owned (firms?): Factors in a general framework”, in: 
L. Guyver and F. de Beule (eds.), Transnational corporations and economic development: from 
internationalization to globalization, Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
108 Garvin DA. (1983), Spin-offs and the New Firm Formation Process. California Management Review 
25(2): pp.3-20. 
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διαδικασία διάσπασης των λειτουργιών τους. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να 

γνωρίζουμε τους λόγους που μια επιχείρηση παίρνει μία τέτοιου είδους απόφαση.  

Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αποφασίσουν να προβούν σε τακτικές αποεπένδυσης 

για νομικούς, στρατηγικούς ή λόγους που απαιτεί η αγορά.  

 

Σχήμα 5.2 : Αιτίες αποεπένδυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από  νομικής άποψης, οι αποεπενδύσεις μπορεί να είναι εκούσιες ή ακούσιες. Μια 

εταιρεία μπορεί οικειοθελώς να αποφασίσει να προβεί σε αποεπένδυση μέρους 

των δραστηριοτήτων της για οικονομικούς ή οργανωτικούς λόγους. Στην ακούσια  

αποεπένδυση συμβαίνει το αντίθετο, καθώς οι εταιρείες αναγκάζονται σε 

αποεπένδυση. Μία τέτοια  περίπτωση είναι η εταιρεία ενέργεια, Eni, η οποία 

αναγκάστηκε να εκποιήσει τις μετοχές της σε τρεις αγωγούς φυσικού αερίου, ως 

αποτέλεσμα μίας αντιμονοπωλιακής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Από στρατηγικής άποψης, οι εταιρείες αποφασίζουν να διασπαστούν είτε 

για διορθωτικούς ή  για προληπτικούς λόγους. Οι διορθωτικές αποεπενδύσεις 

σκοπό έχουν να διορθώσουν προγενέστερα στρατηγικά λάθη. Ίσως η εταιρεία είχε 

διαφοροποιηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν, και τώρα θέλει να επικεντρωθεί εκ νέου 

στην κύρια στρατηγική της ή ανταποκρινόμενη σε μεγαλύτερο επίπεδο 

ανταγωνισμού του κλάδου, μέσω αυτού του τρόπου, να πρέπει να επιλύσει 

ορισμένες οργανωτικές αδυναμίες και να εξαλείψει αρνητικές συνέργειες που 

παρεμποδίζουν την πρόοδο.  
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 Αποεπενδύσεις για προληπτικούς λόγους, όπως υποδηλώνει το όνομα, 

περιλαμβάνει μια εταιρεία αναδιάρθρωσης του ενεργητικού της μέσω  

επανασχεδιασμού, αποσχίσεων, μεταβίβαση ή έξοδο από τις επιχειρήσεις 

συνολικά, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς. Αυτή η 

διαδικασία αναδιάρθρωσης συνήθως συνεπάγεται σχεδιασμό 

αποτελεσματικότερων μορφών διακυβέρνησης, που βελτιώνουν την απόδοση και 

την κερδοφορία, δημιουργούν νέες ταμειακές ροές, μειώνουν τα υψηλά επίπεδα 

των επιβαρύνσεων του χρέους ή των φόρων και εξασφαλίζουν καλύτερους όρους 

στις συμβάσεις με τις ρυθμιστικές αρχές. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο την 

τόνωση κάποιας μορφής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  

 Σε επίπεδο αγοράς,  γίνεται διάκριση σε αποεπενδύσεις για αμυντικούς 

και επιθετικούς λόγους. Ο Hopkins (1991)109 μελετά την «αμυντική στάση"  και 

εξηγεί τη σχέση μεταξύ εξαγοράς και αποεπένδυσης. Ισχυρίζεται ότι οι εξαγορές 

ενδέχεται να αποτελούν μια αμυντική στάση σε ασθενέστερες συνθήκες ή σε 

συνθήκες επιδείνωσης της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικής θέσης της 

επιχείρησης, και ότι η ελκυστικότητα και η συγκέντρωση της εγχώριας βιομηχανίας 

συνδέεται θετικά με τις αποφάσεις για αποεπένδυση. Οι Duhaime & Baird (1987)110 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι λόγοι πίσω από τις αποφάσεις για την 

αποεπένδυση είναι επιθετικοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αμυντικοί για 

τις μικρές και μεγάλες μονάδες. Σε ό, τι αφορά τη στάση του αγοραστή και του 

πωλητή φαίνεται πως όπου υπάρχουν επιθετικοί αγοραστές ή  και πωλητές η 

μητρική σημειώνει ελαφρώς χαμηλότερες συνολικές αποδόσεις από συναλλαγές 

(Bowman et al., 1999)111. 

 

 

                                                             
109 Hopkins H. (1991), Acquisition and divestiture as a response to competitive position and market 
structure. Journal of Management Studies 28(6): pp.665-677. 
110 Duhaime IM, Baird IS. (1987), Divestment Decision-Making: The Role of Business Unit Size.Journal 
of Management 13(3): pp.483-498 . 
111 Bowman EH, Singh H, Useem M, Bhadury R. (1999), When Does Restructuring Improve Economic 
Performance? California Management Review 41(2):pp.33-54. 
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5.5. Τεχνικές αποεπένδυσης 

Οι «αποεπενδύσεις» μπορούν να πάρουν τις παρακάτω μορφές: 

 Πλήρης απόσχιση (sell-off) 

 Μερική απόσχιση (spin-off) 

 Eκχώρηση μετοχικού κεφαλαίου (equity carve-out) 

 Split-off & Split-up 

 Μοχλευμένη εξαγορά (leveraged buy-out), 

 Διοικητική εξαγορά (management buy-out) 

 

Σε κάθε μία από αυτές τις τεχνικές, η μητρική υφίσταται διάσπαση των λειτουργιών 

της για ποικίλους λόγους και προς  αναζήτηση διαφορετικών στόχων. Ως 

αποτέλεσμα αυτού η μητρική εταιρία διατηρεί μια ειδική σχέση με την 

εκχωρούμενη μονάδα. 

 

5.5.1. Πλήρης απόσχιση (sell-off) 

Μια επιχείρηση υιοθετεί την τεχνική της πλήρης απόσχισης (sell-off), όταν 

παραχωρεί ένα μέρος του ενεργητικού της (συνήθως υπό τη μορφή επιχειρησιακού 

τμήματος ή θυγατρικής) σε άλλη εταιρεία έναντι μετρητών ή μετοχών της 

αγοράστριας. Τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται, απορροφούνται από την 

αγοράστρια εταιρεία και γίνονται μέρος αυτής (Hearth & Zaima, 1984; Rosenfeld, 

1984)112. Σε γενικές γραμμές, τα  περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι μικρής αξίας και 

λειτουργούν σε κλάδους διαφορετικούς από αυτούς των μητρικών (Powers, 

2001)113. Μετά την εφαρμογή της «πλήρης απόσχισης», η μητρική εταιρεία δεν έχει 

πλέον καμία σχέση με τις εκχωρούμενες μονάδες. 

 Στις άλλες μορφές εκποίησης, συνήθως οι μητρικές εντοπίζουν και 

επιδιώκουν νέες ευκαιρίες και ιδρύουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν  

                                                             
112 Hearth D, Zaima JK. (1984), Voluntary Corporate Divestitures and Value. Financial Management 
13(1): pp.10-16. 
- Rosenfeld JD. (1984), Additional Evidence on the Relation Between Divestiture Announcements and 
Shareholder Wealth. Journal of Finance 39(5): pp.1437-1448. 
113 Powers EA. (2001), Spinoffs, selloffs and equity carve-outs: an analysis of divestiture method 
choice. Working Paper, University of South Carolina. 
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σχέσεις με τη μητρική εταιρεία και λειτουργούν ως ημιαυτόνομες οντότητες με λίγη 

υποστήριξη όσον αφορά τη διαχείριση για ανάληψη κινδύνων και δημιουργικότητα 

(Birkinshaw, 1997)114. 

 

5.5.2. Μερική απόσχιση (spin-off) 

Στην περίπτωση μίας  μερικής απόσχισης (spin-off), ιδρύεται μία νέα ανεξάρτητη 

επιχειρηματική μονάδα, υπό τη μορφή επιχειρησιακού τμήματος ή γραμμής 

παραγωγής ή θυγατρικής, με ενεργητικό που προέρχεται συνήθως από το 

ενεργητικό της μητρικής εταιρείας, της οποίας οι μετοχές διανέμονται στους 

μετόχους της μητρικής. Συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο η μητρική διατηρεί τον έλεγχο 

της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης. Η μερική απόσχιση αποτελεί μια μέθοδο που 

βοηθάει τη μητρική εταιρεία να μειώσει το κόστος της, να δημιουργήσει 

φορολογικές ασπίδες (John, 1993)115, ή να εισέλθει σε νέες αγορές (Garvin, 1983)116, 

καθώς διατηρεί στενή σχέση με την  αποσχισμένη της εταιρεία, αφού όπως 

προαναφέρθηκε διατηρεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 

νεοϊδρυθείσας εταιρείας. 

 

5.5.3. Εκχώρηση μετοχικού κεφαλαίου (equity carve-out) 

Με την εκχώρηση μετοχικού κεφαλαίου (equity carve-out) η μητρική εταιρεία 

διαθέτει ένα μέρος ή το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της με 

δημόσια εγγραφή στην πρωτογενή αγορά (IPO). Συνήθως, η μητρική διατηρεί την 

πλειοψηφία των μετοχών και τον έλεγχο, ώστε η θυγατρική να έχει περιορισμένη 

αυτονομία. Η μορφή αυτή έχει αρκετές ομοιότητες με την περίπτωση της μερικής 

απόσχισης (spin-off) με τη διαφορά ότι οι μετοχές της νέας εταιρείας  δεν  

αγοράζονται  από  τους  υφιστάμενους  μετόχους,  αλλά  μέσω δημόσιας  

                                                             
114 Birkinshaw J. (1997), Entrepreneurship in multinational corporations: the characteristics of 
subsidiary initiatives. Strategic Management Journal 18(3): pp.207-229. 
115 John T. (1993), Optimality of spin-offs and allocation of debt. Journal of Financial and Quantitative 
Analysis 28(1): pp.139-160. 
116 Garvin DA. (1983), Spin-offs and the New Firm Formation Process. California Management Review 
25(2): pp.3-20. 
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προσφοράς. Η μητρική εταιρεία προχωρά σε εκχώρηση μετοχικού κεφαλαίου 

προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων, τα οποία είτε θα τα 

διατηρήσει εντός της επιχείρησης ή θα τα χρησιμοποιήσει για πληρωμή 

υποχρεώσεών της σε  πιστωτές ή μετόχους (Allen,1998)117. Οι εκχωρήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου θεωρούνται προσωρινές μορφές  αναδιάρθρωσης και συχνά μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα, η μητρική επανακτά το εκχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο  

ή το εκποιεί σε μια άλλη λειτουργία (Klein, Rosenfeld, & Beranek, 1991; Slovin, 

Sushka, & Ferraro, 1995)118.  

 

5.5.4. Split-off & Split-up 

Σε ένα split-off, η μητρική εταιρεία προσφέρει στους  μετόχους της την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν τις μετοχές τους με  νέες μετοχές της θυγατρικής. Αυτή η προσφορά 

περιλαμβάνει συχνά μία ανταμοιβή, για να ενθαρρύνει τους υφιστάμενους 

μετόχους της μητρικής να δεχθούν την προσφορά. 

 Split-up είναι μια εταιρική πράξη  με την οποία μία εταιρεία χωρίζεται σε 

δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εταιρείες. Οι μετοχές τη μητρικής εταιρείας 

ανταλλάσσονται έναντι των μετοχών των νέων εταιρειών, αναλόγως της κάθε 

περίπτωσης. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασπαστεί μια 

εταιρεία σε διαφορετικές ανεξάρτητες εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση η μητρική 

παύει να υφίσταται και η εκχωρούμενη μονάδα παραμένει στην αγορά. 

 

5.5.5. Μοχλευμένη Εξαγορά (Leveraged buy-out/LBOs) 

Μοχλευμένη Εξαγορά (Leveraged buy-out/LBOs) είναι μια συναλλαγή στην οποία  

μία κοινοπραξία θεσμικών επενδυτών χρησιμοποιεί κεφάλαια που προέρχονται 

από δανειοδοτήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έναντι καλυμμάτων. Αυτά τα 

                                                             
117 Allen J, McConnell J. (1998),  Equity carve-outs and managerial discretion. Journal of Finance 
LIII(1): 163-186  
118 - Klein A, Rosenfeld JD, Beranek W. (1991), The two stages of an equity carve-out and price 
response of parent and subsidiary stock. Managerial and Decision Economics 12: 449-460 
- Slovin M, Sushka M, Ferraro S. (1995), A comparison of the information conveyed by equity carve-
outs, spin-offs and asset sell-offs. Journal of Financial Economics 37: 89-104 
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καλύμματα συνήθως αποτελούνται από περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης. 

Μία μοχλευμένη εξαγορά αποτελεί συνήθως ένα μέτρο άμυνας απέναντι σε  

επικείμενες εχθρικές εξαγορές, ενώ   παράλληλα   η   ανακοίνωση   ενός   σχεδίου   

απόσυρσης   μιας   εταιρείας   από   το χρηματιστήριο, προκαλεί ανταγωνιστικές 

προσφορές από μη αναμενόμενους επενδυτές. 

 

5.5.6. Διοικητική εξαγορά (Management buy-outs/MBOs) 

Διοικητική εξαγορά (Management buy-outs/MBOs) είναι οι συναλλαγές στις οποίες 

τα διευθυντικά στελέχη, με την υποστήριξη άλλων επενδυτών, εξαγοράζουν τμήμα 

ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μίας εταιρείας και οι μετοχές της νέας 

αποσύρονται από δημόσια διαπραγμάτευση. Οι MBOs χρηματοδοτούνται συνήθως 

με υψηλά επίπεδα χρέους, και τα νέα αποθέματα διατηρούνται από τα ήδη 

υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη και μια μικρή ομάδα των εξωτερικών επενδυτών. 

Οι MBOs  συχνά συνεχίζουν να λειτουργούν σημαντικά τμήματα των αρχικών 

περιουσιακών στοιχείων (Seth et al., 1993)119. 

 

5.6. Συμπέρασμα 

Αναμφίβολα, οι εκχωρούμενες μονάδες παρέχουν μοναδικά οφέλη στη μητρική. 

Οργανισμοί που δημιουργούνται μέσω αποσχίσεων αντιπροσωπεύουν 

εναλλακτικούς τρόπους δανεισμού και επέκτασης των δυνατοτήτων των εταιρειών. 

Μια εκχωρούμενη μονάδα σίγουρα δεν είναι «αόρατη και άρα όχι δικό μας 

πρόβλημα». Η σχέση μεταξύ μητρικής και εκχωρούμενης μονάδας μπορεί να 

επιφέρει κερδοφόρες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. 

 Σίγουρα, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι αποεπενδύσεις 

δημιουργούν προκλήσεις για τις συμβατικές οργανωτικές ιεραρχίες. Τα διευθυντικά 

στελέχη είναι απαραίτητο να λαμβάνουν ολοκληρωμένες αποφάσεις όσον αφορά 

                                                             
119 Seth A, Easterwood J. (1993), Strategic redirection in large management buyouts: the evidence 
from post-buyout restructuring activity. Strategic Management Journal 14(4): pp.251-273. 
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το «τι», το  «πότε» και, το πιο  σημαντικό, το «πώς» να προβούν σε αυτές. Θα 

πρέπει να γνωρίζουν τι ενδέχεται  να πάει στραβά, σε περίπτωση που δεν ήταν 

ορθός ο τρόπος σχεδιασμού και διαχείρισης αυτών, καθώς επίσης να επιδιώξουν να 

ελαχιστοποιήσουν τις  επακόλουθες διαταραχές και ζημίες για τις επιχειρήσεις τους. 

Μια ουσιαστική κατανόηση της έννοιας των αποεπενδύσεων απαιτεί από τα  

διευθυντικά στελέχη να υιοθετούν  μια πιο προνοητική στάση και να  ορίζουν τη 

στρατηγική θέση και τη δομή της επιχείρησής τους την «μετά την αποεπένδυση  

εποχή». 

 Ενεργώντας σύμφωνα με τα παραπάνω , δεν είναι μόνο οι αποσχισμένες 

εταιρίες που θα είναι επικερδείς. Οι διαχειριστές αυτών των διαδικασιών μπορεί να 

τοποθετηθούν εύστοχα έτσι ώστε να αποκομίσουν οφέλη τόσο οικονομικά όσο και 

περαιτέρω θετική εξέλιξη των προοπτικών της σταδιοδρομίας τους. Δίνεται στην 

ουσία η ευκαιρία στα στελέχη να "ξεκαθαρίσουν το τοπίο". 

 Σε ό, τι αφορά τη στάση του αγοραστή και του πωλητή, φαίνεται ότι η 

μητρική έχει ελαφρώς χαμηλότερες συνολικές αποδόσεις από συναλλαγές όπου 

υπάρχουν επιθετικοί αγοραστές ή  και πωλητές (Bowman et al., 1999)120. 

 Οι περισσότερες αποσχίσεις μπορεί να προβλεφθούν σωστά  βάσει μίας 

ανάλυσης της κατάστασης του κλάδου, της ανταγωνιστικότητας, της 

ελκυστικότητας, καθώς και των κινήτρων και των συνθηκών  της μητρικής εταιρίας. 

 Σε κάθε περίπτωση, όταν μια επιχείρηση αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να 

προχωρήσει σε τακτικές αποεπένδυσης, ο τρόπος που η μητρική χειρίζεται τη 

διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση μιας σχέσης 

μεταξύ της μητρικής και της εκχωρούμενης μονάδας, καθώς και για την εκτέλεση 

της όλης διαδικασίας  γενικά. Η εφαρμογή της διαδικασίας της αποεπένδυσης θα 

διευκολυνθεί με την τυποποίηση των διαδικασιών, τη δημιουργία ισχυρών 

κινήτρων και τη σύσταση μιας συγκεκριμένης ομάδας. Η κατανόηση όλων αυτών 

                                                             
120 Bowman EH, Singh H, Useem M, Bhadury R. (1999), When Does Restructuring Improve Economic 
Performance? California Management Review 41(2):pp.33-54. 
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των πτυχών θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για αλλαγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 

6.1. Στατιστικά και περιπτώσεις Σ&Ε 

 Στο διάγραμμα 6.1. παρουσιάζονται ο αριθμός και η αξία των Σ&Ε σε 

παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ετών 1985 -

2000 ανοδική πορεία και του  αριθμού των Σ&Ε, αλλά και της αξίας αυτών.  Από το 

2000 έως το 2002 παρατηρείται κατακόρυφη πτώση  και από το 2003 μέχρι και το 

2007 σημειώνεται άνοδος. Μάλιστα, το 2007 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 

Σ&Ε με 47.825 πράξεις. Όσον αφορά το έτος με την υψηλότερη αξία συναλλαγών 

είναι το 2015 όπου σημειώθηκαν 4.562 πράξεις αξίας ποσού τρις €4,25. Μέχρι 

σήμερα, Νοέμβριος 2016, έχουν ολοκληρωθεί 36.841 πράξεις συνολικής αξίας  

περίπου ποσού τρις €2,53  και οι προβλέπονται για ολόκληρο το έτος 2016  περίπου 

43.518 πράξεις αξίας τρις €2,99. 

 
 Διάγραμμα 6.1.: Σ&Ε παγκοσμίως από 1985-σήμερα 

 
Πηγή: https://imaa-institute.org/ 
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 Παρόμοια πορεία ακολουθούν οι Σ&Ε και στην Ευρώπη (διάγραμμα 6.2.). Η 

χρονιά με την υψηλότερη σε αξία Σ&Ε ήταν το 1999  με ποσό  τρις €1,82  και 

συνολικές πράξεις 14.502. Μέχρι σήμερα, Νοέμβριος 2016 έχουν ολοκληρωθεί 

13.521 πράξεις συνολικής αξίας ποσού τρις €0,71  και οι προβλέπονται για 

ολόκληρο το έτος 2016  περίπου 15.971 πράξεις αξίας τρις €0,84. 

 
Διάγραμμα 6.2.: Σ&Ε στην Ευρώπη από 1985-σήμερα 
 

 
Πηγή: https://imaa-institute.org/ 
 

Επίσης, στον πίνακα 6.1. παρουσιάζονται οι τριάντα μεγαλύτερες σε αξία 

(δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. και ΕΥΡΩ)  Σ&Ε κατά τη διάρκεια των ετών 1998-

2015 σε παγκόσμια κλίμακα. 

Παρατηρούμε σε σύγκριση και με το διάγραμμα 6.3. πως η  μεγαλύτερη σε 

αξία εξαγορά έγινε  το 1999, στην ουσία αρχές 2000 (4 Φεβρουαρίου 2000) στο 

χώρο των τηλεπικοινωνιών από την Βρετανική Vodafone AirTouch PLC, τη 

μεγαλύτερη εταιρεία ασύρματης επικοινωνίας στον κόσμο, η οποία εξαγόρασε τον 

πρώτο φορέα κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία, την εταιρεία Mannesmann AG  

έναντι δις €204,8.  
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Πίνακας 6.1.: Παγκοσμίως οι μεγαλύτερες σε αξία (δις. $ και €) Σ&Ε κατά τη 
διάρκεια των  ετών 1998-2015   

 
       

Rank Jahr Acquirer Target Value (in bil. Value (in bil. Deal 
    USD) EUR) Status 
1 1999 Vodafone AirTouch PLC Mannesmann AG 202.79 204.79 Completed 
2 2015 Anheuser-Busch Inbev SABMiller PLC 109.28 96.22 Pending 
       

3 2007 Spin-off Philip Morris Intl Inc 107.65 68.08 Completed 
4 2007 RFS Holdings BV ABN-AMRO Holding NV 98.19 71.3 Completed 
       

5 2000 Glaxo Wellcome PLC SmithKline Beecham PLC 75.96 74.9 Completed 
6 2004 Royal Dutch Petroleum Shell Transport &amp; 74.56 58.49 Completed 
  Co Trading Co    
       

7 2015 Royal Dutch Shell PLC BG Group PLC 69.45 64.4 Completed 
8 2006 Gaz de France SA Suez SA 60.86 44.64 Completed 
       

9 1999 Vodafone Group PLC AirTouch Communications 60.29 51.65 Completed 
   Inc    
10 2004 Sanofi-Synthelabo SA Aventis SA 60.24 49.99 Completed 
       

11 2016 Bayer AG Monsanto Co 53.81 47.3 Intended 
12 2008 InBev NV Anheuser-Busch Cos Inc 52.18 39.73 Completed 
       

13 1999 Total Fina SA Elf Aquitaine 50.07 48.33 Completed 
14 1998 British Petroleum Co Amoco Corp 48.17 43.53 Completed 
  PLC     
       

15 2008 Roche Holding AG Genentech Inc 46.69 29.32 Completed 
16 2000 France Telecom SA Orange PLC 45.97 50.78 Completed 
       

17 2016 CNAC Saturn (NL) BV Syngenta AG 44.18 40.43 Pending 
18 2014 Medtronic Inc Covidien PLC 42.73 31.56 Completed 
       

19 2009 HM Treasury Royal Bank of Scotland 41.88 28.45 Completed 
   Group    
20 1998 Daimler-Benz AG Chrysler Corp 40.47 36.28 Completed 
       

21 2000 Vivendi SA Seagram Co Ltd 40.43 42.23 Completed 
22 1999 Royal Bank of Scotland National Westminster Bank 38.41 39.6 Completed 
  Group PLC    
       

23 2006 Banca Intesa SpA SanPaolo IMI SpA 37.62 29.49 Completed 
24 2012 Glencore International Xstrata PLC 37.44 29.21 Completed 
  PLC     
       

25 1999 Ing C Olivetti &amp; Co Telecom Italia SpA 34.76 31.52 Completed 
  SpA     
26 1998 ZENECA Group PLC Astra AB 34.64 29.44 Completed 
       

27 1999 Mannesmann AG Orange PLC 32.59 30.24 Completed 
28 2006 Mittal Steel Co NV Arcelor SA 32.24 25.77 Completed 
       

29 2005 Telefonica SA O2 PLC 31.66 26.23 Completed 
30 2015 Shire PLC Baxalta Inc 30.95 28.42 Completed 

 
Πηγή: https://imaa-institute.org/ 
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Διάγραμμα 6.3.: Οι δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες για Σ&Ε στην Ευρώπη (σε δις. €) 

 

 

Όσον αφορά το έτος, 2016, σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού “The 

Economist” (διάγραμμα 6.4.), μέχρι και το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκαν Συγχωνεύσεις 

& Εξαγορές σε ποσοστό 24% μικρότερο από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 

2015. Η πρώτη στην ουσία πτώση του όγκου των Σ&Ε μετά από τρία έτη ανοδικής 

πορείας. Αυτό ενδέχεται, σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού “The Economist” 121, 

να οφείλεται και στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας για την παραμονή της ή 

όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αβεβαιότητα για τις προεδρικές εκλογές των 

Η.Π.Α. 

                                                             
121 http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21707922-global-mergers-
and-acquisitions 
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Διάγραμμα 6.4.:Παγκοσμίως οι Σ&Ε σε τρις.$ από 1/1/2016 έως  30/9/2016  

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Price Waterhouse Coopers 

(PwC)122, το 2015 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 29 εξαγορές και συγχωνεύσεις 

αξίας 1,4 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 39% σε σχέση με το  2014, εξαιτίας της 

συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας στη χώρα. Οι τέσσερις μεγαλύτερες εξαγορές 

και συγχωνεύσεις του 2015 που αντιπροσωπεύουν το 76% της συνολικής αξίας των 

συναλλαγών αφορούν στις εξαγορές: της Φαρματέν από την BC Partners για 470 εκ. 

ευρώ, της Eurolife από τη Fairfax για 316 εκ. ευρώ, της Piraeus Bank Egypt από την 

Al Ahli Bank of Kuwait για 139,8 εκ ευρώ και της Nautilus offshore services από την 

Ocean Rig για 105,7 εκ. ευρώ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα 5.3. παρουσιάζονται τα ποσοστά που αναλογούν 

για τις Σ&Ε κατά το έτος 2015 σε κάθε κλάδο. Οι κλάδοι στους οποίους 

πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές το 2015 είναι οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (36,80%) και τα φάρμακα (35,50%). 

                                                             
122 https://www.pwc.com/gr/en/publications/deals-in-greece-2015-greek.pdf 

 



Π.Μ.Σ. Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης                                             [Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση] 
για Στελέχη Επιχειρήσεων   

 

83 

 

Διάγραμμα 6.5.: Συγχωνεύσεις & Εξαγορές στην Ελλάδα το 2015 

Πηγή: PwC, Ιανουάριος 2016 

Παρακάτω αναφέρονται οι μεγαλύτερες Συγχωνεύσεις & Εξαγορές που 

σημειώθηκαν μέχρι στιγμής το 2016:   

 DELL-EMC 

Η υψηλότερη εξαγορά που σημειώθηκε στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2016    

(7η  Σεπτεμβρίου  2016 ) είναι αυτή της με αγοράστρια την εταιρεία Dell Inc., μία 

από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες προσωπικών υπολογιστών στον κόσμο, και 

της εταιρείας-στόχου EMC, τον μεγαλύτερο προμηθευτή στον κόσμο των 

συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων, για περίπου 67 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι δύο 

εταιρείες έλαβαν ρυθμιστική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, η οποία 

ήταν η τελευταία απαραίτητη συνθήκη που έπρεπε να κλείσει πριν ολοκληρωθεί η 

συναλλαγή σύμφωνα με δηλώσεις τους.  Υπενθυμίζεται ότι η Dell αυτή τη στιγμή 

πραγματοποιεί πωλήσεις αξίας 5,5 δισ. δολαρίων στην Κίνα, ενώ έχει 

προγραμματίσει για την επόμενη πενταετία επενδύσεις ύψους 125 δισ. δολαρίων, 

καθώς συνεχίζει να επεκτείνεται στην ασιατική οικονομία. Οι μέτοχοι της EMC 
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ενέκριναν κατά συντριπτική πλειοψηφία την συμφωνία τον Ιούλιο, όπου περίπου το 

98% των μετόχων ψήφισαν υπέρ της συγχώνευσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 

74% των κοινών μετοχών της EMC. Πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο χρέος και μια περίπλοκη χρηματοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένου και της μετατροπής των μετοχών από VMware που είναι 

τώρα σε απόθεμα παρακολούθησης. Σήμερα, η EMC κατέχει περίπου το 81% της 

VMware. Σε δήλωση τους, οι εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι με το κλείσιμο της 

συμφωνίας οι μέτοχοι της EMC θα λάβουν 24,05 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά. Η 

νέα εταιρεία που θα φέρει το όνομα «Dell Technologies»  θα αρχίσει τη λειτουργία 

της αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα εμφανίζεται ως «DVMT» 

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η συνεργασία των δύο εταιρειών θα 

αποτελέσει την  «μεγαλύτερη ιδιωτικά ελεγχόμενη, ολοκληρωμένη εταιρεία 

τεχνολογίας». Υπό τη νέα διεύθυνση θα λειτουργήσουν και άλλα brands 

συμπεριλαμβανομένων των  Dell, EMC Information Infrastructure, VMware, Pivotal, 

RSA, και Virtustream. 

 
 SHIRE-BAXALTA 

Στον  φαρμακευτικό τομέα έπειτα από έξι μήνες διαπραγματεύσεων η Shire, με 

έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αγοράσει τη Baxalta για 32 δισ. 

δολάρια, με όφελος να αποκτήσει μια καλύτερη θέση στην αντιμετώπιση σπάνιων 

ασθενειών. 

 
 ABBOTT LABORATORIE- ST JUDE MEDICAL 

Στον τομέα των ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού τoν Απρίλιο, η Abbott 

Laboratories ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αγοράσει τη St. Jude Medical για 25 δισ. 

δολάρια σε μετοχές και μετρητά, με στόχο να αποκτήσει πιο σημαντική αγοραστική 

δύναμη στην αγορά. 

 
 LINKEDIN-MICROSOFT 

Τον Ιούνιο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το Linkedln για 26,2 δισ. 

δολάρια μετρητά, με στόχο στην ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου, καθώς και του 
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Office 365, Πρόκειται για την έκτη μεγαλύτερη τεχνολογική συμφωνία που έχει 

καταγραφεί, σύμφωνα με τη Dealogic. 

 
 TYCO INTERNATIONAL-JOHNSON CONTROLS 

Τον Ιανουάριο, ο κατασκευαστής αυτοκινήτων Johnson Controls και η Tyco 

International συμφώνησαν να συγχωνευθούν  έναντι 16,6 δισ. δολαρίων 

μεταφέροντας την έδρα τους από τις ΗΠΑ στην Ιρλανδία. 

 
 STARWOOD-MARRIOTT INTERNATIONAL 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις-εξαγορές του 2016 έναντι του 

ποσού των 13,6 δις. δολαρίων. Έπειτα από αρκετούς μήνες, οι δυο εταιρείες 

αποφάσισαν να συγχωνευτούν τον περασμένο Μάρτιο με στόχο να ανταγωνιστούν 

υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων και δωματίων όπως το Airbnb. 

 
 IMS HEALTH HOLDINGS-QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS 

Στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η εταιρεία παροχής ιατρικών ερευνών Quintiles  

συμφώνησε να συγχωνευθεί με την εταιρεία πληροφοριών υγείας IMS Health 

Holdings έναντι ποσού 12,8 δισ. δολαρίων και από κοινού να δημιουργήσουν τη 

γιγαντιαία Quintiles. 

 
 DT-PROTECTION 1 

To Φεβρουάριο, η υπηρεσία ασφάλειας για μικρές επιχειρήσεις, η ADT, συμφώνησε 

να εξαγοραστεί από μια θυγατρική της Apollo Global Management και να 

συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία ασφάλειας, την Protection 1 έναντι 12,4 δισ. 

δολαρίων. H συγχώνευση αυτή θα δώσει στη «συνδυασμένη» αυτή επιχείρηση 

μεγαλύτερη εμβέλεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ η ADT θα επιταχύνει την 

επέκτασή της στον εμπορικό της τομέα. 

 
 GREAT PLAINS ENERGY-WESTAR ENERGY 

Στον τομέα της ενέργειας η Great Plains Energy, με έδρα το Κάνσας των ΗΠΑ, και η 

Westar Energy ανακοίνωσαν συμφωνία αξίας  12,2 δισ. δολαρίων σε μετρητά και 

μετοχές συναλλαγής τον περασμένο Μάιο. Με τη συμφωνία αυτή, οι δυο εταιρείες 
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στοχεύουν να μειώσουν τις δαπάνες και παράλληλα να συνδυάσουν τις 

δραστηριότητές τους. 

 
 FORTIS-ITC HOLDINGS 

Στον τομέα της  ενέργειας, τον περασμένο Φεβρουάριο η καναδική εταιρεία Fortis 

ανακοίνωσε την αγορά της ITC Holdings έναντι 11,4 δισ. δολάρια, δίνοντας στην 

εταιρεία εκμετάλλευσης ηλεκτρισμού μια θέση στις μεσοδυτικές πολιτείες. 

 
 COLUMBIA PIPELINE GROUP –TRANSCANADA 

Η εταιρεία που βρίσκεται «πίσω» από την Keystone XL, TransCanada, συμφώνησε 

να εξαγοράσει την Columbia Pipeline Group για 10,2 δισ. δολάρια τον περασμένο 

Μάρτιο, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ρυθμιζόμενης 

μεταφοράς φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής. 

 
6.2. Στατιστικά και περιπτώσεις αποεπενδύσεων 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ 2016 Global Corporate Divestment Study123, 

 η διάθεση για αποεπένδυση διπλασιάζεται το 2016, καθώς οι επιχειρήσεις 

χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους μέσω στρατηγικών πωλήσεων. Οι 

αποεπενδύσεις βρίσκονται σε κορυφαία θέση στην ατζέντα των επιχειρήσεων για 

θέματα διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς επιδιώκουν να αποσπάσουν τη μέγιστη 

δυνατή αξία από στρατηγικές πωλήσεις. 

Αντανακλώντας την αυξημένη έμφαση στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) 

ως εργαλείο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, το 49% των εταιρειών 

σκοπεύουν να αποεπενδύσουν στη διάρκεια των επόμενων δυο ετών, ποσοστό 

σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 20% που κατεγράφη το 2015. Παράλληλα, το 

ποσοστό των εταιρειών που δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε αποεπενδύσεις 

μειώθηκε από 56% σε 5%. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν μια αυξημένη διάθεση 

                                                             
123 http://www.ey.com 
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ενίσχυσης και μετασχηματισμού των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε 

ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 
Διάγραμμα 6.6.: Χρονική τοποθέτηση για στρατηγικές αποεπένδυσης 

 

 

Πηγή: http://www.ey.com 

Οι αποεπενδύσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως βασικό 

εργαλείο ανάπτυξης, με το 70% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τα έσοδα από 

αυτές για να αναπτύξουν τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να 

επενδύσουν σε νέα προϊόντα και αγορές, ή να επεκταθούν σε άμεσα 

συμπληρωματικές δραστηριότητες. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν 

μια αποεπένδυση το 2015, το 39% επανεπένδυσαν τα έσοδα στη βασική τους 

δραστηριότητα, το 20% επένδυσαν σε νέα προϊόντα, αγορές ή γεωγραφικές 

περιοχές, ενώ το 11% προχώρησαν σε εξαγορές. Συνολικά, το 84% πιστεύουν ότι 

δημιουργήθηκε μακροπρόθεσμη αξία στην υπόλοιπη επιχείρηση. 

Τη μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσαν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν την 

τελευταία τους αποεπένδυση για να χρηματοδοτήσουν εξαγορές, καθώς είχαν 62% 

περισσότερες πιθανότητες να καταγράψουν υψηλότερες αποτιμήσεις για το 

υπόλοιπο της επιχείρησης μετά την πώληση, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποίησαν τα έσοδα για να μειώσουν το δανεισμό τους.  Οι αγορές 

αντέδρασαν θετικά στις εταιρείες που αποεπένδυσαν το 10% της αξίας τους, καθώς 
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οι  τιμές των μετοχών τους υπεραπέδωσαν κατά 612 μονάδες βάσης ως προς το 

χρηματιστηριακό δείκτη σε σχέση με τη χρονιά που προηγήθηκε της πώλησης. Για 

τις εταιρείες που αποεπένδυσαν το 20%, τα στοιχεία ήταν ακόμη πιο θετικά, 

ξεπερνώντας την επίδοση της προηγούμενης χρονιάς κατά 1.104 μονάδες βάσης. 

Οι ευκαιριακές αποεπενδύσεις παραμένουν ο βασικός λόγος πώλησης, καθώς 

σχεδόν το ένα τρίτο (31%) ακολουθεί αυτή την οδό. Σύμφωνα με την έρευνα, οι 

ευκαιριακές πωλήσεις συγκεντρώνουν τις μικρότερες πιθανότητες να επηρεάσουν 

θετικά τις αποτιμήσεις της υπόλοιπης εταιρείας μετά την πώληση. 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν σαφώς ότι οι επιχειρήσεις που 

αποεπενδύουν στρατηγικά, προχωρώντας σε αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου, 

προετοιμάζοντας τα προς πώληση στοιχεία και μελετώντας προσεκτικά πώς θα 

χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από την πώληση, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες 

να υλοποιήσουν αποεπενδύσεις που θα επηρεάσουν θετικά την υπόλοιπη 

επιχείρηση μακροπρόθεσμα. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ελλείψεις στη 

διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου οδήγησαν σε αποτυχία 

ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους της αποεπένδυσης, ενώ 44% επισημαίνει τη 

δυσκολία ανάδειξης της αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου ως μια διαδικασία 

στρατηγικής σημασίας. Μεταξύ των ερωτηθέντων που υλοποίησαν επιτυχημένες 

συμφωνίες, το 48% πραγματοποιούν τριμηνιαίες αξιολογήσεις και το 37% ετήσιες. 

 
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποεπενδύσεων: 

 
 GOOGLE-ALPHABET 

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μερικής απόσχισης (spin-off) είναι η 

περίπτωση της  Google, η οποία από τον Αύγουστο του 2015 αποτελεί  θυγατρική 

της Alphabet. 

 Στην ουσία δεν άλλαξαν τα λογότυπα της εταιρείας, ούτε οι ιστοσελίδες της. 

Για την ακρίβεια, αυτό που βλέπει ο μέσος χρήστης του διαδικτύου δεν έχει καμία 

διαφορά με το παρελθόν. Εκείνο το οποίο άλλαξε είναι το εταιρικό σχήμα της 

Google, με την Alphabet όπου η δεύτερη αποτελεί τη μητρική εταιρεία μιας από τις 

μεγαλύτερες διαδικτυακές επιχειρήσεις στον πλανήτη. 
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 Η δομή της Alphabet δίνει περισσότερο χώρο σε κάθε εταιρεία για να 

αναπτυχθεί αυτόνομα και με μεγαλύτερη ελευθερία. Η Google  διατήρησε τα 

Google Search, Google Ads και Google Maps, όλες τις σχετικές εφαρμογές, το 

YouTube, το Android και τις υποδομές cloud. Η υπόλοιπη Alphabet περιλαμβάνει 

την εταιρεία εφαρμογών υγείας και μακροζωΐας Calico, την εταιρεία 

διασυνδεδεμένης κατοικίας Nest, την υπηρεσία παροχής ταχύτατης σύνδεσης στο 

διαδίκτυο Fiber, επενδυτικά τμήματα όπως η Google Ventures και η Google Capital, 

και πρωτοποριακά προγράμματα όπως το Google X. Όλα αυτά διοικούνται 

αυτόνομα εντός της Alphabet. 

Η κίνηση αυτή κατά κάποιο τρόπο «εξασφαλίζει» την Google απ’ όλους τους 

κινδύνους των τεχνολογικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η εταιρεία σε τακτική 

βάση. Η Alphabet αντικατέστησε ως οντότητα την Google στο χρηματιστήριο και 

όλες οι μετοχές της Google μετατράπηκαν αυτόματα σε ίσο αριθμό μετοχών της 

Alphabet, με τα ίδια δικαιώματα, καθώς  και η Google εντάχθηκε στην Alphabet ως 

θυγατρική της. 

Ο νέος χάρτης της Alphabet σε ένα γραφικό του CNN Money: 
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 TIME WARNER - TIME INC. - AOL 

H Time εκδοτική, που ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια, συγχωνεύτηκε με τη Warner 

Communications το 1990 και οι δύο τους συγχωνεύτηκαν με την America OnLine το 

2000 σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «το μεγαλύτερο επιχειρηματικό λάθος 

στην ιστορία» από τον τότε CEO της Time Warner. Το 2009 πήραν «διαζύγιο» με την 

AOL ενώ τον περασμένο Ιούνιο οι εκδοτικές δραστηριότητες του ομίλου ξεχώρισαν 

από το entertainment κομμάτι που περιλαμβάνει τα κανάλια HBO, TNT και CNN. 

 

 COACH - SARA LEE - HILLSHIRE 

H Coach ιδρύθηκε το 1941 κατασκευάζοντας δερμάτινα είδη πολυτελείας. Σε μια 

κίνηση που κανείς δεν κατάλαβε, το 1985 πουλήθηκε στη Sara Lee, μια εταιρεία που 

ήταν πασίγνωστη για τα κατεψυγμένα προϊόντα της. Στο απόγειο της δόξας της η 

Sara Lee είχε παρουσία σε 40 χώρες και πουλούσε 180 προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, 

είδη περιποίησης, ένδυση, εσώρουχα κ.ά). Από το 2009 και μετά κόβει και πουλάει 

τμήματά της σε τρίτους με κύριο «διάδοχο» τη Hillshire Brands. 

 
 MCDONALD'S - CHIPOTLE 

Η McDonald’s δημιούργησε την αλυσίδα Chipotle ως θυγατρική και στη συνέχεια 

την άφησε μόνη της ως ανεξάρτητη εταιρεία. 

 
 MONDELEZ - KRAFT 

Ο πολυεθνικός κολοσσός τροφίμων αποφάσισε το 2012 να ξεχωρίσει τα γλυκά από 

τα αλμυρά. Έτσι δημιουργήθηκε η Mondelez που πήρε μαζί της προϊόντα όπως τα 

Oreo, Milka, Toblerone, Cadbury, Trident, Halls κ.ά. και η Kraft Foods που κράτησε 

τις σάλτσες, τον καφέ Maxwell House, το τυρί Philadelphia κ.ά. 

 
 NEWS CORP – 21ST CENTURY FOX 

Μετά από 60 χρόνια ο Ρούπερτ Μέρντοχ αποφάσισε να αφήσει πίσω του τις 

έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και να δώσει την προσοχή του στα τηλεοπτικά 

προγράμματα. Έτσι το 2013 ίδρυσε την 21st Century Fox που κράτησε τα 
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κινηματογραφικά στούντιο και το κανάλι Fox, και άφησε στη νέα News Corporation 

τη Wall Street Journal και άλλες εφημερίδες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. 

 
 HP - AGILENT 

Η Hewlett-Packard εκτός από τους υπολογιστές, λειτουργούσε τμήματα που 

ασχολούνταν με βιολογικές αναλύσεις, ιατρικό εξοπλισμό, ημιαγωγούς, οπτικές 

ίνες, ασύρματα δίκτυα κ.λπ. Όλα αυτά τα τμήματα τα ξεχώρισε το 1999 και ίδρυσε 

την Agilent. Ήταν τέτοιο το μέγεθος των non-computer δραστηριοτήτων της ΗΡ που 

η νέα εταιρεία απορρόφησε 47.000 υπαλλήλους. 

 
 DREAMWORKS SKG – DREAMWORKS ANIMATION 

Το δημιούργημα του Στίβεν Σπίλμπεργκ από το 1994 έχει δημιουργήσει δεκάδες 

ταινίες blockbuster και έχει κερδίσει πολλά Όσκαρ. Το 2004 το τμήμα κινουμένων 

σχεδίων ανεξαρτητοποιήθηκε σε νέα εταιρεία, τη DreamWorks Animation και από 

τότε έχει δημιουργήσει μία σειρά από επιτυχημένες  ταινίες όπως τον Shrek, τη 

σειρά ταινιών Madagascar, το Kung Fu Panda, το How to Train Your Dragon κ.ά. 

 
 EBAY – PAYPAL 

H υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών που ιδρύθηκε από τον Έλον Μασκ (της Tesla) 

το 2000 εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2002 και σχεδόν αμέσως εξαγοράστηκε από 

την ebay για $1,5 δισ. Το 2012 διαχειρίστηκε πληρωμές ύψους $145 δισ. Από το 

2015 αποτελεί ξανά ανεξάρτητη εταιρεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε τι 

ακριβώς σημαίνει όταν αναφερόμαστε σε «Επιχειρηματική Αναδιάρθρωση», ποιοι 

είναι οι λόγοι που οδηγούν μία επιχείρηση να προβεί σε τέτοιου είδους στρατηγικές 

κινήσεις, ποια η διαδικασία που θα ακολουθήσει, ποια  μορφή αναδιάρθρωσης θα 

επιλέξει και τέλος μέσω ποιων τεχνικών. 

Οι εννοιολογικοί και ποσοτικοί  ορισμοί που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των 

ετών και αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι πολλοί και ποικίλλουν, 

αλλά όλοι συγκλίνουν στο γεγονός πως η επιχειρηματική αναδιάρθρωση  έχει ως 

στόχο την  αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, την επίτευξη συνεργιών και κυρίως τη μεγιστοποίηση  της αξίας 

της επιχείρησης. Μέσω της αναδιάρθρωσης επιδιώκεται κερδοφορία, ρευστότητα 

και φερεγγυότητα των στόχων της επιχείρησης. 

Σκοπός της κάθε επιχείρησης όταν λαμβάνει μέτρα αναδιάρθρωσης δε θα 

πρέπει να είναι η διατήρηση του ζημιογόνου τμήματός της, αλλά η δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Επίσης, η 

Διοίκηση της επιχείρησης σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό της,  

αποτελούν ζωτικής  σημασίας παράγοντες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο αν 

θα εξελιχθεί θετικά η διαδικασία της αναδιάρθρωσης ή όχι.  

Βασικές τεχνικές της «Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης», οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στην εργασία, είναι οι συγχωνεύσεις  και εξαγορές (Σ&Ε), καθώς 

και οι αποεπενδύσεις. Το ζήτημα των Σ&Ε έχει μελετηθεί και αναλυθεί εκτενώς στο 

παρελθόν, οι αποεπενδύσεις όμως, κυρίως στον ελληνικό χώρο, θα μπορούσαν να  

αποτελέσουν ένα νέο αντικείμενο μελέτης. 

 Όντως  η αποεπένδυση ισοδυναμεί με  τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων, 

παρόλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια, η αποεπένδυση και η επαναδιάταξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχουν καταστεί ένα μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα 

της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών. Στην ουσία αποσχίζεται ή 
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διασπάται ένα τμήμα της επιχείρησης και η εναπομένουσα  επικεντρώνεται   στον   

αρχικό   της   στρατηγικό   στόχο,   τον   υπηρετεί αποδοτικότερα και κατά αυτόν τον 

τρόπο αυξάνει την αξία της. 

Οι αποεπενδύσεις αποτελούν μια στρατηγική επιλογή, και για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και καλό θα ήταν να 

προσεγγίζονται ως ευκαιρία και όχι ως καταστροφή. Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν 

να τις χρησιμοποιήσουν  όλο και περισσότερο με σκοπό να χρηματοδοτήσουν νέες 

ευκαιρίες, να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών 

και να προωθήσουν την καινοτομία. 
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