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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι οι  

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε). Η ραγδαία ανάπτυξή τους από το 1990 και μετά τις 

καθιστά ως τον θεμελιώδη τρόπο διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων. 

Οι Σ&Ε θεωρούνται η ιδανική στρατηγική της αύξησης του κέρδους για τους μετόχους παρά 

την δυσκολία εφαρμογής και την υψηλή πιθανότητα αποτυχίας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται και εξετάζονται τα κίνητρα των Σ&Ε, τα 

οφέλη και οι συνέργειες όπως έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση της 

δυναμικής των Σ&Ε επιχειρείται μέσα από την καταγραφή της ιστορικής και τρέχουσας 

εξέλιξής τους καθώς και του οικονομικού-τεχνικού και νομικού πλαισίου εφαρμογής τους. 

Λέξεις – κλειδιά: Διεθνής επέκταση, κύματα Σ&Ε, διασυνοριακές Σ&Ε, κίνητρα, οφέλη και 

συνέργειες, πολιτική ανταγωνισμού, διαγνωστικός έλεγχος, αποτίμηση.   
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Abstract 

Mergers & Acquisitions (M&A) is the most important strategy development method for 

companies. Their rapid growth since 1990 onwards established M&A as a fundamental mode 

for companies’ international expansion. 

Mergers & Acquisitions are considered as the ideal strategy for Shareholders’ wealth creation 

despite their implementation difficulty and high likelihood of failure. 

In the current Thesis, M&As’ incentives, benefits and synergies are examined and analyzed as 

appeared in the international literature. The analysis of the dynamics of M&As is carried out 

by their historical and present development as well as the economic, technical and legal 

implementation framework. 

Key Words: International Expansion, Merger Waves, Cross-border M&A, Incentives, Benefits 

and Synergies, Competition Policy, Due diligence, Valuation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αιτίες ανισοκατανομής πλούτου μεταξύ των χωρών αναφέρονται σε διαφορές, στους  

παραγωγικούς συντελεστές, στην ποιότητα υποδομών, στις πολιτικές, στους θεσμούς. 

Η  άμβλυνση αυτής της διαφοράς  μεταξύ των χωρών εξαρτάται από την ικανότητα αυτών 

που υστερούν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της εργασίας και των κεφαλαίων τους. Η 

βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται με την μετακίνηση σε νέες δραστηριότητες που προσθέτουν 

αξία. 

Οι Άμεσες Ξένες  Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο ανάπτυξης τόσο 

των επιχειρήσεων όσο και των χωρών υποδοχής τους. 

Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι οι  

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε). Η ραγδαία ανάπτυξη τους από το 1990 και μετά τις 

καθιστά ως τον θεμελιώδη τρόπο  ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές αποτελούν την δημοφιλέστερη στρατηγική επέκτασης των 

εταιρειών. Η τεχνολογική ανάπτυξη και η παγκοσμιοποίηση συνεισέφεραν στην αύξηση των 

Σ&Ε καθώς και των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Κατά την δεκαετία του 1990 (πέμπτο 

κύμα), σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των Σ&Ε. Η συνολική αξία των συμφωνιών που 

ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1998-2000, $4,0 τρις, είναι μεγαλύτερη από την 

συνολική αξία των συμφωνιών που ολοκληρώθηκαν από την δεκαετία 1970 μέχρι το 1998 

(Henry, 2002). Η δυναμική φύση του διεθνούς εμπορίου ώθησε ακόμη περισσότερο τον ταχύ 

ρυθμό ανάπτυξης των Σ&Ε. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων, μέσω των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων, δημιούργησε νέες ευκαιρίες και προορισμούς για τις 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με την μελέτη του OECD (2015), οι διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις έφτασαν στα $399 δις, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών των πολυεθνικών 

εταιρειών που συμμετείχαν σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις με αξία μεγαλύτερη του $1 δις, 

ήταν 223 από 168 το 2013. 

Η ιστορική επισκόπηση του φαινομένου των Σ&Ε υποδεικνύει μια διαρκής μετάλλαξή του, η 

οποία επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 

Στα πρόσφατα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι ενοποιήσεις μεγάλων εταιρειών, 

κλάδων και περιφερειών μεταξύ τους, καθώς και η διερεύνηση πιθανών ευκαιριών σε 

αναπτυσσόμενες χώρες όπως και σε χώρες μεταβατικής οικονομίας (ΝΑ Ευρώπη), δίνουν μια 

νέα ώθηση στις  Σ&Ε.  
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Αυτό αποτελεί και το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στην οποία εξετάζεται η 

θεωρητική προσέγγιση καθώς και τα ερευνητικά ευρήματα της δυναμικής διαδικασίας των 

Σ&Ε. 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί των Σ&Ε, η ιστορική εξέλιξή τους και τα είδη των 

Σ&Ε. Γίνεται αναφορά στην ανάγκη διεθνούς επέκτασης, στις ΑΞΕ και στην σύγκριση 

μεταξύ Σ&Ε και ίδρυσης νέας επιχείρησης (Greenfield investment). Επίσης αναλύονται, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις Σ&Ε και ο ρόλος των πολυεθνικών στην αύξηση των Σ&Ε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι διασυνοριακές Σ&Ε, δίνεται ο ορισμός, το νομοθετικό 

πλαίσιο, τα οφέλη για την Ευρώπη, τα κωλύματα που εμποδίζουν την πλήρη 

αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής οδηγίας και οι διαφορές μεταξύ των χωρών της 

Ευρώπης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού, η αντιμονοπωλιακή 

νομοθεσία και οι αρνητικές συνέπειες της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Γίνεται αναφορά 

στα εταιρικά δίκαια των ευρωπαϊκών χωρών και τέλος λόγω των διαφορετικών νομικών 

πλαισίων των χωρών της Ευρώπης παρουσιάζεται η ανάγκη σύγκλισης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεωρίες κινήτρων, αναλύονται τα κίνητρα των 

Σ&Ε, τα οφέλη και οι συνέργειες που απορρέουν από τις Σ&Ε. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εργαλείο του διαγνωστικού ελέγχου <due diligence>, 

του δυνητικού στόχου καθώς και η σπουδαιότητά του στην επιτυχία της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς. Στο ίδιο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης της εταιρείας 

στόχου για τον προσδιορισμό του τιμήματος προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο –Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) 

1.1 Ορισμοί 

Συγχώνευση είναι η νομική ένωση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε μία. Οι περιουσίες 

τους συνενώνονται χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση. Οι εταίροι της προκύπτουσας εταιρείας 

είναι οι εταίροι των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν (Αλεξανδρίδου, 2012). Στην 

συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ των συγχωνευόμενων μερών καθορίζεται 

από την διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων τους. Η Συγχώνευση αποτελεί 

τον τελειότερο τρόπο συγκέντρωσης επιχειρήσεων. 

Η Εξαγορά είναι τρόπος συγχώνευσης κατά τον οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο της 

περιουσίας μίας ή περισσότερων εταιριών σε άλλη μετά από την λύση τους χωρίς 

εκκαθάριση, ενώ οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων αποκλείονται από την συμμετοχή τους στην 

εξαγοράζουσα καθώς δεν τους χορηγούνται νέες μετοχές αλλά μετρητά ως αντάλλαγμα για 

την απώλεια της εταιρικής τους συμμετοχής. 

Συγχώνευση – Εξαγορά (Σ&Ε) παρατηρείται όταν μία επιχείρηση αποκτά τον πλήρη ή μερικό 

έλεγχο μιας άλλης επιχείρησης. 

Στα τέλη του 1990 παρατηρήθηκε μία έκρηξη στον αριθμό και την αξία των συγχωνεύσεων –

εξαγορών μεταξύ γνωστών πολυεθνικών. 

1.2 Κύματα Συγχωνεύσεων 

Η οικονομική ιστορία έχει διαχωριστεί σε κύματα συγχωνεύσεων ανάλογα με τις 

δραστηριότητες των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. 

Πίνακας 1- Κύματα Συγχωνεύσεων 

Περίοδος Κύματα Κατηγορίες  

1893–1904 Πρώτο Κύμα Οριζόντιες Συγχωνεύσεις 

1919–1929 Δεύτερο Κύμα Κάθετες  Συγχωνεύσεις 

1955–1970 Τρίτο Κύμα Διαφοροποιημένες Συγχωνεύσεις ετερογενών δραστηριοτήτων 

1974–1989 Τέταρτο Κύμα  Συμπληρωματικές Συγχωνεύσεις– Εχθρικές Εξαγορές 

1993–2000 Πέμπτο Κύμα Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις - Μεγάλες Συγχωνεύσεις 

2003–2008 Έκτο Κύμα 
Παγκοσμιοποίηση Μετοχικός Ακτιβισμός, Ιδιωτικά Επενδυτικά 

κεφάλαια, LBOs (Μοχλευμένες Εξαγορές) 

2014- Έβδομο Κύμα   

Πηγή  https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions
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Οριζόντιες Συγχωνεύσεις 

Πρώτο Κύμα – 1893 - 1904. Κατά την περίοδο αυτήν έγιναν οι περισσότερες οριζόντιες 

συγχωνεύσεις δημιουργώντας τα θεμέλια της βιομηχανίας σιδήρου, τηλεπικοινωνιών, 

σιδηροδρόμων, πετρελαίου και άλλων βιομηχανιών όπως των μεταφορών και των 

κατασκευών. 

Με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο των  Η.Π.Α., το 1904, θέσπισε την εφαρμογή του 

νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού στις οριζόντιες συγχωνεύσεις. Ο Πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος ήταν η αιτία του τέλους της περιόδου του Πρώτου Κύματος Συγχωνεύσεων. 

Κάθετες Συγχωνεύσεις 

Δεύτερο Κύμα  – 1919 – 1929. Κατά την περίοδο του πρώτου κύματος η ενοποίηση των 

εταιρειών ήταν ο κύριος λόγος των συγχωνεύσεων. Στην περίοδο του δεύτερου κύματος 

υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη ενοποίηση εταιρειών στην βιομηχανία αλλά και σημαντική αύξηση 

της κάθετης ολοκλήρωσης. Οι σημαντικότεροι κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας 

αναδύθηκαν κατά αυτήν την περίοδο. Η Ford, για παράδειγμα, από την κατασκευή 

αυτοκινήτων προχώρησε στα χαλυβουργεία, σιδηρόδρομους, στα μεταλλικά σκάφη, στα 

ορυχεία άνθρακα και σιδήρου. Το τέλος του δεύτερου κύματος συνέβη το 1929 κατά την 

εποχή της Κρίσης (Wall street Crash). Η κρίση αυτή σηματοδότησε την αρχή της 10ετούς 

Μεγάλης Ύφεσης η οποία επηρέασε όλες τις δυτικές βιομηχανικές Χώρες (Lipton, 2006). 

Διαφοροποιημένες Συγχωνεύσεις ετερογενών δραστηριοτήτων 

Τρίτο Κύμα  – 1955 – 1970. Το τρίτο κύμα συγχωνεύσεων συνέπεσε με την περίοδο 

οικονομικής ευημερίας των Η.Π.Α. Η οικονομική ανάπτυξη της εποχής έδωσε στις 

επιχειρήσεις τους απαραίτητους πόρους για να αποκτήσουν άλλες εταιρείες. Κατά αυτήν την 

περίοδο η έννοια του ομίλου ενσωματώθηκε με την Αμερικάνικου Τύπου Διοίκηση. Η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από συγχωνεύσεις ετερογενών δραστηριοτήτων που 

ενισχύθηκαν από τις υψηλές τιμές των μετοχών και των επιτοκίων. Εταιρείες όπως η ITT 

(International Telephone and Telegraph Co.) η LTV, η Teledyne και η Litton, προχώρησαν σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές ετερογενών δραστηριοτήτων. 

Οι πρόεδροι αυτών των παραπάνω εταιρειών (Harold Geneen, Jimmy Ling, Singleton and 

Thornton) εμφανίζονταν ως οραματιστές και ήρωες των νέων επιχειρησιακών οργανισμών 

(Lipton, 2006). 



5 
 

Ως παράδειγμα, ο Harold Geneen κατά την διάρκεια της θητείας του ως CEO, οδήγησε την 

ΙΤΤ από μία μεσαίου μεγέθους εταιρεία, με πωλήσεις $765 εκ. το 1961, διαμέσου των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε πωλήσεις  $17δις το 1970. 

Η επέκταση των εταιρειών αυτών μέσω ασυσχέτιστης διαφοροποίησης ώθησε την 

πλειονότητα των εταιρειών εκείνης της εποχής σε νέες βιομηχανίες και περιοχές. 

Η ισχυρή αντιμονοπωλιακή στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Η.Π.Α. (επιβολή του 

Clayton Act 1950) απέτρεπε την Σ&Ε κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης αλλά έδινε την 

δυνατότητα σε επιχειρήσεις με ελεύθερα, για επενδύσεις, χρηματικά διαθέσιμα να 

προχωρήσουν σε εξαγορές άλλων επιχειρήσεων ασυσχέτιστων δραστηριοτήτων. Εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος δεν υπήρξε αύξηση του ανταγωνισμού καθώς και ενίσχυση των 

ολιγοπωλίων. 

Το τέλος αυτού του κύματος ήρθε με την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα το 1968 να 

διαχωρίσει τους ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων αλλά και λόγω του ότι οι συνενώσεις 

αυτές και οι διαφοροποιημένες εταιρείες που δημιουργήθηκαν δεν κατάφεραν να επιτύχουν 

τα οφέλη που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να έχουν μέσω της διαφοροποίησης. 

Συμπληρωματικές  Συγχωνεύσεις –Εχθρικές Εξαγορές 

Τέταρτο Κύμα  – 1974 – 1989. Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από τις εχθρικές εξαγορές. 

Ονομάζεται και κύμα εξαγορών. Η πρώτη μεγάλη εχθρική προσφορά έγινε από την Morgan 

Stanley για λογαριασμό της καναδικής εταιρείας Inco (International Nickel Company) 

επιδιώκοντας να εξαγοράσει την εταιρεία ESB Inc. Η επιτυχημένη αυτή εξαγορά προέτρεψε 

τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες να προχωρήσουν σε  επιθετικές προσφορές για λογαριασμό 

μεγάλων εταιρειών. 

Στην Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του 1980 οι εταιρείες προετοιμάζονταν για την Ενιαία 

Κοινή Αγορά μέσω των διασυνοριακών οριζόντιων Συγχωνεύσεων. 

Το τέταρτο κύμα συγχωνεύσεων –εξαγορών τελείωσε το 1989 με την κατάρρευση της αγοράς 

ομολόγων υψηλού κινδύνου και  των δανείων των τραπεζών. 

Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις - Μεγάλες Συγχωνεύσεις 

Πέμπτο  Κύμα  – 1993 – 2000. Η εποχή των μεγάλων συμφωνιών αλλά και των μεγάλων 

σκανδάλων. Κατά την διάρκεια του πέμπτου κύματος, οι εταιρείες αντιλήφθηκαν ότι το 

μέγεθος ενισχύει τους ηγέτες των αγορών και την ανταγωνιστική τους θέση στην παγκόσμια 

αγορά. Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε  από τις  υψηλές τιμές των μετοχών ενθαρρύνοντας τις 
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επιχειρήσεις να πιέσουν με μεγάλες προσφορές συμβάλλοντας στον πολλαπλασιασμό των 

συναλλαγών. Ο συνολικός όγκος των συγχωνεύσεων έφτασε στα $3,3 τρις στο τέλος του 

2000, σημειώνοντας υψηλή ανοδική πορεία σε σύγκριση με την περίοδο του τέταρτου 

κύματος όπου ο όγκος των συγχωνεύσεων ήταν $342 δις. Οι εννέα από τις 10 μεγαλύτερες  

στρατηγικές συμφωνίες έλαβαν χώρα αυτήν την περίοδο, όπως οι συγχωνεύσεις εταιρειών 

των Citizen και Travelers, Chrysler και Daimler Benz, Exxon και Mobil, Boeing και 

McDonnell Douglas, AOL και Time Warner και Vodafone με Mannesmann. Μια σειρά από 

υψηλού προφίλ οικονομικά σκάνδαλα  σημειώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε 

εταιρείες όπως η Enron, η WorldCom και η Tyco, τα οποία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών και οδήγησαν σε πτώση των τιμών των μετοχών. Ο δείκτης Nasdaq σημείωσε 

πτώση 50%  κάτω από την υψηλότερη τιμή του (Lipton, 2006). Η αγορά ομολόγων υψηλού 

κινδύνου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, οι τράπεζες θέσπισαν αυστηρότερα κριτήρια πίστωσης και 

όποιες ανακοινώσεις συγχωνεύσεων έγιναν δεν έτυχαν καλής υποδοχής από τις αγορές 

μετοχών. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει και το πέμπτο κύμα των συγχωνεύσεων. 

Παγκοσμιοποίηση, Μετοχικός Ακτιβισμός, Ιδιωτικά Επενδυτικά κεφάλαια, LBO (Μοχλευμένες 

Εξαγορές). 

Έκτο  Κύμα  – 2003 – 2008. Οι κυριότεροι παράγοντες της ενίσχυσης των συγχωνεύσεων 

αυτής της περιόδου ήταν η παγκοσμιοποίηση καθώς επίσης και η προσπάθεια των 

κυβερνήσεων των χωρών όπως Γαλλία, Ρωσία και Ιταλία να δημιουργήσουν εθνικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καταλαμβάνοντας ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά. Ένα 

άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του έκτου κύματος είναι η αύξηση των ιδιωτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και η άρση των περιορισμών. Το οικονομικό περιβάλλον 

διαμορφώνεται από χαμηλά επιτόκια, άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων, υψηλά ταμειακά 

διαθέσιμα, λιγότερους αγοραστές και εξορθολογισμό της αξίας των μετοχών. Επίσης οι  

CEOs των εταιρειών μετά τα οικονομικά σκάνδαλα του 2000 απολαμβάνουν πλέον λιγότερη 

εμπιστοσύνη των ικανοτήτων τους για την επίτευξη ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω των 

Σ&Ε. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της περιόδου αυτής είναι η ολοένα αυξανόμενη πίεση 

των <μικρομετόχων> στις διοικήσεις (μετοχικός ακτιβισμός) για την ισότιμη μεταχείριση 

τους από τους μεγαλομετόχους, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους  και την εφαρμογή 

χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 σηματοδοτεί 

και το τέλος αυτού του κύματος των Σ&Ε.  
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Έβδομο   Κύμα  – 2014-. Το 2015 ήταν η χρονιά με την μεγαλύτερη αξία Σ&Ε παγκοσμίως. 

Η αξία των συμφωνιών ήταν $4,1 τρις, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ αξίας $4 τρις 

Σ&Ε το 2007. Σε μελέτη που έχει γίνει από την KPMG (2016), σχετικά με το επίπεδο των 

Σ&Ε για το 2016, οι προοπτικές δείχνουν την ίδια τάση με το 2015. 

Ερωτήθηκαν 550 στελέχη, υπεύθυνοι των συμφωνιών στην Αμερική, σύμφωνα με τους 

οποίους αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός αλλά και αξία Σ&Ε από το 2015.  

Καταδεικνύεται μέσα από την μελέτη αυτή ότι οι Σ&Ε συνεχίζουν να είναι η προτιμώμενη 

στρατηγική ανάπτυξης. 

Οι βιομηχανικοί κλάδοι που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προτιμήσεις εξαγορών και 

συγχωνεύσεων για το 2016 είναι ο Τεχνολογικός κλάδος, ο Φαρμακευτικός-Βιοτεχνολογία, 

τα ΜΜΕ, και ο κλάδος της υγιεινής. 

Γράφημα 1- Ανακοινώσεις Σ&Ε σε αξία από το 1995-2015 

 

Ημερομηνία πρόσβασης 13/07/2016 
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1.3 Είδη Συγχωνεύσεων 

Οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μπορούν να ταξινομηθούν: 

 Ανάλογα με το πώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο εταιρειών σχετίζονται 

μεταξύ τους. Η οικονομική λειτουργία και ο σκοπός της συναλλαγής καθορίζουν τα είδη 

των συγχωνεύσεων (Classification on the Basis of Relatedness of the Business 

Activities). 

 Ανάλογα με το πώς οι εταιρείες συνδυάζουν τον εαυτό τους στη συναλλαγή για να 

σχηματίσουν μία οντότητα (Classification by the Form of Integration). 

Είδη Σ&Ε κατά  την σχετικότητα των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:  

Οι Συγχωνεύσεις & εξαγορές διαχωρίζονται σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες: Οριζόντιες 

(Horizontal), Κάθετες (Vertical) και Ετερογενών Δραστηριοτήτων (Conglomerate), 

(Gaughan, 2002). 

Οριζόντιες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε Οριζόντιες Σ&Ε ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο και 

είναι ανταγωνιστές. Τα προϊόντα τους θεωρούνται υποκατάστατα από τους αγοραστές. Με 

την οριζόντια Σ&Ε προσδοκούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και την ανταγωνιστική τους 

θέση στην αγορά η οποία προκύπτει από την συγχώνευση μεταξύ αντιπάλων. Παράδειγμα 

οριζόντιας Σ&Ε από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί η συγχώνευση, το 1998, 

μεταξύ της Chrysler (εταιρεία της Αμερικής) και της Daimler–Benz (εταιρεία της Γερμανίας). 

Η αξία αυτής της συγχώνευσης αποτιμήθηκε σε $39 δις και για αυτό τον λόγο ονομάστηκε 

<<Μαμούθ Συγχώνευση>>. 

Κάθετες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Ως Κάθετη ορίζεται η Σ&Ε μεταξύ εταιρειών οι οποίες έχουν σχέση πελάτη –προμηθευτή. Οι 

εταιρείες που συγχωνεύονται κάθετα μπορεί είτε να δραστηριοποιούνται στην ίδια 

εφοδιαστική αλυσίδα σε διαφορετικά στάδια, είτε να παράγουν συμπληρωματικά προϊόντα. 

Διακρίνονται σε Κάθετες Σ&Ε προς τα εμπρός (forward), όπου είναι η συνένωση μεταξύ μιας 

εταιρείας και των διανομέων της, λιανοπωλητών της, ή σε Κάθετες Σ&Ε προς τα πίσω 

(Backward), όπου είναι η συγχώνευση  της εταιρείας με τον προμηθευτή της. 

Παράδειγμα κάθετης Σ&Ε, είναι η συγχώνευση της ΒP (British Petroleum of the United 

Kingdom) με την Amoco (United States) το 1998. Τo δυνατό σημείο της BP είναι η εύρεση 
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και η εξόρυξη πετρελαίου ενώ το πλεονέκτημα της Amoco είναι η διύλιση, διανομή και το 

marketing. 

 Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  Ετερογενών Δραστηριοτήτων 

Σ&Ε ετερογενών δραστηριοτήτων συμβαίνουν όταν ασυσχέτιστα διαφοροποιημένες 

επιχειρηματικές μονάδες συνενώνονται μεταξύ τους ώστε να χρησιμοποιήσουν την ίδια 

τεχνολογία παραγωγής, αγορές, δίκτυο διανομών. 

Τέτοιου τύπου Σ&Ε ήταν πολύ δημοφιλείς κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960. 

Παράδειγμα Σ&Ε ετερογενών δραστηριοτήτων αποτελούν οι εξαγορές επιχειρήσεων 

ασυσχέτιστων δραστηριοτήτων από την ITT, όπως η Avis Rent a Car και τα Sheraton Hotels. 

Επέκταση αγοράς  (Market Extension Mergers) 

Είναι η συγχώνευση μεταξύ εταιρειών που διαθέτουν τα ίδια προϊόντα αλλά σε διαφορετικές 

αγορές. Τα κίνητρα αυτών των συγχωνεύσεων είναι η διεύρυνση του πελατολογίου και η 

πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράδειγμα από τον τραπεζικό κλάδο, η εξαγορά της Eagle 

Bancshares Inc. από την RBC Centura (2002). Η Eagle Bancshares Inc. με έδρα την Ατλάντα 

είχε στην κατοχή της την Tucke Federal Bank (10η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ατλάντα). Η 

RBC θυγατρική της Royal Bank of Canada εξαγοράζοντάς την εισήλθε στην ταχύτατα 

αναπτυσσομένη αγορά των Η.Π.Α. 

Επέκταση προϊόντων  (Product Extension Mergers) 

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή την μορφή της συγχώνευσης παράγουν διαφορετικά 

αλλά συναφή μεταξύ τους προϊόντα (συμπληρωματικά) και δραστηριοποιούνται στις ίδιες 

αγορές. Οι συγχωνεύσεις αυτές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ομαδοποιήσουν τα προϊόντα 

τους και να προσεγγίσουν περισσότερους καταναλωτές. Παράδειγμα από τον κλάδο της 

τεχνολογίας, η εξαγορά της Mobilink Telecom Inc. από την Broadcom. Η Mobilink 

κατασκευάζει λογισμικό για κινητά και παρέχει υπηρεσίες πρωτοκόλλων Internet. Η 

Βroadcom με την εξαγορά αυτή, από τον χώρο της κατασκευής ασυρμάτων συστημάτων 

Bluetooth, θα επεκταθεί και στην κατασκευή συμπληρωματικών προϊόντων όπως αυτά της 

Mobilink. 
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Είδη Σ&Ε κατά  την μορφή  της ολοκλήρωσης 

Συγχώνευση διά της απορροφήσεως: (http://www.efinancemanagement). 

Το ενεργητικό και Παθητικό της απορροφημένης εταιρείας, που είναι και η μικρότερη, 

αποκτάται από την μεγαλύτερη εταιρεία.  Ως αποτέλεσμα η μικρότερη εταιρεία δεν υφίσταται 

πλέον ως ξεχωριστή οντότητα. 

 (Εταιρεία  A) + (Εταιρεία  B) = Εταιρεία A 

 Θυγατρική Συγχώνευση: Η θυγατρική συγχώνευση είναι εκείνη κατά την οποία η 

εταιρεία-στόχος καθίσταται θυγατρική της μεγαλύτερης απορροφώσας εταιρίας. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η εταιρεία στόχος μπορεί να έχει ένα γνωστό εμπορικό σήμα ή μια 

ισχυρή εικόνα που θα είχε νόημα για την διατήρηση  της εταιρείας από την αποκτώσα. 

 (Εταιρεία  A) + (Εταιρεία  B) = [(Εταιρεία  A) + (Εταιρεία Β)] 

 Συγχώνευση ενοποίησης: Σε αυτήν την μορφή και οι δύο εταιρείες που συμμετέχουν 

στην συγχώνευση ενοποίησης χάνουν την ξεχωριστή οντότητα τους ώστε να 

αποτελέσουν μέρος μιας μεγαλύτερης εταιρείας. Οι συγχωνεύσεις ενοποίησης 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ εταιρειών ίδιου μεγέθους.      

 (Εταιρεία  A) + (Εταιρεία  B) = Εταιρεία Γ 

 Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας: Σε αυτήν την μορφή οι συγχωνευόμενες 

εταιρείες παύουν να υπάρχουν ως ξεχωριστές οντότητες και ενώνονται σε μία νέα 

εταιρεία που ιδρύουν, στην οποία μεταφέρουν το σύνολο των περιουσιακών τους 

στοιχείων. 

Εκτός από τις ανωτέρω κατηγορίες Σ&Ε υπάρχουν και περαιτέρω διαχωρισμοί  ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών σχεδίων όπως: 

 Συμπληρωματικές, οι οποίες είτε στοχεύουν στον περιορισμό της αποκτηθείσας 

εταιρείας είτε να ενισχύσουν περαιτέρω την απορροφούσα εταιρεία. 

 Εχθρικές ή Φιλικές ανάλογα με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στρατηγικές, με στόχο την στρατηγική εκμετάλλευση της εταιρείας-στόχου για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 Arm’s Length Merger, η οποία έχει εγκριθεί αμερόληπτα τόσο από τους Διευθυντές 

όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

 Μοχλευμένη εξαγορά (LBOs), η χρηματοδότηση της εξαγοράς προέρχεται κατά πολύ 

μεγάλο ποσοστό (75%) από τραπεζικό δανεισμό. 

http://www.efinancemanagement/
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 Εξαγορά από την Διοίκηση της εταιρείας (ΜΒΟs). 

Μια συνένωση εταιρειών δεν αντιμετωπίζει μόνο θέματα νομικής φύσεως (νομικό πλαίσιο) 

αλλά και ποιο θα είναι το είδος της συγχώνευσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

κατανοήσουμε το είδος της συγχώνευσης ώστε να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε  τα 

θέματα που θα προκύψουν. 

1.4 Διεθνής Επέκταση – ΑΞΕ (FDI) 

O μετασχηματισμός των εμπορικών επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό 

των εθνικών οικονομιών μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. 

Σήμερα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται σε αναδίπλωση. Η τρέχουσα 

οικονομία χαρακτηρίζεται από δυναμικές αλλαγές τόσο του όγκου των συναλλαγών αλλά και 

της ταχύτατης μεταφοράς κεφαλαίων σε περιοχές υψηλότερης κερδοφορίας, καλύτερων 

συνθηκών εμπορίου, φθηνότερης εργασίας. 

Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις για αύξηση της αξίας τους, ουσιαστικά διασχίζουν τα 

σύνορα και παροτρύνουν στην απελευθέρωση της νομισματικής, χρηματοοικονομικής, 

συναλλακτικής αγαθών και άλλων χρηματο-ροών. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης  έχει 

επιταχυνθεί και εμβαθύνει τα τελευταία χρόνια. 

Από οικονομικής απόψεως, η παγκοσμιοποίηση αντικατοπτρίζεται κυρίως στην αύξηση της 

βαρύτητας των γνώσεων - εμπειρίας, στην αύξηση του αριθμού των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών, στην αύξηση της δυναμικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων, στην συγκέντρωση 

των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αλλά επίσης και στην μείωση της ανεξαρτησίας των 

μικρότερων χωρών και στην αύξηση της εξάρτησης των οικονομιών από το εξωτερικό 

εμπόριο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού  

μέσω των εξαγωγών, της ίδρυσης  νέας επιχείρησης σε άλλες χώρες και μέσω των Σ&Ε. 

Σε ένα ολοένα αυξανόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η απόφαση πως θα 

εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ξένες αγορές αποτελεί και την βασική πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.  

Οι εταιρείες που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό έχουν δυο επιλογές 

να εξάγουν ή να παράγουν στην αγορά στόχο. Αν αποφασίσουν να παράγουν τοπικά στην 
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αγορά που στοχεύουν μπορούν να επιλέξουν είτε να ιδρύσουν μία νέα επιχείρηση  

(Greenfield Investment) είτε να εξαγοράσουν μία ήδη υπάρχουσα εταιρεία (M&A). 

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του UNCTAD (United Nations Conference on Trade And 

Development) για το 2015, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 38% σημειώνοντας 

την μεγαλύτερη αύξηση μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009. Ο κύριος 

παράγοντας γι αυτή την παγκόσμια ανάκαμψη αποτελούν οι διασυνοριακές Σ&Ε οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 67% σε σχέση με το 2014. Οι εξαγορές αυτές εν μέρει οφείλονται σε 

εταιρική αναδιαμόρφωση δηλαδή αλλαγές, στην δομή της ιδιοκτησίας και στο νομικό 

πλαίσιο των πολυεθνικών εταιρειών. 

Οι εισροές των ΑΞΕ στις αναπτυγμένες χώρες σχεδόν διπλασιάστηκαν με μεγαλύτερη 

ανάπτυξη εισροών στην Ευρώπη. Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπήρξε αύξηση εισροών σε 

σχέση με το 2014 (9%). Η Ασία  παραμένει ο μεγαλύτερος αποδέκτης ΑΞΕ  με  $0.5 τρις. Οι 

αναπτυσσόμενες οικονομίες κατέχουν τις 5 θέσεις από τις 10 μεγαλύτερες χώρες υποδοχής 

εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Τα νέα μέτρα επενδυτικής πολιτικής που θεσπίστηκαν το 2015 προσανατολίζονται στην 

διευκόλυνση της απελευθέρωσης των επενδύσεων αλλά και στην προώθησή τους. Το 85% 

των μέτρων ήταν ευνοϊκά προς τους επενδυτές, με κύριο πρωταγωνιστή τις αναδυόμενες 

οικονομίες της Ασίας. 

Οι Σ&Ε αποτελούν τον θεμελιώδη μηχανισμό βιομηχανικής παγκοσμιοποίησης και τον 

κυρίαρχο τύπο ΑΞΕ μιας και καταλαμβάνουν παραπάνω από 85% των ΑΞΕ (OECD, 2000). 

Γράφημα 2- Αριθμός και Αξία Σ&Ε από το 1986 - Ιούλιο 2016 

 

Πηγή: https://imaa-institute.org cited by 30th of August 2016. 
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1.4.1 Σ&Ε (M&As) –Ίδρυση Νέας Επιχείρησης (Greenfield Investment) 

Μία επιχείρηση κατά την διενέργεια άμεσων επενδύσεων σε μία άλλη χώρα του εξωτερικού 

μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής. 

Οι εναλλακτικές μέθοδοι εισαγωγής των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες είναι οι Σ&Ε και η 

ίδρυση νέας επιχείρησης. Η επιχείρηση είτε θα εξαγοράσει μία υπάρχουσα εταιρεία είτε θα 

ιδρύσει μία νέα επιχείρηση. 

Σε ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το OECD, (Organization for Economic Co-

Operation and Development), (Knag and Johanson, 2000), παρατηρούνται διαφορετικοί 

τρόποι εισόδου ΑΞΕ μεταξύ των χωρών. Στις ανεπτυγμένες χώρες προτιμώνται οι 

πλειοψηφικές, (απόκτηση μετοχών πάνω από 50% της εξαγοραζόμενης εταιρείας), Σ&Ε 

έναντι της νέας εγκατάστασης, ενώ αντίθετα στις αναπτυσσόμενες χώρες προτιμώνται οι νέες 

εγκαταστάσεις και οι μερικές Σ&Ε (minority Μ&Αs). Μια από τις εξηγήσεις μεταξύ των 

διαφορετικών τρόπων εισόδου σε άλλες χώρες είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν 

σε αφθονία εταιρείες- στόχοι για Σ&Ε ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δυσκολότερο να 

βρεθούν οι κατάλληλες εταιρείες για εξαγορά. Επίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν 

περισσότερες απαγορεύσεις για τους ξένους επενδυτές από τις ανεπτυγμένες χώρες και για 

αυτό προτιμώνται οι ιδρύσεις νέων εταιρειών. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες με καλές οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες 

προτιμούν τις Σ&Ε ως τρόπο εισόδου σε άλλες χώρες, αντίθετα οι εταιρίες με υψηλές 

τεχνολογικές ικανότητες προτιμούν την ίδρυση νέας εταιρείας σε χώρες του εξωτερικού  

(Αndersson and Svensson, 1994). 

Με την εξαγορά μιας εταιρείας υπάρχει το πλεονέκτημα της γρήγορης εισόδου στην αγορά με 

χαμηλό κίνδυνο του αγοραστή. Η ίδρυση νέας επιχείρησης έχει μεγαλύτερο κίνδυνο και 

απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εισόδου στην αγορά. 

Οι νεοϊδρυθείσες  εταιρείες ή εκείνες που διαφοροποιούνται σε άγνωστα προϊόντα προτιμούν 

την εξαγορά ενώ οι εταιρείες που έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο εξωτερικό προτιμούν να 

ιδρύσουν νέα  επιχείρηση (Caves, 2007). 

Ποικίλες έρευνες-μελέτες έχουν διεξαχθεί, αναλύοντας τους λόγους διαφορετικών τρόπων 

εισαγωγής ΑΞΕ, θέτοντας και άλλους από τους ανώτερους λόγους, όπως η ετερογένεια των 
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ικανοτήτων των επιχειρήσεων, ο βαθμός της διεθνούς κινητικότητας των εταιρειών 

αγοραστών, η εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας των ικανοτήτων (Nocke and Yeaple, 

2007). 

Σύγκριση Σ&Ε  με Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων 

Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους εισαγωγής των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες από την πλευρά 

της χώρας υποδοχής παρατηρούνται τα εξής: 

 Συσσώρευση κεφαλαίων 

Η ίδρυση νέας εταιρείας σε άλλη χώρα συνεισφέρει στην συσσώρευση κεφαλαίων αλλά στο 

εγγύς μέλλον ενώ οι Σ&Ε συνεισφέρουν μακροπρόθεσμα στην συσσώρευση κεφαλαίων. Στις 

Σ&Ε οι ξένοι επενδυτές θα αναπτύξουν τις επιχειρήσεις που εξαγόρασαν στις χώρες 

υποδοχής με νέα μηχανήματα, νέες επενδύσεις αλλά και με άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως 

προχωρημένη τεχνολογία και διοικητικές ικανότητες. 

 Δημιουργία Θέσεων εργασίας. 

Με την ίδρυση μιας νέας εταιρείας δημιουργούνται αυτόματα νέες θέσεις εργασίας. Με την 

εξαγορά μιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης υπάρχει σίγουρα η πιθανότητα η εταιρεία να 

προχωρήσει σε αναδιοργάνωση, η οποία συνεπάγεται μείωση θέσεων εργασίας. Οι 

συμφωνίες που γίνονται στις Σ&Ε μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας και σε μείωση θέσεων εργασίας αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για 

την επιβίωση της επιχείρησης. Σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ανάλογα με την 

επιτυχία της αναδιοργάνωσης μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις  εργασίας στα πλαίσια 

της ανάπτυξης της εταιρείας. 

 Μεταφορά Τεχνολογίας 

Οι Σ&Ε αλλά και η ίδρυση νέας επιχείρησης μπορούν να προωθήσουν την μεταφορά νέας 

τεχνολογίας και διοικητικών ικανοτήτων. Γενικά οι ΑΞΕ επηρεάζουν θετικά τις καινοτόμες 

βιομηχανικές τακτικές μέσω της διάδοσης των νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με την μελέτη 

των Barkema and Vermeulen (1998), οι επιχειρήσεις με ισχυρές τεχνολογικές ικανότητες 

προτιμούν την επέκταση μέσω μίας νεοσύστατης επιχείρησης από την εξαγορά. Οι κύριοι 

λόγοι, όπως αναφέρουν, είναι ότι οι Σ&Ε δεν θα τους προσφέρουν τεχνολογικές ικανότητες 

μεγαλύτερες από αυτές που ήδη κατέχουν καθώς και η δυσκολία μεταφοράς των ανώτερων 
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τεχνολογικών ικανοτήτων τους στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις λόγω οργανωτικής 

αδράνειας. 

 Ανταγωνισμός 

Οι νέες επιχειρήσεις αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην χώρα υποδοχής προσθέτοντας 

νεοεισερχόμενους στην αγορά. Ενώ οι Σ&Ε δεν αλλάζουν την δομή της αγοράς. Υπάρχει 

βέβαια και η πιθανότητα, η εταιρεία που εξαγοράστηκε από τους ξένους επενδυτές και 

βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώχευσης και εξόδου από την αγορά, με την βοήθεια των 

χρηματικών πόρων και με τις διοικητικές ικανότητες των νέων επενδυτών να αυξήσει τον 

ανταγωνισμό επαναφέροντας την εταιρεία σε τροχιά ανάπτυξης. 

 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί και από τις Σ&Ε 

και από την ίδρυση νέας εταιρείας μέσω της μεταφοράς νέων τεχνολογιών, την 

αναδιοργάνωση της παραγωγής και την αύξηση του ανταγωνισμού. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στην μελέτη του OECD, (Knag and Johanson, 2000), η 

εξαγορά από ξένους αγοραστές Βρετανικών εταιρειών οδήγησε σε αύξηση της 

παραγωγικότητας (εκροή ανά εργαζόμενο) όπως επίσης σε αύξηση των μισθών κυρίως λόγω 

της υψηλής  επένδυσης ανά εργαζόμενο από τους ξένους ιδιοκτήτες. 

1.4.2   Παράγοντες Υποκίνησης των Σ&Ε  

Οι Σ&Ε δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, παρουσιάστηκε σε κύματα μέσα στον αιώνα με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορά. Η οικονομική κρίση επηρεάζει το επίπεδο της 

παγκόσμιας δραστηριότητας και την εστίαση στις χώρες – υποδοχής. Οι Σ&Ε επηρεάζονται 

από τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας, όπως οι προοπτικές ανάπτυξης, την δομή της 

αγοράς  και τον ανταγωνισμό. 

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αλλαγή των συνθηκών αγοράς, ο τεχνολογικός 

ανταγωνισμός καθώς και η αύξηση της καινοτομίας ωθούν τις εταιρείες σε διεθνή ανάπτυξη. 

Οι εταιρείες αναζητούν τους κατάλληλους εταίρους. 

Παράλληλα οι πολιτικές των κυβερνήσεων όπως η απελευθέρωση του εμπορίου, οι 

ιδιωτικοποιήσεις των μέχρι πρότινος δημοσίων επιχειρήσεων, οι κανονιστικές 
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μεταρρυθμίσεις, παρακινούν σε Σ&Ε δημιουργώντας νέες ευκαιρίες καθώς και αύξηση των 

διαθέσιμων εταιριών – στόχων. 

Αυτές οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις Σ&Ε ομαδοποιούνται στους παρακάτω 

παράγοντες (Knag and Johanson, 2000).  

 Μάκρο –παράγοντες 

Η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την προσφορά κα την ζήτηση των Σ&Ε. Στις χώρες 

όπου παρουσιάζεται οικονομική ανάπτυξη υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά κεφάλαια για 

επενδύσεις τα οποία απορρέουν από την αύξηση των εσόδων και από τις τιμές των μετοχών. 

Στις χώρες υποδοχής όταν υπάρχει υπερτιμημένη οικονομική ευμάρεια αυξάνεται η 

βραχυχρόνια κερδοφορία των πιθανών εταιριών στόχων για εξαγορά. Η οικονομική ανάπτυξη 

στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την δεκαετία του 1990 οδήγησε σε ανάπτυξη των 

εισροών αλλά και των εκροών των διασυνοριακών Σ&Ε (Cross Border Mergers-CBM). 

Αντίθετα η αργή οικονομική ανάπτυξη επιδρά αρνητικά στον αριθμό και στην αξία των Σ&Ε. 

Στην Ιαπωνία και στις χώρες της Ασίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης την δεκαετία του 

1990 μειώθηκαν οι Σ&Ε. Αντίθετα την δεκαετία 2000, σημειώθηκε  αύξηση των εισροών των 

Σ&Ε, στην Ιαπωνία και πολλές Ασιατικές χώρες (κυρίως στην Κορέα), λόγω της αντιστροφής 

της οικονομικής κατάστασης η οποία οδήγησε στην μείωση των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων, στην αλλαγή των επιχειρησιακών τακτικών και στην ελκυστικότητα του 

περιβάλλοντος για ξένες επενδύσεις. 

 Παράγοντες του κλάδου Βιομηχανίας 

Οι Σ&Ε μπορούν να εμφανιστούν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας αλλά παρατηρούνται 

περισσότερο σε τομείς, όπως ενέργεια, αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 

τηλεπικοινωνίες. Αυτοί είναι οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν έντονα παγκόσμιο ανταγωνισμό, 

πίεση των αγορών, μείωση των τιμών των εμπορευμάτων (πετρέλαιο), πλεονάζουσα 

παραγωγική ικανότητα (αυτοκινητοβιομηχανία), κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων και 

ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας (Τραπεζικός κλάδος και Τηλεπικοινωνίες). 
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 Παράγοντες επιχείρησης  

Σύμφωνα με την Εκλεκτική Θεωρία του Dunning (Eclectic Paradigm, 2000) μία από τις τρεις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την διενέργεια ΑΞΕ από μία  επιχείρηση είναι να κατέχει 

καθαρό πλεονέκτημα ιδιοκτησίας έναντι των άλλων επιχειρήσεων, ώστε να εξυπηρετήσει τις 

ξένες αγορές. Αυτό το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας αναφέρεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

τα οποία τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία που 

διενεργεί ξένες επενδύσεις (Dzarova, 2004). Η μορφή των άυλων περιουσιακών στοιχειών 

είναι η γνώση και οι ικανότητες παραγωγής, οι ικανότητες marketing, το brand name και οι 

ανώτερες ικανότητες της διοίκησης. Οι εταιρείες με διεθνή εμπειρία οι οποίες διαθέτουν 

οργανωτική και διαχειριστική γνώση τείνουν να αποκτούν-εξαγοράζουν εταιρείες σε άλλες 

χώρες. Επίσης η παρουσία άλλων γνωστών εταιρειών στην χώρα υποδοχής αυξάνει την 

ελκυστικότητα στους αγοραστές - επενδυτές. 

Αν υπάρχουν εγκατεστημένες θυγατρικές επιχειρήσεις στην χώρα υποδοχής τα οφέλη των 

εξαγορών είναι μεγαλύτερα μιας και η ίδρυση νέας επιχείρησης θα επηρέαζε τον 

ανταγωνισμό στην αγορά οδηγώντας σε μείωση τιμών και κερδών. Όσο αυξάνεται η 

παρουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων στις χώρες –στόχους τόσο ενισχύονται οι εξαγορές σε 

αυτές τις χώρες. 

 Τεχνολογικοί Παράγοντες 

Οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν με διάφορους τρόπους τις  Σ&Ε. Η μείωση κόστους των 

τηλεπικοινωνιών και των μεταφορικών προωθούν τις εταιρείες σε διεθνή ανάπτυξη. Οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκταθούν και να αναλάβουν κυρίαρχο ρόλο στις διεθνείς 

αγορές. Οι Σ&Ε διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες 

τεχνολογίες. Οι αλλαγές στην τεχνολογία δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και αγορές, όπως 

συμβαίνει στις τηλεπικοινωνίες. Οι Σ&Ε  είναι ο ευκολότερος και ο γρηγορότερος τρόπος 

δράσης έναντι στους ανταγωνιστές. 

Επενδυτές σε διάφορους τομείς προτιμούν τις Σ&Ε από την ίδρυση νέας επιχείρησης γιατί οι 

τοπικές εταιρείες μπορεί να διαθέτουν δίκτυο διανομής, μερίδιο  αγοράς και πολύ καλή 

γνώση των κανονισμών της  χώρας υποδοχής  (Χατζηδημητρίου, 2003). 
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 Παράγοντες που σχετίζονται με την Κυβέρνηση 

Η απελευθέρωση των διεθνών μετακινήσεων κεφαλαίων προώθησε την ταχεία ανάπτυξη των 

ΑΞΕ και κυρίως των Σ&Ε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κορέας οι Σ&Ε το 1998 

ήταν το 53% των ΑΞΕ. 

Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε κλάδους της βιομηχανίας όπως στην Ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οδήγησαν σε αύξηση των Σ&Ε τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ιδιωτικοποίηση επίσης κρατικών 

εταιρειών κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, δημιούργησαν νέους στόχους 

για τις Σ&Ε. 

Το κοινό νόμισμα στην Ευρώπη μείωσε τον συναλλαγματικό  κίνδυνο επηρεάζοντας θετικά 

το διεθνές εμπόριο και την εξάπλωση των επιχειρήσεων. Ωστόσο οι παράγοντες επιλογής της 

τοποθεσίας από τους επενδυτές εξαρτώνται από την οικονομική γεωγραφία των χωρών, από 

τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τα κόστη παραγωγής και την γειτνίαση με 

σημαντικές αγορές. 

1.4.3 Ο Ρόλος των Πολυεθνικών 

Η Πολυεθνική επιχείρηση ορίζεται ως η επιχείρηση όπου ελέγχει και διαχειρίζεται 

εγκαταστάσεις- εργοστάσια παραγωγής σε τουλάχιστον δύο χώρες (Caves, 2007). Υπάρχουν 

αρκετοί ορισμοί για την έννοια της πολυεθνικής, ο παραπάνω ορισμός αποτελεί έναν από 

αυτούς. 

Στην πραγματικότητα η επικράτηση των Πολυεθνικών ποικίλει από κλάδο σε κλάδο και από 

χώρα σε χώρα. Επίσης τα μοντέλα των πολυεθνικών επιχειρήσεων ποικίλουν, είτε παράγουν 

τα ίδια προϊόντα σε διάφορες χώρες ή τοποθεσίες (οριζόντια ολοκλήρωση), είτε τα προϊόντα 

της μίας παραγωγικής μονάδας λαμβάνονται ως πρώτες ύλες της άλλης μονάδας (κάθετη 

ολοκλήρωση), είτε υπάρχει πλήρη διαφοροποίηση των προϊόντων των παραγωγικών μονάδων  

της. 

Η αύξηση των διεθνών επενδύσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες καθόρισαν και την εξέλιξη 

της παγκόσμιας οικονομίας. Η αξία των ΑΞΕ το 1992 ήταν $1,7 τρις ενώ το 2012 ήταν $23 

τρις. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αύξησης οφείλεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

(OECD, 2014). Οι πολυεθνικές έχουν παρουσία σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας αλλά 
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και των υπηρεσιών. Αποτελούν την ραχοκοκαλιά των διεθνών επενδύσεων διοχετεύοντας, 

κεφάλαια, αγαθά, υπηρεσίες και τεχνολογίες σε χώρες σε όλον τον κόσμο. Οι κατά τόπους 

εγκαταστάσεις τους ονομάζονται θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου. Η δυναμική τους 

εξάπλωση στον διεθνή χώρο επηρεάζει θετικά τον αριθμό και την αξία των Σ&Ε. Οι 500 

μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις στον κόσμο (Fortune Global 500) έχουν πωλήσεις 

$29,1 τρις και $1,6 τρις κέρδη. Οι πρώτες 50 εταιρείες σε αυτήν την ομάδα απασχολούν 24 

εκ. εργαζόμενους περίπου όσο ο πληθυσμός της Αυστραλίας (OECD, 2014). 

Οι πολυεθνικές συνεισφέρουν σημαντικά ποσά στις κυβερνήσεις των χωρών – υποδοχής 

μέσω των φόρων. Κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες η συμβολή των αλλοδαπών  

θυγατρικών στους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι περίπου $730 δις ετησίως. Συνολικά οι 

εισφορές που αποδίδουν, όπως δικαιώματα (royalties) χρήσης φυσικών πόρων, εργοδοτικές 

εισφορές, έμμεσοι φόροι, φόροι μισθοδοσίας είναι κατά μέσο όρο διπλάσιοι από τον φόρο 

εισοδήματος των εταιρειών. Οι πολυεθνικές στις Αφρικανικές χώρες έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής, 14%, στα κρατικά έσοδα (UNCTAD, 2015). 

Οι χρηματοδοτικές δομές των Πολυεθνικών με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει 

περισσότερο περίπλοκες. Πρωταρχικός σκοπός των Πολυεθνικών είναι η ικανοποίηση των 

μετόχων - επενδυτών μέσω της αύξησης των εσόδων τους. Η ανάγκη αυτή, καθώς και η 

διαχείριση των παγκόσμιων δικτύων παραγωγής και η επιθυμία τους για μείωση των 

φορολογικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων, οδήγησαν στην πολυπλοκότητα της δομής 

τους με την  σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού (SPEs). O σκοπός αυτών των εταιρειών είναι 

η διοχέτευση κεφαλαίων για επενδύσεις, διαμέσου συγκεκριμένων χωρών πριν φθάσουν στον 

τελικό προορισμό τους. Αυτές οι νέες μορφές εταιρειών στρεβλώνουν τα στατιστικά στοιχεία 

των ΑΞΕ (ΟECD, February 2015). 

Η συγκέντρωση οικονομικής δύναμης των πολυεθνικών ομίλων καθώς και η αυξανόμενη 

τάση τους για διερεύνηση επενδύσεων στον διεθνή χώρο τις καθιστά ως τον κυρίαρχο 

παράγοντα αύξησης των Σ&Ε. Η κατανόηση της δομής και της πολυπλοκότητας αυτών των 

οικονομικών παγκόσμιων οργανισμών παρέχει πληροφορίες για τις νέες τάσεις διεθνών 

επενδύσεων στο μέλλον. 
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.Πίνακας 2-  Οι 30 μεγαλύτερες Σ&Ε από Πολυεθνικές Εταιρείες 

 

Πηγή: https://imaa-institute.org cited by 30th of August  2016. 

 

Rank Year Acquirer Target 

Value 

(in bil. 

USD) 

Value 

(in bil. 

EUR) Deal Status 

1 1999 Vodafone AirTouch PLC Mannesmann AG 202,79 204,79 Completed 

2 2000 America Online Inc Time Warner 164,75 160,71 Completed 

3 2013 Verizon Communications Inc Verizon Wireless Inc 130,3 100,46 Completed 

4 2015 Anheuser-Busch Inbev SABMiller PLC 109,28 96,22 Pending 

5 2007 Spin-off Philip Morris Intl Inc 107,65 68,08 Completed 

6 2007 RFS Holdings BV ABN-AMRO Holding NV 98,19 71,3 Completed 

7 1999 Pfizer Inc Warner-Lambert Co 89,17 84,94 Completed 

8 1998 Exxon Corp Mobil Corp 78,95 68,36 Completed 

9 2000 Glaxo Wellcome PLC SmithKline Beecham PLC 75,96 74,9 Completed 

10 2004 Royal Dutch Petroleum Co Shell Transport & Trading Co 74,56 58,49 Completed 

11 2006 AT&T Inc BellSouth Corp 72,67 60,18 Completed 

12 1998 Travelers Group Inc Citicorp 72,56 67,25 Completed 

13 2001 Comcast Corp 
AT&T Broadband & Internet 
Svcs 72,04 85,09 Completed 

14 2015 Royal Dutch Shell PLC BG Group PLC 69,45 64,40 Completed 

15 2014 Actavis PLC Allergan Inc 68,45 49,62 Completed 

16 2009 Pfizer Inc Wyeth 67,29 51,88 Completed 

17 2015 Dell Inc EMC Corp 66,00 51,38 Pending 

18 1998 SBC Communications Inc Ameritech Corp 62,59 56,48 Completed 

19 2015 The Dow Chemical Co DuPont 62,11 56,35 Pending 

20 1998 NationsBank Corp,Charlotte,NC BankAmerica Corp 61,63 56,67 Completed 

21 2006 Gaz de France SA Suez SA 60,86 44,64 Completed 

22 1999 Vodafone Group PLC AirTouch Communications Inc 60,29 51,65 Completed 

23 2004 Sanofi-Synthelabo SA Aventis SA 60,24 49,99 Completed 

24 2000 Spin-off Nortel Networks Corp 59,97 65,51 Completed 

25 2002 Pfizer Inc Pharmacia Corp 59,52 60,02 Completed 

26 2004 JPMorgan Chase & Co Bank One Corp,Chicago,IL 58,66 45,94 Completed 

27 1999 Qwest Commun Intl Inc US WEST Inc 56,31 52,8 Completed 

28 2015 Charter Communications Inc Time Warner Cable Inc 55,64 51,13 Completed 

29 2011 Spin-off 
Abbott Laboratories-
Research 55,51 40,35 Completed 

30 2009 Vehicle Acq Holdings LLC General Motors-Cert Assets 55,28 39,05 Completed 

https://imaa-institute.org/
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1.5 Σύνοψη 

Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές, όπου δύο εταιρείες συνενώνονται για την επίτευξη 

συγκεκριμένων εταιρικών στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων, είναι συναλλαγές 

μεγάλης σημασίας όχι μόνο για τις εταιρείες αλλά και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως 

εργαζόμενοι, ανταγωνιστές, managers, κοινωνία και την οικονομία. Η αποτυχία ή η επιτυχία 

τους έχει τεράστιες συνέπειες για τους μετόχους, τους δανειστές, την κοινωνία. Η 

επιχειρηματική στρατηγική ασχολείται με τους τρόπους επίτευξης, διατήρησης και ενίσχυσης 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά των προϊόντων. Η εταιρική στρατηγική 

ασχολείται με τους τρόπους βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων των επιχειρήσεων που μια 

επιχείρηση έχει στην κατοχή της και πώς αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να αλλάξει ώστε να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές είναι το 

μέσο επίτευξης και των δύο, εταιρικών και επιχειρηματικών στρατηγικών. Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές συμβαίνουν τα τελευταία 100 χρόνια κατά κύματα. Τα κύματα αυτά 

χαρακτηρίστηκαν από κυκλική δραστηριότητα, τα υψηλά επίπεδα όγκου συγχωνεύσεων 

ακολουθούνται από περιόδους με λιγότερες συγχωνεύσεις και  από διαφορετικά είδη 

συγχωνεύσεων. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) είναι το αποτέλεσμα  της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων ενώ οι Σ&Ε αποτελούν τον κύριο μηχανισμό Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και 

διεθνοποιημένες. Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής παραγωγής δημιουργείται από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες επιζητούν πολύ συχνά καλύτερες τοποθεσίες για την 

παραγωγή τους, διαχωρίζουν τις λειτουργίες τους μεταξύ των τοποθεσιών και κατέχουν 

πρωτεύοντα ρόλο στις  Σ&Ε παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο –Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις-Εξαγορές (Cross- 

Border Mergers and Acquisitions) 

2.1 Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ευρώπη 

Ο όρος διασυνοριακή συγχώνευση – εξαγορά ορίζεται ως η συγχώνευση - εξαγορά μεταξύ 

εταιρειών διαφορετικών κρατών. Η Ελληνική νομοθεσία το ορίζει ως εξής: <<Διασυνοριακή  

συγχώνευση ορίζεται η συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία ετέρου κράτους-μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους εντός της Κοινότητας (εφεξής: 

«διασυνοριακή συγχώνευση»), ή όταν η προκύπτουσα από διασυνοριακή συγχώνευση, 

μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών, εταιρεία έχει την έδρα της στην ημεδαπή>>. 

(ΦΕΚ 127/τ. Α/28.07.2009). 

Οι Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (CBM&As) αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα, 

από τα τέλη του 1990 και μετά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των ΑΞΕ 

(OECD, 2007) και η αξία τους υπερβαίνει την αξία των εγχώριων Σ&Ε.  

Οι διασυνοριακές Σ&Ε συμβαίνουν για τους ίδιους λόγους που συμβαίνουν οι εγχώριες Σ&Ε.  

Ωστόσο τα εθνικά σύνορα προσθέτουν ένα ακόμη στοιχείο επειδή συνδέονται με ένα 

πρόσθετο σύνολο παραγόντων που μπορούν να εμποδίσουν ή να διευκολύνουν τις 

συγχωνεύσεις. Για παράδειγμα οι πολιτισμικές και γεωγραφικές διαφορές μπορεί να 

αυξήσουν το κόστος συγχώνευσης – εξαγοράς  δύο εταιρειών. 

2.2 Οδηγία 2005/56 –ΕΚ – Νόμος 3777/2009 

Η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και η ανάπτυξη της ΕΕ ως 

θεσμοθετημένου διαμεσολαβητή μεταξύ των παγκόσμιων και των εθνικών αγορών, οδήγησαν 

στην γεφύρωση των εθνικών συνόρων ως μέσο διευκόλυνσης ροής των κεφαλαίων και 

αύξησης της ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. 

Το Ευρωπαϊκό εταιρικό Δίκαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής εσωτερικής 

αγοράς. Μέχρι το 2005 ένα σημαντικό του τμήμα έλειπε, αυτό της δυνατότητας των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών να συγχωνευθούν σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της 

γεωγραφικής περιοχής της ΕΕ και εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής περιοχής. 
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Ένα προσχέδιο της σύμβασης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων είχε παρουσιαστεί από το 

Συμβούλιο της ΕΕ το 1975, ενώ το 1985 υπεβλήθη η πρόταση για την οδηγία διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων. Τον Σεπτέμβριο του 2005 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε 

την πρόταση για την οδηγία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των κεφαλαιουχικών 

επιχειρήσεων, η οποία υπεβλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2003. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη χορηγήσει την έγκριση του στις 10 Μαΐου 2005. Η 

υιοθέτηση αυτής της οδηγίας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμανε και την 

λήξη του σχεδίου διασυνοριακών συγχωνεύσεων το οποίο  αποτελούσε μέρος των ημερήσιων 

διατάξεων του Συμβουλίου  για πολλά χρόνια. 

Η οδηγία 2005/56/ΕΚ παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά ένα σαφές πλαίσιο για την 

διεξαγωγή των διασυνοριακών συγχωνεύσεων εντός της ΕΕ. Το πλαίσιο αυτό καθιστά τις 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις μια οικονομικά αποδεκτή, πρακτική και γρήγορη λύση. 

Η οδηγία παρέχει τις ακόλουθες συνθήκες πλαισίου: 

 Διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών που εδρεύουν σε 

διαφορετικά μέλη – κράτη της ΕΕ. 

 Οι επιχειρήσεις μπορούν να συγχωνευθούν είτε μέσω της εξαγοράς είτε μέσω του 

σχηματισμού νέας νομικής μορφής. Μέσω  της εξαγοράς γίνεται μεταβίβαση του συνόλου 

της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) μιας εταιρείας ή περισσότερων σε άλλη 

εταιρεία ενός άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ. Μέσω του σχηματισμού νέας εταιρείας, 

γίνεται ίδρυση νέας εταιρείας σε κράτος μέλος της ΕΕ στην οποία μεταβιβάζεται το 

σύνολο της περιουσίας των ή της εταιρείας. 

 Η οδηγία παρέχει την δυνατότητα χρήσης μιας απλής και ταχείας διαδικασίας για την 

συγχώνευση θυγατρικών με την μητρική τους. 

 Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία υπόκειται στις εθνικές διατάξεις αναφορικά με την 

διαδικασία συγχώνευσης ενώ  η οδηγία παρέχει  ρυθμίσεις για ειδικά σημεία όπως: 

 Αν υπάρξει αποτυχία της διαπραγμάτευσης, το αυστηρότερο πρότυπο συνδιαχείρισης 

εφαρμόζεται μόνο αν τουλάχιστον το 1/3 των εργαζομένων που συμμετέχουν στην 

συγχώνευση υπόκεινται σε αυτό το πρότυπο. 

 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο αριθμός των αντιπροσώπων των εργαζομένων 

περιορίζεται στο 1/3 του εποπτικού συμβουλίου της λήπτριας  εταιρείας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας ο χρόνος κατά τον οποίον η συγχώνευση ισχύει 

βασίζεται στο νόμο του κράτους –μέλους στην οποία η απορροφώσα εταιρεία υπόκειται. 
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Η κινητικότητα στην Ευρώπη μετά την υιοθέτηση της οδηγίας αυξήθηκε. Ο όγκος των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων μεταξύ των ετών 2008 και 2012 αυξήθηκε κατά 173% 

υποδεικνύοντας ότι η νέα διαδικασία διευκόλυνε την οικονομική δραστηριότητα των κρατών 

– μελών της ΕΕ (Lexidale, 2013). 

Η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας είναι περισσότερο σημαντική λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την ύφεση της ανάπτυξης τα έτη 2008-2012 λόγω της παγκόσμιας  οικονομικής κρίσης.  

Επίσης μόνο 16 χώρες μέλη της ΕΕ είχαν ενσωματώσει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο τους 

έως την προθεσμία  του 2007.  

Γράφημα 3- Διασυνοριακές  Συγχωνεύσεις (CBMs) στην Ευρώπη 2008-2012 

 

No.of  European transactions 

  

  CBMs 

        Πηγή : Lexidale, September 2013 

 

Νόμος  3777/2009 

Στα πλαίσια του άκρως ανταγωνιστικού οικονομικού και διεθνοποιημένου περιβάλλοντος η 

ανάγκη εισόδου στην παγκόσμια αγορά μέσω συγχωνεύσεων, διεθνών συμμαχιών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που 

προέρχονται από μικρότερες αγορές όπως είναι η ελληνική αγορά. Η εξωστρέφεια των 

ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί το όχημα ανάπτυξης τους στην παγκόσμια αγορά ώστε να 

αποκομίσουν τα οφέλη της δραστηριοποίησης τους στο εξωτερικό τα οποία είναι απαραίτητα 

για την επιβίωση τους. 
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Οι διατάξεις του Νόμου 3777/2009 αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

οδηγία 2005/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (όπως 

Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) μεταξύ διαφορετικών κρατών-μελών (ΦΕΚ127/τ. /28.07.2009). 

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου γίνεται όταν μία ή περισσότερες ημεδαπές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες συγχωνεύονται με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ετέρου κράτους μέλους και έχουν την 

καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους εντός της 

Κοινότητας (εφεξής: «διασυνοριακή συγχώνευση») ή όταν η προκύπτουσα από την 

διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή (Άρθρο 1(ΦΕΚ127/τ. /28.07.2009). 

Η διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 

εφαρμόζεται ως ακολούθως: 

 Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης 

Οι διοικήσεις των εταιρειών που συγχωνεύονται συντάσσουν κοινό σχέδιο στο οποίο 

περιλαμβάνονται: 

 Ο εταιρικός τύπος, η καταστατική έδρα των συγχωνευόμενων καθώς και τα 

αντίστοιχα στοιχεία της εταιρείας που θα προκύψουν από την συγχώνευση. 

 Οι επιπτώσεις ,λόγω της συγχώνευσης, για τους εργαζόμενους. 

 Η ημερομηνία των πράξεων όπου θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για 

λογαριασμό της προκύπτουσας εταιρείας από την συγχώνευση. 

 Τα δικαιώματα των εταίρων της προκύπτουσας εταιρείας. 

 Το καταστατικό της εταιρείας. 

 Οι ημερομηνίες των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που συγχωνεύονται οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 

 Δημοσιότητα 

Το κοινό σχέδιο δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) από την ημεδαπή 

εταιρεία. 

 

 Έκθεση του ΔΣ προς τους μετόχους 
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Το διοικητικό συμβούλιο της ημεδαπής συγχωνευόμενης εταιρείας καταρτίζει έκθεση προς 

την Γενική συνέλευση στην οποία αναφέρονται και αιτιολογούνται οι συνέπειες της 

διασυνοριακής συγχώνευσης για τα μέλη, τους εργαζόμενους και πιστωτές. Στην έκθεση 

αυτή συμπεριλαμβάνεται και η γνώμη των εργαζομένων. 

 Προστασία των Πιστωτών 

Οι πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν 

από την υποβολή του σχεδίου  έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις για την 

προστασία τους. 

 Ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης 

Αν η προκύπτουσα εταιρεία είναι αλλοδαπή τότε η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συγχώνευσης εκτελείται από την αρχή του άλλου κράτους – μέλους. 

Από την ημερομηνία καταχώρησης της έγκρισης η διασυνοριακή συγχώνευση παράγει τα 

εξής αποτελέσματα: 

 Μεταβιβάζεται το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της απορροφημένης εταιρείας 

στην απορροφούσα. 

 Παύει να υφίσταται η απορροφημένη εταιρεία. 

 Όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συγχωνευόμενων εταιρειών μεταφέρονται 

στην απορροφούσα εταιρεία. 

 Δεν ανταλλάσσονται μετοχές της απορροφώσας έναντι μετοχών της απορροφούμενης τις  

οποίες κατέχει είτε η ίδια η απορροφούμενη εταιρεία είτε η απορροφούσα. 

 

 Φορολογική Μεταχείριση 

Κατά την διασυνοριακή συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του νόμου 3777/2009  

εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 8 του Ν.2578/1998 σχετικά με την φορολογική μεταχείριση 

και τις φορολογικές απαλλαγές. 

<Αν η εισφέρουσα εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και η λήπτρια εταιρεία 

είναι κάτοικος άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., στο βαθμό που η συγχώνευση επιφέρει την 

μεταβίβαση κλάδου δραστηριότητας η οποία συνιστά μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος - 

μέλος της Ε.Ε., η εισφέρουσα εταιρεία δεν απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας, αλλά 

δικαιούται πίστωσης έναντι του ποσού του φόρου που προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

συγχώνευσης, σε σχέση με κάθε φόρο που θα επιβαλλόταν στο εν λόγω κράτος - μέλος της 
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Ε.Ε. στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης> 

(http//www.taxlaw.gr). 

Η λήπτρια εταιρεία μετά την συγχώνευση μπορεί να διενεργεί αποσβέσεις των στοιχείων του 

ενεργητικού σύμφωνα με τους κανόνες που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, αν δεν 

είχε λάβει χώρα η συγχώνευση, μπορεί να μεταφέρει αποθεματικά, προβλέψεις και τις ζημίες  

της εισφέρουσας εταιρείας (http//www.taxlaw.gr). Αν η λήπτρια εταιρεία συμμετέχει στο 

κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας απαλλάσσεται από το φόρο για κάθε υπεραξία που 

προκύπτει λόγω της ακύρωσης αυτής της συμμετοχής (http//www.taxlaw.gr). 

Μία ξένη εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αποκτήσει τις μετοχές ή τις συνεργαζόμενες 

μονάδες μίας ελληνικής εταιρείας ώστε να επωφεληθεί από μία πιθανή ελάφρυνση του φόρου 

που παρέχεται στην χώρα διαμονής. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

στα κέρδη των μερισμάτων που διανέμονται από τις ελληνικές ΑΕ στην μητρική τους 

εταιρεία που έχει την έδρα της στην ΕΕ ( KPMG, 2014). Ακόμη και στην περίπτωση όπου η 

μητρική αλλοδαπή εταιρεία βρίσκεται σε χώρα εκτός ΕΕ, μια ενδιάμεση ευρωπαϊκή  εταιρεία 

συμμετοχών (holding) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να επωφεληθεί από τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία. 

2.2.1 Κύρια Οφέλη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας    

Νέα Εποχή δραστηριοτήτων Διασυνοριακών Συγχωνεύσεων στην Ευρώπη 

Η υιοθέτηση της οδηγίας επηρέασε θετικά τις διασυνοριακές δραστηριότητες συγχωνεύσεων 

μεταξύ των κρατών-μελών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί της 

νέας διαδικασίας που προβλέπεται από τη νέα οδηγία, αναγνωρίζοντας την απλοποίηση της 

διαδικασίας, τα χαμηλότερα κόστη και το μικρότερο χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή 

της, σε σύγκριση με τις διαδικασίες που απαιτούνταν πριν την ψήφιση της οδηγίας. 

Η αύξηση των συγχωνεύσεων  κατά τα έτη 2008-2012 υποδεικνύει ότι η νέα αυτή διαδικασία 

έχει αντιμετωπίσει τα εμπόδια που δυσχέραιναν τις συγχωνεύσεις. Πριν την ψήφιση της 

οδηγίας τρεις ήταν οι κύριες μέθοδοι διασυνοριακών συγχωνεύσεων (Lexidale, September 

2013):  

1. Ο σχηματισμός Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE). 

2. Η μεταφορά της έδρας. 

3. Η Μη Εναρμονισμένη Συγχώνευση. 
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Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μέσω του σχηματισμού μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

προϋποθέτουν ότι η προκύπτουσα εταιρεία έχει την μορφή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Το 

κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

μικρότερες εταιρείες. Επιπρόσθετα, ο κανονισμός  της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ορίζει ότι η 

καταστατική έδρα και η πραγματική έδρα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κράτος- μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την δεύτερη μέθοδο, την μεταφορά της έδρας, γίνεται πρώτα η μεταφορά ης έδρας και 

μετά η συγχώνευση σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία των συγχωνεύσεων. Πέρα από 

την πολυπλοκότητα της μεθόδου, η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μεταξύ 

συγκεκριμένων κρατών – μελών της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία), επειδή 

είναι δυνατή όπου οι εθνικές νομοθεσίες επιτρέπουν τις διασυνοριακές μεταφορές έδρας. Σε 

μεγάλες Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία, η εθνική νομοθεσία τους δεν  

επιτρέπει την μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλη χώρα. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε 

κρίνει ότι οι διασυνοριακές μεταφορές έδρας ήταν επιτρεπτές και η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιήθηκε το 1998 από την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να απορροφήσει μια ξένη 

θυγατρική, την Credit Lyonnais, στην Γαλλία. 

Σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια Μη Εναρμονισμένη 

Διασυνοριακή Συγχώνευση με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eur-Lex.C411/03 SEVIC). Ωστόσο αυτή η επιλογή έγινε διαθέσιμη από το 2005 και μετά 

(υπόθεση C411/03) και υπάρχει αρκετά μεγάλη αβεβαιότητα για την εφαρμογή της, κυρίως 

εξαιτίας της νομικής αβεβαιότητας των εμπλεκόμενων δικαίων. 

Η πολυπλοκότητα αυτών των μεθόδων κατέστησε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

χρονοβόρες, πολύ δαπανηρές και συχνά εντελώς αδύνατες. Πριν από την δημοσίευση της 

οδηγίας μόνο η Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και 

Ισπανία επέτρεπαν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις χωρίς την χρήση των παραπάνω 

μεθόδων. Με την υιοθέτηση της οδηγίας από όλα τα κράτη – μέλη, απελευθερώθηκαν οι 

δραστηριότητες αυτές. Η αύξηση της κινητικότητας στην Ευρώπη οφείλεται κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό και στην οδηγία περί φορολογίας συγχωνεύσεων (Tax Merger Directive-2009/133, 

ΕC) η οποία βοήθησε να λυθούν ζητήματα φορολογίας των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. 

Η αύξηση κατά 173% των διασυνοριακών συγχωνεύσεων τα έτη 2008-2012 υποδηλώνει την 

αποτελεσματικότητα της οδηγίας όπως διαφαίνεται από την αύξηση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Ευρώπη. 
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Παρακάτω περιγράφονται τα κύρια οφέλη της Ευρωπαϊκής οδηγίας διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων που οδηγούν σε αύξηση της αποδοτικότητας καθώς και σε εξοικονομήσεις 

κόστους των επιχειρήσεων. 

 Αποτελεσματικότερη Νομοθεσία Διασυνοριακών Συγχωνεύσεων 

Η οδηγία εκτός του ότι κατέστησε δυνατές τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις σε όλα τα κράτη 

μέλη, βελτίωσε σημαντικά και όλες τις πρότερες διαδικασίες. 

Ακόμη και στις χώρες όπου οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις ήταν εφικτές βάσει της εθνικής 

τους νομοθεσίας όπως Αυστρία, Λουξεμβούργο, οι πράξεις αυτές αντιμετώπιζαν πρακτικές 

δυσκολίες και σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητα, παρεμποδίζοντας την χρήση τους. 

 Εναρμόνιση εθνικών νομοθεσιών 

Η ύπαρξη εθνικών κανόνων διασυνοριακών συγχωνεύσεων πριν την οδηγία ήταν από μόνη 

της προβληματική. Όταν εταιρείες από διαφορετικές χώρες, στις οποίες επιτρεπόταν οι 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις, επιθυμούσαν την συγχώνευση, πολλά θέματα λόγω των 

διαφορετικών εθνικών κανόνων έπρεπε να επιλυθούν. Διαφορετικοί χειρισμοί απαιτούνταν 

μεταξύ των εταιρειών ώστε να προσπεραστούν τα εμπόδια. 

Για να τηρηθεί το δίκαιο ενός κράτους η επίλυση των αντικρουόμενων νόμων ήταν αρκετά 

δαπανηρή. Επιπρόσθετα υπήρχε αβεβαιότητα των επιπτώσεων της συγχώνευσης. Όλες αυτές 

οι δυσκολίες επιλύθηκαν από τις διατάξεις της οδηγίας. 

Οι συνέπειες των διασυνοριακών συγχωνεύσεων καθορίστηκαν για όλα τα κράτη μέλη από 

το άρθρο 14 της οδηγίας κατά την οποία όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της υπό 

συγχώνευσης εταιρείας μεταφέρονται στην λήπτρια εταιρεία, οι μέτοχοι της εισφέρουσας 

εταιρείας γίνονται μέτοχοι της λήπτριας εταιρείας και η εταιρεία που απορροφάται λύεται 

χωρίς εκκαθάριση. 

 Αδιέξοδα  που προκαλούνταν από τις απαιτήσεις ομοφωνίας των μετόχων 

Πριν από την ψήφιση της οδηγίας απαιτούνταν η ομόφωνη συγκατάθεση όλων των μετόχων 

της εισφέρουσας εταιρείας για την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης, επειδή η 

αλλαγή θεωρούνταν πολύ σημαντική δεδομένου της αλλαγής του δικαίου (Λουξεμβούργο, 

Γαλλία). Εξαιτίας αυτής της απαίτησης οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις ήταν σπάνιες και 

περιορισμένες σε θυγατρικές εντός του ομίλου όπου η απαίτηση της ομοφωνίας ήταν πιο 

εύκολο να εκπληρωθεί. Σύμφωνα με την οδηγία, η πλειοψηφία των 2/3 των μετόχων είναι 

επαρκής για την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης. 
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 Ενίσχυση της προστασίας πιστωτών και μειοψηφίας των μετόχων 

Η προστασία των πιστωτών και της μειοψηφίας των μετόχων είναι απαραίτητη μιας και η 

συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα οικονομικής σταθερότητας στην 

προκύπτουσα εταιρεία, αν για παράδειγμα η εισφέρουσα εταιρεία έχει δικές της σημαντικές 

οφειλές. Οι προ-υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις δεν προστάτευαν 

επαρκώς τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών, όπως για παράδειγμα στο 

Λουξεμβούργο. Αυτή η κατάσταση άλλαξε με την οδηγία στην οποία έχει δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο με τις απαιτούμενες πληροφορίες, που παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη τα 

απαραίτητα στοιχεία για την προτεινόμενη συγχώνευση. Τα κράτη – μέλη μπορούν να 

επεκτείνουν την προστασία παρέχοντας δικαιώματα ανάκλησης ή άλλα παρόμοια 

δικαιώματα, στους πιστωτές και στους  μετόχους  της μειοψηφίας. Σημαντικές διατάξεις 

περιλαμβάνονται στην οδηγία όπου δίνονται τα ελάχιστα κριτήρια αναφορικά με το 

περιεχόμενο του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τα 

Γενικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων εταιρειών (Άρθρα 5 και 9). Οι όροι που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο, τα δικαιώματα των πιστωτών, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης 

καθώς και η τοποθεσία, αποτελούν επιπρόσθετες πληροφορίες που δημοσιεύονται (άρθρο 6). 

 Απλοποιημένη Διαδικασία 

Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η απλοποιημένη διαδικασία, η λήπτρια εταιρεία πρέπει να 

κατέχει όλες τις μετοχές και τους τίτλους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση 

των συγχωνευόμενων εταιρειών. 

Με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας δεν κινούνται οι διατάξεις που αφορούν την 

προστασία των μειοψηφούντων μετόχων αφού όλες οι μετοχές είναι στην κατοχή της 

απορροφούσας εταιρείας και δεν θα εκδοθούν μετοχές σε αντάλλαγμα για την μεταβίβαση 

του ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής. Περίπτωση ταχείας απορρόφησης 

θυγατρικής από την μητρική της εταιρεία. 

 Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της αναδιοργάνωσης του ομίλου 

Η οδηγία παρέχει ένα απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο αναδιοργάνωσης του ομίλου. Η 

αναδιοργάνωση του ομίλου είναι η διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που 

αποτελούν μέλη ενός μεγάλου ομίλου. Πριν την θέσπιση της οδηγίας οι θυγατρικές σε 

διαφορετικά κράτη – μέλη δεν θα μπορούσαν να συγχωνευθούν μεταξύ τους.  
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Η αγορά της Βαλτικής μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα σχετικά με την αναδιοργάνωση του 

ομίλου, όπου πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς λειτουργούν βάσει των 

θυγατρικών που είχαν συσταθεί σε κάθε χώρα. Οι όμιλοι από την πλευρά τους και για λόγους 

προγραμματισμού επεξεργάζονταν την αγορά της Βαλτικής ως μία οντότητα. Μετά την 

οδηγία οι θυγατρικές συγχωνεύθηκαν και λειτουργούν ως υποκαταστήματα. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Electroskandia. Η εταιρεία μία από τις μεγαλύτερες 

παγκοσμίως ηλεκτρικών ειδών, διανομέας της Rexel Group, προέβη σε διασυνοριακή 

συγχώνευση των θυγατρικών της στην Βαλτική με έδρα την Εσθονία. Η εταιρεία λειτουργεί 

με υποκαταστήματα στην Λετονία και στην Λιθουανία. Στόχος της Electroskandia ήταν η 

μείωση του κόστους δραστηριοτήτων, η αύξηση της κερδοφορίας και ο αποτελεσματικός 

προγραμματισμός. Επίσης η δομή των υποκαταστημάτων παρέχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, 

αυτό του επιμερισμού των κερδών μεταξύ του κέντρου και των υποκαταστημάτων από την 

τιμολόγηση των ενδο-ομιλιακών συναλλαγών. 

 Σύμφωνα με την μελέτη της Lexidale (September, 2013) η οδηγία παρέχει εξοικονόμηση  

κόστους στα παρακάτω πεδία: 

Μείωση κόστους Λειτουργίας 

Η λειτουργία ενός υποκαταστήματος θεωρείται λιγότερο δαπανηρή και πολύπλοκη 

συγκρινόμενη με την λειτουργία μιας ανεξάρτητης εταιρείας. Για παράδειγμα, η απαίτηση  

της οργάνωσης και σύγκλισης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και των νομικών 

προσώπων η οποία δεν χρειάζεται να τηρείται για κάθε μία οντότητα ξεχωριστά. 

Λήψη αποφάσεων από την μητρική εταιρεία 

Οι μητρικές εταιρείες θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις και στις συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται από τις θυγατρικές. Οι διαφορετικές εθνικές νομικές απαιτήσεις 

όπως ο αριθμός των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία της εργασίας, η ευθύνη, 

πολλές φορές οδηγούσαν σε σύγκρουση με τις αποφάσεις του ομίλου. Η οργάνωση με την 

δομή υποκαταστήματος όπου η μητρική εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη των κλάδων της 

αυξάνει την επιρροή της μητρικής και μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προστασία των 

πιστωτών της. 

Μείωση κόστους ρυθμίσεων 

Το θέμα της μείωσης κόστους ρυθμίσεων αφορά τις εταιρείες που υπόκεινται στις εποπτικές 

αρχές όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Βαλτική οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσω 
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των διασυνοριακών συγχωνεύσεων μείωσαν τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών φορέων 

όπου αναφέρονταν. Ως αποτέλεσμα αυτών των συγχωνεύσεων οι απαιτήσεις αδειοδότησης 

πραγματοποιούνται σε μία μόνο χώρα εξοικονομώντας τα τέλη που έπρεπε να καταβληθούν 

σε κάθε χώρα. 

Μείωση κόστους διατήρησης κεφαλαίου 

Με την μετατροπή των θυγατρικών σε υποκαταστήματα υπάρχει μείωση του κόστους 

διατήρησης κεφαλαίου μιας και τα υποκαταστήματα δεν υποχρεούνται να διατηρούν 

μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικό κεφάλαιο και ορισμένο επίπεδο καθαρού ενεργητικού. 

Ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρείες που βρίσκονται σε χρηματοπιστωτική εποπτεία και το 

κόστος διατήρησης του κεφαλαίου είναι πολύ υψηλό εξαιτίας του δανεισμού. Μετά την 

συγχώνευση οι απαιτήσεις της διατήρησης κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο στην διάδοχο 

εταιρεία και όχι σε κάθε εταιρεία ξεχωριστά. 

Άλλα κόστη  

Μείωση άλλων εξόδων που αφορούν ενδοεταιρικές συναλλαγές, διοικητικά έξοδα που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές. 

Αναφορικά με τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, αν η μητρική εταιρεία επεκτείνει ένα δάνειο σε 

θυγατρική της, αυτό είναι υποκείμενο των επιτοκίων γιατί η συναλλαγή πρέπει να γίνει σε 

ένα εύλογο εμπορικό περιβάλλον. Από φορολογική άποψη τα επιτόκια αυτού του δανείου δεν 

εκπίπτουν και επιπλέον η μητρική μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει φόρο κέρδους επί των 

τόκων που λαμβάνει από την θυγατρική της. Με την αλλαγή των θυγατρικών σε 

υποκαταστήματα αποφεύγονται  τέτοιου είδους κόστη. Επιπρόσθετα άλλες πληρωμές μεταξύ 

της θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας μπορούν να προκαλέσουν παρακρατήσεις φόρων 

και δαπάνες Φ.Π.Α. Με την σύναψη εσωτερικών συμβολαίων της μητρικής με τα 

υποκαταστήματα της, οι δαπάνες αυτές ελαχιστοποιούνται. 

 Νέες Ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού μέσω της οδηγίας 

Η οδηγία έχει  δημιουργήσει νέες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού εντός της ΕΕ και της 

ΕΟΧ.  Στην Εσθονία για παράδειγμα θεσμοθετήθηκε ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα όπου 

δεν επιβάλλεται φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων αν η εταιρεία δεν πληρώνει 

μερίσματα. Πολλές  εταιρείες έχουν επωφεληθεί  από αυτό το ευνοϊκό καθεστώς και έχουν 

συγχωνευθεί με εγχώριες επιχειρήσεις της Εσθονίας. Ο φορολογικός σχεδιασμός δίνει νέες 
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ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της Ευρώπης να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και να 

βελτιώσουν την στρατηγική τους με βάση την διάρθρωση του κεφαλαίου τους. 

 Εξάλειψη της γραφειοκρατίας 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της οδηγίας είναι ότι επιτρέπει τον σχηματισμό επιχειρήσεων σε 

κράτη μέλη όπου το κόστος της γραφειοκρατίας είναι μικρότερο. Παράδειγμα η Εσθονία η 

οποία θεωρείται η λιγότερο γραφειοκρατική από τις άλλες χώρες της Βαλτικής και για αυτό 

τον λόγο έχει αυξημένες δραστηριότητες διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Με την υιοθέτηση 

της οδηγίας από τα κράτη – μέλη δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν ένα 

κανονιστικό καθεστώς περισσότερο φιλικό με την στρατηγική τους, το οποίο θα βελτιώνει 

την ανταγωνιστικότητα τους. Ως αποτέλεσμα όμως, ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σημαντικά. 

2.2.2 Εμπόδια Πλήρους Εφαρμογής της Οδηγίας – Παραδείγματα 

Μολονότι η οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις έχει χαρακτηριστεί επιτυχής, 

υπάρχουν ακόμη εμπόδια και κωλύματα που εμποδίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητα της, 

όπως σημειώνεται  από την Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον 

του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου. Οι δυσκολίες που εμποδίζουν την επιτυχή εφαρμογή της 

οδηγίας προέκυψαν κυρίως κατά την διαδικασία εφαρμογής της. 

Πολυπλοκότητα στην προστασία των πιστωτών 

Η οδηγία (άρθρο 4) επιτρέπει στα κράτη – μέλη να εφαρμόζουν μηχανισμούς για την 

προστασία των πιστωτών, στο βαθμό που υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί στην εθνική 

νομοθεσία του κράτους μέλους. Ο λόγος της προστασίας των πιστωτών οφείλεται στον 

κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πιστωτές να βρεθούν σε δυσμενέστερη οικονομική 

κατάσταση από αυτήν που βρισκόταν πριν την συγχώνευση, όπου το παθητικό της 

απορροφώσας εταιρείας είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό της (αρνητική καθαρή θέση). 

 Επιπρόσθετα, το νέο νομικό πλαίσιο που διέπει την εταιρεία που προήλθε από συγχώνευση 

μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τους πιστωτές. Ένα παράδειγμα τέτοιου αποτελέσματος 

βρίσκεται στους κανονισμούς αφερεγγυότητας (Insolvency Regulation) όπου σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό κανονισμό αφερεγγυότητας, η αρμοδιότητα των διαδικασιών καθορίζεται από τον 

τόπο της έδρας και το κέντρο των κυρίων συμφερόντων της εταιρείας. 

Οι κύριες διαφορές της προστασίας των πιστωτών στα κράτη – μέλη εμφανίζονται στις 

διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες και περιλαμβάνουν την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει 
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η προστασία, την διάρκεια της, τη συνέπεια καθώς και τη διαδικασία. Οι διαφορετικοί 

κανόνες δημιουργούν περιπλοκές οι οποίες παρεμποδίζουν την διαδικασία της συγχώνευσης 

και οδηγούν σε αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα η απαρχή της προστασίας των πιστωτών 

διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, σε κάποια ορίζεται πριν την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων (ex-ante) και σε άλλα μετά (ex-post). Στην πρώτη περίπτωση η ημερομηνία 

αντιστοιχεί με την δημοσίευση του κοινού σχεδίου και στην δεύτερη η συγκεκριμένη 

ημερομηνία αντιστοιχεί με την απόφαση για συγχώνευση της Γενικής Συνέλευσης. Η 

διάρκεια επίσης της προστασίας των πιστωτών διαφέρει στα κράτη –μέλη και κυμαίνεται από 

ένα μήνα (Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Γαλλία κ.α) σε έξι μήνες (Τσεχία) ή χωρίς 

συγκεκριμένη διάρκεια (Λιθουανία). 

Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο στην διαδικασία της συγχώνευσης είναι το δικαίωμα των 

πιστωτών να ασκήσουν  βέτο για να εμποδίσουν την διαδικασία. Το δικαίωμα άσκησης  βέτο 

δίνεται σε κάποια κράτη –μέλη ενώ σε άλλα δεν έχει καθοριστεί ρητά (Lexidale, September, 

2013). Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί μία ταχεία διαδικασία για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 

συγχωνευόμενες εταιρείες, θυγατρικές που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην μητρική εταιρεία,  

απορροφώνται από αυτήν και δεν έχουν πιστωτές εκτός του ομίλου. Η συγχώνευση δεν 

επηρεάζει αρνητικά την θέση των πιστωτών και η περίοδος αναμονής επιβαρύνει την 

διαδικασία. 

Παράδειγμα διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία –Ιταλία) αναφορικά με την 

Προστασία των Πιστωτών 

Μία υποθετική συγχώνευση μεταξύ μίας Ολλανδικής κα μιας Ιταλικής εταιρείας αποδεικνύει 

την περιπλοκότητα και την δυσκολία της διαδικασίας αναφορικά με την προστασία των 

πιστωτών. 

Η Ολλανδία εφαρμόζει το σύστημα <<εκ των προτέρων>> όπου οι πιστωτές μπορούν να 

ζητήσουν προστασία πριν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αν οι απαιτήσεις τους δεν 

είναι ασφαλείς. Επίσης το χρονικό διάστημα αναστολής της συγχώνευσης μετά την κατάθεση 

της αντίθεσης των πιστωτών είναι ένας μήνας. Στην Ιταλία εφαρμόζεται το σύστημα <<εκ 

των υστέρων>> όπου το αίτημα προστασίας των πιστωτών, αν θίγονται τα συμφέροντα τους, 

γίνεται μετά την απόφαση για συγχώνευση και το χρονικό διάστημα αναστολής της 

συγχώνευσης είναι 60 ημέρες. 

Σε μια τέτοια διασυνοριακή συγχώνευση η περιπλοκότητα της προστασίας των πιστωτών 

μπορεί να οδηγήσει τις εμπλεκόμενες εταιρείες στην απόφαση να μην πραγματοποιήσουν την 
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συγχώνευση εξαιτίας των καθυστερήσεων και της αβεβαιότητας που προκαλούνται από την 

διαφορετική αντιμετώπιση. 

.Λογιστικά εμπόδια 

Υπάρχουν διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες μεταξύ των κρατών – μελών που μπορούν να 

δημιουργήσουν κωλύματα κατά την διαδικασία της συγχώνευσης. Στις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις υπάρχουν δύο σημαντικές ημερομηνίες: η πρώτη είναι η ημερομηνία 

καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο του κράτους - μέλους της λήπτριας εταιρείας (η 

καταστατική ημερομηνία) και η δεύτερη είναι η λογιστική ημερομηνία, δηλαδή η ημερομηνία 

κατά την οποία οι πράξεις της απορροφημένης εταιρείας θεωρούνται ως πράξεις της 

απορροφώσας. 

Η λογιστική ημερομηνία διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και μπορεί να : 

I. Είναι προγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο. 

II. Είναι ίδια με την ημερομηνία εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο. 

III. Υπάρχει ευελιξία επιλογής της λογιστικής ημερομηνίας, δηλαδή είτε να συμπίπτει με 

την ημερομηνία εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο είτε να είναι προγενέστερη. 

Η απόκλιση μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών αποτελεί πηγή προβλημάτων που 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. 

Παράδειγμα διαφορών λογιστικών κανόνων Γερμανίας –Ρουμανίας 

Μια διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ εταιρειών της Γερμανίας και της Ρουμανίας 

απεικονίζει το παραπάνω πρόβλημα. Στην Γερμανία η λογιστική ημερομηνία είναι 

προγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής του αποτελέσματος της συγχώνευσης στο 

Εμπορικό Μητρώο ενώ στην Ρουμανία η λογιστική ημερομηνία είναι ίδια με την ημερομηνία 

καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο. Όταν η εταιρεία της Γερμανίας επιδιώκει να 

συγχωνευθεί με μία εταιρεία που βρίσκεται στην Ρουμανία υπάρχει ένα κενό στους χρόνους 

κατά τους οποίους δεν αναφέρονται οι συναλλαγές.  

Αυτή η κατάσταση είναι προβληματική γιατί μπορεί ακόμη και η εξαγοραζόμενη εταιρεία να 

αναγκαστεί να αναφέρεται λογιστικά και στο κράτος προέλευσής της ως χωριστής λογιστικής 

οντότητας και στο κράτος – μέλος της απορροφώσας, ως μέρος της νέας συγχωνευθείσας 

εταιρείας. Η εταιρεία στην οποία η λογιστική ημερομηνία είναι ίδια με την ημερομηνία 

καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία 
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μέχρι την διαγραφή της. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται τα οικονομικά 

στοιχεία της (ενεργητικό και  παθητικό) σε άλλη λογιστική μονάδα, σε άλλο κράτος. 

Κανόνες Αποτίμησης. 

Όταν μία διασυνοριακή συγχώνευση συνεπάγεται έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους 

της απορροφώμενης εταιρείας, σε κάποια κράτη μέλη απαιτείται η αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι 

αποτίμησης μεταξύ των κρατών-μελών: η εύλογη αξία (fair value) και η λογιστική ή ιστορική 

αξία (book value). Το αποτέλεσμα των  δύο μεθόδων  μπορεί να είναι διαφορετικό γιατί η 

εύλογη αξία βασίζεται στην τρέχουσα αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης η οποία αντανακλά την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών, ενώ η 

λογιστική αξία βασίζεται στην αρχική αξία κτήσης των περιουσιακών στοιχείων και πολλές 

φορές αναγνωρίζοντας την απομείωση της αξίας τους (αποσβεσμένα στοιχεία). 

Η διαφορά των συστημάτων αποτίμησης μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα προβλήματα. 

Η απορροφώμενη εταιρεία μπορεί να βρίσκεται σε κράτος μέλος που δεν αναγνωρίζει την 

αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της, δηλαδή χρησιμοποιεί την ιστορική μέθοδο 

εκτός αν η απορροφούσα εταιρεία αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο. Ακόμη μπορεί η 

απορροφώσα εταιρεία να βρίσκεται σε κράτος – μέλος που χρησιμοποιεί την μέθοδο 

αποτίμησης της εύλογης αξίας. Η μόνη λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι η απορροφώσα 

εταιρεία να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με αποτέλεσμα η απορροφώμενη εταιρεία να 

μπορεί να αποτιμήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην εύλογη αξία. 

Παράδειγμα διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης μεταξύ Τσεχίας και Βουλγαρίας 

Στην Τσεχία υπάρχουν καθορισμένες προϋποθέσεις που υπαγορεύουν πότε τα περιουσιακά 

στοιχεία μιας εταιρείας μπορούν να αποτιμηθούν στην εύλογη ή στην ιστορική τους αξία. Για 

τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ο νόμος στην Τσεχία δεν επιτρέπει την αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία εκτός και αν εκδοθούν νέες μετοχές. 

Στην Βουλγαρία αντίθετα η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται υποχρεωτικά 

στην εύλογη αξία. Αν εταιρεία στην Τσεχία, η απορροφώμενη θέλει να συγχωνευθεί με 

εταιρεία στην Βουλγαρία, η απορροφώσα, και αποτελούν και οι δύο θυγατρικές μιας 

εταιρείας συμμετοχών η οποία κατέχει το 100% των δύο εταιρειών τότε: η εταιρεία στην 

Τσεχία θα μετατραπεί σε υποκατάστημα και η εταιρεία στην Βουλγαρία θα εκδώσει νέες 

μετοχές ώστε να καταστεί δυνατή η αναπροσαρμογή βάσει της νομοθεσίας στην Τσεχία. 
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Συμμετοχή εργαζομένων 

Ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με την οδηγία είναι ο καθορισμός του συστήματος της 

συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρεία που προκύπτει από την διασυνοριακή 

συγχώνευση. Η έννοια της συμμετοχής εργαζόμενων αναφέρεται στην επιρροή των 

εργαζομένων στην εταιρική  διαδικασία λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα να κατέχουν 

θέσεις στο Διοικητικό ή στο Εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 

οδηγίας  2001/86 ΕΚ η συμμετοχή εργαζομένων ορίζεται ως: 

<<Συμμετοχή σημαίνει η επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή και των 

εκπροσώπων των εργαζομένων στις υποθέσεις  της εταιρείας μέσω: 

 Του δικαιώματος να εκλέγουν ή να διορίζουν ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού ή 

του Εποπτικού Οργάνου της Εταιρείας. 

 Του δικαιώματος να απορρίπτουν ή να εισηγούνται τον διορισμό ορισμένων μελών των 

οργάνων Διοίκησης ή Εποπτείας της εταιρείας.>> 

Μια σημαντική διαφορά είναι ότι κάποια κράτη-μέλη απαιτούν την συμμετοχή των 

εργαζομένων ενώ άλλα δεν την αναφέρουν. Οι κανόνες δεν είναι ομοιογενείς ακόμη και στα 

κράτη –μέλη που απαιτούν την συμμετοχή των εργαζομένων. 

Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση του ελαχίστου αριθμού εργαζομένων για την εφαρμογή της 

συμμετοχής των εργαζομένων. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το ελάχιστο όριο ποικίλει από 25 

εργαζόμενους έως πάνω από 500. Υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

ως προς τον αριθμό των εκπροσώπων, τον βαθμό επιρροής και το είδος της θέσης που 

κατέχουν στα όργανα των εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο του 

συστήματος  συμμετοχής των εργαζομένων. 

Παράδειγμα της συμμετοχής εργαζομένων μεταξύ Αυστρίας και Ηνωμένο Βασίλειο 

Μία Αυστριακή Εταιρεία, η απορροφώμενη, απασχολεί περισσότερους από 5000 

εργαζόμενους και θέλει να συγχωνευθεί με μία Βρετανική Εταιρεία, η απορροφώσα, η οποία 

απασχολεί 3500 εργαζόμενους. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας Διασυνοριακών 

Συγχωνεύσεων εφαρμόζεται το σύστημα συμμετοχής εργαζομένων όπου βρίσκεται η έδρα 

της λήπτριας ή διάδοχης εταιρείας, συνεπώς στην περίπτωση αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει το καθεστώς της συμμετοχής εργαζομένων. 

Δεδομένου ότι στην Αυστρία έξι μήνες πριν την συγχώνευση απασχολούνταν περισσότεροι 

από 500 εργαζόμενοι που καλύπτονται από ένα σύστημα συμμετοχής εργαζομένων, θα πρέπει 
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να συσταθεί μια ειδική διαπραγματευτική ομάδα (Special Negotiating Body), η οποία θα 

εκπροσωπεί τους εργαζομένους στις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, ώστε να επιτευχθεί 

συμφωνία για την συμμετοχή των εργαζομένων στην διάδοχη εταιρεία. Το πρόβλημα αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της συγχώνευσης λόγω του επιπλέον κόστους διαχείρισης 

αυτών των διαφορών αλλά και των καθυστερήσεων. 

2.3 Σύνοψη 

Αδιαμφισβήτητα, μολονότι η οδηγία δίνει το πλαίσιο μίας κοινής διαδικασίας συγχωνεύσεων  

υπάρχουν διαδικαστικά πρακτικά κωλύματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο 

υλοποίησης αλλά και να επιφέρουν μεγαλύτερα κόστη κατά την διάρκεια των διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων. 

Τα οφέλη όμως των διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερα 

καθώς διευκολύνουν την αναδιοργάνωση και την συνεργασία των εταιρειών της Ευρώπης και 

επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά σε 

μεγαλύτερη έκταση. 

Η ολοένα αυξανόμενη τάση χρησιμοποίησης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι υποστηρίζεται από ένα πανευρωπαϊκό φορολογικό καθεστώς επί των 

εταιρειών το οποίο επιτρέπει τις συγχωνεύσεις που θα διεξαχθούν σε ουδέτερη φορολογική 

βάση και μειώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Επιπρόσθετα οι διατάξεις της 

οδηγίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά της έδρας των εταιρειών αυξάνοντας 

την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα τους. 

Η δομή των υποκαταστημάτων απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική ενδο-

ομιλιακής τιμολόγησης μιας και βασίζεται στον επιμερισμό κερδών μεταξύ του κέντρου 

διοίκησης και των υποκαταστημάτων, παρά στην τιμολόγηση των ενδο-συναλλαγών τους. 

Ο θεσμός της Ενιαίας Αγοράς ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες 

που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, με την 

οικοδόμηση δεσμών μεταξύ των κρατών μελών της. Τα σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πέρα από τα στενά εδαφικά όριά τους, λειτουργούν ως <<γέφυρες>> διασυνοριακών 

δραστηριοτήτων. Η Ευρωπαϊκή οδηγία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αποτελεί  ένα 

ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της Ενιαίας αγοράς. 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο –Πολιτική Ανταγωνισμού 

3.1 Πολιτική Ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο θεμιτός ανταγωνισμός στην οικονομία θεωρείται ότι αυξάνει, την ευημερία, την προστασία 

των καταναλωτών, την προώθηση της καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, στην παγκόσμια αγορά. Στην Ευρώπη η 

πολιτική ανταγωνισμού επιταχύνθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η  Συνθήκη των 

Παρισίων, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής κοινότητας Χάλυβα, το 1952, περιείχε διατάξεις 

σχετικά με τις συμπράξεις, τις συγχωνεύσεις και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τις 

επιχειρήσεις.  

Τα θεμέλια της Πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής κοινότητας τέθηκαν με την 

Συνθήκη της Ρώμης το 1957, με σκοπό την διασφάλιση του ανταγωνισμού στην εσωτερική 

αγορά όπου δεν θα παρεμποδίζεται από αντί- ανταγωνιστική συμπεριφορά των εταιρειών ή 

των εθνικών αρχών των κρατών – μελών. Η Συνθήκη της Ρώμης περιέχει διατάξεις για αντί 

ανταγωνιστικές συμπεριφορές (άρθρο 85), για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 86) 

και για τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 90) (Erbach, 2014). 

Τον Δεκέμβριο του 1989 η Ευρωπαϊκή ένωση υιοθέτησε τον Κανονισμό Συγχωνεύσεων, ο 

οποίος τροποποιήθηκε το 1998. Ο κανονισμός επικεντρώθηκε στην επίδραση του 

ανταγωνισμού πέρα από τα σύνορα του κράτους που προκύπτει  από τις συγχωνεύσεις αλλά 

και από τις κοινοπραξίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι συγχωνεύσεις που δημιουργούν 

σημαντικά έσοδα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην σύσταση της αναφερόμενης αγοράς 

εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει να λάβουν την έγκριση της ευρωπαϊκής επιτροπής. Στο 

αμερικάνικο σύστημα αντίθετα η διαδικασία της έγκρισης των συγχωνεύσεων διεξάγεται από 

τα δικαστήρια. 

Την δεκαετία του 1990 απορρίφθηκαν 13 συμφωνίες από την ΕΕ και τρεις (3) το 2000. Η 

Ευρωπαϊκή επιτροπή ελέγχει τις συμφωνίες των συγχωνεύσεων και παρέχει την έγκριση της 

μόνο αν οι συμμετέχοντες λάβουν διορθωτικά μέτρα. Το 2000 η επιτροπή απέρριψε την 

συγχώνευση $115 δις μεταξύ της Wordcom και της Sprint. Το παράδοξο σε αυτήν την 

υπόθεση είναι ότι η παρεμπόδιση της συγχώνευσης των δυο αυτών εταιρειών, όπου οι 

πραγματικές έδρες τους ήταν, της Wordcom στο Mississippi και της Sprint στο Kansas, έγινε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 13 μελών εκείνης της εποχής. Ο Mario Monti, ως επίτροπος 

ανταγωνισμού (1999-2004) χρησιμοποίησε για τον έλεγχο των επιπτώσεων των 

συγχωνεύσεων στο επίπεδο του ανταγωνισμού μέσα στην ΕΕ, ένα οικονομικό δόγμα γνωστό 



40 
 

ως συλλογική δεσπόζουσα θέση (collective dominance), που αναφέρεται στην ικανότητα ενός 

ομίλου εταιρειών να κυριαρχήσουν  σε μία συγκεκριμένη αγορά. 

Η πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την αρχή της 

επικουρικότητας, όπου κάθε κράτος μέλος έχει την δική του νομοθεσία αναφορικά με την 

άσκηση περιοριστικών πρακτικών και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης.  

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού 

Ο βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι να αυξήσει την οικονομική 

ευημερία  με: 

 την δημιουργία δυναμικής και ευέλικτης αγοράς προϊόντων, μέσω της προώθησης του 

ανταγωνισμού, 

 την δημιουργία μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς όπου δεν υφίσταται ο περιορισμός των 

εθνικών συνόρων. 

Ο ανταγωνισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προστασίας των καταναλωτών όπου 

στόχος είναι, η διασφάλιση ενός ευρύτερου πλαισίου επιλογών από τους καταναλωτές, η 

ύπαρξη τεχνολογικών καινοτομιών και ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε επίπεδο 

τιμών. Η επίτευξη των παραπάνω συμβάλλει στην ευημερία των καταναλωτών καθώς και 

στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Τα κύρια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού 

Υπάρχουν τέσσερις (4) περιοχές δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού: 

1. Αντιμονοπωλιακή πολιτική και καρτέλ. 

Εξάλειψη των συμφωνιών μεταξύ ανταγωνιστών, όπως συμφωνίες τιμών που εμποδίζουν 

τον ανταγωνισμό. 

2. Έλεγχος των Συγχωνεύσεων. 

Έλεγχος των συγχωνεύσεων, μεταξύ για παράδειγμα δύο μεγάλων εταιρειών όπου η 

σύνδεση τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγέθυνση τους, εξουσιάζοντας την αγορά. 

3. Απελευθέρωση της Αγοράς. 

Πολιτική απελευθέρωσης της Αγοράς, αναφέρεται κυρίως στην δημιουργία πλαισίου υγιούς 

ανταγωνισμού σε μονοπωλιακές βιομηχανίες όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορά. 

4. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων. 
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Έλεγχος των μέτρων κρατικών ενισχύσεων από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέτρα δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά. 

Παράδειγμα η περίπτωση της APPLE, η οποία σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Ιρλανδίας 

έχει την δυνατότητα να πληρώνει λιγότερους φόρους εισοδήματος, της τάξης του 0,005%-

1%. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή αποφάνθηκε ότι η ειδική αυτή συμφωνία που επιτρέπει την 

APPLE να διοχετεύει τα κέρδη της από τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, μέσω της 

Ιρλανδίας, ώστε να απολαμβάνει ειδικά φορολογικά πλεονεκτήματα, αποτελεί προνομιακή 

μεταχείριση παραβιάζοντας τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Το ποσό που οφείλει η 

Apple  στην  Ιρλανδία  είναι  περίπου  $13 δις  για  τα  έτη  2003-2014  http//www.capital.gr/story/3150336). 

Έλεγχος των Συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ως υπεύθυνη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή επιτροπή 

έχει τη δύναμη να εγκρίνει ή να εμποδίσει συγχωνεύσεις και εξαγορές των μεγαλύτερων 

παγκοσμίως εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιείται για κάθε προγραμματισμένη 

συγχώνευση εταιρειών όπου ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Οι 

κανόνες των συγχωνεύσεων και εξαγορών ισχύουν ακόμη και για εταιρείες εγκαταστημένες 

εκτός  ΕΕ, εφόσον οι εταιρείες στόχοι βρίσκονται στην ενιαία αγορά. 

Η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εγκρίνει μία συγχώνευση υπό όρους αν τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεσμευτούν να διορθώσουν ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, συνέπειας της 

πράξης της συγχώνευσης. 

Κύριοι λόγοι έγκρισης των Σ&Ε 

Οι υπό έλεγχο συγχωνεύσεις για να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή αξιολογούνται 

ως προς τους  παρακάτω οικονομικούς παράγοντες: 

Στατική απόδοση. Οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την 

παραγωγική αποδοτικότητα και οδηγούν σε εξοικονόμηση κόστους. 

Δυναμική απόδοση. Αύξηση των εσόδων των εταιρειών τα οποία χρησιμοποιούνται, σε 

τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης νέων προϊόντων, νέων καινοτόμων παραγωγικών 

διαδικασιών, δημιουργώντας μία μακροχρόνια δυναμική απόδοση όπου παρέχονται κεφάλαια 

για επενδύσεις. 

Ο ρόλος των κεφαλαιαγορών. Οι κεφαλαιαγορές έχουν την δυναμική να διορθώσουν 

συγχωνεύσεις που απέτυχαν να αποδώσουν τα οφέλη που υποσχέθηκαν. Όταν εμφανίζονται 

ανεπιτυχείς συγχωνεύσεις, οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να αποσύρουν την Διοίκηση, η 

file:///C:/Users/giailaogloua/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HO59Y3PJ/3rd%20capital
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οποία οδήγησε σε πτώση της τιμής της μετοχής. Η επιβίωση του ισχυρότερου διασφαλίζει 

την αποδοτικότητα διατηρώντας την Διοίκηση σε εγρήγορση. 

Επιχειρήματα διεκδίκησης Αγοράς. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος διεκδίκησης αγορών 

συμπληρώνει την έννοια της ελεύθερης αγοράς και των συγχωνεύσεων. Η κατάργηση των 

εμποδίων εισόδου σε αγορές, αυξάνει τον ανταγωνισμό και ωθεί τις συγχωνεύσεις και τα 

μονοπώλια στην αύξηση της παραγωγικής απόδοσης τους ώστε να διατηρήσουν την ισχυρή 

τους θέση στην αγορά.  

Επιχειρήματα Επενδύσεων. Χαμηλότερα κόστη και μεγαλύτερες εταιρείες διεκδικούν 

υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων κεφαλαίων που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιχειρήματα Παγκοσμιοποίησης. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ενδυναμώνουν και 

βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση των εταιρειών της Ευρώπης σε σχέση με τις εταιρείες 

που βρίσκονται εκτός Ευρώπης (π.χ. Η.Π.Α.). Είναι σημαντικό για τις βιομηχανίες να 

δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά να αυξάνουν τις αποδόσεις κλίμακας και να 

μειώνουν το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος (LRAC), στοιχεία τα οποία αποτελούν σημαντικά 

συστατικά του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ενίσχυση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης εντός της ΕΕ. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

είναι φυσικό επακόλουθο της Ενιαίας Αγοράς. Η ανάπτυξη και η μεγέθυνση των εταιρειών 

είναι απαραίτητη για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε μία κοινότητα στην οποία ο 

πληθυσμός της είναι πάνω από 500εκ.  

Κύριοι λόγοι απόρριψης των Σ&Ε 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν να δημιουργήσουν μονοπωλιακές καταστάσεις  

καθώς και υπερίσχυση της θέσης των εταιρειών στην αγορά. Αν υπάρχουν σημαντικά 

εμπόδια εισόδου στην αγορά, ο ανταγωνισμός παρεμποδίζεται εις βάρος των καταναλωτών. 

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αδυναμία του μηχανισμού της αγοράς και σε απώλεια της 

οικονομικής ευημερίας. 

Οι συγχωνεύσεις εξετάζονται για να αξιολογηθεί αν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες του 

ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Για παράδειγμα η συγχώνευση μεγάλων ανταγωνιστών μεταξύ 

τους μπορεί να δημιουργήσει ή να ενισχύσει την δεσπόζουσα θέση της εταιρείας η οποία έχει 

ως συνέπεια υψηλότερες τιμές στην αγορά, περιορισμένη δυνατότητα επιλογής και έλλειψη 

καινοτομίας. 
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Διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με το όφελος των συγχωνεύσεων. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία ποικίλουν αναφορικά με το αν οι συγχωνεύσεις βελτιώνουν την επίδοση 

των εταιρειών, είτε αυξάνοντας την κερδοφορία είτε μειώνοντας τα κόστη. Προβλέψεις για 

αυξημένη αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας που θα προέλθουν από την συγχώνευση 

αποδείχθηκαν κάποιες φορές υπερβολικές με την πάροδο του χρόνου. 

Ατέλειες στις Αγορές Κεφαλαίων. Η διοίκηση των εταιρειών και η αγορά δεν λειτουργούν 

άριστα συγχρονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχουν ανεπιτυχείς διοικήσεις εταιρειών που 

παραμένουν στις θέσεις τους για κάποιο διάστημα. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές 

κατέχονται κυρίως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παράλληλα είναι και οι ιδιοκτήτες, 

οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν τις εταιρείες οι ίδιοι σε καθημερινή βάση. Υπάρχει ένας 

διαχωρισμός μεταξύ της ιδιοκτησίας και του ελέγχου από τους managers που επιδιώκουν τα 

δικά τους συμφέροντα  (μισθός)  και όχι την μεγιστοποίηση του κέρδους για τους μετόχους. 

Επιπτώσεις στην απασχόληση. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές σχεδόν πάντα οδηγούν σε 

εξορθολογισμό, ως τμήμα της διαδικασίας μείωσης του κόστους, αποσκοπώντας στην 

αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει απώλεια  των 

θέσεων εργασίας  (διαρθρωτική ανεργία). 

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την 5.2 δις ευρώ προτεινόμενη συγχώνευση 

μεταξύ της UPS και της TNT (εταιρείες διανομών), γιατί η συνένωση των δύο αυτών 

εταιρειών είχε την δυνατότητα να μειώσει τον ανταγωνισμό  και να οδηγήσει σε αύξηση των 

τιμών (European Commission, 2012). 

Τα κύρια σημεία αξιολόγησης της επίπτωσης μιας συγχώνευσης είναι:  

 H θέση στην αγορά της προκύπτουσας εταιρείας, μερίδιο αγοράς και άλλα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. 

 Η δύναμη των εναπομεινάντων ανταγωνιστών. 

 Η αγοραστική δύναμη των πελατών. 

 Ο ενδεχόμενος ανταγωνισμός που θα προκύψει. 

Οι περισσότερες από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές συμβαίνουν στον κλάδο της 

τεχνολογίας και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική ανταγωνισμού. 

Η έρευνα γίνεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και το ερώτημα είναι πάντα αν η πράξη της 

συγχώνευσης θα βελτιώσει ή θα επιβραδύνει τον ρυθμό της καινοτομίας και τα επίπεδα των 

επενδύσεων. 
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3.1.1 Αντιανταγωνιστικές  Πρακτικές στην Ευρώπη 

Οι  αντί- ανταγωνιστικές πρακτικές, είναι στρατηγικές που εφαρμόζονται από εταιρείες οι 

οποίες έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα ώστε να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά. Τέτοιες 

πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν από μία μεμονωμένη εταιρεία αλλά και από πολλές 

εταιρείες μαζί, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με συμφωνίες συμπαιγνίας. Αντί –

ανταγωνιστικές πρακτικές, μεταξύ των άλλων, μπορούν να εμφανιστούν και μέσω των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μπορούν να έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες, αλλάζοντας την δομή της <<σχετικής>> αγοράς και 

αυξάνοντας την έκθεση σε αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές (UNCTAD, 2012). 

Οι εταιρείες που συνωμοτούν μεταξύ τους, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με αρνητικές 

συνέπειες προς το δημόσιο συμφέρον. Ο ανταγωνισμός αναπόφευκτα συνεπάγεται 

αντιπαλότητα μεταξύ των εταιρειών. Όταν μία εταιρεία μειώνει την τιμή σε ένα προϊόν της, ο 

στόχος της είναι τις περισσότερες φορές να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της εις βάρος του 

ανταγωνιστή της. Το ίδιο συμβαίνει και με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά. Η 

παρατήρηση ότι η συμπεριφορά μίας εταιρείας δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στις άλλες 

εταιρείες δεν αποτελεί από μόνη της αντί ανταγωνιστική πρακτική. Φυσιολογικά αυτή είναι 

ένδειξη κανονικής λειτουργίας των δυνάμεων του ανταγωνισμού. Ο εντοπισμός των αντί 

ανταγωνιστικών πρακτικών δεν είναι εύκολος. Οι αντί –ανταγωνιστικές πρακτικές μπορούν 

να λάβουν πολλές μορφές προσπαθώντας να μην προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αρχών 

του ανταγωνισμού. Στην ουσία είναι αθέμιτες πρακτικές που περιλαμβάνουν την κατανομή 

της αγοράς, τον καθορισμό των τιμών και τα είδη που θα παραχθούν. Κάποια παραδείγματα 

είναι  (Riley, 2003): 

Επιθετική πολιτική των τιμών οι οποίες χρηματοδοτούνται από διασταυρούμενες 

επιδοτήσεις. Επιχειρήσεις που κατέχουν ισχυρή θέση σε περισσότερες από μία αγορές 

μπορούν να καθορίσουν τις τιμές τους κάτω του κόστους για ένα χρονικό διάστημα  είτε για 

να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου σε νέους ανταγωνιστές είτε να θέσουν εκτός αγοράς τους 

ανταγωνιστές τους. Μόλις επιτύχει τον σκοπό της η εταιρεία αυξάνει τις τιμές, αυτό 

ονομάζεται επιθετική τιμολόγηση. 

Κάθετος περιορισμός στην αγορά, ο οποίος επιτυγχάνεται με την: 

1. συμφωνία αποκλειστικότητας κατά την οποία ο λιανοπωλητής αναλαμβάνει να διαθέσει 

τα προϊόντα ενός μόνο παραγωγού. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζεται από μακροχρόνια 

συμβόλαια που δεσμεύουν έναν λιανοπωλητή με έναν προμηθευτή. Οι συμβάσεις αυτές 
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μπορούν να διακοπούν από τον λιανοπωλητή με μεγάλο κόστος. Οι συμφωνίες διανομής 

επιδιώκουν να αποτρέψουν το παράλληλο εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από τις 

χώρες με χαμηλές τιμές στις χώρες με υψηλές τιμές. Παράδειγμα η υπόθεση της 

NINTENDO τον Οκτώβριο του 2002 (case no. 35706). 

2. Εδαφική αποκλειστικότητα, κατά την οποία ένας κατασκευαστής παρέχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης των προϊόντων του σε έναν συγκεκριμένο λιανοπωλητή 

σε καθορισμένη όμως περιοχή. 

3. Εκπτώσεις αναλογικές των ποσοτήτων, όταν ο λιανοπωλητής αποδέχεται εκπτώσεις 

τιμών από έναν κατασκευαστή, οι οποίες αυξάνονται  προοδευτικά με την αύξηση των 

ποσοτήτων πώλησης. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί κίνητρο στον λιανοπωλητή να 

προωθήσει τα προϊόντα του κατασκευαστή εις βάρος των άλλων προμηθευτών του. 

4. Άρνηση παροχής, όταν ο κατασκευαστής εξαναγκάζει τον λιανοπωλητή να προμηθεύεται 

όλα τα είδη των προϊόντων του, διαφορετικά αποκλείεται από το χαρτοφυλάκιο των 

πελατών του. 

Η Αντί-μονοπωλιακή πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο της να ανακαλύψει και να διορθώσει 

τέτοιες ενέργειες συμπαιγνίας από τις εταιρείες. Το νομικό πλαίσιο της αντί-μονοπωλιακής 

πολιτικής στην Ευρώπη βασίζεται σε δύο διατάξεις: 

 Στο άρθρο 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007), το οποίο 

απαγορεύει τις συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων φορέων της αγοράς 

οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις οριζόντιες 

(μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο πχ. Χονδρέμποροι) και στις 

κάθετες συμφωνίες (μεταξύ εταιρειών που λειτουργούν σε διαφορετικούς κλάδους, όπως  

για παράδειγμα  παραγωγοί και διανομείς). 

 Στο άρθρο 102  το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης  στην αγορά από 

μία ή περισσότερες εταιρείες (Szczepanski, 2013). 

Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (1/2003) όπου ορίζονται συγκεκριμένες εξουσίες έρευνας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΕΕ), όπως επιθεώρηση και έλεγχος των εγκαταστάσεων και αιτήσεις για την 

παροχή γραπτών πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Η ΕΕ έχει την δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα  μέχρι και 10% επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης που παραβίασε με τις ενέργειες της τα άρθρα 101 και 102. Επίσης 
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συμπεριλαμβάνονται και ειδικοί κανονισμοί αντιμονοπωλιακής πολιτικής σε συγκεκριμένους 

κλάδους της βιομηχανίας.  

Επί της αρχής, οι περιοριστικές συμφωνίες καθώς και οι πρακτικές εναρμόνισης μεταξύ των 

εταιρειών, όπως καθορισμός των τιμών, περιορισμός της παραγωγής, κατανομή της αγοράς, 

εφαρμογή διαφορετικών όρων μεταξύ ισοδύναμων συναλλασσόμενων μερών ή σύναψη 

συμβολαίων που ορίζουν άσχετες με την λειτουργία τους υποχρεώσεις, απαγορεύονται. 

Απαλλαγή από την απαγόρευση έχουν οι συμφωνίες εκείνες που τα ευεργετικά τους 

αποτελέσματα αντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. 

Η ΕΕ έχει τρεις τρόπους δράσης: να κινήσει διαδικασία επί της παράβασης, να επιτρέψει την 

συμφωνία παρέχοντας την άδεια της ή να εκδώσει απαλλαγή της απαγόρευσης για την 

συγκεκριμένη πράξη συμφωνίας ή απαλλαγή για το σύνολο ενός κλάδου πχ. στην 

αυτοκινητοβιομηχανία. 

Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παραβίασης των αντί μονοπωλιακών κανόνων είναι η 

δημιουργία των καρτέλ μεταξύ ανταγωνιστών οι οποίοι ενώνονται για να καθορίσουν τις 

τιμές και να κατανείμουν μεταξύ τους, την αγορά και τους πελάτες. Ο εντοπισμός των 

διεθνών καρτέλ καθώς και των παραβάσεων των διεθνών συγχωνεύσεων απαιτεί την 

συνεργασία πολλών κρατών. 

Σε διεθνείς συγχωνεύσεις μεγάλων πολυεθνικών επηρεάζονται οι αγορές σε παγκόσμιο 

επίπεδο, συνεπώς απαιτείται η συνεργασία των αρχών ανταγωνισμού πολλών γεωγραφικών 

περιοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δυσκολίες συγκέντρωσης πληροφοριών, πολύ 

περισσότερο όταν εμπλέκονται μικρές χώρες (οικονομίες) όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα 

της κοινοποίησης των συγχωνεύσεων. 

Επίσης ανάλογα με την δομή της αγοράς και την θέση των μερών που συγχωνεύονται 

υπάρχει η πιθανότητα να λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις από τις αρχές ανταγωνισμού. 

Σε κάποιες έννομες τάξεις μπορεί να δοθεί η έγκριση της συγχώνευσης χωρίς την ανάληψη 

διορθωτικών μέτρων και σε άλλες να επιβάλλονται διορθωτικά μέτρα για την τελική έγκριση 

(UNCTAD, 2002). Όπως αναφέρεται σε μελέτη της Διάσκεψης Ηνωμένων Εθνών για το 

Εμπόριο και την Ανάπτυξη, το 2002, αναφορικά με τις αντί ανταγωνιστικές πρακτικές, ένα 

τέτοιο παράδειγμα διεθνούς συγχώνευσης  αποτελεί η συγχώνευση της Manitowok με έδρα 

τις H.Π.Α και της Enodis με έδρα την Αγγλία, εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, με 

δραστηριότητα στον χώρο μαζικής εστίας. Στην περίπτωση αυτή επιβλήθηκαν διορθωτικά 
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μέτρα από την ΕΕ και τις Η.Π.Α για την εξάλειψη των προβλημάτων ανταγωνισμού (case 

no.comp/m5180). 

Το 2011, μετά από έρευνα, η ΕΕ επέβαλε υψηλά πρόστιμα 1,47 δις ευρώ σε επτά ομίλους 

εταιρειών, για συμπράξεις  στον τομέα της τεχνολογίας (τηλεοράσεις, οθόνες υπολογιστών). 

Μεταξύ των ετών 1996-2006 οι εταιρείες αυτές, εκ ων οποίων ήταν η LG Electronic, Philips, 

Samsung, Toshiba, Panasonic, καθόριζαν τις τιμές, κατένειμαν τις αγορές και τους πελάτες 

κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ (European Commission- press-

release, 2013). 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΕΕ δεν έχει την δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων, τα 

πρόστιμα ως εργαλείο αποτροπής του σχηματισμού καρτέλ δεν έχουν την ίδια δυναμική. Η 

εκτιμώμενη ζημία λόγω των συμπράξεων κατά τα έτη 2005-2007, που διερευνήθηκαν από 

την ΕΕ, είναι 7,6 δις ευρώ. Σε εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι 20% -25% του όγκου 

εμπορικών συναλλαγών θίγονται από τα καρτέλ (OECD, 2002). 

Υπάρχουν όμως και επικριτικές απόψεις, όπου υποστηρίζεται ότι η Αντί-μονοπωλιακή 

πολιτική της ΕΕ έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, οδηγεί σε 

υψηλό κοινωνικό κόστος, το οποίο συνδέεται με την μαζική ανεργία από την εξάλειψη των 

μονοπωλιακών επιχειρήσεων και απαγορεύει την ύπαρξη των <πρωταθλητών> εταιρειών 

στην Ευρώπη, οι οποίοι θα ενίσχυαν την εικόνα της ως παραγωγός υψηλής ποιότητας. 

Υποστηρίζουν επίσης ότι η πολιτική συγχωνεύσεων μεροληπτεί εις βάρος των μικρών 

κρατών μελών της  ΕΕ  (Forte, 2006). 

Ο ΟΟΣΑ σε μελέτη του (OECD, 2009) υποστηρίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού έρχεται σε 

αντίθεση με την βιομηχανική πολιτική που ένα από τα κύρια στοιχεία της είναι η δημιουργία 

και η προστασία των εθνικών << πρωταθλητών>> εταιρειών. 

3.1.2 Δεσπόζουσα Θέση (Single and Collective) 

Ο κανονισμός των Συγχωνεύσεων της ΕΕ υφίσταται για να προλαμβάνει τυχόν αλλαγές στην 

δομή της αγοράς, οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 

(Council Regulation (EC) No.139/2004). Οι συγχωνεύσεις των εταιρειών μπορούν να 

οδηγήσουν σε τέτοιου είδους αλλαγές, με την αύξηση των τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών 

στην <<σχετική αγορά>>. Ο όρος <<σχετική αγορά>> συνδυάζει την αγορά του προϊόντος 

και την γεωγραφική αγορά οι οποίες  ορίζονται ως εξής (Eur-Lex-31997Y1209(01): 
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Η σχετική αγορά προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που 

θεωρούνται ανταλλάξιμα ή υποκατάστατα από τον καταναλωτή λόγω των χαρακτηριστικών 

τους, των τιμών τους και την προβλεπόμενη χρήση τους. 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή και υπηρεσιών όπου οι όροι 

ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς. 

Το άρθρο 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι <<κάθε 

καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης 

τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, απαγορεύεται ως 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά  κατά το μέτρο που δύναται να επηρεάσει το εμπόριο 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ>>  (Eur-Lex-12008E102). 

Η δεσπόζουσα θέση είναι μια κατάσταση κατά την οποία η οικονομική δύναμη που κατέχει 

μία επιχείρηση της επιτρέπει να παρεμποδίσει την διατήρηση του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και να συμπεριφέρεται ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές 

της, τους πελάτες της και τους τελικούς καταναλωτές της. 

Τα μερίδια της σχετικής αγοράς αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο αποτίμησης  της θέσης της 

επιχείρησης στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η Επιτροπή ανταγωνισμού της 

ΕΕ θεωρεί ότι όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο της αγοράς μιας επιχείρησης και όσο 

μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος που το κατέχει  τόσο περισσότερο πιθανό είναι να 

κατέχει κυρίαρχη θέση. Εάν μία επιχείρηση έχει μερίδιο αγοράς λιγότερο του 40% είναι 

απίθανο να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από μόνη της δεν είναι παράνομη αν αυτή  είναι αποτέλεσμα 

της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κυρίαρχη 

θέση στην αγορά  η οποία μπορεί να εμποδίσει την απόδοση του ανταγωνισμού αλλά ακόμη 

περισσότερο μία συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει ή να ενδυναμώσει μία συλλογική 

δεσπόζουσα θέση στην σχετική αγορά γιατί αυξάνεται η πιθανότητα συντονισμένης 

συμπεριφοράς των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στην αγορά. 

Ο Chamberlin με την θεωρία του μονοπωλιακού ανταγωνισμού εξήγησε τις βραχυπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες ισορροπίες των επιχειρήσεων που συμβαίνουν στον μονοπωλιακό 

ανταγωνισμό. Με την θεωρία του αναλύει μία εντελώς νέα διάρθρωση της αγοράς, εκτός από 

την κλασσική του μονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισμού. Η νέα αυτή δομή της αγοράς 

αποτελείται από πολλούς παραγωγούς οι οποίοι ενεργούν μονοπωλιακά ακόμη κι αν η αγορά 
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στο σύνολο της μοιάζει να είναι απόλυτα ανταγωνιστική. Αποδεικνύει ότι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων είναι άσχετος από την επίτευξη ανταγωνιστικού αποτελέσματος. Στην 

πραγματικότητα από την άποψη της κοινωνικής πρόνοιας και της διαφοροποίησης των 

προϊόντων, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι το επιθυμητό πλαίσιο (Chamberlin, 1933). 

<<Ο τέλειος ανταγωνισμός  φαίνεται να έχει την ίδια τιμή όπως το τέλειο μονοπώλιο>> 

(Chamberlin, 1935). 

Στην αγορά  υπάρχει πάνω από ένας  ανταγωνιστής, συνεπώς δεν είναι μονοπώλιο αλλά μια 

επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που  κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά. 

Μία από τις πρώτες υποθέσεις που εκδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κατάχρηση 

Δεσπόζουσας θέσης ήταν η υπόθεση Hoffman-La Roche, η οποία οριοθέτησε και την έννοια 

της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ως την προσφυγή σε μεθόδους διαφορετικούς από 

εκείνους που διέπουν τον φυσιολογικό ανταγωνισμό προϊόντων ή υπηρεσιών, στα πλαίσια 

των εμπορικών συναλλαγών  και έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διατήρησης του 

ανταγωνισμού που ακόμη υφίσταται στην αγορά ή την ανάπτυξη του ανταγωνισμού (Eur-

Lex. 61976J0085). 

Η καταχρηστική συμπεριφορά συνίσταται κυρίως σε πρακτικές αποκλεισμού των 

ανταγωνιστών, όπως επιθετική πολιτική τιμών, αποκλειστικότητα, άρνηση προμήθειας 

προϊόντων ή υπηρεσιών, εξάρτηση σύναψης συμβάσεων όπου μία επιχείρηση η οποία κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά αρνείται να προμηθεύσει τα προϊόντα της σε άλλη εκτός αν 

αποδεχθεί να προμηθευτεί και άλλα της προϊόντα, διάκριση μεταχείρισης όπου η εταιρεία που 

κατέχει δεσπόζουσα θέση εφαρμόζει διαφορετικούς συναλλακτικούς όρους σε ισοδύναμες 

συναλλαγές  (Κοτσίρης, 2012). 

Οι συγχωνεύσεις  έχουν ως σκοπό την αύξηση της οικονομικής δύναμης της επιχείρησης και 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων ανταγωνιστών. Μεγάλες 

πολυεθνικές συνενώνονται καταλαμβάνοντας κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά. Σε 

κάποιους βιομηχανικούς κλάδους όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, με τις συγχωνεύσεις 

δημιουργείται ολιγοπώλιο, δηλαδή συγκέντρωση της δύναμης της αγοράς σε λίγες 

επιχειρήσεις παγκοσμίως. Οι ηγέτιδες επιχειρήσεις στην αγορά είναι λίγες, γνωρίζονται 

μεταξύ τους και αντιλαμβάνονται την επίπτωση του καθορισμού των τιμών. 

Ο ορισμός της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης (collective dominance) περιγράφεται από τις 

οικονομικές θεωρίες μαζί με τη νομοθεσία. Η συλλογική δεσπόζουσα θέση αναφέρεται σε 

κατάσταση ολιγοπωλίου της αγοράς. Οι επιχειρήσεις σε μία αγορά ολιγοπωλίου μπορούν να 
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έχουν κοινή συμπεριφορά κατόπιν συμφωνίας. Το άρθρο 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι δεσπόζουσα θέση μπορούν να κατέχουν δύο ή περισσότερα 

νομικά ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες που ενεργούν ή εμφανίζονται ως συλλογική 

οντότητα. Οι αγορές ολιγοπωλίου είναι σύνθετες και δύσκολο να αναλυθούν καθιστώντας 

την εφαρμογή του άρθρου 102 δύσκολη. 

Αν δύο επιχειρήσεις συμφωνήσουν να αυξήσουν τις τιμές παραβιάζουν το άρθρο 101 της 

Συνθήκης το οποίο απαγορεύει τις αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές. Στην περίπτωση όμως που 

δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ενεργούν συνεργατικά αποκομίζοντας οφέλη από την 

συλλογική ισχύ τους στην αγορά, η οποία είναι διαιρεμένη μεταξύ τους, προκύπτουν  

προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας. 

Το ολιγοπώλιο εξ ορισμού δεν είναι ο τέλειος ανταγωνισμός αλλά ούτε και το μονοπώλιο. 

Υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις στην αγορά που αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους. Οι συμπαιγνίες 

μεταξύ των επιχειρήσεων είναι είτε σιωπηρές (tacit coordination) είτε με την μορφή 

συμπράξεων με δεσμευτικές συμβάσεις (Europe economics.com, 2001). Τα μοντέλα του 

ολιγοπωλίου (Cournot, Stackellberg, Bertrand) δεν λαμβάνουν υπόψη τους την δυνατότητα 

συμπαιγνίας. 

Πιο συγκεκριμένα στο μοντέλο ολιγοπωλίου του Cournot (1838) οι επιχειρήσεις επιλέγουν 

τις ποσότητες που θα παράγουν για να μεγιστοποιήσουν τα ατομικά τους κέρδη. Η απόφαση 

της επιλογής των μονάδων που θα παράγουν δεν βασίζεται στην συνεργασία με τους 

ανταγωνιστές τους, όταν αποφασίζουν την ποσότητα παραγωγής τους λαμβάνουν τις 

ποσότητες παραγωγής των αντιπάλων τους ως δεδομένες θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει 

αλλαγή της ποσότητας παραγωγής σε απάντηση της δικής τους απόφασης. Το αποτέλεσμα 

του μοντέλου είναι μια τιμή μεταξύ της ανταγωνιστικής και της μονοπωλιακής τιμής με την 

τιμή ισορροπίας να πλησιάζει το ανταγωνιστικό επίπεδο ως ο αριθμός των επιχειρήσεων 

βαίνει στο άπειρο. Οι ποσότητες στο μοντέλο Cournot ονομάζονται <<στρατηγικά 

υποκατάστατα>>,  που σημαίνει ότι η αναμενόμενη αύξηση παραγωγής από μία επιχείρηση 

καλύπτεται από την συρρίκνωση της παραγωγής των άλλων επιχειρήσεων (Europe 

economics, 2001). 

Στο μοντέλο του Stackellberg (1934) μία επιχείρηση είναι ο ηγέτης, ο οποίος επιλέγει πρώτος 

την ποσότητα που δεσμεύεται ότι θα παράγει. Οι άλλες επιχειρήσεις που ακολουθούν 

επιλέγουν την ποσότητα παραγωγής με δεδομένο την απόφαση της ηγέτιδας επιχείρησης. 

Όπως και στο μοντέλο του Cournot οι συγχωνεύσεις είτε μεταξύ δύο ακόλουθων 

επιχειρήσεων είτε μεταξύ του ηγέτη και μίας ακόλουθης επιχείρησης θα έχει ως αποτέλεσμα 
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την συρρίκνωση της παραγωγής των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων σε αντιδιαστολή της 

επέκτασης της παραγωγής των εταιριών που δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση (Europe 

economics, 2001). 

Ο Bertrand (1883) εισήγαγε ένα απλό μοντέλο ανταγωνισμού των τιμών κατά το οποίο οι 

επιχειρήσεις παράγουν ομοιογενή προϊόντα και είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο της 

ζήτησης που αντιμετωπίζουν. Οι καταναλωτές αγοράζουν από την επιχείρηση με την 

χαμηλότερη τιμή. Σε κατάσταση ισορροπίας όλες οι επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους 

στο οριακό κόστος ή αν το κόστος τους διαφέρει, μόνο η επιχείρηση με το χαμηλότερο 

κόστος παράγει σε τιμή κάτω του κόστους, της επιχείρησης με το υψηλότερο κόστος  (Europe 

economics, 2001). 

Στα μοντέλα ολιγοπωλίου που περιεγράφηκαν παραπάνω, οι επιχειρήσεις ενεργούν 

μεμονωμένα με στόχο την ατομική μεγιστοποίηση των κερδών τους. Τα κέρδη τους στον 

ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό είναι χαμηλότερα από τα κέρδη του μονοπωλίου. Οι επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν με συμφωνίες μεταξύ τους, σιωπηρές ή ρητές να περιορίσουν τις παραγωγές ή 

να αυξήσουν τις τιμές μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους. Συμπαιγνία σημαίνει κοινή 

μεγιστοποίηση του κέρδους και αποτελεί επιλογή για ομάδα επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με μελέτη της Europe economics (2001), η οποία της ανατέθηκε από την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή, οι παράγοντες αύξησης της πιθανότητας δημιουργίας συλλογικής 

δεσπόζουσας θέσης και κατά επέκταση <συνεργασίας> μεταξύ των επιχειρήσεων, που πρέπει 

να εξετάζονται κατά την έρευνα των συγχωνεύσεων είναι: 

 Μικρός αριθμός των επιχειρήσεων. Ο μικρός αριθμός των επιχειρήσεων ενισχύει την 

ικανότητα τους να καταλήξουν σε σιωπηρή συμφωνία και να την διατηρήσουν με την 

πάροδο του χρόνου. Σε μια ιδιαίτερα συγκεντρωτική αγορά είναι απαραίτητο να 

προβλεφθεί η ολιγοπωλιακή αλληλεξάρτηση που οδηγεί σε σιωπηρή συμπαιγνία. Όσο 

περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχουν, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση της  μεμονωμένης 

ενέργειας μιας επιχείρησης αναφορικά με τις συνολικές παραμέτρους της αγοράς. 

 Φραγμοί Εισόδου. Στα μοντέλα της θεωρίας παιγνίων ο αριθμός των παικτών είναι 

καθορισμένος. Είναι σαφές ότι η είσοδος άλλων επιχειρήσεων με πολύ μικρό κόστος 

καθιστά την συμπαιγνία ασύμφορη. Η βασική ιδέα είναι ότι χωρίς εμπόδια εισόδου 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν 

μεγάλα κέρδη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Οι 

φραγμοί εισόδου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (German Merger 
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Guidelines Bundeskartellamt, 2000) νομικοί, διαρθρωτικοί και στρατηγικοί. Οι νομικοί 

φραγμοί έχουν σχέση με τους ειδικούς κανονισμούς του κλάδου της βιομηχανίας, για 

παράδειγμα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα διαρθρωτικά εμπόδια περιλαμβάνουν υψηλά 

εφάπαξ κόστη, τις οικονομίες κλίμακας, τον περιορισμό της πρόσβασης στους 

αναγκαίους πόρους καθώς και τεχνικούς φραγμούς. Τα στρατηγικά εμπόδια είναι αυτά 

που συνειδητά δημιουργήθηκαν από καταστημένους φορείς ώστε να αποτρέψουν την 

είσοδο στην αγορά, για παράδειγμα μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τους αγοραστές και 

προμηθευτές, συμβάσεις  αποκλειστικότητας (Europe economics, 2001).   

 Διαφάνεια της Αγοράς. Ο όρος διαφάνεια της αγοράς <market transparency> 

αναγνωρίζεται ως ένα χαρακτηριστικό της αγοράς που διευκολύνει την σιωπηρή 

συμπαιγνία (Overgaard and Møllgaard, 2007). Η διαφάνεια της αγοράς  αναφέρεται στην 

διαφάνεια στην παραγωγή, στην δυναμικότητα, στις τιμές, στην Έρευνα και Ανάπτυξη, 

στην διαφήμιση. Σε μια αγορά με διαφάνεια οι στρατηγικές των επιχειρήσεων, τα κίνητρα 

τους, μπορούν να παρατηρηθούν εύκολα από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 

αγορά. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η διευκόλυνση της παρατήρησης τυχόν 

αποκλίσεων δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συντονιστούν σε αθέμιτη 

ισορροπία. 

 Σταθερότητα ζήτησης. Αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρατηρήσουν τις τιμές που 

χρεώνονται ή τις ποσότητες που παράγονται από τους αντιπάλους τους αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες συμμόρφωσης λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πληροφοριών. Η μεταβλητότητα 

της ζήτησης περιορίζει τις επιχειρήσεις να συντονιστούν μεταξύ τους. Σταθερή ζήτηση 

και χαμηλή αβεβαιότητα είναι παράγοντες διευκόλυνσης της συμπαιγνίας. 

 Συμμετρία. Η συμμετρική δομή της αγοράς παρέχει ένα ακόμη πλεονέκτημα επιδίωξης 

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από τις επιχειρήσεις. Η συμμετρία των επιχειρήσεων ως 

προς τις δομές κόστους, το μέγεθος, τον βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης,  παρέχει την 

δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ τους σε συμπαιγνία. 

 Ομοιογένεια προϊόντων. Αν τα προϊόντα είναι διαφοροποιημένα και οι επιχειρήσεις 

παράγουν ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων μπορεί να υποστηριχθεί ότι δυσκολεύεται η 

σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων. Ωστόσο οι Ross & Baziliaouskas (2000), 

επεσήμαναν ότι οι επιχειρήσεις σε μία τέτοια κατάσταση θα μπορούσαν να επιλέξουν να 

συνεργαστούν με άλλους τρόπους όπως μερισμός μεταξύ τους της αγοράς και των 

πελατών. Η ομοιογένεια των προϊόντων καθιστά την αγορά περισσότερο διαφανή 

μειώνοντας τις παραμέτρους εστίασης. 
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 Αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη μπορεί να ενεργήσει ως αντιστάθμισμα της 

δύναμης της αγοράς, της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από μία ομάδα επιχειρήσεων. 

Αν οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές και να επιλέξουν τις 

καλύτερες εναλλακτικές μπορούν να παρουσιάσουν ισχυρή αντίσταση, αποτρέποντας τις 

επιχειρήσεις από την κατοχή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο η αγοραστική 

δύναμη δεν ορίζεται μόνο από την σύγκριση των τιμών αλλά και από την αντίδραση τους 

σε ενδεχόμενη αύξηση των τιμών. Ισχυροί και συγκεντρωμένοι αγοραστές είναι σε θέση 

να προκαλέσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών τους. 

Η Airtours –First Choice (Airtours/First Choice Case No IV/M 1524) ήταν η πρώτη 

περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την συγχώνευση γιατί η 

ενδεχόμενη συνένωση των εταιρειών θα είχε μειώσει τον αριθμό των μεγάλων ανταγωνιστών 

από τέσσερις σε τρείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι η μείωση των ανταγωνιστών θα 

οδηγούσε σε μείωση του ανταγωνισμού. Η ΕΕ παρατήρησε ότι μετά την συγχώνευση η 

αλληλεξάρτηση των μερών, η διαφάνεια της αγοράς, θα ωθούσε τις επιχειρήσεις που θα είχαν 

απομείνει σε συνεργασία.  

 

3.2.Εταιρικό Δίκαιο - Ανταγωνισμός  (Corporate Law Competition) 

Ο Porter με το βιβλίο του <The competitive advantage of Nations> (Porter, 1990) βοήθησε 

στην αναγνώριση των μεταβλητών εκείνων που παρέχουν εξηγήσεις για την μεταβαλλόμενη 

μορφή της διεθνούς παραγωγής σε συγκεκριμένες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του 

εμπλούτισε την γνώση μας, γιατί οι εταιρίες που εδρεύουν σε κάποιες χώρες έχουν διεισδύσει 

επιτυχώς σε συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες και όχι σε άλλες και γιατί κάποιες 

χώρες προσελκύουν την συμμετοχή ξένων επενδύσεων σε δραστηριότητες προστιθέμενης 

αξίας. 

Με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών, ο Porter ερμηνεύει την ικανότητα των 

κρατών να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν 

ανταγωνιστικοί στην διεθνή αγορά. Ο Porter παρομοιάζει τους παράγοντες αυτής της 

ικανότητας με ένα διαμάντι, που περιλαμβάνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 

διαμορφώνουν το περιβάλλον, στο οποίο οι τοπικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και 

προωθούν ή εμποδίζουν την δημιουργία της ανταγωνιστικής αγοράς (Dunning, 1990). 

Ο Porter (1990), αναλύει τέσσερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μιας χώρας: 1) Την εγχώρια ποσότητα και ποιότητα της ζήτησης για αγαθά και 

υπηρεσίες (demand conditions). 2) Το επίπεδο και η σύνθεση των πόρων που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (Factor conditions). 3) Την φύση 
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και έκταση του εγχώριου ανταγωνισμού καθώς και την στρατηγική και την οργανωτική δομή 

των επιχειρήσεων (Firm strategy, structure and rivalry). 4) Την έκταση στην οποία οι 

επιχειρήσεις είναι ικανές να ωφεληθούν από συγκεντρωτικές ή εξωτερικές οικονομίες, 

δημιουργώντας συνεργατικούς οργανισμούς σχετιζόμενων ή και συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων (Related and supporting industries). 

Σύμφωνα με τον Dunning (1999), δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μεταβλητές, ο ρόλος 

των κυβερνήσεων των κρατών και το ρίσκο. 

Ο Porter περιορίζει τον ρόλο των κυβερνήσεων περισσότερο ως διαμορφωτή του πλαισίου 

της δομής και της απόδοσης της χώρας και όχι ως <<διαμάντι>> του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος. Οι κυβερνήσεις έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την ικανότητα και 

την κινητικότητα τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων (Dunning, 1999). Στις  

διεθνείς εμπορικές συναλλαγές με τις πολιτικές τους και τους κανονισμούς μπορούν να 

επηρεάσουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI), τον τρόπο και την έκταση που μία χώρα  

συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο. 

Στην Ευρώπη της Ενιαίας αγοράς η διαφοροποίηση των κανονισμών του Εταιρικού Δικαίου 

μεταξύ των κρατών – μελών δυσχεραίνει την οικονομική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις υποθέσεις των Centros (C-212/1997), 

Uberseering (C-208/2000) και Inspire Art (C-167/2001) θέτουν σε ενέργεια τις διεργασίες 

ρύθμισης του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρικών δικαίων των κρατών - μελών. Με τις 

αποφάσεις του αυτές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι η <θεωρία της 

πραγματικής έδρας> είναι αντίθετη με την αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης (Gelter, 

2005). Οι περιορισμοί από τα εθνικά δίκαια στην ελευθερία της εγκατάστασης δεν 

υποστηρίζονται, εκτός κι αν συντρέχουν λόγοι γενικού συμφέροντος. Κάθε μία από τις εν 

λόγω αποφάσεις αναφέρεται στην μεταχείριση των εταιρειών από το κράτος – μέλος Β, που 

έχουν συσταθεί στο κράτος – μέλος Α, αλλά έχουν την πραγματική τους έδρα στο κράτος –

μέλος  Β. 

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα ιδρύθηκε μεταξύ των άλλων με στόχο την διαμόρφωση μιας 

πραγματικής κοινής αγοράς. Η πληθώρα των διαφορετικών κανόνων των εθνικών εταιρικών 

δικαίων παρεμποδίζει την ελευθερία κινητικότητας των εταιρειών. Επίσης, θα μπορούσε η 

διαφορετικότητα των εθνικών νόμων να αποτελέσει κίνητρο για την μεταφορά των 

δραστηριοτήτων ή της νομικής μορφής των εταιρειών σε άλλες δικαιοδοσίες, ώστε να 

αποφευχθεί, όχι κατά ανάγκη για οικονομικούς λόγους, η συμμόρφωση με τους εσωτερικούς 

κανόνες του εταιρικού δικαίου.  
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Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Inspire Art Ltd. Η εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης συστήθηκε με έδρα στο Ην. Βασίλειο και διατηρεί υποκατάστημα στο Άμστερνταμ 

που είναι και ο τόπος κατοικίας του μοναδικού Διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας. Η 

δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πώληση έργων τέχνης. Ο σκοπός της σύστασης της 

εταιρείας στην Αγγλία ήταν για να επωφεληθεί από το ευνοϊκότερο καθεστώς συστάσεως 

εταιρειών. Το Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ αποφάνθηκε ότι η εταιρεία ανήκει στις <ψευδό 

– αλλοδαπές> κατά την έννοια του ολλανδικού δικαίου, και ως εκ τούτου επιβάλλονται 

πρόσθετες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση (ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 18.000 

ευρώ). Το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η σύσταση της εταιρείας στο πρώτο κράτος –

μέλος και η άσκηση δραστηριοτήτων της αποκλειστικώς στο κράτος μέλος της εγκατάστασης 

δεν αναιρεί το δικαίωμα της ελευθερίας της εγκατάστασης όπως ορίζεται από την συνθήκη 

της ΕΚ (Κοτσίρης, 2012). Στην ουσία, με την απόφαση αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

προετοιμάζει τις διεργασίες υλοποίησης του κανονιστικού ανταγωνισμού του ευρωπαϊκού 

δικαίου των κρατών –μελών. 

Υπάρχουν όμως και άλλες επιπτώσεις αυτές της αύξησης του κόστους συναλλαγής που 

προκύπτει στις εταιρείες όταν κάνουν διασυνοριακές συμφωνίες, στις οποίες εμπλέκονται 

πτυχές του εταιρικού δικαίου, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων και 

επενδύσεις. Η λύση είναι η εναρμόνιση των εταιρικών δικαίων των κρατών –μελών της ΕΕ 

(Armour, 2005). 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προοπτική της από-συναρμολόγησης του παραδοσιακού 

συστήματος των εθνικών εταιρικών νομοθεσιών προκειμένου να εκπληρωθεί η <ελευθερία 

της εγκατάστασης> αναγεννήθηκε από τις αποφάσεις των παραπάνω γνωστών υποθέσεων. 

Προγενέστερα των αποφάσεων οι προσπάθειες για την εισαγωγή ενός συστήματος 

<αμοιβαίας αναγνώρισης> εταιρικών δικαίων μεταξύ των κρατών – μελών, απέτυχε λόγω της  

έλλειψης συναίνεσης  (Wouters, 2000). 

Τέτοιο σύστημα, αμοιβαίας αναγνώρισης (mutual recognition) υπάρχει στις Η.Π.Α. όπου η 

αμοιβαία αναγνώριση των διαιρετικών εταιρικών δικαίων των ομόσπονδων πολιτειών είναι 

σε ισχύ. Οι πολιτείες των Η.Π.Α. έχουν την δυνατότητα να παρέχουν διαφορετικά εταιρικά 

δίκαια και οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής εγκατάστασης, σε 

όποια πολιτεία επιθυμούν. Κατά συνέπεια ο κανονιστικός ανταγωνισμός στις Η.Π.Α. μεταξύ 

των ομοσπονδιακών κρατών είναι πολύ σημαντικός. Στην βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 

μελετών αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, τα προβλήματα και την λειτουργικότητα της 

αγοράς του κανονιστικού ανταγωνισμού στις Η.Π.Α. (Bebchuk, 1992, Romano,1985). Η 
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εισαγωγή της αρχής της <αμοιβαίας αναγνώρισης> στην ΕΕ μπορεί να προκαλέσει τέτοιου 

είδους ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. 

Σύμφωνα με τους Heine & Kerber (2002), η θεωρητική συζήτηση σχετικά με τον 

ανταγωνισμό κανονισμών είναι μέρος ενός ευρύτερου και έντονων διαφορών θέμα το οποίο 

συνδέεται με τους όρους <<ανταγωνισμός των συστημάτων>>, <θεσμικός ανταγωνισμός>, 

<γεωγραφικός ανταγωνισμός>,  <ομοσπονδιακός ανταγωνισμός>. Η αυξανόμενη σημασία 

του ανταγωνισμού κανόνων μεταξύ των κρατών είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησής. Η εφαρμογή του παραδείγματος της αγοράς στον τομέα των κρατικών 

υπηρεσιών, όπως δημόσια αγαθά και νομικοί κανόνες, είναι πρόσφορο λόγω της αύξησης της 

κινητικότητας των ατόμων, των επιχειρήσεων και των συντελεστών παραγωγής. 

Για μεγαλύτερη σαφήνεια θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός του ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών ή των δικαιοδοσιών αφενός και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρικών κανόνων 

δικαίου (regulatory competition) (Heine & Kerber, 2002). Στον ανταγωνισμό μεταξύ 

διαφορετικών δικαιοδοσιών τα κράτη έχουν την θέση των προμηθευτών, των δημόσιων 

αγαθών, νομικών κανόνων και φόρων, οι επιχειρήσεις και τα άτομα αποτελούν τους πελάτες. 

Οι <προμηθευτές>, τα κράτη, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν τους 

<πελάτες> οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά με την τοποθεσία τους ανάλογα με τα συγκριτικά  

οφέλη των διαφορετικών δικαιοδοσιών. Συνεπώς, οι κανονισμοί είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας για την επιλογή της εγκατάστασης, οι νομικοί κανόνες και οι κανονισμοί 

μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σύγκριση με 

άλλες δικαιοδοσίες.  

Οι Heine & Kerber (2002), σε άρθρο τους, διαχωρίζουν τον ανταγωνισμό κανόνων σε δύο 

τύπους, τον τύπο Α όπου οι δικαιοδοσίες προσπαθούν να βελτιώσουν τους κανονισμούς τους 

ώστε να επιταχύνουν την ανταγωνιστικότητα τους σε γεωγραφικό επίπεδο και τον 

ανταγωνισμό τύπου Β, όπου η επιλογή μεταξύ διαφορετικών κανόνων εταιρικών δικαίων 

επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται η αλλαγή της δικαιοδοσίας. Στην πρώτη περίπτωση 

ο ανταγωνισμός για καλύτερους νομικούς κανόνες είναι περισσότερο έμμεσος μιας και οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το εταιρικό δίκαιο που διέπει την τοποθεσία της εγκατάστασης 

τους. Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει η μορφή του άμεσου ανταγωνισμού γιατί οι 

επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα της κινητικότητας σε άλλες δικαιοδοσίες  χωρίς να χρειάζεται 

να υιοθετήσουν την εταιρική νομοθεσία των εγκαταστάσεων τους, όπως συμβαίνει στις 

Η.Π.Α. 
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Στις Η.Π.Α. οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τους νομικούς κανόνες για την 

λειτουργία τους μεταξύ εταιρικών δικαίων των 50 ομόσπονδων κρατών. Ιστορικά αυτό το 

σύστημα δεν σχεδιάστηκε σκόπιμα αλλά προέκυψε στο πλαίσιο της καταπολέμησης των 

trusts και των μονοπωλίων στα τέλη του 19ου αιώνα (Sherman Act, 1890), όταν η κυβέρνηση 

του New Jersey προσπάθησε να δώσει στα trusts και στα μονοπώλια ελεύθερη εγκατάσταση, 

σε αντάλλαγμα καταβολής φόρου για την χρησιμοποίηση του εταιρικού δικαίου της 

(Shughart and Tollison, 1985, Grandy, 1989). Η συμμετοχή των πολιτειών των Η.Π.Α. στον 

ανταγωνισμό των εταιρικών κανόνων οδήγησε στην ανάπτυξη του <φόρου δικαιόχρησης> 

(Franchise Tax). Έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση σχετικά με την λειτουργικότητα αυτού του 

είδους ανταγωνισμού κανόνων τα τελευταία χρόνια. Οι υποστηρικτές της θέσης ότι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρικών κανόνων δικαίου στις Η.Π.Α. έχει περισσότερα θετικά 

από αρνητικά αποτελέσματα, έχουν αυξηθεί  (Romano,1993, Easterbrook  and Fischel, 1996).  

Οι εταιρικοί νόμοι των Ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό νομικής 

διαφοροποίησης. Η βασική ιδέα είναι ότι ο κανονιστικός ανταγωνισμός μεταξύ εταιρικών 

δικαίων μπορεί να ληφθεί ως μία διαδικασία πειραματισμού η οποία οδηγεί στην εμφάνιση 

και επιλογή των ανώτερων εταιρικών δικαίων. Η λειτουργία του ανταγωνισμού υποδηλώνει, 

από την πλευρά της ζήτησης, ότι οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εκείνες 

τις μορφές της εταιρικής διακυβέρνησης που είναι οι πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες τους. 

Από την πλευρά της προσφοράς ένας εφαρμόσιμος κανονιστικός ανταγωνισμός υποδηλώνει 

ότι κάποια τουλάχιστον από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους 

εταιρικούς κανονισμούς ώστε να πεισθούν οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε αυτά, 

αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους στην αγορά της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρικών δικαίων αναφέρεται στην εμφάνιση 

κάποιας μορφής δυναμικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών για την δημιουργία 

νομικών μεταρρυθμίσεων και της διάδοσης τους μέσω της άσκησης επιρροής στα υπόλοιπα 

κράτη –μέλη. Στην Ευρώπη οι εταιρικοί νόμοι των κρατών μελών ανήκουν σε διαφορετικά 

νομικά μοντέλα (Αγγλικό Δίκαιο, Γερμανικό Δίκαιο, δίκαιο των Σκανδιναβικών χωρών, 

Γαλλικό Δίκαιο) ενώ στις Η.Π.Α. παρά τις σημαντικές διαφορές των εταιρικών νόμων μεταξύ 

των πολιτειών, υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά ώστε να θεωρούνται ότι ανήκουν στο 

ίδιο νομικό μοντέλο. Ο ανταγωνισμός κανόνων στην Ευρώπη λειτουργεί διαφορετικά από τις 

Η.Π.Α. εξαιτίας των διαφορετικών νομικών προτύπων.  

Ένα από τα προβλήματα της ενσωμάτωσης ενός ευρωπαϊκού μοντέλου εταιρικών κανόνων 

θα μπορούσε να είναι τα διαφορετικά μεγέθη των κρατών μελών που συνεπάγεται ότι οι 
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εθνικοί εταιρικοί κανόνες υιοθετούνται από ένα πολύ διαφορετικό αριθμό ατόμων και 

επιχειρήσεων. Αυτό δίνει την  δυνατότητα στις μεγάλες χώρες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα παρέχοντας ελκυστικότερους εταιρικούς νόμους. Επίσης οι δυναμικές 

οικονομίες κλίμακας μπορεί να οδηγήσουν σε ένα κυρίαρχο εταιρικό δίκαιο που θα μπορούσε 

να εκτοπίσει όλα τα άλλα νομικά μοντέλα. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η πολιτεία New Jersey των Η.Π.Α. προκειμένου να προσελκύσει 

μεγάλα trusts, παρείχε πλεονεκτήματα ευκολίας σύστασης των επιχειρήσεων καθώς και 

ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης δίνοντας την δυνατότητα μειωμένης απόδοσης φόρων 

λόγω των ενδο-ομιλιακών συναλλαγών (transfer pricing). Εκείνη την εποχή καθιερώθηκε και 

ο φόρος δικαιόχρησης <franchise tax>, φόρος – εισφορά των ομίλων προς την κυβέρνηση 

που δεν υπολογίζεται με βάση το εισόδημα αλλά βασίζεται στην καθαρή αξία του κεφαλαίου 

που κατέχει η εταιρεία. Το 1913 ο κυβερνήτης Woodrow Wilson στην προσπάθεια του να 

γίνει πρόεδρος αντέστρεψε αυτήν την ευνοϊκή πολιτική οδηγώντας τα Trusts να 

εγκατασταθούν στην πολιτεία Delaware που είχε αντιγράψει το εταιρικό δίκαιο του New 

Jersey. Η πολιτεία Delaware μέχρι και σήμερα είναι η έδρα των μεγαλύτερων ομίλων. Για 

την Ευρώπη ή τις χώρες που ανήκουν στην EEA (European Economic Area) να μετατραπούν 

σε Delaware καθίσταται δύσκολο τόσο λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούσαν 

στα  τέλη του 19ου αιώνα, ταχεία διαδικασία συγκέντρωσης στην εκβιομηχάνιση η οποία 

έφερε μεγάλο τμήμα της οικονομίας πρώτα στο New Jersey και μετά στο Delaware, αλλά και 

λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. 

Κύρια πλεονεκτήματα του Delaware αποτελούν η εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο καθώς και 

η ταχεία δικαστική διαδικασία. Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της κυρίαρχης θέσης του 

εταιρικού δικαίου του Delaware είναι εκτός από την καλή κατανόηση των επιχειρηματικών 

πρακτικών, η προβλεψιμότητα που προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων διαφορών  

και αποφάσεων που ανέκυψαν κατά το παρελθόν (Gelter, 2005). Τα νομικά συστήματα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλο όγκο υποθέσεων είναι σε καλύτερη θέση και οδηγούνται σε 

ταχύτερη ανάπτυξη. 

Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και την εφαρμογή των νόμων που 

διέπουν την οικονομική ολοκλήρωση, παρουσιάστηκε μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης που 

οδηγεί σε διακρίσεις. Τρεις είναι οι λόγοι της διαφοροποίησης, α) το κράτος-μέλος έχει την 

δυνατότητα να σχεδιάζει λιγότερο εξειδικευμένες οδηγίες ώστε να του επιτρέπεται η ευελιξία 

στην εφαρμογή β) Οι πολιτικές οι οποίες έχουν εγκριθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να 

είναι αντίθετες με τις τοπικές κυβερνήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την στρεβλωμένη 
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εφαρμογή τους και γ) κάποιοι κανόνες που σχεδιάζονται για την βελτίωση της Ενιαίας 

Αγοράς να δημιουργούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε αυτούς που δραστηριοποιούνται 

εκτός της Ευρωπαϊκής Αγοράς. 

Η καθυστέρηση της ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών οδηγιών στις νομοθεσίες των κρατών 

μελών ως πηγή διαφοροποίησης καθώς και η εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών, συνεχίζουν 

να συνεισφέρουν σημαντικά στην διαφοροποίηση, με μεγαλύτερες παραβάσεις στην 

φορολογία, στην τελωνειακή ένωση, τα περιβαλλοντικά θέματα, την ενέργεια, τις μεταφορές. 

Αρκετά κράτη – μέλη παρεμβαίνουν για να ενθαρρύνουν ή να εμποδίσουν πιθανές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές  από ξένους επενδυτές, κάτι που βρίσκεται σε αντίθεση με τον 

ανταγωνισμό στην Ευρώπη και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ιταλία, η Ισπανία, έχουν παρέμβει σε συγχωνεύσεις με στόχο την διατήρηση της εθνικής 

ιδιοκτησίας σε στρατηγικούς τομείς. Για παράδειγμα κατά την περίοδο 2005-2006 η Γαλλική 

κυβέρνηση κατάρτισε έναν κατάλογο με 11 στρατηγικούς τομείς όπου εμποδίζονταν η ξένη 

ιδιοκτησία. Ακόμη και επιχειρήσεις όπως η Danone (γαλακτοκομικά) και η Carefour 

(supermarkets) οι οποίες δεν είναι στρατηγικής σημασίας ούτε κρατικά ελεγχόμενες, τέθηκαν 

υπό αυτήν την πολιτική (Howarth and Sadeh, 2010). 

3.2.1 Ανάγκη Σύγκλισης -Ενοποίησης 

Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης φορολογικών πολιτικών στην ΕΕ που 

δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών-μελών. Είναι σαφές ότι η 

ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς δεν μπορεί να επέλθει χωρίς ένα κοινό φορολογικό 

σύστημα αλλά η δημοσιονομική πολιτική είναι ιστορικά ένα σημαντικό στοιχείο εθνικής 

κυριαρχίας και έτσι πολλά κράτη μέλη είναι διστακτικά στην πρόοδο αυτού του θέματος. Η 

Ενιαία Αγορά αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών – μελών με την προώθηση της 

ολοκλήρωσης της αγοράς μέσω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει 

αποφασίσει αρκετές φορές εναντίον των φόρων και νόμων που εμποδίζουν την κινητικότητα 

των επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

(2006) αποφάσισε υπέρ του δικαιώματος της Cadbury-Schweppes της ελεύθερης 

εγκατάστασης σε χώρα χαμηλής εταιρικής φορολογίας, στην Ιρλανδία (Howarth and Sadeh, 

2010). Ο ανταγωνισμός της φορολόγησης εταιρειών αποτελεί πηγή απόκλισης φορολογικών 

συντελεστών και η εναρμόνιση ενός ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος επιτακτική 

ανάγκη για την πλήρη ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. 
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Η ποινή που επέβαλλε η Κομισιόν στην Apple (13 δις) επιβεβαιώνει ότι οι θεσμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

που πολλές φορές είναι ισχυρότερες από τις εξουσίες των εθνικών κρατών. Σε κάθε 

περίπτωση οι κανόνες μιας ελεύθερης και υγιούς αγοράς απαιτούν την συνεργασία. Η Ενιαία 

Αγορά της ΕΕ το πιο προηγμένο και εξελιγμένο πολυεθνικό έργο οικονομικής ολοκλήρωσης 

προϋποθέτει την υπέρ εθνική συνεργασία απέναντι σε καταχρηστικές δράσεις και παραβάσεις 

των πολυεθνικών ομίλων. 

Η εναρμόνιση σε ενιαία βάση της φορολογίας των κερδών των εταιριών καθώς και των 

κανόνων εταιρικού δικαίου καθίσταται πλέον αναγκαία. Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη 

διαδικασία γιατί απαιτεί την εκχώρηση εθνικών εξουσιών στους θεσμούς της ΕΕ αλλά 

απαιτείται για την ενίσχυση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η σταδιακή 

προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών είναι ένα πρώτο βήμα γιατί δεν μπορεί να 

υπάρχει άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων λόγω της διαφορετικής προνομιακής 

φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών. Η ενοποίηση είναι η μεγάλη πρόκληση 

για την Ευρώπη αλλά και η μεγάλη προοπτική της για την επιβίωση της ως οικονομική και 

γεωπολιτική δύναμη στην παγκόσμια αγορά. 

Σε έκθεση της η ΕΕ για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση, σε ερώτηση ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Εταιρικού 

δικαίου, τα 2/3 των συμμετεχόντων απάντησαν η βελτίωση της κινητικότητας των 

επιχειρήσεων. Επίσης το 40% των συμμετεχόντων υποστηρίζει την βελτίωση της 

εναρμόνισης των κανόνων εταιρικού δικαίου στις γνωστοποιήσεις, στα υποκαταστήματα και 

στο καθεστώς των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Το 1/3 των ερωτηθέντων που απάντησαν 

ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω εναρμόνιση ήταν επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων. Η μεγάλη 

πλειοψηφία (πάνω από 80%) των ερωτηθέντων υποστήριξε σθεναρά την διευκόλυνση της 

διασυνοριακής μεταφοράς της καταστατικής έδρας με την εισαγωγή οδηγίας εναρμόνισης και 

την εναρμόνιση των οδηγιών διασυνοριακής συγχώνευσης (EC, 2012). 
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3.3 Σύνοψη 

Η πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ αντιμετωπίζει μια σειρά από μη δασμολογικούς φραγμούς 

στις τέσσερις ελευθερίες: 1) στρέβλωση της αγοράς από τις κρατικές ενισχύσεις 2) 

συγχωνεύσεις που οδηγούν σε κυρίαρχη κατοχή μεριδίου αγοράς 3) κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης 4) διακρίσεις στις δημόσιες συμβάσεις. 

Η αντιμονοπωλιακή πολιτική, τα καρτέλ και ο έλεγχος των συγχωνεύσεων αποτελούν τους 

τρεις κύριους κλάδους της πολιτικής ανταγωνισμού στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή 

εφαρμόζει τους κανόνες του ανταγωνισμού μέσω των εξουσιών της έρευνας και της επιβολής 

κυρώσεων. Η ΕΕ έχει αναπτύξει διαδικασίες προκειμένου να παρέχουν εγγυήσεις 

διασφάλισης του ανταγωνισμού. Οι Σ&Ε ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το 

πρίσμα της απρόσκοπτης λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς. 

Η διαφορετικότητα των εταιρικών δικαίων μεταξύ των κρατών μελών οδηγούν σε 

κανονιστικό ανταγωνισμό. Η ανάγκη εναρμόνισης τόσο μεταξύ των διαφορετικών νομικών 

μοντέλων που υπάρχουν στην Ευρώπη όσο και μεταξύ της διαφορετικής φορολογίας κερδών 

των εταιρειών αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.  
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4o Κεφάλαιο - Κίνητρα, Οφέλη και Συνέργειες  

4.1 Θεωρίες Κινήτρων  

Η παλαιότερη συλλογιστική για τις Σ&Ε βασίζεται στην θεωρία του μονοπωλίου (Stigler, 

1950), όπου αναφέρεται ότι οι εταιρείες επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τις Σ&Ε για να 

βελτιώσουν το μερίδιο της αγοράς τους, να αποφύγουν τα εμπόδια εισόδου και να αυξήσουν 

τα κέρδη τους, καθορίζοντας τις τιμές αυτόνομα. Το κίνητρο για το πρώτο κύμα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών (1893-1904) ήταν η δημιουργία μονοπωλίου. Στις Η.Π.Α. 

περίπου 71 ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις μετατράπηκαν σε μονοπώλιο μέσω των 

συγχωνεύσεων και 1800 εταιρείες εξαφανίστηκαν μέσω των ενοποιήσεων. Από τις 93 

ενοποιήσεις εταιρειών οι 72 κατείχαν το 40% της αγοράς και οι 42 από αυτές κατείχαν το 

70% της αγοράς του βιομηχανικού κλάδου τους. Η μαζική αυτή αναδιάρθρωση της αγοράς 

των  Η.Π.Α. παρέμεινε ανέπαφη για τα επόμενα 50 έτη  (Sudarsanam, 2003). 

Ο Ansoff (1965), ήταν ο πρώτος ερευνητής που συσχέτισε την θεωρία συνέργειας με τα 

κίνητρα των Σ&Ε, η οποία αργότερα αναπτύχθηκε από τον Williamson (1998). Στις μελέτες 

τους τόνισαν ότι οι Σ&Ε διενεργούνται για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την 

δημιουργία αξίας από συνέργειες, οικονομικές, λειτουργικές και διαχειριστικές. Η θεωρία 

βασίζεται στην υπόθεση ότι δύο εταιρείες που ενώνονται μεταξύ τους παράγουν περισσότερα 

οφέλη από δύο εταιρείες ανεξάρτητες μεταξύ τους (Wang & Moini, 2012). Τα κίνητρα των 

Σ&Ε είναι πολλαπλά, υπό την έννοια ότι διαφορετικές εταιρείες έχουν και διαφορετικά 

κίνητρα σε κάθε Σ&Ε.  

Ο Trautwein, (1990) παρουσίασε συνολικά εφτά  θεωρίες κινήτρων. 

1. Θεωρία της αποτελεσματικότητας (Efficiency Theory) 

Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι οι συγχωνεύσεις σχεδιάζονται και εκτελούνται για την επίτευξη 

συνεργειών, οικονομικές συνέργειες, λειτουργικές συνέργειες και διοικητικές συνέργειες. 

2. Θεωρία του Μονοπωλίου (Monopoly Theory) 

Η θεωρία αυτή εξηγεί τις συγχωνεύσεις των εταιριών ως μέσο ισχυροποίησης της θέσης τους 

στην αγορά.  

3. Θεωρία της αποτίμησης (Valuation Theory) 
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Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις σχεδιάζονται και εκτελούνται  από τους 

Managers που κατέχουν καλύτερη πληροφόρηση της εταιρείας - στόχου, από την 

χρηματιστηριακή αγορά. 

4. Θεωρία του οικοδομήματος αυτοκρατορίας (Empire-building theory) 

Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία οι συγχωνεύσεις εκτελούνται και σχεδιάζονται από τους 

managers που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την χρησιμότητα τους έναντι των μετόχων. 

Αυτή η θεωρία έχει τις ρίζες της στον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης στις 

εταιρείες. 

5. Θεωρία της διαδικασίας (Process Theory) 

Αυτή η θεωρία βασίζεται στην στρατηγική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι στρατηγικές 

αποφάσεις περιγράφονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που επηρεάζεται από:  

 την περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας, με συνέπεια η έρευνα  των 

πληροφοριών και των εναλλακτικών τους να είναι ελλιπείς και απλουστευμένες. 

 Τις οργανωτικές συνήθειες. Οι περιορισμένες ικανότητες των συμμετεχόντων αποτρέπουν 

μία ορθολογική, σφαιρική λύση του θέματος με αποτέλεσμα να βασίζονται σε παλιές 

πρακτικές οι οποίες είχαν επιτυχία στο παρελθόν (path dependence theory). Παλαιές 

λύσεις για παρόμοιες καταστάσεις χρησιμοποιούνται και σε νέα προβλήματα. Μετά την 

αποτυχία των παλαιών πρακτικών χρησιμοποιούνται νέες λύσεις. Η οργανωτική δομή 

είναι προσαρμοστικά ορθολογική. 

 Την πολιτική εξουσία. Οι στρατηγικές αποφάσεις ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα των 

πολιτικών παιγνίων ανάμεσα στις υποομάδες ενός οργανισμού και των εξωτερικών 

οργανισμών. Σκοπιμότητες τακτικής και αμοιβαίες προσαρμογές κυριαρχούν στην 

διαδικασία απόφασης. 

 

6. Θεωρία του επιδρομέα (Raider Theory) 

Ο όρος επιδρομέας (raider) δηλώνει ένα πρόσωπο που προσπαθεί να εξαγοράσει επιθετικά 

(hostile), τις περισσότερες φορές, εταιρείες που τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι 

υποτιμημένα. Η επιδίωξη του επιδρομέα είναι η δημιουργία κέρδους από την μεταπώληση 

των μετοχών σε υψηλότερη τιμή από την τιμή της αγοράς τους. Οι Holderness and Sheehan, 

(1985), ερμηνεύουν τον όρο επιδρομέα ως ένα πρόσωπο που με την εξαγορά μετοχών από 

την εταιρεία – στόχο, ουσιαστικά επιδιώκει την μεταφορά πλούτου από τους μετόχους της 

εταιρείας στην οποία επιτίθεται για να την εξαγοράσει. Όπως αναφέρεται στο άρθρο τους 
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όταν κάποιος προτίθεται να εξαγοράσει το 51% των μετοχών της εταιρείας στόχου ώστε να 

αφήσει τους μετόχους με λιγότερες μετοχές (49%), οι άλλοι επενδυτές προσπαθούν να 

αποκτήσουν μετοχές για να έχουν τον έλεγχο της ψηφοφορίας. Με αυτήν την ενέργεια του 

καθίσταται σε πλεονεκτική θέση αποκομίζοντας μεγαλύτερο κέρδος από την μεταπώληση 

των μετοχών. 

7. Θεωρία της Διατάραξης (Disturbance Theory) 

Ο Gort (1969), πρότεινε την θεωρία των διαταραχών και υποστήριξε ότι όταν συμβαίνουν 

οικονομικές διαταραχές, οι μέτοχοι των εταιρειών (πιθανών στόχων) γίνονται απαισιόδοξοι 

για το μέλλον ενώ αυτοί που βρίσκονται εκτός των επιχειρήσεων (δυνητικοί αγοραστές) 

εμφανίζονται αισιόδοξοι με αποτέλεσμα να αγοράζουν μετοχές από τους κατόχους. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα κύμα συγχωνεύσεων (Wang & Moini,  2012).  

Πίνακας 3 – Οι Θεωρίες των κινήτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Trautwein F., Merger motives & Merger Prescriptions, SMJ Vol. 11, 283-295, 1990 

Σύμφωνα με την μελέτη του Trautwein, (1990) οι θεωρίες κινήτρων με την υψηλότερη 

αξιοπιστία είναι η θεωρία της αποτίμησης, η θεωρία της διαδικασίας και η θεωρία της  

οικοδόμησης αυτοκρατορίας. Ακολουθούν η θεωρία της αποτελεσματικότητας και του 

 

 

Θεωρίες  των Κινήτρων 

Συγχώνευσης 

  

    

καθαρά κέρδη 

μέσω 

συνεργειών 

Θεωρία της 

αποτελεσματικότητας 

 Συγχώνευση ως 

ορθολογική 

επιλογή 

Συγχωνεύσεις 

προς όφελος 

των μετόχων 

Μεταφορά 

πλούτου από 

τους πελάτες Θεωρία Μονοπωλίου 

 

    

Μεταφορά 

πλούτου από 

τους μετόχους 

της εταιρείας 

στόχου 

Θεωρία του 

επιδρομέα 

 

    

καθαρά κέρδη 

μέσω 

προσωπικής 

πληροφόρησης 

Θεωρία της 

αποτίμησης 

 

  

Συγχωνεύσεις 

προς όφελος 

των στελεχών 

Διοίκησης   

Θεωρία του 

οικοδομήματος  

αυτοκρατορίας 

 Συγχωνεύσεις ως 

διενέργεια 

έκβασης 

 

  

Θεωρία της 

διαδικασίας 

 

Συγχωνεύσεις ως μακροοικονομικό φαινόμενο 

Θεωρία της 

διατάραξης 

  



65 
 

μονοπωλίου ενώ οι θεωρίες του επιδρομέα και των διαταραχών δεν υποστηρίζονται από τα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον, η ενέργεια, η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική 

κρίση ασκούν σημαντική επίδραση στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Είναι πιθανό η σημασία που αποδίδεται στους παράγοντες 

κινήτρων των Σ&Ε αλλά ακόμη και τα χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων και εξαγορών να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

4.1.1 Ανάπτυξη 

Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για τις Σ&Ε είναι η ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν την επέκταση έχουν να επιλέξουν μεταξύ της εσωτερικής ανάπτυξης τους  και της 

ανάπτυξης μέσω Σ&Ε. Η εσωτερική ανάπτυξη μπορεί να είναι μία αργή και αβέβαιη 

διαδικασία ενώ η ανάπτυξη (growth) μέσω Σ&Ε είναι μία ταχεία διαδικασία 

περιλαμβάνοντας όμως συνθήκες αβεβαιότητας. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται είτε μέσα 

στον βιομηχανικό κλάδο που ανήκουν είτε εκτός της επιχειρησιακής τους κατηγορίας. Η 

επέκταση εκτός του επιχειρηματικού κλάδου που ανήκουν ονομάζεται διαφοροποίηση. Αν η 

εταιρεία διερευνά την πιθανότητα ανάπτυξης της μέσα στον βιομηχανικό κλάδο τότε έχει δύο 

εναλλακτικές δυνατότητες: εσωτερική ανάπτυξη και εξωτερική ανάπτυξη. Η εσωτερική 

ανάπτυξη  δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή εξαιτίας της αργής προόδου της διαδικασίας, οι 

ανταγωνιστές μπορεί να αντιδράσουν γρηγορότερα στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην 

αγορά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και να καταλάβουν μερίδιο της αγοράς. Η 

μόνη επιλογή είναι να αποκτήσει μία άλλη εταιρεία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

ευκαιριών κατά τις οποίες  οι εταιρείες πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα πριν αυτές χαθούν 

όπως  (Gaughan, 2002): 

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα νέο προϊόν ή μια νέα παραγωγική διαδικασία και έχει 

πλεονέκτημα χρόνου έναντι των ανταγωνιστών της. Ακόμη κι αν έχει την δυνατότητα να 

κατοχυρώσει ως ευρεσιτεχνία το νέο προϊόν ή μία καινοτόμα διαδικασία παραγωγής, δεν 

παρεμποδίζει τους ανταγωνιστές να αναπτύξουν ένα άλλο νέο προϊόν ή διαδικασία που 

δεν παραβιάζει την πατέντα της ευρεσιτεχνίας. 

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα νέο εμπορικό σχέδιο το οποίο της δίνει προβάδισμα χρόνου 

έναντι των ανταγωνιστών της. Αν δεν χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα γρήγορα, 

μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τους ανταγωνιστές της που κατέχουν μεγαλύτερους 

πόρους. 
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 Η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή ή ακόμη σε άλλες 

εθνικές αγορές. Η επέκταση της μέσω Σ&Ε διευκολύνει την ανάπτυξη της, η διαδικασία 

είναι γρηγορότερη και ενέχει λιγότερο κίνδυνο. Στις διεθνείς επεκτάσεις απαιτούνται 

πολλά χαρακτηριστικά για την επιτυχία της επέκτασης. Η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει 

όλες τις λεπτομέρειες της νέας αγοράς, να προσλάβει νέο προσωπικό και να παρακάμψει 

πολλά εμπόδια όπως η γλώσσα  και τα τελωνειακά εμπόδια. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι 

Σ&Ε, οι κοινοπραξίες (joint ventures) και οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν τις 

ταχύτερες και χαμηλού κινδύνου εναλλακτικές.  

Τα διευθυντικά στελέχη βρίσκονται συνεχώς σε πίεση για να αποδείξουν την ανάπτυξη των 

εταιρειών. Κυρίως όταν η εταιρεία και ο κλάδος είχε επιδείξει ανάπτυξη κατά το παρελθόν 

αλλά τώρα βρίσκεται σε χαμηλό στάδιο ανάπτυξης. Υπό αυτές τις συνθήκες τα διευθυντικά 

στελέχη πολύ συχνά χρησιμοποιούν τις Σ&Ε ως ένα τρόπο δημιουργίας ανάπτυξης. Η 

αύξηση των εσόδων μέσω της απλής συνάθροισης των εσόδων των εξαγοραζόμενων 

εταιρειών είναι σαφώς ευκολότερος τρόπος από την βελτίωση της αποδοτικότητας της 

συνολικής εταιρείας, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τα στελέχη των επιχειρήσεων 

ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες για την διαχείριση της μεγαλύτερης εταιρείας που θα 

προκύψει από τις Σ&Ε. 

Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης προκύπτουν από την δημιουργία νέων τεχνολογιών, προϊόντων και 

αγορών. Δεν αποτελούν επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων τεχνολογιών, 

προϊόντων και αγορών, αλλά προκύπτουν από διακεκομμένες αλλαγές με απρόοπτο τρόπο 

και όχι ως αποτέλεσμα μιας προμελετημένης διαδικασίας αναζήτησης. Παραδείγματα 

αποτελούν οι τηλεοράσεις, τα αυτοκίνητα, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο, η χαρτογράφηση 

των ανθρωπίνων γονιδίων, τα κινητά τηλέφωνα (Sudarsanam, 2003). 

Οι Hamal και Prahalad, (1994) αναφέρουν ότι χωρίς ανάπτυξη ή με χαμηλού ρυθμού 

ανάπτυξη οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να υποστηρίξουν το εργατικό 

απασχόλησης, τον προϋπολογισμό της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και τα προγράμματα 

επενδύσεων τους. Στις περισσότερες εταιρείες η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου  

(ROC), η αξία των μετοχών και τα κέρδη ανά εργαζόμενο έχουν γίνει οι βασικοί ρυθμιστές 

των θέσεων των διευθυντικών στελεχών. Τα προβλήματα της χαμηλής ανάπτυξης 

επιδεινώνουν την κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας των απρόσεχτων κινήσεων που κάνουν 

για να εξέλθουν από την κατάσταση αυτή. Για παράδειγμα, η ατυχής ασυσχέτιστη 

διαφοροποίηση της Xerox σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
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4.1.2 Διαφοροποίηση (Diversification) 

Διαφοροποίηση σημαίνει ανάπτυξη εκτός της κατηγορίας του κλάδου που ανήκει μία 

επιχείρηση. Το κίνητρο της διαφοροποίησης είχε σημαντικό ρόλο στις Σ&Ε του τρίτου 

κύματος συγχωνεύσεων, των ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate). Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να επεκταθούν εξαγοράζοντας άλλες 

εταιρείες. Η επέκταση μέσω της διαφοροποίησης διευκολύνθηκε από κάποιες δημιουργικές 

οικονομικές τεχνικές εκείνης της εποχής που αύξησαν προσωρινά τις τιμές των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών. Πολλές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν με αυτό τον τρόπο στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960 αποδομήθηκαν και εκποιήθηκαν την δεκαετία του 1970 και 

1980. 

Η διαφοροποίηση επιτρέπει στις εταιρείες να επεκτείνουν το εύρος και το βάθος του 

χαρτοφυλακίου προϊόντων ή υπηρεσιών τους, που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η 

επέκταση αυτών που προσφέρει η εταιρεία μεταφράζεται σε πωλήσεις και έσοδα 

επιτρέποντας την εταιρεία να εισέλθει σε νέες αγορές  (Whitaker, 2012). 

Η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση ως κίνητρο των Σ&Ε μπορεί να δημιουργήσει αξία στην 

εταιρεία ως αποτέλεσμα της: 

 Αύξησης της δύναμης της στην αγορά 

 Λειτουργίας μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς κεφαλαίου. 

Η δύναμη στην αγορά, της δίνει την δυνατότητα να συνεχίσει την αντί-ανταγωνιστική της 

συμπεριφορά έναντι των ανταγωνιστών ή των πιθανών νεοεισερχόμενων. Η δύναμη αυτή δεν 

απορρέει από την μονοπωλιακή της θέση στην αγορά αλλά από το εύρος του χαρτοφυλακίου 

της και του μεγέθους της. Μία εταιρεία ετερογενών δραστηριοτήτων ή διαφορετικά 

ασυσχέτιστης διαφοροποίησης εξ ορισμού διαθέτει επενδυτικά κεφάλαια σε μια σειρά από 

διαφορετικές επιχειρήσεις. Αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους μπορούν 

να λαμβάνουν χρηματικά κεφάλαια άμεσα από τις αγορές κεφαλαίων, τράπεζες ή 

χρηματιστηριακές αγορές. Με αυτό τον τρόπο εκτελούν μία λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 

Οι οικονομολόγοι έχουν διακρίνει τρεις τρόπους που οι όμιλοι ασυσχέτιστης διαφοροποίησης 

μπορούν να ασκήσουν την εξουσία τους στην αγορά με αντί-ανταγωνιστικό τρόπο 

(Sudarsanam, 2003): 

 Σταυροειδείς  επιδοτήσεις. 

 Αμοιβαία ανοχή. 
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 Αμοιβαίες εξαγορές. 

Μία επιχείρηση που έχει δημιουργήσει μέσω συγχωνεύσεων έναν όμιλο εταιρειών 

ετερογενών δραστηριοτήτων, έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει μία επιθετική πολιτική 

τιμών σε ένα προϊόν μεγάλου ανταγωνισμού, αρχικά ζημιογόνο, και να χρηματοδοτήσει την 

στρατηγική αυτή με τα κέρδη που παράγει από τις άλλες δραστηριότητες σε άλλες αγορές. 

Μόλις η επιχείρηση σταθεροποιήσει την δύναμη της στην αγορά μπορεί να ακολουθήσει 

μονοπωλιακή πολιτική των τιμών και να ανακτήσει τις αρχικές ζημίες της, να αναπληρώσει 

τα αποθέματα της πριν την εφαρμογή της στρατηγικής της σε άλλες αγορές. Αυτό το είδος 

σταυροειδών επιδοτήσεων απαιτεί μεγάλα ελεύθερα χρηματικά κεφάλαια. 

Οι ανταγωνιστές γνωρίζονται μεταξύ τους και συμμετέχουν σε πολλές αγορές, έτσι μπορεί να 

αναγνωρίσουν την αμοιβαία εξάρτηση τους και να προχωρήσουν σε μια πολιτική αμοιβαίας 

ανοχής με λιγότερο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Αυτή η πολιτική μπορεί να τους οδηγήσει σε 

αμοιβαία υποστήριξη μέσω των αμοιβαίων αγορών και πωλήσεων σε διαφορετικές αγορές. 

Ένας όμιλος αγοράζει μέσω ενός τμήματος του από άλλον όμιλο και πωλεί μέσω ενός άλλου 

τμήματος του. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση σε έναν αριθμό αγορών τόσο 

αυξάνεται η δυνατότητα αμοιβαιότητας. 

Με την επέκταση μέσω Σ&Ε η εξαγοράζουσα εταιρεία μπορεί να επιχειρήσει να αποκτήσει 

και άλλα οφέλη όμοια με αυτά που λαμβάνουν οι επενδυτές από την διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου τους. Η θεωρία χαρτοφυλακίου προσδιορίζει ποσοτικά  τα οφέλη της μείωσης 

κινδύνου που ο επενδυτής μπορεί να αποκομίσει από την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

του (Gaughan, 2002). Η ιδέα είναι ότι οι managers μπορούν να συνθέσουν ένα χαρτοφυλάκιο 

το οποίο αποτελείται από επιλεγμένα χαρτοφυλάκια με βάση τον συνολικό κίνδυνο και την 

αναμενόμενη απόδοση παρά χαρτοφυλάκια που έχουν μεμονωμένο υψηλό κίνδυνο και 

απόδοση.  

Ένας άλλος λόγος που μία εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το κίνητρο της 

διαφοροποιημένης ανάπτυξης είναι η επιθυμία της να εισέλθει μέσω των Σ&Ε σε 

περισσότερο προσοδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους από τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Ο 

βιομηχανικός κλάδος που ανήκει η λήπτρια εταιρεία μπορεί να βρίσκεται στην φάση της 

ωρίμανσης ή οι ανταγωνιστικές πιέσεις εντός του κλάδου δεν επιτρέπουν την αύξηση των 

τιμών  σε τέτοιο επίπεδο που  μπορεί να απολαμβάνει κέρδη επιπλέον του κανονικού.  
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Ένα από τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες που επιδιώκουν να 

εισέρθουν σε βιομηχανικούς κλάδους με καλύτερες ευκαιρίες κέρδους είναι η έλλειψη 

διασφάλισης  ότι οι ευκαιρίες κέρδους θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον. 

Οι ανταγωνιστικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε εξισορρόπηση των ποσοστών απόδοσης 

μακροπρόθεσμα μεταξύ των βιομηχανιών. Οι συντελεστές απόδοσης δεν είναι σε όλες τις 

βιομηχανίες και σε όλες τις χρονικές περιόδους σε ισορροπία, οι δυνάμεις του ανταγωνισμού 

που ωθούν σε εξισορρόπηση αντισταθμίζονται από τις δυνάμεις εκείνες, όπως η ανάπτυξη 

και η απρόβλεπτη μεταβολή της προσφοράς και ζήτησης, που προκαλούν διαφορετικά 

ποσοστά απόδοσης στις βιομηχανίες (Gort, 1974). 

Με βάση την οικονομική θεωρία, μακροπρόθεσμα μόνο οι βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν 

εμπόδια εισόδου θα αποκομίσουν συντελεστές απόδοσης μεγαλύτερου του μέσου όρου. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η διαφοροποίηση για την εισαγωγή της εταιρείας σε κερδοφόρες βιομηχανίες 

μακροπρόθεσμα δεν διατηρεί τους άνω του μέσου όρου αποδόσεις. Εξαιτίας των εμποδίων 

εισόδου η εταιρεία μπορεί να στραφεί σε κλάδους της βιομηχανίας με χαμηλά εμπόδια 

εισόδου όπου υπάρχει η πιθανότητα να ανταγωνίζεται με άλλους συμμετέχοντες που τους 

προσέλκυσαν επίσης τα χαμηλά εμπόδια και οι προσωρινά υψηλές αποδόσεις του κλάδου. Ο 

αυξανόμενος αριθμός των ανταγωνιστών θα οδηγήσει σε μείωση των αποδόσεων. 

Όπως αναφέρει ο Gaughan, (2002) το όφελος της διαφοροποίησης συνεπάγεται από το 

αποτέλεσμα της συνασφάλισης. Αυτό προκύπτει όταν υπάρχει πλήρης συσχέτιση των 

κερδών, των εταιρειών που συνενώνονται και οδηγεί σε συνδυασμένη ροή εσόδων λιγότερο 

ασταθής από την ροή εσόδων μιας μεμονωμένης εταιρείας. Η συνδιακύμανση (COV) είναι 

ένα στατιστικό μέτρο της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Σε αυτήν την περίπτωση οι μεταβλητές είναι τα έσοδα των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών Α 

και Β. Αν η συνδιακύμανση μεταξύ τωνEA και ΕΒ είναι αρνητική τότε υπάρχει μια ευκαιρία 

να αποκομίσουν οφέλη συνασφάλισης από την συγχώνευση των εταιρειών Α και Β 

(Gaughan, (2002). 

Cov (EA,EB) = E[(EA – μ ΕΑ)(EB – μ ΕΒ)] <0                  (4.1) 

Πολλές επιχειρήσεις επίσης χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση ως μέσο μείωσης της 

αστάθειας του κλάδου που δραστηριοποιούνται. Οι συγχωνεύσεις ετερογενών 

δραστηριοτήτων που συνέβησαν κατά το τρίτο κύμα (1950-1970), Gulf & Western, ITT, 

Teledyne, ήταν όλες εξαιρετικά διαφοροποιημένες επιχειρήσεις. 
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Στην Ευρώπη σε ανάλυση της έκτασης συσχετισμένων και ασυσχέτιστων διαφοροποιήσεων 

των Laura Rondi, Alessandro Sembenelli και Elena Ragazzi χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 313 

μεγάλων εταιρειών κατέδειξαν ότι το ποσοστό συσχετισμένης και ασυσχέτιστης 

διαφοροποίησης είναι μεγαλύτερο από αυτό των Η.Π.Α. και Καναδά. Οι Ευρωπαϊκές χώρες 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την σημαντικότητα των δύο αυτών μορφών ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα για τις μεγάλες εταιρείες στο Βέλγιο, Ιταλία και Λουξεμβούργο η ασυσχέτιστη 

διαφοροποίηση είναι πιο σημαντική, συγκρινόμενη με την συσχετισμένη, από χώρες όπως 

Ολλανδία και Αγγλία. Από το 1950 έως το 1993 στις τρεις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες, 

Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, σύμφωνα με την έρευνα υπήρξε μεγάλη αύξηση των εξαγορών 

συσχετισμένης και ασυσχέτιστης διαφοροποίησης έναντι των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Οι 

εταιρείες συσχετισμένης διαφοροποίησης αντιπροσώπευαν το 48%-62% του δείγματος ενώ 

αυτές της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης το 14%-32% (Sudarsanam, 2003). 

4.1.3 Οικονομικά – Φορολογικά Κίνητρα 

Δύο πολύ σημαντικά οικονομικά κίνητρα των Σ&Ε είναι η οριζόντια ολοκλήρωση και η 

κάθετη ολοκλήρωση. Κατά την οριζόντια συγχώνευση ή εξαγορά οι εταιρείες που 

συμμετέχουν πωλούν τα ίδια προϊόντα. Η οριζόντια ολοκλήρωση αναφέρεται στην αύξηση 

του μεριδίου αγοράς καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά που 

προέρχεται από την εξαγορά και συγχώνευση των ανταγωνιστών. Κατά την κάθετη 

συγχώνευση ή εξαγορά οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε διαδοχικά 

στάδια της ίδιας αλυσίδας, από την δημιουργία έως την πώληση ενός προϊόντος. Η κάθετη 

ενσωμάτωση αναφέρεται σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων που έχουν σχέση 

αγοραστή – πελάτη. 

Οριζόντια  Ολοκλήρωση-Συνένωση 

Οι Σ&Ε επιχειρήσεων που οδηγούν σε αύξηση του μεριδίου αγοράς μπορεί να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην δύναμη της αγοράς των συνενωμένων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση 

της δύναμης στην αγορά εξαρτάται από το μέγεθος των συγχωνευόμενων εταιρειών και από 

το επίπεδο του ανταγωνισμού του βιομηχανικού κλάδου που ανήκουν. Η οικονομική θεωρία 

βασιζόμενη σε δύο ακραίες μορφές της αγοράς, κατηγοριοποιεί τους βιομηχανικούς κλάδους. 

Η μία μορφή είναι αυτή του καθαρού ανταγωνισμού, κατά τον οποίο η αγορά χαρακτηρίζεται 

από πολλούς αγοραστές και πωλητές, υπάρχει τέλεια ροή πληροφόρησης και ομοιογενή 

προϊόντα. Υπό αυτές τις συνθήκες ο πωλητής είναι απλώς αποδέκτης των τιμών χωρίς να έχει 

την δυνατότητα επηρεασμού τους. Στο άλλο άκρο είναι το μονοπώλιο κατά το οποίο στην 

αγορά βρίσκεται ένας πωλητής. Στο μονοπώλιο ο πωλητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει 
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εκείνο τον συνδυασμό τιμής – απόδοσης που του αποφέρει μεγιστοποίηση κέρδους. Η 

βέλτιστη μεγιστοποίηση του κέρδους εξαρτάται πάντα από το μέγεθος του κόστους που 

αναφέρεται στην σχέση κόστος-έσοδα. Ανάμεσα στις δύο αυτές ακραίες μορφές δομής της 

αγοράς βρίσκεται ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός που χαρακτηρίζεται από πολλούς πωλητές 

ενός κάπως διαφοροποιημένου προϊόντος. Η οριζόντια ολοκλήρωση προϋποθέτει την 

μετακίνηση από το ένα άκρο, αυτό του καθαρού ανταγωνισμού στο τέλος του άλλου άκρου, 

στο μονοπώλιο (Gaughan, 2002). 

Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις πολύ συχνά προσδιορίζουν βιομηχανίες και αγορές των οποίων 

τα προϊόντα είναι στην φάση της ωρίμανσης ή σε φθίνοντα στάδια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος. Το συνολικό ποσοστό ανάπτυξης αυτών των αγορών είναι χαμηλό και η 

παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων υπερβαίνει την ζήτηση (excess capacity) 

(Sudarsanam, 2003). Ο συνδυασμός του χαμηλού ποσοστού ανάπτυξης και η υπερβάλλουσα 

δυναμικότητα δημιουργεί πιέσεις στις επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν  εξοικονόμηση 

κόστους μέσω των συγχωνεύσεων.  

Ενίσχυση της ισχύς στην αγορά 

Η ισχύς στην αγορά ορίζεται ως η ικανότητα καθορισμού και διατήρησης των τιμών πάνω 

από τα ανταγωνιστικά επίπεδα (Gaughan, 2002). Μακροπρόθεσμα οι επιχειρήσεις σε μια 

ανταγωνιστική βιομηχανία μπορούν να αποκτήσουν μόνο μία κανονική απόδοση όπου η τιμή 

είναι ίση με το οριακό κόστος. Η ισχύς στην αγορά αναφέρεται στην ικανότητα των 

επιχειρήσεων εκείνων που μπορούν να ορίσουν τιμή η οποία υπερβαίνει το οριακό κόστος. Ο 

Abba Lerner (1934) διατύπωσε τον δείκτη Lerner (Lerner Index) που περιγράφει την δύναμη 

στην αγορά μιας επιχείρησης ως : 

L=P-MC/P (4.2), όπου P= τιμή της αγοράς, MC =οριακό κόστος (Marginal cost). 

Ο δείκτης κυμαίνεται από το 1 (υψηλότερη τιμή) ως το 0 (χαμηλότερη τιμή). Οι υψηλές τιμές 

δηλώνουν και την μεγαλύτερη ισχύ στην αγορά. Σε μια τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση 

P=MC=>L=0 συνεπώς δεν έχει καμία δύναμη στην αγορά. Ωστόσο, μία θετική διαφορά 

μεταξύ τιμής και οριακού κόστους δεν υποδηλώνει κατά ανάγκη κέρδη γιατί τα σταθερά 

έξοδα θα μπορούσαν να είναι υψηλά ώστε η εταιρεία να δημιουργεί ζημίες. Υπάρχουν τρεις 

πηγές ισχύος στην αγορά: διαφοροποίηση προϊόντων, εμπόδια εισόδου, μερίδιο αγοράς. Η 

επιχείρηση μέσω της οριζόντιας ολοκλήρωσης μπορεί να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της. 

Ακόμη όμως και στην περίπτωση της αύξησης του μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης η 

έλλειψη διαφοροποιημένων προϊόντων και τα εμπόδια εισόδου μπορούν να την εμποδίσουν 
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να αυξήσει την τιμή πάνω από το οριακό κόστος. Εάν μια βιομηχανία δεν διαθέτει την 

δύναμη επιβολής εμποδίων εισόδου η αύξηση της τιμής των προϊόντων πάνω από το οριακό 

κόστος θα προσελκύσει και άλλους ανταγωνιστές. 

Ακόμη και σε βιομηχανίες πολύ συγκεντρωτικές το στοιχείο του ανταγωνισμού εξακολουθεί 

να υπάρχει. Παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία στις Η.Π.Α. που μετά από αλλεπάλληλες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές ο αριθμός των επιχειρήσεων για αρκετές δεκαετίες παρέμεινε 

μικρός, μόλις τρεις. Η παγκοσμιοποίηση όμως εντατικοποίησε το επίπεδο ανταγωνισμού στον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας με την εμφάνιση διεθνών ανταγωνιστών στην αγορά των 

Η.Π.Α. 

Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις  μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς 

αλλά δεν μειώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εναπομεινάντων παικτών στην αγορά. 

Επίσης η αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς δεν έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αύξηση των 

εσόδων ή στην δημιουργία αξίας. Ο Schmalensee, (1989) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ της συγκέντρωσης της αγοράς και της κερδοφορίας στατιστικά 

είναι πολύ αδύναμη και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό. 

Ο Eckbo (1981, 1985), σε μια σειρά από μελέτες του, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των 

Η.Π.Α., ερεύνησε τα κέρδη των μετόχων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και των 

ανταγωνιστών τους. Με την έρευνα του απάντησε στο ερώτημα, αν οι οριζόντιες 

συγχωνεύσεις οδηγούν σε συμπαιγνία μεταξύ των υπολοίπων φορέων στην αγορά και αύξηση 

της κερδοφορίας. Οι υποθέσεις που ερευνήθηκαν ήταν, η υπόθεση της συμπαιγνίας και η 

υπόθεση της αποτελεσματικότητας. Με βάση την υπόθεση της συμπαιγνίας,  οι ανταγωνιστές 

των συγχωνευόμενων εταιρειών επωφελούνται από την συγχώνευση  λόγω της επιτυχούς 

συμπαιγνίας μεταξύ τους και της αύξησης των τιμών. Με βάση την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας, οι συγχωνεύσεις  αποδεσμεύουν πληροφορίες στην αγορά σχετικά με 

την παραγωγική αποδοτικότητα και οι ανταγωνιστές μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν 

την πληροφορία. Ωστόσο όταν οι ανταγωνιστές δεν είναι ικανοί να επωφεληθούν από την 

πληροφορία τότε αποτυγχάνουν. Ο Eckbo απέδειξε ότι ακόμη κι αν υπάρχουν αυξημένες 

πιθανότητες συμπαιγνίας στις οριζόντιες συγχωνεύσεις δεν φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση 

της δύναμης στην αγοράς. Αν οι συγχωνεύσεις αμφισβητηθούν από τις αντί-μονοπωλιακές 

αρχές, τα κέρδη και οι ζημιές που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική ανακοίνωση της 

συγχώνευσης θα αντιστραφούν. Οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες των αγορών, η μαχητική 

διεκδίκηση των αγορών, οι αντιδράσεις των ανταγωνιστών, η αναπαραγωγή παρόμοιων 

στρατηγικών συγχώνευσης καθώς και οι αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες δεν επιτρέπουν στις 
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οριζόντιες συγχωνεύσεις μέσω της συγκέντρωσης κλάδου σε τέτοια αύξηση της δύναμης 

στην αγορά που να οδηγεί σε αντιμονοπωλιακές πρακτικές. 

Ωστόσο αντίθετα από την μελέτη του Eckbo που δεν υποστηρίζει την άποψη ότι οι 

επιχειρήσεις συγχωνεύονται για να αυξήσουν την δύναμη τους στην αγορά και να 

επωφεληθούν από έκτακτες αποδόσεις, σε άλλες μελέτες όπως αυτή των Kim and Singal, 

(1993), διαπιστώθηκε ότι οι συγχωνεύσεις κατά την περίοδο 1985-1988 στον κλάδο των 

αερομεταφορών οδήγησε σε αύξηση της δύναμης στην αγορά και σε υψηλότερες τιμές. 

Αν οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την δύναμη τους στην αγορά, η 

καθαρά παρούσα αξία (NPV) των κερδών που απορρέουν μετά την πράξη της συγχώνευσης 

μπορεί να αντισταθμίσει τις αρχικές δαπάνες της συμφωνίας. 

Κάθετη  Ολοκλήρωση-Συνένωση  

Μία επιχείρηση μπορεί να εξετάσει την κάθετη ολοκλήρωση για διάφορους λόγους. Είτε 

γιατί θέλουν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία της πηγής εφοδιασμού τους, η οποία δεν 

καθορίζεται μόνο από την διαθεσιμότητα των υλικών ή υπηρεσιών που προμηθεύονται αλλά 

και από την διασφάλιση της ποιότητας και την έγκαιρη παράδοση. Η έγκαιρη πρόσβαση στις 

προμήθειες των απαιτούμενων υλικών ή υπηρεσιών διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην 

έγκαιρη κατασκευή και αποστολή των δικών τους προϊόντων. Επιπλέον μια καθετοποιημένη 

εταιρική δομή μπορεί να μειώσει το κόστος διατήρησης αποθεμάτων και συνεπώς το κόστος 

κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης καθώς και να  εξαλείψει τον κίνδυνο απαξίωσης των 

αποθεμάτων. 

Όταν μια επιχείρηση συγχωνεύεται ή εξαγοράζει έναν προμηθευτή της, αποκτά πλεονέκτημα 

κόστους έναντι των ανταγωνιστών της. Το περιθώριο κέρδους, του μέχρι πρότινος 

προμηθευτή της, το καρπώνεται η ίδια. Σαφώς εγείρονται ερωτήσεις σχετικά με την ενδο-

επιχειρησιακή τιμή αγοράς. Αν η τιμή αυτή είναι μικρότερη της τιμής της αγοράς, η μητρική 

εταιρεία εμφανίζει μεγαλύτερα κέρδη. Στις περιπτώσεις των θυγατρικών και της μητρικής 

εταιρείας το χαμηλότερο κόστος και τα υψηλότερα κέρδη για την μητρική εταιρεία είναι εις 

βάρος της χαμηλότερης κερδοφορίας της θυγατρικής. 

Η πρακτική αυτή αναφέρεται μόνο σε μεταβίβαση κερδών και δεν αποτελεί αύξηση της αξίας 

της συγχωνευόμενης εταιρείας. Θα μπορούσε όμως με την μεταφορά των κερδών από την 

θυγατρική στην μητρική να επωφελείται η εταιρεία από χαμηλότερη φορολόγηση των 

κερδών αν η μητρική είναι εγκατεστημένη σε χώρα με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. 
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Η εξαγορά ή συγχώνευση ενός προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη 

συναλλαγών (transactional costs). Η εξαγοράζουσα εταιρεία μπορεί να αποφύγει διαταραχές 

που ενδεχομένως προκύψουν από ανεξάρτητους προμηθευτές της μετά το πέρας των μεταξύ 

τους συμφωνιών. Όταν ο αγοραστής αποκτά τον προμηθευτή έχει μεγαλύτερη ικανότητα 

πρόβλεψης μελλοντικού κόστους προμηθειών χωρίς την αβεβαιότητα που συνδέεται με την 

επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων προμήθειας (Gaughan, 2002). 

Ένα άλλο κίνητρο για Σ&Ε κάθετης ολοκλήρωσης μπορεί να δημιουργηθεί από την ανάγκη 

της επιχείρησης για εξειδικευμένα προϊόντα. Αν υπάρχουν πάγια έξοδα που συνδέονται με 

την αρχική κατασκευή των υλικών, δεν διευκολύνεται η αλλαγή του προμηθευτή. Υπάρχει 

βέβαια και η πιθανότητα να μην αποδέχονται άλλοι προμηθευτές να παρέχουν στην 

επιχείρηση τέτοια εξειδικευμένα υλικά εκτός αν ο αγοραστής τους αποζημιώσει με το αρχικό 

κόστος που απαιτείται (technical support fund) ή εισέρθει σε μακροχρόνια συνεργασία μαζί 

τους, ώστε να αποσβέσουν την αρχική δαπάνη. Ο αγοραστής μπορεί να εξαλείψει αυτό το 

πρόβλημα εξαγοράζοντας τον προμηθευτή του. Με αυτόν τον τρόπο έχει πλήρη πρόσβαση 

στην παραγωγή των εξειδικευμένων υλικών που χρειάζεται, εφαρμόζοντας τα δικά του 

πρότυπα κατασκευής. 

Η κάθετη ολοκλήρωση χρησιμοποιείται επίσης και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

θέσης ενός προμηθευτή. Με την κάθετη ολοκλήρωση προς τα εμπρός δημιουργείται ζήτηση 

για τους τελικούς χρήστες και μπορεί πολλές φορές η επιχείρηση να αναγκάσει ακόμη και 

αυτούς τους ενδιάμεσους αγοραστές, που αντιστέκονται σθεναρά, να αναλάβουν τα έξοδα 

μετατροπής της αντικατάστασης 

Παράδειγμα οι παραγωγοί χάλυβα και αλουμινίου που την δεκαετία 1970-1980, 

ανταγωνίζονταν ενεργά μεταξύ τους  για την αγορά κυτιοποιίας (μεταλλικών δοχείων). Κάθε 

μία ομάδα παραγωγών μετάλλου προσπαθούσε να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα. Οι παραγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιώντας την κάθετη ολοκλήρωση προς τα 

εμπρός (forward) πέτυχαν να προσελκύσουν την ζήτηση των τελικών χρηστών για 

υποκατάστατα προϊόντα. Οι εταιρείες αναψυκτικών επιβαρύνθηκαν με πολύ μικρό κόστος για 

την μετάβαση στα δοχεία αλουμινίου. Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι τελικοί 

χρήστες να πιέσουν τους ενδιάμεσους παραγωγούς, της κατασκευής δοχείων, να 

προχωρήσουν στην αντικατάσταση του υλικού. Οι κατασκευαστές των δοχείων αναψυκτικών 

επιβαρύνθηκαν με πολύ σημαντικές δαπάνες λόγω των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό που απαιτούνταν για την μετάβαση σε δοχεία αλουμινίου. Η στρατηγική των 
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παραγωγών αλουμινίου ήταν πολύ επιτυχημένη, ακόμη και σήμερα τα κουτιά μπύρας και 

αναψυκτικών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι από αλουμίνιο. 

Φορολογικά κίνητρα 

Τα φορολογικά κίνητρα ως καθοριστικός παράγοντας των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι 

ένα θέμα πολυσυζητημένο στον οικονομικό τομέα. Υπάρχουν μελέτες όπως των Aurberch 

και Reishus, (1988), που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι φόροι είναι ένας ασήμαντος 

παράγοντας για την πλειονότητα των Σ&Ε. Η μελέτη τους βασίζεται σε 318 συγχωνεύσεις 

και εξαγορές μεταξύ των ετών 1968-1983. 

Ωστόσο οι Σ&Ε θα μπορούσαν να μειώσουν την φορολογική υποχρέωση των δυο εταιρειών 

που προκύπτουν από την συγχώνευση. Αν η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν  

φορολογικά τις ζημίες, τις μεταφερόμενες πιστώσεις φόρου, τις αυξημένες αποσβέσεις, που 

συνδέονται με την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και την αύξηση των τόκων 

που σχετίζεται με την αύξηση του δείκτη χρέους προς καθαρή θέση της εταιρείας (debt/equity 

ratio), που προκύπτει από την ένωση των εταιρειών, τότε η μείωση των φόρων μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο για τις Σ&Ε. Οι Erel, et al., (2011) εξέτασαν 56.978 διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις μεταξύ 1990-2007. Στην έρευνα τους κατέδειξαν ως έναν από τους παράγοντες 

που κινητοποιούν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις τα φορολογικά κίνητρα. Οι φόροι φαίνεται 

να επηρεάζουν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κυρίως όταν οι αγοραστές προέρχονται από 

χώρες με υψηλότερα ποσοστά φόρου από τις χώρες που βρίσκονται οι εταιρείες στόχοι. 

Επιπλέον αν η συναλλαγή μπορεί να διενεργηθεί σε αφορολόγητο καθεστώς τότε μπορεί να 

αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Πολλές φορές 

αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση της πώλησης της εταιρείας. Το 

φορολογικό καθεστώς είναι ένα διαπραγματευτικό εργαλείο για τον πωλητή κυρίως όταν 

διαπραγματεύεται με πολλούς αγοραστές. 

4.1.4 Hubris 

Η υπόθεση Hubris αναφέρεται στα κίνητρα των εξαγορών. O Roll (1986) ανέπτυξε την 

υπόθεση Hubris, τον ρόλο της αλαζονείας ή υπερηφάνειας των managers της εξαγοράστριας 

εταιρείας, για την εξήγηση των εξαγορών. Η υπόθεση Hubris υποδηλώνει ότι οι managers 

προσπαθούν να εξαγοράσουν επιχειρήσεις για τα προσωπικά τους κίνητρα και ότι τα καθαρά 

οικονομικά οφέλη δεν αποτελούν το κύριο κίνητρο για την εξαγορά. Ο Roll χρησιμοποίησε 

αυτή την υπόθεση για να εξηγήσει γιατί οι Managers πληρώνουν ένα υψηλότερο τίμημα 

(premium) για την εξαγορά μιας επιχείρησης για την οποία η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει 
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αντικειμενικά χαμηλότερα. Οι managers των επιχειρήσεων που πλειοδοτούν για την εξαγορά 

εταιρειών-στόχων ισχυρίζονται ότι η δική τους αποτίμηση της εταιρείας- στόχου είναι σαφώς 

ακριβέστερη από την αντικειμενικώς προσδιορισμένη αποτίμηση της αγοράς. Η θεωρία αυτή 

προϋποθέτει ότι η αγορά είναι αποτελεσματική και παρέχει την καλύτερη δυνατή ένδειξη της 

αξίας της επιχείρησης. 

Ο Roll περιγράφει τα βήματα που ακολουθεί ο αγοραστής ως εξής: 

1. Πρώτα η εξαγοράστρια εταιρεία εντοπίζει την εταιρεία στόχο. 

2. Γίνεται η αποτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας στόχου. Σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να μην περιλαμβάνονται δημόσιες πληροφορίες. Επίσης η αποτίμηση 

συμπεριλαμβάνει τα προσδοκώμενα οφέλη λόγω της συνέργειας και εκτιμήσεις της 

αδυναμίας της  διοίκησης που μπορεί να προξενούν χαμηλότερη τιμή αγοράς του στόχου. 

3. Η αξία συγκρίνεται με την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αν η αξία είναι χαμηλότερη της τιμής ο 

αγοραστής αποχωρεί από την εξαγορά. Αντίθετα αν η εκτιμώμενη αξία της εταιρείας 

στόχου είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς η εξαγορά γίνεται μέρος της 

δημόσιας εγγραφής. 

Σύμφωνα με τον  Roll αν η υπόθεση Hubris εξηγεί τις εξαγορές, θεωρώντας ότι οι αγοραστές 

ενεργούν υποκινούμενοι από την αλαζονεία τους, τότε μπορεί να συμβούν τα ακόλουθα: 

 Η τιμή της μετοχής της απορροφώσας εταιρείας μειώνεται όταν η προσφορά της 

εξαγοράς γίνεται γνωστή στην αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί η εξαγορά δεν είναι προς 

όφελος των μετόχων της απορροφώσας εταιρείας και δεν αντιπροσωπεύει την 

αποτελεσματική κατανομή του πλούτου τους. 

 Η τιμή της μετοχής της εταιρείας στόχου θα πρέπει να αυξηθεί με την προσφορά ελέγχου 

της. Αυτό συμβαίνει γιατί η εξαγοράζουσα εταιρεία μπορεί να πληρώσει υψηλότερο 

τίμημα από την αξία του στόχου. 

 Το συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης της αξίας της εταιρείας στόχου και της μείωσης 

τη αξίας της απορροφώσας εταιρείας θα πρέπει να είναι αρνητικό λαμβάνοντας υπόψη 

και τις δαπάνες της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαγοράς 

Η υπόθεση Hubris μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως την μηδενική υπόθεση (H0) των εταιρικών 

εξαγορών γιατί ισχυρίζεται ότι όλες οι αγορές είναι αποτελεσματικές. Οι οικονομικές αγορές 

διαθέτουν όλες τις πληροφορίες, οι αγορές προϊόντων είναι αποτελεσματικά οργανωμένες και 

η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από managers οι οποίοι εργάζονται στις καλύτερες 

επιχειρησιακές θέσεις εργασίας (Roll, 1986). 
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Όπως αναφέρει και ο Gaughan (2002), ο Roll δεν επιδιώκει να εξηγήσει με την υπόθεση 

Hubris όλες τις εξαγορές, αλλά παραθέτει ως σημαντικό στοιχείο των εξαγορών και τον 

ανθρώπινο παράγοντα όταν τα άτομα διαπραγματεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους 

κατά την διαδικασία της εξαγοράς. 

4.1.5 Κίνητρα Διοίκησης 

Μερικές εξαγορές υποκινούνται από την πεποίθηση ότι η Διοίκηση της εξαγοράζουσας 

εταιρείας μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τους πόρους της εταιρείας στόχου. Ο Krugman, 

(2000) βασιζόμενος στην Ασιατική οικονομική κρίση αναφέρει την έκρηξη των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (fire-sale FDI) στην Ασιατική αγορά από πολλές πολυεθνικές εταιρείες. 

Ενώ η οικονομική κρίση στην Ασία χαρακτηρίζονταν από μαζική φυγή κεφαλαίων και 

εκποιήσεις συμμετοχών ξένων μετοχών, πολλές εταιρείες εξαγόρασαν ασιατικές εταιρείες σε 

τιμές χαμηλές. Ένας λόγος της έκρηξης αυτής αποτελεί η  πεποίθηση των ξένων αγοραστών 

ότι αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των ασιατικών εταιρειών μπορούν να τις διαχειριστούν 

καλύτερα λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους. 

Στα πλαίσια των εξαγορών οι managers μπορεί να ενεργούν για την μεγιστοποίηση των δικών 

τους συμφερόντων και όχι των μετόχων. Υπάρχει η πιθανότητα οι managers των εταιρειών –

στόχων προς εξαγορά να συμβιβαστούν με χαμηλότερο τίμημα  σε αντάλλαγμα  μέρους του 

διαχειριστικού ελέγχου της συγχωνευθείσας εταιρείας ή την ανάληψη ανώτερων 

διευθυντικών θέσεων. Σε πολλές εταιρείες οι αμοιβές των managers (bonus) βασίζονται στα 

κέρδη των εταιρειών. Αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο για τους managers για πιθανές Σ&Ε. 

Επίσης στις περιπτώσεις των αναπτυσσόμενων εταιρειών η έλλειψη διοικητικής εμπειρίας 

μπορεί να αποτελεί ένα εμπόδιο που μπορεί να περιορίσει την ικανότητα της να ανταγωνιστεί 

στην ευρύτερη αγορά. Αυτοί οι διοικητικοί πόροι λαμβάνονται ως περιουσιακά στοιχεία που 

η μεγαλύτερη εταιρεία μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία στόχο.  

4.1.6 Έρευνα και Ανάπτυξη 

Η έκρηξη της τεχνολογίας που βασίζεται στις μαζικές επενδύσεις της Έρευνας και Ανάπτυξης  

υποκινεί τις εταιρείες σε συγχωνεύσεις ώστε να επιμεριστούν οι δαπάνες των Σ&Ε. Σε 

κλάδους όπως της φαρμακοβιομηχανίας, η Ε&Α είναι κρίσιμης σημασίας για την μελλοντική 

ανάπτυξη τους. Αυτός ήταν και ο λόγος των συγχωνεύσεων στην φαρμακοβιομηχανία κατά 

το 5ο κύμα συγχωνεύσεων. Παράδειγμα η συγχώνευση αξίας $73 δις των εταιρειών  Glaxo 

Wellcome και Smithkline Beecham το 1999 κατά την οποία συγχωνεύθηκαν και οι 

προϋπολογισμοί των δαπανών Ε&Α των δυο εταιρειών. Εκτιμάται ότι οι συγχωνευόμενοι 

προϋπολογισμοί της Ε&Α των δύο αυτών εταιρειών ήταν $4 δις, περισσότερο από το 
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διπλάσιο των αντίστοιχων προϋπολογισμών των μεγαλύτερων τους ανταγωνιστών, όπως της 

Pfizer και Merck. Σε απάντηση οι άλλες εταιρείες για να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους αναζήτησαν τους δικούς τους στόχους συγχώνευσης. Το 2000 η 

Pfizer συγχωνεύθηκε με την Warner Lambert. 

4.2 Οφέλη –Συνέργειες των Σ&Ε 

Παραδοσιακά οι εταιρείες συγχωνεύονται για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας μέσα σε ένα 

κλάδο βιομηχανίας, να μειώσουν τα κόστη  και να δημιουργήσουν επιπρόσθετη αξία στην 

επιχείρηση. Σήμερα πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις Σ&Ε για να αποκτήσουν νέες 

δυνατότητες ή πρόσβαση σε εταιρείες παρακείμενες του αντικειμένου τους για το οποίο όμως 

δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία. 

Σύμφωνα με την θεωρία του corporate finance ο υψηλότερος στόχος της επιχείρησης είναι η 

μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίδραση των Σ&Ε στην δημιουργία πλούτου 

των μετόχων έχει μελετηθεί εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες. Τα πορίσματα των ερευνών 

είναι αντιφατικά. Υπάρχουν μελέτες που περιγράφουν τις Σ&Ε ως δραστηριότητες μηδενικού 

αποτελέσματος (zero sum game), (Agrawal et al., 1992, Ghosh, 2001), όπου τα αυξημένα 

κέρδη των μετόχων των επιχειρήσεων – στόχων  πραγματοποιούνται εις βάρος των κερδών 

των μετόχων της εξαγοράζουσας εταιρείας (Bradley et al., 1988). Άλλες μελέτες συνδέουν τα 

οφέλη των Σ&Ε με το μέγεθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε τέτοιες 

δραστηριότητες. Οι Moeller et al., (2003) εξέτασαν ένα δείγμα 12.023 εξαγορών από το 

1980-2001 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος της εταιρείας έχει επίδραση στις 

αποδόσεις κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς. Οι μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις έχουν 

μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες αποδόσεις (positive abnormal return) κατά 2,24% από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς. O Asquith, (1983), εξέτασε τις 

συγχωνεύσεις για το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης στον Τύπο για πρώτη 

φορά, της προσφοράς της συγχώνευσης (press date) και της ημερομηνίας της τελικής 

σύναψης της συγχώνευσης (outcome date), για την περίοδο 1962-1976. Για τις επιτυχημένες 

συγχωνεύσεις η αύξηση των κερδών των μετόχων συνδέεται με την αύξηση της πιθανότητας 

της συγχώνευσης και μειώνεται με την μείωση της πιθανότητας της συγχώνευσης. Οι 

εταιρείες – στόχοι είναι αυτές που αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη ενώ οι μέτοχοι των 

εταιρειών που προβαίνουν στις Σ&Ε έχουν σωρευτική υπερβάλλουσα απόδοση -0.46% 

(CER). Οι αποτυχημένες προσφορές συγχώνευσης έχουν αντίστοιχα αποδόσεις -6.19% 

(CER). 
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Η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής έρευνας θεωρεί  τις συγχωνεύσεις ως δραστηριότητες 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Η συνολική αξία της εταιρείας που δημιουργείται από 

τις συγχωνεύσεις είναι μεγαλύτερη των μεμονωμένων εταιρειών. 

Συνέργεια είναι η πρόσθετη αξία που δημιουργείται από την ένωση δυο εταιρειών 

δημιουργώντας ευκαιρίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες όταν λειτουργούν ως ανεξάρτητες 

οντότητες (Damodaran, 2005). Η συνέργεια αναφέρεται στο φαινόμενο του 2+2=5. Στις 

συγχωνεύσεις αυτό μεταφράζεται με την αύξηση της κερδοφορίας που προκύπτει από την 

εταιρική συνένωση των εταιρειών. Η αναμενόμενη ύπαρξη συνέργειας επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να επιβαρύνονται με τα έξοδα της διαδικασίας εξαγοράς καθιστώντας τες ικανές 

να αντέξουν οικονομικά την επιβάρυνση και να παρέχουν στους μετόχους της εταιρείας- 

στόχου, ένα επιπρόσθετο τίμημα για την απόκτηση των μετοχών τους. Με βάση την θεωρία 

του Resource Based View (RBV) οι στρατηγικές επέκτασης έλκονται  από τις δυνατότητες 

των πόρων των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, καθώς και από τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 

και πόρους που κατέχει η εταιρεία (Barney,J.,et al., 2001). O συνδυασμός των πόρων των δύο 

εταιρειών αποτελεί την βάση της δημιουργίας αξίας στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων. Η 

συνέργεια μπορεί να οδηγήσει σε θετική  καθαρή αξία εξαγοράς (NAV) (Gaughan, 2002). 

NAV = VAB – (VA+VB)-P-E     (4.3) 

Όπου : 

VAB = η συνένωση των δύο εταιρειών 

VA = η αξία της επιχείρησης Α ως μεμονωμένη 

VB = η αγοραία αξία των μετοχών της επιχείρησης Β  

P = το τίμημα που πληρώνεται για την επιχείρηση Β (Premium) 

E = τα έξοδα της διαδικασίας εξαγοράς. 

 

Αναδιατάσσοντας την εξίσωση έχουμε: 

NAV = [VAB – (VA+VB)]-(P+E)  (4.4) 

Το αποτέλεσμα μέσα στις παρενθέσεις υπολογίζει την επίδραση της συνέργειας η οποία 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των P+E για να δικαιολογήσει την συγχώνευση.  

Δηλαδή : VAB>VA+VB ή διαφορετικά S=VAB – (VA+VB)  (4.5) 

Οι συνέργειες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: λειτουργικές και χρηματοοικονομικές. 
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4.2.1 Λειτουργικές Συνέργειες 

Οι λειτουργικές συνέργειες είναι εκείνες οι συνέργειες που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν τα λειτουργικά τους έσοδα χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και να 

αυξήσουν επίσης την ανάπτυξη τους (Damodaran, 2005). Οι λειτουργικές συνέργειες 

σύμφωνα με τον  Damodaran  διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

Οικονομίες κλίμακας οι οποίες προκύπτουν από την συγχώνευση και δίνουν την δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο αποδοτικές και κερδοφόρες. Κύρια πηγή των 

οικονομιών κλίμακας αποτελεί η μείωση του ανά μονάδα κόστους που προκύπτει από την 

αύξηση του μεγέθους ή της κλίμακας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι μεταποιητικές 

επιχειρήσεις συνήθως λειτουργούν με υψηλό κατά μονάδα κόστος λόγω του χαμηλού 

επιπέδου παραγωγής. Ο επιμερισμός των σταθερών εξόδων σε μεγαλύτερο επίπεδο 

παραγωγής, που προκύπτει από την αύξηση του μεγέθους των συγχωνευόμενων εταιρειών, 

οδηγεί σε μείωση του ανά μονάδα προϊόντος κόστους. Άλλες πηγές αυτών των κερδών 

προκύπτουν από την αυξημένη εξειδίκευση του εργατικού προσωπικού και την 

αποτελεσματική χρήση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που μπορεί να μην είναι εφικτές σε 

χαμηλά επίπεδα παραγωγής. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται για ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

παραγόμενων μονάδων μετά το οποίο το ανά μονάδα κόστος μπορεί να αυξηθεί, καθώς η 

εταιρεία αντιμετωπίζει αντί-οικονομίες κλίμακας (diseconomies of scales). Οι αντί-

οικονομίες κλίμακας μπορεί να προκύψουν από την αύξηση του κόστους και από άλλα 

προβλήματα τα οποία συνδέονται με την διαχείριση της μεγαλύτερης σε μέγεθος επιχείρησης.  

Μια άλλη έννοια που είναι στενά συνδεδεμένη με τις οικονομίες κλίμακας και κάποιες φορές 

συγχέεται, είναι οι οικονομίες σκοπού (economies of scope). Οι οικονομίες σκοπού ορίζονται 

ως η ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιήσει ένα σύνολο εισροών για την παροχή ενός 

ευρύτερου πλαισίου προϊόντων και υπηρεσιών (Gaughan, 2002). 

Στον τραπεζικό κλάδο, οι οικονομίες σκοπού είναι περισσότερο σημαντικές από τις 

οικονομίες κλίμακας, γιατί με την συγχώνευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ο επιμερισμός 

των δαπανών παρέχει την δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες όπως, 

οικονομική ανάλυση, καταναλωτικά επενδυτικά προϊόντα και άλλες υπηρεσίες που οι 

μικρότερες τράπεζες δεν θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν οικονομικά το κόστος αυτών τω 

υπηρεσιών. 

Μεγαλύτερη τιμολογιακή δύναμη η οποία προκύπτει από την μείωση του ανταγωνισμού και 

το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους 

και συνεπώς μεγαλύτερα λειτουργικά έσοδα. Η συνέργεια αυτή παρουσιάζεται συνήθως σε 
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συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου όπου το όφελος σχετίζεται με την ύπαρξη 

σχετικά λίγων επιχειρήσεων. Η συνένωση δύο επιχειρήσεων σε αυτή την περίπτωση είναι 

πολύ πιθανό να δημιουργήσει ένα ολιγοπώλιο με τιμολογιακή δύναμη. 

Συνδυασμός διαφορετικών λειτουργικών δυνάμεων όπως στην περίπτωση μίας επιχείρησης 

με ισχυρές ικανότητες Marketing, η οποία μπορεί να συγχωνευθεί ή να αποκτήσει μια 

επιχείρηση με καλό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Οι συνέργειες αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολλές συγχωνεύσεις μιας και οι λειτουργικές αυτές δυνάμεις μπορούν 

να μεταφερθούν μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σε νέες ή υπάρχουσες αγορές που προκύπτουν από την 

συνένωση δύο εταιρειών. Όπως για παράδειγμα μια επιχείρηση από ανεπτυγμένη χώρα  με 

ισχυρό δίκτυο διανομής ή γνωστό brand name, η οποία συγχωνεύεται με επιχείρηση από 

αναδυόμενη αγορά η οποία κατέχει προϊόντα με μεγάλες δυνατότητες αλλά με 

αμφισβητούμενο δίκτυο διανομής και χωρίς αναγνωρισμένο brand name. Οι συνέργειες αυτές 

όπως αναφέρει ο Gaughan, (2002), είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν σε μοντέλα 

αποτίμησης γι αυτό κυρίως οι συνέργειες που σχετίζονται με το κόστος επισημαίνονται σε 

μεγαλύτερη κλίμακα κατά τον σχεδιασμό των συγχωνεύσεων. 

Οι λειτουργικές συνέργειες μπορούν να επηρεάσουν τα περιθώρια κέρδους, τις αποδόσεις, 

την ανάπτυξη και δια μέσου αυτών την αξία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις Σ&Ε. 

 

4.2.2 Χρηματοοικονομικές Συνέργειες 

Οι χρηματοοικονομικές συνέργειες αναφέρονται στις επιπτώσεις των εταιρικών 

συγχωνεύσεων ή εξαγορών στις δαπάνες κεφαλαίου για την εξαγοράζουσα εταιρεία ή τα 

συγχωνευόμενα μέρη. Η συνένωση μιας επιχείρησης με υπερβάλλουσα ή αδρανή ρευστότητα 

αλλά με περιορισμένες ευκαιρίες επένδυσης και μιας εταιρείας με υψηλής απόδοσης 

προβλεπόμενων έργων και περιορισμένη ρευστότητα μπορεί να αντισταθμίσει την υψηλότερη 

αξία της συγχώνευσης. Η αύξηση της αξίας της προκύπτουσας εταιρείας δημιουργείται από 

τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας την υπερβάλλουσα ή αδρανή 

ρευστότητα που διαφορετικά δεν θα είχε εκταμιευτεί. Οι συνέργειες αυτές συμβαίνουν 

συχνότερα όταν μεγάλες εταιρείες αποκτούν μικρότερες εταιρείες ή όταν εταιρείες 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο αποκτούν ιδιωτικές εταιρείες (Damodaran, 2005). Η 

συνένωση δύο εταιρειών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αν οι ταμειακές ροές των δύο 

εταιρειών δεν έχουν τέλεια συσχέτιση (Gaughan, 2002). Αν η συγχώνευση ή εξαγορά μειώνει 

την αστάθεια των ταμειακών ροών, οι προμηθευτές μπορεί να θεωρήσουν την επιχείρηση 

λιγότερο επικίνδυνη. Η μείωση του μη συστηματικού κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης 
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αποτελεί έναν άλλον τρόπο μείωσης του κόστους κεφαλαίου. Αυτό ισχύει περισσότερο σε 

ασυσχέτιστες συγχωνεύσεις ή εξαγορές όπου η επίδραση της διαφοροποίησης είναι 

υψηλότερη. 

Οι Fluck and Lynch (1999), σε άρθρο τους ανέπτυξαν την θεωρία συγχωνεύσεων και 

εκποιήσεων όπου οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την συγχώνευση εξαιτίας της αδυναμίας 

τους να χρηματοδοτήσουν οριακά κερδοφόρες επενδύσεις βραχυχρόνιου χρονικού ορίζοντα, 

επειδή υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης και των κατόχων–

μετόχων της επιχείρησης. Η συγχώνευση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων 

επιτρέπει σε οριακά κερδοφόρες επενδύσεις να λάβουν την έγκριση χρηματοδότησης από 

τους επενδυτές, την οποία διαφορετικά θα είχαν απορρίψει. Μόλις η κερδοφορία βελτιώνεται 

η χρηματοοικονομική συνέργεια ολοκληρώνεται και η αγοράστρια εταιρεία προχωρά στην 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της αποκτηθείσας εταιρείας, ώστε να αποφευχθεί το 

κόστος διαχείρισης. Οι αποφάσεις της εκποίησης λαμβάνονται ως καλή είδηση από την 

αγορά με βάση εμπειρικές αποδείξεις. Εξαγορά μιας εταιρείας χαμηλής απόδοσης και 

μετέπειτα εκποίηση της, αποτελεί μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής, δηλαδή εξαγορά – 

λειτουργία-πώληση (Sudarsanam, 2003). Το άρθρο των Fluck and Lynch, (1999), 

επικεντρώνεται σε Σ&Ε ετερογενών δραστηριοτήτων, αλλά όπως αναφέρουν, η ίδια 

στρατηγική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε οριζόντιες Σ&Ε με μικρότερο κόστος 

συνένωσης. Ο λόγος που οι ετερογενείς εξαγορές προτιμώνται είναι ότι επιχειρήσεις του 

ιδίου κλάδου είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οικονομική 

δυσπραγία. 

Η ικανότητα διαχείρισης χρέους μπορεί να αυξηθεί γιατί όταν δύο επιχειρήσεις συνενώνονται 

τα κέρδη και οι ταμειακές τους ροές είναι περισσότερο σταθερά και προβλεπόμενα. Η 

συνένωση αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δανείζονται περισσότερο από ότι θα 

μπορούσαν ως μεμονωμένες οντότητες. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ένα φορολογικό έσοδο 

για την προκύπτουσα εταιρεία από την συγχώνευση. 

Τα φορολογικά οφέλη μπορούν να προκύψουν είτε από την εξαγορά, εκμεταλλευόμενοι τους 

φορολογικούς νόμους με την προσθήκη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στόχου ή 

από την χρήση των καθαρών λειτουργικών ζημιών, για την προστασία των κερδών. Μία 

κερδοφόρα επιχείρηση με την εξαγορά μίας ζημιογόνας επιχείρησης μπορεί να κάνει χρήση 

των καθαρών λειτουργικών ζημιών της τελευταίας ώστε να μειώσει την φορολογική 

επιβάρυνση. Εναλλακτικά η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τις χρεώσεις των αποσβέσεων 

μετά από μία εξαγορά μειώνοντας τους φόρους και αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης. 
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Σε πολλές Σ&Ε υπάρχει η δυνατότητα για συνέργειες, το σημαντικότερο όμως στοιχείο 

αποτελεί η αποτίμηση των συνεργειών ώστε να καθοριστεί και το τίμημα που πρέπει να 

καταβάλει η επιχείρηση. 

4.2.3 Διοικητικά οφέλη 

Ο Manne (1965), αναφορικά με το management των εταιρειών – στόχων, επισημαίνει ότι μια 

επιχείρηση μπορεί να είναι υποτιμημένη εξαιτίας της αναποτελεσματικής διαχείρισης της. 

Κάθε πιθανός αγοραστής είναι σε θέση να εξακριβώσει την ανεπάρκεια της Διοίκησης, να 

την εξαγοράσει και να αντικαταστήσει το management. Σε αυτήν την περίπτωση η αγορά 

λειτουργεί αποτελεσματικά απομακρύνοντας τα διοικητικά στελέχη που είτε επιδιώκουν 

στόχους προς δικό τους όφελος ή είναι απλά ανίκανοι. Αν η εξαγοράζουσα επιχείρηση 

αντικαταστήσει το management της εταιρείας στόχου, τότε θα αυξηθεί η αξία της. Όπως 

υποστηρίζει στο άρθρο του ο Manne υπάρχει μια υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αποδοτικότητας του management και της αγοραίας τιμής της μετοχής με την έννοια ότι η 

αναποτελεσματική διαχείριση δεν επιτρέπει να επιτευχθεί τόσο υψηλή απόδοση για τους 

μετόχους όπως θα ήταν δυνατόν να συμβεί αν το management ήταν ικανότερο. Η μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα από την αλλαγή του management αναγνωρίζεται ως βελτίωση της 

λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας καθώς και με υψηλότερη αποτίμηση της καθαρής της 

θέσης. 

4.3 Σύνοψη 

Υπάρχει μία ευρεία ποικιλία των καθοριστικών παραγόντων και κινήτρων που ωθούν τις 

επιχειρήσεις σε Σ&Ε. Διαφορετικές θεωρίες κινήτρων επικεντρώνονται στην ερώτηση γιατί 

οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις Σ&Ε. Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει εντοπίσει συνολικά επτά 

διαφορετικές θεωρίες κινήτρων για να εξηγήσει τις Σ&Ε (Trautwein, 1990). Κάποιες από 

αυτές τις θεωρίες κινήτρων έχουν υψηλότερη αξιοπιστία όπως η θεωρία της αποτίμησης, η 

θεωρία της διαδικασίας και η θεωρία της οικοδόμησης  αυτοκρατορίας. Επόμενες έρχονται η 

θεωρία της αποτελεσματικότητας και του μονοπωλίου ενώ οι θεωρίες του επιδρομέα και των 

διαταραχών δεν υποστηρίζονται από τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ένα όμως από τα πιο βασικά κίνητρα των Σ&Ε είναι η ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για να αναπτυχθούν γρηγορότερα. Οι 

ανταγωνιστικοί παράγοντες καθιστούν την εσωτερική ανάπτυξη αναποτελεσματική λόγω της 

αργής διαδικασίας. Συχνά η μόνη επιλογή των επιχειρήσεων για ταχεία ανάπτυξη είναι οι 

Σ&Ε. Τα οικονομικά κίνητρα των Σ&Ε είναι η οριζόντια ολοκλήρωση και η κάθετη 

ολοκλήρωση. Η οριζόντια ολοκλήρωση αναφέρεται στην αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς 
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και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά που προέρχεται από την εξαγορά 

και συγχώνευση των ανταγωνιστών (ομοειδείς επιχειρήσεις). Αν και η επιδίωξη 

μονοπωλιακής δύναμης είναι μερικές φορές η αιτία των οριζόντιων συγχωνεύσεων, η 

ακαδημαϊκή έρευνα αδυνατεί να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό (Gaughan, 2002). Η 

κάθετη ολοκλήρωση αναφέρεται σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων που έχουν σχέση 

αγοραστή –πελάτη η οποία μπορεί να παρέχει πολύτιμα οφέλη ανάλογα με τον βιομηχανικό 

κλάδο και το προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης. Κυρίως στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποκίνησης των επιχειρήσεων για 

εξεύρεση πιθανών εταιρειών στόχων σε χώρες με χαμηλότερη φορολόγηση. Τα διοικητικά 

κίνητρα όπου οι managers είτε για προσωπικό τους όφελος είτε γιατί πιστεύουν ότι είναι 

ικανότεροι της διοίκησης των εταιρειών στόχων παρακινούνται στην διενέργεια Σ&Ε. Στα 

πλαίσια της διοικητικής αλαζονείας εντάσσεται και η υπόθεση Hubris του Roll (1986). Στον 

τομέα της υψηλής τεχνολογίας η Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί βασικό κίνητρο για τις Σ&Ε 

των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου λόγω του μεγάλου κόστους του τμήματος αυτού. 

Οι συνέργειες, λειτουργικές και χρηματοοικονομικές είναι τα βασικά οικονομικά οφέλη που 

απορρέουν από επιτυχείς Σ&Ε. Οι οικονομίες κλίμακας, η τιμολογιακή δύναμη, ο 

συνδυασμός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η υψηλότερη ανάπτυξη είναι το 

αποτέλεσμα της συνένωσης δύο εταιρειών. Οι χρηματοοικονομικές συνέργειες οδηγούν σε 

μείωση του κόστους κεφαλαίου και εντάσσονται στα κέρδη των Σ&Ε. Οι διοικητικές 

συνέργειες αναφέρονται ως βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας καθώς και 

υψηλότερη αποτίμηση της καθαρής της θέσης η οποία προκύπτει από την αλλαγή του 

management. 
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5o Κεφάλαιο- Διαγνωστικός Έλεγχος (Due Diligence)– Αποτίμηση 

5.1 Διαγνωστικός Έλεγχος (Due Diligence) 

Οι Σ&Ε αποτελούν ένα πολύ σημαντικό συστατικό για την στρατηγική ανάπτυξη της 

εταιρείας. Μια επιτυχημένη συγχώνευση ή εξαγορά μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να 

αναπτύξει την παρουσία της στην αγορά ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων ή 

υπηρεσιών της, να βελτιώσει την κερδοφορία της και την αποδοτικότητα της. Στην 

περίπτωση που οι Σ&Ε δεν αποδίδουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων, 

δεν παρέχουν θετικές αποδόσεις ή οδηγούν σε αρνητικές εκπλήξεις, προκαλούν σοβαρές 

ζημίες στην επιχείρηση, στα διοικητικά συμβούλια, στους μετόχους, στους εργαζόμενους σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συνδέονται με την λειτουργία της επιχείρησης. Μία στις 

πέντε συμφωνίες Σ&Ε αποτυγχάνουν μετά την ανακοίνωση τους, είτε λόγω κανονιστικών 

προβλημάτων είτε λόγω της αποτυχίας επίλυσης εκκρεμών θεμάτων (Cullinan and Holland, 

2002). 

Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες καθιστούν αναγκαία, αποτελεί και ευθύνη του διοικητού 

συμβουλίου καθώς και του management των επιχειρήσεων, την επίβλεψη της διαδικασίας 

συναλλαγής από το αρχικό στάδιο μέχρι και το τελικό στάδιο, αυτό της ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής. Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ευθύνης είναι η διαδικασία διαγνωστικού 

ελέγχου ή διαφορετικά δέουσας επιμέλειας (due diligence), κατά την οποία ερευνούνται και 

εκτιμούνται οι πιθανοί κίνδυνοι, η αποτίμηση της εταιρείας στόχου, η πιθανότητα εμφάνισης 

αυτών των κινδύνων και το μέγεθος τους, ώστε να μελετηθούν οι τρόποι μετρίασης των 

κινδύνων που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία. 

Ο διαγνωστικός έλεγχος (due diligence), είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο δυνητικός 

αγοραστής αποτιμά την εταιρεία στόχο. Το είδος αυτής της έρευνας παρέχει στον δυνητικό 

αγοραστή τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων. 

Σε έρευνα της εταιρείας Bain & company, κατά την οποία συνέκριναν τις αποδόσεις 22.000 

επιχειρήσεων, σε ένα ευρύ πεδίο βιομηχανιών, από την ανακοίνωση της συμφωνίας και μετά, 

αποκαλύφθηκε ότι η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

εισέρχονται στις συμφωνίες των Σ&Ε χωρίς να έχουν σαφή εικόνα των συνεργιών που θα 

αποκομίσουν και συνήθως υπερεκτιμούν τα πιθανά οφέλη (Miles et al., 2014). 

Στον παρακάτω πίνακα, όπως φαίνεται, η διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου (due diligence) 

αποτελεί τον κυριότερο λόγο αποτυχίας των Σ&Ε. 
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            Γράφημα  4- Οι  5 κύριοι λόγοι αποτυχίας των Σ&Ε 
  

             Due diligence failed to                     59% 
 highlight critical issues                     

  

             Overestimated synergies 
from                   55% 

  combining the companies                   
   

             Failed to recognize                 49% 
   insufficient strategic fit                 

    

             Failed to assess cultural                 49% 
   fit during due diligence                 

    

             Hit problems integrating               46% 
    management teams and               

     retaining key talent 
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  Respondents rating factor as major or very major 
        Note: Percentage of respondents who rated root causes as major or very major on a scale of 1 to 5 

Source: Survey of 352 executives in North America, Europe and Asia, conducted by the Economist  

 Intelligence Unit on behalf of Bain & Company, 2012 
        

Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι επαγγελματίες, νομικοί, οικονομικοί και 

άλλων πεδίων έχουν δεχθεί κριτικές για την μη αναγκαιότητα της διαδικασίας <due 

diligence>, η οποία επικεντρώνεται στα εξής σημεία  (Deloite, 2016): 

 Απαιτούμενος Χρόνος διεξαγωγής της διαδικασίας. 

 Κόστος. 

 Υπάρχουσα γνώση του βιομηχανικού κλάδου. 

 Η διαδικασία due diligence δεν αποδίδει αξία στην επιχείρηση. 

Η διαδικασία Due Diligence των Σ&Ε περιλαμβάνει 3 φάσεις (Tsao, 2009): 

1. Την αναζήτηση των πιθανών στόχων. 

2. Την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

3. Την διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς μετά την συναλλαγή. 
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Σύμφωνα με τους Harvey and Luch (1998), η πιθανότητα επιτυχούς συνένωσης εταιρειών 

μέσω Σ&Ε είναι μόνο 50%. Οι λόγοι της αποτυχίας δεν οφείλονται μόνο στην παραδοσιακή 

διαδικασία του due diligence η οποία ξεκινούσε από την ανακοίνωση της συμφωνίας, αλλά 

γιατί ο διαγνωστικός έλεγχος δεν είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα ώστε να συγκεντρωθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες και να αξιολογηθούν οι πιθανοί αγοραστές. Ιστορικά ο ρόλος του 

ελέγχου due diligence περιοριζόταν στις νομικές και οικονομικές πτυχές των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας στόχου, οι οποίες εκθέτονταν στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία due diligence καθίσταται σημαντική για την διενέργεια των 

Σ&Ε. Η μεταβλητότητα στις αγορές των καταναλωτών καθώς και η οικονομική και πολιτική 

κρίση δυσχεραίνει την πρόβλεψη των μελλοντικών ροών των εσόδων. Τα Διοικητικά 

συμβούλια των εταιρειών βρίσκονται σε συνεχή πίεση να δαπανήσουν χρόνο και χρήμα σε 

μια ολιστική προσέγγιση της εξέτασης του στόχου. 

Σύμφωνα με τους Harvey and Luch (1995), η ανάγκη ενός εκτεταμένου διαγνωστικού 

ελέγχου αποδίδεται στις αυξημένες απαιτήσεις των δανειστών, στα ζητήματα 

περιβαλλοντικής ευθύνης που υποκινούν τον δυνητικό αγοραστή στην διεξαγωγή ενός 

διαγνωστικού ελέγχου ο οποίος παρέχει πληροφορίες για το λειτουργικό περιβάλλον, το 

Marketing, το Management, το σύστημα πληροφορικής και τα νομικά και οικονομικά 

δεδομένα. Επιπρόσθετα, τα προβλήματα μετά την εξαγορά που ανέκυψαν κατά τις συμφωνίες 

την δεκαετία 1980, όπως μείωση της παραγωγικότητας, μείωση του μεριδίου αγοράς καθώς 

και μη ανιχνεύσιμες υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν στην απορροφούσα εταιρεία με 

απογοητευτικά αποτελέσματα, άσκησαν ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς την κατεύθυνση ενός 

εκτεταμένου διαγνωστικού ελέγχου. 

Οι επιτυχείς συναλλαγές μέσω Σ&Ε, είτε πρόκειται για διασυνοριακές, είτε για εγχώριες 

Σ&Ε, έχουν ένα κοινό στοιχείο αυτό της στενής σύνδεσης της συμφωνίας με τον στρατηγικό 

σκοπό του αγοραστή. Πριν την προσπάθεια ενσωμάτωσης μιας διασυνοριακής συμφωνίας 

μέσα στην στρατηγική της εταιρείας πρέπει πρώτα να υπάρχει σαφή κατανόηση της 

τρέχουσας στρατηγικής θέσης της εταιρείας –αγοραστή. 

Σύμφωνα με τους Cullinan and Holland, (2002), κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό αναλύονται 

τα κόστη, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές και οι δυνατότητες της επιχείρησης, αξιολογείται η 

στρατηγική θέση της επιχειρηματικής μονάδας που προβλέπεται ότι θα ωφεληθεί από την 

διενέργεια Σ&Ε. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ανάπτυξης της 

εταιρείας κυρίως κατά την διεξαγωγή εξωτερικής επέκτασης. Ο διαγνωστικός έλεγχος (due 
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diligence) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει ήδη ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης αναφέρεται στην πιθανότητα, η πράξη των Σ&Ε να 

διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης. Ο διαγνωστικός έλεγχος αναφέρεται 

στην δυναμική ενός συγκεκριμένου στόχου να εκπληρώσει το στρατηγικό σχέδιο. 

 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές διαγνωστικού ελέγχου. Οι τρεις κύριες κατηγορίες είναι 

(Howson, 2003): 

 Χρηματοοικονομικός έλεγχος, ο οποίος επικεντρώνεται στην εγκυρότητα των ιστορικών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, στην εξέταση του management και των 

συστημάτων. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου είναι η επιβεβαίωση του υποκείμενου 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κέρδους. Επίσης παρέχει την βάση της αποτίμησης 

της εταιρείας. 

 Νομικός έλεγχος, που εστιάζεται στις συμβάσεις συμφωνίας και στην ανίχνευση 

προβληματικών περιοχών. Κατά αυτόν τον έλεγχο ανακύπτουν οι πιθανοί κίνδυνοι και το 

κόστος τους καθώς και η πιθανότητα απαίτησης εγγυήσεων και αποζημιώσεων. Επίσης 

εξετάζεται η εγκυρότητα των υπαρχουσών συμβολαίων.  

 Εμπορικός έλεγχος, ο οποίος εστιάζεται στην δυναμική της αγοράς, στην ανταγωνιστική 

θέση του στόχου και στην εμπορική προοπτική του στόχου. Τα ευρήματα αυτού του 

ελέγχου αναφέρονται στην βιωσιμότητα των μελλοντικών κερδών, στην διατύπωση της 

στρατηγικής της εταιρείας που θα προκύψει από την συγχώνευση ή εξαγορά καθώς και 

ένα επιπλέον στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση του στόχου. 

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες διαγνωστικού ελέγχου όπως (Sudarsanam, 2003): 

 Ανθρωπίνων πόρων και κουλτούρας, όπου εξετάζονται οι συμβάσεις εργασίας το επίπεδο 

δέσμευσης των εργαζομένων στην εταιρεία, η υποκίνηση τους, οι συνθήκες και οι όροι 

εργασίας, οι αποζημιώσεις, το πλάνο των συντάξεων, καθώς και η οργανωσιακή 

κουλτούρα. Με τον έλεγχο αυτόν αποκαλύπτονται τυχόν υποχρεώσεις όπως για 

παράδειγμα μη χρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις συντάξεων, αξιολογείται το πιθανό 

κόστος της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων καθώς και ο κίνδυνος που απορρέει από 

την συμφωνία. 

 Οργανωτικός, η ποιότητα του management και η οργανωτική του δομή, η συμμετοχή του 

στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, οι αξίες της εταιρείας και οι στόχοι της, 

αναγνωρίζονται τα σημαντικά θέματα για την ολοκλήρωση και καθορίζεται η νέα 

οργανωτική δομή της προκύπτουσας επιχείρησης από την συγχώνευση ή εξαγορά. 
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 Φορολογικός έλεγχος, εξετάζονται οι τρέχουσες και πιθανές φορολογικές της 

υποχρεώσεις και η διαθεσιμότητα των φορολογικών της ζημιών. Κατά αυτόν τον έλεγχο 

ανιχνεύονται οι πιθανοί κίνδυνοι και τα κόστη που απορρέουν από απρόοπτες 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Λειτουργικός έλεγχος, όπου εξετάζονται οι τεχνικές της παραγωγής, οι διαδικασίες και τα 

συστήματα της καθώς και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Αξιολογείται η 

αποδοτικότητα της εταιρείας και εξετάζεται η ανάγκη για νέες τεχνολογίες και 

επενδύσεις. 

 Πληροφοριακό σύστημα, ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος, η απόδοση του, το 

κόστος και η πολυπλοκότητα του. Εξετάζεται η συμβατότητα και η εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος. 

Σε κάθε συμφωνία κάποιοι από αυτούς τους ελέγχους μπορεί να είναι περισσότερο 

σημαντικοί από άλλους, κάποιοι μπορεί επίσης να συνδυαστούν μεταξύ τους, όπως για 

παράδειγμα ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να συνδυαστεί με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο.  

Μια καλά σχεδιασμένη προσέγγιση για την εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου κατά την 

συμφωνία Σ&Ε μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας αλλά και να αποτρέψει  την 

εταιρεία – αγοραστή από την επιβάρυνση απρόοπτων εξόδων που μπορεί να αποβούν μοιραία 

για την ίδια την  εταιρεία. 

Η δημιουργία αξίας μέσω των Σ&Ε διακρίνεται για την αβεβαιότητα της. Οι πληροφορίες 

που αυξάνουν το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η πολυπλοκότητα των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων τονίζει την απαίτηση για μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

εφαρμογή διαγνωστικού ελέγχου, η οποία απορρέει από την ανάγκη του αγοραστή να 

κατανοήσει τα βασικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την συμφωνία. Η 

συνολική αναθεώρηση  διευκολύνει τον αγοραστή να κατανοήσει την αυτόνομη αξία της 

συμφωνίας, τις πιθανές δυνατότητες βελτίωσης της επένδυσης και την δυναμική της 

προστιθέμενης αξίας μέσω στρατηγικών λογικών οι οποίες είναι μοναδικές για κάθε 

αγοραστή. 

5.2 Αποτίμηση 

Πολλές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναλυθούν κατά την διεξαγωγή της 

αποτίμησης της εταιρείας στόχου. Η ανάλυση πρέπει να γίνει τόσο από την πλευρά του 

αγοραστή όσο και από την πλευρά του στόχου. Ο αγοραστής χρειάζεται να αποτιμήσει τη 

εταιρεία στόχο ώστε να καθορίσει την σωστή τιμή προσφοράς αλλά και αν ο στόχος 
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εναρμονίζεται με τις χρηματοοικονομικές προδιαγραφές του αγοραστή. Η εταιρεία – στόχος 

χρειάζεται να γνωρίζει την αξία της ώστε να αξιολογήσει αν η προσφορά του αγοραστή 

συμπίπτει με την αποτίμηση της που διενεργείται από την ίδια. 

Ως μέρος αυτής της ανάλυσης εξετάζονται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις. Εξαιτίας της 

μοναδικότητας κάθε Σ&Ε η ανάλυση αυτών των οικονομικών καταστάσεων και των 

χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελούν ένα μόνο τμήμα της αποτίμησης του στόχου. 

Οι τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης είναι: ο ισολογισμός (Balance 

Sheet), τα αποτελέσματα χρήσεων (Profit&Loss) και η κατάσταση ταμειακών ροών (Cash 

Flow). Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν την υποχρέωση εκτός από 

την ετήσια σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και με την τριμηνιαία σύνταξη τους. Η 

οικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του στόχου αποτελεί τμήμα του 

διαγνωστικού ελέγχου (due diligence). 

Ο ισολογισμός (Balance Sheet) είναι ο καθρέφτης της οικονομικής θέσης της εταιρείας σε μία 

δεδομένη χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτόν ο αναλυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι 

η οικονομική αυτή κατάσταση θα μπορούσε να είναι διαφορετική σε άλλη χρονική στιγμή. Ο 

πωλητής μπορεί να προσπαθεί να αλλάξει προσωρινά την εικόνα αυτής της κατάστασης ώστε 

να αποκομίσει υψηλότερο τίμημα πώλησης. Ο ισολογισμός παρέχει πληροφορίες των πόρων 

και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας (ενεργητικό) καθώς και τις υποχρεώσεις του 

στόχου (παθητικό). Η διαφορά ενεργητικού και παθητικού είναι η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρείας. Ο ισολογισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο στις Σ&Ε γιατί παρέχει μια 

ένδειξη της αξίας της περιουσιακής κατάστασης και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 

στόχου. 

Τα αποτελέσματα χρήσης (Profit&Loss), στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα καθαρά 

αποτελέσματα μιας περιόδου, ενός ημερολογιακού έτους ή λογιστικού έτους. Οι 

περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεων, ισολογισμού και ταμειακών ροών καθώς και αναλύσεις συγκρίσεων με το Budget 

της εταιρείας και με τα προηγούμενα έτη. Κάποια από τα σημαντικά στοιχεία που 

εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων είναι οι αποσβέσεις όπου 

διαφορετικοί μέθοδοι απόσβεσης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό επίπεδο 

φορολογητέου εισοδήματος για το ίδιο επίπεδο κερδών. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που 

χρήζει, κατά την ανάλυση, ιδιαίτερης προσοχής είναι η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων 

η οποία μπορεί να επηρεάσει το κόστος πωληθέντων και κατά συνέπεια την κερδοφορία που 

εμφανίζεται στην κατάσταση. Η ποιότητα των κερδών μπορεί να είναι ύποπτη. Όπως 
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αναφέρει ο Gaughan (2002), εταιρείες κοινής ωφέλειας είχαν την δυνατότητα να 

συμπεριλάβουν έσοδα από έργα υπό κατασκευή που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ένα άλλο 

σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση των κερδών του στόχου είναι η 

αναγνώριση εσόδων όπου μέσω διαφόρων λογιστικών χειρισμών μπορούν να μεταβάλλουν 

τα έσοδα. 

Η κατάσταση ταμειακών ροών παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους αναλυτές και στους 

επενδυτές για τις εισπράξεις και πληρωμές μετρητών της εταιρείας. Επίσης δείχνει τις 

επιπτώσεις της λειτουργίας της επιχείρησης, τις επενδύσεις καθώς και τις οικονομικές 

αποφάσεις για την ταμειακή θέση της εταιρείας. Με την ανάλυση της κατάστασης ταμειακών 

ροών ο αναλυτής της συγχώνευσης μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα της εταιρείας 

στόχου να δημιουργήσει μελλοντικές χρηματικές ροές οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν το χρέος που θα προκύψει από την συγχώνευση ή 

από την χρηματοδότηση της συγχώνευσης 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της 

οικονομικής ανάλυσης που επιτρέπει συγκρίσεις με παρόμοιες επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους 

στην ίδια κατηγορία βιομηχανικού κλάδου. Με τον τρόπο αυτόν η χρηματοοικονομική 

απόδοση των υποψηφίων για εξαγορά ή συγχώνευση στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο μπορεί να 

συγκριθεί καλύτερα. 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται συχνότερα ανήκουν σε τέσσερις 

κατηγορίες (Gaughan,  (2002). 

1. Δείκτες ρευστότητας 

2. Δείκτες δραστηριότητας 

3. Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

4. Δείκτες κερδοφορίας 

Η αξία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εξαρτάται από την  ποιότητα των διαθέσιμων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι McNichols and Stubben, (2012), χρησιμοποιώντας 

ένα μεγάλο δείγμα εξαγορών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1990-2009, διαπίστωσαν ότι οι 

εξαγορές είναι πιο επικερδείς για τους αγοραστές όταν οι οικονομικές καταστάσεις των 

εταιρειών στόχων έχουν υψηλή ποιότητα πληροφόρησης. Οι αποδόσεις των αγοραστών κατά 

την περίοδο της ανακοίνωσης της εξαγοράς είναι μεγαλύτερες. Η υψηλή ποιότητα των 

λογιστικών πληροφοριών μειώνει την αβεβαιότητα στον αγοραστή και του επιτρέπει να 
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αποτιμήσει με ακριβή τρόπο την εταιρεία στόχο, να ενεργήσει αποτελεσματικότερα και να 

πληρώσει λιγότερα για την απόκτηση του στόχου. 

5.2.1 Μέθοδοι Αποτίμησης 

Η αποτίμηση του στόχου σε μια εξαγορά αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της διαδικασίας 

καθορισμού της προσφοράς τιμήματος προς τους μετόχους του στόχου. Αποτίμηση είναι η 

εκτίμηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου που βασίζεται είτε σε μεταβλητές οι οποίες 

σχετίζονται με την μελλοντική απόδοση της επένδυσης είτε σε συγκρίσεις με παρόμοια 

περιουσιακά στοιχεία (Pinto et al., 2010). Η αποτίμηση μιας εταιρείας μπορεί να 

προσεγγιστεί με δυο τρόπους, ο πρώτος είναι η τιμή εκκαθάρισης της εταιρείας και ο 

δεύτερος είναι η αποτίμηση της αξίας της εταιρείας ως οικονομική οντότητα συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. Στις Σ&Ε η εταιρεία – στόχος αποτιμάται ως οικονομική οντότητα 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας εκτός αν η εταιρεία στόχος βρίσκεται σε κίνδυνο και η 

απορροφούσα εταιρεία τηv εξαγοράζει για να την διαλύσει και να πωλήσει τα περιουσιακά 

της στοιχεία ή να την θέσει εκτός αγοράς ως ανταγωνιστή. Στις περιπτώσεις αυτές η 

αποτίμηση προσεγγίζεται με την αξία της εκκαθάρισης. Όταν μια εταιρεία αποτιμάται ως 

οικονομική οντότητα συνεχιζόμενης δραστηριότητας γίνεται η υπόθεση ότι η εταιρεία θα 

συνεχίζει την δραστηριότητα της και στο μέλλον. Η εσωτερική αξία (intrinsic value) της 

εταιρείας βασίζεται κυρίως στην καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών της, 

ανεξάρτητα από την εξαγορά (Eccles, et al., 2001). Η αξία της αγοράς (market value) είναι η 

τιμή της μετοχής. Αν υποτεθεί ότι η τιμή της αγοράς μιας μετοχής αντικατοπτρίζει απόλυτα 

την <πραγματική> της αξία τότε η αποτίμηση μπορεί να βασιστεί στην <market price>. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών κατά την διενέργεια Σ&Ε 

είναι, η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών DCF (Discounted Cash Flow), η 

μέθοδος των πολλαπλασιαστών (market multiplies), η μέθοδος της λογιστικής αξίας (book 

value), η μέθοδος της αξίας αγοράς (market value) και η μέθοδος της εκκαθάρισης 

(liquidation value). 

Discounted Cash Flow Method 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών του στόχου κατά 

την διάρκεια ζωής της εταιρείας. Η διάρκεια ζωής της εταιρείας τείνει στο άπειρο και για 

αυτό τον λόγο η ανάλυση χωρίζεται σε μια προβλεπόμενη περίοδο και στην ανάλυση της 

τελικής αξίας του στόχου (terminal value) κατά την λήξη της περιόδου πρόβλεψης. Οι 

προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCCF) και η τελική αξία προεξοφλούνται στην 
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παρούσα αξία του μέσου σταθμικού κόστους του κεφαλαίου (WACC) της εταιρείας. Οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα διαθέσιμα μετρητά που παράγονται από την επιχείρηση και 

διανέμονται στους μετόχους. Η τελική αξία είναι η αξία που προκύπτει κατά το τέλος της 

περιόδου πρόβλεψης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για 

την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών ονομάζεται discount rate. 

Η παρακάτω εξίσωση εκφράζει ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία 

των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του (Stowe et al.,2008): 

V0=Σ (CFt) / (1+r)t, t=1    (5.1) 

V0= η αξία του περιουσιακού στοιχείου 

t= περίοδος 

CFt= οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές την περίοδο t 

r= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

Η αξία της εταιρείας προκύπτει από τις ελεύθερες ταμειακές ροές που υπολογίζονται κατά 

την προβλεπόμενη περίοδο. Η τελική αξία (terminal value) υπολογίζεται κατά το τελευταίο 

έτος της πρόβλεψης και κεφαλαιοποιεί την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών 

ροών πάνω από την περίοδο πρόβλεψης. Το μέσο σταθμικό κόστος υπολογίζεται για να 

χρησιμοποιηθεί ως το προεξοφλητικό επιτόκιο των ελεύθερων ταμειακών ροών, ώστε να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία (PV) των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

WACC=Wd kd(1-t) + We ke, όπου (5.2) 

Wd=είναι το ποσοστό του χρέους 

We= είναι το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων 

Kd= η απαιτούμενη απόδοση για το νέο χρέος 

Ke= το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

T= φορολογικός συντελεστής (οριακός) 

Το άθροισμα της παρούσας αξίας της περιόδου πρόβλεψης και terminal value παρέχει την 

εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. 
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Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στις αναλύσεις των Σ&Ε είναι η αναμενόμενη αυξητική 

λειτουργική ροή η οποία προκύπτει από την εξαγορά. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι ίσες 

με : 

 FCF= NOPAT +Depreciation –CAPEX+ΔNWC 

 NOPAT= Net operating profit after tax- καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων. 

 Depreciation= Αποσβέσεις. 

 CAPEX=Capital expenditures for Fixed Assets- κεφαλαιουχικές δαπάνες παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 ΔNWC= η διαφοροποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης (κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία –βραχυχρόνιες υποχρεώσεις). 

Η τελική αξία (Terminal value) προκύπτει από: 

 TV=FCF/(r-g) όπου g= o αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης. (5.3) 

Το μοντέλο DCF στις Σ&Ε εφαρμόζεται ως ακολούθως (Sudarsanam, 2003): 

 Υπολογισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών σε ένα προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα 

με βάση τις παραδοχές της μετά την εξαγορά διαχείρισης της εταιρείας στόχου. 

 Υπολογισμός της τελικής αξίας του στόχου. 

 Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου του στόχου με βάση την πρόβλεψη του κινδύνου 

μετά την εξαγορά και την διάρθρωση του κεφαλαίου. 

 Προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών ώστε να υπολογίσουμε την αξία του 

στόχου. 

 Άθροιση άλλων ταμειακών εισροών από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή εκποιήσεις  

επιχειρήσεων. 

 Αφαιρείται το χρέος και άλλα έξοδα όπως φόρος επί των κερδών από πώληση ή 

καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή από εκποιήσεις εταιρειών και το κόστος της 

εξαγοράς για να προκύψει η αξία της καθαρής θέσης του στόχου. 

 Σύγκριση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων του στόχου με την προ εξαγοράς αξίας του 

ώστε να προσδιοριστεί η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την εξαγορά. 

 Αποφασίζετε πόσο τμήμα αυτής της προστιθεμένης αξίας θα δοθεί στους μετόχους του 

στόχου ως ασφάλιστρο (premium). 

Η μέθοδος αυτή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτίμηση της εταιρείας  στόχου γιατί: 

 Δεν βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία. 
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 Εστιάζει στις ταμειακές ροές και όχι στα κέρδη ή σε λογιστικές πρακτικές. 

 Διαχωρίζει τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές επιπτώσεις σε διακριτές μεταβλητές. 

 Επιτρέπει τις λειτουργικές στρατηγικές να συμπεριλαμβάνονται κατά την αξιολόγηση. 

 Ενσωματώνει τις λειτουργικές δαπάνες και τα οφέλη των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Ωστόσο επειδή βασίζεται σε παραδοχές για το μέλλον προϋποθέτει και υψηλή ποιότητα των 

υποθέσεων  λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. 

Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται διάφορα σενάρια (διαφορετικών 

παραδοχών) αλλά και άλλες μέθοδοι αποτίμησης ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 

ακριβής αποτίμηση του στόχου. 

Market multiplies 

Οι πολλαπλασιαστές είναι μία άλλη τεχνική  αποτίμησης των Σ&Ε που χρησιμοποιείται για 

να υποστηρίξει το αποτέλεσμα της μεθόδου DCF. Οι πολλαπλασιαστές αποτελούν ένα απλό 

τρόπο προσδιορισμού της αξίας της εταιρείας στόχου βασιζόμενοι σε στοιχεία ομοειδών 

εταιρειών. Το πιο σημαντικό στοιχείο για την χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου είναι η 

εύρεση εκείνων των εταιρειών που θα αποτελέσουν την βάση της σύγκρισης με την εταιρεία 

στόχο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιλογής της ομάδας εταιρειών είναι ο βιομηχανικός 

κλάδος, η ανάπτυξη και ο βαθμός κινδύνου. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πολλαπλασιαστών (Suozzo, et al., 2001): 

 Οι πολλαπλασιαστές της αξίας της επιχείρησης (Enterprise Value) που εκφράζουν την 

αξία όλης της επιχείρησης και των αξιώσεων της σε σχέση με ένα άλλο στατιστικό 

στοιχείο όπως οι πωλήσεις ή το EBIT 

 Οι πολλαπλασιαστές των ιδίων κεφαλαίων (Equity value) οι οποίοι εκφράζουν την αξία 

των απαιτήσεων των μετοχών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις ταμειακές ροές 

της επιχείρησης. 

Οι πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται κυρίως για συγκρίσεις μεταξύ εταιρειών όμοιου 

μεγέθους αλλά και του ίδιου βιομηχανικού κλάδου. 

Δεδομένης της σημαντικότητας της τελικής αξίας του στόχου πολλοί οικονομικοί αναλυτές 

χρησιμοποιούν τους πολλαπλασιαστές της αγοράς που προέρχονται από πληροφορίες άλλων 

όμοιων με το στόχο, εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. 

Η λογική των πολλαπλασιαστών αναφέρεται στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης 

από την αγορά. Το στατιστικό στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εκείνο που 

έχει υψηλή συσχέτιση με την αξία της αγοράς. 

Οι πιο γνωστοί πολλαπλασιαστές είναι: 
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 EV/Revenue: Η αξία της επιχείρησης προς τις πωλήσεις. 

 EV/EBITDA: Η αξία της επιχείρησης προς κέρδη προ φόρων τόκων και συσσωρευμένων 

αποσβέσεων. 

 EV/EBIT: H αξία της επιχείρησης προς κέρδη προ φόρων και τόκων. 

 P/E: Η τιμή της μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή. 

 P/BV: Η τιμή της μετοχής προς την λογιστική αξία 

Με βάση τον μέσο όρο των δεικτών των εταιρειών που επιλέχτηκαν, υπολογίζεται η αξία του 

στόχου.  

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι  (Suozzo, et al., 2001): 

 H χρησιμότητα: οι πολλαπλασιαστές παρέχουν το πλαίσιο για την λήψη αποφάσεων 

αναφορικά με την αξία του στόχου. 

 Η απλότητα: η ευκολία χρήσης της μεθόδου και υπολογισμού των πολλαπλασιαστών. 

 Σχετικότητα: Οι πολλαπλασιαστές επικεντρώνονται στα σημαντικά εκείνα στατιστικά 

στοιχεία που και οι άλλοι επενδυτές στην αγορά χρησιμοποιούν. 

Τα  μειονεκτήματα της μεθόδου: 

 Απλοϊκότητα: πολλές πληροφορίες ενσωματώνονται σε αριθμούς που μπορεί να είναι 

δύσκολο να συνυπολογίσουν την επίδραση διαφορετικών παραγόντων στην αξία της 

επιχείρησης, όπως η ανάπτυξη. 

 Στατικότητα: ο πολλαπλασιαστής αντιπροσωπεύει ένα στιγμιότυπο στον χρόνο δεν 

μπορεί να ενσωματώσει την δυναμική της εξέλιξης των επιχειρήσεων καθώς και τον 

ανταγωνισμό. 

 Δυσκολία στην σύγκριση: οι πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται κυρίως για να 

συγκρίνουν ομοειδείς επιχειρήσεις μεταξύ τους. Η σύγκριση πολλαπλασιαστών είναι 

δύσκολη γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι διαφοράς τους που δεν σχετίζονται με πραγματικές 

διαφορές της αξίας. Για παράδειγμα διαφορετικές λογιστικές αρχές μπορούν να 

οδηγήσουν σε αποκλίσεις ακόμη και σε πανομοιότυπες επιχειρήσεις. 

Book Value 

Η αποτίμηση που βασίζεται στην λογιστική αξία λειτουργεί καλύτερα σε επιχειρήσεις που 

δεν έχουν στην κατοχή τους άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως πνευματική ιδιοκτησία, 

εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η λογιστική αξία εξαρτάται από τις λογιστικές 

αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Κατά την διαπραγμάτευση των Σ&Ε η αποτίμηση με την 

μέθοδο της λογιστικής αξίας οδηγεί σε διαφωνίες κυρίως για τις υποχρεώσεις του στόχου, 

όπως  οι αναβαλλόμενοι φόροι. 
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Market value of traded securities 

Η μέθοδος της αγοραίας αξίας των τίτλων προς διαπραγμάτευση χρησιμοποιείται για να 

εκτιμήσει την αξία των ιδίων κεφαλαίων, πολλαπλασιάζοντας την τιμή της μετοχής με τον 

αριθμό των μετοχών. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς 

όπου όλες οι σημαντικές πληροφορίες αντανακλώνται στην τιμή της καθαρής θέσης της 

εταιρείας (http://www.lskfirm.com). 

Κατά την διαπραγμάτευση των Σ&Ε η εταιρεία (στόχος) που πωλεί τα ίδια της κεφάλαια θα 

λάβει περίπου 30% ως 50% πάνω από την τιμή των ιδίων κεφαλαίων της, μία ημέρα πριν την 

ανακοίνωση της συγχώνευσης ή της εξαγοράς. Αυτό ονομάζεται <control premium>. To 

ασφάλιστρο αυτό παρέχεται στους κατόχους μετοχών του στόχου, που δεν είναι διατεθειμένοι 

να πωλήσουν τις μετοχές τους εκτός και αν ωφεληθούν από την συναλλαγή. Το ποσοστό του 

Control premium εξαρτάται από την σπανιότητα των περιουσιακών στοιχείων του στόχου 

συμπεριλαμβανόμενων και των άυλων, τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης που 

υποβάλλει την προσφορά ή επίσης με την πιθανότητα η τιμή του στόχου να ήταν 

υπερεκτιμημένη. 

Liquidation value 

Η αξία ρευστοποίησης είναι η αξία της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων με την χρήση 

ενός εκτιμητή, σε ένα δεδομένο χρόνο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις οι 

οποίες βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και έχουν αβέβαιο μέλλον. Η τιμή της 

εκκαθάρισης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον εκτιμητή, την ηλικία των 

περιουσιακών στοιχείων και την φυσική τους κατάσταση. Η μέθοδος αυτή μπορεί να 

αγνοήσει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Οι Kaplan and Ruback (1995), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 51 συναλλαγών υψηλής 

μόχλευσης κατά την περίοδο 1983-1989, απέδειξαν ότι η μέθοδος DCF παρέχει μια αξιόπιστη 

εκτίμηση της αξίας της αγοράς, η οποία ενισχύεται με την χρήση πολλαπλασιαστών κυρίως 

αυτών που βασίζονται στο EBITDA. Για τον υπολογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου 

χρησιμοποίησαν το CAPM (Capital Asset Pricing Model) : 

ru = rf + βux (rm–rf) όπου: (5.4) 

rf = Risk Free, το ακίνδυνο επιτόκιο. 

βu=beta, συστηματικός κίνδυνος. 

(rm–rf) = risk premium, το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για να 

επενδύσουν σε μια επιχείρηση. 

http://www.lskfirm.com/
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5.3 Σύνοψη 

Η δημιουργία αξίας μέσω των Σ&Ε είναι αβέβαιη. Οι πληροφορίες που αυξάνουν το επίπεδο 

εμπιστοσύνης είναι σημαντικές για τους δυνητικούς αγοραστές. Η διαδικασία ενός 

εκτεταμένου διαγνωστικού ελέγχου πριν την συμφωνία εξαγοράς ενισχύεται από τις 

αποτυχημένες Σ&Ε των τελευταίων 30 ετών. Η πιθανότητα μιας επιτυχούς συνένωσης 

εταιρειών είναι μόνο 50% (Harvey and Luch, 1995). Πολλές εταιρείες την δεκαετία 1980 

διαπίστωσαν ότι το κόστος της εξαγοράς δεν ήταν μόνο αυτό που καταβλήθηκε στην εταιρεία 

αλλά και εκείνο που καταβλήθηκε μετά την εξαγορά για να αντιμετωπίσει κόστη τα οποία 

δεν αποκαλύφθηκαν κατά την συναλλαγή. Η διενέργεια ελέγχου <Due diligence> αναφέρεται 

σε όλα τα πεδία  του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας. Η διαδικασία 

<due diligence> περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους: χρηματοοικονομικό, νομικό, εμπορικό, 

ανθρωπίνων πόρων, οργάνωσης, πληροφοριακού συστήματος, διοίκησης, παραγωγής και 

φορολογικό έλεγχο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του <due diligence> μπορεί να μειώσει 

τον κίνδυνο εμφάνισης απρόοπτων προβλημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

αποτυχία. Ο διαγνωστικός έλεγχος (due diligence) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν 

υπάρχει ήδη ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης 

αναφέρεται στην πιθανότητα, η πράξη των Σ&Ε να διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της 

επιχείρησης. Ο διαγνωστικός έλεγχος αναφέρεται στην δυναμική ενός συγκεκριμένου στόχου 

να εκπληρώσει το στρατηγικό σχέδιο. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι της κακής απόδοσης Σ&Ε όπως, αδυναμία ολοκλήρωσης λόγω 

χαμηλών δεξιοτήτων, παράλογος ενθουσιασμός κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων, 

πολλές όμως αποτυχίες συμβαίνουν απλώς και μόνο γιατί η απορροφούσα εταιρεία κατέβαλε 

ένα πολύ μεγάλο τίμημα για την εξαγορά. Παράδειγμα η εξαγορά της Snapple από την 

Quaker Oats. Πολλοί αναλυτές προέβλεψαν ότι το τίμημα των $1,7 δις ήταν πολύ μεγάλο. Η 

τιμή της μετοχής και των δύο εταιρειών σημείωσε  πτώση  κατά την ημέρα της ανακοίνωσης 

της συμφωνίας. Προβλήματα κατά την διάρκεια της υλοποίησης της διαδικασίας εξαγοράς 

και ύφεση στην αγορά αναψυκτικών Νέας γενιάς οδήγησε σε προβλήματα αποδοτικότητας. 

Μόλις 28 μήνες αργότερα η Quaker πώλησε την Snapple στην Triarc Companies, 20% 

λιγότερο από το τίμημα που κατέβαλε για να την αποκτήσει (Eccles, et al., 2001). Η 

αποτίμηση του στόχου κατά την προσφορά της εξαγοράς είναι το σημαντικότερο τμήμα της 

διαδικασίας καθορισμού της προσφοράς τιμήματος προς τους μετόχους του στόχου. Κατά την 

αποτίμηση αναλύονται και επεξεργάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στόχου, 

ο Ισολογισμός, τα αποτελέσματα Χρήσεως, η κατάσταση ταμειακών ροών. Οι 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες που εξάγονται από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
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χρησιμοποιούνται ως δείκτες σύγκρισης της απόδοσης του στόχου με εταιρείες ομοίου 

μεγέθους και ίδιου βιομηχανικού κλάδου. Οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στις 

Σ&Ε είναι η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών DCF (Discounted Cash Flow), η 

μέθοδος των πολλαπλασιαστών (market multiplies), η μέθοδος της λογιστικής αξίας (book 

value), η μέθοδος της αξίας αγοράς (market value) και η μέθοδος της εκκαθάρισης 

(liquidation value). Από τις παραπάνω μεθόδους αυτή της παρούσας αξίας των 

προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών (DCF) αποτελεί την μέθοδο εκείνη που είναι 

περισσότερο αποδεκτή από τους αναλυτές. 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι εστιάζει στις ταμειακές ροές και όχι 

στα κέρδη. Ο στόχος της ανάλυσης της αποτίμησης είναι να υποστηρίξει την διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Γνωρίζοντας τα όρια της αξίας τα οποία ενισχύονται από την ανάλυση 

ευαισθησίας καθώς και από την χρήση διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης παρέχεται η 

δυνατότητα στον διαπραγματευτή να ανταποκριθεί σε νέες ιδέες που μπορεί να εμφανιστούν 

κατά την διαπραγμάτευση. 

 

. 
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Τελικά Συμπεράσματα 

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε), πραγματοποιούνται από τις εταιρείες για την επίτευξη 

καθορισμένων στρατηγικών και οικονομικών στόχων. Η διαδικασία των Σ&Ε περιλαμβάνει 

την συνένωση δύο εταιρειών με διαφορετικές εταιρικές προσωπικότητες, κουλτούρες και 

συστήματα αξιών. Το 2015 η αξία των Σ&Ε παγκοσμίως ξεπέρασε τα $4.1 τρις. Για να το 

τοποθετήσουμε σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο και να αντιληφθούμε το μέγεθος, η αξία των 

Σ&Ε το 2015 είναι μεγαλύτερη από το ΑΕΠ  όλων των χωρών παγκοσμίως εκτός της Κίνας 

και των Η.Π.Α.(http://data.worldbank.org). Η επιτυχία των Σ&Ε εξαρτάται από την 

οργάνωση των εταιρειών που συμμετέχουν στις συναλλαγές. Πολλά είναι τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που επηρεάζονται από τις συγχωνεύσεις όπως οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι managers, 

οι καταναλωτές, η τοπική κοινωνία, αλλά και η οικονομία γενικότερα. Οι συγχωνεύσεις 

μπορεί να έχουν αντί-ανταγωνιστικές συνέπειες, για αυτό τον λόγο σε πολλές χώρες υπάρχει 

αυστηρή αντιμονοπωλιακή πολιτική.  Ένα από τα παράδοξα του φαινομένου των Σ&Ε είναι η 

αντίληψη ότι δεν δημιουργούν αξία στους μετόχους. Αν πραγματικά συμβαίνει έρχεται σε 

αντίθεση με τον τεράστιο όγκο συναλλαγών Σ&Ε των τελευταίων ετών. Η παρούσα 

διπλωματική εστιάζεται στις Σ&Ε ως μέσο εταιρικής στρατηγικής για την δημιουργία αξίας 

στους μετόχους. Θεωρείται ότι η διαδικασία των Σ&Ε  αποτελείται από πολλαπλά στάδια και 

απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση της για να εκτιμηθούν οι συνδέσεις των σταδίων μεταξύ 

τους. Εξαιτίας της αυξανόμενης σημαντικότητας των Σ&Ε παγκοσμίως η εξέταση της 

διαδικασίας τους προσεγγίζεται με βάση την διεθνή προοπτική. Η ανάλυση των κινήτρων των 

συνεργειών και των ωφελειών των Σ&Ε προσπαθεί να διασαφηνίσει δύο βασικές υποθέσεις: 

1) δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις τάσεις και την ανάπτυξη των Σ&Ε αν δεν γνωρίζουμε 

τα κίνητρα των εταιρειών για επενδύσεις 2) δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις Σ&Ε αν δεν 

γνωρίζουμε τις συνέργειες και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές. Πολλά είναι τα κίνητρα 

που ωθούν τις εταιρείες σε Σ&Ε τα οποία μπορεί να  διαφοροποιούνται σε κάθε βιομηχανικό 

κλάδο και εξαρτώνται από την εταιρική στρατηγική της κάθε εταιρείας. 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, η ενδελεχής επισκόπηση όλων των στοιχείων της διαδικασίας 

των Σ&Ε καθώς και η κατανόηση των τύπων Σ&Ε, αποτελεί βασική προϋπόθεση της 

επίτευξης του εταιρικού στρατηγικού στόχου. 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος βασίζεται στην αύξηση των διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων τα τελευταία χρόνια. Στην Ευρώπη μετά την υιοθέτηση της οδηγίας από τα 

κράτη – μέλη, διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιες χώρες παρουσιάζονται 

ελκυστικότερες για επενδύσεις. Το εταιρικό δίκαιο και ο βαθμός διευκόλυνσης των 

http://data.worldbank.org/
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διασυνοριακών Σ&Ε αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών. Στην Ευρώπη 

υπάρχουν ακόμη διαφοροποιήσεις εταιρικών δικαίων μεταξύ των κρατών – μελών που 

οδηγούν σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η ανάγκη σύγκλισης καθίσταται αναγκαία ως 

παράγοντας  πλήρους εφαρμογής της Ενιαίας Αγοράς. 

Οι συνέργειες και τα οφέλη που απορρέουν από τις Σ&Ε, κυρίως οι οικονομίες κλίμακας, 

οδηγούν τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν σε αύξηση της αποδοτικότητας τους. Η παγκόσμια 

οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα οδηγεί τους επενδυτές Σ&Ε σε μεγαλύτερη και εκ 

βαθέων ανάλυση των πιθανών στόχων. Ο διαγνωστικός έλεγχος (due diligence) έχει 

επεκταθεί πλέον σε όλα τα πεδία  δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Η πληροφόρηση αυξάνει 

το επίπεδο εμπιστοσύνης και διευκολύνει στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης όπως και στον 

υπολογισμό της αποτίμησης της εταιρείας στόχου για την προσφορά του τιμήματος. 

Οι προκλήσεις για διεθνή επέκταση μέσω Σ&Ε είναι πολλές, υπάρχουν όμως απειλές και 

ευκαιρίες. Ο προσεκτικός σχεδιασμός της διενέργειας Σ&Ε μπορεί να αποσοβήσει τον 

κίνδυνο της αποτυχίας και να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 

εταιρείας. 

Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές είναι ένα δυναμικό φαινόμενο με μεταβαλλόμενες τάσεις  

που εξαρτώνται μακροοικονομικά από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Θέματα για 

περαιτέρω ανάλυση και μελέτη προέκυψαν κατά την βιβλιογραφική έρευνα. Η νέα τάση των 

επιχειρήσεων για εκποιήσεις μη βασικών περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό την 

άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις μέσω Σ&Ε σε νέες δραστηριότητες, είναι ένα θέμα για 

μεγαλύτερη ανάλυση. Ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα είναι η αυξανόμενη δραστηριότητα 

διεθνούς επέκτασης χωρών με κλειστού τύπου οικονομίες, όπως η Κίνα, η οποία μέσω Σ&Ε 

επιτυγχάνει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά.  
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