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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών των επιχειρήσεων. Με το πέρασμα των χρόνων 

παρατηρείτε αύξηση αυτού του φαινομένου, το οποίο οδηγεί σε σημαντικές 

επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Η επιλογή των επιχειρήσεων να προβούν σε μια 

τέτοια ενέργεια (συγχώνευση και εξαγορά) επιφέρει κάποια σημαντικά αποτελέσματα 

τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην οικονομία γενικά. Έτσι θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο τον δυνατόν περισσότερο τις πτυχές αυτού του 

φαινομένου. Όσον αφορά την δομή του περιεχομένου η εργασία αποτελείτε από 

πέντε βασικές ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές με 

αναφορές στους ορισμούς στους, στην κατηγοριοποίησή και στα είδη τους. Έπειτα 

γίνεται αναφορά στα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν γύρω από το 

φαινόμενο αυτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και Αμερική. 

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εξετάζονται τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα και 

παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες και άρθρα. Τέλος παρουσιάζονται εμπειρικές 

μελέτες σχετικά με την υπεραξία και την απομείωση της υπεραξίας. 

Η τρίτη ενότητα έχει να κάνει με μια θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου. 

Αναλύονται τα κίνητρα μια συγχώνευσης και εξαγοράς αλλά και οι λόγοι αποτυχίας 

τους. Τέλος γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση μιας τέτοιας επιτυχίας για μια 

συγχώνευση και εξαγορά    

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει την υπεραξία και τα σχετικά διεθνή 

λογιστικά πρότυπα όπως είναι το ΔΛΠ 36, ΔΛΠ38 και ΔΠΧΑ 3. Η υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ μεταμόρφωσε τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας σε πολλές χώρες.  

Μελετώντας την βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς ότι η υπεραξία είναι ένα 

φλέγον θέμα συζήτησης. Για το λόγο αυτό η Πέμπτη ενότητα αποτελεί μια εμπειρική 

έρευνα σχετικά με το πώς η υπεραξία επιδρά θετικά ή αρνητικά στην απόδοση της 

μετοχής και στις αποφάσεις του επενδυτικού κοινού. 
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Για την συγγραφή όλων των ενοτήτων χρησιμοποιήθηκε μια μεθοδολογία που 

βασίζεται κυρίως στην διεθνής και στην ελληνική βιβλιογραφία. Άρθρα, έρευνες και 

βιβλία ήταν ο κύριος όγκος συλλογής δεδομένων. Το ερευνητικό τμήμα της 

διπλωματικής εργασίας βασίστηκε σε έρευνα σχετική με την υπεραξία. Με βάση την 

συγκεκριμένη έρευνα αλλά και την βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνεται ότι οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν μια πολυσύνθετη διαδικασία της οποίας η 

επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τέλος και όσο αφορά την υπεραξία η 

έρευνα μας έδειξε ότι είναι στατιστικά σημαντική σχετικά με την απόδοση των 

μετοχών των εισηγμένων ελληνικών εταιριών και εν συνεχεία με τις αποφάσεις των 

επενδυτών.          



7 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών της σημερινής εποχής 

έχει ως αποτέλεσμα τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς και μεταβολές στις 

συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και οι 

δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως ωθούν κάθε επιχείρηση στην 

υιοθέτηση νέων στρατηγικών, στον επαναπροσδιορισμό των στόχων τους, σε νέες 

συνεργασίες και γενικότερα στην διεθνοποίησή τους. Η προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να παρακολουθούν και να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες συνδέεται άμεσα με την επένδυσή τους στην 

διαφοροποίηση, στις στρατηγικές συμμαχίες και στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι θα 

διασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους και την μεγιστοποίηση της αξίας τους. 

Προσπαθώντας να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ορισμένα 

εργαλεία εταιρικής στρατηγικής, όπως ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διείσδυση σε μια 

νέα αγορά είτε γεωγραφικά είτε βάσει προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά την 

διαδικασία αναζήτησης της καταλληλότερης στρατηγικής, οδηγήθηκαν στις 

συγχωνεύσεις και στις εξαγορές. Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων οι 

οποίες επιλέγουν Σ&Ε προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστική του θέση 

μπροστά στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού. Οι 

Σ&Ε, που αποτελούν ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τουλάχιστον 100 χρόνια, 

γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη κυρίως στις ΗΠΑ και στην συνέχεια στις χώρες τις 

Ευρώπης και της Ασίας. Η ένταση της στρατηγικής των Σ&Ε αποτελεί κύριο 

χαρακτηριστικό των σύγχρονων αγορών και της τεχνολογικής έκρηξης, σε μια 

περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης των συγκεντρώσεων κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις 

μέσω των Σ&Ε επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν μείωση του κόστους μέσω των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρουν οι οικονομίες κλίμακας.        

Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που εμφανίζουν οι Σ&Ε, όπως μείωση κόστους 

παραγωγής, ενίσχυση μεριδίου αγοράς, αλλά και η εκμετάλλευση οικονομιών 

κλίμακας, αποτελούν και τους λόγους για την δημιουργία θετικών συνθηκών στην 

διεθνή αγορά, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της διεθνούς 

οικονομίας από άποψη βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Παρά όμως το γεγονός 
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ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν να καταστούν αποτελεσματικότερες μέσω των Σ&Ε, 

υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν απρόσμενα αποτελέσματα καθώς αποτελούν 

πολύπλοκες και συνθέτες διαδικασίες. Συχνό φαινόμενο είναι να μην εκπληρώνονται 

οι αρχικές προβλέψεις, να μειώνεται ο ανταγωνισμός και τελικά να γίνονται 

αντικείμενο αντικρουόμενων απόψεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και 

δυνατότητα λύσεων που προσφέρουν.  

Γίνεται αντιληπτό και αναγκαίο η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 

προσεκτικού σχεδιασμού της διαδικασίας και των στρατηγικών που ακολουθούνται 

κατά την σύναψη μια Σ&Ε. Τα κίνητρα των δύο αντισυμβαλλόμενων πλευρών 

δύναται να διαφέρουν καθώς η εταιρία-αγοραστής επιδιώκει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και με το χαμηλότερο κόστος την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώ η 

εταιρία-στόχος επιθυμεί την αύξηση του αντίτιμου προσφοράς και μια καλύτερη 

επενδυτική πρόταση. Κύριος στόχος και των δυο αποτελεί η μεγιστοποίηση της αξίας 

των μετοχών τους. 

Διεθνές μελέτες έχουν ασχοληθεί τόσο με την εξέταση των κινήτρων όσο και 

με την αποτελεσματικότητα και την εκπλήρωση των στόχων των εταιριών. Ένα από 

τα θέματα που κρίνεται σκόπιμο αναφοράς και έρευνας σχετικά με τις Σ&Ε, είναι η 

εξέταση της υπεραξίας που προκύπτει μετά από μια ενοποίηση. Η αναγνώριση και 

επιμέτρηση της υπεραξίας καθώς και ο λογιστικός χειρισμός της, αποτελούν 

αντικείμενο έρευνας καθώς επηρεάζουν την αξία των μετοχών της επιχείρησης στην 

οποία εμφανίζεται. Την τελευταία δεκαετία και κυρίως με την  εφαρμογή του ΔΠΧΑ 

3, παρατηρείται μια προσπάθεια για εναρμόνιση των διαδικασιών και την εξαγωγή 

ασφαλέστερων αποτελεσμάτων. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του 

φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών μέσα από διάφορες πτυχές, καθώς 

πέρα από τις αδυναμίες και τα προβλήματα, αποτελούν ένα από τα κυριότερα 

εργαλεία στρατηγικής απόφασης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό 

περιβάλλον. Εξετάζονται οι κατηγοριοποιήσεις τα είδη και τα κίνητρα που οδηγούν 

στις Σ&Ε ενώ στην συνέχεια γίνεται αναφορά για την υπεραξία που προκύπτει μετά 

από μια Σ&Ε. Στο τελευταίο κομμάτι γίνεται εμπειρική έρευνα μέσω της οποίας 

επιδιώκεται να ερμηνευθεί η σχέσης της υπεραξίας με την απόδοση των μετοχών της 

επιχείρησης.           
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1.2 Ορισμοί-Έννοιες-Κατηγορίες των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών  

 

Η χρήση των όρων Συγχώνευση και Εξαγορά τις τελευταίες δεκαετίες 

χρησιμοποιείται με αυξημένο ρυθμό, καθώς προσφέρει στις επιχειρήσεις σημαντικά 

κέρδη και κίνητρα. Οι δύο αυτές νομικές έννοιες εκφράζουν την ενοποίηση των 

επιχειρήσεων υπό ενιαία διεύθυνση με κοινούς πόρους και στόχους και αποτελούν 

αντικείμενο έρευνας τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ανάλογα με τα διακριτά χαρακτηριστικά τους οι Σ&Ε κατηγοριοποιούνται σε 5 

μεγάλες ενότητες1. Πιο αναλυτικά διακρίνονται με βάση: 

Α) Την νομική υπόσταση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης 

  Την νομική υπόσταση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης όσον αφορά την 

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

αυτό θα πρέπει να αναφερθούν οι ορισμοί των Σ&Ε όπως αυτοί διατυπώνονται με 

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

Επομένως ορίζονται ως: 

Εξαγορά είναι μια εταιρική πράξη όπου μια εταιρία αγοράζει τα περιουσιακά 

στοιχεία/μετοχές μιας εταιρίας-στόχου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. 

προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο της. Οι εξαγορές αποτελούν συχνά μέρος της 

στρατηγικής ανάπτυξης μιας εταιρείας όταν θεωρείται πιο συμφέρον να αναλάβει τη 

λειτουργία μιας υπάρχουσας επιχείρησης αντί να ιδρύσει μία από την αρχή. Συνήθως 

η εταιρία-αγοραστής προσφέρει ένα premium (υπέρ το άρτιο) επί της τιμής της 

αγοραίας αξίας (τιμή μετοχής) της εταιρίας-στόχου, προκειμένου να δελεάσει τους 

μετόχους να πωλήσουν τις μετοχές τους. Οι εξαγορές γίνονται είτε με μετρητά, είτε 

με ανταλλαγή μετοχών της αγοράστριας εταιρίας είτε είναι ένας συνδυασμός και των 

δύο. Η επιχείρηση που αποτελεί τον στόχο εξαγοράς αναφέρεται ως εταιρία στόχος / 

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

εξαγοράζουσα / αγοράστρια επιχείρηση. Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση μπορεί να 

συνεχίσει να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου, αποτελώντας ουσιαστικά μία 

θυγατρική εταιρία της εξαγοράζουσας. Τέλος, η εξαγορά αποτελεί επίσης έναν τρόπο 

επέκτασης μιας εταιρίας για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, να αποκτήσει 

πρόσβαση σε συγκεκριμένους προμηθευτές που ενδέχεται να έχουν φυσικό 

                                                      
1Η παρούσα κατηγοριοποίηση βασίζεται στο σύγγραμμα του Κυριαζή Δ. (2007), 

Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    

 

https://www.euretirio.com/thesi-agoras-long-position/
https://www.euretirio.com/energitiko-periousiako-stoixeio/
https://www.euretirio.com/energitiko-periousiako-stoixeio/
https://www.euretirio.com/metoxes-stocks/
https://www.euretirio.com/oikonomiki-anaptyxi/
https://www.euretirio.com/yper-to-artio-premium/
https://www.euretirio.com/axia-antallagis/
https://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
https://www.euretirio.com/metoxes-stocks/
https://www.euretirio.com/agora
https://www.euretirio.com/fysiko-monopolio/
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μονοπώλιο, να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και αγορές, για την επίτευξη 

συνεργιών ή να αξιοποιήσει καλύτερα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής.2 

Συγχώνευση είναι η ένωση δύο ή περισσότερων εταιριών επί ίσοις όροις, με 

σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

της αποτελεσματικότητας τους. Οι δύο εταιρίες μέσω μιας αμοιβαίας συμφωνίας 

μετατρέπονται ουσιαστικά σε μία ενιαία νομική οντότητα που συνδυάζει τα 

περιουσιακά στοιχεία, τις διαδικασίες και τους πόρους των δύο εταιρειών. Αυτή η 

διαδικασία γίνεται με τους μετόχους να παραχωρούν τις μετοχές των εταιριών προ 

της συγχώνευσης, σε αντάλλαγμα μετοχών της νεοϊδρυθείσας εταιρίας. Σκοπός της 

συγχώνευσης μπορεί να είναι επίσης η εισαγωγή σε μια νέα αγορά, η προσέγγιση 

νέων πελατών, η εξαφάνιση ενός ανταγωνιστή, η απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου 

αγοράς, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ανθρώπινου κεφαλαίου, 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας κτλ. Επίσης μέσω της συγχώνευσης μια 

εταιρία μπορεί να αυξήσει το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων της στους 

καταναλωτές, να δημιουργήσει μεγαλύτερες υποδομές και να αποκτήσει περισσότερα 

κανάλια διανομής. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και μπορούν να εντοπιστούν με διάφορες 

νομικές μορφές. Συγκεκριμένα3:  

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

οποία οι εταιρίες συνενώνονται και η εταιρία στόχος παύει να υφίσταται σαν 

ξεχωριστή επιχειρησιακή οντότητα, ενώ η αγοράστρια διατηρεί τόσο την 

οντότητα της όσο και το όνομα της αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις 

υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφημένης.  

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

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

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

ολοκληρωτικά τη λειτουργία τους.  

                                                      
2 https://www.euretirio.com 

 
3 Gaughan, P. A. (2010). Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. John 

Wiley & Sons. 

 

https://www.euretirio.com/fysiko-monopolio/
http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html
http://www.euretirio.com/2010/11/paragogikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
http://www.euretirio.com/2010/08/metoxes-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/06/agora.html
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
https://www.euretirio.com/
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• Merger by acquisition (συγχώνευση με εξαγορά): όπου η εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση αποκτάται για μετρητά ή μετοχές και διακρίνεται σε:  

I. Εξαγορά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης 

(acquisition of stock)  

II. Εξαγορά με απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού μιας 

επιχείρησης (acquisition of assets) 

 

Β) Με βάση τον τρόπο της προσφορά εξαγοράς διακρίνονται σε: 

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

όπως αναφέρθηκε παραπάνω εντοπίζεται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις 

των εχθρικών εξαγορών 

2. Συγχώνευση (merger)  

3. Prox fights (ΗΠΑ). « Αναφέρεται στην προσπάθεια μερίδας μετόχων ή 

του management να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας και του 

διοικητικού συμβουλίου,  προτρέποντας τους μετόχους να ψηφίσουν 

μέσω των αντιπροσώπων(proxy contests)4 

 

Γ) Την στάση/διάθεση της διοικήσεως εξαγοραζόμενης επιχείρησης όσον αφορά την 

Σ&Ε: 

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

από τη συμφωνία των διοικήσεων των εμπλεκόμενων πλευρών και ιδιαίτερα την 

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

εξαγοράς της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται δημοσιοποίηση της παραπάνω 

συμφωνίας στους μετόχους, στους οποίους γίνεται σύσταση να προβούν σε έγκριση 

της με βάση τις νομικές διαδικασίες.  

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

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

αγοραστής εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Είναι η 

εξαγορά στην οποία η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου αντιδρά στην επιχειρούμενη 

εξαγορά. Η διάσταση απόψεων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι δυνατό να αφορά 

την αξία του μετοχικού κεφαλαίου και του αντιτίμου εξαγοράς, την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της Σ&Ε,  

                                                      
4 Η παρούσα κατηγοριοποίηση βασίζεται στο σύγγραμμα του Κυριαζή Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    

https://www.euretirio.com/exagora/
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όπως επίσης την εξέλιξη και τη προσωπική φιλοδοξία των ανώτερων στελεχών της 

εταιρίας στόχου. Για την αντιμετώπιση της παραπάνω κατάστασης και την 

πραγματοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς η διοίκηση της εταιρίας-αγοραστή 

προβαίνει είτε σε δημόσια προσφορά στους μετόχους, προκειμένου να τους πείσει να 

πουλήσουν το μερίδιο τους, είτε σε αθόρυβη απόκτηση του ελέγχου του διοικητικού 

συμβουλίου της εξαγοραζόμενης με την σταδιακή κατοχή πακέτων μετοχών της στο 

χρηματιστήριο. Βεβαίως είναι δυνατό να υπάρξει και συνδυασμός των δυο παραπάνω 

μεθόδων προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά , ενώ προϋποθέσεις 5για την χρήση τους 

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

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

δύσκολή η κατοχή πλειοψηφικού πακέτου μετοχών ικανού να ελέγχει τις αποφάσεις 

της διοίκησης. Χαρακτηριστικό μιας εχθρικής εξαγοράς μπορεί να είναι η 

αποχώρηση βασικών στελεχών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την έστω και προσωρινή 

πτώση της αγοραίας αξίας (τιμή μετοχής) της εταιρίας-στόχου. Επίσης, λόγω του ότι 

στην επιθετική εξαγορά η εταιρία-αγοραστής δεν έχει πρόσβαση στα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας στόχου, 

μπορεί να προκύψουν έξοδα ή να υπάρχουν κρυφά κόστη τα οποία τελικά να 

καταστήσουν την εξαγορά ζημιογόνα ή μη συμφέρουσα.  

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

οι δημόσιες προσφορές είναι εχθρικές,  ενώ οι συγχωνεύσεις φιλικές. 

 

Δ) Την συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή βαθμό ολοκλήρωσης 

Με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόμενο βαθμό 

ολοκλήρωσης διακρίνονται σε:  

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

στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε:  

• οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers), αναφέρονται σε 

επιχειρήσεις δραστηριοποίησης του ίδιου κλάδου, που παράγουν 

δηλαδή ή παρέχουν ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος αυτού 

του είδους των Σ&Ε αποτελεί η όσο το δυνατόν μείωση του 

ανταγωνισμού και η ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς μέσω της 

αυξημένης κατοχής μεριδίων. Επειδή βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

                                                      
5 Παπαδάκης, Β (2007), Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία, 5η έκδοση, 

Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου 

https://www.euretirio.com/tag/logistikes-katastasis/
http://www.euretirio.com/2010/06/exodo.html
https://www.euretirio.com/kostos/
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της παραγωγικής διαδικασίας, οι εταιρίες με αυτό τον τρόπο έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας που θα έχει ως 

συνέπεια τη μείωση του οριακού κόστους, την αύξηση του μεριδίου 

αγοράς και την συνεκμετάλλευση των οικονομικών, τεχνολογικών, 

παραγωγικών και ανθρωπίνων πόρων τους. Έτσι αυξάνεται η 

διαπραγματευτική ικανότητα της επιχείρησης αποκομίζοντας και τα 

ανάλογα οικονομικά οφέλη, ενώ ως προς τον κίνδυνο οι παραπάνω 

συνενώσεις χαρακτηρίζονται ως χαμηλής επικινδυνότητας. Στην 

περίπτωση που μέσω οριζόντιας ολοκλήρωσης μείνουν λίγες εταιρίες 

στον κλάδο, θεωρείται ολιγοπώλιο, ενώ αν μία εταιρία κατάφερνε να 

τις απορροφήσει όλες θα δημιουργούσε μονοπώλιο στην αγορά. 

• κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), αφορούν εταιρίες των 

οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας ανήκει σε διαδοχικά τμήματα 

των λειτουργιών της παραγωγικής διαδικασίας , αποσκοπώντας στην 

δημιουργία μίας ενιαίας οντότητας είτε πρόκειται προς τα εμπρός 

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

integration).  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου 

μια επιχείρηση εξαγοράζει τους προμηθευτές της προκειμένου να 

αποκομίσει τα οικονομικά οφέλη όπως η μείωση του κόστους 

παραγωγής, ο καταμερισμός των εργασιών και η παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων ( οικονομίες κλίμακας ). Η κάθετη 

συγχώνευση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους 

παραγωγής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας. 

2. Ομοκεντρική ή ομογενή (Concentric or congeneric), στη συγκεκριμένη 

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

προϊόντα τους ωστόσο δεν είναι ούτε ομοειδή ούτε αποτελούν μέρος της ίδιας 

γραμμής παραγωγής. Στόχος των επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός των 

επιμέρους διαδικασιών, γεγονός όμως που εμπεριέχει ένα υψηλότερο βαθμό 

κινδύνου. 

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

δραστηριότητας που δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Αποτελούνται από 

τελείως διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες και κύριος σκοπός των διοικήσεων 

τους αποτελεί η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των επενδυτικών τους 

κεφαλαίων. Η συγκεκριμένη κατηγορία Σ&Ε διακρίνεται σε δύο ακόμη 

https://www.euretirio.com/paragogi/
https://www.euretirio.com/oikonomies-klimakas/
https://www.euretirio.com/oriako-kostos/
https://www.euretirio.com/paragogikoi-syntelestes/
http://www.euretirio.com/2010/03/oligopolio.html
https://www.euretirio.com/katharo-monopolio/
https://www.euretirio.com/agora/
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos.html
https://www.euretirio.com/apotelesmatikotita/
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υποκατηγορίες ανάλογα με τον τομέα που επιθυμεί να εστιάσει η Σ&Ε. Έτσι 

εάν επιδιώκεται να επεκταθεί ο χώρος δράσης στην αγορά, τότε 

αναφερόμαστε σε επεκτατικές διαγώνιες της αγοράς, ενώ εάν επιδιώκεται να 

επεκταθεί η διάθεση του προϊόντος ή να διαφοροποιηθεί μέσω διαποικίλησης 

η παραγωγή,  τότε αναφερόμαστε σε επεκτατικές διαγώνιες του προϊόντος. 

Ε) Με βάση τους επιθυμητούς στόχους που προσδοκά να πετύχει η αγοράστρια 

εταιρία 

1. Επενδυτικές: Σκοπός είναι η εκμετάλλευση υφιστάμενων οικονομικών 

ευκαιριών για την απόκτηση κέρδους. Συνήθως η αγοράστρια εταιρία επιλέγει 

να στοχοποιήσει εταιρίες διαφορετικού κλάδου και αντικειμένου, όπου δεν 

κατέχει την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία και για αυτό το λόγο 

διατηρεί ανεπηρέαστη τη δομή της εταιρίας-στόχου. Ανάλογα με την απόδοση 

ή τις επενδυτικές της επιλογές είναι πιθανό να την μεταπωλήσει στο μέλλον . 

2. Ανανεωτικές ή συμπληρωματικές: στοχεύει στην αλληλοσυμπλήρωση μέσω 

της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της εταιρίας 

στόχου διατηρώντας τα ενσώματα (όπως κτιριακές εγκαταστάσεις,  

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό) καθώς και τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία της 

ως έχουν (όπως πατέντες, φήμη, πελάτες ) 

3. Απόκτηση μέσω Σ&Ε για άμεση ρευστοποίηση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

η αγοράστρια εταιρία επιδιώκει να αποκομίσει το μεγαλύτερο οικονομικό 

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

επιδιώκει την απευθείας μεταπώληση της σαν μια ενιαία οντότητα παρά την 

τμηματική . 

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

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

demergers,  καθώς αποτελούν εξορισμού αντίθετες κινήσεις6. Οι αποσχίσεις μπορούν 

να εμφανιστούν σε διαφορετικές περιπτώσεις και με διαφορετικούς τρόπους. Είναι 

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

ακόμα και μία ολόκληρη εταιρία από την μητρική της δημιουργώντας μία νέα 

αυτόνομη οντότητα. Ακόμα συναντάται η περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι της 

μητρικής αποκτούν μέσω ανταλλαγής, μετοχές της θυγατρικής (split-offs), αλλά και η 

απόσχιση όπου η μητρική μέσω τμηματικών αποσχίσεων παύει τελικά την λειτουργία 

                                                      
6 Weston, J. F., Chung, K. S., & Hoag, S. (1996). Mergers, restructuring, and corporate control. 

Prentice Hall. 
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της (κατάτμηση -split-ups). Τέλος απόσχιση μίας εταιρίας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, όταν μία μητρική μέσω δημόσιας συγγραφής μειώνει το ποσοστό 

της σε θυγατρική της. 

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

παρουσιάζουν ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά7:  

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

κατά την οποία μία επιχείρηση, που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο 

επιδιώκει να εισέλθει μέσω της αγοράς σημαντικού ποσοστού των μετοχών 

μιας ήδη εισηγμένης. Η διαδικασία γίνεται με την ιδιωτική εταιρία να 

αγοράζει αρκετές μετοχές της δημόσιας ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο της. Οι 

μέτοχοι της ιδιωτικής εταιρίας τότε ανταλλάσσουν τις μετοχές τους με 

μετοχές της δημόσιας εταιρίας κι έτσι μετατρέπουν την εταιρία τους σε 

δημόσια. Σημαντικό πλεονέκτημα της αντίστροφης εξαγοράς έναντι της 

συμβατικής δημόσιας προσφοράς, αποτελεί το γεγονός ότι η συμφωνία 

πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο εταιρίες και δεν επηρεάζεται τόσο από τη 

χρηματαγορά. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της αντίστροφης εξαγοράς είναι ότι η 

είσοδος στο χρηματιστήριο στη περίπτωση της συμβατικής δημόσιας 

προσφοράς εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά κι άλλους εξωγενείς παράγοντες στους οποίους η διοίκηση της εταιρίας 

έχει ελάχιστη ή και καθόλου επιρροή. 

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

περίπτωση είναι η εξαγορά μιας εταιρίας με στόχο ορισμένα περιουσιακά της 

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

κτλ. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της μεταπωλούνται απευθείας ώστε 

να επανακτηθεί μέρους του κόστους εξαγοράς της εταιρίας. 

• Εξαγορά backflip: Αυτό το είδος εξαγοράς μπορεί να συμβεί όταν μια 

μεγαλύτερη αλλά λιγότερο γνωστή εταιρεία αγοράζει μια εταιρεία που 

διαθέτει ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα. Έτσι η εταιρία - αγοραστής 

μετατρέπεται σε θυγατρική της πρώτης, εκμεταλλευόμενη το όνομα και την 

παρουσία της πρώτης. 

                                                      
7 https://www.euretirio.com 

 

https://www.euretirio.com/metoxes-stocks/
https://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
https://www.euretirio.com/agora/
https://www.euretirio.com/exoterikes-oikonomies/
https://www.euretirio.com/
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• Μοχλευμένη εξαγορά (leveraged buyouts): Αποτελεί τεχνική που 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 

(private equity companies). Η εταιρία αγοραστής επιλέγει να χρηματοδοτήσει 

την εξαγορά μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο), που μεταφέρεται 

στις υποχρεώσεις του ισολογισμού και οφείλει στη συνέχεια να ξεχρεώσει 

(αποτελεί επένδυση αυξημένου κινδύνου ). 

 

1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ∆ιεθνώς 

  Η εμφάνιση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην παγκόσµια οικονοµία 

παρουσιάζει τις ρίζες της τουλάχιστον ένα αιώνα από σήµερα. Παρατηρείται δε με το 

πέρασμα των χρόνων, πως οι Σ&Ε εµφανίζονται σε µεγάλες ποσότητες όγκου 

συναλλαγών, τα λεγόµενα κύµατα (merger waves),  και όχι μεμονωμένα. Καθένα από 

τα κύματα αυτά αναλόγως της χρονικής περιόδου έχει τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Από την άλλη αποτελούν ένα φαινόµενο, το οποίο έχει προκαλέσει 

το ενδιαφέρον έρευνας, όχι µόνο για τις επιπτώσεις που επιφέρει αλλά και για τις 

αιτίες που το προκαλούν, καθώς τόσο µικροοικονοµικοί όσο και µακροοικονοµικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την δηµιουργία αλλά και την αύξηση του όγκου των 

κυµάτων. Για την εξήγηση του φαινόµενου έχουν διατυπωθεί πλήθος θεωριών µε τις 

σηµαντικότερες να είναι οι νεοκλασικές οικονοµικές (στόχος η µεγιστοποίηση της 

αξίας των µετόχων), οι διοικητικές και οι θεωρίες συµπεριφοράς. Χαρακτηριστικό 

ακόµα ορισµένων κυµάτων είναι ότι ιστορικά έχουν συνδεθεί µε «περιόδους 

οικονοµικής άνθησης και χρηµατιστηριακής ευφορίας (bull markets), ενώ αντίθετα 

παρουσιάζουν µείωση σε εποχές ύφεσης και χρηµατιστηριακής πτώσης (bear 

markets)» 8. Μάλιστα ο Gort (1969) προκειµένου να ερµηνεύσει και να εξηγήσει τα 

κύματα των συγχωνεύυσεων, διατύπωσε τη θεωρία της «διατάραξης» των αγορών9. Η 

συγκεκριμένη θεωρία εξηγεί τη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ των κυμάτων 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών και της ανόδου του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 

και των κεφαλαιαγορών στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της ΕΕ.  

Μελετώντας διαχρονικά τα κύµατα, ένα ενδιαφέρον γεγονός που 

παρατηρείται είναι ότι κύριο ρόλο για την δηµιουργία τους κατέχει η ήπειρος µε την 

οικονοµική της συγκυρία, µιας και οι αιτίες για την ανάπτυξη τους πολλές φορές 

                                                      
8 Κυριαζή Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    

 
9 Gort, M. (1969). An economic disturbance theory of mergers. The Quarterly Journal of Economics 
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δύναται να διαφέρουν ακόµα και από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα τα κύµατα των 

Σ&Ε εμφανίστηκαν αρχικά στις Η.Π.Α., όπου και γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση. Από 

την άλλην, οι χώρες της Ευρώπης καθυστέρησαν στην χρήση των Σ&Ε ως εργαλείο 

εταιρικής στρατηγικής (µετά το 1987), µε εξαίρεση τη Μ.Βρετανία (1960) και τις 

υπόλοιπες αγγλοσαξονικές χώρες. Όσον αφορά τα κύµατα Σ&Ε, που 

δηµιουργήθηκαν στις Η.Π.Α διακρίνονται 6 περίοδοι10: 

 • 1η περίοδος (1890-1905): παρουσιάστηκε στη δευτερογενή παραγωγή µε τη 

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

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

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

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

2003). 11Με αυτόν τον τρόπο επεδίωκαν την ενοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής 

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

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

1950), ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και µεταλλευµάτων, µε την ελλιπή 

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

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

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

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

περίοδο, οδήγησε τους κυβερνητικούς και δικαστικούς φορείς στην θέσπιση 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (Clayton antitrust act of 1914) και στη διενέργεια 

ελέγχων. Ως επακόλουθο των γεγονότων αποτέλεσε η δηµιουργία ολιγοπωλίων 

ανάµεσα σε επιχειρήσεις µε συµπληρωµατικές-συσχετισµένες δραστηριότητες, µε τις 

κάθετες συγχωνεύσεις να επικρατούν. Το κοινό σημείο στα δύο πρώτα κύματα 

έγκειται στο ότι το τραπεζικό σύστημα της τότε εποχής υποστήριξε μέσω δανειακών 

κεφαλαίων και ομολόγων τις ΣκΕ των δυο αυτών πρώτων περιόδων. Η αξία του 

δεύτερου κύµατος ανέρχεται σε USD 30 δις (προσαρµοσµένη αξία όπως και 

παραπάνω), ενώ η λήξη του σχετίζεται με το οικονομικό σοκ που οδήγησε στην 

εμφάνιση του δεύτερου µεγάλου κραχ το 1929. 

                                                      
10 Κυριαζή Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    
 
11 Lees, S. (2002). Global acquisitions: Strategic integration and the human factor. Springer. 
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 • 3η περίοδος (δεκαετία 1960)12: το τρίτο κύμα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

των conglomerates δηλαδή την ανάγκη για ανάπτυξη Σ&Ε από επιχειρήσεις σε 

διάφορες δραστηριότητες χωρίς συσχετισμό, εξαιτίας της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας που είχε θεσπιστεί ήδη από το δεύτερο κύμα και η οποία χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα αυστηρή. Με τον τρόπο αυτό επεδίωκαν την διαφοροποίηση των προϊόντων 

τους, την απόκτηση των ωφελειών της διασποράς του κινδύνου και την δηµιουργία 

συνεργιών. Ορισµένες φορές µάλιστα παρατηρείται για πρώτη φορά πως η εταιρία-

στόχος υπερβαίνει σε µέγεθος την εταιρία-αγοραστή (Gaughan, 2007)13 . Η αξία του 

τρίτου κύµατος ήταν USD 69δις (προσαρµοσµένη αξία όπως και παραπάνω) και το 

τέλος του συµπίπτει µε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και την µετέπειτα οικονοµική 

ύφεση. 

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

επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν εχθρικές εξαγορές, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνουν 

µέρος αποσχίσεις τµηµάτων (divestitures) οι οποίες απαρτίζουν το 20%-30% της 

δραστηριότητας των εξαγορών και αποφεύγονται οι συνενώσεις ασυσχέτιστων 

εταιριών (deconglomeration)14. Γίνεται ακόµα αντιληπτό πως η διαδικασία των Σ&Ε 

αρχίζει και διαφοροποιείται σε σχέση µε το παρελθόν καθώς οι εταιρίες δεν 

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

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

χρήση των δανειακών κεφαλαίων και των οµολόγων υψηλού κινδύνου για την 

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

1989 ήταν USD 324 δις, ενώ η αξία των αποσχίσεων ήταν USD 108 δις. 

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

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

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

παρουσία μονοπωλίων και την ανάπτυξη διασυνοριακών συναλλαγών, γεγονός που 

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

Ταυτόχρονα εξελίσσονται περισσότερο οι νέοι κλάδοι της τεχνολογίας όπως το 

διαδίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην σημασία των 

εξαγορών ως τρόπου απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εγχώρια αλλά και 

                                                      
12 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). Takeovers in the'60s and the'80s: Evidence and 

Implications. Strategic management journal,  
13 Gaughan, P. A. (2010). Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. John Wiley & Sons. 

14 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). Takeovers in the'60s and the'80s: Evidence and 

Implications. Strategic management journal 
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διεθνώς. Το κύμα χαρακτηρίζεται από την δημιουργία υπερεθνικών οργανισμών όπως 

η Ε.Ε. και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η οποίοι έχουν καταλυτικό ρόλο 

στην απελευθέρωση του εμπορίου, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι μεταφορές, 

επικοινωνίες και τράπεζες. Συγκριτικά µε τα προηγούμενα κύµατα θεωρείται το 

μεγαλύτερο ως προς την αξία και τον όγκο συναλλαγών, αγγίζοντας τα USD 1,75 τρις 

το 2000. 

 • 6η περίοδος (2003-2007): Κινητήριοι μηχανισµοί του έκτου κύµατος εξαγορών και 

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

παγκοσµιοποίηση και οι υψηλές τιµές των πρώτων υλών. Οι Marks & Mirvis 

(2010)15 περιγράφουν σε μελέτη τους μερικά χαρακτηριστικά της περιόδου όπως η 

αυξηµένη χρήση των LBOs για τη χρηµατοδότηση των εξαγορών, η 

χρηµατιστηριακή ευφορία και η ευρεία αποδοχή των Σ&Ε από τις μεγάλες εταιρίες 

ως μέθοδο της επεκτατικής τους πολιτικής. Τέλος παρατηρείται αναφορικά µε τις 

διασυνοριακές συναλλαγές και την επεκτατική πολιτική των επιχειρήσεων-αγοραστή 

ότι προέρχονται από αναδυόµενες οικονοµίες όπως η Κίνα και η Ινδία (Bancel & 

Duval-Hamel, 2008). 

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

φαινόµενου στις χώρες της Ευρώπης δεν είχε την ίδια ένταση κατά τις πρώτες 

περιόδους (πιο έ- ντονα την δεκαετία του 1990), παρά µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

όπου από τη δεκαετία του 1960 υπήρξε εκτεταμένη χρήση των Σ&Ε, καθώς η 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικονοµιών ευνόησε τις συγκεντρωτικές 

στρατηγικές. Η ουσιαστική παρουσία των Σ&Ε στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε 

µετά το 1986, µε την δηµιουργία της Κοινής αγοράς, που σηματοδότησε την επίσημη 

έναρξη του πρώτου κύματος στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 (1987-1991). Το 

επόµενο κύμα έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας το ΄90 και συγκεκριµένα το 1993-

2000, ενώ το τελευταίο και πιο πρόσφατο το 2004-2007, που έληξε µε την εμφάνιση 

της παγκόσμιας οικονοµικής κρίσης. Η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού, η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών, η απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των εταιριών 

κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης και η τεχνολογική εξέλιξη µε την δυναμική εισαγωγή 

νέων κλάδων στην οικονοµία και κυρίως η εισαγωγή του ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα 

                                                      
15 Marks, M. L., & Mirvis, P. H. (2010). Joining forces: Making one plus one equal three in mergers, 

acquisitions, and alliances. John Wiley & Sons. 
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την δυνατότητα ανάπτυξης τόσο των εθνικών όσο και διασυνοριακών Σ&Ε στις 

ευρωπαϊκές χώρες16.  

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

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

εμφάνισης φαινόμενων Σ&Ε17:  

➢ ∆εκαετία 1920-τέλος του µεσοπολέµου. Στόχος των συνενώσεων ήταν η 

μαζική παραγωγή με την δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων ούτως ώστε οι 

διοικήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη από την αυξημένη παραγωγικότητα. Η 

επιρροή που ασκούσαν οι μέτοχοι ήταν μηδαμινή και οι διεργασίες άγνωστες 

στο κοινό. 

➢ 1955-1968 περίπου. Χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν οι εχθρικές Σ&Ε από 

επενδυτές οι οποίοι προσφέροντας υψηλό αντίτιμο, επεδίωκαν να αποκτήσουν 

υποτιµηµένες εταιρίες του χρηµατιστηρίου.  

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

εξαγορές), ενώ επίκεντρο του ενδιαφέροντος πέρα από τις εθνικές αρχίζουν να 

είναι και οι διασυνοριακές συναλλαγές. Η ανάγκη των επιχειρήσεων του Η.Β. 

για Σ&Ε σε πιο σταθερές αγορές οδήγησε τη δραστηριοποίηση τους ως και 

την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

➢ Τέλη 1980-Δεκαετία 1990. Το κύμα χαρακτηρίζεται από την ιδιωτικοποίηση 

των εταιριών κοινής ωφέλειας και από την μείωση της κρατικής παρέμβασης 

αναφορικά με τις Σ&Ε. Αυξανόταν ο παγκόσμιος χαρακτήρας τους καθώς 

προωθούνταν με φιλικό πλέον τρόπο. 

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

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

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

ευρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 πολλές 

επιχειρήσεις αποτέλεσαν στόχους εξαγοράς κυρίων αµερικανικών συµφερόντων. 

Μέχρι εκείνη την περίοδο η πλειοψηφία των Σ&Ε αφορούσε εθνικές επιχειρήσεις, 

ενώ η επιδεινωµένη οικονοµική κατάσταση που επικράτησε το διάστηµα 1991-1992 

                                                      
16 Mariana, V. (2013). Mergers and acquisitions waves from the European Union perspective. Annals of 

Faculty of Economics 
17 Mariana, V. (2012). Features and characteristics of mergers and acquisitions waves-overview and the 

european experience.  
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στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης σήµανε την µείωση της έντασης των 

προτάσεων εξαγοράς και το τέλος του πρώτου κύµατος. 

Μετά από μια σύντομη πτώση στο τέλος του τέταρτου κύματος, ο ευρωπαϊκός όγκος 

εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε δραματικά από το 1995, όταν και 

διπλασιάστηκε. Παρουσιάστηκαν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το αντίστοιχο κύμα 

των Η.Π.Α., όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι «εκρήξεις» 

της χρηµατοπιστωτικής αγοράς (Shleifer & Vishny, 2003)18. Μετά τις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90 επισηµαίνεται µία αυξανόµενη κίνηση των επιχειρήσεων για 

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

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

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

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

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

Όσο αναφορά την περίοδο 2000-2006, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με 229 

συγχωνεύσεις και εξαγορές και τη δεύτερη η Γερμανία με 72 σε ένα σύνολο 694 

συμφωνιών. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Μάλτα και η Κύπρος με 0 και 1 

συγχωνεύσεις και εξαγορές αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι 

οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές πραγματοποιούνται μεταξύ τραπεζών 

από την ίδια χώρα. Το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων κορυφώθηκε το 1999 και η 

αξία τους μειώθηκε αισθητά το 2001 όπου η παγκόσµια οικονοµία εισήλθε σε ύφεση 

ενώ στη συνέχεια υπήρξε πάλι μια άνοδος το 2006.  

Παράλληλα µε τους προαναφερθέντες οικονοµικούς παράγοντες 

(παγκοσµιοποίηση, απορρύθµιση κ.α) η εισαγωγή και χρήση του Ευρώ ως κοινού 

νοµίσµατος ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., διαδραµάτισε βασικό ρόλο στην 

αύξηση του όγκου  και της αξίας των Σ&Ε και εποµένως στην εµφάνιση του τρίτου 

κύµατος (2004- 2007). Οι επιχειρήσεις θέλοντας να επωφεληθούν των 

πλεονεκτηµάτων της νοµισµατικής ένωσης έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε στόχους 

εντός της Ε.Ε., καθώς µε τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να αποφευχθούν κίνδυνοι 

όπως ο συναλλαγµατικός. Παράλληλα βέβαια συνεχίζονταν οι διασυνοριακές Σ&Ε 

(εκτός Ε.Ε.), µε τα νέα κράτη-µέλη να παρουσιάζουν κάποιες διαφορετικές 

προτιµήσεις (όσον αφορά τους κλάδους, τον τόπο) σε σχέση µε τα παλαιότερα. Η 

                                                      
18 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2003). Stock market driven acquisitions. Journal of financial 

Economics. 
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οικονοµική ύφεση που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α το 2007 και επεκτάθηκε µετέπειτα 

παγκοσµίως, αποτέλεσε και το τέλος της τρίτης αυτής περιόδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

 Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με 

τις Σ&Ε και παρουσιάζονται ορισμένες εμπειρικές μελέτες. Τα τελευταία χρόνια η 

εφαρμογή των Σ&Ε είναι όλο και περισσότερο εμφανής και χρήσιμη για ορισμένες 

επιχειρήσεις. Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής βιβλιογραφία έχουν ασχοληθεί 

εκτενώς με τις  Σ&Ε, αποσκοπώντας στον εντοπισμό τόσο των ιδιοτήτων όσο και των 

κύριων χαρακτηριστικών των Σ&Ε που επηρεάζουν θετικά ή μη την πραγματοποίηση 

τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές απόψεις 

γύρω από τις Σ&Ε, και αυτό διότι τα ερευνητικά συμπεράσματα πραγματοποιούνται 

σε διαφορετική χρονική στιγμή και από διαφορετικό ερευνητή. Τέλος γίνεται και μια 

μικρή αναφορά στις εμπειρικές μελέτες της υπεραξίας και της απομείωσης της 

υπεραξίας που δημιουργείται από τις Σ&Ε.  

 

2.2 Εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

 

Οι Salter & Weinhold (1979)19 εξέτασαν διαχρονικά εξαγοράζουσες 

επιχειρήσεις που είχαν ως έδρα τους τις Η.Π.Α. Με την έρευνά τους βρήκαν ότι, κατά 

µέσον όρο, ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις 

εξαγοράζουσες επιχειρήσεις ήταν 44% κάτω από το µέσον όρο που προέκυπτε για 

την αντίστοιχη περίοδο για όλες τις επιχειρήσεις που διαπραγµατεύονταν οι µετοχές 

τους στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange - NYSE”), 

ενώ το αντίστοιχο ROA ήταν κάτω από το 75%. 

Ο Mueller (1980)20 µελέτησε 287 συγχωνεύσεις στις Η.Π.Α. και σε άλλες 

χώρες κατά το χρονικό διάστηµα 1962-1972, χρησιµοποιώντας ως µέτρο σύγκρισης 

το ROE, το ROA και το ROC (“Return On Capital - ROC” – δείκτης αποδοτικότητας 

                                                      
19 Salter, M and Weinhold, W. (1979) “Diversification through Acquisition; Strategies for Creating 

Economic Value”, Free Press, New York, U.S. 

 
20 Mueller, D. (1980), “The Determinants and Effects of Merger: An International Comparison”, Gunn 

& Horn Publications, Cambridge, U.K. 
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συνολικά απασχολούµενου κεφαλαίου, όπου ROC = EBTDA total capital employed) 

των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, συγκρίνοντάς τα µε αυτά άλλων µη εµπλεκόµενων 

σε Σ&Ε επιχειρήσεων. Το συµπέρασµα που κατέληξε ήταν ότι οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις σε δραστηριότητες Σ&Ε ήταν λιγότερο κερδοφόρες απ΄ ό,τι άλλες του 

ίδιου κλάδου που δεν έκαναν Σ&Ε. Παρόµοια συµπεράσµατα εξήγαγε και στην 

περίπτωση που εφάρµοσε την ίδια µεθοδολογία του και σε δείγµα επιχειρήσεων σε 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη επιλεκτικά (Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία, 

Σουηδία, Η.Β.) 

Οι Cosh et al. (1980)21 µελέτησαν 225 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το 

τελικό αποτέλεσµά τους κατά την περίοδο 1967-1970. Στο δείγµα που επέλεξαν 

εξέτασαν την κερδοφορία µε τον αριθµοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις 

σε σχέση µε ένα δείγµα ελεγχου µη εμπλεκόµενων επιχειρήσεων σε Σ&Ε. Το 

συµπέρασμα της έρευνάς τους ήταν ότι η κερδοφορία των εμπλεκόµενων 

επιχειρήσεων βελτιώθηκε σηµαντικά µετά από τρία έτη και µετά από πέντε έτη, 

αµέσως µετά από την όποια ενέργεια Σ&Ε σε σχέση µε τις µη εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις σε Σ&Ε. 

Ο Kumar (1984)22 µελέτησε ορισμένες συγχωνεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σχετικά με τη σχέση μεγέθους, ανάπτυξης και απόκτησης των εισηγμένων εταιρειών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο 1960-1976. Δεν υπήρξε λεπτομερής 

συστηματική μελέτη για αυτή την περίοδο. Στο δείγµα που επέλεξε εξέτασε την 

κερδοφορία µε τον αριθµοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις σε σχέση µε 

τον µέσον όρο του αντίστοιχου κλάδου. Σε αντίθεση με το προηγούμενο 

αρθρογράφο, βρήκε ότι κατά ένα µεγάλο ποσοστό η κερδοφορία των εµπλεκόµενων 

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

ενέργεια Σ&Ε σε σχέση µε τον µέσον όρο του αντίστοιχου κλάδου, αλλά δεν υπήρχε 

παρόµοια ένδειξη για τις ίδιες επιχειρήσεις µετά από πεντε έτη. Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν κάποιες αναθεωρήσεις των γενικά αποδεκτών απόψεων στην περιοχή 

και έχουν ορισμένες επιπτώσεις στην πολιτική της βιομηχανίας και του 

ανταγωνισμού. 

                                                      
21 Cosh, A., Hughes, A. and Singh, A. (1980), “The Causes and Effects of Takeovers in the U.K.: An 

Empirical Investigation for the late 1960s at the Microeconomic Level”, in D. Mueller 
22 Kumar, M. (1984), “Growth, Acquisition and Investment”, Cambridge University Press, Cambridge, 

U.K 
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Ο Kusewitt (1985)23 στην μελέτη αυτή διερεύνησε τη σχέση επτά κοινών 

παραγόντων της στρατηγικής εξαγοράς με τη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση 

των εταιρειών εξαγοράς: το σχετικό μέγεθος, το ποσοστό απόκτησης, το κοινό 

όφελος της βιομηχανίας, το χρονοδιάγραμμα, το είδος της αντιπαροχής, την 

κερδοφορία του αποκτώμενου και την καταβληθείσα τιμή. Οι παράγοντες 

αναλύθηκαν μεμονωμένα και σε συνεννόηση χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων 

138 ενεργών εταιρειών που απέκτησαν περίπου 3500 εξαγορές κατά τη διάρκεια της 

περιόδου μελέτης 1967-1976. Επίσης, αυτοί οι παράγοντες αντιπροσώπευαν το 

μεγαλύτερο μέρος της χρηματοοικονομικής επίδοσης μετά τη συγχώνευση που 

μπορεί να αποδοθεί στο πρόγραμμα εξαγοράς. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι 

έξι βασικές μεταβλητές απόκτησης, κατά μέσο όρο, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

επιτυχία της στρατηγικής απόκτησης. Ως εκ τούτου, μέσω αυτών των μεταβλητών, 

παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος εξαγοράς. 

Οι Healy et al. (1992)24 διερεύνησαν τις πενήντα μεγαλύτερες συγχωνεύσεις 

στις Η.Π.Α. για τη χρονικό περίοδο 1979-1984. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες 

παρουσιάζουν σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα των περιουσιακών 

στοιχείων σε σχέση με τις βιομηχανίες τους, οδηγώντας σε υψηλότερες επιστροφές 

χρηματικών ροών. Αν και αφενός με την έρευνά τους βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική 

βελτίωση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, δεν βρήκαν να υπάρχει κάποια 

θετική αλλαγή ή αύξηση του αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 

των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Επίσης, στην βελτίωση αυτή του αριθμοδείκτη 

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

προήλθε ουσιαστικά από τα τρία τέταρτα του δείγματος των επιχειρήσεων που 

εξέτασαν, ενώ στο υπόλοιπο ένα τέταρτο των επιχειρήσεων είχε χειροτερέψει η 

γενική ρευστότητά τους. Οι Healy et al. (1997) αναφέρουν σε ένα άλλο άρθρο τους 

για το ίδιο δείγμα και για το ίδιο χρονικό διάστημα που είπαμε παραπάνω, ότι βρήκαν 

αυξημένες λειτουργικές χρηματορροές ως αποτέλεσμα των συνδυασμένων 

δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, αλλά σε καμιά περίπτωση το 

κέρδος τους δεν ήταν μεγαλύτερο από το αντίτιμο που καταβλήθηκε για την εκάστοτε 

Σ&Ε. Επίσης, υποστήριξαν ότι οι όποιες μεταβολές υπάρχουν στις τιμές των μετοχών 

                                                      
23 Kusewitt, J. (1985), “An Explanatory Study of Strategic Acquisition Factors Relating to 

Performance” Strategic Management Journal 
24 Healy, P. M., Palepu, K. G., & Ruback, R. S. (1992). Does corporate performance improve after 

mergers?. Journal of financial economics 
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κατά την περίοδο της ανακοίνωσης της δραστηριότητας της Σ&Ε συνδέονται με την 

μελλοντική επιχειρησιακή επίδοση της επιχείρησης μετά την Σ&Ε. 

Ο Gugler (2003)25 επιδίωξε να καθορίσει τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων 

στην αποτελεσματικότητα και στην ισχύ της αγοράς διαχωρίζοντας πρώτα τις 

συγχωνεύσεις σε εκείνες που αυξάνουν τα κέρδη και εκείνες που τις μειώνουν και 

στη συνέχεια εξετάζοντας τα πρότυπα των αλλαγών στις πωλήσεις μετά τις 

συγχωνεύσεις. Διαπίστωσε ότι το 56,7% όλων των συγχωνεύσεων οδηγεί σε 

υψηλότερα από τα προβλεπόμενα κέρδη, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό των 

συγχωνεύσεων οδηγεί σε χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες πωλήσεις μετά από 5 

χρόνια. Στην έρευνα του προβλέπει αυξήσεις κερδών και μειώσεις πωλήσεων για 

συγχωνεύσεις που αυξάνουν την ισχύ της αγοράς. Περισσότερο από το ένα τέταρτο 

όλων των συγχωνεύσεων παρουσιάζουν αυτό το μοτίβο και αυτό εξηγεί γιατί οι 

συγχωνεύσεις φαίνονται πιο επιτυχείς όταν εξετάζονται τα κέρδη μετά τη 

συγχώνευση από, ό,τι για τις πωλήσεις μετά τη συγκέντρωση. Δεν εμφάνισε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Μολονότι, 

οι μεμονωμένες συγχωνεύσεις μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετικές συνέπειες 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ισχύ στην αγορά, τα αποτελέσματά 

τους δεν φαίνεται να εξαρτώνται από τη χώρα προέλευσης των συγχωνευόμενων 

εταιρειών. 

Οι Chatterjee & Meeks (1996)26 εξέτασαν ένα πλαίσιο στην αξιολόγηση των 

εξαγορών κατά την περίοδο 1977 έως 1990 με ένα δείγμα μόνο βρετανικών 

επιχειρήσεων. Με αυτή τους την έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τις 

εξαγορές μέχρι το 1984 δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων για την περίοδο 1977-1984. Ακόμα, υποστήριξαν ότι αυτό δεν ισχύει 

για την περίοδο 1985-1990 (υπόλοιπο διάστημα της έρευνάς τους), διότι το μοντέλο 

της κερδοφορίας άλλαξε το 1985 με την εισαγωγή ενός νέου λογιστικού καθεστώτος. 

Υπάρχει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων της 

τάξης του 13% έως 22%, που θεώρησαν ότι οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στη 

φορολογική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

                                                      
25 Gugler, K., Mueller, D. C., Yurtoglu, B. B., & Zulehner, C. (2003). The effects of mergers: an 

international comparison. International journal of industrial organization 
26 Chatterjee, S. and Meeks, G. (1996), “The Financial Effects of Takeover: Accounting Rates of 

Return and Accounting Regulation”, Journal of Business Finance & Accounting 
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Ο Vander (1996)27 μελετώντας ένα δείγμα 492 εξαγορών εξέτασε τις 

επιδόσεις απόδοσης των εξαγορών και των συγχωνεύσεων μεταξύ πιστωτικών 

ιδρυμάτων της Ευρώπης κατά την περίοδο 1988-1993. Το δείγμα υποδιαιρείται 

ανάλογα με το βαθμό της διοίκησης από μέρους του αποκτώντος και τον βαθμό 

λειτουργικής ολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εγχώριες συγχωνεύσεις 

μεταξύ εταίρων ίδιου μεγέθου αυξάνουν σημαντικά τις επιδόσεις των συγχωνευμένων 

τραπεζών. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι εγχώριες εξαγορές επηρεάζονται κυρίως 

από αμυντικά και διαχειριστικά κίνητρα όπως η μεγιστοποίηση του μεγέθους.  

Ο Ghosh (2001)28 διερεύνησε τις 315 μεγαλύτερες Σ&Ε αμερικανικών 

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

επιχειρήσεις που είχαν κάνει μια τουλάχιστον Σ&Ε με επιχειρήσεις που δεν είχαν 

καμία Σ&Ε για το εν λόγω διάστημα. Οι εταιρείες πραγματοποιούν εξαγορές μετά 

από μια περίοδο ανώτερης απόδοσης και είναι γενικά μεγαλύτερες από τις μεσαίες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι αν και δεν 

υπάρχει διαφορά στο ROA, οι ταμειακές ροές αυξάνονται σημαντικά μετά από 

εξαγορές που πραγματοποιούνται με μετρητά, ενώ μειώνονται στις περιπτώσεις που 

έγιναν με ανταλλαγές μετοχών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.  

Οι Πρωτόπαπας, Τραυλός, Τσαγκαράκης (2003)29, στην μελέτη τους 

στόχευαν στην διερεύνηση των εκτάκτων αποδόσεων  των μετοχών των 

αγοραζουσών και αγοραζομένων επιχειρήσεων που καταγράφονται την ημέρα 

ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή εξαγοράς των επιχειρήσεων στον ημερήσιο τύπο. 

Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων (event study 

methodology), εξέτασαν την επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον πλούτο 

των μετόχων ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές ως αγοράζουσες 

επιχειρήσεις ή αγοραζόμενες επιχειρήσεις κατά την περίοδο 1988-1997, όπως 

αντανακλάται στις τιμές των μετοχών των αντιστοίχων επιχειρήσεων κατά την 

ανακοίνωση της εξαγοράς/συγχώνευσης. Οι σχετικές αποδόσεις των αγοραζομένων 

επιχειρήσεων είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των αναφερομένων στη διεθνή 

                                                      
27 Vander Vennet, R. (1996). The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and profitability 

of EC credit institutions. Journal of Banking & Finance 
28 Ghosh, A., (2001), “Does Operating Performance Really Improve Following Corporate 

Acquisitions?”, Journal of Corporate Finance 
29 Πρωτόπαπας, Π. Π., Τραυλός, Ν. Γ., & Τσαγκαράκης, Ν. Β. (2003). Mergers and acquisitions in 

Greece: stock price reaction of acquiring and target firms. SPOUDAI-Journal of Economics and 

Business 



28 
 

βιβλιογραφία. Η παρατήρηση αυτή, αποδίδεται στο γεγονός ότι η αγορά 

συγχωνεύσεων στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρή και δεν είναι ανταγωνιστική.  

Οι Alexandrou, Gounopoulos, Thomas, (2014)30 έκαναν μια ολοκληρωμένη 

μελέτη στις επιπτώσεις του πλούτου των ναυτιλιακών εξαγορών και αγορών για τους 

αγοραστές σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, σε ευρείς τομείς της βιομηχανίας και σε 

διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα. Ανέφεραν ότι υπάρχουν σαφείς οικονομίες στο 

πεδίο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ασκούν 

σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. Οι συμφωνίες που αφορούν τα μετρητά ως μέσο 

πληρωμής οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη από ότι όταν χρησιμοποιείται το απόθεμα. 

Επειδή το σχετικό μέγεθος δεν σχετίζεται με τα κέρδη του αγοραστή, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι αγοραστές με υψηλότερη διαπραγματευτική ισχύ δεν εξάγουν 

καλύτερους όρους ή μεγαλύτερα κέρδη για τους μετόχους τους. Οι μέτοχοι 

κερδίζουν, κατά την περίοδο ανακοίνωσης, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις του 

σχετικού μεγέθους και του μεγέθους των αγοραστών, ενώ οι μικρότεροι αγοραστές 

κερδίζουν περισσότερο από τους μεγαλύτερους αγοραστές. Συνολικά, η μελέτη 

φωτίζει σημαντικές πτυχές των Σ&Ε στον ναυτιλιακό κλάδο και εγγράφει παράγοντες 

που οδηγούν τις σχετικές επιπτώσεις του πλούτου. Τέλος καταλήγουν και στο 

συμπέρασμα ότι, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση σε μετρητά για συγχωνεύσεις και εξαγορές στο 

ρυθμιζόμενο καθεστώς μετά το 2008 σε σχέση με το απελευθερωμένο καθεστώς πριν 

από το 2000, ενώ οι ασιατικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση σε μετρητά στο σημερινό ρυθμιζόμενο καθεστώς.  

Οι Dickerson et al. (1997)31 μελέτησαν ένα μεγάλο δείγμα με βρετανικές 

επιχειρήσεις που έκαναν Σ&Ε κατά το χρονικό διάστημα 1948-1977. Στην έρευνά 

τους αυτή, που θεωρείται μεγάλη τόσο για το μέγεθος του δείγματος επιχειρήσεων, 

όσο και για το χρονικό διάστημα που εξέτασαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

εξαγορές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της επιχείρησης και ότι η 

αύξηση της επιχείρησης μέσω της απόκτησης αποδίδει χαμηλότερο ποσοστό 

απόδοσης από την ανάπτυξη μέσω εσωτερικών επενδύσεων. Επιπλέον το ROA των 

εξαγοραζουσών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά τη συναλλαγή ήταν 

χαμηλότερο κατά 2% από το αντίστοιχο άλλων βρετανικών επιχειρήσεων που δεν 

                                                      
30Alexandrou, G., Gounopoulos, D., & Thomas, H. M. (2014). Mergers and acquisitions in 

shipping. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 
31 Dickerson, A., Gibson, H. and Tsakalotos, E. (1997), “The Impact of Acquisitions on Company 

Performance: Evidence from a Large Panel of U.K. Firms,” Oxford Economic Papers 
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ενεπλάκησαν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Λαμβάνοντας υπόψη την τάση για 

εξαγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διαπιστώθηκε αύξηση εξαγορών, τα 

συμπεράσματά  υποδηλώνουν ότι ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι μέτοχοι 

εξυπηρετούνται καλύτερα από το υπάρχον οικονομικό και βιομηχανικό σύστημα. 

Οι Sharma & Ho (2002)32, που εξέτασαν ένα δείγμα 36 επιχειρήσεων από την 

Αυστραλία που είχε υλοποιήσει πράξεις Σ&Ε από το 1986 έως το 1991. Αποτέλεσμα 

της έρευνας ήταν ότι οι εταιρικές εξαγορές δεν οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις 

στις λειτουργικές επιδόσεις μετά την απόκτηση. 

Οι Buehler, Kaiser, Jaeger (2006)33 αναλύοντας ένα νέο σύνολο δεδομένων 

σχετικά με τη συμπεριφορά εξόδου των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στην 

Ελβετία, διέκριναν τους διαφορετικούς τρόπους εξόδου, ιδίως τις συγχωνεύσεις και 

τις πτωχεύσεις. Στην έρευνα τους διαπίστωσαν ότι η πρότυπη πρόβλεψη της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τις εξόδους των επιχειρήσεων δεν είναι κατάλληλες για 

συγχωνεύσεις. Στην πραγματικότητα, το αντίθετο φαίνεται να ισχύει: οι μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να συγχωνευθούν από τις μικρές επιχειρήσεις. Η ηλικία 

μιας επιχείρησης, με τη σειρά της, επηρεάζει την πιθανότητα πτώχευσης και 

συγχώνευσης με πολύ παρόμοιους τρόπους. Τα ποσοστά πτώχευσης και συγχώνευσης 

μειώνονται με την ηλικία. Η ιδέα ότι οι συγχωνεύσεις συχνά αναλαμβάνονται για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης είναι σύμφωνη με το συμπέρασμα ότι τα 

ποσοστά συγχωνεύσεων τείνουν να είναι ιδιαίτερα χαμηλά στις βιομηχανίες και τις 

περιφέρειες όπου τα ποσοστά πτώχευσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επίσης, τα ποσοστά 

συγχωνεύσεων τείνουν να αυξάνονται με μακροοικονομική ανάπτυξη, ενώ τα 

ποσοστά πτώχευσης μειώνονται. 

 

 

2.3 Εμπειρικές μελέτες σχετικά με την υπεραξία 

 

 Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ μεταμόρφωσε τη λογιστική αντιμετώπιση της 

υπεραξίας σε πολλές χώρες. Αντί της απόσβεσης της υπεραξίας, οι επιχειρήσεις 

δοκιμάζουν τώρα για την απομείωση τους και καταγράφουν τις ζημίες απομείωσης 

από το εισόδημα. 

                                                      
32 Sharma, D. and Ho, J. (2002) “The Impact of Acquisitions on Operating Performance: Some 

Australian Evidence”, Journal of Business Finance & Accounting 
33 Buehler, S., Kaiser, C., & Jaeger, F. (2006). Merge or fail? The determinants of mergers and 

bankruptcies in Switzerland, 1995–2000. Economics Letters 
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Οι Al‐Hares και Roberts (2011)34 στην μελέτη τους εξετάζουν τη διακριτική 

ευχέρεια των διαχειριστών να καθορίζουν τις ζημίες απομείωσης της υπεραξίας μετά 

την υποχρεωτική υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 3 (Συνενώσεις Επιχειρήσεων). Παρόλο που 

το ΔΠΧΑ 3 εκδόθηκε για να βελτιώσει τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας και 

παρέσχε στους χρήστες χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

υποκείμενη οικονομική αξία της υπεραξίας, τα εμπειρικά αποτελέσματα 

αποκαλύπτουν ότι οι διαχειριστές ασκούν διακριτική ευχέρεια στην αναφορά 

απομειώσεων υπεραξίας μετά την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Π. 3. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

σαφές πώς η προσέγγιση μόνο για απομείωση έχει επηρεάσει την αναφορά των 

ζημιών απομείωσης της υπεραξίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι 

απομειώσεις υπεραξίας συνδέονται στενά με αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

διακυβέρνησης που υποδηλώνουν ότι οι διαχειριστές είναι πιο πιθανό να ασκούν τη 

λογιστική τους διακριτική ευχέρεια να μεταφέρουν τις προσωπικές τους πληροφορίες 

σχετικά με τις βασικές επιδόσεις της επιχείρησης παρά να δρουν ευκαιριακά. Αυτά τα 

συμπεράσματα είναι εύρωστα με διάφορες προδιαγραφές μοντέλων και μεταβλητούς 

ορισμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ΔΠΧΠ 3 παρέχει στα στελέχη ένα πλαίσιο 

για την αξιόπιστη μετάδοση των προσωπικών τους πληροφοριών σχετικά με τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές σύμφωνα με τους στόχους των ΔΛΠ για την ανάπτυξη 

του προτύπου απομείωσης. 

Οι Hayn και Hughes (2006)35 μελέτησαν κατά πόσον οι οικονομικές 

γνωστοποιήσεις επί των αποκτώμενων οντοτήτων επιτρέπουν στους επενδυτές να 

προβλέπουν αποτελεσματικά την απομείωση υπεραξίας, πράγμα που έχει καταστεί 

σημαντικότερο μετά την πρόσφατη κατάργηση της απόσβεσης υπεραξίας. Για την 

πρόβλεψη απομείωσης της υπεραξίας, χρησιμοποήσαν μεταβλητές που σχετίζονται 

με την απόδοση μετά την απόκτηση του λειτουργικού τμήματος στον οποίο 

κατανέμονται τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγορασθείσας εταιρείας καθώς και με 

τα χαρακτηριστικά της απόκτησης. Διαπίστωσαν ότι οι διαθέσιμες γνωστοποιήσεις 

δεν παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες που να 

προβλέπουν επαρκώς μελλοντικές διαγραφές υπεραξίας. Διαπίστωσαν τέλος ότι οι 

διαγραφές υπεραξίας καθυστερούν από την οικονομική απομείωση της υπεραξίας 

                                                      
34 AbuGhazaleh, N. M., Al‐Hares, O. M., & Roberts, C. (2011). Accounting discretion in goodwill 

impairments: UK evidence. Journal of International Financial Management & Accounting 
35 Hayn, C., & Hughes, P. J. (2006). Leading indicators of goodwill impairment. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance 
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κατά μέσο όρο από τρία έως τέσσερα χρόνια. Για το ένα τρίτο των εξεταζόμενων 

εταιρειών, η καθυστέρηση μπορεί να παραταθεί μέχρι δέκα χρόνια.  

Οι Li και Meeks (2010)36 μελέτησαν τη σημασία της απομείωσης της 

υπεραξίας και του περιεχομένου των ανακοινώσεων απομείωσης με την εισαγωγή 

του Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  11 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1998. 

Η εισαγωγή του FRS 11 καθιέρωσε την ετήσια αναθεώρηση της απομείωσης ως 

εναλλακτική λύση στην κεφαλαιοποίηση και την επακόλουθη συστηματική 

απόσβεση της υπεραξίας. Σε αντίθεση με τη συστηματική απόσβεση της 

κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η απομείωση 

της υπεραξίας συνδέεται με οικονομικά σημαντικές μειώσεις στην αγοραία αξία. 

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική αρνητική αντίδραση της αγοράς στις 

ανακοινώσεις απομείωσης της υπεραξίας. Ο αρνητικός αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος 

για τις επιχειρήσεις με υψηλότερο ποσοστό περιουσιακών στοιχείων που 

μεταφέρονται ως υπεραξία και για επιχειρήσεις που εκδίδουν λίγες πληροφορίες πριν 

από την ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα τους επιβεβαίωναν επίσης τα προηγούμενα 

ευρήματα ότι η κεφαλαιοποιημένη υπεραξία συνδέεται σημαντικά με την αγοραία 

αξία κατά το έτος απόκτησης αλλά αποδυναμώνεται στη συνέχεια. 

Οι  Shroff και Venkataraman (2011)37 εξετάζουν την αντίδραση των 

συμμετεχόντων στην αγορά στην ανακοίνωση της απώλειας απομείωσης της 

υπεραξίας, τη φύση των πληροφοριών που μεταδίδονται από την απώλεια και το κατά 

πόσο μια αιτία απομείωσης της υπεραξίας μπορεί να επισημανθεί με την επιστροφή 

ποσού για αντικειμενικούς σκοπούς κατά την προηγούμενη εξαγορά. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι οικονομικοί αναλυτές αναθεωρούν τις 

προσδοκίες τους προς τα κάτω σχετικά με την ανακοίνωση της ζημίας απομείωσης. 

Επίσης, αποδεικνύεται ότι η απομείωση της υπεραξίας χρησιμεύει ως κύριος δείκτης 

της μείωσης της μελλοντικής κερδοφορίας. Οι δοκιμές αποκάλυψαν επίσης ότι οι 

πληρεξούσιοι για υπερπληρωμή για στόχους μπορούν να προβλέψουν την 

επακόλουθη απομείωση της υπεραξίας. Έμμεσες αποδείξεις υποδεικνύουν ότι οι 

επιχειρήσεις με δυνητική υποτιθέμενη υπεραξία που δεν ανέφεραν ζημία απομείωσης 

μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει τη διαχειριστική τους διακριτική ευχέρεια για να 

αποφύγουν τη ζημία. 

                                                      
36 Li, K., Amel-Zadeh, A., & Meeks, G. (2010). The impairment of purchased goodwill: effects on 

market value 
37 Li, Z., Shroff, P. K., Venkataraman, R., & Zhang, I. X. (2011). Causes and consequences of goodwill 
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Οι Godfrey και Koh, (2009)38 στην έρευνα τους ασχολήθηκαν με την 

απομείωση της υπεραξίας στις ΗΠΑ. Εξέτασαν αν οι διαγραφές απομείωσης της 

υπεραξίας αντανακλούν τις επενδυτικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων κατά τα πρώτα 

έτη του λογιστικού καθεστώτος απομείωσης της υπεραξίας των ΗΠΑ. Διαπιστώσανε 

ότι οι αποσβέσεις απομείωσης συνδέονται αρνητικά με τις υποκείμενες επενδυτικές 

ευκαιρίες των εταιρειών. Επίσης, παρατήρησαν ότι υπήρχαν συσχετίσεις μεταξύ των 

διαγραφών απομείωσης της υπεραξίας και της παραδοσιακά εφαρμοζόμενης 

μόχλευσης, του μεγέθους της επιχείρησης και των μεταβλητών απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων, αν και τα αποτελέσματα μόχλευσης και μεγέθους της 

επιχείρησης είναι λιγότερο ισχυρά. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τον ισχυρισμό 

του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και του Συμβουλίου 

Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων ότι ένα καθεστώς δοκιμών απομείωσης 

μπορεί να αντικατοπτρίζει τα υποκείμενα οικονομικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει ότι τα διευθυντικά στελέχη 

χρησιμοποιούν τη διακριτική ευχέρεια να μειώσουν το κόστος ανάθεσης. 

 

Η υπεραξία είναι ένα μοναδικό άυλο περιουσιακό στοιχείο, δεδομένου ότι το 

κόστος της δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με οποιοδήποτε συγκεκριμένα 

αναγνωρίσιμο στοιχείο και δεν μπορεί να διαχωριστεί από την εταιρεία ως σύνολο. 

Αντιπροσωπεύει τη μοναδική αξία, δηλαδή όλα τα αναγνωρίσιμα ενσώματα και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, πρέπει να υιοθετηθούν οι 

απαραίτητες στρατηγικές  και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Για να 

πείσει τον επενδυτή για να προσελκύσει περισσότερους πόρους, η εταιρεία μπορεί 

από την άλλη να προσπαθήσει να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης 

αποδεικνύοντας πόσο ισχυρή είναι η υπεραξία αγοράς. Έτσι, ως συμπέρασμα 

προκύπτει ότι, οι καλά σχεδιασμένες στρατηγικές για την αποτροπή της απομείωσης 

της υπεραξίας με μακροπρόθεσμη προοπτική θα συνέβαλαν σε καρποφόρα 

αποτελέσματα. 

  

                                                      
38 Godfrey, J. M., & Koh, P. S. (2009). Goodwill impairment as a reflection of investment 
opportunities. Accounting & Finance 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

3.1 Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα 

 Η παρουσία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην ελληνική 

πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση µε το μακρόχρονο παρελθόν τους στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Η εμφάνιση των κυμάτων διεθνώς κατέστησε φανερή την 

τάση των επιχειρήσεων για δημιουργία μεγάλων εταιρικών σχημάτων µέσω των 

οποίων φιλοδοξούσαν την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας τους λόγω των ωφελειών, που οι Σ&Ε τις περισσότερες φορές 

προσέφεραν. Η ύπαρξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και οι συνεχείς 

οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως οδήγησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην 

εμφάνιση των πρώτων Σ&Ε ελληνικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία της Ενιαίας 

Αγοράς το 1986 και η ολοένα αυξανόμενη δημιουργία διασυνοριακών συναλλαγών 

και ξένων επενδύσεων, αποτέλεσαν τις κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη των 

Σ&Ε επί ελληνικού εδάφους. Το πρώτο όμως ελληνικό «κύμα» Σ&Ε έλαβε χώρα την 

περίοδο 1998-2000, αποτελώντας την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια των εταιριών να 

προσαρμοστούν στο διεθνές περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές 

προκλήσεις και μεταβολές39. Η διεθνής εμπειρία θα αποτελέσει αρωγό σε αυτήν την 

προσπάθεια και ένα υπόδειγμα για την ορθή λειτουργία και το σχεδιασμό των Σ&Ε, 

καθώς η μικρή παρουσία του φαινόμενου στη χώρα δεν μπορεί να εγγυηθεί από μόνη 

της την επιτυχή έκβαση. 

Αυτή η καθυστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων οφείλεται τόσο στα 

ιδιαίτερα εσωτερικά χαρακτηριστικά τους όσο και στη δομή της οικονομίας 

γενικότερα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις κεντρικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο 

οικογενειακός τρόπος οργάνωσης τους, καθώς οι περισσότερες είναι μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την απόφαση για Σ&Ε. 

Παράλληλα ο μικρός αριθμός εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α.Α. αποτελούσε 

ανασταλτικό παράγοντα στις αποφάσεις των επενδυτών, εξαιτίας της περιορισμένης 

                                                      
39 Παπαδάκης Β. (2002), Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 4η 

έκδοση Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μπένου 
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προσβασιμότητας στα οικονομικά στοιχεία των υποψηφίων. Ταυτόχρονα το κράτος 

είχε τον κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες των Σ&Ε, ενώ ευδιάκριτη ήταν η ανάγκη 

ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου µε βάση το οποίο 

θα ρυθμιζόταν οι πιθανές συνενώσεις.  

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

οικονομία αποκτά ισχυρότερη παρουσία τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι. Γίνεται το επίκεντρο επενδύσεων και διασυνοριακών συναλλαγών, 

γεγονός στο οποίο συμβάλει η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Ακόμα αναπτύσσεται το 

Χ.Α.Α. µε τον αριθμό των εισηγμένων εταιριών να αυξάνεται σε σημαντικό ποσοστό 

και να καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Βασικό 

ρόλο όμως στην μεταστροφή του κλίματος έχει η ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήματος της χώρας µε τις τραπεζικές συνεργασίες να αποτελούν παραδείγματα 

για Σ&Ε, ενώ επιπρόσθετα οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αυξανόμενες προοπτικές στο 

εξωτερικό των ελληνικών εταιριών ωθούν τις διοικήσεις σε στρατηγικής φύσης 

αποφάσεις.  

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

πλαίσια της μεγέθυνσης της εταιρικής δύναμης και απόκτησης του κεντρικού ελέγχου 

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

εμφανής η ανάγκη οριοθέτησης μίας ολοκληρωμένης εταιρικής στρατηγικής, μέρος 

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

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και γενικότερα η αποκόμιση των πλεονεκτημάτων 

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

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

  Βέβαια η εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων στον τρόπο χειρισμού των 

Σ&Ε είναι βραχύχρονη, καθώς σε σύγκριση µε το διεθνές σκηνικό, το φαινόμενο 

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

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

παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων καθώς και ο εκσυγχρονισμός του 

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

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

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

παραμένει σε χαμηλό επίπεδο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Είναι 

φυσικό ότι η διεθνής οικονομική κρίση του 2007 δεν άφησε ανεπηρέαστη την αγορά 

των Σ&Ε τόσο ως προς τον αριθμό των συναλλαγών όσο και προς την συνολική τους 
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αξία. Ιδιαίτερα από το 2009 ως το 2012, τα ποσοστά των Σ&Ε έχουν συρρικνωθεί 

αισθητά, εξαιτίας του αντίκτυπου της εσωτερικής κρίσης. 

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

προσεγγίζοντας επίπεδα προηγούμενων ετών. Παρά τις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν, ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013 δεκαπέντε συναλλαγές Σ&Ε συνολικής 

αξίας 3,3 δις. σε περιβάλλον έντονης και συνεχούς ύφεσης. Η αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού κλάδου και οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν του βασικούς μοχλούς των 

Σ&Ε. Η μέση αξία συναλλαγών το 2013 διαμορφώθηκε στα 257 εκατ. ευρώ, 

υψηλότερη σε σχέση με το 2012. Σύμφωνα µε έρευνα της PwC40, εταιρία ελεγκτικών 

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

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

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

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

κρατικών εταιρειών, την ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και τις 

πωλήσεις µη βασικών περιουσιακών στοιχείων και µη εξυπηρετούμενων δανείων 

(NPLs) από τις συστημικές τράπεζες.»  

Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, το 2013 ολοκληρώθηκαν σε περιβάλλον 

ύφεσης, μια σειρά από σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

                                                      
40https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-

gr.pdf 

 

https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-gr.pdf
https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-gr.pdf
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Τέλος όπως η PwC εκτιμά, «η διενέργεια Σ&Ε θα ενταθεί περισσότερο το 

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

αναλάβουν ένα ενεργητικότερο ρόλο αναφορικά µε τις αναδιαρθρώσεις δανείων και 

επιχειρήσεων καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούμενων δανείων. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 16η έκδοσης του Global Capital Confidence 

Barometer (CCB) της ΕΥ, ενισχυμένη εμφανίζεται να είναι η αισιοδοξία και διάθεση 

για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αισιόδοξοι 

εμφανίζονται περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες για την κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς το ποσοστό όσων βλέπουν βελτίωση εκτινάχθηκε στο 

53% από 6% τον περασμένο Οκτώβριο και 8% τον Απρίλιο του 2016. Παράλληλα, 

έχει αυξηθεί στο 43%, από 21% τον Οκτώβριο και 8% τον Απρίλιο του 2016, και το 

ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η τοπική αγορά Σ&Ε βελτιώνεται. Ειδικότερα, ένα 60% 

(από 35% τον περασμένο Οκτώβριο) αναφέρει ότι βελτιώνεται η ποιότητα των 

ευκαιριών εξαγορών. Κινητήρια δύναμη των σχεδίων Σ&Ε φαίνεται να είναι η 

ανάγκη για ανάπτυξη: είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό 32% αναφέρει ως βασικό 

κίνητρο για τις Σ&Ε την απόκτηση τεχνολογίας ή νέων παραγωγικών δυνατοτήτων 

και το 29% την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Με τα δεδομένα αυτά, για πρώτη φορά 

από το 2015 εμφανίζεται αυξημένο και το ποσοστό των συμμετεχόντων που εκτιμά 

ότι η επιχείρησή του θα επιδιώξει ενεργά Σ&Ε κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, 

φθάνοντας το 30% από 26% τον Οκτώβριο, υστερώντας, ωστόσο, ακόμη σημαντικά 

σε σχέση με το παγκόσμιο δείγμα (56%), σύμφωνα με την EY41. 

 

3.2 Τα κίνητρα των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Από οικονομικής πλευράς τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε Σ&Ε 

είναι οι επιδιώξεις για μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης και των μετόχων. 

Οι Σ&Ε  αποτελούν ένα επενδυτικό σχέδιο των επιχειρηματιών, το οποίο θέτουν σε 

εφαρμογή εάν και μόνο εάν η καθαρά αξία είναι θετική και μεγιστοποιεί τον πλούτο. 

Υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την 

πραγματοποίηση των Σ&Ε. Τα κίνητρα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία 

επίπεδα. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο και 

το τρίτο είναι το μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι Σ&Ε μπορούν να προκύψουν από κίνητρα όπως: 

                                                      
41 https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-

gr.pdf 

 

https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-gr.pdf
https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-gr.pdf
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• Αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share, EPS). Αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αύξηση της τιμής της μετοχής 

και τη δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους.  

• Οι συνέργιες που δημιουργούνται σε θέματα ρευστότητας. Αρκετές είναι οι 

φορές που πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 

δείκτες ρευστότητας. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα να επιδιώκουν τη συνένωση 

με κάποια εταιρία, η οποία διαθέτει πιο “υγιή” χρηματοοικονομική 

διάρθρωση.  

• Μείωση του δείκτη Ρ/Ε. Ο δείκτης Ρ/Ε, (τιμή προς κέρδη ανά μετοχή) 

αποτελεί  από τους πιο γνωστούς χρηματοοικονομικός δείκτης. Η 

χρησιμότητα του εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το “premium”, το 

οποίο είναι διατεθειμένος ο επενδυτής να πληρώσει για κάθε χρηματική 

μονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις 

Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, το δυναμικό κίνητρο είναι η μείωση του δείκτη 

Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειωμένης 

κερδοφορίας.  

• Τα φορολογικά οφέλη. Τα φορολογικά οφέλη προκύπτουν κυρίως από 2 

παράγοντες. Αρχικά είτε μέσω της αλλαγής της κλίμακας φορολόγησης επί 

των κερδών, είτε μέσω της αύξησης του ορίου των αποθεματικών, είτε μέσω 

ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω παραγόντων.  

Αντίστοιχα, τα μεσοπρόθεσμα κίνητρα παρουσιάζονται ως εξής: 

• Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η συνένωση των 

επιχειρήσεων εμφανίζει έναν ενοποιημένο ισολογισμό με αυξημένα πλέον 

μεγέθη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ενοποιημένος ισολογισμός να οδηγεί 

σε μεγαλύτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων, μειώνοντας τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της επιχείρησης 

(προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, κ.ά.). 

• Μείωση του συνολικού δανεισμού του νέου σχήματος με παράλληλη 

βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο. 

Τέλος, τα κίνητρα για Σ&Ε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 
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• Δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος που 

εμφανίζονται σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι οικονομίες κλίμακας 

προκύπτουν, όταν η νέα εταιρία μπορεί να εκτελέσει π.χ. μια λειτουργία 

πιο αποτελεσματικά, μέσω του αυξημένου μεγέθους και της αυξημένης 

παραγωγικής ικανότητας, από ότι την εκτελούσαν πριν οι δύο εταιρίες 

ξεχωριστά. Επιπλέον, σε μακροχρόνιο επίπεδο, επιτυγχάνεται αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε επίπεδο τόσο κλάδου, όσο και 

αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση αυξάνει τη διαπραγματευτική της 

ικανότητα σε επίπεδο προμηθειών ενδιαμέσων υποπροϊόντων. Με αυτό 

τον τρόπο, η επιχείρηση επιτυγχάνει τη μείωση του λειτουργικού της 

κόστους με παράλληλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους της. Αντίστοιχα, 

οι οικονομίες φάσματος επιτρέπουν στην επιχείρηση να κινηθεί σε νέες 

“κατευθύνσεις” προϊόντων και σε νέους κλάδους της οικονομικής 

δραστηριότητας. Έτσι, η επιχείρηση επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των 

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

καταναλωτικών αναγκών μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται 

σε νέες αγορές αυξάνοντας έτσι το ρυθμό ανάπτυξής της και μειώνοντας 

την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και προμηθευτές.  

• Μακροχρόνια ενδυνάμωση της επιχείρησης, μέσω της μειωμένης έντασης 

του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο. Σε μια αγορά 

ολιγοπωλιακής διάρθρωσης δύο σημαντικοί “παίκτες” έχουν συμφέρον να 

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

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

της μείωσης των τιμών των τελικών προϊόντων. 

• Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών 

επιχειρηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, 

λόγω της άμεσης επαφής μεταξύ των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν 

ένα “ομαδικό κεφάλαιο” (team capital) σημαντικής δυναμικής, το οποίο η 

μεγάλη επιχείρηση λόγω του μεγέθους της δεν μπορεί να το επιτύχει 

(λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο μέγεθος, ως αντικίνητρο για 

την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας). 

• Δημιουργούνται δυνατότητες συνέργιας μέσω του μεγαλύτερου μεγέθους, 

μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Υπάρχουν οι λειτουργικές και οι 
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χρηματοδοτικές συνεργίες. Αρχικά οι λειτουργικές συνεργίες 

(Operational synergies) είναι οι συνέργειες που δημιουργούνται και 

αξιοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων που σκοπεύουν στην 

εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας (economics of scales) και στην 

εξοικονόμηση κόστους. Οι χρηματοδοτικές συνεργίες δημιουργούνται 

από την αυξημένη δανειακή ικανότητα (increased debt capacity) η οποία 

προκύπτει είτε από τη διαφορά του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης μεταξύ 

των εταιριών που έχουν συγχωνευτεί είτε από τη μειωμένη συσχέτιση των 

ταμειακών ροών των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί συγχώνευση.   

• Υπέρβαση Εμποδίων Εισόδου. Εμπόδια (π.χ. μεγάλες επενδύσεις για 

εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, διαφήμιση και προώθηση προϊόντων) μπορεί 

να παρουσιάζονται κατά την είσοδο των επιχειρήσεων σε μια νέα αγορά. 

Η θέση της επιχείρησης είναι ακόμη πιο δύσκολη αν στην αγορά υπάρχει 

ήδη αυξημένοι ανταγωνισμοί. Μια Ε ή Σ με εγχώρια επιχείρηση παρέχει 

όχι μόνον τη γνώση της αγοράς, αλλά και ένα εγκαταστημένο δίκτυο 

διανομής και πιθανώς μια εξασφαλισμένη καταναλωτική πίστη στο όνομα 

της επιχείρησης-στόχου (brand loyalty). Όσο αυξάνονται τα εμπόδια 

εισόδου σε μια αγορά, ακόμα και μέσω κρατικών παρεμβάσεων, τόσο οι 

Ε ή Σ θα αποτελούν διέξοδο για τις επιχειρήσεις  

•  Δημιουργούνται μεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι 

είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε νέες μελλοντικές Σ&Ε. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες 

συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να διαχειριστούν 

καταστάσεις ανεπιθύμητων προτάσεων συνεργασίας / επιθετικής 

εξαγοράς (από άλλη επιχείρηση ανταγωνιστή). Με τον τρόπο αυτό, η 

επιχείρηση ουσιαστικά επιτυγχάνει τη μείωση της μεταβλητότητας – 

κινδύνου σε μια αθέλητη εξαγορά. 

•  Δυνατότητες μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης, οι οποίες δημιουργούνται σε 

πολλές περιπτώσεις μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων για την 

επιχείρηση.  

3.3 Λόγοι αποτυχίας των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων 

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

αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των Σ&Ε .Οι σημαντικότεροι 
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λόγοι που δημιουργούν αποτυχίες, καθώς και αντικίνητρα στις Σ&Ε είναι οι 

παρακάτω42: 

➢ Προσωπικοί λόγοι των διευθυντικών στελεχών για την εξαγορά και 

πιθανόν λόγοι προβολής και ιδίων συμφερόντων.  

➢ Έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων η 

έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ορθής επενδυτικής λογικής, η οποία 

να βασίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία.  

➢  Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά με τον 

τρόπο που θα πρέπει να υπολογίζονται οι πιθανές συνέργιες. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν λανθασμένη εικόνα 

στην αγορά σχετικά με τις ικανότητες του νέου σχήματος και τελικά 

οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσμεύσεων.  

➢  Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η 

“σύγκρουση” μεταξύ των μεθόδων αποτίμησης μιας Εξαγοράς & 

Συγχώνευσης. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ως καλύτερη μέθοδο τη 

μέθοδο της Καθαρής Παρούσης Αξίας (Net Present Value). Επίσης σε 

πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, οι 

οποίες στηρίζονται είτε στην Eσωτερική Αξία (Book Value), είτε στη 

Χρηματιστηριακή Αξία - Τρέχουσα Αξία (Market Capitalization).  

➢ Σε μεσοπρόθεσμο διάστημα παρατηρούνται συγκρουόμενες 

επιχειρηματικές κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιημένη 

επιχείρηση, πλέον, να αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήματα που θεωρητικά 

διαθέτει.  

➢ Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της Εξαγοράς & 

Συγχώνευσης, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση που επέρχεται να 

αναστέλλει τα αρχικά σχέδια συγχώνευσης.  

➢ Συγκρουόμενα συμφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισμός.  

➢ Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο 

που ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως και οι παράγοντες 

που αφορούν μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει. 

➢ Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί. Μία Εξαγορά & Συγχώνευση 

μπορεί να μην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην επιτύχει τους 

                                                      
42 Κυριαζή Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    
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στόχους της, ως αποτέλεσμα αποκλειστικά εξωεπιχειρησιακής κατάστασης 

και των μακροοικονομικών συνθηκών. 

Πίνακας εμφάνισης λόγων επιτυχίας και αποτυχίας μιας Σ&Ε. 

 

Πηγή: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Κυριαζής (2007) 

 

 

3.4Αξιολόγηση της επιτυχίας των Σ&Ε 

Πέρα από τους λόγους επιτυχίας και αποτυχίας μιας Σ&Ε κρίνεται απαραίτητο να 

εξεταστεί και να αξιολογηθεί κατά πόσον μια εξαγορά ή μια συγχώνευση 

ενδείκνυνται ως τρόπος υλοποίησης μιας στρατηγικής αντιμετώπισης του 

ανταγωνισμού και  οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων όσον αφορά τις πιθανότητες να επιτύχει μια Σ&Ε έχουν αναπτυχθεί 

κατά καιρούς πολλές και διαφορετικές έρευνες. Η πλειοψηφία των ερευνών θεωρεί 

ότι43: 

1. Οι φιλικές εξαγορές αποδεικνύονται κατά κανόνα πιο επιτυχημένες από τις 

εχθρικές. 

2. Οι εξαγορές μεταξύ εταιριών που παρουσιάζουν μεγάλη επικάλυψη 

δραστηριοτήτων απέδωσαν καλύτερα σε σχέση με αυτές που παρουσίαζαν 

                                                      
43 Κυριαζή Δ. (2007), Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αθήνα: Εκδόσεις Κων/νου Σμπίλια και Σια Ο.Ε    
 

Λόγοι πραγματοποίησης Σ&Ε

•Οικονομίες κλίματος και φάσματος

•Συνδυασμός πόρων/εκμετάλλευση
υπερβάλλουσας ρευστότητας

•Αύξηση δυναμικής στην αγορά

•Κόστος και χρόνος ανάπτυξης νέων 
προϊόντων

•Υπέρβαση εμποδίων εισόδου

•Αύξηση διαφοροποίησης/εξάλειψη 
χαμηλής αποδοτικότητας εταιρίας στόχου

•Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού

Λόγοι αποτυχίας Σ&Ε

•Δυσκολίες ενοποίησης

•Ανεπαρκής αξιολόγηση της εταιρίας-
στόχου

•Υπερβολική προσήλωση σε εξαγορές

•Αδυναμία υλοποίησης συνεργειών

•Ρόλος στελεχών/ Διοικητικής  αλαζονεία

•Δημιουργία πολύ μεγάλης επιχείρησης

•Υπερβολικό χρέος
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μικρή ή ελάχιστη, δηλαδή οι συσχετιζόμενες εξαγορές δημιουργούν 

μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους από ότι οι ασυσχέτιστες. 

3. Οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν βιαστικά σημειώνουν μεγαλύτερα 

ποσοστά αποτυχίας. 

4. Οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν με πληρωμή μετοχών ήταν πιο 

επιτυχημένες σε σχέση με αυτές που χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι οι φιλικές, συσχετισμένες και 

προσεκτικά υλοποιημένες Σ&Ε εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι όλες οι επιχειρηματικές συμφωνίες αυτού του είδους 

είναι επιτυχημένες. Απλώς υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας εξαιτίας της 

δυνατότητας επίτευξης μεγαλύτερων συνεργειών, καθώς επίσης και λόγω της 

πληρωμής χαμηλότερου τιμήματος, συνέπεια των φιλικών διαδικασιών που 

ακολουθούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΛΠ 

4.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Τον συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της υπεραξίας και 

των χαρακτηριστικών της. Αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στην 

διεθνή βιβλιογραφία, καθώς έχουν διατυπωθεί πλήθος απόψεων τόσο ως προς τη 

σημασιολογική ερμηνεία του όρου όσο και ως προς τον λογιστικό χειρισμό της. Με 

την πάροδο των χρόνων έχει μεταβληθεί ο τρόπος αντιμετώπισης και απόδοσης του 

όρου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται μια προσπάθεια για κοινή αποδεκτή 

μεταχείριση της υπεραξίας μέσα από την έκδοση αλλά και την αναθεώρηση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων.  

 

4.2 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 3 είναι44 να καθορίζει τους κανόνες χρηματοοικονομικής 

αναφοράς για τις συνενώσεις επιχειρήσεων με στόχο να βελτιώσει τη συνάφεια, 

αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των στοιχείων που παρέχει μια οικονομική οντότητα 

στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς και να προσδιορίσει τις γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τις επιδράσεις μιας συνένωσης.  

Έτσι, θεσπιστήκαν αρχές και τέθηκαν κανόνες  ως προς τη διαδικασία από 

πλευράς αποκτώντος, αναφορικά με: 

• Την αναγνώριση και  αποτίμηση των αναγνωριζόμενων αποκτώμενων 

περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και των 

οποίων   μη ελεγχουσών συμμετοχών συμπεριλαμβανόμενης και της 

προκύπτουσας από τη συνένωση υπεραξίας ‘η του κέρδους μιας αγοράς 

ευκαιρίας, 

• Τον προσδιορισμό των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων.  

Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε συναλλαγές ή άλλα γεγονότα που αφορούν 

συνένωση επιχειρήσεων. Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται στην ίδρυση κοινοπραξίας, 

απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν 

αποτελούν επιχείρηση καθώς και σε συνένωση οικονομικών οντοτήτων ή 

επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. Ειδικότερα, τα ανωτέρω αφορούν περιπτώσεις 

                                                      
44 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα» Α Έκδοση  
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όπου υπάρχει έλεγχος που δεν είναι παροδικός και πριν και μετά τη συνένωση, η ίδια 

οικονομική οντότητα/ες της ελέγχουν τη συνένωση επιχειρήσεων.  

 

Λογιστική Αντιμετώπιση- Η Μέθοδος της Απόκτησης  

Η λογιστική αναγνώριση μιας συνένωσης επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με τη 

μέθοδο απόκτησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται45:  

• η αναγνώριση του αποκτώντος. Ως αποκτών για κάθε συνένωση 

επιχειρήσεων αναγνωρίζεται μια από τις οικονομικές οντότητες που 

συνενώνονται. 

• Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας απόκτησης. Η ημερομηνία της απόκτησης 

είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος της αποκτώμενης επιχείρησης 

αποκτάται από τον αποκτώντα, αν και ο έλεγχος ενδέχεται να αναληφθεί 

από τον αποκτώντα νωρίτερα ή αργότερα της προαναφερόμενης 

ημερομηνίας. 

• Η αναγνώριση και επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων αποκτώμενων 

περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων και τυχόν μη 

ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο. Η υπεραξία θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτώνται. Τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (που μπορούν να 

διαχωριστούν) καθώς και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ορισμούς των ΔΠΧΑ και επιπλέον να 

αποτελούν τμήμα της συναλλαγής μεταξύ του αποκτώντος και του 

αποκτώμενου (ή των πρώην ιδιοκτητών του) αντί να είναι αποτέλεσμα 

ξεχωριστών συναλλαγών.  

• Αρχή αποτίμησης. Τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι 

αναληφθείσες υποχρεώσεις αποτιμώνται κατά την ημερομηνία απόκτησης 

στις εύλογες τους αξίες. Επιπλέον, ο αποκτών αποτιμά την μη ελέγχουσα 

συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε με βάση την εύλογη της αξία είτε με βάση 

την αναλογία της μη ελέγχουσας συμμετοχής στα καθαρά αναγνωρίσιμα 

περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου.  

Το Πρότυπο παρέχει περιορισμένες εξαιρέσεις στις αρχές αναγνώρισης και 

επιμέτρησης. Αναλυτικά: 

                                                      
45 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα» Α Έκδοση 
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Εξαίρεση από την Αρχή της Αναγνώρισης  

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 37 σχετικά με τον 

προσδιορισμό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που παρέχει να αναγνωριστούν από 

την ημερομηνία της απόκτησης δεν ισχύουν. Ο αποκτών αναγνωρίζει κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης μια ενδεχόμενη υποχρέωση την οποία ανέλαβε εξαιτίας 

μιας συνένωσης επιχειρήσεων εάν αυτή αφορά παρούσα δέσμευση που προκύπτει 

από παρελθόντα γεγονότα και μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπρέπεια στην εύλογη 

της αξία. 

Εξαιρέσεις από την Αρχή της Αποτίμησης  

• Επαναποκτηθέντα δικαιώματα. Ένα επαναποκτηθέν δικαίωμα πού είχε 

καταχωρηθεί λογιστικά ως άυλο περιουσιακό στοιχείου αποτιμάται με βάση 

την συμβατική περίοδο που απομένει (βάσει της σχετικής σύμβασης) 

ανεξάρτητα από το εάν για την αποτίμηση του στοιχείου τα μέλη της αγοράς 

θα εξέταζαν εν δυνάμει συμβατικές ανανεώσεις.  

• Παροχές του εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Μια υποχρέωση ή ένας 

συμμετοχικός τίτλος που αφορά την αντικατάσταση των παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του αποκτώμενου, αποτιμάται βάσει 

του ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών. 

• Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση. Αποκτηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων που κατά την 

ημερομηνία απόκτησης κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση 

(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες) αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης.  

Εξαιρέσεις από την Αρχή της Αναγνώρισης και Αποτίμησης  

• Φόροι Εισοδήματος. Η αναγνώριση και αποτίμηση ενός αναβαλλόμενου 

φορολογικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που απορρέει από τα 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν και αφορούν συνένωση επιχειρήσεων γίνεται ακολουθώντας 

το ΔΠΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

• Παροχές σε Εργαζομένους. Μια υποχρέωση ή τυχόν περιουσιακό στοιχείο 

που αφορά παροχές σε εργαζόμενους του αποκτώμενου αποτιμάται και 

αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΠΑ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους  
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• Περιουσιακά Στοιχεία που αφορούν Αποζημίωση. Στην περίπτωση 

ενδεχόμενου γεγονότος ή αβεβαιότητας που αφορά, μερικώς ή στο σύνολο 

του, συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ο αποκτών μπορεί 

να αποζημιωθεί συμβατικά από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, ο 

πωλητής μπορεί να παρέχει εγγυήσεις στον αποκτώντα ότι η υποχρέωση του 

δεν θα είναι μεγαλύτερη από ένα ορισμένο ποσό και συνεπώς, ο αποκτών 

λαμβάνει ένα περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης. 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που αφορά αποζημίωση, αναγνωρίζεται ταυτόχρονα 

και αποτιμάται όπως το στοιχείο αποζημίωσης (είναι το στοιχείο που δημιουργεί 

την ανάγκη αποζημίωσης) ενώ υπόκειται στην ανάγκη σχηματισμού σχετικής 

πρόβλεψης. Στην περίπτωση που το στοιχείο αποζημίωσης εξαιρείται από τις αρχές 

αναγνώρισης ή επιμέτρησης τότε το σχετικό περιουσιακό στοιχείο που δίδεται ως 

αποζημίωση αναγνωρίζεται και αποτιμάται με παρόμοιο τρόπο. 

 

Η αναγνώριση και επιμέτρηση υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς ευκαιρίας. 

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την ημερομηνία απόκτησης υπολογίζεται και 

αναγνωρίζεται ως η διαφορά μεταξύ46: 

• Του αθροίσματος του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε (όπως 

υπολογίζεται με το ΔΠΧΑ 3), του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών 

στον αποκτώμενο (όπως υπολογίζεται ακολουθώντας το ΔΠΧΑ 3) και της 

εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων που κατείχαν από πριν ο αποκτών στον αποκτώμενο. 

• Του καθαρού ποσού κατά την ημερομηνία απόκτησης των διαχωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν καθώς και των υποχρεώσεων 

που αναλήφθηκαν, αποτιμώμενα βάσει του ΔΠΧΑ 3. 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων όπου ανταλλάσσονται μόνο συμμετοχικά 

δικαιώματα μεταξύ του αποκτώντος και του αποκτώμενου (ή των προηγούμενων 

ιδιοκτητών του) η εύλογη αξία των συμμετοχικών δικαιωμάτων του αποκτώμενου 

κατά την ημερομηνία απόκτησης αποτιμάται με μεγαλύτερη αξιοπιστία από την 

εύλογη αξία των συμμετοχικών δικαιωμάτων του αποκτώντος κατά την ίδια 

ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της υπεραξίας καθορίζεται με βάση 

                                                      
46 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα» Α Έκδοση 
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την εύλογη αξία των συμμετοχικών δικαιωμάτων του αποκτώμενου κατά την  

ημερομηνία απόκτησης (αντί να χρησιμοποιηθεί η εύλογη αξία των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων που μεταφέρονται κατά την ημερομηνία απόκτησης). 

 

Μεταβιβασθέν Αντάλλαγμα 

Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα που προκύπτει σε μια συνένωση επιχείρησεων, 

αποτιμάται στην εύλογη αξία. Η αξία αυτή υπολογίζεται ως το άθροισμα της 

εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον 

αποκτώντα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες καθώς και των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων που έχει εκδώσει ο αποκτών. Ωστόσο, για το λογιστικό χειρισμό 

οποιασδήποτε καταβολής του αποκτώντος σε μετοχές, αμοιβές που οφείλονται σε 

εργαζόμενους του αποκτώμενου, που περιλαμβάνονται σε αντάλλαγμα σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων, αποτιμώνται βάσει του ΔΠΧΑ 2. 

Στην περίπτωση που το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώντος με λογιστικές αξίες διαφορετικές από τις 

εύλογες τότε τα στοιχεία αυτά αποτιμώνται στις εύλογες τους αξίες (κατά την 

ημερομηνία απόκτησης) και αναγνωρίζονται από τον αποκτώντα, τυχόν, κέρδη και 

ζημίες στα αποτελέσματά του. 

Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις που μεταφέρονται από 

τον αποκτώντα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμείνουν στη συνενωμένη 

οικονομική οντότητα (ενοποιημένο επίπεδο) και μετά τη συνένωση των 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο αποκτών διατηρεί τον έλεγχό τους και τα 

αποτιμά στην λογιστική τους αξία, όπως αυτή καθορίζεται αμέσως πριν την 

ημερομηνία απόκτησης. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία στα 

παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.  

 

Γνωστοποιήσεις  

Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από το ΔΠΧΑ 3 έχουν47 ως σκοπό να 

επιτρέψουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων την αξιολόγηση της 

φύσης και της οικονομικής επίδρασης μια συνένωσης επιχειρήσεων. 

                                                      
47 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα» Α Έκδοση 
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Η συνένωση πραγματοποιείται είτε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 

αναφοράς είτε μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς αλλά πριν την έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων για δημοσίευση. Συνεπώς, απαιτείται γνωστοποίηση 

ενός αριθμού στοιχείων όπως η ημερομηνία απόκτησης, η ονομασία του αποκτώντα 

κτλ. 

Στην περίπτωση που μια συνένωση γίνει μετά το τέλος της περιόδου αλλά 

πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ο αποκτών γνωστοποιεί τα 

προβλεπόμενα από το ΔΠΧΑ 3 στοιχεία. Εξαιρείται η περίπτωση όπου η 

λογιστικοποίηση της συνένωσης δεν είναι πλήρης κατά την έγκρισή της. 

Παράλληλα γνωστοποιούνται πληροφορίες που παρέχουν την ικανότητα 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για αξιολόγηση της 

χρηματοοικονομικής επίδρασης των προσαρμογών που αφορούν συνενώσεις και 

πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς 

ωστόσο αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη η γνωστοποίηση στοιχείων που καθορίζονται από το ΔΠΧΑ 3.  

Στην περίπτωση που δεν είναι επαρκείς οι γνωστοποιήσεις τότε απαιτείται 

παράθεση οποιοδήποτε άλλων στοιχείων που κρίνει η οικονομική οντότητα ως 

απαραίτητα με σκοπό να επιτευχτεί η επάρκεια.  

 

4.3 ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Σύμφωνα με το Πρότυπο ως άυλο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται κάθε 

αναγνωρίσιμο, μη χρηματικό πάγιο, χωρίς φυσική υπόσταση48. 

Τα άυλο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης οφείλουν να πληρούν τρία 

κριτήρια: (α) της αναγνωρισιμότητας δηλ. της δυνατότητας διαχωρισμό παρέχοντας 

στον κάτοχο την δυνατότητα πώλησης δανεισμού και ανταλλαγής, (β) του ελέγχου 

δηλ. της δυνατότητας που έχει η οικονομική οντότητα να αποκλείσει τρία πρόσωπα 

από τα οφέλη που προέκυψαν π.χ. κατοχή νομικών δικαιωμάτων και (γ) της 

εισροής στην επιχείρηση μελλοντικών οικονομικών οφελών από την χρήση του 

άυλου δηλαδή να αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από μια πιθανή 

πώληση ή από την χρήση του στοιχείου. 

 

                                                      
48 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θεωρία και εφαρμογές» Α 
Έκδοση  
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Εσωτερικά Δημιουργούμενη Υπεραξία και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Η εσωτερικά δημιουργείται υπεραξία δεν αναγνωρίζεται σαν περιουσιακό 

στοιχείο που ελέγχεται από την οντότητα το οποίο μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα 

στο κόστος γιατί δεν διαχωρίζεται ούτε προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά 

δικαιώματα.  

Αντίθετα, η αναγνώριση ενός εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι μια σύνθετη διαδικασία ιδιαίτερα αν συγκριθεί και με 

την αναγνώριση των εξωτερικά δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη, λόγω προβλημάτων διαπίστωσης τόσο του 

ενδεχομένου δημιουργίας μελλοντικών οικονομικών οφελών από τα άυλο όσο και 

της αδυναμίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Για 

παράδειγμα μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι, ο διαχωρισμός του κόστους 

δημιουργίας από το κόστος της εσωτερικώς δημιουργούμενων υπεραξίας. 

Για την εκτίμηση της ορθής τήρησης των κριτικών αναγνώρισης ενός 

εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου περιουσιακού στοιχείου, η δημιουργία του 

περιουσιακού στοιχείου κατηγοριοποιείται σε φάση έρευνας και σε φάση 

ανάπτυξης. Τονίζεται πως αν αυτή η διάκριση δεν είναι εφικτή τότε οι δαπάνες 

αυτού του εσωτερικά δημιουργουμένου άυλου αντιμετωπίζονται εξ ολοκλήρου ως 

δαπάνες στη φάση της έρευνας. 

 

4.4 ΔΛΠ 36 και Υπεραξία 

Το ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων αφορά το λογιστικό 

χειρισμό, την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις και τις γνωστοποιήσεις 

που σχετίζονται με τια απομειώσεις. Βασικός σκοπός του Προτύπου είναι να 

προδιαγράψει τις απαιτούμενες ενέργειες που η οικονομική οντότητα πρέπει να 

εφαρμόζει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν 

απεικονίζονται σε αξίες μεγαλύτερες από το ανακτίσιμο ποσό τους.49 

 

Πεδίο εφαρμογής  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ζητήματα σχετικά με τη λογιστική απομείωση 

της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων εκτός από: αποθέματα (ΔΠΛ 2), 

                                                      
49 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θεωρία και εφαρμογές» Α 
Έκδοση  
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περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις κατασκευής έργων (ΔΛΠ 11), αναβαλλόμενα 

περιουσιακά στοιχεία (ΔΠΛ 12), περιουσιακά στοιχεία από παροχές σε 

εργαζόμενους (ΔΛΠ 19), χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 39), σε 

επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία (ΔΛΠ 40), βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα (ΔΛΠ 41), μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση (ΔΠΧΑ 5) καθώς και 

το αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από 

συμβατικά δικαιώματα του ασφαλιστικού φορέα συμφώνα με ασφαλιστήρια 

συμβόλαια (ΔΠΧΑ 4). Για τα περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται άλλα Πρότυπα, 

οι διατάξεις των οποίων ορίζουν την αναγνώριση και αποτίμηση τους. 

 

Επιμέρους υπεραξία σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών έλεγχος απομείωσης  

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να προκύψει υπεραξία η οποία 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποκτά ο 

αγοραστής από περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και τα οποία δεν μπορούν 

να προσδιοριστούν και να αναγνωριστούν μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, η υπεραξία 

αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί και να μοιραστεί σε συγκεκριμένα περιουσιακά 

στοιχεία παρά μόνο σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών ή σε ομάδες αυτών. 

Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η υπεραξία δεν δημιουργεί 

ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα περιουσιακά στοιχεία, ομάδες περιουσιακών 

στοιχείων ή πολλαπλών μονάδων ταμειακών ροών. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης50, η προκύπτουσα υπεραξία από συνένωση 

επιχειρήσεων, θα επιμερίζεται κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σε κάθε 

μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 

του αποκτώντος που αναμένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες που επέρχονται 

λόγω της συνένωσης, ανεξαρτήτως εάν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις του αποκτώμενου αντιστοιχίζονται σε εκείνες τις μονάδες ή ομάδες 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στην οποία επιμερίζονται η υπεραξία πρέπει: 

(α) να αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο εντός της επιχείρησης στο οποίο η 

υπεραξία παρακολουθείται για τους σκοπούς της εσωτερικής διοίκησης και (β) να 

μην υπερβαίνει σε μέγεθος έναν λειτουργικό τομέα (ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς). 

                                                      
50 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θεωρία και εφαρμογές» Α 
Έκδοση 
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Ιδανικά, ο αρχικός επιμερισμός της αποκτηθείσας υπεραξίας που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα συνένωσης επιχειρήσεων (ΔΠΧΑ 3) θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν 

τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνένωση 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, ο αρχικός 

επιμερισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της πρώτης ετήσιας 

χρήσης μετά την ημερομηνία της απόκτησης, γνωστοποιώντας το συγκεκριμένο 

γεγονός. 

Ακόμη, αν η υπεραξία έχει επιμεριστεί σε μονάδα δημιουργίας ταμιακών 

ροών και κάποια εκμετάλλευση της μονάδας αυτής διατίθεται, η σχετική υπεραξία 

περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της εκμετάλλευσης όταν υπολογίζεται το 

αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη διάθεση. Επίσης, θα πρέπει να αποτιμάται 

σύμφωνα με τις σχετικές αξίες της εν λόγω εκμετάλλευσης που διατέθηκε αλλά και 

που παρακρατηθέντος τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών, εκτός 

εάν μπορεί να αποδειχθεί σχετικά με την εκμετάλλευση που διατέθηκε. 

Επίσης, αν έχει επιμεριστεί η υπεραξία και η επιχείρηση αποφασίσει 

αναδιοργάνωση της δομής του συστήματος αναφοράς της, μεταβάλλοντας τη 

σύνθεση ενός ή περισσότερων μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών όπου έχει 

επιμεριστεί η υπεραξία, τότε απαιτείται εκ νέου επιμερισμός στις επηρεαζόμενες 

μονάδες. 

Αν η υπεραξία συνδέεται με μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών αλλά δεν 

έχει επιμεριστεί σε αυτή, τότε επέρχεται έλεγχος απομείωσης συγκρίνοντας τη 

λογιστική αξία της μονάδας, εξαιρουμένης της υπεραξίας με το ανακτήσιμο της 

ποσό. Αν η μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών περιλαμβάνει στη λογιστική της 

αξία άυλο περιουσιακό στοιχείο αόρατης ωφέλιμης ζωής ή μη-διαθέσιμο ακόμη για 

χρήση αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο και αυτό το περιουσιακό στοιχείο δεν 

μπορεί να ελεγχθεί για απομείωση ανεξάρτητα, παρά μόνο ως τμήμα της μονάδας 

δημιουργίας ταμιακών ροών, τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36 θα 

πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης σε ετήσια βάση και για τη μονάδα 

δημιουργίας ταμιακών ροών. 

Ο ετήσιος έλεγχος απομείωης για μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών όπου 

έχει κατανεμηθεί η υπεραξία μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, αρκεί να γίνεται την ίδια χρονική στιγμή κάθε χρήση. 

Διαφορετικές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών μπορούν να ελέγχονται για 

απομείωση σε διαφορετικούς χρόνους, αλλά αν όλο ή μέρος της υπεραξίας που 
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επιμερίστηκε σε μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών αποκτήθηκε με συνένωση 

επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα χρήση, αυτή η μονάδα θα ελέγχεται για 

απομείωση πριν από το τέλος της τρέχουσας χρήσης. 

Αν τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τη μονάδα δημιουργίας ταμιακών 

ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί η υπεραξία και η μονάδα αυτή ελεγχθούν για 

απομείωση την ίδια στιγμή, πρώτα ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία και έπειτα η 

μονάδα που περιέχει την υπεραξία. Το ίδιο ισχύει και στον έλεγχο απομείωσης 

μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών και ομάδας μονάδων δημιουργίας ταμιακών 

ροών, με τον έλεγχο της τελευταίας να ακολουθεί τον έλεγχο των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

Ζημία Απομείωσης για μια Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 

Όταν το ανακτήσιμο ποσό μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών (ομάδας 

ΜΔΤΡ) είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία, τότε το, παρόν, πρότυπο απαιτεί τη 

αναγνώριση μιας ζημίας απομείωσης. Η ζημία που θα αναγνωριστεί θα πρέπει να 

επιμερίζεται έτσι ώστε να μειώνει τη λογιστική αξία των στοιχείων που 

απαρτίζονται τη μονάδα (ομάδα μονάδων) και συγκεκριμένα με την ακόλουθη 

σειρά : πρώτα μειώνεται τη λογιστική κάθε υπεραξία που έχει επιμεριστεί στη 

μονάδα (ομάδα μονάδων), ενώ στη συνέχεια μειώνει τη λογιστική αξία των 

μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων κατ’αναλογία της λογιστικής τους αξίας51. 

  

                                                      
51 Νεγκάκης Χρήστος (2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θεωρία και εφαρμογές» Α 
Έκδοση 



54 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

5.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

Μελετώντας τις συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων προκύπτει το 

ερώτημα πως μια τέτοια ενέργεια (Σ&Ε) επιδρά στην πορεία και στην απόδοση των 

μετοχών της επιχείρησης. Σε μια ενοποίηση μπορεί να προκύψει υπεραξία η οποία 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα έντονης συζήτησης και έρευνας της 

διεθνής βιβλιογραφίας. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αποκτά ο αγοραστής από τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν. Σύμφωνα 

λοιπόν με τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία αλλά και τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από την παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο 

παρακάτω ερευνητικό ερώτημα: 

Πως η υπεραξία που προκύπτει από μια ενοποίηση (μέσω Σ&Ε) επηρεάζει την 

απόδοση της μετοχής και κατ’ επέκταση τις αποφάσεις του επενδυτικού κοινού. 

 

5.2 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε βασίζεται στην έρευνα των Easton και 

Harris (1991)52, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την απόδοση των μετοχών (R), την τιμή 

των μετοχών (P), και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), για ένα δείγμα 20188 

παρατηρήσεων από την περίοδο 1969-1986. Βάση της έρευνας τόσο των Easton και 

Harris όσο και της συγκεκριμένης αποτελεί το μοντέλο παλινδρόμησης του Ohlson 

(1986). Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά το μοντέλο που ανέπτυξαν είναι: 

Rij=EPSij+ΔEPSij. 

Για να μελετήσουμε την επίδραση της υπεραξίας στην απόδοση της μετοχής την 

προσθέσαμε ως μια ακόμη ανεξάρτητη μεταβλητή (GW) στην ήδη υπάρχουσα 

εξίσωση των Easton και Harris στην μεθοδολογία των οποίων στηριχθήκαμε. Έτσι αν 

προσθέσεις τους συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών την σταθερά και τους 

διαταρακτικούς όρους το μοντέλο μας στην τελική του μορφή έχει ως εξής: 

Rij = α0 + α1EPSij + α2ΔEPSij + α3GWij +e0 

Όπου: 

R: Η απόδοση της μετοχής 

                                                      
52 Easton, P. D., & Harris, T. S. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns. Journal of 

accounting research. 
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EPS: Κέρδη ανά μετοχή 

ΔEPS: Μεταβολή των κερδών ανά μετοχή 

GW: Η υπεραξία 

α0: Σταθερά 

α1, α2, α3: Συντελεστές ανεξάρτητων μεταβλητών 

i: Η επιχείρηση, που αποτελεί μέρος του δείγματος  

j: Το έτος 

e0: Διαταρακτικός όρος 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε παλινδρόμηση με industry and year 

fixed effects εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε ετερογένεια μεταξύ των κλάδων και 

μεταξύ των ετών. Η ετερογένεια αυτή είναι πιθανολογούμε ότι υπάρχει αν 

αναλογιστούμε ότι μέσα στο δείγμα μας εμπεριέχονται εταιρίες ποικίλου μεγέθους 

γεγονός που θα αλλοίωνε τα αποτελέσματά μας αν δεν χρησιμοποιούσαμε την 

παραπάνω παλινδρόμηση. 

 

5.3 Ανάλυση Δεδομένων 

Το δείγμα μας περιέχει όλες τις εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις, για την χρονική περίοδο 2005-2016. Επιλέξαμε αυτό το διάστημα διότι 

θέλαμε να εστιάσουμε σε πρόσφατα δεδομένα και κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι 

από το 2005 ξεκίνησε να εφαρμόζονται οι κανόνες των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ στις 

εισηγμένες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο τόσο τα δεδομένα μας όσο και τα 

αποτελέσματά μας είναι συγκρίσιμα διεθνώς και περισσότερο αξιόπιστα.    

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας μας είναι η COMPUSTAT.  Για την έρευνα μας χρειαστήκαμε τις τιμές 

κλεισίματος του Μαρτίου κάθε έτους από το 2005-2017. Για την απόδοση της 

μετοχής πήραμε δεδομένα από 1/4 ως την 31/3 κάθε έτους και όχι την 31/12, διότι 

περιμέναμε να ολοκληρωθεί η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 

κάθε ημερολογιακό έτος. Έπειτα υπολογίσαμε την απόδοση της μετοχής του Μαρτίου 

κάθε έτους (Rij) κάνοντας την εξής πράξη τελική τιμή μείον αρχική τιμή προς αρχική 

τιμή. Στην συνέχεια βρήκαμε το EPS κάθε έτους κάθε εταιρίας διαιρώντας τα κέρδη 

προς τον αριθμό των μετοχών. Επιπλέον υπολογίσαμε την μεταβολή του EPS (ΔEPS) 

κάνοντας την αφαίρεση τελική-αρχική τιμή του EPS. Τέλος για να κάνουμε το scaling 

(οικονομετρική τεχνική) που θα μας βοηθούσε στην παλινδρόμηση και να 
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αποφύγουμε τυχόν διαστρεβλώσεις, διαιρέσαμε κάθε εξαρτημένη και ανεξάρτητη 

μεταβλητή με την τιμή της μετοχής κάθε έτος (P).  

 

 

Πίνακας Περιγραφικών Στατιστικών 

Variable Mean Median Max Min N 

Returns 0.009 -0.067 2.052 -0.802 2000 

EPS -0.394 0.007 0.323 -6.745 1941 

ΔEPS 0.031 -0.001 2.148 -1.498 1871 

GW 6.956 0.000 178.487 0.000 1974 

 

Όπου: 

EPS: Κέρδη ανά μετοχή 

Returns: Απόδοση μετοχής 

ΔEPS: Μεταβολή των κερδών ανά μετοχή 

GW: Υπεραξία  

Έτη: 2005-2017 

Παρατηρήσεις: 1864 

Βάση δεδομένων: COMPUSTAT 

 

 

5.4 Αποτελέσματα 

Με βάση ένα δείγμα 1864 παρατηρήσεων για την περίοδο 2005-2017, 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας στατιστικής για το μοντέλο παλινδρόμησης, από το 

οποίο θα βγάλουμε τα συμπεράσματα της έρευνα μας.  

 

Linear regression with industry and 
year Fixed Effects 

  Variable Coef.   P-value 

 Constant 0,540 0,013 

 EPS 0,023 0,137 

 ΔEPS 0,079 0,015 

 GW 0,002 0,057 

 Adj. R2  0,18 

  N   1864 

 



57 
 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την 

έρευνα μας και κυρίως για το ερευνητικό μας ερώτημα που αφορά την υπεραξία της 

κάθε εταιρίας. Αρχικά ελέγχουμε την τιμή του p-value, η οποία χρησιμοποιείτε για να 

διαπιστωθεί η στατιστική σημαντικότητα του αποτελέσματος. Από το p-value 

παρατηρούμε αν οι ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη. Πιο 

συγκεκριμένα αν η τιμή του p-value ≤ 0,1 τότε η μεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική και επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή της συνάρτησης δηλ το Rij. Έτσι 

αυτές οι τιμές είναι προτιμότερες διότι όσο το δυνατόν μικρότερη τιμή του p-value 

τόσο μικρότερη πιθανότητα σφάλματος. Με βάση τα παραπάνω και επειδή το p-value 

του EPS είναι 0,137 το EPS δεν είναι στατιστικά σημαντικό και δεν επηρεάζει το Rij 

σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας των Easton και Harris.  Αντίθετα το     

p-value των ΔEPS και GW είναι 0,015 και 0,057. Όσο αυξάνεται η μεταβολή των 

κερδών θα αυξάνεται η απόδοση των μετοχών. Αντίστοιχα όσο αυξάνεται η υπεραξία 

θα αυξάνεται η απόδοση των μετοχών. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  

αυτές οι δυο ανεξάρτητες μεταβλητές ασκούν σημαντική επιρροή στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, και κατ’ επέκταση στο επενδυτικό κοινό. 

Επιπλέον είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί η ύπαρξη θετικής ή αρνητικής 

σχέσης ανάμεσα στην εξαρτημένη και στην ανεξάρτητη μεταβλητή της συνάρτησης. 

Το πρόσημο των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι αυτό που θα καθορίσει την 

κατεύθυνση της σχέσης. Πιο συγκεκριμένα η απόδοση της μετοχής σχετίζεται θετικά 

και με τα κέρδη ανά μετοχή και με την μεταβολή των κερδών ανά μετοχή (0,023 και 

0,079 αντίστοιχα). Επειδή όμως το EPS είναι στατιστικά ασήμαντο δεν αποτελεί 

μεταβλητή που επηρεάζει την απόδοση της μετοχής. Από την άλλη όσο θα αυξάνεται 

η μεταβολή των κερδών (ΔEPS), τόσο αυτό θα επιδρά θετικά στην απόδοση.  Όσον 

αφορά την υπεραξία παρατηρήσαμε ότι και αυτή σχετίζεται θετικά με την απόδοση 

της μετοχής (πιο συγκεκριμένα 0,002). Με το πρώτο αυτό δείγμα που ερευνήσαμε 

φαίνεται ότι το GW πλησιάζει κοντά στο 0, παρολ’ αυτά υπάρχει μια θετική τάση.   

Τέλος για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 

παλινδρόμησης είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ο συντελεστής προσδιορισμού δηλαδή 

το R2 . To R2 αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο το οποίο στην ουσία μας δείχνει κατά 

πόσο το υπόδειγμα που χρησιμοποιείτε μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα. 

μια ικανοποιητική τιμή για το δείγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στις προηγούμενες ενότητες πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια εξέτασης του 

φαινομένου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

χρησιμότητα και οι επιπτώσεις του για τις ενοποιημένες εταιρίες. Μέσω της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται αντιληπτό ότι οι Σ&Ε αποτελούν μια 

πολύπλευρη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της βιβλιογραφίας είναι το γεγονός ότι πολλές έρευνες 

καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα 

τους είναι δυνατόν να διαφέρουν χρονικά και γεωγραφικά. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείτε στην Αμερική και αργότερα στην Ευρώπη 

πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί στην Ελλάδα. Κατά την εξέλιξη του φαινομένου στην 

Ελλάδα μπορεί να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια μετά το 1990, η τάση των 

εταιριών για ενοποίηση έχει αυξηθεί συγκριτικά με το παρελθόν ως αποτέλεσμα της 

ένταξης στην Κοινή Αγορά και της ανάπτυξης του ελληνικού Χρηματιστηρίου 

Αξιών. Εκτιμάται μάλιστα στο μέλλον ότι ο αριθμός και ο όγκος των Σ&Ε θα 

αυξηθεί.  

Παρόλο που μια Σ&Ε προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη, 

όπως δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος και 

δυνατότητες μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης, εντούτοις συχνά παρουσιάζουν 

αδυναμίες που αφορούν κυρίως την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των στελεχών αλλά και η 

διοικητική αλαζονεία οδηγεί πολλές φορές σε ένα όχι και τόσο ικανοποιητικό 

εργασιακό περιβάλλον με αποτέλεσμα την μη ικανοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων είναι καθοριστικός όσο αφορά τον σχεδιασμό και ανάλυση της εργασίας και 

κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Από την άλλη όσο αφορά τις 

προσδοκίες σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν 

λανθασμένη εικόνα στην αγορά σχετικά με τις ικανότητες του νέου σχήματος και 

τελικά οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσμεύσεων.          
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Στα τελευταία κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας κεντρικό θέμα 

συζήτησης υπήρξε η υπεραξία που προκύπτει μέσα από μια ενοποίηση (συγχώνευση 

ή εξαγορά). Αποτελεί ένα στοιχείο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ως προς την αναγνώριση 

και το χειρισμό της, γεγονός που οδήγησε στην διατύπωση του ερευνητικού 

ερωτήματός μας. Η έρευνα μας βασίστηκε στο μοντέλο των Easton και Harris (1991), 

και έγινε μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε αν η υπεραξία επιδρά θετικά ή αρνητικά 

στην απόδοση της μετοχής και κατ’ επέκταση στις αποφάσεις και σκέψεις των 

επενδυτών. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι η υπεραξία επηρεάζει θετικά την 

απόδοση της μετοχής. Με αυτό το πρώτο δείγμα που εξετάσαμε υπάρχει μια θετική 

τάση της υπεραξίας με την απόδοση έστω και μικρή. Το δείγμα τις έρευνας μας 

αποτέλεσαν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών για ένα 

διάστημα από το 2005 μέχρι το 2016.  

Στην διπλωματική εργασία εξετάσαμε μόνο την επιρροή της υπεραξίας στην 

απόδοση της μετοχής. Δεν εξετάστηκε αν η μεταβολή της υπεραξίας αλλά και αν η 

απομείωση της υπεραξίας επηρεάζουν την απόδοση της μετοχής. Επιπλέον 

χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα από την εμφάνιση των ΔΠΧΑ και μετά και μόνο για 

ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι επομένως αναγκαία η περαιτέρω έρευνα για την 

μεταβολή και απομείωση της υπεραξίας στην απόδοση των μετοχών και στις 

αποφάσεις του επενδυτικού κοινού.        
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