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Περίληψη 
 

Το φαινόμενο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) καθίσταται όλο και πιο 

καθοριστικός παράγοντας των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων ως εργαλείο 

εταιρικής ανάπτυξης και ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης και της 

φιλελευθεροποίησης της οικονομίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων του φαινομένου των Σ&Ε στον κλάδο των 

πολυεθνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επιπτώσεων που έχουν σε 

κρίσιμούς τομείς της δραστηριότητάς τους τόσο για τις ίδιες όσο και το κοινωνικό 

σύνολο. Εξετάζεται επίσης η περίπτωση μίας εκ των μεγαλυτέρων συγχωνεύσεων που 

έχουν πραγματοποιηθεί, αυτής των αμερικανικών πολυεθνικών Merck & Co. και 

Schering-Plough.  Συγκεκριμένα, στη δεύτερη ενότητα πραγματοποιείται η θεωρητική 

προσέγγιση του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών μέσα από την 

εννοιολογική προσέγγιση, την ιστορική διαδρομή, τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα και τα οφέλη στα οποία αποσκοπούν οι επιχειρήσεις. Στην τρίτη 

ενότητα αποτυπώνονται οι διαχρονικές και σύγχρονες τάσεις του φαινομένου των Σ&Ε 

στον φαρμακευτικό κλάδο και του αντίκτυπού τους στις τιμές των φαρμάκων και στην 

έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση της συγχώνευσης των Merck & 

Co και Schering-Plough. Στην Πέμπτη ενότητα γίνεται η ανάλυση της μελέτης 

περίπτωσης και πιο συγκεκριμένα εξετάζονται βασικά στοιχεία των δύο εταιριών πριν 

από τη συγχώνευση, περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι της συγχώνευσης καθώς 

και οι όροι με τους οποίους πραγματοποιήθηκε αυτή και τέλος εξετάζεται πως 

αποτυπώνεται μακροχρόνια η επίδραση της συγχώνευσης στις λογιστικές καταστάσεις 

της εταιρίας. Στην έκτη ενότητα αναλύονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και οι 

προτάσεις της εργασίας. 
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Abstract 
 

Mergers and Acquisitions (M & A) are gradually playing an important role in 

contemporary economic matters as a lever of corporate development and as a result of 

globalization and liberal economy. The aim of the thesis is to examine intertemporal 

trends in M & As in the multinational pharmaceutic industry and their effects in crucial 

fields of their activities both for the corporation itself as well as the community. The 

essay also examines the case of one of biggest mergers, of the american multinational 

companies Merck & Co. and Schering-Plough. In the second section a theoretical 

approach of M & As is attempted through the review of the conceptual approaches, the 

historic course, the motives, the pros and cons and the benefits that corporations aspire 

to. The third section examines the intertemporal and modern trends of M & As in the 

pharmaceutical industry and their effects on drug prices, and the corporations’ research 

and development. The fourth section describes the methodology that was chosen for the 

evaluation of the Merck & Co and Schering-Plough merger. The fifth section consists of 

the case study analysis. In particular it reviews crucial elements of the two corporations 

before the merger, it describes the motives and the target of the merger, as well as the 

conditions under which it was achieved and finally it examines the long-term effect of 

the merger in the accounting situation of the corporation. The last section analyses the 

conclusions, the limits and the essay’s suggestions.  

 

 

 

 

  



v 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Ευχαριστίες ................................................................................................................................... ii 

Περίληψη ..................................................................................................................................... iii 

Abstract ........................................................................................................................................ iv 

Κατάλογος Πινάκων: .................................................................................................................. vii 

Κατάλογος Διαγραμμάτων: ........................................................................................................ viii 

1. Εισαγωγή ................................................................................................................................... 1 

2. Θεωρητική Προσέγγιση: Γενικά χαρακτηριστικά Συγχωνεύσεων και Εξαγορών .................... 3 

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων .............................................. 3 

2.2 Κατηγορίες Συγχωνεύσεων & Εξαγορών ............................................................................ 6 

2.3 Ανάλυση των κυμάτων των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών ................................................... 7 

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών .............................. 9 

2.5 Στρατηγικά οφέλη των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών ........................................................ 10 

2.6 Επίτευξη Συνεργιών κατά τη διαδικασία Συγχωνεύσεων & Εξαγορών ............................ 11 

2.6.1. Λειτουργικές Συνέργιες ............................................................................................. 12 

2.6.2. Χρηματοοικονομικές Συνέργιες ................................................................................ 12 

2.6.3. Εκτίμηση της αξίας των Συνεργιών ........................................................................... 13 

3. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στο φαρμακευτικό κλάδο .......................................................... 15 

3.1 Θεωρητική αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον 

φαρμακευτικό κλάδο .............................................................................................................. 15 

3.2 Ποσοτική αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον 

φαρμακευτικό κλάδο .............................................................................................................. 17 

3.3 Αποτύπωση του αντίκτυπου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στις τιμές των 

φαρμακευτικών προϊόντων .................................................................................................... 20 

3.4 Αποτύπωση του αντίκτυπου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον φαρμακευτικό 

κλάδο στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D) ......................................................................... 23 

4.  Μεθοδολογία .......................................................................................................................... 25 

5. Μελέτη Περίπτωσης:  «Merck & Co.  και  Schering-Plough» ............................................... 31 

5.1. Merck & Co. ...................................................................................................................... 31 

5.2 Schering Plough ................................................................................................................. 33 

5.3 Τα Κίνητρα και οι Στρατηγικοί & Οικονομικοί Στόχοι της Συγχώνευσης .......................... 34 

5.3.1 Στρατηγικοί Στόχοι ..................................................................................................... 34 

5.3.2 Οικονομικοί Στόχοι ..................................................................................................... 35 

5.4 Η Διαδικασία της Συγχώνευσης ........................................................................................ 36 

5.5 Αξιολόγηση της Συγχώνευσης ........................................................................................... 37 



vi 
 

5.5.1. Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες ......................................................................... 37 

5.5.1.1 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets) ............................................... 39 

5.5.1.2. Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) ...................................... 40 

5.5.1.3. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross Profit Margin) ................................ 42 

5.5.1.4. Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net Profit Margin)................................. 43 

5.5.1.5. Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Multiplier) ....................................... 45 

5.5.2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) ........................................................... 46 

5.5.3 Η επίδραση στη φορολογία ....................................................................................... 47 

5.5.4  Η επίδραση στις δαπάνες του τμήματος Ε&Α (R&D) ................................................ 48 

6. Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις ........................................................................... 50 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................. 52 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................. 52 

AΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ......................................................................................................................... 55 

 

  



vii 
 

Κατάλογος Πινάκων: 

 

Πίνακας 1: Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA)……..…………………………….39 

Πίνακας 2: Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)..……..………….................41 

Πίνακας 3: Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross Profit Margin)….…………42 

Πίνακας 4: Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net Profit Margin)……..……...44 

Πίνακας 5: Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Multiplier)…………………45 

Πίνακας 6: Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF)………………………………………….46 

Πίνακας 7: Φορολογικός Συντελεστής…………………………………………………47 

Πίνακας 8: Δαπάνες τμήματος R&D………………………………………….…………....48 

 

 

  



viii 
 

Κατάλογος Διαγραμμάτων: 
 

Διάγραμμα 1: Παγκόσμιος ετήσιος ρυθμός συμφωνιών και δαπανών Σ&Ε 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων (1993-2015):………………………………..........................18 

Διάγραμμα 2: Παγκόσμιος ετήσιος ρυθμός δαπανών Σ&Ε φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων άνω του 1 δις δολαρίων (1993-2015)…………………...…………........19 

Διάγραμμα 3: Παγκόσμιος ετήσιος ρυθμός κερδών και συμφωνιών Σ&Ε των 50 

μεγαλυτέρων φαρμακευτικών επιχειρήσεων (1993-2015)………….………………….20 

Διάγραμμα 4: Μερίδιο Αγοράς των 10 μεγαλύτερων φαρμακευτικών κατά το 

2008…..........................................................................................................…..32 

Διάγραμμα 5 : Πωλήσεις της Merck και αθροιστικές πωλήσεις των Merck & Schering-

Plough ανά γεωγραφική περιοχή (2008)………………………………………............35 

Διάγραμμα 6: Διαχρονική πορεία του Δείκτη ROA……………………………………40 

Διάγραμμα 7: Διαχρονική πορεία του Δείκτη ROE…………………….….................41 

Διάγραμμα 8: Διαχρονική πορεία του Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους…..........43 

Διάγραμμα 9: Διαχρονική πορεία του Δείκτη Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους……….44 

 

  



 
 

1. Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει δημιουργήσει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον για τις επιχειρήσεις μέσα στο οποίο πρέπει να συνεχώς να προσαρμόζονται 

ώστε να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία τους. Στην 

προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων, οι εταιρικές συνενώσεις οι οποίες λαμβάνουν τη 

μορφή συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) αποτελούν μία από τις πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενες στρατηγικές ανάπτυξης, δεδομένων των ευκαιριών που δημιούργησε η 

απελευθέρωση των αγορών και η τεχνολογική εξέλιξη. Μέσα από τις Σ&Ε, οι οποίες 

είναι ένα φαινόμενο με ιστορία πάνω από 100 ετών και το οποίο όμως έχει γνωρίσει 

μεγάλη ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη διείσδυση σε νέες αγορές, την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων,  τη μείωση τους κόστους και εν τέλει την αύξηση της 

κερδοφορίας τους. Αν και σκοπός των Σ&Ε είναι να καταστούν οι επιχειρήσεις 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες, το γεγονός ότι αποτελούν ιδιαίτερα 

πολύπλοκες διαδικασίες οι οποίες επηρεάζονται από μεγάλο εύρος παραγόντων, οδηγεί 

σε πολλές περιπτώσεις σε εμφάνιση μη επιθυμητών αποτελεσμάτων.  

Ένας από τους κλάδους από τους οποίους έχουν πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη του 

φαινομένου των Σ&Ε είναι ο φαρμακευτικός κλάδος, με τις ετήσιες δαπάνες που 

πραγματοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό ιδιαίτερα εκ μέρους των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων να έχουν εκτοξευθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αγορά του 

φαρμάκου αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς η φύση των προϊόντων αναγκάζει 

τις επιχειρήσεις να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από κρατικές και διεθνείς 

ρυθμιστικές αρχές ως προς την αδειοδότηση των προϊόντων, την παραγωγή, την 

κυκλοφορία τους, την τιμολόγησή τους, την προστασία πατέντου κ.α. Επιπρόσθετα, η 

σύνδεση του φαρμάκου με τη δημόσια υγεία εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις να δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα και την ανάπτυξη με τα αντίστοιχα τμήματα των 

εταιριών να παίζουν καταλυτικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιβίωσή 

τους.  

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέταση του φαινομένου 

των Σ&Ε μέσα από διάφορες πτυχές και το πώς αυτές αποτυπώνονται στον κλάδο της 

φαρμακοβιομηχανίας και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Μέσα από τη μελέτη 
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περίπτωσης μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρικών συνενώσεων του κλάδου (Merck&Co. 

και Schering-Plough) εξετάζεται το πώς ενδεχομένως αποτυπώνονται μακροπρόθεσμα 

τα αποτελέσματα της συγχώνευσης στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας και σε 

κάποιους κρίσιμους τομείς δραστηριότητας όπως η έρευνα και ανάπτυξη.  

Σε σχέση με τη διάρθρωση της εργασίας, στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι 

έννοιες και τα γενικά χαρακτηριστικά των Σ&Ε, τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και  

μειονεκτήματα, τα στρατηγικά οφέλη που επιδιώκονται και ο ρόλος της επίτευξης 

συνεργιών στην επιτυχία μιας συγχώνευσης-εξαγοράς. Στην τρίτη ενότητα 

περιγράφεται η θεωρητική και ποσοτική αποτύπωση των Σ&Ε στο φαρμακευτικό 

κλάδο και η επίδραση τους στις τιμές των προϊόντων καθώς και στην έρευνα και 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η μέθοδος που 

επιλέχθηκε για την εξέταση της μελέτης περίπτωσης, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά της, καθώς και εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των Σ&Ε. Στην 

πέμπτη ενότητα γίνεται η περιγραφή της συγχώνευσης των Merck&Co. και Schering-

Plough, αναλύονται οι αιτίες και οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά και τέλος 

πραγματοποιείται η αξιολόγησή της μέσα από την εξέταση μιας σειράς  

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Τέλος, στην έκτη ενότητα περιγράφονται τα 

συμπεράσματα, οι προτάσεις και οι περιορισμοί της εργασίας.  
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2. Θεωρητική Προσέγγιση: Γενικά χαρακτηριστικά Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών 

 

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων 

Το ζήτημα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) λαμβάνει ολοένα και περισσότερο 

ενδιαφέρον στη διεθνή και εγχώρια ερευνητική βιβλιογραφία τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, ως απάντηση στην εντατικοποίηση της δραστηριότητας των Σ&Ε, καθώς και 

στην αυξανόμενη περιπλοκότητά τους. Οι Σ&Ε, υπό μία ευρεία έννοια, συνεπάγονται 

μία σειρά από διαφορετικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών, οι 

οποίες κυμαίνονται από την αγορά και πώλησή τους μέχρι τη δημιουργία κοινοπραξιών, 

την εταιρική διαδοχή, τη μετατροπή της νομικής μορφής και τη μετοχική 

αναδιάρθρωση (Coyle, 2000). Ωστόσο, η ευρεία εννοιολογική προσέγγιση του όρου θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο 

αριθμό συναλλαγών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σαφή ορισμό των Σ&Ε. 

Οι Ε&Σ αναφέρονται σε μία εταιρική αναδιάρθρωση στην οποία μεταφέρεται ο έλεγχος 

της ιδιοκτησίας από μία επιχείρηση σε μία άλλη (Hirshleifer, 1995). Πιο συγκεκριμένα, 

η συγχώνευση (merger) αφορά τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης (νομικής 

οντότητας) από δύο επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συνεργαστούν, έχοντας συνήθως 

συναφή μεγέθη και δραστηριοποιούμενες στον ίδιο κλάδο (Mueller & Sirower, 2003). 

Η εξαγορά (acquisition) συμβαίνει όταν μία επιχείρηση μεγαλύτερου μεγέθους 

προβαίνει στην εξαγορά του πακέτου ελέγχου μίας άλλης, μεταβάλλοντας έτσι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς (Mitchell & Mulherin, 1996). Αν η εξαγορά της δεύτερης 

επιχείρησης οδηγήσει σε πλήρη απορρόφηση του νομικού προσώπου της τότε η 

συνεργασία αυτή καλείται απορρόφηση (takeover), ενώ αν η εξαγορά της δεύτερης 

πραγματοποιηθεί μέσω εξαγοράς πακέτου μετοχών που συναντά την αντίσταση των 

λοιπών μετόχων, τότε η εξαγορά ονομάζεται εχθρική (hostile takeover) (Jenkinson & 

Mayer, 1994). 

Συνεπώς, υπό μία περισσότερο σαφή εννοιολογική προσέγγιση, η συγχώνευση αποτελεί 

το συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας νέας, 

ενώ η εξαγορά αναφέρεται στην αγορά των μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού μίας 

επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη διοικητικής επιρροής, όχι κατ’ ανάγκη υπό 

αμοιβαία συμφωνία (Jagersma, 2005). Πιο συγκεκριμένα, συγχώνευση είναι η 
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συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία και λαμβάνει χώρα όταν μία εταιρεία 

αγοράζει μία άλλη, απορροφώντας την σε μία ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως 

διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Βέβαια, 

δεν οδηγούν όλες οι συγχωνεύσεις στην ίδια μορφή επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, 

καθώς η τελευταία μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή συνδυασμός δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα, η εξαγορά αναφέρεται στη μεταβίβαση του συνόλου ή του πλειοψηφικού 

μέρους της ιδιοκτησίας της εξαγοραζόμενης εταιρείας στην εξαγοράζουσα, η οποία 

καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση κατά την εξαγορά πραγματοποιείται 

με την καταβολή μετρητών ή την αγορά μετοχών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε 

ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και η απόκτηση μειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας 

μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό διοικητικό έλεγχο, είτε σε περίπτωση απόκτησης 

κρίσιμων διοικητικών επιλογών είτε σε περίπτωση υψηλού βαθμού κατακερματισμού 

των υπόλοιπων μεριδίων (Gadiesh et al, 2001). 

Επιπλέον, συχνά οι συγχωνεύσεις αναφέρονται είτε ως «συγχώνευση με απορρόφηση» 

ή «συγχώνευση με σύσταση», όπου η πρώτη περίπτωση περιγράφει μία κατάσταση 

στην οποία μία εταιρεία απορροφά όλες τις μετοχές μίας ή περισσότερων εταιρειών και 

οι απορροφημένες εταιρείες παύουν να υφίστανται, ενώ η δεύτερη περίπτωση 

αναφέρεται στη συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία νεοσύστατη όπου 

αυτές διαλύονται (Chen & Findlay, 2003). Στις εξαγορές, η εξαγοράζουσα εταιρεία 

επιδιώκει να αποκτήσει είτε ένα μέρος των μετοχών είτε μέρος των περιουσιακών 

στοιχείων της εξαγοράζουσας, και έτσι βάσει του ποσοστού αυτού, η εξαγορά μπορεί 

να είναι ολοκληρωμένη (100% των μετοχών της εταιρείας-στόχου), πλειοψηφική (50-

99%) ή μειοψηφική (λιγότερο από 50%).  

Στην πραγματικότητα, οι Σ&Ε αποτελούν δύο διαφορετικές μορφές συναλλαγών, 

επιφέροντας και διαφορετικές συνέπειες σε ότι αφορά τις νομικές και φορολογικές 

υποχρεώσεις, καθώς και τις διαδικασίες απόκτησης. Αρχικά, όπως αναφέρει ο Epstein 

(2005), μία εξαγορά δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγεί σε συγχώνευση της 

εξαγοράζουσας εταιρείας, διότι η συγχώνευση αποτελεί ένα πολυσύνθετο εγχείρημα, 

περιλαμβάνοντας την πλήρη ένταξη και συντονισμό της εξαγοράζουσας στο πλαίσιο 

ενός ευρύτερου ομίλου. Συνεπώς, ο συνδυασμός της εξαγοράς με τη συγχώνευση 

εξαρτάται τόσο από τους στρατηγικούς στόχους της εξαγοράζουσας, όσο και από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης αναφορικά με τη συνάφεια της 
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δραστηριότητάς της και το βαθμό συμβατότητας των διαφορετικών οργανωσιακών 

δομών και ετερόκλητων στοιχείων.  

Σε δεύτερο επίπεδο, στην περίπτωση μίας συγχώνευσης προϋπάρχει μία περίοδος 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ενώ στην εξαγορά αυτό δεν 

είναι απαραίτητο. Συνολικά, ωστόσο, ο όρος Σ&Ε συχνά χρησιμοποιείται για να 

αποδώσει μία μεγάλη ποικιλία πραγματικών καταστάσεων και επιχειρησιακών 

επιλογών, οι οποίες βέβαια έχουν διαφορετικές συνέπειες σε ένα μεγάλο αριθμό πεδίων 

της μετέπειτα επιχειρησιακής λειτουργίας. 

Σε σχέση με τη λογιστική σκοπιά των Σ&Ε το ΔΠΧΑ 3 περιγράφει τη διαδικασία που 

ακολουθείται όταν η εταιρία αγοραστής αποκτά τον έλεγχο άλλης επιχείρησης, της 

εταιρίας στόχου. Οι επιχειρηματικές συνενώσεις λογιστικοποιούνται με τη χρήση της 

«μεθόδου εξαγοράς», η οποία απαιτεί γενικά τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και 

τις αναληφθείσες υποχρεώσεις να αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους κατά την 

ημερομηνίααπόκτησης. 

Το ΔΠΧΑ 3 (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)  επιδιώκει να 

ενισχύσει τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών που 

παρέχονται σχετικά με τις συνενώσεις επιχειρήσεων (Σ&Ε) και τις επιπτώσεις τους. 

Περιγράφει τις αρχές σχετικά με την αναγνώριση και τη μέτρηση των αποκτηθέντων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τον προσδιορισμό της υπεραξίας και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

Βάσει του ΔΠΧΑ 3 υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή εξαγορών που 

έχουν ως εξής:  

 Προσδιορισμός της εξαγοράζουσας εταιρίας  

 Προσδιορισμός της «ημερομηνίας απόκτησης» 

 Αναγνώριση και μέτρηση των αποκτηθέντων αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και των συμφερόντων μειοψηφίας 

 Αναγνώριση και αποτίμηση της υπεραξίας  

Οι συναλλαγές που δεν αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών συνενώσεων και 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά σε αυτή και η αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν σε συνένωση επιχειρήσεων μετά την 

αρχική λογιστική μέτρηση αντιμετωπίζεται βάσει άλλων σχετικών προτύπων. 
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2.2 Κατηγορίες Συγχωνεύσεων & Εξαγορών 

Οι Σ&Ε διακρίνονται σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τον τύπο της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται και τη μορφή της 

επιχειρησιακής οργάνωσης και δομής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κριτήριο της 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, οι συγχωνεύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

(Γεωργόπουλος, 2004):  

1) κάθετη (vertical), η οποία αφορά συγχωνεύσεις εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία της παραγωγικής διαδικασίας με 

σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής «προς τα εμπρός» και «προς τα πίσω»,  

2) οριζόντια (horizontal), η οποία αναφέρεται σε συγχωνεύσεις εταιρειών του ίδιου 

κλάδου με σκοπό την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, και  

3) ανομοιογενή (conglomerate), η οποία αφορά σε συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών 

που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους με σκοπό την επίτευξη συνεργιών 

και τη διαφοροποίηση των αντίστοιχων κινδύνων. Επίσης, υπάρχουν δύο τύποι 

συγχωνεύσεων, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρηματοδοτούνται. 

Στην πρώτη περίπτωση μία εταιρεία αγοράζει μία άλλη (purchase merger) και η 

αγορά πραγματοποιείται μέσω της καταβολής μετρητών ή της έκδοσης χρέους, 

ενώ στη δεύτερη δημιουργείται μία νέα εταιρεία (consolidation merger) από τη 

συνένωση των δύο προηγούμενων.  

Αντίθετα με τις συγχωνεύσεις, όλες οι εξαγορές περιλαμβάνουν την εξαγορά μίας 

εταιρείας από μία άλλη. Σύμφωνα με το κριτήριο του τρόπου με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η εξαγορά, αυτή διακρίνεται σε φιλική και εχθρική. Συγκεκριμένα, η 

φιλική εξαγορά συμβαίνει όταν η απορροφώμενη εταιρεία αποδέχεται τη διαδικασία 

και είναι θετικά προσκείμενη προς την απορροφώσα (friendly takeover),  ενώ στην 

περίπτωση εχθρικής εξαγοράς, η διοίκηση της πρώτης αντιτίθεται στη δεύτερη (hostile 

takeover) (Πασιούρας et al., 2006). Ακόμη, η εξαγορά μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με ανταλλαγή μετοχών, 

μετρητών ή άλλων τίτλων, είτε με εξαγορά ενεργητικού, κατά την οποία η 

εξαγοράζουσα εταιρεία αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης. Τα 

χρήματα που λαμβάνει η εταιρεία-στόχος (εξαγοραζόμενη) από την εξαγορά, 

επιστρέφονται στους μετόχους της ως μέρισμα ή μέσω της εκκαθάρισης, ενώ για την 

εξαγορά μίας εταιρείας αρκεί η κατοχή τουλάχιστον του 50% των μετοχών με δικαίωμα 

ψήφου, συν μία. Συνήθως η εταιρεία-αγοραστής προσφέρει ένα premium επί της τιμής 
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της μετοχής της εταιρείας-στόχου, προκειμένου να δελεάσει τους μετόχους να 

πωλήσουν τις μετοχές τους. 

 

2.3 Ανάλυση των κυμάτων των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών 

Οι Σ&Ε είναι φαινόμενο συνυφασμένο με την ιστορία της οικονομικής ανάλυσης 

καθώς οι επιχειρηματικές στρατηγικές με έμφαση στην ανάπτυξη περνούν μέσα από τη 

διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η απαρχή της στρατηγικής Σ&Ε 

παρατηρείται τον 19
ο
 αιώνα όμως όπως σημειώνει ο Town (1992) παρατηρούνται 

ιστορικές στιγμές που αυτές συμβαίνουν μαζικά. Έτσι λοιπόν παρατηρούνται κύματα 

Σ&Ε με διαφορετικά κάθε φορά χαρακτηριστικά, που όμως πάντα παρουσιάζουν 

κοινούς στρατηγικούς στόχους που εστιάζουν στην απελευθέρωση των τιμών, τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία οικονομιών φάσματος και κλίμακας 

και την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με την εμπορική νομοθεσία (Shughart & 

Tollison, 1984).  

Oι Cartwright & Cooper (2014) παρουσιάζουν επτά κύματα Σ&Ε προσθέτοντας δύο 

κύματα στη μελέτη των Gorton et al. (2005). Το πρώτο κύμα Σ&Ε συνέβη κατά κύριο 

λόγο στην αγορά των ΗΠΑ στο τέλος του 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20
ου

 με την 

εμφάνιση και εξάπλωση των μεγάλων βιομηχανιών που έδινε τη δυνατότητα σε αυτές 

για απορρόφηση μικρότερων επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενέτεινε τη 

συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίων εντός των βιομηχανικών κλάδων καθώς 

οι Σ&Ε συνέβαιναν σε οριζόντια κλίμακα (Matsusaka, 1993). 

Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα και έως την περίοδο της κρίσης του 1929, 

έλαβε χώρα  το δεύτερο κύμα Σ&Ε (Fairburn, 1989). Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της 

εν λόγω διαδικασίας ήταν ότι οδηγούσε στη δημιουργία ολιγοπωλίων, ενώ μεγάλη 

έμφαση δινόταν στην αύξηση της παραγωγής και την ανάπτυξη κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού για τη διεύρυνση της αναπαραγωγής κεφαλαίων.  

Η περίοδος ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο χαρακτηρίζεται από το τρίτο κύμα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι η περεταίρω αύξηση της παραγωγής αλλά και η προσπάθεια 

για διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και η αποφυγή του 

επιχειρηματικού κινδύνου (Jemison & Sitkin, 1986). 
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Το τέταρτο κύμα Σ&Ε συμβαίνει από το 1981 έως και το 1990 με απώτερο στόχο την 

βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τον περιορισμό του λειτουργικού 

κόστους. Επιπλέον η ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών και των 

προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων, δημιούργησε την ανάγκη για ισχυρούς 

τίτλους με αποτέλεσμα την ενοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με στόχο την 

ενδυνάμωση της σταθερότητας των αποδόσεων των μετοχών τους (Browne & 

Rosengren, 1987). 

To πέμπτο κύμα Σ&Ε, το οποίο συμβαίνει την περίοδο 1991-2000, μοιράζεται κοινά 

χαρακτηριστικά με το τέταρτο κύμα. Παράλληλα χαρακτηρίζεται από την ενοποίηση 

επιχειρήσεων που άντεξαν στον ανταγωνισμό με τις ήδη ενοποιημένες κατά το τέταρτο 

κύμα που όμως πλέον είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε διαδικασίες Σ&Ε ώστε 

να μπορούν να λειτουργήσουν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται (Gorton 

et al., 2005). 

Η παγκοσμιοποίηση, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ο ακτιβισμός των μετόχων 

ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα 

κατά τη διάρκεια του έκτου κύματος Σ&Ε, τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 

2003-2008 (Cartwright & Cooper 2014). Οι εξαγορές με μόχλευση (LBO) έγιναν 

περισσότερο διαδεδομένες. Πρόκειται για συγχωνεύσεις ή εξαγορές όπου η 

απορροφώσα εταιρεία δανείζεται χρήματα για να καλύψει το κόστος απόκτησης της 

εταιρείας στόχου. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

χωρίς τη δέσμευση μεγάλου όγκου κεφαλαίων. Αυτή η πράξη δανεισμού ή απόκτησης 

δανείων για την κάλυψη των εξόδων απόκτησης μπορεί να αξιολογηθεί ως κάτι που 

είχε απομείνει από το τέταρτο κύμα με τα επιτόκια όμως πλέον να διατηρούνται σε 

χαμηλά επίπεδα. Αυτή τη φορά, όμως, τα επιτόκια διατηρούνται χαμηλά. 

Τέλος, το έβδομο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων που εκκίνησε το 2011 και 

συνεχίζεται έως τις μέρες μας οι BRICS βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 

δραστηριότητας (Cartwright & Cooper 2014). Οι συγκεκριμένες πέντε χώρες 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού από το 2015. Η 

συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών επικεντρώνεται σε εμπορικές και εταιρικές 

δραστηριότητες και δεν αποτελεί έκπληξη η εμφάνιση αυξημένης δράσης 

συγκέντρωσης και εξαγοράς κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις που δρουν σε αυτές. 
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2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Συγχωνεύσεων & 

Εξαγορών 

Με την ενίσχυση της λειτουργίας των διεθνών ενώσεων όπως ο ΟΟΣΑ, η ΟΝΕ, αλλά 

και η BRICS εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, ενισχύεται ο διεθνής 

χαρακτήρας της λειτουργίας τους και μειώνεται το ποσοστό της κερδοφορίας τους με 

αποτέλεσμα την ανάγκη για μείωση του λειτουργικού κόστους τους και ποιο 

συγκεκριμένα την περιστολή του πλεονάσματος προσωπικού και των εξόδων 

λειτουργίας. Επομένως, η δημιουργία ισχυρών οικονομικών ομάδων με σκοπό την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος αποτέλεσε στρατηγικό στόχο των 

τραπεζών. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν ουσιαστικό μέσο για την 

επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί όχημα για την αύξηση 

του μερίδιο αγοράς των οργανισμών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. 

Το κύριο ζήτημα που πρέπει να διερευνάται στη διαδικασία των Σ&Ε είναι ο λόγος που 

καθίσταται αναγκαίο αυτή να πραγματοποιηθεί και τα επιδιωκόμενα οφέλη που θα 

προκύψουν από την κείμενη διαδικασία. Ο Haeruddin (2017) αποτυπώνει τα κάτωθι 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις μέσω των Σ&Ε: 

 Δημιουργία οικονομιών κλίμακας και φάσματος 

 Φορολογικά οφέλη 

 Αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας και βελτίωση της εξειδίκευσης σε 

θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης του ανταγωνισμού 

 Μείωση του ρίσκου και των επισφαλειών μέσω τεχνικών διαχείρισης τους 

 Δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος με τη συμμετοχή των οργανισμών σε 

ολιγοπωλιακά σχήματα 

 Μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους μετόχους 

 Ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές 

 Δημιουργία και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ανταγωνιστικού 

κόστους και υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της αποδιαμεσολάβησης 

Παρόλα αυτά η διαδικασία των Σ&Ε στους οργανισμούς μπορεί να εμφανίσει 

σημαντικές δυσλειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογίζονται ως αντίβαρο στα 

ισχυρά πλεονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν.  
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Μερικά από τα πιθανά μειονεκτήματα είναι (Haeruddin, 2017): 

 Δυσκολίες που προκύπτουν για το προσωπικό των συγχωνευόμενων 

οργανισμών να εξοικειωθούν με το νέο τρόπο λειτουργίας τους και τις νέες 

επιχειρησιακές στρατηγικές  

 Εμφάνιση εσωτερικών ανταγωνισμών τριβών μεταξύ των μελών του 

προσωπικού των επιχειρήσεων που ενοποιούνται. 

 Αδυναμία μεταβίβασης ή εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που 

πλέον δεν χρειάζονται 

 Αβεβαιότητα όσον αφορά την έγκριση της εξαγοράς ή της συγχώνευσης από τις 

αρμόδιες αρχές  

 Η αβεβαιότητα ως προς την ποσότητα και το είδος των δραστηριοτήτων και των 

παραγόμενων προϊόντων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων που θα πρέπει να 

διατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

 Πιθανότητα ύπαρξης πλεονάζοντος προσωπικού σε ορισμένες υπηρεσίες ή 

θέσεις 

 Δυσκολίες προσαρμογής και ενοποίησης των διαφόρων εταιρικών κουλτούρων 

των οργανισμών. 

  

2.5 Στρατηγικά οφέλη των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών 

Οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις εφαρμοζόμενες  αλλαγές και στην πίεση που 

δέχονται από το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον με δύο τρόπους (Barney, 2014),: 

1. Επέκταση μέσω εσωτερικώς δημιουργούμενης ανάπτυξης  

2. Επέκταση μέσω Σ&Ε 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι επιτρέπουν  στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 

οικονομίες κλίμακας και φάσματος, να μειώσουν το εργασιακό τους κόστος και άλλες 

μεταβλητές δαπάνες και να μειώσουν ή να εξαλείψουν πλήρως λειτουργικές 

ανεπάρκειες.  

Εκτός από τους γενικότερους στόχους των επεκτατικών στρατηγικών των οργανισμών, 

οι ειδικοί στόχοι που εκπληρώνονται μέσω της διαδικασίας των Σ&Ε είναι οι εξής: 

-Αύξηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών 
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-Μείωση του κόστους κεφαλαίου 

-Εξισορρόπηση τους ύψους της χρηματοδότησης και επενδύσεων 

Οι οριζόντιες Σ&Ε χαρακτηρίζονται από τους εξής στόχους: 

Ενίσχυση των εσόδων: Στις οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι δύο επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν σε αυτές μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους. Οι συναλλαγές του 

συγκεκριμένου είδους οδηγούν στην αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά και τους 

δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουν περισσότερο συμφέρουσες για την πελατειακή τους 

βάση τιμές σε ολόκληρο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν  (Barney, 

2014). Παρόλα αυτά η μείωση των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων κρύβει έναν 

σημαντικό κίνδυνο που αφορά στην αύξηση της συγκέντρωσης των κεφαλαίων της 

αγοράς που οδηγεί σε μείωση του ανταγωνισμού και ίσως στη δημιουργία ολιγοπωλίων 

που μακροπρόθεσμα επιφέρει σημαντικές αυξήσεις τιμών ώστε οι οργανισμοί να 

αυξάνουν την κερδοφορία τους. 

Εξοικονόμηση κόστους: Οι Σ&Ε έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα κόστη λειτουργίας 

των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνεται αξιόλογη μείωση του κόστους του 

ανθρώπινου δυναμικού, του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και του 

μάρκετινγκ (Barney, 2014). Αυτό οδηγεί στη επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 

φάσματος που έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της κερδοφορίας τους. 

Εμφάνιση νέων ευκαιριών ανάπτυξης: Οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης επιδιώκονται 

μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων καναλιών διανομής και του 

ανοίγματος νέων αγορών (διασυνοριακές) (Barney, 2014).  

2.6 Επίτευξη Συνεργιών κατά τη διαδικασία Συγχωνεύσεων & 

Εξαγορών 

Ένας από τα σημαντικότερα κίνητρα για τα οποία οι επιχειρήσεις προχωρούν στην 

πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι η επίτευξη των συνεργιών. Οι 

συνέργιες από μία συγχώνευση-εξαγορά αντικατοπτρίζουν τη δημιουργία της 

επιπρόσθετης αξίας η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των εταιριών και η οποία θα 

ήταν αδύνατο να επιτευχθεί σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν 

μεμονωμένα (DePamphilis, 2010). Υπάρχουν δύο μεγάλες πηγές επίτευξης συνεργιών 
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οι οποίες αυξάνουν την αξία της επιχείρησης μετά τη συγχώνευση-εξαγορά, οι 

λειτουργικές  και οι χρηματοοικονομικές συνέργιες (Damodaran 2005): 

2.6.1. Λειτουργικές Συνέργιες 

Οι λειτουργικές συνέργιες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον ρυθμό 

ανάπτυξής τους ή/και να αυξήσουν το λειτουργικό τους κέρδος και τα οφέλη που είναι 

δυνατό να προκύψουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4  βασικές ομάδες: 

 Οικονομίες κλίμακας που επιτρέπουν στη επιχείρηση να μειώσει το 

λειτουργικό κόστος και να καταστεί πιο κερδοφόρα. Αυτή η μορφή συνεργιών 

είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί σε οριζόντιες συγχωνεύσεις. 

 Μεγαλύτερη τιμολογιακή δύναμη η οποία προέρχεται από τη μείωση του 

ανταγωνισμού και την αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. 

 Συνδυασμός των λειτουργικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει κάθε μία από 

τις επιχειρήσεις. 

 Μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε υπάρχουσες ή νέες αγορές. 

 

2.6.2. Χρηματοοικονομικές Συνέργιες 

Μέσα από τις χρηματοοικονομικές συνέργιες το όφελος μπορεί να αποτιμηθεί σε 

μεγαλύτερες ταμειακές ροές, σε μικρότερο κόστος κεφαλαίου ή σε συνδυασμό αυτών 

των δύο και μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές:  

 Χαμηλή ή πλεονάζουσα ρευστότητα. Όταν κάποια επιχείρηση έχει 

πλεονάζουσα ρευστότητα αλλά λίγες επενδυτικές ευκαιρίες και συγχωνεύεται 

με κάποια που βρίσκεται στην αντίθετη κατάσταση. Η ενοποίηση και η 

πλεονάζουσα ρευστότητα επιτρέπει την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που 

σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. 

 Βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν δύο επιχειρήσεις συγχωνεύονται 

είναι πιθανό τα κέρδη και οι ταμειακές ροές τους να γίνουν πιο σταθερές και πιο 

προβλέψιμες, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα δανεισμού σε 

σύγκριση με αυτή που είχαν οι επιχειρήσεις ως ξεχωριστές οντότητες. Αυτή η 

δυνατότητα που δημιουργείται μπορεί να μεταφραστεί στη συνέχεια σε πιθανά 

φορολογικά οφέλη και σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. 
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 Φορολογικά οφέλη. Όταν μία κερδοφόρα επιχείρηση εξαγοράζει μία ζημιογόνα 

ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις λειτουργικές ζημίες 

της τελευταίας προκειμένου να μειώσει τη φορολογική της επιβάρυνση. 

 Η διαφοροποίηση η οποία είναι και η πιο αμφιλεγόμενη πηγή 

χρηματοοικονομικών συνεργιών δεδομένου ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 

πολύ ευκολότερους και φθηνότερους τρόπους από μια συγχώνευσή-εξαγορά. 

 

2.6.3. Εκτίμηση της αξίας των Συνεργιών 

Σύμφωνα με τον Damodaran (2005) η εκτίμηση της αξίας των συνεργιών θα πρέπει να 

γίνεται με τον εξής τρόπο: 

 Εκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγχώνευση ως 

ανεξάρτητες οντότητες 

 Εκτίμηση της αξίας που θα είχε η κάθε επιχείρηση αν η διαχείριση 

πραγματοποιούνταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

 Εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης μετά την ενοποίηση χωρίς την 

προστιθέμενη αξία που ενδεχομένως δημιουργούν οι πιθανές  συνέργιες. 

 Εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης μετά την ενοποίηση παίρνοντας υπόψη και 

τις πιθανές συνέργιες. Η διαφορά με την προηγούμενη εκτίμηση αντικατοπτρίζει 

και την αξία των συνεργιών. 

Έρευνες οι οποίες να παρουσιάζουν εμπειρικά δεδομένα για τη σωρευτική επίδραση 

των διαφόρων τύπων συνεργιών ως αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

άρχισαν να πραγματοποιούνται μόλις στο πρόσφατο παρελθόν. Οι  Devos et al. (2009) 

εξέτασαν ένα δείγμα 264 μεγάλων συγχωνεύσεων και εξαγορών και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα οφέλη από τις συνέργιες οι οποίες επιτεύχθηκαν αντιστοιχούσαν 

στο 10,03% της αξίας των ενοποιημένων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια διαχώρισαν τα 

οφέλη σε λειτουργικά και χρηματοοικονομικά με τα τελευταία να αποτελούν το 8,38% 

του συνολικού οφέλους. Οι Hamza et al. (2016) εξέτασαν δείγμα 59 εξαγορών που 

πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία μεταξύ 1999 και 2011 και κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι το συνολικό όφελος που ήταν αποτέλεσμα των συνεργιών αντιστοιχούσε στο 

12,37% της αξίας των επιχειρήσεων μετά τη διαδικασία της συγχώνευσης-εξαγοράς, με 

τις λειτουργικές συνέργειες που επιτεύχθηκαν να είναι υπεύθυνες για το 10,5% του 

συνολικού οφέλους και οι χρηματοοικονομικές να αντιστοιχούν στο 1,87%. Όσον 
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αφορά τη φαρμακευτική βιομηχανία, οι Lukianova et al. (2017) προχώρησαν στη 

μελέτη δύο περιπτώσεων εξαγορών του κλάδου, στην εξαγορά της Hospira από τη 

Pfizer (2015) και στην εξαγορά της Allergan από την Αctavis (2014), λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τις λειτουργικές όσο και τις χρηματοοικονομικές συνέργιες. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα, στην πρώτη περίπτωση το premium που κατέβαλε η Pfizer ήταν 

μικρότερο από τη σωρευτική αξία των συνεργιών που προέκυψαν από την εξαγορά. 

Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση το premium που κατέβαλε η Actavis θεωρήθηκε ότι 

δεν αντιστοιχούσε στην αξία των συνεργιών που εν τέλει επιτεύχθηκαν και ίσως να 

είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση της μετοχής της εταιρίας 

κατά 17,7% τους επόμενους 18 μήνες μετά τη διαδικασία της εξαγοράς.  
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3. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στο φαρμακευτικό κλάδο 

 

3.1 Θεωρητική αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων των Συγχωνεύσεων 

και Εξαγορών στον φαρμακευτικό κλάδο 

Όπως πολλοί άλλοι κλάδοι, έτσι και η φαρμακευτική βιομηχανία γνώρισε υψηλούς 

ρυθμούς δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών στη δεκαετία του 1980 και του 

1990, ενώ εν συνεχεία υπήρξε σχετική περιστολή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 

για να παρουσιάσει παραπλήσια συμπεριφορά το 2007 και το 2015. Οι περισσότερες 

από τις κορυφαίες εταιρείες σήμερα είναι αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων 

συγχωνεύσεων όπως για παράδειγμα η Glaxo-SmithKline, η οποία προήλθε από τη 

συγχώνευση των Glaxo, Welcome, SmithKline French και Beecham. Η εταιρία Aventis 

προήλθε έπειτα από τη διακρατική ενοποίηση των Hoechst (Γερμανία), Rhone-

Pounlenc (Γαλλία) και Rorer, Marion, Merrill και Dow (ΗΠΑ), ενώ παράλληλα, η 

εταιρία Pfizer στη σημερινή της μορφή προέκυψε έπειτα από τη συγχώνευση των 

Pfizer, Warner-Lambert και Pharmacia. Μόνο τρεις από τις κορυφαίες αμερικανικές 

εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου δεν συμμετείχαν σε μεγάλες οριζόντιες εξαγορές 

τα τελευταία 15 χρόνια. Ο δείκτης δεκαετούς συγκέντρωσης των φαρμακευτικών 

εταιρειών που βασίζεται στις παγκόσμιες πωλήσεις αυξήθηκε 20% το 1985 σε 48% το 

2010. Η Hall (1999) αναφέρει τη φαρμακευτική βιομηχανία ως εξαίρεση από τον 

κανόνα της αναδιάρθρωσης που οφείλεται στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 

και τη χαμηλή αγοραία αξία με βάση το δείκτη Tobin's q, καθώς αυτού του τύπου οι 

ενοποιήσεις συχνά εξορθολογίζονται από ισχυρισμούς δημιουργίας οικονομιών 

κλίμακας και εμβέλειας μετά τη διαδικασία εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι 

περισσότερες από τις προηγούμενες μελέτες των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 

φαρμακευτική βιομηχανία έχουν επικεντρωθεί σε οριστικές εξαγορές που οδηγούν στην 

έξοδο από την αγορά της επιχείρησης στόχου. Ωστόσο, η οριστική απόκτηση ή 

συγχώνευση είναι μια ακραία παραλλαγή του φάσματος των δραστηριοτήτων που 

αποκτούνται από τις εξαγοράζουσες εταιρίες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Από τη 

δεκαετία του 1980, οι νέες τεχνολογίες για την ανεύρεση φαρμάκων έχουν 

δημιουργήσει μια σειρά διαφορετικών σχέσεων μεταξύ φαρμακευτικής και 

βιοτεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση εξαγορά του συνόλου των 

μετοχών φαρμακευτικών εταιριών από τις ηγέτιδες εταιρίες του κλάδου (π.χ. Roche-

Genentech) είτε την εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων (Bayer-Millenium) (Stahl, 2004). 
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Αυτή η συνεχής δραστηριότητα καθιστά τον ορισμό της συγχώνευσης στο 

συγκεκριμένο κλάδο κάπως αυθαίρετο.  

Ο αριθμός των συγχωνεύσεων στον φαρμακευτικό κλάδο καθώς και η αγοραία αξία 

των συγχωνεύσεων αυξήθηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το 36% 

των επιχειρήσεων συμμετείχε σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ κατά 

μέσο όρο τα κεφάλαια που δαπανήθηκαν αντιπροσώπευαν το 33% της αγοραίας αξίας 

των μετοχών των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων (Stahl, 2004). 

Η διαδικασία της εξαγοράς φαρμακευτικών επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις του 

κλάδου σε εθνικό επίπεδο κρίνεται ότι υποκινείται από το κίνητρο απόκτησης 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι διεθνικές εξαγορές αντικατοπτρίζουν 

κίνητρα για γεωγραφική ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρήσεις υποθέτουν ότι είναι λιγότερο 

κοστοβόρο, ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό να εισέλθουν στις εθνικές αγορές 

φαρμάκου μέσω της εξαγοράς τοπικών εταιριών με εγκατεστημένες συνδέσεις 

διαμέσου της δημιουργίας θυγατρικών (Balto & Mongoven, 1999). Οι οριζόντιες 

συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών συχνά εξορθολογίζονται από 

οικονομίες κλίμακας και φάσματος, ωστόσο, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι 

συγχωνευμένες επιχειρήσεις έχουν υποτιμηθεί σε όρους αγοραίας αξίας των μετοχών, 

σε σχέση με τις επιχειρήσεις που παρέμειναν ανεξάρτητες. Επιπλέον, το μεγάλο 

μέγεθος δεν είναι σαφώς, ούτε απαραίτητα επαρκές για την επίτευξη υψηλής 

παραγωγικότητας μετά τη διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς η απειλή 

της μειωμένης παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας της λήξης των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και των κενών που παρατηρούνται σε επίπεδο ανθρώπινου και φυσικού 

κεφαλαίου κρίνεται εξαιρετικά υψηλή στο φαρμακευτικό κλάδο.  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι φαρμακευτικές εταιρίες δαπάνησαν 1,7 

τρισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 εξαγορές και συγχωνεύσεις 

συγκεντρώνοντας ιδιαίτερο εύρος από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τα δικαιώματα 

παραγωγής των αντίστοιχων φαρμάκων τους. Η έντονη δραστηριότητα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει μεταμορφώσει την εταιρική σύνθεση του κλάδου 

(Richman et al., 2016). Μόνο η Pfizer δαπάνησε περίπου 348 δισεκατομμύρια δολάρια 

για εξαγορές και συγχωνεύσεις από το 1995, περισσότερο από το διπλάσιο των 

συνολικών κερδών της έως εκείνη την χρονική περίοδο. Η ώθηση πίσω από την 

επένδυση τέτοιων τεράστιων ποσών στην αγορά ανταγωνιστών είναι σαφής και δεν 

είναι άλλη από την κερδοφορία. Καθώς ο αριθμός των συγχωνεύσεων εξερράγη από το 
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2002 έως το 2015, τα κέρδη των 50 κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών αυξήθηκαν 

κατά 58%  και πολλές από τις πιο δραστήριες εταιρείες στο στίβο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ανταμείφθηκαν με διογκωμένες τιμές μετοχών. Το τελευταίο διάστημα 

αυτή η τάση προς ενοποίηση εταιριών παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Παρόλα 

αυτά, από τις αρχές του 2016, οι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες δαπάνησαν 

περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια νέων κεφαλαίων για να μπορέσουν να 

χρηματοδοτήσουν τον επικείμενο και διαφαινόμενο επόμενο γύρο εξαγορών. Το 

συγκεκριμένο ποσό κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό καθώς η ετήσιες δαπάνες για εξαγορές 

και συγχωνεύσεις υπερέβησαν το συγκεκριμένο ύψος μόνο μια φορά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. (Richman et al., 2016).  Ενώ οι συγχωνεύσεις βοήθησαν τις εταιρείες του 

φαρμακευτικού κλάδου να αυξήσουν τα κέρδη τους και τις τιμές των μετοχών, οι 

συνέπειες για το καταναλωτικό κοινό και κατ’ επέκταση για το κοινωνικό σύνολο 

απέχουν πολύ από τη χρησιμότητα. Η εδραίωση της ισχύος ορισμένων επιχειρήσεων 

στην αγορά μέσω των επενδύσεων σε συγκεντρώσεις κεφαλαίων ύψους που άγγιξαν 

όπως προαναφέρθηκε τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια επέτρεψε στις εταιρείες 

φαρμάκων να προωθήσουν μη βιώσιμες αυξήσεις των τιμών χωρίς να φοβούνται ότι θα 

απειληθούν από τον ανταγωνισμό. Η επιτροπή Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των 

Η.Π.Α. κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, αναφέροντας σε έκθεση της το 2009 ότι η 

ενοποίηση της βιομηχανίας φαρμάκου αποτελεί τη βασική πιθανή αιτία έκτακτων 

αυξήσεων των τιμών των φαρμάκων από το 2005 έως το 2008 (Gottinger & Umali, 

2011).  Ως εκ τούτου, το κόστος για συνταγογραφούμενα φάρμακα εξερράγη καθώς 

αυξήθηκε κατά 303% από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι φαρμακευτικές 

συγχωνεύσεις έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνουν την ποσότητα και την 

παραγωγικότητα της διενεργούμενης έρευνας στις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις 

(Gottinger & Umali, 2011). Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μείωσαν 

σημαντικά την ποσότητα έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομιών σε 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, μειώνοντας τις δαπάνες για τη χορήγηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας σε ποσοστό περισσότερο από 20%.  

 

3.2 Ποσοτική αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων των 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στον φαρμακευτικό κλάδο 

Η φαρμακευτική βιομηχανία κατέστησε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές ως μια 

κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα τα τελευταία 20 χρόνια. Συνολικά, σε παγκόσμιο 
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επίπεδο οι αναφερόμενες επενδύσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 1993 και το 

2015 ήταν 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια (προσαρμοσμένες με βάση τον πληθωρισμό). 

Παρόλο που κατά τη διάρκεια αυτής της 23ετούς περιόδου καταγράφηκαν 2.476 

συμφωνίες, σχεδόν στο 30% των περιπτώσεων δεν αποκαλύφθηκε η αξία ή μια σειρά 

από οικονομικές πληροφορίες των διαδικασιών εξαγοράς ή συγχώνευσης.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Σ&Ε ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1993-2015) 

Πηγή: IHSP 

Ενώ το ετήσιο κόστος για συγχωνεύσεις και εξαγορές παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις χρόνο με το χρόνο, παρατηρείται μια σαφής τάση αύξησης του κόστους 

των συγχωνεύσεων διαχρονικά. Από το 1993 έως το 1998, η συνολική δραστηριότητα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στη βιομηχανία φαρμάκων άγγιξε τα 44 δισεκατομμύρια 

δολάρια, ποσό που ξεπεράστηκε σε κάθε περίπτωση από το 1999 έως το 2015 ετησίως. 

Μάλιστα το 1999 το συνολικό κόστος εξαγορών στον φαρμακευτικό κλάδο άγγιξε τα 

259 δισεκατομμύρια δολάρια με τη μέση δαπάνη για εξαγορές να ισούται  89 

δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2015. Ομοίως, ο αριθμός των συμφωνιών ανά 

έτος έχει αυξηθεί δραματικά από τη δεκαετία του 1990. Το 2002, ο αριθμός των 

εξαγορών αυξήθηκε από 87 το 1999 σε 147. Ο μέσος αριθμός των εξαγορών στον 

φαρμακευτικό κλάδο ετησίως ανήλθε σε 146 από το 1999 έως το 2015, αγγίζοντας την 

υψηλότερη τιμή του το 2014 καθώς στο συγκεκριμένο έτος απαριθμούνται 185 

συμφωνίες παγκοσμίως (Gagnon & Volesky, 2017). 
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Εκτός από τον αυξανόμενο αριθμό εξαγορών, το μέσο κόστος των μεμονωμένων 

συναλλαγών έχει επίσης αυξηθεί από το 1993. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

έλαβαν χώρα 175 συμφωνίες με αναφερόμενη αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου 

δολαρίων, με μέσο κόστος άνω των 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και ο αριθμός 

των επιτυχών διαπραγματεύσεων ποικίλλει από έτος σε έτος, η διαχρονική τάση από το 

1993 έως το 2015 αποδεικνύει έναν σαφώς αυξανόμενο αριθμό συμφωνιών. Ο μέσος 

όρος των εξαγορών άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το 1993 έως το 2000 

ήταν τρεις ανά έτος, από το 2001 έως το 2007 ήταν επτά, ενώ από το 2008 έως το 2015 

ο μέσος όρος των συμφωνιών ήταν 13 ανά έτος. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σ&Ε  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ (1993-2015) 

Πηγή: IHSP 

Η αύξηση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων συσχετίζεται στενά με την 

αύξηση των κερδών για τις 50 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες. Ο αριθμός των 

εξαγορών το 2015 ήταν 334% μεγαλύτερος από ό, τι το 1994, με τις συμφωνίες να 

έχουν αυξηθεί από 38 σε 165. Κατά τα ίδια αυτά χρόνια, τα ετήσια κέρδη των 50 

κορυφαίων εταιρειών φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 252%, μεγεθυμένα από 30,9 

δισεκατομμύρια δολάρια σε 108,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Σ&Ε  

ΤΩΝ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1993-2015) 

Πηγή: IHSP 

Ενώ οι επενδύσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές σε ολόκληρο τον φαρμακευτικό 

κλάδο είναι αναμφισβήτητα τεράστιες, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 

εξαγορές διενεργούνται από έναν μικρό μόνο αριθμό εταιρειών φαρμάκων. Από τα 1,7 

τρισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών 

από το 1993 έως το 2015, το 74% προέρχεται από μόνο 20 επιχειρήσεις. Από αυτές τις 

20 επιχειρήσεις, οι οποίες δαπάνησαν περισσότερα από 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια, 

μόνο η Pfizer αντιπροσώπευε το 27% του συνόλου των δαπανών. Στην 

πραγματικότητα, η Pfizer είναι υπεύθυνη για το ένα πέμπτο των συνολικών δαπανών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών από το 1993. Αυτές οι 20 επιχειρήσεις και η Pfizer κατά 

κύριο λόγο χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο των κεφαλαίων τους ώστε να εξαγοράσουν όσο 

το δυνατόν περισσότερους ανταγωνιστές αξιοποιώντας τη δυνατότητα δημιουργίας 

μονοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά η επικαιροποιώντας τη μονοπωλιακή τους 

δυναμική στις εθνικές αγορές φαρμάκου. 

 

3.3 Αποτύπωση του αντίκτυπου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στις 

τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων 

Από το 1993 έως το 2014, οι δαπάνες για τα φάρμακα λιανικής στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 

κατά 303%, ενώ το κόστος των φαρμάκων διπλασιάστηκε ως ποσοστό των συνολικών 

εθνικών δαπανών για την υγεία - αυξάνοντας από 5,4% σε 9,8% των συνολικών 

δαπανών.  
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Σύμφωνα με τους Gaynor et al. (2017), η πρωταρχική αιτία για αυξημένες δαπάνες για 

συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ είναι οι αυξανόμενες τιμές των επώνυμων 

φαρμάκων. Το συγκεκριμένο γεγονός αποτυπώνεται από το φαινομενικά ατελείωτο 

ρεύμα των αυξήσεων τιμών για συνταγογραφούμενα φάρμακα τα τελευταία χρόνια. Η 

μέση τιμή των επώνυμων φαρμάκων παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά 164% από το 2008, 

η μέση τιμή των φαρμάκων για καρκίνο αυξήθηκε πάνω από 100% μεταξύ 2000 και 

2012 και η τιμή των 10 κορυφαίων φαρμάκων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 91% κατά 

μέσο όρο από το 2011 και το 2015. 

Οι επενδύσεις ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες 

για την εξαγορά ανταγωνιστριών εταιριών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους 

έχει αναμφισβήτητα άρει τα εμπόδια για την αύξηση των τιμών των φαρμάκων. 

Συγκεκριμένα, η συγκεντροποίηση  της βιομηχανίας φαρμάκου οδηγεί σε λιγότερες 

φαρμακευτικές εταιρείες που ανταγωνίζονται για την απόκτηση μεριδίου στην αγορά. 

Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην παραγωγή μικρότερου αριθμού τύπων φαρμάκων 

που αναπτύσσονται ή πωλούνται. Οι Gaynor et al. (2017) επισημαίνουν ότι οι εταιρείες 

φαρμάκων συχνά στοχεύουν επιχειρήσεις με παρόμοια χαρτοφυλάκια ευρεσιτεχνιών 

προς απόκτηση. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές επιτυχημένες εξαγορές η εξαγοράζουσα 

εταιρία απορροφά αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τυχόν 

πτωτική πίεση στις τιμές που υπήρχαν. Ένα ιδιαίτερα έντονο παράδειγμα προς 

επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί αυτό της Horizon Pharma, η οποία το 2013 

απέκτησε τα δικαιώματα παραγωγής του φαρμάκου Vimovo το οποίο αποτελούσε 

βασικό ανταγωνιστή του ήδη από μέρους της παραγόμενου φαρμάκου Duexis. Μετά 

την απόκτηση του, η Horizon Pharma αύξησε την τιμή του Vimovo κατά 600% ούτος 

ώστε να την ευθυγραμμίσει με εκείνη του Duexis. Μέχρι το 2015 το συγκεκριμένο 

φάρμακο ανατιμήθηκε κατά 1.200% σε σχέση με την τιμή που πωλούταν από τον 

προηγούμενο παραγωγό του, με τα Duexis και Vimovo να πωλούνται πλέον περίπου η 

ίδια τιμή. 

Οι συγχωνεύσεις έχουν επίσης αρνητικές συνέπειες για την τιμολόγηση των φαρμάκων 

απλώς μέσω της μείωσης του αριθμού των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων. Ένας 

μικρότερος αριθμός ανταγωνιστών σε μια συγκεκριμένη αγορά διευκολύνει τις 

επιχειρήσεις που παραμένουν στον κλάδο να παρουσιάζουν σιωπηρά 

αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Λιγότεροι ανταγωνιστές καθιστούν απλούστερη την 

παρακολούθηση της αγοράς από μέρους των επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ 
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τους χωρίς κατά ανάγκη να χρειάζεται να επικοινωνούν ρητά (Feldman & Frondorf, 

2017). Όπως για τις εταιρείες όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές 

αγορές, έτσι και για τις φαρμακευτικές εταιρείες αυτού του τύπου, η ανταγωνιστική 

συμπεριφορά τους είναι πιθανό να περιοριστεί από την ανησυχία για πιθανές 

περιπτώσεις αντιποίνων από ανταγωνιστές σε άλλες αγορές. Καθώς οι 20 

φαρμακευτικές εταιρείες συνεχίζουν να δαπανούν δεκάδες δισεκατομμυρίων ώστε να 

καταφέρνουν να απορροφούν τους ανταγωνιστές τους, οι περιπτώσεις αυτές πιθανόν να 

γίνουν λιγότερο συνήθεις. 

Εκτός από τα επώνυμα προϊόντα και τα γενόσημα φάρμακα έχουν επίσης επηρεαστεί 

από το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο. Η Express Scripts, η 

μεγαλύτερη εταιρεία παροχής δικαιωμάτων παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων στις 

ΗΠΑ, έχει συνδέσει την συγχώνευση των οργανισμών παραγωγής φαρμάκων με τη 

μείωση των τιμών για τα γενόσημα φάρμακα (Feldman & Frondorf, 2017). Η αυξημένη 

ενοποίηση δημιούργησε σχεδόν μονοπωλιακές καταστάσεις για πολλούς παραγωγούς 

γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων, δημιουργώντας ευκαιρίες για τεράστιες 

αυξήσεις των τιμών. Μεταξύ του 2008 και του 2015, η τιμή των περίπου 400 

γενοσήμων φαρμάκων αυξήθηκε περισσότερο από 1.000%. Με την πρόσφατη εξαγορά 

έναντι 40,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Allergan Generics, του τρίτου μεγαλύτερου 

παραγωγού γενοσήμων φαρμάκων, από την Teva, τον μεγαλύτερο παραγωγό 

γενοσήμων φαρμάκων παγκοσμίως, οι συνέπειες της ενοποίησης πιθανότατα θα 

επιδεινωθούν. 

Τέλος, πέρα από τη μείωση του ανταγωνισμού, είναι γεγονός ότι οι αγοραστές 

εταιρειών φαρμάκων ενδιαφέρονται συχνά μόνο για την αγορά επιχειρήσεων του 

κλάδου διότι διακρίνουν την ευκαιρία να προβούν σε αύξηση των τιμών των προϊόντων 

τους. Συγκεκριμένα παραδείγματα τιμών αιχμής μετά τις συγχωνεύσεις είναι πολλά σε 

αριθμό καθώς ακόμα και η Pfizer αύξησε τις τιμές σε περισσότερα από 100 από τα 

φάρμακα της το 2016 μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Hospira ύψους 17 

δισεκατομμυρίων δολαρίων (Henkel & Ross, 2017). 
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3.4 Αποτύπωση του αντίκτυπου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

στον φαρμακευτικό κλάδο στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D) 

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι εντατικά 

προσανατολισμένος στην έρευνα, με μέσο ποσοστό του δείκτη κόστους Έρευνας και 

Ανάπτυξης προς τις πωλήσεις που αγγίζει το 18%, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλότερο 

από άλλους κλάδους όπως επί παραδείγματι της μεταποιητικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ 

που αγγίζει το 4% (Gagnon, & Volesky, 2017). Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των 

μεγάλων επιχειρήσεων προσφέρει σημαντικά στοιχεία για εκείνες που επικρατούν 

σύμφωνα με την υπόθεση οικονομιών κλίμακας και η κατανόηση των συνεπειών των 

συγχωνεύσεων στις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε όρους εντατικοποίησης της 

παραγωγής και παραγωγικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 

φαρμακευτικό κλάδο. 

Παρόλο που οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στη φαρμακευτική βιομηχανία 

ενδεχομένως είχαν εύλογο βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό σκεπτικό, ο αντίκτυπός τους 

στo R&D των εμπλεκομένων οργανισμών ήταν καταστροφικός. Με τον ίδιο τρόπο που 

οι συγχωνεύσεις δημιουργούν συνθήκες που επιτρέπουν την αύξηση των τιμών των 

φαρμάκων, μειώνουν επίσης τους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων για έρευνα και 

καινοτομία (Haucap, 2017). Όταν συγχωνεύονται δύο εταιρείες με ανεξάρτητα τμήματα 

R&D, είναι πιθανό να υπάρξουν περικοπές στις ερευνητικές δαπάνες. Όταν η Pfizer 

εξαγόρασε την Wyeth το 2008, ο συνδυασμένος προϋπολογισμός τους για την έρευνα 

και την ανάπτυξη ήταν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2012 είχε μειωθεί σε 

6,5 έως 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά την εξαγορά της Allergen από την Actavis το 

2014, η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον προϋπολογισμό έρευνας της 

συγχωνευθείσας εταιρείας κατά 32%. Η Merck & Co. οδηγήθηκε σε μείωση του 

προσωπικού του τμήματος R&D κατά 28% μετά τη συγχώνευσή της με τη Schering-

Plough, ενώ εξ’ άλλου ο Haucap (2017) τονίζει ότι οι συγχωνεύσεις φαρμακευτικών 

εταιριών επιδρούν αρνητικά στα επιτεύγματα των τμημάτων έρευνας και καινοτομίας 

στις συγχωνευόμενες εταιρείες . 

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι συγχωνεύσεις διαφαίνεται επίσης ότι μειώνουν 

σημαντικά την ποσότητα έρευνας και καινοτομίας που πραγματοποιείται μεταξύ των 

ανταγωνιστών των συγχωνευομένων επιχειρήσεων. Η ενοποίηση του κλάδου οδηγεί σε 

λιγότερες εταιρείες φαρμακευτικών προϊόντων που ανταγωνίζονται σε συγκεκριμένες 

θεραπευτικές τάξεις, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε λιγότερα φάρμακα που 
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αναπτύσσονται ή πωλούνται μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Καθώς οι αγοραστές 

απευθύνονται σε εταιρείες με παρόμοια χαρτοφυλάκια φαρμάκων η σταθεροποίηση των 

προϊόντων αποτελεί συνεχή κίνδυνο. Πράγματι, στην περίπτωση της συγχώνευσης 

μεταξύ της Glaxo Wellcome και της SmithKline Beecham το 2000, οι ανταγωνιστές 

των εν λόγω εταιρειών αναγνώρισαν ανοιχτά ότι η συγχώνευση θα τους αποθάρρυνε να 

συνεχίσουν την έρευνα για τα αντιικά φάρμακα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς των 

οποίων άνηκε στη νέα δημιουργηθείσα εταιρία. Οι οικονομολόγοι έχουν διαπιστώσει 

ότι, κατά μέσο όρο, οι ανταγωνιστές των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων μειώνουν τις 

δαπάνες για την κατοχύρωση τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε νέα φάρμακα και την 

έρευνα και ανάπτυξη κατά περισσότερο από 20% εντός τεσσάρων ετών από την 

ημερομηνία των συγχωνεύσεων (Ringel & Choy, 2017). Αυτή η πτώση, εκτός από τις 

σημαντικές μειώσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, 

αποτελεί σημαντικό πλήγμα και για την παραγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων.  
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Κεφάλαιο 4.  Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση των Σ&E αποτελεί δημοφιλές ερευνητικό αντικείμενο ιδιαίτερα από τη 

δεκαετία του 1990 και έπειτα. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια τόσο ως προς τον 

ορισμό που δίνουν οι ερευνητές στην απόδοση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, όσο 

και προς τον τρόπο που αυτή μετράται. Οι ερευνητές που έχουν ως γνωστικό 

αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική βασίζονται συνήθως σε αντικειμενικά κριτήρια 

όπως είναι οι λογιστικές καταστάσεις και οι χρηματιστηριακές αποδόσεις, ενώ αντίθετα 

οι ερευνητές με γνωστικό αντικείμενο τη Στρατηγική Διοίκηση και την Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά συχνά χρησιμοποιούν την υποκειμενική κρίση των στελεχών των 

επιχειρήσεων για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί πριν τη 

διαδικασία της εξαγοράς ή της συγχώνευσης (Zollo & Singh 2004). Οι Stahl και Voigt 

(2008) υποστηρίζουν ότι η μονοδιάστατη αυτή αντιμετώπιση είναι συχνά υπεύθυνη για 

τα αντικρουόμενα αποτελέσματα που συναντάμε στη βιβλιογραφία η οποία σχετίζεται 

με τη μέτρηση της απόδοσης των Σ&Ε.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της λογιστικής μελέτης (accounting 

study) η οποία εξετάζει τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

πριν και μετά τις Σ&Ε και εστιάζει σε τυχόν αλλαγές της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης οι οποίες προήλθαν από την εταιρική συνένωση και αποδεικνύονται μέσα 

από μια σειρά αριθμοδεικτών. Η βέλτιστη χρήση της μεθόδου προκύπτει μετά από 

σύγκριση δύο δειγμάτων, εκ των οποίων το πρώτο περιλαμβάνει εταιρίες που 

πραγματοποίησαν κάποια συγχώνευση-εξαγορά ενώ για το δεύτερο δείγμα δεν 

πραγματοποιήθηκε κάποια εταιρική αλλαγή. Οι εταιρίες θα πρέπει να είναι του ίδιου 

κλάδου και αντίστοιχου μεγέθους (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης 2015). 

Συγκεκριμένα, θα γίνει χρήση μίας σειράς αριθμοδεικτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

ευρέως σε περιπτώσεις Σ&Ε για το διάστημα 2007-2013, δηλαδή 2 χρόνια πριν και 4 

χρόνια μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης των Merck & Co. και Schering -

Plough. Η φύση των επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας λόγω της μεγάλης επίδρασης του 

τμήματος R&D ενδεχομένως να δικαιολογεί την εξέταση και μεγαλύτερου χρονικού 

διαστήματος καθώς ένα προϊόν από την ανακάλυψη του μέχρι την τελική έγκριση του 

από τις ρυθμιστικές αρχές (FDA, EMA κτλ.) και την κυκλοφορία του απαιτεί 10-12 

χρόνια κλινικών μελετών. Κριτήριο επιλογής του χρονικού διαστήματος, ήταν η Merck 

& Co. να μην έχει προχωρήσει σε άλλη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς και με 

δεδομένο ότι το 2014 προχώρησε στην εξαγορά της αρκετά μικρότερης σε μέγεθος 

αμερικανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας Cubist Pharmaceuticals, ως τελικό έτος 
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εξετάζεται το 2013. H σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους αντίστοιχους 

δείκτες των κύριων ανταγωνιστών της Merck. Ειδικότερα, ως κύριους ανταγωνιστές θα 

θεωρήσουμε τις αμερικάνικες εταιρίες βιοτεχνολογίας αντιστοίχου μεγέθους με βάση 

τον όγκο πωλήσεων και πιο συγκεκριμένα τις Pfizer, Johnson & Johnson, Eli-Lilly και 

Bristol-Myers Squibb οι οποίες για την τήρηση των λογιστικών τους καταστάσεων 

ακολουθούν τις US GAAP (General Accepted Accounting Principles) γεγονός που μας 

επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκρίσιμα δεδομένα.  

Σύμφωνα με τους Papadakis & Τhanos (2012) η μέθοδος της λογιστικής μελέτης 

παρουσιάζει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μεθόδων. Πρώτον, τα 

δεδομένα βασίζονται σε δημοσιευμένες ετήσιες λογιστικές καταστάσεις και όχι στις 

προσδοκίες των επενδυτών όπως στην περίπτωση άλλων μεθόδων και συνεπώς 

απεικονίζουν την πραγματική απόδοση της εταιρίας. Δεύτερον, μπορεί να μετρήσει 

διάφορες πτυχές της απόδοσης της συγχώνευσης-εξαγοράς όπως είναι η κερδοφορία, η 

ανάπτυξη και οι ταμειακές ροές, παρέχοντας έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα της 

απόδοσης. Τρίτον, ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα για πραγματοποίηση Σ&Ε είναι η 

μακροπρόθεσμη επίτευξη συνεργιών μεταξύ της εταιρίας αγοραστή και της εταιρίας 

στόχου. Οι συνέργιες αυτές αν και εφόσον επιτευχθούν απεικονίζονται καλύτερα στην 

μακροπρόθεσμη βελτίωση των λογιστικών καταστάσεων. 

Ωστόσο η μέθοδος παρουσιάζει και σημαντικά μειονεκτήματα όπως είναι η αδυναμία 

συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων λόγω των διαφορετικών λογιστικών πρακτικών 

μεταξύ των εταιριών ή και κρατών. Επιπρόσθετα, οι τροποποιήσεις των λογιστικών 

καταστάσεων εκ μέρους των αρχών έχουν επίδραση στην αξιοπιστία της μεθόδου. 

Τέλος, μειονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική προοπτική των εταιριών καθώς και το γεγονός 

ότι παραβλέπει την αξία και τα οφέλη των άυλων στοιχείων τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τις Σ&Ε (Σουμπενιώτης, & 

Ταμπακούδης 2015).  
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Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης των Σ&Ε είναι: 

Μελέτη Περίπτωσης (Εvent Study) 

Η μελέτη περίπτωσης είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος αξιολόγησης των Σ&Ε.  Στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι Zollo και Meier (2008) , 

διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε στο 69% των περιπτώσεων που μελέτησαν. Η 

μέθοδος βασίζεται στη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών (efficient market 

hypothesis) σύμφωνα με την οποία οι μετοχές αντιδρούν άμεσα στην ανακοίνωση 

οποιασδήποτε τυχαίας πληροφορίας. Κάθε χρήσιμη νέα πληροφορία που δημοσιεύεται 

δημιουργεί μελλοντικές προσδοκίες τις οποίες η αγορά προεξοφλεί κατά το χρόνο της 

ανακοίνωσής της. Στην περίπτωση των Σ&Ε υπολογίζονται οι μεταβολές της μετοχικής 

αξίας των συναλλασσόμενων εταιριών που πραγματοποιούνται με βάση την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς. Συγκεκριμένα, στόχος των 

μετρήσεων είναι οι μη ομαλές αποδόσεις (abnormal returns) οι οποίες προκύπτουν πριν 

, κατά και μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς. Από το άθροισμα των μη 

ομαλών αποδόσεων για το διάστημα που εξετάζεται προκύπτουν οι σωρευτικές μη 

ομαλές αποδόσεις (cumulative abnormal returns). Το χρονικό παράθυρο που 

εφαρμόζεται συνήθως στις εμπειρικές έρευνες για την περίπτωση των Σ&Ε είναι 

διάρκειας λίγων ημερών έως δύο μηνών γύρω από την ανακοίνωση της εταιρικής 

συνένωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των υπό εξέταση χρονικών περιόδων, 

τόσο δυσκολότερη καθίσταται η απομόνωση των συνεπειών που οφείλονται στην 

ανακοίνωση των Σ&Ε (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης 2015).  

Ισχυρό πλεονέκτημα της μελέτης γεγονότος αποτελεί το γεγονός ότι  είναι 

προσανατολισμένη στο μέλλον υπό την έννοια ότι οι τρέχουσες τιμές των μετοχών 

αντανακλούν την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών εισροών και εστιάζει στη 

μελλοντική προοπτική των συναλλασσόμενων εταιριών Άλλα δύο βασικά 

πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η απευθείας μέτρηση της αξίας που αποκομίζουν οι 

μέτοχοι από τη συγχώνευση-εξαγορά και το γεγονός ότι τα δεδομένα τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη εφαρμογή της μεθόδου είναι εύκολα προσβάσιμα για όλες τις 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες (Papadakis & Thanos, 2010).  

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η αδυναμία να εφαρμοστεί σε 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και η αδυναμία να λάβει 

υπόψη το μεγάλο εύρος των κίνητρων για τα οποία οι επιχειρήσεις προχωρούν σε Σ&Ε 



28 
 

(Papadakis & Thanos, 2010). Επίσης, σύμφωνα με τον Schoenberg (2006) τα ευρήματα 

των βραχυχρόνιων ερευνών απεικονίζουν περισσότερο τις προσδοκίες των επενδυτών 

και όχι την πραγματική απόδοση των επιχειρήσεων.  

Έρευνες Διευθυντικών Στελεχών (Managers’ subjective assessments) 

Σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο διευθυντικά στελέχη της εταιρίας αγοραστή καλούνται 

να απαντήσουν σε ποιο βαθμό οι στόχοι που είχαν τεθεί πριν την πραγματοποίηση της 

εξαγοράς, έχουν επιτευχθεί. Οι ερωτήσεις αφορούν τόσο οικονομικούς παράγοντες 

(ROA, αύξηση πωλήσεων, αύξηση κερδών κ.α.) όσο και μη οικονομικούς 

(ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, προοπτικές ανάπτυξης του προσωπικού κ.α.). Σε 

αυτή την περίπτωση μία εξαγορά θεωρείται αποτυχημένη όταν οι προσδοκίες που 

αρχικά υπήρχαν δεν φαίνεται να έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

λαμβάνονται.  

Κύρια πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης είναι το γεγονός ότι 

μία εξαγορά εκλαμβάνεται ως πολυδιάστατο φαινόμενο και ότι λαμβάνει υπόψη ότι οι 

Σ&Ε είναι δυνατό να έχουν πολλαπλά κίνητρα πέρα από τα αμιγώς χρηματοοικονομικά. 

Αδυναμίες της μεθόδου είναι ότι οι απαντήσεις υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση 

των διευθυντικών στελεχών καθώς επίσης και το γεγονός ότι για να είναι πρακτικά 

αξιοποιήσιμα τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν συλλεχθεί από έναν αρκετά μεγάλο 

αριθμό στελεχών (Papadakis & Thanos, 2010), με τη συμμετοχή να κυμαίνεται μόλις 

στο 2% - 10% (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2015).  

Μελέτη περίπτωσης συναλλαγής ή ενός μικρού δείγματος 

Με τη μέθοδο της περίπτωσης συναλλαγής η κάθε περίπτωση συγχώνευσης-εξαγοράς 

αξιολογείται μεμονωμένα με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στις οποίες συμμετέχουν 

διευθυντικά στελέχη και αναλυτές. Η μεθοδολογία βασίζεται στην επαγωγική μέθοδο 

καθώς από το σύνολο των Σ&Ε επιλέγεται και εξετάζεται λεπτομερώς η κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά ή ένα μικρό δείγμα. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η εξαγωγή 

αξιόλογων αποτελεσμάτων σχετικά με τις Σ&Ε, δεν είναι ωστόσο δυνατή η γενίκευση 

των συμπερασμάτων λόγω του ότι από κάθε συγχώνευση-εξαγορά εξετάζονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκύπτουν κάθε φορά (Σουμπενιώτης – Ταμπακούδης, 

2015). 
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Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των Σ&Ε 

Αν και οι προηγούμενες μέθοδοι εκτίμησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των Σ&Ε 

κυριαρχούν στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες 

εξετάζουν άλλες μεταβλητές πέρα από τις προαναφερθείσες. Οι Krishnakumar και Sethi 

(2012) παραθέτουν τις παρακάτω: 

Economic Value Added (EVA) 

Το συγκεκριμένο μετρικό μοντέλο δημιουργήθηκε από τη Γερμανική Εταιρία Stern 

Stewart & Co. και εξετάζει την οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων παίρνοντας ως 

μέτρο τη διαφορά του κόστους κεφαλαίου από τα λειτουργικά κέρδη. Η EVA 

υπολογίζεται αφαιρώντας το κόστος κεφαλαίου από τα λειτουργικά κέρδη. Αρχικά 

υπολογίζεται η αξία των δύο εταιριών πριν την εταιρική συνένωση καθώς και το 

premium εξαγοράς ώστε να καθοριστεί το μελλοντικό λειτουργικό κέρδος το οποίο 

είναι απαραίτητο για να δικαιολογηθεί η επένδυση. Στη συνέχεια υπολογίζεται η 

διαφορά του πραγματικό EVA που επιτεύχθηκε σε σχέση με αυτό που είχε τεθεί ως 

στόχος.  

Residual Income Approach 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει ομοιότητες με τη μέθοδο EVA. Οι Guest, 

Blind and Runsten (2010) βασιζόμενοι στην παραδοχή ότι οι μέθοδοι της λογιστικής 

μελέτης και της μελέτης γεγονότος παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς, 

δημιούργησαν το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο  συγκρίνει τη βασική  αξία της 

εταιρίας αγοραστή πριν από την εξαγορά, με τη βασική της αξία μετά τη διαδικασία της 

εξαγοράς. Η βασική αξία πριν από την εξαγορά προσδιορίζεται ως εξής: 

Vpre = 
𝐸−1(𝐷𝑃𝑆0)

(1+ 𝑟𝑒)
 +  

𝐸−1(𝐵𝑃𝑆0)

(1+ 𝑟𝑒)
 + 

𝐸−1 (𝐸𝑃𝑆1− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆0)

(1+𝑟𝑒)2  +  
𝐸−1 (𝐸𝑃𝑆2− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆1)

(1+𝑟𝑒)3  + 
𝐸−1 (𝐸𝑃𝑆3− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆2)

(1+𝑟𝑒)3𝑟𝑒
 

όπου: 

Vpre: Αξία εταιρίας αγοραστή πριν την εξαγορά. 

Ε-1(DPS 0,1,2): Οι προσδοκίες για το μέρισμα ανά μετοχή τη χρονιά της εξαγοράς, ένα 

χρόνο μετά την εξαγορά και δύο χρόνια μετά την εξαγορά. 
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Ε-1(ΒPS 0,1,2): Οι προσδοκίες για τη λογιστή αξία ανά μετοχή τη χρονιά της εξαγοράς, 

ένα χρόνο μετά την εξαγορά και δύο χρόνια μετά την εξαγορά. 

re: Το κόστος κεφαλαίου 

Αντίστοιχα, η αξία της εταιρίας αγοραστή μετά την εξαγορά ορίζεται ως:  

Vpost = 
(𝐷𝑃𝑆0)

(1+ 𝑟𝑒)
 +  

(𝐵𝑃𝑆0)

(1+ 𝑟𝑒)
 + 

(𝐸𝑃𝑆1− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆0)

(1+𝑟𝑒)2  +  
(𝐸𝑃𝑆2− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆1)

(1+𝑟𝑒)3  + 
(𝐸𝑃𝑆3− 𝑟𝑒𝐵𝑃𝑆2)

(1+𝑟𝑒)3𝑟𝑒
 

όπου: 

Vpοστ: Αξία εταιρίας αγοραστή μετά την εξαγορά. 

(DPS 0,1,2): Το μέρισμα ανά μετοχή τη χρονιά της εξαγοράς, ένα χρόνο μετά την 

εξαγορά και δύο χρόνια μετά την εξαγορά. 

(ΒPS 0,1,2): Η λογιστή αξία ανά μετοχή τη χρονιά της εξαγοράς, ένα χρόνο μετά την 

εξαγορά και δύο χρόνια μετά την εξαγορά. 

re: Το κόστος κεφαλαίου 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Μερικές πρόσφατες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνική DEA για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των Σ&Ε. Πρόκειται για ένα μοντέλο γραμμικού 

προγραμματισμού το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο στον κλάδο της επιχειρησιακής 

έρευνας και συγκρίνει τη σχετική αποτελεσματικότητα ομοιογενών επιχειρησιακών 

μονάδων. Η αποτελεσματικότητα της κάθε μονάδας μετράται με δείκτες οι οποίοι 

προκύπτουν από το κλάσμα εκροών/εισροών της επιχειρησιακής μονάδας. Αρχικά 

υπολογίζεται ένας δείκτης αποτελεσματικότητας ως σταθμισμένος μέσος όρος όλων 

των επιχειρησιακών μονάδων και στη συνέχεια η αποτελεσματικότητα της κάθε 

μονάδας συγκρίνεται με το δείκτη αυτό. Ενδεικτικά, οι Jin et al. (2015) χρησιμοποίησαν 

το μοντέλο DEA για να αξιολογήσουν την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη απόδοση 

32 περιπτώσεων εξαγορών επιχειρήσεων real estate στην Κίνα, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στην οικονομική τους επίδοση ενώ οι 

Rahman και Lambkin (2016) χρησιμοποίησαν την τεχνική DEA προκειμένου να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του Μάρκετινγκ σε περιπτώσεις οριζοντίων 

συγχωνεύσεων τραπεζών των Η.Π.Α. 
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5. Μελέτη Περίπτωσης:  «Merck & Co.  και  Schering-Plough» 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε την περίπτωση μίας εκ των μεγαλύτερων 

συγχωνεύσεων που έχουν λάβει χώρα στον κλάδο της φαρμακευτικής βιομηχανίας, 

αυτής των αμερικάνικων πολυεθνικών Merck&Co. και Schering Plough. H ανακοίνωση 

της εξαγοράς πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε 

στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Αρχικά θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση των 

δύο εταιριών και η αποτύπωση συγκεκριμένων ποσοτικών δεδομένων τους που ίσχυαν 

γι’ αυτές  κατά τη χρονική περίοδο πριν από την ανακοίνωση της εξαγοράς. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν  τα κίνητρα και οι στόχοι της εξαγοράς βάσει του 

επενδυτικού σχεδίου το οποίο εκπονήθηκε καθώς και τους όρους με τους οποίους 

πραγματοποιήθηκε αυτή. Τέλος, θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της συγχώνευσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

λογιστικής ανάλυσης με τη χρήση βασικών αριθμοδεικτών και θα εξετάσουμε σε τι 

βαθμό επιτεύχθηκαν κάποιοι από τους κύριους στόχους  που είχαν τεθεί αρχικά.  

 

5.1. Merck & Co. 

Η Merck & Co. Inc. με έδρα το New Jersey των Η.Π.Α, ιδρύθηκε το 1891 ως θυγατρική 

της Γερμανικής φαρμακευτικής εταιρίας Merck η οποία είχε ιδρυθεί το 1668 από την 

οικογένεια Merck. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου 

εθνικοποιήθηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α και επακολούθως ιδρύθηκε ως 

ανεξάρτητη αμερικανική εταιρία το 1917. Εκτός Η.Π.Α και Καναδά είναι γνωστή ως 

Merck Sharp & Dohme (MSD) καθώς η Γερμανική Merck με έδρα το Darmstadt 

διατηρεί τα δικαιώματα του ονόματος σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS Health, το 2008 η Merck&Co. κατείχε την 8
η
 θέση 

βάσει όγκου πωλήσεων μεταξύ των μεγαλύτερων φαρμακευτικών πολυεθνικών και με 

ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 8% παγκοσμίως (διάγραμμα 5). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 

 
                      Πηγή: IMS Health  

H εταιρία το 2008, με βάση τα προϊόντα της διαχώριζε τις δραστηριότητές της σε 2 

βασικά τμήματα:  

 Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (pharmaceutical segment) 

 Εμβολίων και μεταδοτικών νοσημάτων (vaccines and infectious diseases 

segment) 

Το μεγαλύτερο μέρους του όγκου πωλήσεων της τάξης του 81,7% ($19,38 δις.) 

προήλθε από το τμήμα συνταγογραφούμενων φαρμάκων ενώ το υπόλοιπο 18,3% ($4,24 

δις.) αντιστοιχούσε στις πωλήσεις του τμήματος εμβολίων και μεταδοτικών νοσημάτων 

ενώ τα καθαρά κέρδη που ανακοινώθηκαν άγγιξαν το ποσό των $7,8 δις ) (Form 10-k 

Merck & Co. 2008). 

Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου η εταιρία ανακοίνωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα 

αναδιάρθρωσης με σκοπό να μειώσει τα κόστη της, να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητά της και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Το πρόγραμμα 

μεταξύ άλλων προέβλεπε επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητες στις οποίες η 

επιχείρηση θεωρεί ότι διέθετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως είναι οι πωλήσεις και 

το μάρκετινγκ, διατήρηση της παραγωγής μόνο των βασικών της προϊόντων και 

σύναψη συμφωνιών με εξωτερικούς παραγωγούς για την παραγωγή των υπολοίπων 

καθώς και το κλείσιμο τριών ερευνητικών κέντρων σε Η.Π.Α., Ιταλία και Ιαπωνία. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό θα καταργούνταν 7.200 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και η 
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εταιρία υπολόγισε ότι θα εξοικονομούσε από $3,8δις – $4,2δις από το 2008 έως το 

2013.  

 

5.2. Schering Plough 

H Schering-Plough Corporation, με έδρα επίσης στο New Jersey των Η.Π.Α., ιδρύθηκε 

το 1971 μετά τη συγχώνευση των εταιριών Schering Corporation και Plough Inc. Η 

Schering Corporation λειτούργησε αρχικά ως θυγατρική της Γερμανικής εταιρίας 

Schering AG και όπως στην περίπτωση της Merck & Co. εθνικοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου (1941) πολέμου προτού γίνει ανεξάρτητη εταιρία 

το 1952. Αντίστοιχα, η Plough Inc. ιδρύθηκε το 1908 στο Memphis των Η.Π.Α από τον 

επιχειρηματία Abe Plough. Η Schering Plough το 2008 κατατασσόταν στη 12
η
 θέση 

μεταξύ των πολυεθνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων με βάση τον όγκο πωλήσεων ο 

οποίος άγγιξε τα $18,5 δις. ενώ αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $1,9 δις.  

Οι δραστηριότητες της Schering-Plough Corporation με βάση τα προϊόντα, 

διαχωρίζονται σε τρία τμήματα: 

 Τμήμα Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Pharmaceutical Segment) 

 Τμήμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων (Animal Health Segment) 

 Τμήμα Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Consumer Health Segment) 

Όπως και στην περίπτωση της Merck & Co. το τμήμα συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις με 

ποσοστό 77% ($14,25 δις.), ακολουθεί το τμήμα κτηνιατρικών φαρμάκων με 16% 

($2,97 δις.) ενώ τη μικρότερη συνεισφορά φαίνεται ότι έχει το τμήμα μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων με 7% ($1,28 δις) (πηγή: Form 10-k Schering-Plough 

2008).  

 

  



34 
 

5.3. Τα Κίνητρα και οι Στρατηγικοί & Οικονομικοί Στόχοι της 

Συγχώνευσης 

Όπως αναλύσαμε σε προηγούμενη ενότητα, τα οφέλη που προσπαθούν να αποκομίσουν 

οι επιχειρήσεις μέσα από τη διαδικασία των Σ&Ε ποικίλουν και καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων των εταιριών. Στην περίπτωση των Merck & Co. και Schering-

Plough το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η συνένωση παρουσιάστηκε 

από τους Διευθύνοντες Συμβούλους των δύο εταιριών στις 9 Μαρτίου 2009 (Merck & 

Schering-Plough Merger Investor Presentation, March 9, 2009):  

 

5.3.1 Στρατηγικοί Στόχοι  

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 

Η συνένωση με τη Schering-Plough θα συμπλήρωνε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων  της 

Merck και της θα της επέτρεπε να δραστηριοποιηθεί σε τομείς και θεραπευτικές 

κατηγορίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε παρουσία. Ιδιαίτερα στους τομείς των 

νευρολογικών και ογκολογικών θεραπειών η Schering – Plough διέθετε μακροχρόνια 

και καθιερωμένη παρουσία ενώ για τη Merck αποτελούν δύο νέους τομείς 

δραστηριότητας. Σε αυτό προστίθεται και το γεγονός ότι τα περισσότερα εκ των 

προϊόντων της Schering-Plough διαθέτουν μακροχρόνια προστασία δικαιωμάτων 

αποκλειστικότητας (πατέντο).  

Στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων η Schering–Plough αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη 

με πάνω από 1000 εγκεκριμένα προϊόντα ενώ στην κατηγορία των μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων διαθέτει προϊόντα με πολύ ισχυρές επωνυμίες 

(Claritin, Coppertone) και είχε σχεδιάσει την εισαγωγή 12 νέων προϊόντων εντός του 

2009.  

Ενίσχυση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 

Οι Merck και Schering-Plough διέθεταν δύο από τα πιο ισχυρά pipelines προϊόντων τα 

οποία αποτελούν εγγύηση για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Διέθεταν κοινή 

κουλτούρα στον τομέα της έρευνας η οποία προέκυψε μετά τη μακροχρόνια 

συνεργασία στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) με τα προϊόντα Zetia 

και Vytorin. Τα περισσότερα εκ των μορίων των 2 εταιριών τα οποία βρίσκονται σε 

αρχικό, μεσαίο και τελικό στάδιο κλινικών μελετών είναι συμπληρωματικά και όχι 
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ανταγωνιστικά. Η συγχώνευση θα διπλασίαζε αυτόματα τον αριθμό των προϊόντων της 

Merck τα οποία βρίσκονται στην τελική φάση κλινικών μελετών (Φάση ΙΙΙ) από 9 σε 

18.  

Ενίσχυση της Διεθνούς παρουσίας 

Η συγχώνευση θα επιτάχυνε δραστικά τη διεθνή παρουσία της Merck & Co. 

μειώνοντας την εξάρτησή της από την Αμερικάνική αγορά και θα αύξανε τον όγκο 

πωλήσεων στις χώρες εκτός Η.Π.Α από $10,5 δις σε $25 δις. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 6, θα αποκτούσε μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές της Ευρώπης και του 

Καναδά στις οποίες η Schering-Plough διέθετε ισχυρή παρουσία.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MERCK ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

ΤΩΝ MERCK & SCHERING-PLOUGH ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (2008) 

 

                             Merck (2008)                                        Merck & Schering–Plough (2008) 

 
Πηγή: Merck & Schering-Plough Merger Investor Presentation, March 9, 2009 

 

5.3.2 Οικονομικοί Στόχοι 

 

Επίτευξη Συνεργιών 

Οι προσδοκίες από πραγματοποίηση της συγχώνευσης περιελάμβαναν την επίτευξη 

συνεργιών οι οποίες θα επέτρεπαν τη σωρευτική ετήσια μείωση δαπανών κατά $3,5δις 

από το 2011 και μετά οπότε και θεωρείται ότι θα έχουν επιτευχθεί πλήρως οι συνέργιες. 

Από αυτό το ποσό, πιστεύεται ότι το 60% θα προέλθει από τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας των τμημάτων Διοίκησης και Μάρκετινγκ και το υπόλοιπο 40% από τη 

μείωση του κόστους παραγωγής και τις δαπάνες του τμήματος R&D.  
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Πιστοληπτική ικανότητα – Φορολογικός συντελεστής - Μερίσματα 

Η προσδοκία της Merck  ήταν ότι η συγχώνευση θα της επέτρεπε να διατηρήσει έναν 

ισχυρό ισολογισμό ο οποίος με τη σειρά του θα διατηρούσε την πιστοληπτική 

ικανότητα στην ανώτερη αξιολόγηση που κατείχε πριν από τη συνένωση. Επιπρόσθετα, 

δεν προέβλεπε σημαντική μεταβολή του πραγματικού φορολογικού συντελεστή ενώ 

ευελπιστούσε και στη διατήρηση του ύψους των μερισμάτων. 

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

 Συνεχής αύξηση του δείκτη Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share) για το 

διάστημα 2009 – 2013 με ετήσιο ρυθμό ο οποίος προσεγγίζει το 10% (non-

GAAP).  

 Επίτευξη περιθωρίου κέρδους προ φόρων (pretax margins) 40%  κατά το 2013 

(non-GAAP). 

 Δημιουργία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Free Cash Flows) της τάξης των $15 

δις, κατά το 2013.  

Οι δύο πρώτοι από τους μακροπρόθεσμους στόχους έχουν τεθεί σύμφωνα με εταιρικές 

λογιστικές εκθέσεις οι οποίες δε λαμβάνουν υπόψη κάποια σημαντικά κόστη τα οποία 

όμως καταγράφονται στα γενικώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα (US GAAP), γι’ αυτό 

και δε θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης.  

 

5.4 Η Διαδικασία της Συγχώνευσης 

Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής επιλέχθηκε η διαδικασία της αντίστροφης 

συγχώνευσης (reverse merger) η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2009. Η 

Schering-Plough απέκτησε όλες της μετοχές της παλιάς Merck η οποία μετατράπηκε σε 

θυγατρική της Schering-Plough και μετονομάστηκε σε Merck Sharp & Dohme 

Corporation. H Schering-Plough παρέμεινε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία και 

μετονομάστηκε σε Merck & Co. Ωστόσο για λογιστικούς λόγους και μόνο, η 

συγχώνευση θεωρήθηκε εξαγορά με την παλιά Merck να θεωρείται η εταιρία 

αγοραστής (Merck 2010 Form 10-K).  

Οι μέτοχοι της Schering-Plough έλαβαν $10,50 σε μετρητά και 0,5767 κοινές μετοχές 

της νέας εταιρίας για κάθε παλιά κοινή μετοχή της Schering-Plough και τo premium το 
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οποίο τους καταβλήθηκε έφτασε το 34% βασισμένο στην τιμή κλεισίματος της μετοχής 

στις 6 Μαρτίου 2009. Αντίστοιχα, για τους μετόχους της Merck κάθε κοινή μετοχή της 

παλιάς Merck μετατράπηκε αυτόματα σε μετοχή της ενωμένης εταιρίας. Το συνολικό 

κόστος της συμφωνίας ανήλθε στα $41,1δις.  

 

5.5 Αξιολόγηση της Συγχώνευσης 

Όπως περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι για την 

αξιολόγηση των Σ&Ε με πιο διαδεδομένη αυτή της μελέτης γεγονότος (event study). 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία της μελέτης λογιστικών 

καταστάσεων (accounting study) η οποία σύμφωνα με τους  Zollo & Meier (2008) 

χρησιμοποιήθηκε στο 29% των περιπτώσεων στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποίησαν.  

5.5.1. Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 

Ένας βασικός τρόπος αξιολόγησης μια επιχείρησης είναι η χρήση μιας σειράς 

αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες ανάλογα με το σε ποια κατηγορία ανήκουν, έχουν ως 

σκοπό να αξιολογήσουν μεταξύ άλλων την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και 

τον κίνδυνο μια επιχείρησης. Η ανάλυση των δεικτών περιλαμβάνει δύο βασικές 

μεθόδους, τη διαστρωματική και τη διαχρονική ανάλυση (Νούλας, 2015):  

Διαστρωματική Ανάλυση 

Η μέθοδος της διαστρωματικής ανάλυσης συγκρίνει τους δείκτες μίας επιχείρησης με 

τους δείκτες άλλων επιχειρήσεων του κλάδου για την ίδια χρονική περίοδο. Τις 

περισσότερες φορές η σύγκριση γίνεται με τους κύριους ανταγωνιστές ή με το μέσο όρο 

του κλάδου. Όταν η σύγκριση γίνεται με το μέσο όρο του κλάδου η εξέταση θα πρέπει 

να είναι προσεκτική. Όταν ο τρέχων δείκτης μια επιχείρησης απέχει πολύ από το μέσο 

όρο του κλάδου είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο,  με μια περαιτέρω 

ανάλυση ίσως αποδειχθεί ότι οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές όσο δείχνει ο δείκτης. 

Για παράδειγμα ένας υψηλός δείκτης κερδοφορίας μπορεί να προέρχεται από 

επενδύσεις υψηλού ρίσκου.  
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Διαχρονική Ανάλυση 

Η μέθοδος της διαχρονικής ανάλυσης εξετάζει τους διάφορους δείκτες μιας επιχείρησης 

για μια σειρά ετών και επιτρέπει στην επιχείρηση να προσδιορίσει κατά πόσο 

αναπτύσσεται ή όχι με την πάροδο των ετών.  

Σύμφωνα με τον Νούλα για να γίνει σωστή χρήση των αριθμοδεικτών θα πρέπει να 

προσεχθούν κάποια βασικά σημεία: 

 Ένας αριθμοδείκτης δεν αρκεί για να προσδιορίσει τη γενική κατάσταση μιας 

επιχείρησης. Για να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα θα πρέπει να γίνει 

εξέταση μιας ομάδας δεικτών. 

 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οι προερχόμενοι από 

αυτές αριθμοδείκτες θα πρέπει να αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο. 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει 

να προέρχονται από τις ίδιες λογιστικές μεθόδους. Ειδάλλως, δεν είναι δυνατή 

η σύγκριση διαφόρων δεικτών τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο και για την 

ίδια επιχείρηση.  

Κατηγορίες αριθμοδεικτών 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κατανέμονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:  

 Δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι αξιολογούν την ικανότητα μιας επιχείρησης 

να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 Δείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι καταδεικνύουν το βαθμό της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων μια επιχείρησης. 

 Δείκτες χρέους, οι οποίοι δίνουν πληροφόρηση ως προς την ικανότητα της 

επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές, τα 

αναμενόμενα κέρδη από τη χρήση ξένων κεφαλαίων και το βαθμό ελέγχου 

που έχουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

 Δείκτες κερδοφορίας, οι οποίοι μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

παράγει κέρδη από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει. 
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5.5.1.1 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets) 

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) μετρά την ικανότητα της επιχείρησης 

αναφορικά με τη χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων για τη δημιουργία 

κερδών. Παίρνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε στοιχεία 

ενεργητικού, ο δείκτης δείχνει την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων σε όρους 

κερδοφορίας. To ROA δίνεται από τον τύπο:  

 

ROA =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 x 100 

 

Το ROA για τη Merck και τους βασικούς ανταγωνιστές της φαίνεται στον πίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       Merck & Co. 6,77% 16,5% 11,62% 0,009% 6,08% 5,93% 4,27% 

Pfizer 7% 7,29% 4,05% 4,25% 5,34% 7,85% 12,82% 

Eli-Lilly 10,99% -7,09% 15,76% 16,35% 12,91% 11,88% 13,29% 

Johnson & 

Johnson 
13,06% 15,25% 12,95% 12,96% 8,51% 8,66% 10,42% 

Bristol-Myers 

Squibb 
8,35% 21,17% 38,25% 14,52% 15,95% 6,97% 6,68% 

Μ.Ο.  9,23% 10,62% 16,52% 9,62% 9,76% 8,26% 9,47% 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τη χρόνια πριν από την συγχώνευση η Merck 

εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα ROA μικρότερο μόνο από αυτό της Bristol Myers 

Squibb ενώ και το έτος της συγχώνευσης ο δείκτης βρίσκεται πολύ κοντά στους 

αντίστοιχους δείκτες των περισσοτέρων εταιριών. Το 2010, το οποίο αποτελεί το πρώτο 

ολοκληρωμένο έτος μετά τη συγχώνευση, η εταιρία πραγματοποιεί σχεδόν μηδενικά 

κέρδη με αποτέλεσμα να εμφανίζει και το μικρότερο ROA. Στα τρία επόμενα χρόνια ο 

δείκτης κινείται αρκετά χαμηλότερα από το Μ.Ο. και μάλιστα με πτωτικές τάσεις. Θα 

πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Μ.Ο. του δείκτη ROA, όπως και άλλων δεικτών που 

θα εξεταστούν στη συνέχεια και λαμβάνουν ως παράμετρο τα καθαρά κέρδη των 

εταιριών, επηρεάζεται σημαντικά από έκτακτα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων τα οποία 

όμως δεν προέρχονται από την κύρια δραστηριότητά τους και ως εκ τούτου δεν είναι 

επαναλαμβανόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα καθαρά κέρδη της 

Bristol-Myers Squibb κατά το 2009, οπότε και τα έκτακτα κέρδη αντιστοιχούν στο 

70,1% του συνόλου των καθαρών κερδών και της Pfizer κατά το 2013 που 
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αντιστοιχούν στο 48,3% του συνόλου. Η πορεία του δείκτη ROA της Merck σε σχέση 

με το Μ.Ο. πριν και μετά τη συγχώνευση, απεικονίζεται  στο διάγραμμα 7: 

Διάγραμμα 6: Διαχρονική πορεία του Δείκτη ROA 

 
       Πηγή: Τα δεδομένα του γραφήματος είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 

5.5.1.2. Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) 

Ο Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) μετρά την απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων και υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με τα ίδια κεφάλαια: 

ROΕ =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 x 100 

Δεδομένου ότι στόχος μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των 

μετόχων, ο δείκτης ROE είναι σημαντικός για τους μετόχους. Αν ο δείκτης είναι 

χαμηλός σε σχέση με το δείκτη άλλων επιχειρήσεων, αυτό μπορεί να σημαίνει μείωση 

της δυνατότητας της επιχείρησης για άντληση νέων κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι υπερβολικά υψηλές τιμές του δείκτη ενδέχεται να 

οφείλονται σε υψηλή μόχλευση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο της επιχείρησης γι’ 

αυτό καλό θα είναι να εξετάζεται σε συνδυασμό με τους δείκτες χρέους.  
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Η πορεία του δείκτη ROE για τη Merck & Co. και τις υπόλοιπές επιχειρήσεις ήταν: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       Merck &Co. 18,01% 37,47% 21,18% 1,73% 11,23% 11,36% 8,63% 

Pfizer 12,53% 14,03% 9.55% 9,35% 12,11% 17,84% 28,72% 

Eli-Lilly 21,7% -30,75% 45,44% 40.84% 32,12% 29,43% 26,55% 

Johnson & 

Johnson 

24,41% 30,46% 24,25% 23,57% 16,95% 16,22% 18,68% 

Bristol-Myers 

Squibb 

20,56% 51,14% 80,23% 28,86% 33,15% 18,34% 16,93% 

Μ.Ο. 19,44% 20,47% 36,13% 20,87% 21,11% 18,64% 19,9% 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 

Το συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από τα στοιχεία του πίνακα είναι ότι τα έτη 

που ακολούθησαν μετά τη διαδικασία της συγχώνευσης ο δείκτης ROE της  Merck 

κινήθηκε σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα έτη που προηγήθηκαν αυτής 

και μάλιστα αρκετά χαμηλότερα από το Μ.Ο. του κλάδου ο οποίος με εξαίρεση το 2010 

παρέμεινε σχετικά σταθερός. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του δείκτη ROΑ, ο 

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων επηρεάζεται σημαντικά από έκτακτα κέρδη. Αξίζει να γίνει 

αντιπαραβολή με την περίπτωση της Pfizer, η οποία το 2009 προχώρησε σε 

συγχώνευση αντιστοίχου μεγέθους με τη Wyeth, και για την οποία ο δείκτης κατά τα 

επόμενα έτη παρουσιάζεται συνεχώς αυξανόμενος.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ROE 

 
Πηγή: Τα στοιχεία του γραφήματος είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 
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5.5.1.3. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross Profit Margin) 

 

Ο Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους υπολογίζεται διαιρώντας τα μικτά κέρδη με τις 

πωλήσεις: 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = 
𝛭𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
  x 100 

 

Τα μικτά κέρδη υπολογίζονται αφαιρώντας από τα συνολικά έσοδα το κόστος 

πωληθέντων. Ο δείκτης φανερώνει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στη 

διαχείριση των συντελεστών παραγωγής και όσο υψηλότερα κυμαίνεται τόσο 

μεγαλύτερα είναι τα μικτά κέρδη και η αποδοτικότητα της επιχείρησης. Υψηλές τιμές 

του δείκτη επιτυγχάνονται είτε αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων είτε μειώνοντας το 

κόστος παραγωγής είτε επιτυγχάνοντας συνδυασμό των δύο. Στον πίνακα 3 

παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη για τη Merck και τους κύριους ανταγωνιστές της:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (GROSS PROFIT MARGIN) 

 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 
      Merck &Co. 74,62% 76,59% 67,12% 59,99% 64,87% 65,2% 61,5% 

Pfizer 76,79% 83,2% 82,22% 75,99% 79,5% 82% 81,4% 

Eli-Lilly 77,2% 78,52% 80,55% 81,08% 79,13% 78,78% 78,76% 

Johnson & 

Johnson 
70,94% 70,96% 70,19% 69,49% 68,69% 67,78% 68,68% 

Bristol-Myers 

Squibb 
67,74% 69,99% 72,67% 72,91% 73,71% 73,83% 71,8% 

Μ.Ο. 73,46% 75,85% 74,55% 71,89% 73,18% 73,52% 72,43% 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους για τη Merck 

μειώθηκε κατά τα έτη μετά τη συγχώνευση από 10% έως 16% σε σχέση με ένα έτος 

πριν από αυτή, τη στιγμή κατά την οποία ο Μ.Ο. παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος. 

Σύμφωνα με την εταιρία, η μείωση αυτή προήλθε από τη λήξη των δικαιωμάτων 

αποκλειστικότητας κάποιων εκ των σημαντικότερων προϊόντων (Singulair, Maxalt) και 

την επακόλουθη μείωση των τιμών τους η οποία επηρέασε και το συνολικό όγκο 

πωλήσεων (Merck form 10-k 2013). Η μείωση αυτή του μικτού περιθωρίου κέρδους 

αντισταθμίστηκε ελαφρώς από τη συνεχή μείωση του κόστους πωληθέντων, το οποίο 

καθ’ όλα τα έτη μετά τη συγχώνευση εμφάνισε συνεχή μείωση (3% - 8% ετησίως) με 

εξαίρεση το 2013 οπότε και παρουσίασε αύξηση (3%). Η πορεία του Δείκτη Μικτού 

Περιθωρίου Κέρδους της Merck σε σχέση με το Μ.Ο. απεικονίζεται στο διάγραμμα 8: 



43 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

 
Πηγή: Τα στοιχεία του γραφήματος είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 

 

5.5.1.4. Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net Profit Margin) 

Ο Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους εμφανίζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό των 

πωλήσεων και υπολογίζεται ως εξής:  

 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
  x 100 

 

Υψηλές τιμές του δείκτη καταδεικνύουν ικανότητα της επιχείρησης να πουλάει τα 

προϊόντα της σε υψηλές τιμές και ταυτόχρονα να διατηρεί τα κόστη της σε χαμηλά 

επίπεδα. Ωστόσο, ο δείκτης μπορεί να εμφανίζει χαμηλές τιμές χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται απαραίτητα κάτι ανησυχητικό για την επιχείρηση. Για παράδειγμα μία 

επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει πολιτική χαμηλής τιμολόγησης με σκοπό να κερδίσει 

μερίδιο αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή του δείκτη μπορεί να μειώνεται αλλά τα 

συνολικά κέρδη να αυξάνονται λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Ο δείκτης είναι ένα 

βραχυχρόνιο μέτρο αξιολόγησης της εταιρικής κερδοφορίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

στρατηγικές που μπορεί να αποδίδουν μακροπρόθεσμα και συνεπώς χαμηλές τιμές του 

δείκτη ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της 
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επιχείρησης. Τα στοιχεία του πίνακα 4 απεικονίζουν την πορεία του Δείκτη Καθαρού 

Περιθωρίου Κέρδους της Merck και των υπολοίπων εταιριών: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (NET PROFIT MARGIN) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
      Merck &Co. 13,53% 33,26% 47,48% 2,14% 13,3% 13,33% 10,26% 

Pfizer 16,82% 16,83% 17,28% 12,22% 16,46% 26,7% 42,78% 

Eli-Lilly 15,85% -10,17% 19,82% 21,97% 17.9% 18,09% 20,27% 

Johnson & 

Johnson 

17,31% 20,31% 20.46% 21,65% 14,87% 15,64% 19,39% 

Bristol Myers 

Squibb 

11,9% 35,24% 63,07% 23,16% 24,76% 14,19% 15,75% 

Μ.Ο. 15,08% 19,09% 33,62% 16,23% 17,46% 17,59% 21,69% 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον πίνακα, ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου 

Κέρδους της Merck ενώ κατά τα έτη πριν από τη συγχώνευση βρισκόταν είτε κοντά 

είτε και πάνω από το Μ.Ο., στα έτη που ακολούθησαν, όπως και στην περίπτωση του 

δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους,  εμφανίζεται να είναι ο μικρότερος μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Αξίζει και εδώ να γίνει αντιπαραβολή με την περίπτωση της 

Pfizer, η οποία μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της Wyeth το 2009 εμφανίζει ένα 

συνεχώς αυξανόμενο περιθώριο κέρδους. Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η πορεία του 

δείκτη σε σχέση με το Μ.Ο.: 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

 
Πηγή: Τα στοιχεία του γραφήματος είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 
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5.5.1.5. Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Multiplier) 

Ο Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων ή Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ενεργητικό με τα ίδια κεφάλαια: 

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων =  
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
  

Ο δείκτης εμφανίζει πόσες μονάδες ενεργητικού έχουν δημιουργηθεί από την 

αξιοποίηση μιας μονάδας ιδίων κεφαλαίων. Αποτελεί ένα δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης ο οποίος δείχνει την πολλαπλασιαστική δύναμη των ιδίων κεφαλαίων καθώς 

και το μίγμα χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την απόκτηση των 

στοιχείων του ενεργητικού. Για παράδειγμα ένας δείκτης ίσος με 3 δηλώνει ότι το 

ενεργητικό είναι τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων αλλά υποδηλώνει και ότι το 1/3 του 

ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα 2/3 από εξωτερικό 

δανεισμό. Εν τέλει ο δείκτης καταδεικνύει την εξάρτηση της επιχείρησης από δανειακά 

κεφάλαια και των κινδύνων που απορρέουν από αυτή. Χαμηλές τιμές του δείκτη είναι 

προτιμότερες καθώς υποδηλώνουν μικρή εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια, μικρότερο 

κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και επομένως μικρότερο κίνδυνο. Πολύ χαμηλές 

τιμές του δείκτη ωστόσο, ενδέχεται να σημαίνουν αδυναμία δανεισμού της επιχείρησης, 

γεγονός που της στερεί οικονομικούς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Αντίθετα, υψηλές τιμές του δείκτη σημαίνουν μεγαλύτερα κίνδυνο αλλά και 

περισσότερα περιουσιακά στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει τις 

δραστηριότητές της (Σουμπενιώτης, Ταμπακούδης). Οι τιμές του δείκτη φαίνονται στον 

πίνακα 5: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (EQUITY MULTIPLIER) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      Merck &Co. 2,66 2,51 1,83 1,86 1,85 1,91 2,02 

Pfizer 1,77 1,93 2,37 2,21 2,27 2,29 2,25 

Eli-Lilly 1,99 4,34 2,88 2,50 2,49 2,33 1,99 

Johnson & 

Johnson 
1,87 2,00 1,87 1,82 1,99 1,87 1,79 

Bristol Myers 

Squibb 
2,45 2,41 2,10 1,99 2,08 2,63 2,53 

Μ.Ο. 2,15 2,64 2,21 2,07 2,14 2,20 2,12 

Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα στοιχεία του πίνακα, η εταιρική συνένωση 

που έλαβε χώρα το 2009 συνέβαλε στη μείωση του δείκτη για τη Merck και στη μείωση 

της εξάρτησης της εταιρίας από δανειακά κεφάλαια. Ενώ κατά τα δύο έτη που 

προηγήθηκαν της συγχώνευσης εμφανίζει είτε τη μεγαλύτερη, είτε από τις μεγαλύτερες 

τιμές μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, τις επόμενες χρονιές παραμένει σταθερά 

κάτω από το Μ.Ο. αν και με μικρές αυξητικές τάσεις. Παίρνοντας υπόψη ότι οι τιμές 

του δείκτη για τη Schering – Plough για τα έτη 2007 και 2008 ήταν επίσης υψηλές (2,80 

και 2,67 αντίστοιχα), θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποδώσουμε την αποκλιμάκωση 

των τιμών του δείκτη στο γεγονός ότι η εταιρική συνένωση έδωσε την δυνατότητα για 

άντληση νέων κεφαλαίων από τους επενδυτές.  

 

5.5.2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) 

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετρούν την ικανότητα μια επιχείρησης να παράγει 

μετρητά και υπολογίζονται ως η διαφορά των κεφαλαιουχικών δαπανών (capital 

expenditures) από τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(operating cash flow). Τα μετρητά που απομένουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επέκταση της παραγωγής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διανομή μερισμάτων, 

τη μείωση του χρέους ή άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές επηρεάζουν σημαντικά την τιμή της μετοχής της επιχείρησης και οι 

επενδυτές σε πολλές περιπτώσεις τις αξιολογούν  περισσότερο από άλλους δείκτες 

όπως ο δείκτης EPS (www.investopedia.com).  

Ο στόχος της Merck ήταν οι FCF να αυξάνονται συνεχώς μετά τη διαδικασία της 

συγχώνευσης και το 2013 να προσεγγίσουν ή και να φτάσουν τα $15 δις.  Όπως 

μπορούμε να παρατηρήσουμε (πίνακας 6) παρέμειναν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα 

φθάνοντας το 2013 μόλις τα $10,1 δις. , περίπου 32,7% χαμηλότερα από το στόχο που 

είχε αρχικά τεθεί.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (FCF) (ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ) 

 

 

 Πηγή: Τα στοιχεία του πίνακα είναι αποτέλεσμα υπολογισμών του συγγραφέα 

 2009 2010 2011 2012 2013 

FCF $1,9314 $9,144 $10,660 $8,068 $10,106 
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5.5.3 Η επίδραση στη φορολογία 

Όπως προαναφέραμε, η φορολογική ελάφρυνση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

κίνητρα για το οποίο οι επιχειρήσεις προχωρούν στην πραγματοποίηση Σ&Ε. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο, η Merck σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο δεν 

προέβλεπε σημαντική αλλαγή στο ποσοστό της φορολόγησης των κερδών της για τα 

επόμενα χρόνια. Οι τιμές του φορολογικού συντελεστή όπως διαμορφώθηκαν 

φαίνονται στον πίνακα 7:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Φορολογικός 

Συντελεστής 
20,1% 14,8% 40,6% 12,8% 27,9% 18,5% 

 Πηγή: Merck Form 10-k (2008-2013) 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η επιχείρηση το 2010 είχε να αντιμετωπίσει έναν 

υψηλό φορολογικό συντελεστή της τάξης του 40,6%. το οποίο όμως δε σχετίζεται 

άμεσα με τη συγχώνευση αλλά αποδίδεται κυρίως στην αρνητική επίδραση που είχε η 

αλλαγή της νομοθεσίας στις Η.Π.Α. και η οποία προβλέπει τη φορολόγηση της 

επιδότησης κάποιων εκ των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Merck Form 10-k 2010). 

Οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές της περιόδου 2011-2013 δέχονται την 

αρνητική επίδραση από κόστη αναδιάρθρωσης της εταιρίας και από κόστη σχετιζόμενα 

με την εξαγορά, τα οποία όμως μετριάζονται από τη θετική επίδραση της φορολόγησης 

των κερδών που προέρχονται από το εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  παρουσία 

της Schering-Plough  στο εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα έντονη και η εταιρική συνένωση 

αύξησε τις διεθνείς πωλήσεις ως ποσοστό του συνόλου των πωλήσεων της Merck, θα 

μπορούσαμε εμμέσως να υποθέσουμε ότι η συγχώνευση είχε ελαφρώς θετικό αντίκτυπο 

στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή της εταιρίας. Ο ιδιαίτερα χαμηλός 

φορολογικός συντελεστής του 2011 οφείλεται κυρίως σε αναδρομική φορολογική 

ελάφρυνση ύψους $700 εκ. η οποία όμως δε σχετίζεται με την εξαγορά αλλά με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης για την περίοδο 2002-2005. Αντίστοιχα, ο πραγματικός 

φορολογικός συντελεστής κατά το 2012 εμφανίζεται υψηλός λόγω της προσωρινής 

κατάργησης της έκπτωσης φόρου η οποία προβλέπεται για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται για τα τμήματα R&D και η οποία επανήλθε το 2013 οπότε και η 

σχετική έκπτωση φόρου καταγράφηκε αναδρομικά σε αυτό το έτος (Merck Form 10-k 

2013).  
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5.5.4  Η επίδραση στις δαπάνες του τμήματος Ε&Α (R&D) 

H Merck, όπως και όλες οι εταιρίες βιοτεχνολογίας, είναι προσανατολισμένη στην 

ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών και ως εκ τούτου η λειτουργία του τμήματος 

R&D παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και επιβίωση της 

εταιρίας και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι δαπάνες για το R&D αποτελούν 

ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα εξάλλου, ένα από τα πιο σημαντικότερα κίνητρα για την 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης αποτέλεσε το πολύ ισχυρό pipeline προϊόντων που 

διέθετε η Schering – Plough και το γεγονός ότι δραστηριοποιούνταν σε θεραπευτικές 

κατηγορίες στις οποίες η Merck  είτε δεν είχε καθόλου παρουσία είτε βρισκόταν σε 

αρχικά στάδια έρευνας. Ένας από τους στόχους της εταιρικής συνένωσης ήταν η 

επίτευξη συνεργιών μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, οι οποίες εκτός των άλλων θα 

οδηγούσαν και σε μείωση τους κόστους λειτουργίας του τμήματος R&D. Στον πίνακα 8 

απεικονίζονται οι ετήσιες δαπάνες του τμήματος R&D σε απόλυτους αριθμούς και ως 

ποσοστό των συνολικών πωλήσεων:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Δαπάνες R&D 
(εκατ. δολάρια) 

4.805 5.845 10.991 8.467 8.168 7.503 

% επί των 

πωλήσεων 
20,15% 21,31% 23,9% 17,62% 17,28% 17,04% 

Πηγή: Merck Form 10-k (2008-2013) 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι δαπάνες για το R&D για το έτος πριν και κατά 

το έτος της συγχώνευσης αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 20%  του 

συνόλου των πωλήσεων. Το 2010 οι δαπάνες εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες 

γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη διαδικασία ενσωμάτωσης του τμήματος R&D της 

Schering – Plough, κυρίως όμως στην καταβολή $2,4 δις. για την αγορά των 

δικαιωμάτων ερευνών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (In-Process Research & 

Development- IPR&D) και όχι στη λειτουργία των ίδιων των ερευνητικών εργαστηρίων 

της Merck & Co. (Merck Research Laboratories – “MLS”). Από το 2011 και έπειτα 

οπότε και η εταιρία ευελπιστούσε ότι θα έχουν επιτευχθεί πλήρως οι συνέργιες, 

παρατηρούμε μία σταδιακή μείωση του κόστους λειτουργίας του τμήματος R&D τόσο 

σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Η μείωση 

αυτή επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης του προσωπικού του τμήματος 

R&D το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης της 
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εταιρίας μετά τη συνένωση και η οποία έφτασε το 28,5% (από 17.200 εργαζόμενοι το 

2009, σε 12.300 στο τέλος του 2013).  
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6. Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις  

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μια προσπάθεια να εξεταστεί το φαινόμενο των Σ&Ε 

ως εργαλείο στρατηγικής των επιχειρήσεων του φαρμακευτικού κλάδου και να 

διαπιστωθεί η επίδρασή του τόσο στις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και ευρύτερα στο 

κοινωνικό σύνολο. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, μπορεί 

να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η μεγάλη έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο των Σ&Ε 

στο συγκεκριμένο κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις 

σε ολιγοπωλιακές συνθήκες, οι οποίες με τη σειρά τους συνέτειναν στην αύξηση των 

τιμών λόγω της μείωσης τους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η αύξηση αυτή 

των τιμών έχει αρνητικό αντίκτυπο στους κρατικούς προϋπολογισμούς ο οποίος 

αποτυπώνεται με την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστού επί του ΑΕΠ 

των χωρών, ενώ μειώνει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε 

απαραίτητες θεραπείες. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι η επίδραση αυτή αφορά 

τόσο τις εταιρίες παραγωγής πρωτοτύπων φαρμάκων όσο και τις εταιρίες παραγωγής 

γενοσήμων. Καθοριστική είναι η επίδραση των Σ&Ε και στην έρευνα και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων του κλάδου καθώς ο μειωμένος ανταγωνισμός αποτελεί αντικίνητρο για 

επενδύσεις στην ανακάλυψη νέων θεραπειών. Ενώ από τη μία φαίνεται ότι δίνεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την κερδοφορία τους μειώνοντας το κόστος 

μέσα από τη δραστική μείωση των δαπανών του τμήματος R&D, από την άλλη το 

κοινωνικό σύνολο στερείται από πιθανές καινοτόμες θεραπείες οι οποίες θα συνέβαλαν 

στην καταπολέμηση πολλών ασθενειών. Όπως είδαμε, η  περίπτωση των Merck & Co. 

και Schering-Plough ακολούθησε τον γενικό κανόνα με δραστικές περικοπές στο τμήμα 

R&D τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οικονομικούς πόρους κατά τα έτη μετά 

την εταιρική συνένωση.  

Στη μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρικές συνενώσεις του κλάδου, έγινε προσπάθεια αρχικά να καταγραφούν 

οικονομικά και στρατηγικά κίνητρα που ωθούν δύο μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

στην απόφαση της συνένωσης. Στη συνέχεια, η εξέταση κάποιων βασικών 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών απόδοσης και κερδοφορίας της Merck & Co. 

κατέδειξε ότι οι τιμές τους σε γενικές γραμμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα 

κατά τα έτη που ακολούθησαν την εξαγορά τόσο σε σχέση με τα έτη πριν, όσο και σε 

σχέση με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες των βασικών της ανταγωνιστών. Ωστόσο, τα 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν  υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς. Με 

δεδομένο το μεγάλο μέγεθος της εταιρίας και το τεράστιο εύρος των δραστηριοτήτων 
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της η κερδοφορία είναι δυνατόν να επηρεάζεται από παράγοντες οι οποίοι δε 

σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία της εξαγοράς και ως εκ τούτου η έρευνα για την 

πιθανή καταγραφή τέτοιων παραγόντων κρίνεται απαραίτητη. Επιπρόσθετα, η 

περαιτέρω διαχρονική εξέταση δεικτών οι οποίοι σχετίζονται με τη ρευστότητα, το 

χρέος και τη δραστηριότητα της εταιρίας μπορεί να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα για την πιθανή αποτύπωση των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων της συγχώνευσης 

στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας.  

Σημαντική κρίνεται και η εξέταση σε βραχυχρόνιο επίπεδο των μεταβολών της 

χρηματιστηριακής αξίας των Merck & Co. και Schering-Plough. Αν και δεν υπάρχει 

γενικά αποδεκτός ορισμός της επιτυχίας ή αποτυχίας των Σ&Ε, η δημιουργία ή όχι 

πρόσθετου οικονομικού οφέλους για τους μετόχους των εταιριών, το οποίο 

αποτυπώνεται στις μεταβολές της τιμής της μετοχής, είναι καθοριστικής σημασίας για 

το χαρακτηρισμό μίας συγχώνευσης-εξαγοράς ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Ως εκ 

τούτου, ο υπολογισμός των μη κανονικών αποδόσεων για της μετοχές των Merck & Co. 

και Schering-Plough μέσα από τη μέθοδο της μελέτης γεγονότος, μπορεί να 

αποτυπώσει το άμεσο οικονομικό όφελος που είχαν ή δεν είχαν από την 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης οι κάτοχοι μετοχών οι οποίοι λογίζονται και ως 

ιδιοκτήτες των εταιριών,.  
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