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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο αναδιάρθρωσης των 

επιχειρήσεων. Επιφέρουν οικονομικές συνέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη 

μεγιστοποίηση της ανάπτυξης μιας εταιρείας αποκτώντας πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι το 

άθροισμα των ξεχωριστών επιχειρήσεων που συνδυάστηκαν. Μέσα από την ενέργεια αυτή, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, σε νέες 

αγορές, να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, την πελατειακή τους βάση, να 

αποκτήσουν ικανό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους και τη 

μελλοντική τους επιβίωση, μειώνοντας τον ανταγωνισμό. 

 

Στον κλάδο της πληροφορικής τεχνολογίας οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν 

σημαντική διαδικασία αύξησης της πελατειακής βάσης, κυρίως μέσα από την προσφορά 

περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της εξαγοράς 

της γερμανικής ‘Triplesense GmbH’ από την ιταλική εταιρεία ‘Reply S.p.A.’, καθώς και της 

αγγλικής ‘Serco learning’ από την επίσης αγγλική ‘Advanced Computer Software Group plc’. 

Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, όπως συνέβη στην 

περίπτωση της εξαγοράς της Perot Systems Inc από την Dell Inc., αλλά και της εξαγοράς της 

‘Affiliated Computer Services Inc’ (ACS) από την ‘Xerox Corp’ στην Ινδία. Ενίοτε οι εξαγορές 

χρησιμεύουν όχι μόνο στην κάλυψη μίας περισσότερο ευρείας πελατειακής βάσης μέσα από 

την παροχή πιο ολοκληρωμένων λύσεων, αλλά και στην απόδειξη ότι μία εταιρεία μπορεί να 

προβεί σε επιτυχημένες εξαγορές, όπως συνέβη στην περίπτωση της εξαγοράς της εταιρείας 

Skype από την Microsoft. Παρ’ όλα αυτά, η απώλεια θέσεων εργασίας, οι αποτυχίες στην 

ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και η έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας 

αποτελούν μειονεκτήματα και παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία μία 

συγχώνευση ή εξαγορά στον κλάδο της πληροφορικής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται για τη 

μεγιστοποίηση της ανάπτυξης μίας εταιρείας, μέσα από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

παραγωγής και εμπορίας της. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και πιο παραδοσιακές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη, να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση, 

να μειώσουν τον ανταγωνισμό ή να εισέλθουν σε μία νέα αγορά ή σε ένα νέο τομέα 

προϊόντος. Παρόλα αυτά, κατά τον Schmidt (2015), οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις έχουν 

εκτός από πολλά πλεονεκτήματα και αρκετά μειονεκτήματα. Κατά τον ερευνητή, 

υποστηρίζεται ότι η αμεροληψία του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου της κάθε 

επιχειρηματικής μονάδας, δύναται να επηρεάσει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα των εν λόγω ενεργειών. 

 

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, 

της απελευθέρωσης των αγορών, των τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και του έντονα 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν πλέον οι επιχειρήσεις (Boeh and 

Beamish, 2007). Επίσης, κατά τους Du et al. (2015), η κυβέρνηση και οι θεσμοί αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για την δημιουργία αξίας στις νέες παγκόσμιες αγορές, οι οποίες 

δημιουργούνται διά μέσου των διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τέλος, ο Κουζής 

(2008) προσθέτει και τη λειτουργία της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς και των εξελίξεων που 

αφορούν τη δημιουργία του κοινού νομίσματος, δηλαδή του Ευρώ. 

 

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι: α) η πώληση 

υφιστάμενων προϊόντων σε ένα ευρύτερο σώμα των καταναλωτών, β) οι επεκτάσεις γραμμής 

προϊόντων, οι γεωγραφικές επεκτάσεις, η αναδιάταξη μάρκας, γ) η ανακατανομή τεχνολογίας / 
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της 

άλλης, δ) η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος δια μέσου συνεργειών (Karenfort, 2011). Ενώ το 

2007 ο αριθμός (77.679 το 2007) και ο συνολικός όγκος εξαγορών και συγχωνεύσεων (4,6 τρισ. 

δολάρια το 2007) έφτασε στο ζενίθ του, η δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

μειώθηκε μετά από την κρίση (Schief and Schierek, 2013). Το 2011 το επίπεδο δραστηριότητας 

στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις σταθεροποιήθηκε στις 60.914 συναλλαγές με όγκο 2,8 δισ. 

δολάρια (J.P. Morgan, 2017), για να φτάσει το 2015 στο υψηλότερο σημείο της μετά από τη 

χρηματοοικονομική κρίση: 44.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 4,7 τρισ. δολαρίων (Μ&Α 

Statistics, 2016) (Διάγραμμα 1). 

 

Διάγραμμα 1. Αξία συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως και ποσοστό επί του παγκόσμιου 
ΑΕΠ, 2006-2016 

 

Πηγή: J.P. Morgan, 2017, σελ. 3 
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Ορισμένες από τις σημαντικότερες συγχωνεύσεις της περιόδου 1999-2007 σε παγκόσμιο 

επίπεδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Οι σημαντικότερες συγχωνεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (φθίνουσα σειρά) 

Έτος Εταιρεία Εταιρεία-στόχος Αξία (σε ευρώ) 

1999 Vodafone Air Touch PLC Mannesmann AG 204,79 

2000 America Online Inc Time Warner 160,71 

2013 
Verizon Communications 

Inc. 
Verizon Wireless Inc. 100,46 

2015 Anheuser-Busch Inbev SABMiller PLC 92,27 

2015 
Anheuser-Busch Inbev 

SA/NV 
SABMiller PLC 92,27 

2007 RFS Holdings BV ABN-AMRO Holding NV 71,30 

2007 Spin-off Philip Morris Intl Inc 68,08 

 

Πηγή: M&A Statistics, 2016 

 

Οι εταιρείες τεχνολογίας, σε αναζήτηση νέων ιδεών, νέων προϊόντων, εξειδικευμένων 

εργαζομένων, στρατηγικών σχέσεων και επιπλέον μεριδίων της αγοράς, αποτελούν τις 

εταιρείες στις οποίες γίνονται οι περισσότερες εξαγορές. Ο λόγος είναι ότι, ο τομέας αυτός 

είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και υπόκειται σε συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα 

αποτελεί την πηγή σημαντικών αλλαγών στις επιχειρηματικές πρακτικές σε όλους τους άλλους 

τομείς της βιομηχανίας (Kumar, 2012; Cartwright and Cooper, 2014). 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί το ζήτημα των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών στον κλάδο της πληροφοριακής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ενδιαφέρον 

για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας απορρέει σε μεγάλο βαθμό από την τάση συγχωνεύσεων 

και των εξαγορών που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Μία σύγκριση μεταξύ 49 τομέων 

δραστηριότητας καταδεικνύει ότι ο αριθμός των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στον κλάδο 

λογισμικών, για παράδειγμα, ξεπερνά όλους τους άλλους κλάδους στην Αμερική και την 

Ευρώπη. Σε όρους όγκου συναλλαγών, ο τομέας αυτός βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις Η.Π.Α. 

και στην έκτη στην Ευρώπη, κατά το έτος 2016. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

συμφωνιών στον κλάδο της πληροφοριακής τεχνολογίας είναι η απόκτηση της Autonomy από 

την Hewlett-Packard για 10.3 δισ. δολάρια, η απόκτηση της Skype από την Microsoft για 8,5 

δισ. δολάρια, καθώς και η απόκτηση της Cognos από την IBM για 4.9 δισ. δολάρια (Schief and 

Schierek, 2013). Ένας ακόμη λόγος που αιτιολογεί το ενδιαφέρον για την παρούσα έρευνα 

είναι και η τεράστια συνεισφορά του κλάδου ΙΤ στην παγκόσμια οικονομία (Schief and 

Schierek, 2013). 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζει την έννοια και τους τύπους των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων, καθώς και τα κίνητρα που οδηγούν μία εταιρεία να 

εξαγοράσει ή να συγχωνευτεί με μία άλλη, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και ορισμένα 

ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις σε παγκόσμιο, 

ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ζήτημα των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, το 

τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΥΠΟΣ 

ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

Στην Ελλάδα, η τάση για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ακολουθεί τη διεθνή τάση, η οποία 

περιγράφεται πιο κάτω στο παρόν κεφάλαιο, με κυριότερη έκφραση την απόκτηση μέρους ή 

του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να 

τονιστεί είναι ότι, «Στις αναδιαρθρώσεις αυτές φαίνεται να κυριαρχούν επιχειρήσεις που 

εδρεύουν στον ελληνικό χώρο παρουσιάζοντας την εικόνα ότι πρόκειται για συγκεντρώσεις 

κεφαλαίου που ανάγονται σε εσωτερική ελληνική υπόθεση. Ωστόσο μεγάλο τμήμα των 

ελληνικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις εν λόγω διαδικασίες αποτελούν θυγατρικά 

μορφώματα αλλοδαπών εταιρειών» (Κουζής, 2008, σελ. 13). Άλλωστε, οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις αποτελούν μία από τις μορφές των άμεσων ξένων επενδύσεων (Raff et al., 

2007). Επίσης, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν ένα βασικό εργαλείο 

αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (Τσαγκάνος, 2007). Για το λόγο αυτό, το παρόν κεφάλαιο 

αρχικά εξετάζει την έννοια των άμεσων ξένων επενδύσεων, πριν προχωρήσει στην ανάλυση 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

 

1.1 Ορισμός των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

 

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να γίνει μία σύντομη αναφορά στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ), διότι η έννοια αυτή συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις συγχωνεύσεις 

και τις εξαγορές. Ειδικότερα, ως άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ορίζονται οι άμεσες 

επενδύσεις μιας επιχείρησης στις δραστηριότητες της παραγωγής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών στο εξωτερικό (Peng, 2009), ή η διαβίβαση στη χώρα υποδοχής ενός πακέτου 

κεφαλαίου, διαχειριστικών δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων (Farole and Winkler, 2014). Ο 

Kojima (1973) διακρίνει δύο τύπους άμεσων ξένων επενδύσεων: τις επενδύσεις 

προσανατολισμένες στο εμπόριο που είναι ιαπωνικού τύπου, και όσες έχουν αντί - εμπορικό 
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προσανατολισμό, που είναι αμερικανικού τύπου. Σε σύγκριση με την αντί – εμπορική 

προσέγγιση, στην πρώτη περίπτωση οι ΑΞΕ μεταφέρονται από τη χώρα καταγωγής της 

επιχείρησης στη χώρα υποδοχής, καθώς είναι περισσότερο συμφέρουσα. 

 

Κατά την Denisia (2011), είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση των κινήτρων για την 

δημιουργία άμεσων ξένων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια, τα 

οποία οδηγούν μία επιχειρηματική μονάδα σε επενδύσεις στο εξωτερικό και όχι στο 

εσωτερικό. 

 

Μία από τις στρατηγικές εισόδου μίας εταιρείας σε μία άλλη χώρα στο πλαίσιο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων είναι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις (Raff et al., 2007). Τα κριτήρια για το 

αν τελικά μία εταιρεία θα επιλέξει αυτή τη μορφή επένδυσης ή κάποια άλλη είναι διάφορα, 

όπως για παράδειγμα το επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, τις δεξιότητες marketing, η 

διαπραγματευτική δύναμη, η τοποθεσία (Smarzynska, 2000), το εργατικό κόστος (Mudambi, 

1995), η χρονική στιγμή (Delios and Makino, 2002), το μέγεθος της αγοράς, αλλά και η 

εμπειρία / γνώση λειτουργίας μίας επιχείρησης στο εξωτερικό (Billington, 1999; Gilroy and 

Lucas, 2005). 

 

 

1.2 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 

 

1.2.1 Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν ένα βασικό εργαλείο 

αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (Gaughan, 2011). Η αναδιοργάνωση αναφέρεται στην 
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«αναδιάρθρωση των οργανωτικών και διοικητικών δομών που λαμβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης» (Τσαγκάνος, 2007, σελ. 7). Κυριότερο κίνητρο για την 

αναδιάρθρωση αυτή είναι ο ανταγωνισμός που είναι ιδιαίτερα έντονος στο σημερινό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διαδικασία δύναται να βοηθήσει 

μία επιχειρηματική μονάδα να επιβιώσει και να αυξήσει την κερδοφορία της (Χρυσικοπούλου, 

2014).  

 

Ο ανταγωνισμός αυτός οδηγεί στην ανάγκη για ανάπτυξη, η οποία σχετίζεται με αλλαγές και 

οργανωτικές μεταβολές. Υπάρχουν διάφορες μορφές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων 

(Eurofound, 2013):  

▪ Εσωτερική αναδιάρθρωση: Όταν η εταιρία προχωρά σε ένα σχέδιο μείωσης θέσεων 

εργασίας, το οποίο δε συνδέεται με άλλο είδος αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρονται 

παρακάτω. 

▪ Κλείσιμο: Όταν μια εταιρεία είναι κλειστή για οικονομικούς λόγους που δε συνδέονται 

άμεσα με τη μετεγκατάσταση ή την εξωτερική ανάθεση (outsourcing). 

▪ Πτώχευση: Όταν μια εταιρεία χρεοκοπεί για οικονομικούς λόγους που δε συνδέονται 

άμεσα με τη μετεγκατάσταση ή την εξωτερική ανάθεση (outsourcing). 

▪ Μετεγκατάσταση: Όταν η δραστηριότητα παραμένει εντός της ίδιας εταιρείας, αλλά 

μεταφέρεται στο εσωτερικό της ίδιας χώρας. 

▪ Offshoring / μετεγκατάσταση: Όταν η δραστηριότητα μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα, 

ή γίνεται εξωτερική ανάθεση εκτός των συνόρων της χώρας. 

▪ Outsourcing: Όταν η δραστηριότητα μίας εταιρείας δίνεται ως υπεργολαβία σε άλλη 

εταιρία στην ίδια χώρα. 

▪ Συγχώνευση / εξαγορά: Όταν δύο εταιρείες συγχωνεύονται ή όταν μια εξαγορά 

περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης με στόχο τον εξ 

ορθολογισμό ενός οργανισμού, μειώνοντας το προσωπικό. 

▪ Επέκταση των επιχειρήσεων: Η εταιρεία επεκτείνει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες και προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους. Αυτό το είδος της 
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αναδιάρθρωσης που έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων του ERM1 για να αναφέρει τον 

θετικό αντίκτυπο ορισμένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης στην απασχόληση, ως εκ 

τούτου να μεταφέρει το μήνυμα ότι η αναδιάρθρωση δεν αναφέρεται απαραίτητα σε 

περικοπές θέσεων εργασίας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) απεικονίζονται τα ποσοστά απώλειας θέσεων εργασίας, 

καθώς και οι περιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων ανά τύπο για την περίοδο 2003-2008 και 

2008-2013, όπου φαίνεται η επίδραση της οικονομικής κρίσης. 

 

Πίνακας 2. Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων στην Ευρώπη με βάση το είδος, 2003-2013 

  
Ποσοστό απώλειας θέσεων 

εργασίας 
Περιπτώσεις 

  2003-2008 2008-2013 2003-2008 2008-2013 

Κλείσιμο / χρεοκοπία επιχείρησης 15 20 999 1.348 

Εσωτερικές αναδιαρθρώσεις 71 72 2.228 3.617 

Συγχωνεύσεις / Εξαγορές 4 3 178 145 

Offshoring 7 3 409 257 

Μετεγκατάσταση / outsourcing  2 1 177 95 

Άλλο  0 1 22 28 

Επέκταση επιχείρησης     2.631 2.468 

 

Πηγή: Eurofound, 2013, σελ. 43 

 
                                                           

1European Restructuring Monitoring 
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Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, είναι ότι η αναδιάρθρωση μίας επιχείρησης 

έχει τόσο θετικό, όσο και αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά στις θέσεις εργασίας, ιδίως σε 

μικρές και νέες επιχειρήσεις, όπως απεικονίζεται στα πιο κάτω γραφήματα. Στο πρώτο 

παρουσιάζεται η δημιουργία θέσεων και στο δεύτερο η απώλεια θέσεων εργασίας, ανά ηλικία 

και μέγεθος επιχείρησης, για την περίοδο 1980-2010, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία. 

 

Βάσει στατιστικών στοιχείων, παρατηρήθηκε μία αυξητική τάση στην δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας στην Ευρώπη, κατά τα έτη 1980-2010, λόγω αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών 

μονάδων. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας, στις νέες επιχειρήσεις, ενώ 

στις παλαιότερες λιγότερες (Eurofound, 2013). 

 

Παρόλα αυτά, υπήρξαν και σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας, κατά την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Οι απώλειες παρατηρήθηκαν κατά 

κύριο λόγο στις νέες επιχειρήσεις και αυξήθηκαν από το 2008 και μετά (Eurofound, 2013). 

 

1.2.2 Χαρακτηριστικά και μορφές εξαγορών και συγχωνεύσεων 

 

Μια συγχώνευση ή μία εξαγορά είναι ένας συνδυασμός δύο εταιρειών, όπου μία εταιρεία 

απορροφάται πλήρως από άλλη εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, ως συγχώνευση ορίζεται μία 

μορφή συνεργασίας όπου η νομική οντότητα της  απορροφώμενης εταιρίας λύεται νομικά 

χωρίς να εκκαθαρίζεται και η απορροφώσα εταιρία διατηρεί τη νομική της οντότητα, 

διαδεχόμενη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφόμενης (Sudarsana, 2003; 

Grinblatt and Titman, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγχώνευση διαφέρει από την 

ενοποίηση, στην οποία δύο εταιρείες χάνουν τις ξεχωριστές ταυτότητές τους προκειμένου να 
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ενωθούν και να σχηματίσουν μια εντελώς νέα εταιρεία (West's Encyclopedia of American Law, 

2005). 

 

Αντίθετα, «όταν μια επιχείρηση, σαφώς μεγαλύτερου μεγέθους από μια άλλη, προβαίνει στην 

εξαγορά του πλειοψηφικού ή του πακέτου «ελέγχου» της δεύτερης, τότε η συνεργασία αυτή 

καλείται «Εξαγορά» (Acquisition), εφόσον η κάθε μια διατηρεί την νομική της αυτοτέλεια, 

αλλά αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αν η εξαγορά της δεύτερης επιχείρησης από την πρώτη 

οδηγήσει σε πλήρη απορρόφηση του νομικού προσώπου της δεύτερης, τότε θεωρούμε την 

συνεργασία αυτή ως «Απορρόφηση» (Takeover). Εξάλλου, εάν η εξαγορά της δεύτερης 

επιχείρησης πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασιών εξαγοράς πακέτου μετοχών που συναντά την 

αντίσταση των λοιπών μετόχων και ολοκληρωθεί η απορρόφηση, η συνεργασία αυτή 

χαρακτηρίζεται ως «εχθρική εξαγορά» (Hostile Takeover)» (Κουζής, 2008, σελ. 25).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγορές δύναται να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους 

(Coates, 2014): 

● Εξαγορά μέσω απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (asset 

purchase), όπου η εξαγοράζουσα επιχείρηση αγοράζει στοιχεία ενεργητικού της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης 

● Εξαγορά μέσω απόκτησης μετοχών της επιχείρησης με ιδιωτική συναλλαγή (stock 

purchase), όπου η εξαγοράζουσα επιχείρηση αγοράζει μετοχές από τους μετόχους της 

επιχείρησης 

● Εξαγορά μέσω διαγωνισμού μεσολάβησης. Σύμφωνα με τον Βλασσόπουλο: 

«Διαγωνισμοί μεσολάβησης παρατηρούνται όταν μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών 

προσδοκά στην απόκτηση θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε ένα 

διαγωνισμό μεσολάβησης, μια επενδυτική ομάδα ενδιαφερόμενων μερών ζητά 

πληρεξούσιο από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να πραγματοποιηθεί η εξαγορά» 

(Βλασσόπουλος, 2016, σελ. 19). 
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Η εκδήλωση του φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων έγινε στις Η.Π.Α. Η πρώτη 

περίοδος αφορά τα έτη 1898-1902, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μονοπωλίων με εξαγορές 

και συγχωνεύσεις εταιριών του ιδίου κλάδου (οριζόντιες εξαγορές), ενώ η δεύτερη περίοδος 

1925-1930 οδήγησε στη δημιουργία ισχυρών εταιριών με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

(Young, 2003). Η τρίτη περίοδος που διήρκησε από το 1965 έως το 1969 είχε ως βασικό της 

χαρακτηριστικό την επιθετική επέκταση και τη διαφοροποίηση των εταιρειών, κάτι που 

οδήγησε στη δημιουργία ολιγοπωλίων (Malik et al., 2014). Η επεκτατική δράση των εταιρειών 

με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας αποτέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό της 

τέταρτης περιόδου που διήρκησε από το 1984 έως το 1989, η οποία αποτελεί την εκδήλωση 

του συσσωρευμένου εταιρικού πλούτου. Παράλληλα, αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται και από 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις, πρωτίστως μεταξύ των Η.Π.Α., της Γαλλία και του Ηνωμένου 

Βασιλείου (Gaughan, 2011). 

 

Ύστερα από μία μικρή περίοδο ύφεσης, εμφανίστηκε το πέμπτο κύμα των συγχωνεύσεων, την 

περίοδο 1993-2004, που συνεχίστηκε και μέχρι τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Τα 

χαρακτηριστικά αυτού του κύματος είναι τα εξής: αύξηση στον αριθμό και την αξία των 

συγκεντρώσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με έμφαση στις διασυνοριακές συγκεντρώσεις 

ως ένα μέσο επενδύσεων στο εξωτερικό, γεγονός που οδήγησε στο να ονομαστεί ως το πρώτο 

«διεθνές» κύμα (Κουζής, 2008). Σε αυτήν την περίοδο αξίζει να αναφερθεί ότι τη διετία 1999-

2000 οι συγχωνεύσεις ήταν στην πιο ώριμη φάση τους, κυρίως εξαιτίας του αντίκτυπου που 

είχε η δημιουργία της Κοινής Αγοράς.  

Αναφορικά με το πέμπτο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την 

περίοδο 1997-2000 καταγράφηκε η μεγαλύτερη, ιστορικά, δραστηριότητα των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών, τόσο σε όρους τόσο αξίας όσο και όγκου συναλλαγών. Από το 2001 έως και το 

2003 παρατηρείται μία μείωση, αλλά την περίοδο 2004-2007 σημειώνεται και πάλι αύξηση 

(Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2. Εξέλιξη αξίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, 1980-2009 

 

Πηγή: Gaughan, 2011, σελ. 72 

 

Παρακάτω, θα εξεταστούν οι τύποι που δύναται να λάβουν οι συγχωνεύσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συγχωνεύσεις μπορούν να λάβουν δύο μορφές (Maji, 2015). Η πρώτη είναι η 

συγχώνευση με απορρόφηση (Merger through Absorption). Η απορρόφηση είναι ένας 

συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μια «υφιστάμενη εταιρεία». Όλες οι εταιρείες 

εκτός από μία χάνουν την ταυτότητά τους σε μια τέτοια συγχώνευση. Η δεύτερη είναι η 

συγχώνευση μέσω της ενοποίησης (Merger through Consolidation). Η ενοποίηση είναι ένας 

συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μια «νέα εταιρεία». Σε αυτή τη μορφή της 

συγχώνευσης, όλες οι εταιρείες έχουν νομικά διαλυθεί και μια νέα οντότητα δημιουργείται. 

Στην περίπτωση αυτή, η εξαγοραζόμενη εταιρεία μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις και τις μετοχές στην απορροφούσα εταιρεία με μετρητά ή ανταλλαγή μετοχών. 
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Επίσης, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι συγχωνεύσεων (Dringoli, 2016):  

α) Οριζόντια συγχώνευση: Είναι ένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων στην 

ίδια περιοχή της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

β) Κάθετη συγχώνευση: Είναι ένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται σε διάφορα στάδια παραγωγής ή διανομής του ίδιου προϊόντος. Η κάθετη 

συγχώνευση μπορεί να λάβει δύο μορφές, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω συγχώνευση. Όταν 

μια εταιρεία συνδυάζεται με τον προμηθευτή ονομάζεται προς τα πίσω συγχώνευση και όταν 

συνδυάζεται με τον πελάτη είναι γνωστή ως προς τα εμπρός συγχώνευση. 

γ) Συσπειρωμένη συγχώνευση: Είναι ένας συνδυασμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

άσχετες γραμμές επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Η διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων διέρχεται από διάφορα στάδια, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τις εταιρείες που εμπλέκονται. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνες που μελέτησαν οι Hsu και Chen το 2006, κατέληξαν σε 

διάφορα μοντέλα: α) το μοντέλο των πέντε σταδίων που αναπτύχθηκε από τους Aiello και 

Watkins το 2001 (αναζήτηση πιθανών προσφορών, αρχική συμφωνία, διεξαγωγή «Due 

Diligence», ρύθμιση τελικών όρων και κλείσιμο συμφωνίας), β) το μοντέλο των έξι σταδίων 

που αναπτύχθηκε από τον Breindenbach το 2008 (στρατηγική, σχεδιασμός, αξιολόγηση, 

απόκτηση, ολοκλήρωση και λειτουργία), γ) το μοντέλο των τριών σταδίων που πρότειναν οι 

Haspeslagh και Jeminson το 1991 (προετοιμασία, συναλλαγή, παραγωγή). Επίσης, υπάρχει και 

το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων που ανέπτυξαν οι Hsu και Chen το 2006 και που αναλύεται 

παρακάτω. 

 

 

 



 

14 

❖ Πρώτο στάδιο: Αξιολόγηση πριν από τη συγχώνευση 

Αυτή είναι η πρώτη φάση, όπου οι εταιρείες εξετάσουν πιθανές εταιρείες-στόχους που θα 

ήθελαν να αποκτήσουν, με βάση την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική τους. Αυτό 

περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: λίστα των πιθανών εταιρείες προς απόκτηση, 

αξιολόγηση αυτών μέσα από επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους και κάποιων αρχικών 

συνομιλιών, αποτίμηση της αξίας των εταιρειών-στόχων, καθώς και του συνολικού 

κόστους της εξαγοράς. Όλη αυτή η διαδικασία είναι συνήθως εμπιστευτική και μπορεί να 

διαρκέσει 3-4 μήνες ή περισσότερο. Μόλις ένας πιθανός υποψήφιος επιλεγεί, κατατίθεται 

η προσφορά και αν γίνει αποδεκτή, τότε η συμφωνία ανακοινώνεται δημόσια. 

 

❖ Δεύτερο στάδιο: Σχεδιασμός της συγχώνευσης  

Η δεύτερη φάση ξεκινά μετά τη δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση. Πριν από 

αυτό το στάδιο προηγείται αναγκαστικά μια διαδικασία έγκρισης από το διοικητικό 

συμβούλιο των δύο εταιρειών και οποιωνδήποτε νομικών ή άλλων κρατικών οργανισμών 

είναι απαραίτητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η ηγετική ομάδα της συγχώνευσης 

έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο και για τις εργασίες μετά τη συγχώνευση και την 

ενσωμάτωση. Αυτή η ομάδα συνήθως αποτελείται από μέλη και από τις δύο εταιρείες. Οι 

πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τη συγχώνευση και την επίδρασή της στις υπηρεσίες 

και τα προϊόντα που θα λαμβάνουν από τη συγχωνευθείσα εταιρεία. 

 

❖ Τρίτο στάδιο: Υλοποίηση 

Στην τρίτη φάση, την υλοποίηση, το σχέδιο ενοποίησης από την προηγούμενη φάση 

τίθεται σε πράξη. Η φάση αυτή είναι πολύ κρίσιμη για την επιτυχία της συγχώνευσης. 

Επειδή είναι πιθανό να υπάρξει χάος στη μετάβαση και αβεβαιότητα για αρκετούς 

εργαζόμενους από τις δύο εταιρείες, η εφαρμογή είναι ένα δύσκολο στάδιο της 

διαδικασίας. Πολλές από τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα μετά τη 

συγχώνευση, ουσιαστικά λαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. Ένα καλά διατυπωμένο σχέδιο 

είναι απαραίτητο για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας, καθώς η ομάδα θα αναλάβει την 
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υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τους εργαζομένους και από τις δύο 

εταιρείες. Δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξει απώλεια ταλέντων μέσω απολύσεων ή 

ατόμων που εγκαταλείπουν τις εταιρείες, προσοχή πρέπει να λαμβάνεται σε αυτή τη φάση 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας να συνεχίσει χωρίς 

διακοπή ή δυσκολία, καθώς και ότι θα παρέχεται το αναμενόμενο επίπεδο υπηρεσιών και 

προϊόντων. 

 

❖ Τέταρτο στάδιο: Έλεγχος και ανάλυση απόδοσης 

Αυτή είναι η φάση μετά την υλοποίηση, όπου αξιολογούνται τα αποτελέσματά της. Συχνά 

αυτή η φάση παραμελείται από τις εταιρείες, αλλά είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να 

εντοπίσει και να αναδείξει τα λάθη που έγιναν κατά τη συγχώνευση. Η ανάλυση αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εργαζομένους από όλα τα τμήματα της νέας εταιρείας που 

επηρεάζονται από τη συγχώνευση ή την εξαγορά. Ο λόγος είναι το σύνδρομο της 

συγχώνευσης. Οι  Marks και Mirvis το 1985 αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στο σύνδρομο 

της συγχώνευσης, το οποίο ορίζουν ως μια αμυντική, ο φόβος για το χειρότερο, αντίδραση. 

Ουσιαστικά, ο όρος αυτός αναφέρεται στις αντιδράσεις των υπαλλήλων, αλλά και των 

διοικητικών στελεχών, μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης, και γενικότερα στις 

επιπτώσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, και στις συνέπειες που προκύπτουν από την 

συγχώνευση.  

 

Σύμφωνα με τους Kusstatscher και Cooper το 2005, το σύνδρομο συγχώνευσης  

χαρακτηρίζεται από την αλλαγή στην ταυτότητα, υψηλότερη συγκέντρωση της λήψης 

αποφάσεων, αντιμετώπιση των υψηλών επίπεδων στρες, τυποποίηση των επικοινωνιών από 

τη μια πλευρά και ανεξάρτητων φημών από την άλλη, μετακίνηση σε κατάσταση διαχείρισης 

κρίσεων, παιχνίδια εξουσίας, απώλεια ταυτότητας, κινήτρων και δέσμευσης, μείωση της 

παραγωγικότητας, αισθήματα ανασφάλειας και αδυναμίας, άγχους και δυσπιστίας. Εν 

κατακλείδι, τα συμπτώματα του συνδρόμου συγχώνευσης περιλαμβάνουν μια ενασχόληση με 

τις φήμες σχετικά με τη συγχώνευση, διάσπαση της προσοχής από την απόδοση στην εργασία, 
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μείωση της εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, σχέδια φαντασίας για τα χειρότερα σενάρια, 

περιορισμός της επικοινωνίας και ποικίλες αντιδράσεις λόγω στρες (Marks and Mirvis, 1985). 

Επίσης, η ανάλυση της απόδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους πελάτες, όσο και τους 

προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη συγχώνευση 

και τον αντίκτυπο αυτής. Τα διδάγματα από τη συγχώνευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να τροποποιήσουν σχέδια και διαδικασίες για μελλοντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα στάδια μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 

χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση της λήψης αποφάσεων και από λιγότερη επικοινωνία με 

τους εργαζομένους (Marks, 1999; Appelbaum et al., 2000). Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα να 

οφείλεται στο γεγονός ότι στα στάδια του σχεδιασμού πριν από τη συγχώνευση, οι διευθυντές 

αναμένεται να διατηρήσουν αυστηρή σιωπή σχετικά με την επικείμενη απόφαση, και ως εκ 

τούτου είναι μάλλον επιφυλακτικοί προκειμένου να μην αποκαλύψουν πολλές πληροφορίες 

πριν από την πλήρη εφαρμογή (Marks, 1999). Επιπλέον, ο υψηλός φόρτος εργασίας και η 

μεγάλη αβεβαιότητα και οι προσδοκίες τείνουν να οδηγούν τις ομάδες των διευθυντών να 

διολισθαίνουν  σε λειτουργία τη διαχείριση των κρίσεων (Marks and Mirvis, 1986). 

Επιπρόσθετα, πολύ συχνά τα μέλη της διοίκησης πιστεύουν ότι, με το να  αναφέρουν όλα τα 

συμβάντα στο προσωπικό του οργανισμού θα αυξηθεί  το στρες και έτσι προτιμούν να μην 

πουν τίποτα ή να υιοθετούν μια στάση εμπιστοσύνης σχετικά με ότι αφορά όλες αυτές τις 

λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι οι διευθυντές επικοινωνούν λιγότερο με τους υπαλλήλους 

τους κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης, το οποίο όμως, οδηγεί σε αμφιβολίες και δυσπιστία 

(Marks, 1999). 

 

1.2.3 Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 

Ενώ οι εταιρείες – στόχοι προσπαθούν να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις, οι εταιρείες - 

αγοραστές στοχεύουν σε μία τιμή συναλλαγής που είναι χαμηλότερη από τη δυνητική αξία 

που αναμένεται μέσω της απόκτησης της εταιρείας – στόχου (Young, 2003). Οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές είναι πλέον μία αποδεκτή στρατηγική της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομίας μας, 
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καθώς μπορούν συχνά να επιφέρουν χρήσιμες και μοναδικές συνέργειες που δεν μπορούν να 

αποκτηθούν από μία επιχείρηση μόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

μπορούν να επιφέρουν οικονομικές συνέργειες που μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν 

στο να έχει η νέα εταιρεία μεγαλύτερη αξία από ότι το άθροισμα των ξεχωριστών 

επιχειρήσεων. Άλλοι λόγοι για αυτό το είδος της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την επιθυμία 

των εταιρειών να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες, να προσθέσουν νέες σειρές προϊόντων, ή να 

επιτρέψουν την είσοδό τους σε νέους επιχειρηματικούς τομείς. Ιδίως οι εξαγορές μπορούν να 

επιφέρουν μεγαλύτερη επιρροή σε μια βιομηχανία, την απόκτηση νέων γνώσεων και πόρων, 

και να προσφέρουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικούς 

τομείς στους οποίους διαφορετικά δεν θα δραστηριοποιούνταν (Hsu and Chen, 2006). Η 

ενίσχυση των ενεργειών marketing με απώτερο στόχο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον 

ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των εταιρειών, είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

κινητοποιεί τις εταιρείες να προβούν σε μία εξαγορά ή συγχώνευση (Dash, 2010). 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι λόγοι, ή αλλιώς τα κίνητρα, για τους οποίους οι 

εταιρείες προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι οι εξής (Rani et al., 2016): 

▪ Οικονομίες κλίμακας: η συνδυασμένη εταιρεία μπορεί να μειώσει τα πάγια έξοδά της 

με την αφαίρεση ιδίων τμημάτων ή λειτουργιών, αυξάνοντας έτσι τα περιθώρια 

κέρδους. Για παράδειγμα, η «HP» συγχωνεύθηκε με την «Compaq» με απώτερο στόχο 

τη μείωση του κόστους. 

▪ Οικονομίες σκοπού: αναφέρεται στις αποδόσεις που σχετίζονται κυρίως με τις αλλαγές 

στην πλευρά της ζήτησης, όπως αύξηση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής της εμπορίας 

και διανομής των διαφορετικών τύπων προϊόντων. 

▪ Μείωση του ανταγωνισμού: αυτό προϋποθέτει ότι ο αγοραστής θα πρέπει να 

απορροφά ένα σημαντικό ανταγωνιστή και έτσι μπορεί να αυξήσει τη δύναμή του στην 

αγορά για να ρυθμίσει τις τιμές. 

▪ Προσθήκη νέας σειράς προϊόντων: η νέα εταιρεία που δημιουργείται μπορεί να 

προσφέρει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. 
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▪ Φορολογικά οφέλη: μια κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να αγοράσει μία όχι και τόσο 

κερδοφόρα, ώστε να χρησιμοποιήσει αυτή τη μη κερδοφορία προς όφελός της, μέσα 

από τη μείωση των φορολογικών της υποχρεώσεων.  

▪ Γεωγραφική διείσδυση: μπορεί να είναι φθηνότερη η απόκτηση εταιρειών που ήδη 

δραστηριοποιούνται σε μία αγορά, από ότι η δημιουργία μίας νέας εταιρείας μέσω της 

διαφοροποίησης. 

▪ Προσθήκη νέων δυνατοτήτων: ορισμένες εταιρείες υποκινούνται από την ανάγκη να 

μετατρέψουν την εταιρική τους ταυτότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία 

μπορεί να οδηγήσει τον αγοραστή σε μια νέα κατεύθυνση ή να προσθέσει μια νέα 

σημαντική δυνατότητα. 

▪ Απόκτηση δικαιώματος ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών: μία εταιρεία 

μπορεί να αποκτήσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά 

μυστικά ή άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της 

συγχώνευσης ή εξαγοράς. Για παράδειγμα, η «Google» εξαγόρασε τη «Motorola» για 

τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της. 

▪ Ανταγωνιστική αναγκαιότητα: αν ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης αποφασίσει να 

πωλήσει τη δραστηριότητα αυτή, κάθε δυνητικός αγοραστής αντιλαμβάνεται ότι οι 

ανταγωνιστές της μπορούν να αποτελούν το στόχο, και ως εκ τούτου πρέπει να 

αξιολογήσουν αν θα προτιμούσαν να είναι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που είναι 

προς πώληση, από το να την αποκτήσει ένας ανταγωνιστής. 

▪ Επιβίωση: Μετά την παγκόσμια ύφεση του 2008, ορισμένες εταιρείες προχώρησαν σε 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές για λόγους επιβίωσης και όχι ανάπτυξης. 

▪ Βιομηχανικές τάσεις: σε πολλές περιπτώσεις, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

οδηγούνται από μια βασική τάση μέσα σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως για 

παράδειγμα μία ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία, η οποία είναι η κινητήρια δύναμη 

στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, ή ο έντονος ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες, ή 

οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. 
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1.2.4 Παράγοντες επιτυχίας εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών από τους Schief και Schierek το 2013, οι 

παράγοντες επιτυχίας των εξαγορών και των συγχωνεύσεων είναι οι εξής: 

 

- Ιδιότητες του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

- Ιδιότητες της εταιρείας-στόχου 

- Ιδιότητες της εταιρείας που επιθυμεί να κάνει την εξαγορά / συγχώνευση 

- Ιδιότητες της συναλλαγής 

- Ιδιότητες της εταιρείας που θα δημιουργηθεί μετά την εξαγορά / συγχώνευση 

 

Σύμφωνα με την Roehl-Anderson (2013) ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας 

μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι η ενσωμάτωση-ολοκλήρωση των πληροφοριακών 

συστημάτων. Ο λόγος είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών αποτελούν έναν 

κρίσιμο παράγοντα απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος. Μάλιστα, ένα σημαντικό 

ποσοστό εταιρειών διέπεται από προβλήματα όσον αφορά στην ενσωμάτωση των 

πληροφοριακών συστημάτων εξαιτίας καθυστερήσεων, χαμένων ευκαιριών και μειωμένου 

εισοδήματος, κάτι που απειλεί την επιτυχία της εξαγοράς / συγχώνευσης. Σύμφωνα με τους 

Οικονόμου και Γεωργόπουλο (2004), τα πληροφοριακά συστήματα έχουν την ικανότητα να 

καταγράφουν εισαγόμενα δεδομένα (data), όπως ημερομηνίες, συναλλαγές, γεγονότα, και 

μέσω της ταξινόμησης και επεξεργασίας τους να τα μετατρέπουν σε πληροφορίες οι οποίες 

παρέχουν νόημα και αξία και αποτελούν “γνώση” για το χρήστη.  

 

Με τον όρο “γνώση”, υπονοούμε ταξινομημένες και οργανωμένες πληροφορίες που βοηθούν 

στην κατανόηση, να μεταφέρουν την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση με σκοπό την 

επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος ή την διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Έτσι, κατά τη διαδικασία της εξαγοράς / συγχώνευσης, θα πρέπει να ληφθεί 
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υπόψη το κόστος και η χρησιμότητα της ενσωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ 

παράλληλα υπάρχει και η ανάγκη για ένα στρατηγικό πλάνο, σχετικά με τη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών μετά από την εξαγορά / συγχώνευση (Hsu and Chen, 2006). 

 

Παρομοίως, τη σημαντικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην επιτυχία της 

συγχώνευσης ή της εξαγοράς επισημαίνουν και οι Sarrazin and West (2011). Αν μια φτωχή 

προσέγγιση στην τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για μία εξαγορά ή 

συγχώνευση, ισχύει επίσης και το αντίθετο: μια εταιρεία με ευέλικτο και αρκετά βελτιωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, μπορεί να χειριστεί αυτή τη γνώση ως ένα ισχυρό εργαλείο για την 

επιλογή συμφωνιών που είναι πιο ελκυστικά. Θεωρητικά, σε αυτήν την περίπτωση, οι 

εταιρείες-αγοραστές θα μπορούσαν ακόμη και να είναι σε θέση να υποβάλουν υψηλότερη 

προσφορά, δεδομένου ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να διαχειριστούν και να 

αξιοποιήσουν την εξοικονόμηση κόστους που προσφέρουν οι επιτυχημένες ενσωματώσεις 

πληροφοριακών συστημάτων, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 10%-15% (Sarrazin and 

West, 2011). 

 

Την έμφαση στο ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων και του τμήματος ΙΤ των εταιρειών 

που εμπλέκονται στην εξαγορά / συγχώνευση τονίζει με τη σειρά του και ο Mayes (2012). 

Εκτός από αυτόν τον παράγοντα, τονίζει και τους εξής: 

- Λεπτομερής σχεδιασμός - εντοπισμός των κινδύνων εκ των προτέρων 

- Διαχείριση του προγράμματος εξαγοράς / συγχώνευσης με ένα δομημένο τρόπο 

- Κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και του οράματος της εταιρείας που 

δημιουργείται 

- Καθορισμός των παροχών και των στόχων της επιχείρησης και στη συνέχεια, έμφαση 

στην υλοποίησή τους 
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- Εξασφάλιση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαχειρίζονται στενά και ότι οι  επικοινωνίες 

είναι τακτικές, σχετικές και σαφείς. 

 

Αναφορικά με τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τους 

παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων, θα πρέπει να 

τονιστούν και οι λόγοι αποτυχιών των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ο πρώτος είναι η έλλειψη 

μίας ξεκάθαρης στρατηγικής στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Για το λόγο αυτό προτείνονται 

τα ακόλουθα βήματα για την εξαγορά / συγχώνευση (Coffey et al., 2002): 

1. Προσδιορισμός της εταιρείας-στόχου 

2. Ανάλυση της εταιρείας-στόχου 

3. Ανάπτυξη σχεδίου (project plan) 

4. Αξιολόγηση της εταιρείας-στόχου 

5. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 

6. Ανάλυση «Due diligence» 

7. Έλεγχος (follow-up) 

 

Έχοντας μία ξεκάθαρη στρατηγική, υπάρχει βελτίωση στην πιθανότητα της επιτυχίας μίας 

εξαγοράς ή συγχώνευσης. Η στρατηγική αυτή θα αντιπροσωπεύει τη γενικότερη φιλοσοφία 

της εξ αγοράστριας εταιρείας σχετικά με διάφορα ζητήματα που διέπουν την εξαγορά / 

συγχώνευση, όπως απώλεια θέσεων εργασίας, επίτευξη εξοικονόμησης κόστους, αλλά και 

διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη των στόχων. Η μέγιστη 

πρόκληση για το management είναι να γίνει κατανοητός ο στόχος για μεγαλύτερη βελτίωση 

και ανάπτυξη της επιχείρησης (Coffey et al., 2002).  
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Αυτός ο προσανατολισμός είναι εμφανής στην επιθυμία της εξ αγοράστριας εταιρείας  να 

αυξηθεί η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας 

των συνδυασμένων εταιρειών, μέσα από την κατάλληλη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η εξαγορά / συγχώνευση μπορεί να επιφέρει αλλαγές 

και σύγχυση στους εργαζόμενους, όπως αναφέρεται στη σχετική ενότητα σχετικά με τους 

εργαζομένους. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη μίας ξεκάθαρης φιλοσοφίας μπορεί να βοηθήσει τους 

εργαζόμενους να κάνουν τη μετάβαση στον νέο οργανισμό (Buono and Bowdwitch, 1989). 

 

Ο δεύτερος λόγος μίας αποτυχίας εξαγοράς / συγχώνευσης είναι η έλλειψη κατανόησης της 

φύσης, δηλαδή της πραγματικής αξίας, των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να 

αποκτηθούν. Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στην περίπτωση μίας μη κατάλληλης 

συμφωνίας, εξαιτίας της ανεπαρκούς πληροφόρησης. Κατά την αξιολόγηση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η εταιρεία-στόχος, οι αγοραστές θα πρέπει να 

‘ζυγίσουν’ αν τα αναμενόμενα κέρδη μέσα από τη μείωση του κόστους και των συνεργειών 

ξεπερνούν το κόστος από την απόκτηση και ενσωμάτωση των νέων περιουσιακών στοιχείων. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν τα μη απτά στοιχεία της εταιρείας-

στόχου, όπως είναι η ποιότητα της ηγεσίας, η ταχύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 

ύπαρξη ταλέντων στον οργανισμό, ο βαθμός στον οποίον οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, αλλά και η εταιρική εικόνα (Calipha et al., 2010). 

 

Ένας τρίτος παράγοντας είναι οι αντιδράσεις των πελατών και των ανταγωνιστών. Πολλές 

εταιρείες έχουν μάθει ότι οι πελάτες δεν είναι πάντα ως πρόθυμοι να αποδεχθούν μία 

εξαγορά / συγχώνευση σε αντίθεση με τους μετόχους, αν αυτή η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει 

στην υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος / υπηρεσιών, ή την αύξηση των τιμών. Αυτό 

μπορεί να αντιστραφεί στην περίπτωση που οι πελάτες λάβουν επαρκή πληροφόρηση και 

ενημέρωση σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την εξαγορά / συγχώνευση, αλλά και το πώς θα 

επωφεληθούν από αυτήν. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ο κίνδυνος η εταιρεία, καθώς είναι 

προσηλωμένη στις διαδικασίες της εξαγοράς / συγχώνευσης, να σταματήσει να 
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επικεντρώνεται στους πελάτες, αλλά και στις ενέργειες των ανταγωνιστών της. Ένας ακόμη 

κίνδυνος που υπάρχει είναι να προσεγγίσουν οι ανταγωνιστές το προσωπικό της εταιρείας, με 

πιθανότητα διαρροής πληροφοριών, αλλά και ταλέντων (Galpin, 2014). 

 

Επιπρόσθετοι λόγοι αποτυχίας μίας εξαγοράς / συγχώνευσης είναι οι κάτωθι (Coffey et al., 

2002): 

1. Μη ικανότητα μεγιστοποίησης των ενδεχόμενων συνεργειών 

2. Επιλογή λανθασμένου τύπου και επιπέδου ενσωμάτωσης 

3. Έλλειψη ξεκάθαρης διαδικασίας για το χειρισμό της εφαρμογής της εξαγοράς / 

συγχώνευσης 

4. Κακό management των θεμάτων που άπτονται του οργανισμού και της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων 

5. Μη αποτελεσματική ηγεσία για τη διαχείριση των προαναφερθέντων ζητημάτων 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις 

συγχωνεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό 

των επιχειρήσεων, όπως ανασφάλεια, καθώς και φόβος για πιθανή μείωση μισθών. Επιπλέον, 

σημαντικές είναι και οι πολιτισμικές συγκρούσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν, καθώς και οι 

διαφορές στο επίπεδο ηγεσίας της εκάστοτε επιχειρηματικής οντότητας. Τέλος, το σύνδρομο 

της συγχώνευσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μειονέκτημα (Καρούτσου, 2017).  

 

1.3 Στατιστικά στοιχεία εξαγορών και συγχωνεύσεων 

 

1.3.1 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις διεθνώς 
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Δεδομένης της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2008, αξίζει να αναφερθούν ορισμένα 

στατιστικά στοιχεία για τις δύο αυτές περιόδους, δηλαδή πριν και μετά την κρίση. Το 2007 οι 

παγκόσμιες εξαγορές και συγχωνεύσεις άγγιξαν το ιστορικό επίπεδο των 4,83 τρισ. δολαρίων 

σε όγκο ανακοινωθεισών συμφωνιών. Το ποσό αυτό ξεπέρασε κατά 23% το αντίστοιχο ποσό 

του 2006 που άγγιξε τα 3,91 τρισ. δολάρια. Εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης, όμως, το 

δεύτερο εξάμηνο το 2007 παρατηρείται μείωση, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 

(Διάγραμμα 3). Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο ο όγκος των συναλλαγών ξεπέρασε τα 

2,7 τρισ. δολάρια, ενώ το δεύτερο εξάμηνο ο όγκος αυτός μειώθηκε κατά 21%. Ειδικά το 

Σεπτέμβριο του 2007, ο όγκος των 216 δις δολαρίων που ανακοινώθηκε κατέστησε το μήνα 

αυτό ως εκείνον με το χαμηλότερο ποσό από το Νοέμβριο του 2005. 

 

Το δεύτερο εξάμηνο το 2007 ανακοινώθηκε 376 συμφωνίες με αξία άνω του ενός δισ. 

δολαρίων, ενώ στο πρώτο εξάμηνο υπήρχαν 466 συμφωνίες. Οι συμφωνίες άνω των 10 δισ. 

δολαρίων μειώθηκαν από 29 το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε 17 το δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, 

ο μέσος όρος του μεγέθους των συμφωνιών μειώθηκε κατά 30%, από 260 εκατομμύρια 

δολάρια σε 187 εκατομμύρια δολάρια.  

Σημαντική επίπτωση είχε η χρηματοοικονομική κρίση και στην περίοδο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των εξαγορών και συγχωνεύσεων: από 85 ημέρες που ήταν ο μέσος όρος το 

πρώτο εξάμηνο, σε 91 ημέρες το δεύτερο εξάμηνο του 2007. 
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Διάγραμμα 3. Αξία και όγκος παγκόσμιων εξαγορών και συγχωνεύσεων, 2002-2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 10 

 

Αναφορικά με τον κλάδο που είχε τις περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 4), ήταν ο τομέας των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, με 720 δισ. δολάρια, που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
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Διάγραμμα 4. Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά κλάδο, 2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 11 

 

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών και των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζουν την περίοδο 1997-

2007 τη μεγαλύτερη κινητικότητα στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων με 22% και 

21% αντίστοιχα (Διάγραμμα 5). 
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Διάγραμμα 5. Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά κλάδο, 1997-2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 27 

 

Επιπρόσθετα, οι εχθρικές ή αυτόκλητες προσφορές αυξήθηκαν το 2007, από 374 το 2006 σε 

949 το 2007. Παρά το γεγονός ότι ο όγκος για αυτές τις προσφορές αυξήθηκε κατά 36% το 

2007 σε σύγκριση με το 2006 (929 δις δολάρια το 2007 από 683 δις δολάρια το 2006), ο όγκος 

ήταν ακόμα μικρός σε σχέση με το ρεκόρ του ενός τρισ. δολαρίων το 1999. Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 3) αποτυπώνονται οι πέντε κυριότερες ανακοινώσεις παγκόσμιων 

συναλλαγών στον τομέα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων για το έτος 2007. 
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Πίνακας 3. Πέντε κυριότερες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως, 2007 

Ανακοίνωση Στόχος 
Χώρα 

στόχου 
Αγοραστής 

Χώρα 
αγοραστή 

Αξία 
συμφωνίας 

(σε δισ. 
δολάρια) 

08.11.2007 RioTinto 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

BHP Billiton Αυστραλία 152 

25.04.2007 
ABN Amro 

Holding 
Ολλανδία 

Royal Bank of 
Scotland Group; 
Banco Santander 

Central 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

95,6 

Hispano; 
FortisGroup 

31.01.2007 Kraft Foods Η.Π.Α. 
Υπάρχοντες 

μέτοχοι 
Η.Π.Α. 56,1 

02.04.2007 Endes Ισπανία ENEL; Acciona Ιταλία 52,6 

29.06.2007 BCE (93,7%) Καναδάς 

Providence Equity 
Partners; Teachers 

Private Capital; 
Madison Dearborn 

Καναδάς 48,5 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 14 

 

Οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις εκπροσωπούν το 41% του συνολικού όγκου που 

ανακοινώθηκε το 2007 με 1.99 τρισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση έως και 78% από 1.12 

τρισ. δολάρια το 2006. Οι Η.Π.Α. ήταν η πιο στοχοθετημένη χώρα από ξένους αγοραστές με 

363 δισ. δολάρια σε ανακοινωθείσες συμφωνίες το 2007, με αύξηση περίπου 67% σε σύγκριση 

με το 2006 (218 δισ. δολάρια). Στην Ολλανδία παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση: 

642% (188 δισ. δολάρια), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η ηγέτιδα αγοράστρια χώρα, με 
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συμφωνίες αξίας 307 δισ. δολαρίων το 2007 από 83 δισ. δολάρια το 2006, εξαιτίας κυρίως 

πέντε προσφορών πάνω από 10 δισ. δολάρια. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 6), αποτυπώνεται η διαφορά μεταξύ των Η.Π.Α. και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Η.Π.Α. είναι αναμφίβολα η κύρια δύναμη στον τομέα των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων, καθώς μεταξύ 1997 και 2007 φιλοξένησαν περισσότερα από 12,5 τρις 

δολάρια σε αξία συμφωνιών σε περίπου 100.000 συναλλαγές. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και 

αποτελεί τη δεύτερη κύρια δύναμη, έχει την ίδια περίοδο λιγότερο από το 1/4 της αξίας των 

συναλλαγών των Η.Π.Α. 

 

Διάγραμμα 6. Εξαγορές και συγχωνεύσεις Η.Π.Α. vs. Ηνωμένου Βασιλείου, 1997-2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 14 
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Εκτός των δύο προαναφερθέντων χωρών, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α., η 

Γερμανία είχε τις περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις την περίοδο 1997-2007, με 

δεύτερη τη Γαλλία (Πίνακας 4). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι χώρες του BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία και Κίνα) ξεκίνησαν και εκείνες εκείνη τη δεκαετία να έχουν σημαντική παρουσία στον 

τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, κάτι που οδηγούσε στο συμπέρασμα, τουλάχιστον 

μέχρι και πριν τη χρηματοοικονομική κρίση του 2007, στο ότι οι χώρες αυτές θα έκλειναν το 

κενό με τις χώρες της Ευρώπης. 

 

Πίνακας 4. Αξία συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων ανά χώρα, 1997-2007 (φθίνουσα 

σειρά) 

Χώρα Αξία συμφωνιών (σε δισ. δολάρια) 

Γερμανία 1.347,20 

Γαλλία 1.222,60 

Ιαπωνία 1.204,00 

Καναδάς 1.086,80 

Αυστραλία 590,80 

Κίνα 531,00 

Ρωσία  415,30 

Βραζιλία 299,00 

Ινδία 163,50 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 25 
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Διάγραμμα 7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά χώρα, 1997-2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 25 

 

Όσον αφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις για την περίοδο 1997-2007 σε παγκόσμιο 

επίπεδο, όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5,) στις ΗΠΑ καταγράφηκε 

αύξηση τις περιόδους 1997-2000 και 2005-2007, ενώ στις χώρες της Ασίας και ΕΜΕΑ (Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή, Αφρική) παρατηρείται σημαντική αύξηση. Μάλιστα, από το 2005 οι χώρες 

ΕΜΕΑ ξεπέρασαν τις Η.Π.Α. για πρώτη φορά και έγιναν η ηγέτιδα περιοχή σε όρους όγκου 

συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ το 2007 ξεπέρασα τις ΗΠΑ και σε όρους αξίας 

συμφωνιών ‘deal value’ (Διάγραμμα 8). 
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Πίνακας 5. Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά περιοχή, 1997-2007 

  Αξία συμφωνιών Όγκος συναλλαγών 

  Αμερική Ασία-Ειρηνικός ΕΜΕΑ Αμερική Ασία-Ειρηνικός ΕΜΕΑ 

1997 1.035,30 106,00 407,00 10.959,00 1.376,00 5.575,00 

1998 1.637,30 109,60 570,70 12.832,00 2.315,00 8.076,00 

1999 1.741,70 252,00 1.228,30 12.935,00 3.742,00 11.079,00 

2000 1.842,40 334,60 1.158,50 12.507,00 5.149,00 1.354,00 

2001 927,90 226,90 600,20 10.093,00 4.824,00 12.147,00 

2002 571,00 190,40 560,90 9.048,00 5.593,00 10.718,00 

2003 642,10 229,90 580,80 8.758,00 5.081,00 9.325,00 

2004 964,90 336,20 760,00 9.670,00 6.793,00 9.781,00 

2005 1.326,20 498,90 1.112,30 9.945,00 9.218,00 11.959,00 

2006 1.794,80 584,20 1.537,80 9.591,00 11.194,00 12.644,00 

2007 1.984,70 743,80 2.144,60 10.583,00 13.571,00 13.108,00 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 23 
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 Διάγραμμα 8.  Εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά περιοχή, 1997-2007 

 

Πηγή: Financier Worldwide, 2008, σελ. 23 

 

 

Κατά την περίοδο 2009-2014, οι περισσότερες συναλλαγές (σε τεκμαρτά τέλη) στον τομέα των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων ήταν στην Αμερική, με υψηλότερη αξία το τέταρτο τρίμηνο 

του 2012, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 9). 
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Διάγραμμα 9. Τεκμαρτά τέλη εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως, 2009-2014 

 

Πηγή: Thomson Reuters, 2014 

 

Αναφορικά με τον τομέα στον οποίον διεξήχθησαν οι περισσότερες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις σε όρους αξίας, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 10), 

διεξήχθησαν περισσότερες στον τομέα ενέργειας (16,6%). Αντίθετα, χαμηλή αξία είχαν οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας (8,4%), ενώ οι χαμηλότερες 

σημειώθηκαν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (4,7%), λιανικού εμπορίου (3,8%) και 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (3,2%). 
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Διάγραμμα 10. Εξαγορές και συγχωνεύσεις παγκοσμίως βάσει αξίας, 2014 

 

               Πηγή: Thomson Reuters, 2014 

 

Το 2015 υπήρξε το έτος με τη μεγαλύτερη αξία εξαγορών και συγχωνεύσεων από το 2010 και 

έπειτα, με την αξία αυτή να αγγίζει 6,144 δις δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με την υπηρεσία 

Statista (2016a). Η παγκόσμια αξία των συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τομέα 

ενέργειας, ορυχείων και βοηθητικών εφαρμογών ήταν 636,9 δισ. δολάρια, ενώ για τον τομέα 

της τεχνολογίας η αξία ήταν 422,5 δισ. δολάρια και για τον τομέα της τηλεπικοινωνίας μόλις 

260,1 δισ. δολάρια, με τους δύο αυτούς τομείς να έχουν την μικρότερη αξία συναλλαγών 

(Statista, 2016b). 

Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα, το 2016 οι εταιρίες ανακοίνωσαν περί τις 44.000 συναλλαγές, 

έναντι 45.000 συναλλαγών το 2015 (Διάγραμμα 11). 
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Διάγραμμα 11. Αριθμός συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως, 2001-2016  

 

Πηγή: Μ&Α Statistics, 2016 

 

1.3.2 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρώπη 
 

Κατά το έτος 2014, το 40% των 20 σημαντικότερων συμφωνιών αφορούν στον κλάδο των 

Τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και Τεχνολογίας με συνολική αξία 59.537 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί 

στο 38% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Επίσης, το 15% των σημαντικότερων 

ευρωπαϊκών συναλλαγών αφορούν σε καταναλωτικές υπηρεσίες, ενώ ακολουθούν ο κλάδος 

ακινήτων και ο φαρμακευτικός κλάδος που αντιπροσωπεύουν το 10% των 20 σημαντικότερων 

συναλλαγών έκαστος. 
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Πίνακας 6. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρώπη, 2014 

Κλάδος 
Αξία συναλλαγής (εκ. 

€) 
% Αξίας 

Πλήθος 
συναλλαγών 

Ποσοστό 
συναλλαγών 

Τηλεπικοινωνίες 59.537 37,50% 8 40% 

Κλάδος κατασκευών 32.474 20,50% 2 10% 

Καταναλωτικά 
προϊόντα 

19.079 12,00% 2 15% 

Ακίνητα 15.562 9,80% 2 10% 

Φαρμακευτική 14.106 8,90% 2 10% 

Χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες 

7.008 4,40% 1 5% 

Βιομηχανικά 
προϊόντα 
/υπηρεσίες 

5.771 3,60% 1 5% 

Ενέργεια 5.100 3,20% 1 5% 

Γενικό σύνολο 158.638   20   

 

Πηγή: Price Waterhouse Coopers, 2015 

 

Κατά το έτος 2015 παρατηρείται στην Ευρώπη μία αύξηση του αριθμού των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων σε σύγκριση με το 2014, καθώς ο αριθμός τους ανήλθε σε 17.092 έναντι 15.885 

τον προηγούμενο χρόνο, ενώ το 2016 καταγράφεται μείωση σε σχέση με το 2015 (Διάγραμμα 

12). 
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Διάγραμμα 12. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρώπη έως το 2015 

 

Πηγή: Μ&Α Statistics, 2016 

 

1.3.3 Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 
 

Το 2014 η αξία συναλλαγών των εξαγορών και συγχωνεύσεων άγγιξε τα 5,1 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτι που αντανακλά  

βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η μέση τιμή συναλλαγής 

μειώθηκε κατά 65%, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 13), από 

201 εκ. ευρώ σε 70 εκ. ευρώ, με την αξία των ολοκληρωμένων συναλλαγών με ελληνικές 

εταιρείες να ανέρχεται στα 2 δισ. Ευρώ. 
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Αρκετές από αυτές τις εξαγορές και συγχωνεύσεις αφορούν επιχειρήσεις ελληνικών 

συμφερόντων, που όμως έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό Όπως παρατηρούμε 

λοιπόν στο πιο κάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 13), οι συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων 

ανήλθαν σε 528 εκ. Ευρώ, με τον τραπεζικό τομέα να αντιστοιχεί στο 48% της αξίας 

συναλλαγών, ενώ το 30% των συναλλαγών αφορούσαν τον κλάδο των ακινήτων (Price 

Waterhouse Coopers, 2015).  

 

Διάγραμμα 13. Εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων, 2014 

 

 

Πηγή: Price Waterhouse Coopers, 2015 
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Επίσης, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμμετείχαν στρατηγικοί επενδυτές, 

ανήλθαν σε 4,8 δισ. Ευρώ και αφορούσαν σχεδόν πλήρως τις τράπεζες. Όπως φαίνεται από 

τον πίνακα 7, πραγματοποιήθηκαν επτά συμφωνίες μειοψηφικών πακέτων κατά το έτος 2014 

(Price Waterhouse Coopers, 2015).  

Πίνακας 7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις μειοψηφικών πακέτων στην Ελλάδα, 2014 

Ανακοίνωση 
Περιγραφή 
συναλλαγής 

Προέλευση Κλάδος 

Αξία 
συν
αλλ
αγής 

(€ 
εκ.) 

Πολλαπλασιαστ
ές 

    Αγοραστή 
Εται-

ρείας -
Στόχου 

    

Αξία 
επιχεί-
ρησης/
Κ ΠΤΦΑ 

Τιμή/
ΚΠΦ* 

Μάιος 

Ο όμιλος Marfin 
Investment Group 
και η Τράπεζα 
Πειραιώς, 
προχώρησαν σε 
εταιρική 
αναδιάρθρωση 
μέσω ανταλλαγής 
χρέους με χρέους 
και χρέους με ίδια 
κεφάλαια. Η 
Τράπεζα Πειραιώς 
κατόπιν της 
μερικής 
μετατροπής 
κατέχει το 17,7% 
του μετοχικού 
κεφαλαίου της 
MIG 

Ελλάδα Ελλάδα Τράπεζες 252 ΜΕ ΜΕ 
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Ιούνιος 

Η Eurobank 
πούλησε 
συμμετοχή 
ποσοστού 13,5% 
που κατείχε στη 
Eurobank 
Properties 
(Grivalia) στην 
Capital και 
Wellington 
Management 

ΗΠΑ Ελλάδα Ακίνητα 120 ΜΕ ΜΕ 

Απρίλιος 

Το αμοιβαίο 
κεφάλαιο 
αντιστάθμισης 
κινδύνου με έδρα 
στη Νέα Υόρκη 
Paulson & Co. 
απέκτησε το 10% 
της ΕΥΔΑΠ 

ΗΠΑ Ελλάδα 

Υπηρε-
σίες 
κοινής 
ωφέλειας 

86 5,4 13,9 

Ιούλιος 

Η Qatar 
Petroleum 
International 
απέκτησε το 25% 
της Heron II 
(Όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ) 

Κατάρ Ελλάδα Ενέργεια 43 7,8 16,1 

Αύγουστος 

Η MIG πούλησε 
συμμετοχή 35% 
που κατείχε στην 
MIG Real Estate 
REIC, στην NBG 
Pangaea REIC 
έναντι € 12,3 εκ 

Ελλάδα Ελλάδα Ακίνητα 12 ΜΕ ΜΕ 

Οκτώβριος 

Η Calzedonia 
Holding S.p.A. 
ανακοίνωσε την 
εξαγορά του 49% 
της Calin Α.Ε. 
(θυγατρική της 
ΕΛΒΕ Α.Ε.) 

Ιταλία Ελλάδα Λιανική 11 4,2 7,8 
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Ιούνιος 

Ο Όμιλος 
Βlacksummit 
Financial Group 
απέκτησε το 
10,85% της 
Quality and 
Reliability Α.Ε. 
καιτο 5,04% 
τηςEuroconsultant
sΑ.Ε. 

ΗΠΑ Ελλάδα 
Υπηρε- 

σίες 
4 ΜΕ ΜΕ 

Αύγουστος 

Η Fortress 
Investment Group 
σύναψε 
στρατηγική 
συμφωνία με την 
Attica Holdings 
Α.Ε., καλύπτοντας 
πλήρως την 
έκδοση 
μετατρέψιμου 
ομολόγου από την 
BlueStarFerries 

ΗΠΑ Ελλάδα 
Ναυτι- 

λία 
75 ΜΕ ΜΕ 

 

Πηγή: Price Waterhouse Coopers, 2015 

 

*ΜΕ: Μη εφαρμόσιμο είτε λόγω αρνητικών ΚΠΤΦΑ, είτε λόγω αρνητικών ΚΠΦ είτε για άλλους 

λόγους 

** Συναλλαγή Χρέους η οποία δεν περιλαμβάνει Ίδια Κεφάλαια  

 

Δύο από τις συμφωνίες αυτές αφορούν τον κλάδο ακινήτων (26%), πιο συγκεκριμένα το έργο 

του Ελληνικού και την Αστήρ Παλλάς και ανήλθαν σε 1,3 δισ. Ευρώ. Οι πέντε συμφωνίες του 

κλάδου τηλεπικοινωνιών (Antcor, Crypteia, Hellas online, Infobank, Intralot Telecom) ανήλθαν 

σε 335 εκ. Ευρώ. Οι τρεις συμφωνίες που συνάφθηκαν στον κλάδο της βιομηχανίας αποτελούν 
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το 12% της συνολικής αξίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τέλος, οι συμφωνίες 

μειοψηφικών πακέτων ανέρχονται σε 528 εκ. Ευρώ και αφορούν κυρίως αναδιαρθρώσεις 

δανείων στις τραπεζικές υπηρεσίες (47,7%) και σε κλάδους όπως μεταφορές, ακίνητα, 

ενέργεια, βιομηχανία, ναυτιλία (Διάγραμμα 14). 

Διάγραμμα 14. Εξαγορές και συγχωνεύσεις με μειοψηφικά πακέτα, 2014 

 

Πηγή: Price Waterhouse Coopers, 2015 

 

1.3.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εξαγορών και συγχωνεύσεων  
 

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου εισαγωγής σε μία χώρα είναι ότι επιτρέπει στις 

εταιρείες που συμμετέχουν να εκμεταλλευθούν πιθανές συνέργειες, ενώ επίσης η 
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συγκεκριμένη μορφή επένδυσης έχει όφελος και για τις δύο εταιρείες (Raff et al., 2007). Οι 

Becker και Fuest το 2008, σε έρευνά τους, εξέτασαν τη μέθοδο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων από τη σκοπιά της φορολογικής πολιτικής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, 

αφού οι εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν συνεπάγονται μετεγκατάσταση των εταιρικών 

κεφαλαίων, αλλά μια αλλαγή στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δικαιωμάτων και αφού οι 

εξαγορές είναι λιγότερο ευαίσθητες σε ζητήματα φορολογίας - επειδή οι φόροι είναι πιθανό 

να κεφαλαιοποιηθούν στην τιμή αγοράς των ακίνητων στοιχείων του ενεργητικού - οι 

επενδύσεις μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων τείνουν να μειώσουν τις επιπτώσεις του 

φορολογικού ανταγωνισμού. 

 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων είναι ο αντίκτυπος που 

έχουν στους εργαζομένους και κατά συνέπεια στην επίδοση των εταιρειών. Η έμφαση που 

δίνεται στις σχέσεις εντός των οργανισμών μετά τη συγχώνευση / εξαγορά αποτελεί σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της επιτυχίας ή μη της εξαγοράς / συγχώνευσης (Hsu and Chen, 

2006). Σύμφωνα με τους Kusstatscher and Cooper (2005), στις περισσότερες περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων η εταιρεία που είναι δυνατότερη, συνήθως, θεωρεί δεδομένο να  λειτουργεί 

και επενδύει καλύτερα από την «ασθενέστερη» επιχείρηση. Για αυτό τον λόγο, επιβάλλουν τη 

στρατηγική τους, τις διαδικασίες τους  και τα προϊόντα τους στην «ασθενέστερη» εταιρεία. Οι 

άνθρωποι πρέπει να αποδεχτούν τα παραπάνω αισθάνονται ανεπιτυχής και αντιδρούν 

συναισθηματικά, είτε με επιθετικότητα είτε με απογοήτευση.  

 

Επίσης, αυτή η κατάσταση είναι παρόμοια σε σχέσεις που χαρακτηρίζονται από ισότητα, όταν 

τα άτομα, τα οποία βρίσκονται σε ηγετική θέση, συναντούν τους νέους τους συναδέλφους 

προκειμένου να βρουν τις πιθανές δυνατότητες για μελλοντικές συνεργασίες. Επιπλέον, θα 

πρέπει να ελέγξουν ποιος κατασκευάζει καλύτερα προϊόντα, ποιος χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικές διαδικασίες, ποιος δουλεύει ποιο αποτελεσματικά και κατά συνέπεια ποιος 

είναι πιο επιτυχημένος (Kusstatscher and Cooper, 2005). Οι άνθρωποι της «ασθενέστερης» 

εταιρείας συχνά  αισθάνονται απογοητευμένοι και ντρέπονται που κρίνονται αποτυχημένοι 
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και αισθάνονται εξαντλημένοι. Επίσης, σύμφωνα με τους Appelbaum et al. (2000), όταν οι 

πρώτοι συνάδελφοι τους και φίλοι τους έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και έχουν αποχωρήσει 

από την εταιρεία, η θλίψη εξαπλώνεται ανάμεσα στους απομείναντες, οι οποίοι συχνά 

αισθάνονται εκτός από τη συμπόνια για τους συναδέλφους τους και μια αίσθηση ενοχής. Αυτό 

το φαινόμενο είναι επίσης γνωστό και ως «σύνδρομο των επιζησάντων».    

 

Εκτός των παραπάνω, τα άτομα συνδέονται στενά με τον προ της συγχώνευσης οργανισμό και 

ως εκ τούτου τείνουν να προσδιορίζονται μέσα από την ταυτότητα που είχε ο οργανισμός πριν 

από τη συγχώνευση. Υπό το πρίσμα της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, η συγχώνευση 

αποτελεί απειλή για το ανθρώπινο δυναμικό και κατ’ επέκταση αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για τη διαμόρφωση μίας νέας αυτοαντίληψης μέσα από τον οργανισμό που 

δημιουργείται με τη συγχώνευση. Αυτό ισχύει περισσότερο για τα άτομα που είναι πολύ 

δεμένα με τον προ της συγχώνευσης οργανισμό και απορρίπτουν την ιδέα να προσδιοριστούν 

μέσα από τον συγχωνευμένο οργανισμό. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει και σε 

αρνητική συμπεριφορά έναντι των ατόμων που προέρχονται από τον άλλον οργανισμό 

(Tarrant et al., 2001).  

 

Οι συνέπειες αυτής της συναισθηματικής αναταραχής είναι η μειωμένη υποκίνηση, η χαμηλή 

ικανοποίηση από την εργασία και η μειωμένη αφοσίωση προς την επιχείρηση. Πιο 

συγκεκριμένα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν μετά από 

μία συγχώνευση είναι η δυσαρέσκεια των εργαζομένων λόγω της αλλαγής στον οργανισμό. 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν οι Tiernan et al. (2002), αλλά και οι Buono et al. (1988) οι 

εργαζόμενοι τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι μετά από την οργανωτική αλλαγή που έχει 

λάβει χώρα. Οι Buono et al. (1988) επικεντρώνονται περισσότερο στη μείωση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων λόγω της αλλαγής ή και της απώλειας της κουλτούρας του 

οργανισμού. Αντίθετα, οι Tiernan et al. (2002) δίνουν έμφαση στη διατήρηση ή την απώλεια 

των θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό μίας εταιρείας είναι δυνατό να μείνει ικανοποιημένο μετά από τη συγχώνευση στην 
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περίπτωση που δεν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στις θέσεις εργασίας, όπως για 

παράδειγμα δυσμενείς μεταθέσεις και απολύσεις.  

 

Η έρευνα του Pasha (2010) στοχεύει στο να προσδιορίσει εκείνους τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση του οργανισμού μετά από μία συγχώνευση. Το κύριο αποτέλεσμα 

της έρευνας είναι ότι η απόδοση της εταιρείας επηρεάζεται από την ικανοποίηση του 

εργατικού δυναμικού. Πέρα από αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ισχυρά 

στοιχεία για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της συμμετοχής των εργαζομένων στη 

λήψη αποφάσεων και της ικανοποίησης, της υποκίνησης και της απόδοσης των εργαζομένων.  

 

Επίσης, πολλά μέλη των επιχειρήσεων που προχωρούν σε μια συγχώνευση, πολλές φορές 

αναζητούν στην αγορά νέες θέσεις εργασίας. Ως συνέπεια, οι πιο αποδοτικοί υπάλληλοι 

αρχίζουν, εθελοντικά, να αποχωρούν από την αβέβαια και εξουθενωτική κατάσταση και 

αρχίζουν να αποδέχονται προσφορές από άλλους οργανισμούς. Πολλές φόρες, αυτό οδηγεί, 

μετά τις απολύσεις, σε μαζικές εξόδους  (Kusstatscher and Cooper, 2005). Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τους Barouch and Woodward (1998), τόσο οι διευθυντές όσο και οι υπάλληλοι, 

από τις καλές προετοιμασμένες συγχωνεύσεις, διέπονται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό 

άγχους, ο οποίος οφείλεται στο υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, τον αυξημένο φόρτο εργασίας 

και τις υψηλές προσδοκίες της επιτυχίας. Επιπλέον, οι αντιδράσεις του  στρες (συμπτώματα 

του στρες), η μειωμένη ευημερία και η επιδείνωση της υγείας είναι οι συνέπειες που 

εμφανίζονται τους μήνες μετά τη συγχώνευση. Τα διοικητικά στελέχη  θίγονται ιδιαίτερα από 

το φαινόμενο αυτό.   

 

Εκτός των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι εγείρονται και ορισμένες ανησυχίες από τις 

συγχωνεύσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό, στη βάση των τριών τύπων αυτών (West's 

Encyclopedia of American Law, 2005). Πιο συγκεκριμένα, οι οριζόντιες συγχωνεύσεις εγείρουν 

τρία βασικά προβλήματα ανταγωνισμού. Το πρώτο είναι η εξάλειψη του ανταγωνισμού μεταξύ 
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των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι οποίες, ανάλογα με το μέγεθός τους, θα μπορούσαν να 

είναι σημαντικές. Το δεύτερο είναι ότι η ενοποίηση των εργασιών των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική ισχύ στην αγορά και θα μπορούσε να 

επιτρέψει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση να αυξήσει τις τιμές με τη μείωση της παραγωγής 

μονομερώς. Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι, με την αύξηση της συγκέντρωσης στη σχετική αγορά, 

η συγχώνευση θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα των υπόλοιπων συμμετεχόντων της 

αγοράς να συντονίζουν τις αποφάσεις τους όσον αφορά στις τιμές και την παραγωγή τους. Ο 

φόβος δεν είναι ότι οι φορείς ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε μυστική συνεργασία, αλλά ότι 

η μείωση του αριθμού των μελών της βιομηχανίας μπορεί να ενισχύσει σιωπηρά τον 

συντονισμό της συμπεριφοράς των εταιρειών (West's Encyclopedia of American Law, 2005). 

 

Στην κάθετη συγχώνευση, όπως ήδη αναφέρθηκε, διακρίνονται δύο βασικοί τύποι. Η 

αντικατάσταση των ανταλλαγών της αγοράς με τις εσωτερικές μεταφορές μπορεί να 

προσφέρει δύο σημαντικά οφέλη. Πρώτον, η κάθετη συγχώνευση εσωτερικεύει όλες τις 

συναλλαγές μεταξύ του παραγωγού και του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου, μετατρέποντας 

έτσι μια δυνητικά εχθρική σχέση σε κάτι σαν εταιρική σχέση. Δεύτερον, η εσωτερίκευση 

μπορεί να δώσει στο management περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους για την 

παρακολούθηση και τη βελτίωση των επιδόσεων. 

 

Η κάθετη ολοκλήρωση μέσω συγχώνευσης δεν μειώνει το συνολικό αριθμό των οικονομικών 

φορέων που δραστηριοποιούνται σε ένα επίπεδο της αγοράς, αλλά μπορεί να οδηγήσει στο να 

αλλάξουν τα πρότυπα συμπεριφοράς του συγκεκριμένου κλάδου. Είτε στην προς τα εμπρός 

είτε στην προς τα πίσω ολοκλήρωση, η νεοαποκτηθείσα εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να 

ασχοληθεί μόνο με την εξαγοράζουσα εταιρεία, αλλάζοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

προμηθευτών, των πελατών, ή των ανταγωνιστών: οι προμηθευτές μπορούν να χάσουν μια 

αγορά για τα προϊόντα τους, η λιανική πώληση μπορεί να στερηθεί των προμηθειών, οι 

ανταγωνιστές μπορεί να διαπιστώσουν ότι τόσο οι προμηθευτές όσο και η αγορά είναι 

μπλοκαρισμένοι. Οι δυνατότητες αυτές εγείρουν την ανησυχία ότι η κάθετη ολοκλήρωση θα 
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αποκλείσει τους ανταγωνιστές, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή 

στους πελάτες. Οι κάθετες συγκεντρώσεις μπορεί να είναι αντίθετες προς τον ανταγωνισμό, 

διότι η περιχαρακωμένη ισχύς τους στην αγορά μπορεί να παρεμποδίσει νέες επιχειρήσεις να 

εισέλθουν σε αυτήν(West's Encyclopedia of American Law, 2005). 

 

Οι συσπειρωμένες συναλλαγές μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, που κυμαίνονται από 

βραχυπρόθεσμες κοινοπραξίες, μέχρι ολοκλήρωση μέσω συγχωνεύσεων. Ανεξάρτητα από τη 

μορφή τους, οι συσπειρωμένες συναλλαγές περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές. Ως εκ τούτου, μια συναλλαγή ετερογενών 

δραστηριοτήτων δεν έχει συνήθως καμία άμεση επίπτωση στον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει 

καμία μείωση ή άλλη μεταβολή στον αριθμό των επιχειρήσεων στην αγορά είτε στην 

αποκτηθείσα εταιρεία, είτε στην εταιρεία που έχει αποκτήσει την εταιρεία-στόχο. Οι 

συγχωνεύσεις ετερογενών δραστηριοτήτων μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες / προϊόντα σε μια 

αγορά ή «ζήτηση» για τις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι στους επιχειρηματίες ρευστότητας σε μια 

ανοιχτή τιμή αγοράς και με ένα βασικό κίνητρο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η 

απειλή της εξαγοράς θα μπορούσε να αναγκάσει τα υφιστάμενα στελέχη να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα σε ανταγωνιστικές αγορές. Αυτού του είδους οι συγχωνεύσεις παρέχουν 

επίσης ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος κεφαλαίου.  

 

Από την άλλη, ωστόσο, μπορεί να μειώσουν το μέλλον του ανταγωνισμού με την κατάργηση 

της δυνατότητας που η εξ αγοράζουσα επιχείρηση θα έχει αν εισέλθει ανεξάρτητα στην αγορά 

της εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η συγχώνευση ετερογενών δραστηριοτήτων, επίσης, μπορεί 

να μετατρέψει μια μεγάλη επιχείρηση σε ηγέτιδα, με ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, ή αλλιώς να καταστήσει δύσκολο για άλλες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην 

αγορά. Αυτό το είδος της συγχώνευσης μπορεί επίσης να μειώσει τον αριθμό των μικρότερων 

εταιρειών και μπορεί να αυξήσει την πολιτική εξουσία της νέας εταιρείας, αλλοιώνοντας έτσι 

τους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους της διατήρησης ανεξάρτητων κέντρων λήψης 
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αποφάσεων, που εγγυώνται μικρές επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και τη διατήρηση των 

δημοκρατικών διαδικασιών (West's Encyclopedia of American Law, 2005). 

Συνολικά, ο αντίκτυπος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων είναι πολύ μεγάλο, τόσο στην 

οικονομία μίας χώρας, όσο και στους εργαζομένους. Στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 8), 

αποτυπώνεται ο αντίκτυπος αυτός με βάση τη διεθνή εμπειρία. 

 Πίνακας 8.  Αντίκτυπος εξαγορών και συγχωνεύσεων 

Μείωση της απασχόλησης, κυρίως στο χαμηλής ειδίκευσης δυναμικό, σε συνδυασμό 
με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και πρόωρης συνταξιοδότησης 

Δυσμενείς αλλαγές στους όρους εργασίας και απόπειρες μονομερούς επιβολής 
κανονισμών εργασίας 

Σημαντικές μεταβολές στο ρόλο και τα καθήκοντα των στελεχών με κατεύθυνση την 
ευελιξία και την πολυδυναμία (αξιολόγηση εργασίας, καθορισμός διαφορετικών 
αρμοδιοτήτων που μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στον τόπο, τον χρόνο και τα 
καθήκοντα εργασίας, τρόπους αμοιβής) 

Σχετική αύξηση της απασχόλησης στο ειδικευμένο και νεότερο προσωπικό 

Σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης και εναρμόνισης των διαφορετικών συστημάτων 
διοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης της εργασίας 

Συστήματα εργασιακών σχέσεων πολλαπλών ταχυτήτων στην ίδια επιχείρηση 

Επιθετική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού 

Μονομερείς ρυθμίσεις στην βάση του διευθυντικού δικαιώματος 

Προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και δομής 
των φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων 

 

Πηγή: Κουζής, 2008, σελ. 31 
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Οι επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων στην απασχόληση είναι αρκετά 

σημαντικές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι μετά από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008 

υπήρξε μείωση των θέσεων εργασίας σε πολλές χώρες, σε συνδυασμό με μείωση του ΑΕΠ. 

Έτσι, η προηγούμενη δεκαετία χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές περιόδους: α) η πρώτη 

περίοδος οικονομικής ευρωστίας μεταξύ 2003 και 2008, όπου δημιουργήθηκαν περίπου 16 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ-27, β) η δεύτερη περίοδος μετά το 2008 και τη 

χρηματοοικονομική κρίση, με μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας που έφτασαν τα έξι 

εκατομμύρια και αύξηση της ανεργίας, ιδίως στην Ουγγαρία, Ισπανία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, 

Λιθουανία, Λετονία, Ρουμανία και Πορτογαλία. Η ανεργία αυξήθηκε από 7% πριν από την 

χρηματοοικονομική κρίση σε πάνω από 11% στα μέσα του 2013. Τα επίπεδα οικονομικής 

δραστηριότητας το 2013 ήταν άνω των επιπέδων πριν από την κρίση μόνο σε επτά χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερμανία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σουηδία) 

(Eurofound, 2013). Στο πιο κάτω σχήμα (Διάγραμμα 15) απεικονίζεται η απασχόληση και η 

αλλαγή στο παραγόμενο προϊόν στην ΕΕ-28 για την περίοδο 2003-2013. 
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Διάγραμμα 15. Απασχόληση και ΑΕΠ στην ΕΕ-28, 2003-2013 

 

Πηγή: Eurofound, 2013, σελ. 41 

 

Το γεγονός ότι μετά το 2008 η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης των 

επιχειρήσεων ήταν μεγαλύτερη από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, απεικονίζεται και στο 

πιο κάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 16). 
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Διάγραμμα 16. Απώλεια και δημιουργία θέσεων εργασίας, 2003-2013 

 

Πηγή: Eurofound, 2013, σελ. 43 

 

 

1.4 Μαθήματα από το παρελθόν 

 

Σε μία προσπάθεια προσδιορισμού των λόγων που οδήγησαν στη δημιουργία αξίας στο χώρο 

των συμφωνιών στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, μέσα από την ανάλυση 2.500 συναλλαγών 

από το 1997 έως και το 2007, τέσσερα σημεία θα πρέπει να τονιστούν (Financier Worldwide, 

2008). 

 

Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ της δημιουργίας αξίας και του 

μεγέθους της συναλλαγής. Ωστόσο, μεγάλης κλίμακας συναλλαγές (πάνω από 1 δισ. δολάρια) 

τείνουν να καταστρέφουν την αξία, ενώ μικρής κλίμακας συναλλαγές (λιγότερο από 50 

εκατομμύρια δολάρια) τείνουν να οδηγούν στη δημιουργία αξίας. Για παράδειγμα, κατά την 
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περίοδο 2004-2005, οι συναλλαγές μικρής κλίμακας φαίνεται να έχουν μέση θετική απόδοση 

6% μετά από ένα χρόνο, σε σύγκριση με -5% για τις συναλλαγές μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, η 

μέση απόδοση σταθμισμένη με το ποσό της συναλλαγής είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο 

της μη σταθμισμένης απόδοσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναλλαγές μεγάλης κλίμακας 

τείνουν να καταστρέψουν περισσότερο την αξία σε σύγκριση με τις μικρές συναλλαγές. 

 

Το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι, η προηγούμενη εμπειρία του 

αγοραστή σε ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει επίδραση στη δημιουργία αξίας. Πιο 

συγκεκριμένα, όσοι έχουν εμπειρία από εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι πιο πιθανό να 

δημιουργήσουν αξία. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας θα 

επιτρέψει σε μία εταιρεία να αξιολογήσει καλύτερα τις μελλοντικές πιθανές συνέργειες και 

κατά συνέπεια, μία περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση σε μελλοντικές συνέργειες θα 

μεταφράζεται σε περισσότερο κατάλληλη τιμολόγηση. Η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας 

επίσης συμβάλλει και στην απόκτηση περισσότερης γνώσης σχετικά με τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης των εταιρειών, αλλά και τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν πριν και 

μετά την εξαγορά / συγχώνευση, οδηγώντας σε μία περισσότερο ανοικτή οργανωσιακή 

κουλτούρα. 

 

Το τρίτο σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι, μια συγχώνευση ή εξαγορά μπορεί να 

λειτουργήσει ως ένας καταλύτης για την αποκάλυψη σημαντικών τρόπων εξοικονόμησης, οι 

οποίοι δεν ήταν ορατοί στο παρελθόν. Τέλος, το τέταρτο σημείο είναι ότι η δημιουργία αξίας 

εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεται κανείς την προετοιμασία για την εξαγορά / συγχώνευση, 

αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά από αυτήν. Έτσι, παρόλο που η αγορά μπορεί 

να είναι θετική στη δημιουργία αξίας μετά από πέντε μέρες στο 54% των περιπτώσεων, το 

πραγματικό ποσοστό της δημιουργίας αξίας μειώνεται σε 40% ένα χρόνο μετά από την 

ανακοίνωση. Αυτό αντικατοπτρίζει άλλα ζητήματα, όπως είναι οι λανθασμένες συνέργειες, ή 

αποτυχίες κατά την ενσωμάτωση των εταιρειών. 
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1.5 Καλές πρακτικές 

 

Το κλειδί σε μία αποτελεσματική διαχείριση εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η βέλτιστη 

χρήση των παραδοσιακών πρακτικών: αξιολόγηση των στρατηγικών συμφερόντων της 

εταιρείας-στόχου και των πιθανών συνεργειών, διατήρηση των ικανών εργαζομένων, 

προετοιμασία ενός πλάνου ενσωμάτωσης, μαζική χρήση εσωτερικής και εξωτερικής 

επικοινωνίας, καθώς και ταχύτητα της ενσωμάτωσης. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες δεν 

περιορίζονται σε αυτές μόνο τις πρακτικές και χρησιμοποιούν και άλλες, όπως περιγράφονται 

παρακάτω (Financier  Worldwide, 2008): 

1. Καλύτερη αξιολόγηση του management και του ανθρώπινου κεφαλαίου, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις πολιτιστικές διαφορές στο ανθρώπινο δυναμικό 

2. Ρεαλιστική αξιολόγηση των συνεργειών και της αποτελεσματικής εφαρμογής του, μέσα 

από τη συμμετοχή και των εργαζομένων 

3. Αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας κοινοποίησης των συμπράξεων 

4. Διατήρηση της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κατά τη διαδικασία της εξαγοράς / 

συγχώνευσης, το ανθρώπινο δυναμικό και συνεπώς η υποκίνησή του και η διατήρηση 

του δυναμισμού του αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της όλης 

διαδικασίας. 

5. Υιοθέτηση τυποποιημένων μεθόδων διαδικασίας εξαγορών και συγχωνεύσεων 

Επιπλέον παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμοι για την αποτελεσματική διαδικασία εξαγορών 

/ συγχωνεύσεων είναι οι εξής (Financier Worldwide, 2008): 

1. Δυνατότητα και επιθυμία των τραπεζικών ιδρυμάτων να παράσχουν τα απαιτούμενα 

κεφάλαια στις εταιρείες 

2. Η ωριμότητα των επιχειρήσεων, τόσο σε όρους μεγέθους, όσο και σε όρους εμπειρίας, 

παρουσίας στην αγορά και γνώσης από τους managers 

3. Επένδυση σε αγορές που θεωρούνται ασφαλείς, τόσο σε όρους νομισματικούς, όσο και 

νομοθετικούς 
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1.6 Συμπεράσματα 

 

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο συνήθεις μεθόδους, τις 

οποίες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη τόσο του χαρτοφυλακίου των αγαθών 

και υπηρεσιών τους, όσο και για τη διεύρυνση των πωλήσεων, των κερδών και των μεριδίων 

που κατέχουν σε μια συγκεκριμένη αγορά, καθώς και άλλων σημαντικών μεγεθών ή 

παραμέτρων που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης και την αποτελεσματικότητά της. 

Συνολικά, οι επιχειρήσεις, είτε μέσω των εξαγορών είτε μέσω των συγχωνεύσεων, επιθυμούν 

να πετύχουν τους εξής στόχους:  

1) οικονομίες κλίμακας (economies of scale), δηλαδή με το ίδιο σταθερό κόστος παράγονται 

περισσότερες μονάδες προϊόντος/υπηρεσίας  

2) οικονομίες φάσματος (economies of scope), δηλαδή διασφάλιση μικρότερου κόστους 

παραγωγής με προσθήκη συναφών - συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή  δικτύων 

διανομής 

3) συνδυασμό και  αλληλοσυμπλήρωση πόρων  

4) αύξηση μεριδίου αγοράς  

5) υπέρβαση εμποδίων εισόδου  

6) αύξηση της δυναμικής στην αγορά  

7) μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων  

8) αύξηση διαφοροποίησης-διασποράς δραστηριοτήτων  

9) αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού  

10) μείωση κόστους και χρόνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και  

11) αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού. 
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Επίσης, μέσα από την προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε ότι, παρόλο που το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση ενός 

οργανισμού, συχνά κατά τη διάρκεια μίας συγχώνευσης ο παράγοντας του ανθρώπινου 

κεφαλαίου αγνοείται (Cartwright and Cooper, 1993), με αποτέλεσμα η συγχώνευση να μην 

έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να καταλήγει σε πολλά προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

2.1 Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των 
πληροφοριακών συστημάτων  

 

Παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στον τομέα εξαγορών και συγχωνεύσεων τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως ως απόρροια της χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως αναφέρθηκε 

πρωτύτερα, από το 2009 και έπειτα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο πληροφορικής 

αποτελούν σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων των εταιρειών αυτών. Τα κίνητρα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο της πληροφορικής δε διαφοροποιούνται από τα 

κίνητρα των άλλων εταιρειών. Συνολικά, τα κίνητρα αυτά είναι η επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, μείωση του ανταγωνισμού, προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής, οφέλη από τη 

φορολογία, γεωγραφική διείσδυση, απόκτηση τεχνολογικών δυνατοτήτων και εξειδικευμένου 

προσωπικού, προσθήκη νέων ικανοτήτων, ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας, απόκτηση του 

δικαιώματος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η αξιοποίηση των 

ευκαιριών και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά (Maji, 2015). 

 

Οι οικονομικές ιδιότητες του κλάδου των πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ), οι οποίες 

εμπεριέχονται στις ιδιότητες των προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων και των αγορών 

αυτών, αποτελούν ένα σημαντικό πιθανό κίνητρο για εξαγορές και συγχωνεύσεις σε αυτόν τον 

κλάδο (Schief and Schierek, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η βαθιά συρρίκνωση της παγκόσμιας 

οικονομίας έδωσε την ευκαιρία στον τομέα της πληροφορικής να εδραιωθεί με την απόκτηση 

εταιρειών σε όλο τον κόσμο, ιδίως με δεδομένο ότι μία τέτοια κίνηση προσφέρει τη 

δυνατότητα αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, καθώς τα όρια μεταξύ ‘hardware’ και ‘software’ 

γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα. 
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Επιπρόσθετα, τα εμπόδια εισόδου σε μία τέτοια αγορά είναι χαμηλά, ενώ παράλληλα τα 

υψηλά ποσοστά καινοτομίας και ο σύντομος κύκλος ζωής ενδυναμώνουν τη δυναμική αυτού 

του κλάδου, δίνοντας ένα ακόμη κίνητρο για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Πιο συγκεκριμένα 

ακόμα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΙΤ χρειάζεται να είναι ευέλικτες και 

καινοτόμες, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους έναντι ενός μεγάλου αριθμού start-

ups. Υπό αυτό το πρίσμα, η εξαγορά / συγχώνευση μπορεί να θεωρηθεί ως μία σημαντική 

πηγή καινοτομίας (Kumar, 2012). 

 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, ένα σημαντικό κίνητρο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

είναι η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και  η επίτευξη των οικονομιών 

κλίμακας (Maji, 2015). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του κλάδου ΙΤ μπορούν να 

αναπαραχθούν εύκολα και να διανεμηθούν μέσω του διαδικτύου. Μέσα από τις οικονομίες 

κλίμακας, το σταθερό κόστος ανάπτυξης προϊόντος ΙΤ μπορεί να εξισορροπηθεί από το χαμηλό 

μεταβλητό κόστος παραγωγής και διανομής. Η επιτυχής διείσδυση από μια ευρεία βάση 

χρηστών επιτρέπει, ως εκ τούτου, εκθετικές δυνατότητες κέρδους και αύξηση της πελατειακής 

βάσης (Cantwell and Santangelo, 2006). 

 

Εκτός των παραπάνω, οι αγορές ΙΤ χαρακτηρίζονται από τα λεγόμενα ‘network effects’, ή 

αλλιώς επιδράσεις δικτύου. Η συμβατότητα και τα βιομηχανικά πρότυπα καθορίζουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τη διείσδυση στην αγορά αυτή. Ενώ οι άμεσες επιδράσεις του δικτύου 

βασίζονται στην τυποποίηση και τη συμβατότητα, τα έμμεσα αποτελέσματα δικτύου μπορούν 

να προκύψουν μέσω της συμπληρωματικότητας: διάφορα προϊόντα ωφελούνται από τη 

διείσδυση στην αγορά συμπληρωματικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η ευρεία 

χρησιμοποίηση των Microsoft Windows υποστηρίζει τη διάχυση του Microsoft Office. Οι 

επιδράσεις δικτύου μπορούν εν τέλει να οδηγήσουν σε  ολιγοπώλια ή μονοπωλιακές δομές 

στον κλάδο ΙΤ, καθώς οι εταιρείες μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων στοχεύουν στο να 

διεισδύσουν σε νέες αγορές, να αυξήσου τη βάση των χρηστών τους και τις επιδράσεις 

δικτύου των προϊόντων τους (Schief and Schierek, 2013). 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά το πέμπτο κύμα συγχωνεύσεων, δηλαδή την περίοδο 

1993-2008, παρατηρείται μία σημαντική αύξηση της χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου 

αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων ως επενδυτικό μέσο. Η συγκεκριμένη επενδυτική 

δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και το 

Νότιο Ημισφαίριο, κάτι που ονομάζεται ως ‘delocalization’, ιδίως στον κλάδο της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Τα κίνητρα των επιχειρήσεων αυτών για 

μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες είναι τα εξής (Κουζής, 2008): 

- Οικονομικές και νομικές συνθήκες 

- Ύπαρξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας 

- Εταιρική νομοθεσία 

-  Νομοθεσία περί προστασίας των εργαζομένων 

- Κόστος εργασίας 

- Φορολογία επιχειρήσεων  

- Συνθήκες ανταγωνισμού λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της 

απελευθέρωσης των αγορών, αλλά και της επέκτασης των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τρόπους εταιρικής 

αναδιάρθρωσης, με απώτερο στόχο την απόκτηση και ενίσχυση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασής τους, της απόκτησης 

πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας, την εξειδίκευση και εντατικοποίηση της 

εργασίας 

- Εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία επέτρεψε στις επιχειρήσεις να επεκταθούν χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισμούς, αλλά και η απόκτηση της οποίας αποτελεί σημαντικό 

κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν τις συγχωνεύσεις, ως μέσο απόκτησης της απαιτούμενης τεχνολογίας και 

του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
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2.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων 

 

Η μετεγκατάσταση αρκετών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες και πρωτίστως στην Ανατολική 

Ευρώπη και το Νότιο Ημισφαίριο συνδέεται με αυτό που ονομάζεται ως ‘social dumping’. Το 

φαινόμενο αυτό προκάλεσε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην απασχόληση, 

αλλά και στις εργασιακές σχέσεις, ιδίως στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι, η 

μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες οδήγησε σε απολύσεις, αποχωρήσεις 

από την αγορά εργασίας, υποαπασχόληση, ανεργία, προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις, 

αλλά και αντιδράσεις των συνδικαλιστικών κινημάτων (Κουζής, 2008). 

 

Γενικά η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τομέα της 

απασχόλησης (Gugler and Yortoglu, 2004). Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) απεικονίζεται η 

δημιουργία και η απώλεια των θέσεων εργασίας για τις περιόδους 2003-2008 και 2008-2013 

για τους τομείς των υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων. 

Πίνακας 9. Δημιουργία και απώλεια θέσεων εργασίας στους τομείς υπολογιστών και 

πληροφοριακών συστημάτων, 2003-2013 

    
Τομέας 

υπολογιστών 
Τομέας IT 

Απώλεια θέσεων εργασίας (σε χιλιάδες) 
2003-2008 118 29 

2008-2013 91 37 

Απώλεια θέσεων εργασίας (σε %) 
2003-2008 5,4 1,3 

2008-2013 3,5 1,4 

Δημιουργία θέσεων εργασίας (σε χιλιάδες) 
2003-2008 158 54 

2008-2013 31 70 
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Δημιουργία θέσεων εργασίας (σε %) 
2003-2008 9,8 3,3 

2008-2013 2,8 6,3 

Καθαρό αποτέλεσμα 
2003-2008 40 26 

2008-2013 -60 33 

Σύνολο    398 189 

 

Πηγή: Eurofound, 2013, σελ. 46 

 

2.3 Παραδείγματα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο ΙΤ 

 

Πρόσφατα, η ‘Dell Inc.’ σύναψε συμφωνία για την απόκτηση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

τεχνολογίας ‘Perot Systems Inc.’, σε μια συναλλαγή αξίας 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η 

οποία επεξεργαζόταν από το 2007. Η δεύτερη στον κόσμο εταιρεία παραγωγής προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών φαίνεται να θέλει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της ‘Hewlett 

Packard’ (HP) και ‘IBM’ στον τομέα παροχής προσοδοφόρων λύσεων λογισμικού και τον τομέα 

των υπηρεσιών. Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει την ‘Dell’ να διαφοροποιηθεί από τον 

επιχειρηματικό της πυρήνα όσον αφορά στο hardware, τομέας ο οποίος παρουσίαζε χαμηλά 

περιθώρια κέρδους. Η εξαγορά θα δώσει ‘Dell’ περισσότερα περιθώρια για να ανταγωνιστεί με 

εταιρείες όπως η ‘IBM’, η ‘Accenture’ και η ‘HP’. Τα έσοδα της ‘Dell’ μετά την εξαγορά θα είναι 

περίπου 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 10. 

Πίνακας 10. Έσοδα και αριθμός υπαλλήλων της Dell μετά από την απόκτηση της Perot 

Εταιρεία  Έσοδα (σε δισ. $) Αριθμός εργαζομένων 

Dell 5,1 65.200 

Perot 2,8 24.000 
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Σύνολο νέας εταιρείας 7,7 89.200 

 

Πηγή: Maji, 2015 

 

Σε μία άλλη μεγάλη συμφωνία, η ‘Xerox Corp.’, στην Ινδία, απέκτησε την ‘Affiliated Computer 

Services Inc.’ (ACS) για 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, όντας η μεγαλύτερη αγορά της, 

σηματοδοτώντας μια στροφή προς τις υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς οι πωλήσεις του 

παραδοσιακού εξοπλισμού εκτύπωσης μειώνονταν. Μέσα από αυτή τη συμφωνία είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η ‘Xerox’ κινείται προς μία κατεύθυνση ολοκληρωμένης παροχής 

υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά ένα 

χώρο που σήμερα κυριαρχείται από την ‘Global Services Division’ της ‘ΙΒΜ’. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ‘Xerox’ ανέφερε ότι, συνδυάζοντας τις δυνάμεις της ‘Xerox’ στην τεχνολογία 

της εκτύπωσης, με την τεχνογνωσία της ‘ACS’ στη διαχείριση και αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών εργασίας, μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα τάξη παροχής λύσεων. Η συναλλαγή 

θα βοηθήσει τη ‘Xerox’ να τριπλασιάσει τις πωλήσεις από τις υπηρεσίες σε 7,7 

δισεκατομμύρια δολάρια (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11. Έσοδα και αριθμός υπαλλήλων της Xerox Corp μετά από την απόκτηση της ACS 

Εταιρεία  Έσοδα (σε δισ. $) Αριθμός εργαζομένων 

Xerox Corp 3,7 55.000 

ACS Inc. 1,7 74.000 

Μετά την απόκτηση 7,7 129.000 

 

Πηγή: Maji, 2015 
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Σε μία άλλη περίπτωση διασυνοριακών εξαγορών / συγχωνεύσεων στον κλάδο ασφαλείας ΙΤ 

software, η Γερμανική εταιρεία ‘Ego Secure’ αγόρασε το 2014 την Ελβετική εταιρεία ‘Finally 

Secure’ από τη Σουηδική ‘Secude A.G.’ Το ποσοστό της εταιρείας που πωλήθηκε ήταν το 100%, 

συμπεριλαμβανομένης και της μάρκας (brand). Στον κλάδο retail software, η Νορβηγική ‘Visma 

A.S.A.’ εξαγόρασε την ‘Wallmob’ από τη Δανία. Η ‘Visma’ αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην 

πώληση software για λογιστήρια και διοίκηση επιχειρήσεων. Ο όμιλος αποτελείται ήδη από 

πέντε επιχειρηματικούς τομείς, ενώ η εξαγορά της ‘Wallmob’ σηματοδοτεί την επιθυμία της 

εταιρείας να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιό της και στον τομέα των λύσεων για επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, ο κύριος στόχος των 

εξαγορών ήταν η επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, μέσα από την απόκτηση 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε άλλους, αλλά παρεμφερείς, κλάδους (Corporate 

Finance in Europe, 2016). 

Το 2014 η ‘CONJECT’, η ευρωπαϊκή software εταιρεία, ανακοίνωσε την εξαγορά της Γαλλικής 

εταιρεία ‘Wapp6’ που ειδικεύεται στον τομέα των software. Ο λόγος πίσω από αυτήν την 

εξαγορά ήταν η υποστήριξη της υποδομής της διαχείρισης του κύκλου ζωής (Infrastructure 

Lifecycle Management-ILM) στον τομέα των οικοδομών και του κλάδου ακινήτων. Μέσα από 

την εξαγορά αυτή, η ‘CONJECT’ έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της ώστε 

να συμπεριλάβει και το management των πιο πάνω εταιρειών μέσω κινητής πλατφόρμας, 

καθώς η ‘Wapp6’ εξειδικεύεται στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για τους κλάδους 

οικοδομών και κινητής περιουσίας, με περισσότερους από 30.000 ενεργούς χρήστες. Συνεπώς, 

το κίνητρο αυτής της εξαγοράς ήταν η επέκταση δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την 

απόκτηση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας της εταιρείας προς εξαγορά. Μέσα από την 

εξαγορά αυτή δημιουργούνται ευκαιρίες και για τις δύο εταιρείες: η ‘Wapp6’ μπορεί πλέον να 

προσφέρει στην ‘CONJECT’ προϊόντα στη Γαλλία, ενώ η ‘CONJECT’ μπορεί να προσφέρει στην 

‘Wapp6’ προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Η ‘CONJECT’ έχει ήδη ένα «ILM cloud-based» software 

χαρτοφυλάκιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες: project control, cost 

management, document control και facilities management. Με την εξαγορά της ‘Wapp6’, η 

‘CONJECT’ πρόσθεσε νέες ικανότητες / υπηρεσίες βασισμένες σε cloud και κινητές εφαρμογές, 
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που τις δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τις δυνατότητές της (Corporate Finance in 

Europe, 2016). 

 

Μία ακόμη περίπτωση εξαγοράς ήταν αυτή της Ινδικής ‘Thinksoft’ από τη Γερμανική ‘SQS’ το 

2014. Η ‘SQS’ είναι μία «software quality testing» εταιρεία, που παρέχει λύσεις για όλες τις 

πτυχές τις ποιότητας και για όλο τον κύκλο ζωής των software, σε διάφορες βιομηχανίες. Από 

την άλλη πλευρά, η ‘Thinksoft’ ειδικεύεται μόνο σε τράπεζες, εταιρείες χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτός ήταν και το πρωταρχικό κίνητρο πίσω από 

την εξαγορά της. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την εξαγορά της εταιρείας αυτής, η ‘SQS’ 

ενισχύει το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτώντας πλεονέκτημα στον τομέα των 

ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσα από την απόκτηση της 

απαιτούμενης ικανότητας, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

(Corporate Finance in Europe, 2016). 

 

Το 2013, η γερμανική ‘COMPUTERLINKS AG’, παγκόσμιος διανομέας «Ι.Τ. security» και λύσεων 

διαδικτυακής τεχνολογίας, εξαγοράστηκε από την αμερικάνικη Arrow Electronics Inc. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι εκτός από το 100% της εταιρείας, εξαγοράστηκε και η ομάδα management της 

‘COMPUTERLINKS AG’ (Corporate Finance in Europe, 2016). Συνεπώς, το κίνητρο πίσω από την 

εξαγορά αυτή ήταν κυρίως η απόκτηση τεχνογνωσίας, μέσα από το εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό. 

 

Η επέκταση σε νέα προϊόντα ήταν το βασικό κίνητρο πίσω από την εξαγορά της γερμανικής 

‘Triplesense GmbH’ από την ιταλική εταιρεία ‘Reply S.p.A.’. Η ‘Triplesense GmbH’ ήταν ηγέτης 

στη συμβουλευτική και την ανάπτυξη στρατηγικών και λύσεων για την ψηφιακή επικοινωνία 

σε κινητά κανάλια και σε κοινωνικά μέσα. Η ‘Reply S.p.A.’ προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, ενσωμάτωσης συστημάτων και application management. Μετά από την 

εξαγορά, η ‘Reply S.p.A.’ ήταν σε θέση να συνδυάσει την κάθετη εξειδίκευση στην αγορά, μαζί 
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με καινοτόμες τεχνολογίες (π.χ. Social Networking, Cloud Computing και Internet of Things) 

προκειμένου να βελτιστοποιήσει διαδικασίες ενσωμάτωσης, εφαρμογές και συσκευές 

(Corporate Finance in Europe, 2016). 

 

Η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε άλλα προϊόντα καθώς και σε νέες αγορές 

αποτέλεσε επίσης το βασικό κίνητρο της εξαγοράς της αγγλικής ‘Serco learning’ από την 

επίσης αγγλική ‘Advanced Computer Software Group plc’ το 2012. Καθώς η ‘Serco Learning’ 

αποτελεί τη δεύτερη βασική προμηθεύτρια εταιρεία σε συστήματα διαχείρισης πληροφορίας 

στην εκπαιδευτική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η ‘Computer Software Group’ επέκτεινε το 

εύρος των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της, ενώ παράλληλα η εξαγορά αυτή, της 

έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Ιρλανδία, εκτός από το 

Ηνωμένο Βασίλειο (Corporate Finance in Europe, 2016). 

 

Η επέκταση σε νέες αγορές, και πιο συγκεκριμένα σε αγορές των χωρών της Ευρώπης, ήταν το 

βασικό πλεονέκτημα που απέκτησε η αμερικανική ‘comShore Inc’ εξαγοράζοντας την 

ολλανδική ‘Nedstat’ το 2010. Επίσης, η διασυνοριακή εξαγορά της σουηδικής ‘Portal AB’ από 

την Νορβηγική ‘Atea ASA’, έδωσε τη δυνατότητα στην εξαγοράστρια εταιρεία να ενισχύσει το 

εύρος των υπηρεσιών της στον τομέα πώλησης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, κινητών 

συσκευών και εκτυπώσεων. Επίσης, μέσα από τη συγκεκριμένη εξαγορά, η ‘Atea ASA’ ήταν σε 

θέση να αυξήσει και την πελατειακή της βάση, αλλά και τη δύναμη των πωλήσεών της στην 

αγορά της Σουηδίας (Corporate Finance in Europe, 2016). 

 

Λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση ότι η ‘Google’ και το ‘Facebook’ ενδιαφέρονταν να 

συνεργαστούν και πιθανώς να αγοράσουν την εταιρεία ‘Skype’ (Bright, 2011), η ‘Microsoft’ 

ανακοίνωσε το 2011 ότι αγόραζε την Skype για το ποσό των 8,56 δισ. Δολαρίων (Bright, 2011; 

Microsoft News Center, 2011). Η εταιρεία ‘Skype’ είχε το 2010 έσοδα 860 εκατομμυρίων 

δολαρίων, με ένα λειτουργικό κέρδος 264 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, συνολικά είχε 
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απώλειες 7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα είχε και ένα μακροχρόνιο δάνειο 686 

εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά αυτή ήταν η μεγαλύτερη της ‘Microsoft’, καθώς ξεπέρασε 

και την αγορά της εταιρείας ‘aQuantitative’ το 2007 για το ποσό των 6 δισ. δολαρίων (Bright, 

2011). Το πλεονέκτημα σε αυτή την εξαγορά είναι ότι οι πλατφόρμες των δύο εταιρειών 

αλληλοεπιδρούν, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από δια-λειτουργικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες «VOIP» της ‘Skype’ μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τις 

υπηρεσίες της ‘Microsoft’: «Office 365, Xbox, Windows 8, Bing, Microsoft Messenger, Windows 

Phone και Lync». Εκτός από αυτό, επωφελείται οικονομικά η ‘Skype’, ενώ η ‘Microsoft’ αποκτά 

ένα στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον αποτελεί τον ενδιάμεσο στην 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, ενώ άφησε τη ‘Google’ να προσπαθεί να προωθήσει τη δική 

της πλατφόρμα, κάτι που έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά από την εξαγορά αυτή (Arthur, 2013). 

Επιπλέον, η ‘Microsoft’ έχει ένα μικτό αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας στον τομέα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων και πιθανόν να ήθελε να βελτιώσει την εικόνα της σε αυτόν τον 

τομέα, μέσα από την εξαγορά της Microsoft (Clark, 2016). 

 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η κίνηση από μέρους της ‘Microsoft’ δεν αποτελεί 

σημάδι στροφής στη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία στον τομέα των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων (Rosoff, 2011). Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η κίνηση 

της ‘Microsoft’ να εξαγοράσει την ‘Skype’, έγινε στη βάση των εξής κινήτρων: α) υπήρχαν 

φήμες για την εξαγορά της ‘Skype’ από άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, β) η ‘Microsoft’ ήθελε 

να αποδείξει ότι μπορεί να έχει επιτυχημένες εξαγορές / συγχωνεύσεις, γ) η ‘Microsoft’ ήθελε 

να αυξήσει την πελατειακή της βάση και να καταστεί σημαντική δύναμη στον τομέα των 

επικοινωνιών. Συνολικά, ανακοινώθηκε ότι η εξαγορά αυτή θα αυξήσει την προσβασιμότητα  

των «real-time video» και των «voice communications», παράγοντας οφέλη για τους χρήστες, 

είτε αυτοί είναι καταναλωτές, είτε εταιρείες, αλλά και νέες δυνατότητες στον τομέα των 

κερδών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εκτός αυτών, ο συνδυασμός αυτών των 

εταιρειών θα επεκτείνει το brand της ‘Skype’ και την πελατειακή της βάση (Microsoft News 

Center, 2011).  
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Στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 12) αναγράφονται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον κλάδο 

των πληροφοριακών συστημάτων, την περίοδο 2005-2016, όπως αυτές παρέχονται από την 

Corporate Finance in Europe (2016). 

Πίνακας 12. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο ΙΤ, 2005-2016 

  
Εταιρεία που 

έκανε την 
εξαγορά 

Χώρα της 
εξαγοράστριας 

εταιρείας 
Στόχος 

Χώρα 
εταιρείας-

στόχου 
Τομέας 

2005 
Data Respons 
ASA 

Νορβηγία Embedit SA Δανία ΙΤ services 

2007 Eltel Group Φινλανδία  TKC. Sp. Z.o.o. Πολωνία  ΙΤ services 

2007 
Argo Capital 
Management 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Webstep Νορβηγία ΙΤ services 

2007 WM-Data Σουηδία Pentacomp  Πολωνία  ΙΤ services 

2007 Net AG Γερμανία Micronet SA Ισπανία ΙΤ services 

2010 Atea ASA Νορβηγία Portal AB Σουηδία  
ΙΤ networking 
infrastructure 

2010 
Axentum 
Capital AG 

Ελβετία  Bowe Systec Group Γερμανία 
Software – 
Enterprise 
Applications 

2010 comShore Inc Αμερική  Nedstat BV Ολλανδία  

Software – 
Internet 
Marketing 
Intelligence 

2011 
Interactive 
Intelligence  

Αμερική  Agori Γερμανία 
Business 
Communications 

2011 Avanade Inc Αμερική  eConnex AG Γερμανία 
Microsoft 
Dynamics 

2011 Canto  Αμερική  Vitras  Γερμανία 
Digital Content 
Management 
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2011 ATOS Γαλλία Siemens IT Solutions Γερμανία  
ΙΤ Outsourcing 
Services 

2012 
Advanced 
Computer 
Software Group 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Serco Learning 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Business 
Education 
Software 

2012 Stellar  Αυστραλία Yodata Ολλανδία  
ICT Data 
Recovery 

2013 Iomart Group Σκωτία  Back-up technology Αγγλία  
Cloud Back-up 
and Recovery 

2013 Syncsort Αμερική  Circle Computer Group Αμερική  Big Data 

2013 Calligeo Γαλλία  goeXtrend Γερμανία  
Location 
Intelligence 
Software 

2013 Otto group Γερμανία  Creative-Task Γερμανία  
IT business 
processes 

2013 
Friedhelm Loh 
Stifung & Co GB 

Γερμανία  
Kuttig 
Computeranwendugen 
GmBH 

Γερμανία  
CAD / CAM 
Software 

2013 Reply Ιταλία  Triplesense Γερμανία  
Digital 
Communication 

2013 
Arrow 
Electronics 

Αμερική  Computerlinks  Γερμανία  IT security 

2014 SQS Γερμανία  Thinksoft Ινδία  Software testing 

2014 Incadea  Γερμανία  
RC Real Business 
Solutions 

Γερμανία  
Automotive 
Software 

2014 Conject  Γερμανία  Wapp6 Γαλλία  IT Software 

2014 Visma Νορβηγία Wallmob Δανία Retail Software 

2014 EgoSecure Γερμανία  Secude AG Ελβετία IT Security 

 

Πηγή: Corporate Finance in Europe, 2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

3.1 Συμπεράσματα 

 

Η συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών σε μία νέα, ενώ η εξαγορά 

είναι η αγορά μίας εταιρείας από μία άλλη, είτε εν μέρει είτε ολόκληρη. Και στις δύο 

περιπτώσεις, όμως, μετά από μία εξαγορά ή συγχώνευση, ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην αγορά είναι μικρότερος. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι μετά από την εξαγορά, 

η εταιρεία-στόχος μπορεί είτε να παραμείνει αυτόνομη, είτε να ενσωματωθεί εν μέρει ή όλη 

σε μία άλλη εταιρεία, παρόλο που και οι δύο εταιρείες παραμένουν αυτόνομες από νομικής 

άποψης (Straub, 2007). 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι αποφάσεις στρατηγικής, που λαμβάνονται από τους 

οργανισμούς για λόγους μεγιστοποίησης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μέσα από την 

αναβάθμιση της παραγωγής τους, αλλά και των λειτουργιών στον τομέα του marketing. Οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

περισσότερη δύναμη, να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση, να μειώσουν τον 

ανταγωνισμό, ή ακόμα και να επεκταθούν σε μία νέα αγορά ή τομέα προϊόντος (Ray, 2010). Οι 

κύριοι στόχοι των συγχωνεύσεων και εξαγορών, είναι (Sudarsana, 2003; Coates, 2014; Boateng 

et al., 2017; Tarba et al., 2017): α) πώληση υφιστάμενων προϊόντων σε μία μεγαλύτερη 

πελατειακή βάση, β) επέκταση παραγωγής, γεωγραφική επέκταση, ανάπτυξη μάρκας, γ) 

χρησιμοποίηση τεχνολογίας / πατέντων από μία εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση των 

προϊόντων άλλης εταιρείας. 

 

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι, από νομικής άποψης, οι συγχωνεύσεις δεν είναι 

τόσο συχνές (Straub, 2007). Αυτό μπορεί κανείς να το συμπεράνει και μέσα από την παράθεση 
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παραδειγμάτων στον κλάδο ΙΤ, όπου η πλειοψηφία των περιπτώσεων περιλαμβάνει εξαγορές. 

Συνολικά, μέσα από την προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε ότι, οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομίας, καθώς 

μπορούν συχνά να επιφέρουν χρήσιμες και μοναδικές συνέργειες που δεν μπορούν να 

αποκτηθούν από μόνο μία επιχείρηση, οποιαδήποτε και αν είναι. Συνήθως δεν υπάρχει ένα 

μόνο κίνητρο πίσω από μία εξαγορά / συγχώνευση, αλλά ένα σύνολο κινήτρων (Straub, 2007). 

Στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 13) αποτυπώνεται η θεωρία πίσω από τα κίνητρα των 

συγχωνεύσεων. 

Πίνακας 13. Θεωρία κινήτρων συγχωνεύσεων 

Συγχωνεύσεις ως 
ορθολογιστική 

επιλογή 

Η συγχώνευση 
επιφέρει οφέλη 
στους επενδυτές 

Καθαρά οφέλη μέσα 
από συνέργειες 

Θεωρία 
αποτελεσματικότητας 

    
Μεταφορά πλούτου 

από πελάτες 
Θεωρία μονοπωλίου 

    
Μεταφορά πλούτου 

από μετόχους της 
εταιρείας-στόχου 

Θεωρία raider 

    
Καθαρά κέρδη από 

ιδιωτική πληροφόρηση 
Valuation θεωρία 

  
Η συγχώνευση 

επιφέρει οφέλη 
στους managers  

Empire-building 
θεωρία 

Συγχώνευση ως αποτέλεσμα διαδικασίας Process θεωρία 

Συγχώνευση ως μακροοικονομικό φαινόμενο Disturbance θεωρία 

 

Πηγή: Straub, 2007, σελ. 38 
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Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιφέρουν οικονομικές συνέργειες που μπορούν να 

οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της νέας εταιρείας, από ότι το άθροισμα των 

ξεχωριστών επιχειρήσεων που συνδυάστηκαν. Άλλοι λόγοι για αυτό το είδος της 

δραστηριότητας, ή αλλιώς της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν την 

επιθυμία των εταιρειών να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες, να προσθέσουν νέες σειρές 

προϊόντων, να επιτρέψουν την είσοδο σε νέους επιχειρηματικούς τομείς και / ή σε νέες 

αγορές, να επιφέρουν μεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο της πληροφορικής, να οδηγήσουν στην 

απόκτηση νέων γνώσεων, ικανοτήτων και πόρων, και γενικά προσφέρουν τη δυνατότητα στις 

εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικούς τομείς στους οποίους διαφορετικά δεν θα 

είχαν (Hsu and Chen, 2006). 

 

Ιδιαίτερα στον κλάδο της πληροφορικής, αλλά και εν γένει στις εταιρείες τεχνολογίας, οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να αποκτηθούν νέες ιδέες, νέα 

προϊόντα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγικές σχέσεις και επιπρόσθετο μερίδιο 

αγοράς. Ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και υπόκειται σε συνεχείς τεχνολογικές 

μεταβολές (Maji, 2015).  

 

 

3.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα εργασία εξέτασε το ζήτημα των εξαγορών και συγχωνεύσεων τόσο σε γενικό 

επίπεδο, όσο και ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής. Μέσα από την ανάλυση 

καταδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εξαγορών και των 

συγχωνεύσεων, καθώς και τα κίνητρα των εταιρειών να προβούν σε μία τέτοια δραστηριότητα 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. 
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Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προέρχονται μόνο από δευτερογενή στοιχεία. Ως εκ 

τούτου, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μέλλον η διεξαγωγή μίας πρωτογενούς έρευνας, σε 

εταιρείες του κλάδου πληροφορικής που έχουν προβεί σε εξαγορά / συγχώνευση. Η έρευνα 

αυτή θα μπορούσε να εκπονηθεί μέσω της ποσοτικής μεθόδου με τη χρήση ερωτηματολογίου 

σε εργαζομένους, μέσω ποιοτικής μεθόδου με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων σε 

managers, ή με συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων μεθόδων. Η έρευνα στους 

εργαζόμενους θα οδηγούσε σε συμπεράσματα χρήσιμα σχετικά με το πώς οι ίδιοι βιώνουν τις 

επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων και ποια η άποψή τους για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ως μέλη ενός οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα στους managers θα 

οδηγούσε στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα κίνητρα των εταιρειών να 

προχωρήσουν σε μία εξαγορά / συγχώνευση, τα στάδια και τη διαδικασία που απαιτείται, τα 

προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και τα αποτελέσματα από εξαγορές και 

συγχωνεύσεις που έχουν ήδη γίνει. Επίσης μία μικτή μέθοδος έρευνας θα βοηθούσε στο να 

δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, ώστε να δημιουργηθεί μία 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο της 

πληροφορικής. 

 

Επίσης, μία ακόμη έρευνα θα μπορούσε να αφορά στη σύγκριση διαφόρων εταιρειών, όχι 

μόνο στον κλάδο πληροφορικής. Μία τέτοιου είδους έρευνα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα προκειμένου να προσδιοριστούν 

τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα και τα αποτελέσματα των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων σε διάφορους κλάδους. Μία τέτοια συγκριτική ανάλυση θα 

οδηγούσε στον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τις εξαγορές 

και τις συγχωνεύσεις σε διάφορους κλάδους.  
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