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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο κύριος  ρόλος των επιχειρήσεων μέσα στη  κοινωνία είναι η ανάπτυξη προϊόντων 

και υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των διάφορων αναγκών των ανθρώπων μιας 

κοινωνίας. Σε τακτές χρονικές περιόδους οι ανάγκες μεταβάλλονται και ως εκ τούτου 

μεταβάλλονται και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τα 

συγκεκριμένα  προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις εξελίσσονται με 

πολύ μεγάλη δυσκολία η  ακόμα χειρότερα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις νέες 

προκλήσεις,  με αποτέλεσμα να κλείνουν.  

Η δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων αποτελούν τη νέα πραγματικότητα 

καθώς αναζητούνται καινοτόμες ιδέες με στόχο να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι 

μεγάλες προκλήσεις.  Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές αποτελούν έναν σύγχρονο τρόπο στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

με στόχο όχι μόνο την επιβίωση τους αλλά και την ισχυροποίηση της θέσης τους στην 

αγορά. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει τις αιτίες που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στις Σ&Ε στην Ευρωπαϊκή αγορά, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

μιας τέτοιας ενέργειας,  η διαδικασία και η μεθοδολογία που ακολουθείται από τις 

επιχειρήσεις προς την επίτευξη μιας Σ&Ε, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

Ελλάδα για τέτοιου είδους οικονομικών συνεργειών, η σύγκριση της πορείας των Σ&Ε 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τέλος μελετώνται οι Σ&Ε μέσα από τον τραπεζικό 

κλάδο. 

 

Λέξεις -Κλειδιά:   Συγχωνεύσεις , Εξαγορές, Τραπεζικός τομέας, νομοθετικό πλαίσιο 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 
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ABSTRACT 

 

 

The basic role of enterprises in the society is the development of products and services 

with the goal of covering the various needs of its citizens. In regular time periods, these 

needs can be altered and consequently the activities along which develop the specific 

products and services of the enterprises are also altered. However, many enterprises are 

evolving with difficulty or even worse they are not able to meet the new challenges and 

as a result they cannot survive in the competitive environment. 

 

The creation of new business models which are a part of the new reality, as the need for 

innovative ideas is great so as to face all the new challenges. There are many who 

believe that mergers and acquisitions form a modern way of enterprise development 

strategy with object not only to survive but as well to fortify their position in the market. 

The aim of this assignment, is to highlight the causes which lead to the creation of 

mergers and acquisitions in Europe, the advantages and disadvantages they possess, the 

procedure and methodology which is followed from the enterprises in order to achieve 

them, the legislative context which is supported in Greece for such kinds of financial 

transactions. Finally, a comparison concerning mergers and acquisitions in Greece and 

in Europe and some cases of mergers and acquisitions in the banking sector takes place. 

 

Keywords:   Mergers, Acquisitions, Banking sector, legislative context in Mergers and 

Acquisitions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία 

αυξάνεται συνεχώς και τα αποτελέσματα της είναι πλέον έντονα εμφανή και στην 

Ελλάδα. Επίσης η ραγδαία  τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανικής παραγωγής, βρήκε πολλές διοικήσεις επιχειρήσεων απροετοίμαστες να 

προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα και να μπορούν να αναπτύξουν καινούργιες 

μεθόδους λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Σε αυτές τις παραμέτρους έρχεται να 

προστεθεί και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η οποία  εντείνει τον ανταγωνισμό με 

αποτέλεσμα η κάθε επιχείρηση να προσπαθεί να διαφοροποιηθεί ακόμα και στην 

παραμικρή λεπτομέρεια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αντιμετωπίζοντας ένα τόσο 

πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η σημερινή επιχείρηση στρέφεται στην 

ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπου θα 

παράγουν στρατηγικές σε γερές βάσεις,  με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για μια πορεία εκσυγχρονισμού και την αναζήτηση ολοένα και 

περισσότερων καινοτόμων ιδεών.  

Πολλές επιχειρήσεις έχουν την πεποίθηση ότι η επίτευξη μιας επιτυχούς και γρήγορης 

ενδυνάμωσης της οικονομικής τους ισχύς, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο,  μπορεί 

να προέλθει από τις Συγχωνεύσεις και  Εξαγορές (Σ&E). Προσαρμοζόμενες λοιπόν στα 

νέα παγκόσμια δεδομένα και σε συνδυασμό με την ταχύτητα των οικονομικών 

συναλλαγών και των τεχνολογικών εξελίξεων, οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε νέες 

δομές λειτουργίας και ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή του 

νομικού τους πλαισίου ή τη συγχώνευση  τους με άλλες επιχειρήσεις. Με τη 

διαμόρφωση νέων στρατηγικών παρατηρείται ένας “πόλεμος” συγχωνεύσεων μεγάλων 

εταιριών, μια προσπάθεια επίτευξης συνεργασιών μέσω εξαγορών ή ανταλλαγών 

μετοχών  καθώς επίσης και μια απορρόφηση εταιρειών από άλλες μεγαλύτερες σε 

μέγεθος (Moschieri & Campa, 2014).  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές έρχονται κατά «κύματα» 

(merger waves). Στις Η.Π.Α., μετράνε περίπου 100 χρόνια ζωής, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο  παρατηρείται έντονα από τη δεκαετία του 1960, ενώ στις υπόλοιπές χώρες 

της Ε.Ε. οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να 
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παρατηρείται κυρίως εντός της  δεκαετίας 1990-2000. Το φαινόμενο αυτό δεν ενέχει 

κάποια ολοκληρωμένη θεωρία εξήγησης, καθώς υπάρχουν διάφοροι επιμέρους 

παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δραστηριότητας 

των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Maksimovic et al., 2013).  

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι αναδιαρθρώσεις σε κλάδους (έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι 

επιχειρηματικοί κλάδοι υπόκεινται σε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας ενώ 

κάποιοι άλλοι όχι), οι εξελίξεις στην τεχνολογία (π.χ. τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, 

κ.λπ.), οι εγχώριες ρυθμίσεις κάθε κράτους και γενικότερα η μακροοικονομική 

κατάσταση (Moschieri & Campa, 2014). Υπάρχουν δηλαδή  μικροοικονομικοί και 

μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των Σ&Ε. Η 

σύγχρονη βιβλιογραφία περιλαμβάνει σχετικά εργαλεία, όπως η Ανάλυση PEST που 

συνίσταται στην μελέτη των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

παραγόντων, ή το Μοντέλο των πέντε Δυνάμεων του Porter που αφορά στον 

προσδιορισμό του επιπέδου απειλής που κρύβουν τα υποκατάστατα προϊόντα, οι 

καταναλωτές, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές και οι νεοεισερχόμενες εταιρίες στον 

κλάδο. Τέτοια μοντέλα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών που 

συμβαίνουν στο μικρό-περιβάλλον- και το μάκρο-περιβάλλον αντίστοιχα της 

επιχείρησης (Παπαδάκης, 2002).  

Η θεωρία της «διατάραξης των αγορών», από μακροοικονομικής άποψης, αποτελεί 

πιθανή απάντηση για το φαινόμενο των κυμάτων συγχώνευσης, που έχουν 

παρατηρηθεί τα τελευταία 100 χρόνια. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα κύματα των 

συγχωνεύσεων συμβαίνουν, όταν υπάρχει αύξηση στην γενική οικονομική 

δραστηριότητα που προκαλεί με τη σειρά της μια ανισορροπία, στις αγορές προϊόντων 

και υπηρεσιών (Gort, 1969). 

 Αρκετοί επενδυτές αποκτούν πιο θετικές προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση 

από άλλους, με αποτέλεσμα να αποτιμούν υψηλότερα κάποιες επιχειρήσεις, που 

γίνονται έτσι, στόχος εξαγοράς. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εξαγοράσει κάποια 

άλλη, το γεγονός αυτό προκαλεί συχνά προβληματισμό στις ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις  οι οποίες υπό το  φόβο να  βρεθούν ουραγοί των εξελίξεων προβαίνουν 

σε αντίστοιχες ενέργειες. Έτσι εξηγείται η δυναμική της αύξησης της δραστηριότητας 

των Σ&Ε. Η συγκεκριμένη θεωρία κάνει σαφές με αυτό τον τρόπο, τη συσχέτιση που 

παρατηρείται ανάμεσα στα κύματα των Σ&Ε, της ανόδου του ρυθμού οικονομικής 
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ανάπτυξης και των κεφαλαιαγορών στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπές 

χώρες της Ε.Ε (Σακέλλης, 2001; Maksimovic et al., 2013). 

Μελετώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι οι απόψεις περί 

Σ&Ε ποικίλλουν. Οι υπέρμαχοι των Σ&Ε υποστηρίζουν με πολλούς τρόπους την 

άποψη τους. Σε γενικές γραμμές τονίζουν πως τέτοιες συνέργειες επιτυγχάνουν 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των λειτουργικών εσόδων των επιχειρήσεων, 

αυξάνουν το μερίδιο της αγοράς της καινούργιας επιχείρησης που δημιουργείται, 

μειώνουν το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων και κατ’ επέκταση 

βελτιώνεται αισθητά η δυναμικότητα των επιχειρήσεων (Piloff & Santomero, 1998; 

Σακέλλης, 2001). Ωστόσο, στην απέναντι όχθη, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν πως 

μέσω των Σ&Ε γιγαντώνεται η μονοπωλιακή δύναμη των συγχωνευμένων εταιρειών, 

με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες να εισέρχονται πιο ακριβά στην 

αγορά με τελική επιβάρυνση του καταναλωτή. Επίσης η πιθανή μείωση που μπορούν 

να προκαλέσουν οι Σ&Ε στον πλούτο των μετόχων των εταιρειών που οδηγούνται προς 

Σ&Ε, αποτελούν ακόμη έναν αρνητικό λόγο  πραγματοποίησής τους (Director & Levi, 

1956). 

Με βάση την εμπειρία και τα ιστορικά γεγονότα έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό των Σ&Ε, περίπου το 50%, αποτυγχάνει να υλοποιήσει τους αρχικούς 

στόχους που είχαν τεθεί. Τέτοιοι στόχοι είναι  οι οικονομίες κλίμακας,  ο έλεγχος του 

λειτουργικού κόστους, πλεονεκτήματα στο κομμάτι του μάνατζμεντ μιας επιχείρησης 

.Για το λόγο αυτό οι Σ&Ε πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις σαν ένα 

ουσιώδες στρατηγικό βήμα που απώτερο στόχο θα έχει την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στην αγορά (Kυριαζής, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Ορισμοί 

 

Οι Σ&Ε επιχειρήσεων αποτελούν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, καθώς η υλοποίηση μιας 

τέτοιας δραστηριότητας εμπλέκει πολλά μέρη μιας οικονομίας. Οι διοικήσεις των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων στις Σ&Ε, οι μέτοχοι αυτών, οι ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, το καταναλωτικό κοινό, το κράτος  

αποτελούν μερικά από τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία παρατηρούν την πράξη των 

Σ&Ε, από διαφορετική οπτική γωνία (Σακέλλης, 2001). 

Με βάση το νόμο Ν2190/2, το κοινό στοιχείο των εννοιών της συγχώνευσης (merger) 

και της εξαγοράς (acquisition), είναι πως και οι δύο δηλώνουν συνένωση δυο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, με κοινή διεύθυνση, έλεγχο και στόχους. Ωστόσο υπάρχει 

μια διαφορά   ως προς τον τρόπο πραγματοποίησης της συνένωσης (Δικτυακός τόπος 

www.taxheaven.gr ). 

Οι πιο ενδεικτικοί ορισμοί που προκύπτουν από τον παραπάνω νόμο όπου μπορεί να 

φανεί η λεπτή  διαφορά των δύο εννοιών, είναι οι παρακάτω (Δικτυακός τόπος 

www.taxheaven.gr ):  

• Συγχώνευση (Merger): ως συγχώνευση ορίζεται η ενοποίηση δύο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία 

(Ενεργητικό – Παθητικό) της απορροφημένης εταιρείας μεταβιβάζονται στην 

απορροφούσα επιχείρηση, (έναντι μετοχών βάσει μια καθορισμένης σχέσης 

ανταλλαγής). Κατόπιν αυτών, η απορροφημένη επιχείρηση παύει να υφίσταται ως 

υποκείμενο δικαίου (λύνεται δηλαδή χωρίς να εκκαθαρίζεται), ενώ η 

απορροφούσα την διαδέχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. 

• Εξαγορά (Acquisition): ως εξαγορά ορίζεται η διαδικασία απόκτησης ενός 

τμήματος ή και ολόκληρης της επιχείρησης (έναντι μετρητών), κατά την οποία η 

αγοράστρια εταιρεία αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, η οποία 

μπορεί  να εξακολουθεί να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου. Με αυτό τον τρόπο 
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η εξαγοραζόμενη επιχείρηση γίνεται θυγατρική εταιρεία της εξ αγοράζουσας 

επιχείρησης. 

Μια βασική διαφορά που μπορεί να εξαχθεί από τους δύο παραπάνω ορισμούς είναι   

στο είδος του ανταλλάγματος που συμφωνείται από τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και 

στο ‘δικαίωμα λόγου’ που θα έχει μετά η επιχείρηση-στόχος. 

 

1.2   Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Τα είδη των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών κατηγοριοποιούνται με βάση διάφορα 

κριτήρια. Τα βασικότερα παρατίθενται παρακάτω (Παπαδάκης, 2002): 

Α) Κριτήριο με βάση τον τρόπο προσφοράς εξαγοράς 

Πέρα από τους δύο παραπάνω γενικούς ορισμούς υπάρχουν και οι υποπεριπτώσεις  

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, που εστιάζουν κυρίως στον τρόπο προσέγγισης  της 

επιχείρησης – αγοραστή προς την επιχείρηση-στόχο, καθώς επίσης και στις αιτίες της 

προσέγγισης αυτής. 

• Εξαγορά μέσω δημόσιας προσφοράς (Tender offer) : Η συγκεκριμένη περίπτωση 

εξαγοράς έγκειται στο γεγονός της δημόσιας πρόσκλησης που κάνει η εξαγοράζουσα 

εταιρία προς την εξαγοραζόμενη με στόχο την αγορά ενός μέρους μετοχών της 

δεύτερης σε συγκεκριμένη τιμή και  ημερομηνία. Βασικό χαρακτηριστικό των 

εξαγορών  μέσω δημόσιας προσφοράς είναι η μη απαίτηση της γενικής συνέλευσης 

των μετόχων προς έγκριση. Όσοι  μέτοχοι πωλούν τις μετοχές τους,  πληρώνονται είτε 

με μετρητά είτε με κοινές μετοχές της εξαγοράζουσας εταιρείας.  

• Εξαγορά της διοίκησης της επιχείρησης (Management buy out): Το 

συγκεκριμένο είδος  εξαγορών έγκειται στις περιπτώσεις εκείνες όπου  μεγάλες  

επιχειρήσεις με καταγραφή μεγάλων οικονομικών μεγεθών (συνήθως σε επίπεδο 

παραγωγής, πωλήσεων και κερδών) προβαίνουν στην εξαγορά διοικήσεων μικρότερων 

επιχειρήσεων. Με αυτόν το τρόπο επιδιώκεται η μεταφορά της τεχνογνωσίας από  τις 

μικρότερες  (όπως το στελεχιακό τους δυναμικό) προς τις μεγαλύτερες εταιρείες. 

Αποτελεί εκμετάλλευση του “team capital” της μικρότερης επιχείρησης (αφού γίνεται 

εξαγορά ολόκληρου του μάνατζμεντ και του προσωπικού της), καθώς είναι εκείνη που 
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εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε επίπεδα ευελιξίας, επικοινωνίας και 

εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς.  

• Κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων (joint venture): Αποτελεί συνέργεια μεταξύ 

επιχειρήσεων ή ομίλων δυνάμεων προς την επίτευξη ενός κοινού σκοπού σε μια 

αγορά η οποία συνήθως είναι άγνωστη στα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας. 

Πρόκειται για το κύριο λόγο όπου  οι κοινοπραξίες τέτοιου τύπου χαρακτηρίζονται 

από υψηλό κίνδυνο και με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την τελική τους έκβαση. 

• Δανεισμός για εξαγορά επιχειρήσεων (Leverage buy out): Είναι ένας τρόπος  

μεγέθυνσης της επιχείρησης με κύριο χαρακτηριστικό τον τραπεζικό δανεισμό. Στόχος 

είναι η άντληση κεφαλαίων για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, κυρίως επιχειρήσεων που 

είναι μεγαλύτερες από την ίδια. Πρόκειται για έναν «επιθετικό» τρόπο ανάπτυξης της 

εταιρείας  ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνεται  υψηλό ρίσκο. Ο λόγος είναι πως σε αυτές 

τις περιπτώσεις οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης συνήθως ωθούνται σε 

αρκετά  υψηλά επίπεδα, με έντονες αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις που αποτύχουν 

οι σχεδιασμοί. 

 

Β) Κριτήριο με βάση τη στάση/διάθεση (mood) της διοίκησης της εταιρείας-

αγοραστή. 

Καθώς η εταιρεία-αγοραστής προσεγγίζει με δημόσια πρόσκληση την εταιρεία-στόχο, 

η στάση της πρώτης απέναντι στη δεύτερη μπορεί να διακριθεί σε (Παπαδάκης, 2002): 

• Φιλική (friendly): Η Σ&Ε των δύο εταιρειών αποτελεί κοινή απόφαση και ο 

καθορισμός του ανάλογου αντιτίμου για τη συγκεκριμένη πράξη γίνεται από κοινού.      

• Εχθρική (hostile): Πρόκειται για εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εξαγοράζουσα 

εταιρεία αποκτά με «βίαιο» τρόπο τον πλήρη έλεγχο της εξαγοράζουσας εταιρείας. Με 

αυτό το τρόπο αποκτάται η καταστατική πλειοψηφία, δηλαδή το 51% των μετόχων από 

τους ενδιαφερόμενους Η συναίνεση ή όχι της διοίκησης δεν λαμβάνεται υπόψη, παρά 

μόνο η συναίνεση των μετόχων. Αποτελεί μια κίνηση στρατηγικού περιεχομένου για 

την πρώτη, που στόχο έχει να αυξήσει τα  μερίδια αγοράς και να αποκομίσει πολλαπλά 

οφέλη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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Γ) Κριτήριο με βάση τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόμενο 

βαθμό ολοκλήρωσης 

Μιλώντας για βαθμό ολοκλήρωσης, εννοούμε την μορφή της ανάπτυξης που επιλέγει 

να κάνει μια επιχείρηση-αγοραστής και με αυτό το κίνητρο να προσεγγίσει την 

ανάλογη επιχείρηση-στόχο. Έτσι διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις (Παπαδάκης, 2002; 

Debashis, 2005): 

• Οριζόντια συγχώνευση (horizontal merger): Πρόκειται για συνένωση εταιρειών, 

οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής. Στόχος είναι  να μην υπάρχει μεγάλη 

μεταβολή στη ποικιλία της παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών τους μετά τη 

συγχώνευση. Η οριζόντια ολοκλήρωση έχει στόχο την άμεση και γρήγορη είσοδο της  

επιχείρησης σε μια νέα αγορά. Επίσης με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο  ανταγωνισμός 

στις αγορές που δραστηριοποιείται η νέα εταιρεία,  διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο 

αγαθών και υπηρεσιών και διαφοροποιείται η ποιότητα των τελικών προϊόντων. 

 

• Κάθετη συγχώνευση (vertical merger): Η κάθετη συγχώνευση διαιρείται σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη αποτελεί τη συγχώνευση προς τα εμπρός και κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διατήρησης των εμπορικών 

κερδών μέσα στην επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι διαρροές των κερδών 

της προς τους εμπορικούς συνεργάτες – μεσάζοντες καθ’ όλη τη πορεία της 

παραγωγικής της διαδικασίας. Στον αντίποδα υπάρχει η κάθετη συγχώνευση προς τα 

πίσω η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση την ανάληψη δραστηριοτήτων  

που μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν προκαταρκτικό στάδιο της παραγωγικής της 

δραστηριότητας. Γενικά η κάθετη ολοκλήρωση έχει ως στόχο τη δημιουργία 

δυνατότητας ελιγμού και ευελιξίας σε θέματα ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου των 

επιμέρους ενδιάμεσων υποπροϊόντων που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της 

διαδικασία. Οι δύο κατηγορίες της κάθετης συγχώνευσης, εφόσον συνδυαστούν, είναι 

ικανές να οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας.  Παρατηρείται βελτίωση τόσο σε θέματα 

τιμολόγησης προϊόντων και των ενδιάμεσων εισροών του οικονομικού κυκλώματος, 

όσο και σε θέματα ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει, και των 

υποπροϊόντων που η ίδια χρησιμοποιεί. 
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• Συσχετισμένη συγχώνευση (related merger): Προτιμάται από εκείνες τις 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν την επέκταση σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου της 

οικονομικής τους δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιχειρήσεων – 

στόχων είναι η παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων σε σχέση με το παραγόμενο 

προϊόν της εταιρίας – αγοραστή.   

 

• Ασυσχέτιστη συγχώνευση (unrelated merger): Πραγματοποιείται όταν μια 

επιχείρηση εισχωρεί σε έναν κλάδο εντελώς καινούργιο,  ή σε ένα εντελώς νέο προϊόν 

ή υπηρεσία και  απευθύνεται σε μία πλήρως καινούρια αγορά αγαθών και υπηρεσιών, 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, αναφορικά με τη 

μελλοντική προοπτική της επένδυσης.  

 

1.3 Λόγοι πραγματοποίησης  Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 

Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι συνέργειες των Σ&Ε που 

δημιουργούνται, δίνουν το “παράδοξο” αποτέλεσμα “1+1=3’’. Με αυτό τον τρόπο 

προσπαθούν να αναδείξουν τα επιπρόσθετα οφέλη που δημιουργούνται με τη 

συνένωση των χαρακτηριστικών των δύο προγενέστερων οργανισμών σε έναν νέο 

ενοποιημένο φορέα. Μια Σ&Ε δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και ανακάλυψης νέων 

στοιχείων, που πιθανόν έως τη χρονική στιγμή της Σ&Ε να παραμένουν άγνωστα και 

μη αξιοποιήσιμα (για παράδειγμα, δύο εργοστάσια που προβαίνουν σε Σ&Ε ενδέχεται 

να ανακαλύψουν το όφελος που προκύπτει αργότερα. Αυτό το όφελος μπορεί να είναι  

η μείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, η κατανομή του 

προσωπικού σε αποδοτικότερες  θέσεις απασχόλησης ή ακόμα και σε περικοπή του 

προσωπικού) (Κυριαζής, 2007). Θα παρουσιάσουμε παρακάτω τους βασικότερους 

λόγους πραγματοποίησης μιας Σ&Ε.  

 

1.3.1 Δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος 

 

Μια επιχείρηση επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας όταν μέσω της αύξησης της 

ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος καταφέρνει τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους του. Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορους τομείς 

της επιχείρησης, εκτός από την παραγωγή, όπως στην  έρευνα, στην ανάπτυξη, στη 
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διαφήμιση κλπ. Από την άλλη πλευρά οι οικονομίες φάσματος αναφέρονται και εκείνες 

στη μείωση του κόστους (κυρίως του μέσο-μακροχρόνιου)  αλλά με την αύξηση της 

ποικιλίας των παραγόμενων προϊόντων, που αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αξιοποίηση 

του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Οι οριζόντιες 

συγχωνεύσεις είναι εκείνες που θεωρούνται ικανές να πετύχουν οικονομίες κλίμακας  

ενώ οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με συσχετισμένες ή και ασυσχέτιστες 

δραστηριότητες μπορούν να επιφέρουν οικονομίες φάσματος (Κυριαζής, 2007).  

 

Τα πλεονεκτήματα της  εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας και φάσματος είναι 

πολλά. Καταρχήν, προσδίδουν στην επιχείρηση σε μακροχρόνιο επίπεδο ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα στην αγορά και καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη 

σε σχέση με τους προμηθευτές της και αυτό συνεπάγεται μείωση του λειτουργικού 

κόστους της καθώς και ταυτόχρονα περιθώρια μεγαλύτερου κέρδους. Επίσης η νέα 

επιχείρηση επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων προϊόντων και αυτό έχει ως 

επακόλουθο να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά  και  να μειώσει  την εξάρτησή της 

από συγκεκριμένες αγορές και  συγκεκριμένους προμηθευτές (Κυριαζής, 2007). 

 

1.3.2. Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση των υπαρχόντων πόρων 

 

Με τον όρο ‘πόρο για μια επιχείρηση’ εννοούμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και τις γνώσεις του 

προσωπικού της, το διακριτικό όνομα της εταιρίας(brandname), τη διαφήμιση. 

Υπάρχουν δηλαδή οι υλικοί και οι άυλοι πόροι. Βασική επιδίωξη δύο προς 

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών επιχειρήσεων είναι η εκμετάλλευση των προτερημάτων 

της μίας από την άλλη (Σακέλλης, 2001). Ένα σχετικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά 

της ΝΕΟΝ από την εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ στην Ελλάδα, με την οποία η τελευταία 

ενισχύει την παρουσία της στο κέντρο της Αθήνας εκμεταλλευόμενη τα καταστήματα 

της ΝΕΟΝ εκεί και επιπλέον αποκτά σημαντικές ικανότητες που διαθέτει η ΝΕΟΝ στο 

χώρο των εστιατορίων (Δικτυακός τόπος ΧΑΑ, 23/05/2001). 
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1.3.3. Αύξηση της δύναμης στην αγορά 

 

Επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της οριζόντιας συγχώνευσης και αποτελεί ακόμα έναν 

τρόπο προς την αύξηση της κερδοφορίας της ενιαίας πλέον επιχείρησης (τα λεγόμενα 

μονοπωλιακά κέρδη – αύξηση τιμής λόγω έλλειψης ανταγωνισμού). Ο λόγος αυτός 

είναι που κάνει αρκετούς να αντιτίθενται στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές,  αφού για 

παράδειγμα στις κάθετες συγχωνεύσεις, η εξαγορά ενός βασικού προμηθευτή 

εμποδίζει άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις να εισχωρήσουν στην αγορά. Ο κίνδυνος αυτός 

μετριάζεται  από τους κανονισμούς  αντί-μονοπωλιακής νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί 

στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως (Debashis, 2005).    

 

1.3.4. Υπέρβαση εμποδίων εισόδου 

 

Για την είσοδο μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά πολλές φορές είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν πολλά εμπόδια (μεγάλες επενδύσεις για εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, 

διαφήμιση, αυξημένος ανταγωνισμός κ.τ.λ.). Μια Συγχώνευση και Εξαγορά παρέχει 

στην επιχείρηση-αγοραστή τη δυνατότητα να εισέλθει μέσω της επιχείρησης-στόχου, 

σε μια νέα αγορά, πιθανόν με ένα ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής, εξασφαλισμένο 

αγοραστικό κοινό καθώς επίσης μπορεί να εκμεταλλευτεί τον εξοπλισμό και τις 

εγκαταστάσεις της (Debashis, 2005).  

 

1.3.5 Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων 

 

Μια σημαντική καινοτομία στον τρόπο παραγωγής ή μια διαφοροποίηση της 

παραγωγής χρειάζεται σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσει και να 

αποφέρει ουσιαστικά κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα στελέχη επιλέγουν την καταβολή ενός υψηλού τιμήματος για να 

εξαγοράσουν μια επιχείρηση. Με αυτό το τρόπο αποφεύγεται το ρίσκο από την αρχή  

της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος (Gaughan, 2010). Σχετική κίνηση έκανε η εταιρία 

Disney, η οποία το 1995 εξαγόρασε την Capital Cities/ ABC για $19,3 δις, 

διπλασιάζοντας έτσι τα περιουσιακά της στοιχεία και επεκτείνοντας ταυτόχρονα την 

δραστηριότητά της σε Ευρώπη και Ασία, περιοχές όπου η εξαγοραζόμενη επιχείρηση 

διάθετε ήδη άρτια οργανωμένο δίκτυο διανομής (Fabrikant, 01/08/1995).  
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1.3.6. Αύξηση διαφοροποίησης 

 

Μια επιχείρηση όταν θέλει να διαφοροποιηθεί, εισερχόμενη μέσα σε μια νέα αγορά για 

αυτήν, είναι λογικό να αντιμετωπίσει δυσκολίες προσαρμογής και απόκτησης γνώσης 

της νέας αγοράς. Για αυτό το λόγο η Συγχώνευση και Εξαγορά με μια άλλη επιχείρηση, 

η οποία γνωρίζει τη συγκεκριμένης αγορά, αποτελεί έναν πιο ασφαλή τρόπο 

διαφοροποίησης της παραγωγής. Η πρόσβαση στην υπάρχουσα γνώση των στελεχών 

και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης-στόχου, αποτελεί για την 

επιχείρηση-αγοραστή ένα ακόμη πρόσθετο πλεονέκτημα (Gaughan, 2010). Σχετικό 

παράδειγμα αποτελεί η εταιρία Intracom, η οποία εξαγόρασε την αμερικάνικη Coclin - 

η οποία είναι παραγωγός ψηφιακών προϊόντων, ώστε να αποκτήσει την υψηλή 

τεχνολογία τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής τηλεόρασης αυτής χωρίς να δεσμεύει 

πόρους και να αναλαμβάνει το υψηλό ρίσκο που προϋποθέτει μια τέτοια 

δραστηριότητα όταν αναλαμβάνεται εκ νέου (Δικτυακός τόπος ΧΑΑ, 05/03/2001). 

 

1.3.7. Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης-στόχου 

 

Υπάρχει η πιθανότητα η επιχείρηση-αγοραστής να διαθέτει διοικητικές και άλλες 

ικανότητες, τέτοιες που να είναι ικανές να βελτιώσουν  με θεαματικό τρόπο την 

απόδοση της επιχείρησης- στόχου (Gaughan, 2010). 

 

1.3.8. Αύξηση των κερδών ανά μετοχή 

 

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για μία επιχείρηση, πιστεύοντας 

ότι για να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προωθεί στόχους 

μεγιστοποίησης κερδών, που μεταφράζονται στη μεγιστοποίηση του πλούτου των 

μετόχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Συγχώνευση και Εξαγορά γίνεται με στόχο την 

αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας της επιχείρησης καθώς και της μεγιστοποίησης 

του πλούτου των μετόχων (Gaughan, 2010). 
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1.3.9. Φορολογικά οφέλη 

 

Φορολογικά οφέλη προκύπτουν μέσα από μια Σ&Ε, είτε με τη μείωση των 

φορολογικών συντελεστών επί των κερδών, είτε μέσω της αύξησης των ορίων των 

αποθεματικών, είτε μέσω του συνδυασμού των δύο παραπάνω παραγόντων (Gaughan, 

2010). 

 

1.3.10  Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης  

 

Οι Σ&Ε συμβάλλουν στην αύξηση του ισολογισμού και κατ’ επέκταση σε   μεγαλύτερο 

ύψος ιδίων κεφαλαίων. Το ποσοστό ανάληψης κινδύνου από τη μεριά των μετόχων και 

δανειστών της επιχείρησης μειώνεται (προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 

κ.ά.) (Devos et al., 2009). 

 

1.3.11. Μείωση του δείκτη Ρrofit/Earnings 

 

Ο δείκτης Ρ/Ε, δείκτης πολλαπλασιαστής των κερδών της επιχείρησης, είναι ένας 

δημοφιλής χρηματοοικονομικός δείκτης. Η χρήση του εστιάζει στο γεγονός ότι 

παριστάνει το “premium”, το οποίο διατίθεται να καταβάλει ο επενδυτής για κάθε 

χρηματική μονάδα κέρδους που πετυχαίνει η επιχείρηση. Πολλές Σ&Ε γίνονται ώστε 

να μειωθεί ο δείκτης Ρ/Ε της εξαγοράζουσας εταιρείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

μειωμένης κερδοφορίας (Devos et al., 2009).  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως οι λόγοι οι οποίοι συνήθως οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε Σ&Ε, θα πρέπει να μελετηθούν υπό το πρίσμα των εναλλακτικών 

επιλογών που εμφανίζονται στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης μια τέτοιου είδους 

συνέργεια  θα πρέπει να μελετάται τόσο από την οπτική γωνία του αγοραστή όσο και 

από την οπτική γωνία του πωλητή. 
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1.4 Λόγοι αποτυχίας των  Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 

Οι Σ&Ε μπορεί να διαφέρουν από οικονομία σε οικονομία ή από μελέτη σε μελέτη. 

Όλες όμως οι αναφορές τονίζουν το μεγάλο ποσοστό των Σ&Ε (άνω του 50%), το 

οποίο αποτυγχάνει να φτάσει τους επιδιωκόμενους στόχους. (όπως οικονομίες 

κλίμακας, έλεγχος λειτουργικού κόστους κ.λπ.). Κύρια αιτία των αποτυχιών Σ&Ε 

αποτελεί η αδυναμία ελέγχου και παρατήρησης πολλών σημαντικών παραγόντων που 

έχει ως επακόλουθο ότι δεν υλοποιούνται οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν.  

 

Κάποιοι από τους βασικότερους λόγους αποτυχίας των Σ&Ε  είναι οι εξής: 

 

1.4.1 Εταιρική κουλτούρα – Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Ένας από τους κυριότερους λόγους αποτυχίας είναι η αδυναμία γρήγορης και επιτυχούς 

ενοποίησης των επιχειρήσεων όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα και το ανθρώπινο 

δυναμικό. Με τον όρο εταιρική κουλτούρα, εννοούμε το σύνολο των συμβόλων, αξιών, 

ιδεολογιών, και υποθέσεων που λειτουργούν, συχνά ασυνείδητα , με στόχο τη 

καθοδήγηση και διαμόρφωση της ατομικής και  εταιρικής συμπεριφοράς. 

(www.wikipedia.org) 

Αν και η συμβατότητα της εταιρικής κουλτούρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 

επιτυχίας για μια Σ&Ε, είναι και ο παράγοντας που συχνά αγνοείται. Υπάρχουν πολλές 

οπτικές γωνίες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε τη συμπεριφορά του 

ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα συχνά οι εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση- στόχο έχουν προκατειλημμένες απόψεις σχετικά με την  εξαγοράζουσα 

εταιρεία με αποτέλεσμα να παρεξηγούν και να απορρίπτουν τις αντιλήψεις της  σχετικά 

με τους στόχους της Σ&Ε. Επίσης υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι μιας 

εξαγοραζόμενης εταιρείας, αισθάνονται αβεβαιότητα, αφού δεν γνωρίζουν αν θα 

διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους η θα απολυθούν (Παπαδάκης, 2002).  Αυτό 

συμβαίνει συνήθως όταν οι εταιρείες που συγχωνεύονται ήταν πρωτύτερα σκληροί 

ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της εξαγοράζουσας εταιρείας να νιώθουν 

συχνά φοβισμένοι. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της Bankers Trust, από τη 

γερμανική Deutsche Bank το 1998, δημιούργησε ένα τραπεζικό κολοσσό από τον οποίο 

όμως χάθηκαν περίπου 5.500 θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει 
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αβεβαιότητα στους εργαζομένους και επακόλουθο αυτού ήταν η πτώση ηθικού, άγχος, 

αύξηση απουσιών από την εργασία και μείωση της παραγωγικότητας (Εφημερίδα 

Καθημερινή, 29/09/2001). 

Τέλος στις Σ&Ε που γίνονται ανάμεσα σε εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικές 

χώρες, προκύπτει το πρόβλημα της διαφοράς της εθνικής κουλτούρας. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, πιθανές διαφορές μπορεί να υπάρξουν στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, 

στη διοίκηση, στη θέση των απλών υπαλλήλων, στους κανόνες εργασίας, στη δύναμη 

των πελατών και προμηθευτών (Σακέλλης, 2001). Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η 

πώληση της τράπεζας Αθηνών στον κορεάτικο όμιλο Hanwa, κατά τη διάρκεια των 

αποκρατικοποιήσεων, την περίοδο 1991-1993, όπου όχι μόνο δεν οδήγησε στην 

ανάπτυξη της τράπεζας, αλλά αντίθετα επιδείνωσε τις εγγενείς αδυναμίες της. 

Συγκεκριμένα η διοίκηση και γενικότερα η επιχειρηματική φιλοσοφία, που 

ακολούθησε ο κορεάτικος Όμιλος, μπορεί να ήταν για τις αγορές της Ασίας 

αποτελεσματικές, αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους τους στην ελληνική πραγματικότητα 

(Παπαϊωάννου & Τσαούσης, 13/06/1999).  

 

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου,  αφού έχει κλείσει  η συμφωνία και είναι δυνατό να οδηγήσουν μια  πολλά 

υποσχόμενη Σ&Ε, σε αποτυχία. 

 

1.4.2 Ανεπαρκής αξιολόγηση της επιχείρησης-στόχου 

 

 Πολλές φορές η διαδικασία ελέγχου μιας επιχείρησης-στόχου αποδεικνύεται μη 

ρεαλιστική. Είναι πολλές οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων, όπου μετά την 

πραγματοποίηση της Σ&Ε ανακαλύπτουν ότι υπερεκτίμησαν τα οφέλη από τη 

συγκεκριμένη Σ&Ε ή υποεκτίμησαν τα κόστη που θα προέκυπταν. Είναι γεγονός πως 

η  πρόβλεψη της αύξησης των εσόδων είναι κάτι πολύ δύσκολο, καθώς  είναι πολλές 

οι εξωτερικές παράμετροι που συχνά είναι πέραν του ελέγχου του μάνατζμεντ. 

Ειδικότερα, η πελατεία της εξαγοράζουσας εταιρείας μπορεί να αντιδρά διαφορετικά 

σε αλλαγές τιμών και στα χαρακτηριστικά προϊόντων, ή οι ανταγωνιστές ενδέχεται να 

μειώσουν τις τιμές τους ή να προχωρήσουν και αυτοί σε Σ&Ε έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες του ανταγωνισμού (Straub, 2007). 
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1.4.3 Δημιουργία πολύ μεγάλης επιχείρησης 

 

Υπάρχει ο κίνδυνος μια Σ&Ε να γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο τη μεγέθυνση και 

να απουσιάζει το στρατηγικό όραμα. Αυτό παρατηρείται  κυρίως στον τραπεζικό 

τομέα, όπου οι τράπεζες εξαγοράζουν η μια την άλλη λόγω της τάσης της αγοράς ή 

από το φόβο του  να παραμείνουν μικρές και ευάλωτες σε εξαγορές. Οι άσκοπες Σ&Ε 

σε συνδυασμό με τη μη ακριβή  αξιολόγηση των εξαγοραζόμενων εταιρειών μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο τις προοπτικές του όλου εγχειρήματος (Straub, 2007).  

 

1.4.4 Υπερβολικό χρέος 

 

Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να εξαγοράσει μια άλλη, είναι διατεθειμένη να 

πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει. Στην περίπτωση που οι μετοχές της 

επιχείρησης-στόχου διακινούνται στο χρηματιστήριο, η επιχείρηση-αγοραστής 

προτίθεται  να καταβάλει υψηλή υπεραξία (premium) στους μετόχους της πρώτης με 

σκοπό να την εξαγοράσει. Η κίνηση αυτή δημιουργεί πολλά έξοδα. Για να βρεθούν τα  

χρήματα που απαιτούνται για μια τέτοια Σ&Ε, η αγοράστρια επιχείρηση μπορεί να 

στραφεί είτε σε δανεισμό από τράπεζες είτε σε junk bonds (ομόλογα υψηλού κινδύνου 

που αποδίδουν υψηλά επιτόκια), ή ακόμα να χρησιμοποιήσει ίδιους χρηματικούς 

πόρους, οι οποίοι όμως αρχικά προορίζονταν για άλλες δραστηριότητες (Straub, 2007).  

Κάποιες φορές όμως είτε λόγω ελλιπούς ανάλυσης και εξονυχιστικού ελέγχου των 

οικονομικών της επιχείρησης-στόχου, είτε λόγω αυξημένης αυτοπεποίθησης των 

στελεχών της, η επιχείρηση-αγοραστής πριν το κλείσιμο της συμφωνίας  βρίσκεται σε 

μια θέση κατά την οποία δε γνωρίζει την ακριβή αξία που έχει η επιχείρηση-στόχος με 

αποτέλεσμα να δαπανηθούν πολλά περισσότερα κεφάλαια από όσα θα έπρεπε. Η 

πληρωμή υψηλής υπεραξίας για την εξαγορά μιας επιχείρησης-στόχου, έχει 

περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την επιχείρηση αγοραστή στη συσσώρευση 

χρεών παρά στην αύξηση των κερδών της (Straub, 2007).   
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1.4.5 Ρόλος στελεχών – Διοικητική αλαζονεία  

 

Κάθε στέλεχος μελετά από τη δική του οπτική γωνία την επικείμενη Σ&Ε. Πολλές 

φορές τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή διακατέχονται από υπερβολική 

αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να θεωρούν τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου 

κατώτερα σε αξία αφού η επιχείρηση τους έφτασε στο σημείο να εξαγοραστεί. Επίσης 

τα στελέχη της εξαγοράζουσας εταιρείας, που έχουν προτείνει η ασχοληθεί ιδιαίτερα 

με την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, ταυτίζονται με αυτήν και επιθυμούν να γίνει, 

παρόλο που οι μελλοντικές προβλέψεις  δεν είναι τόσο ευοίωνες (Cartwright & 

Schoenberg, 2006). 

Έτσι, για να αποφύγουν πιθανές αντιρρήσεις επισπεύδουν τη διαδικασία και κλείνουν 

τη συμφωνία. Αποτελεί γεγονός πως  το μέγεθος μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα  με 

το γόητρο και τη θέση των στελεχών. Η ισχύς ενός στελέχους και η διαπραγματευτική 

δύναμη που διαθέτει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της επιχείρησης. 

Συνεπώς μια Σ&Ε συμβάλλει στην ενδυνάμωση της θέσης των στελεχών και για αυτό 

το λόγο τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη είναι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της, 

αγνοώντας συχνά τις αντιδράσεις των μετόχων της επιχείρησης (Κυριαζής, 2007). 

 

1.4.6. Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί 

 

Μία Σ&Ε μπορεί να μην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην πετύχει  τους στόχους 

της. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στις μακρο-οικονομικές συνθήκες. Καθοριστικό 

ρόλο επίσης, παίζει το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως το θεσμικό 

πλαίσιο που ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, καθώς και οι παράγοντες 

που αφορούν μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει (Cartwright & 

Schoenberg, 2006). 
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Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας με τα κίνητρα και τα αντικίνητρα των Σ&Ε  

 

 

1.5 Βήματα προς υλοποίηση μιας Συγχώνευσης και Εξαγοράς 

 

Με βάση τα όσα είπαμε παραπάνω θα μπορούσαμε να δώσουμε τα γενικά βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν μια στρατηγική 

ανάπτυξη μέσω μιας Σ&Ε. 

Α)  Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής:  Η εταιρεία καλείται να επιλέξει την καλύτερη 

εταιρική στρατηγική, η οποία εξαρτάται στην αρχή από τις ανάγκες που έχει και έπειτα 

από τον καθορισμό στόχων. Η εταιρική στρατηγική που θα αποφασισθεί μπορεί να 

είναι οριζόντια, κάθετη, συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη.  

Δημιουργία και εκμετάλευση οικονομιών κλίμακας και 

οικονομιών φάσματος

 Συνδιασμός και αλληλοσυμπλήρωση των υπάρχοντων    

πόρων

 Ανεπαρκής αξιολόγηση της επιχείρησης-στόχου

 Αύξηση της δύναμης στην αγορά

 Υπέρβαση εμποδίων εισόδου

 Μείωση κόστους & χρόνου ανάπτυξης νέων προιόντων

 Αυξηση διαφοροποίησης

 Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης-

στόχου

 Φορολογικά οφέλη

 Αήξηση κερδών ανά μετοχή

 Μείωση του δείκτη P/E

 Αύξηση δανειοληπτικής ικανότητας επιχείρησης

Λογοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε Σ&Ε Λόγοι που οδηγούν σε αποτυχία τις Σ&Ε

  Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί

 Εταιρική κουλτούρα – Ανθρώπινο δυναμικό.

Δημιουργία πολύ μεγάλης επιχείρησης

    Ρόλος στελεχών – Διοικητική αλαζονεία 

Υπερβολικό χρέος

Σ&Ε
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Β)  Τρόπος πραγματοποίησης εταιρικής στρατηγικής: Αφού αποφασιστεί η 

εταιρική στρατηγική που θα ακολουθηθεί, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι 

επιχειρήσεις-στόχοι και να αξιολογηθούν με βάση τα εξής δύο κριτήρια: 

- Τη στρατηγική καταλληλόλητα, δηλαδή τη συμπληρωματικότητα που θα έχουν 

οι δύο επιχειρήσεις όσον αφορά τους πόρους και τις ικανότητες, ώστε να 

δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

- Τη δημιουργία αξίας από τη Σ&Ε, δηλαδή την επίτευξη απόδοσης  πάνω από το 

κόστος του κεφαλαίου. Η πραγματοποίηση είναι εφικτή αφού προηγηθεί η 

αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της. 

 

Γ)  Διαπραγμάτευση και επίτευξη της συμφωνίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών:  

Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει κυρίως τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με: 

- Την επιλογή των κατάλληλων συμβούλων 

- Διεξοδικό έλεγχο της εταιρείας-στόχου και αποτίμηση αυτής, ώστε να 

καθορισθεί και η κλίμακα τιμών του premium. 

- Τοποθέτηση των κατάλληλων στελεχών στις κατάλληλες  θέσεις. 

 

Δ) Ενσωμάτωση της εταιρείας-στόχου : Αποτελεί πολύ σημαντικό στάδιο, αφού 

μέσα από αυτό η εταιρεία-αγοραστής διαχειρίζεται τα πραγματικά προβλήματα της 

εταιρείας – στόχος. Κάποια από τα προβλήματα ενδέχεται να μην είχαν προβλεφθεί ή 

να δημιουργήθηκαν νέα. Επίσης σημαντικό ρόλο για μια επιτυχημένη Σ&Ε θα 

διαδραματίσει   η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα και  η ενοποίηση των 

συστημάτων παραγωγής, οργάνωσης και πληροφόρησης 

 

Ε) Αξιολόγηση της Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και εκμάθηση: Παρόλο που 

συχνά αγνοείται το συγκεκριμένο βήμα,  είναι πολύ σημαντικό καθώς μέσα από αυτό  

οι επιχειρήσεις αποκτούν εμπειρία, και αποτιμούν τι έγινε και τι δεν έγινε με σωστό 

τρόπο ώστε να διορθωθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

2.1.  Ιστορική αναδρομή 
 

Ιστορικά, το φαινόμενο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών,  πρωτοεμφανίστηκε  πριν 

από περίπου 100 χρόνια  στις Η.Π.Α., το οποίο ήρθε και εξελίχθηκε κατά «κύματα» 

(merger waves). Αφετηρία αποτελεί η περίοδος 1890-1905 όπου δημιουργούνται τα 

μεγάλα μονοπώλια (π.χ. General Electric, Eastman Kodak, American Tobacco κ.τ.λ.).  

Ακολουθεί το δεύτερο κύμα το οποίο εμφανίζεται στη δεκαετία του 1920, που 

χαρακτηρίζεται με το φαινόμενο της  δημιουργίας ολιγοπωλίων και κάθετης 

ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων. Κατόπιν η δεκαετία του 1960 (τρίτο «κύμα») όπου 

αναπτύσσονται τα conglomerates, όρος που περιγράφει την τάση για επέκταση των 

επιχειρήσεων σε ασυσχέτιστες δραστηριότητες λόγω της αυστηρής αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας. Το τέταρτο κύμα καλύπτει τη περίοδο 1980-1989, το οποίο διακρίνεται 

από εχθρικές εξαγορές και αποσχίσεις τμημάτων ή κλάδων επιχειρήσεων οι οποίες 

απαρτίζουν περίπου το 20% με 30% της δραστηριότητας των εξαγορών. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίζεται από την αντιστροφή της τάσης για διαφοροποίηση , τη λεγόμενη 

de-conglomeration, τη συγκέντρωση στα core activities και την αύξηση της χρήσης του 

outsourcing (ανάθεση ή μεταφορά μίας λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού 

σε έναν εξωτερικό συνεργάτη (partner) με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

για την επιχείρηση). Τέλος το πέμπτο κύμα 1990- έως σήμερα, το οποίο είναι και το 

μεγαλύτερο  όλων από πολλές απόψεις. Τα κύρια γνωρίσματα του τελευταίου κύματος 

είναι ότι οι εξαγορές γίνονται με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και την απόκτηση πόρων και ικανοτήτων. Επιπλέον παρατηρείται η δημιουργία νέων 

κλάδων τεχνολογιών (διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες κ.τ.λ.) και η αναδιάρθρωση 

παραδοσιακών κλάδων που βρίσκονταν σε φάση ωριμότητας (τράπεζες, 

αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων κ.τ.λ. (Lipton, 2006).  

 

Το κύμα αυτών των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών διακόπηκε στις αρχές του 2001, για 

να επανέλθει εντονότερο μετά το 2004. Δύο κύματα μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην 

Ε.Ε., το πρώτο σχετικά μικρό, κατά την περίοδο 1987-1992 και ένα σημαντικά 
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μεγαλύτερο στην περίοδο 1995-2001. Κατά το πρώτο κύμα η αξία των συγχωνεύσεων 

αυξήθηκε από $21 δις  το 1985 σε $158 δις το 1989, προτού να πέσει σε $90 δις. το 

1992. Έπειτα αυξήθηκε με το δεύτερο κύμα, σε $1.083 δις το 2000 προτού να 

συρρικνωθεί στα $462 δις το 2001. Έτσι, τα δύο πρόσφατα ρεύματα είναι παράλληλα 

με αυτά της ίδιας περιόδου για τις Η.Π.Α., με τη διαφορά βέβαια ότι το κύμα της 

δεκαετίας του 1980 είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο των Η.Π.Α (Lipton, 

2006).  

 

Παράλληλα ένα τρίτο κύμα αναπτύχθηκε στην Ε.Ε. από το 2004 και μετά. 

Συγκεκριμένα το 2002 οι Σ&Ε έφτασαν τα $600 δις παρουσιάζοντας αύξηση 30%. Οι 

πιο πολλές εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν στη Μ. Βρετανία $237 δις. Το 2003 

παρατηρήθηκε μικρή άνοδος σε σύγκριση  με το 2002 και μεγέθη της τάξεως των $618 

δις. Το 14% διαπραγματευόταν στον κλάδο Ενέργειας που κατείχε και το μεγαλύτερο 

ποσοστό, ενώ η αξία των $220 δις προήλθε από τη Μ. Βρετανία. Αντίθετα το 2004 οι 

Σ&Ε ανακάμπτουν, παρουσιάζοντας ραγδαία αύξηση της τάξης του 36% φτάνοντας τα 

$841 δις, με τον κλάδο ενέργειας να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό. (21% επί του 

συνόλου των Σ&Ε) και την Μ. Βρετανία να πρωταγωνιστεί με τις  περισσότερες 

εξαγορές ($311 δις). (Δικτυακός τόπος www.financial.thomsonreuters.com/en) 

 

Πίνακας 2:  Αξία των αγορών στις ΗΠΑ και Ε.Ε.  για την περίοδο 1985 - 2000 

 

Πηγή: Thomson Financial One Banker Deals 
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Ο πίνακας 3 καταγράφει τη δραστηριότητα των Σ&Ε ανά χώρα μέλος της Ε.Ε. (15 

χώρες) σε όρους αριθμού συναλλαγών και δείχνει τη σχέση μεταξύ της αξίας των Σ&Ε 

και της αξίας του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ε.Ε. 

 

Πίνακας  3: Μερίδιο δραστηριότητας των Σ&Ε και ΑΕΠ % μεταξύ των χωρών –μελών 

της Ε.Ε.,  1991 -1999 

 

Πηγή: Directorate General for Economic and Financial Affairs,  

2000. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,  οι περισσότερο δραστήριες χώρες είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο (30%), με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, και ακολουθούν η 

Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Οι μεσογειακές χώρες έπονται, ενώ η Ελλάδα έχει 

το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο δραστηριότητας Σ&Ε (0.67%), αλλά το τέταρτο κατά 

σειρά χαμηλότερο μερίδιο αγοράς ως προς το ΑΕΠ (1.4%). Η περαιτέρω ανάλυση της 

κατανομής της δραστηριότητας των Σ&Ε, δείχνει ότι κατά τη δεκαετία 1990-2000, οι 

συναλλαγές Σ&Ε σε εθνικό επίπεδο (εντός των συνόρων κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε.), 

αποτελούσαν το σημαντικότερο τμήμα της δραστηριότητας, αν και όπως φαίνεται από 

τον πίνακα 1.3., μειώνεται, από το 1992 που ήταν 68%, στο 1999 που ήταν 57%. Στη 

διάρκεια των  9 ετών, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πτώση στο ποσοστό των Σ&Ε σε 
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εθνικό επίπεδο. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που έγιναν σε διαφορετικές 

χώρες-μέλη της Ε.Ε., αυξήθηκαν ελάχιστα από 13% σε 15%.  

Επίσης, οι συγχωνεύσεις εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων χωρών-μελών της Ε.Ε. από 

επιχειρήσεις χωρών εκτός Ε.Ε. παρουσιάζουν μια σχετικά σταθερή εικόνα κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου της τάξεως από 11% σε 16%. Εκείνο όμως που 

αξίζει να επισημανθεί είναι η τάση που παρουσιάζεται από επιχειρήσεις χωρών-μελών 

της Ε.Ε., να αγοράζουν επιχειρήσεις χωρών εκτός Ε.Ε., καθώς το αντίστοιχο ποσοστό 

αυξήθηκε από 7% το 1992, σε 17% το 1999. (Δικτυακός τόπος 

www.researchgate.net/profile/Elisabete_Vieira/) 

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αναδεικνύουν την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση που 

λαμβάνει χώρα και την ανάγκη των επιχειρήσεων των χωρών μελών της Ε.Ε. να 

στραφούν και σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων.  

 

Ο πίνακας 4 δείχνει τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1998-2004:  

 

Πίνακας 4: Οι δέκα μεγαλύτερες Σ&Ε σύμφωνα με την αξία συναλλαγής  

 

Πηγή : Thomson Financial, 6/12/2005 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα  η περίοδος όπου παρατηρήθηκε μεγάλη άνθηση των Σ&Ε 

ήταν η τριετία 1997-2000, η οποία οφείλεται και στην άνθηση της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς. Ο κυριότερος κλάδος, όπου παρατηρούνται οι περισσότερες Σ&Ε στη 

Ημερομηνία 

Πραγματοποίησης

Αξία συναλλαγής 

(σε εκατ. $)
Εταιρεία στόχος

Χώρα εταιρείας 

στόχου

Εξαγοράστρια 

εταιρεία

Χώρα 

εξαγοράστριας 

εταιρείας

19/6/2000 202.785,13 Mannesmann AG Γερμανία
Vodafone Air Touch 

PLC
Ηνωμένο Βασίλειο

12/1/2000 164.746,46 Time Warner Η.Π.Α. America Online Inc. Η.Π.Α.

5/10/1999 113.643,77 Sprint Corp. Η.Π.Α. MCI WorldCom Η.Π.Α.

19/6/2000 89.167,72 Warner Larbert Co. Η.Π.Α. Pfizer Inc. Η.Π.Α.

18/4/1999 81.527,62 Telecon Italia SpA Ιταλία
Deutsche Telecom 

AG
Γερμανία

30/11/1999 78.945,97 Mobili Corp Η.Π.Α. Exxon Corp. Η.Π.Α.

27/12/2000 75.960,85 SmithKline Beecham PLC Ηνωμένο Βασίλειο
Glaxo Wellcome 

PLC
Ηνωμένο Βασίλειο

4/11/1999 75.563,15 Warner Larbert Co. Η.Π.Α.
American Home 

Products Corp.
Η.Π.Α.

28/10/2004 74.349,15 Shell Transport & Trailing Co. Ηνωμένο Βασίλειο
Royal Dutch 

Petroleum Co.
Ολλανδία

8/10/1998 75.558,18 Citicorp Η.Π.Α. Travelers Group Inc. Η.Π.Α.
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τριετία αυτή, είναι ο τραπεζικός. Το ύψος των Σ&Ε ήταν από τα υψηλότερα στην 

Ευρώπη εκείνη τη περίοδο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αναδιάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος με στόχο να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός στην 

ζώνη του Ευρώ ήταν πολύ σημαντική. Οι περισσότερες από τις παραπάνω Σ&Ε 

υλοποιούνται σε βαλκανικές χώρες, γεγονός που σημαίνει τη διείσδυση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος στην βαλκανική ενδοχώρα. (Αλβανία, Ρουμανία, Σκόπια, 

Βουλγαρία και τελευταία Τουρκία). Το κύμα των Ε&Σ διακόπηκε στις αρχές του 2001, 

για να επανέλθει εντονότερο μετά το 2004 . 

 

Το 2005 η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα ανήλθαν στα $4,3 δις, 

αυξημένα κατά 114% σε σχέση με το 2004 με τον συνολικό αριθμό συναλλαγών να 

προσδιορίζεται στα ίδια επίπεδα. Επιπλέον το 2005,  είναι η πρώτη χρονιά που στην 

Ελλάδα καταγράφτηκαν σημαντικές συναλλαγές από ξένες εταιρείες επιχειρηματικών 

συμμετοχών (Private Equity Firms), οι οποίες παρέχουν μια εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης είτε για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων (growth capital) 

είτε για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (venture capital)  με αντάλλαγμα την 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ανάληψης μέρος του 

επιχειρηματικού κίνδυνου. 

 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα με αξία 

$2,4 δις για το 2005 έναντι $1,4 δις για το 2004, οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της 

ΤΙΜ Ελλάς και της Q-Telecom από την Apax Partners και Texas Pacific αντίστοιχα, οι 

οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους private equity οργανισμούς παγκοσμίως. 

Επίσης η εξαγορά του 26.3% της Forthnet από την ισλανδική Novator Telecom, 

συγκαταλέγεται σε έναν αριθμό συναλλαγών της εταιρείας επιχειρηματικών 

κεφαλαίων στο κλάδο τηλεπικοινωνιών στη κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, οι 

οποίες περιλαμβάνουν επενδύσεις στην Βουλγαρία, στην Τσεχία, στη Φιλανδία και στη 

Πολωνία. 
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2.2 Η οικονομική κρίση του  2008 

 

Η δραστηριότητα στον τομέα των Σ&Ε περιορίστηκε σημαντικά το έτος 2008. Κύριοι 

λόγοι αποτέλεσαν η έλλειψη κεφαλαίων, η συρρίκνωση των χρηματιστηριακών 

αγορών, η απροθυμία ανάληψης κινδύνου και η γενικευμένη παγκόσμια οικονομική 

κρίση. 

 

Συγκεκριμένα κατά το έτος 2008, βάσει μελέτης της εταιρίας «ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» το 2009, η συνολική αξία των ανακοινωμένων Σ&Ε παγκοσμίως 

διαμορφώθηκε σε $2,50 τρις, 38% χαμηλότερα από το 2007, που η αξία συναλλαγών είχε 

φθάσει στα επίπεδα ρεκόρ των $4,06 τρις. Ο αριθμός των ανακοινωμένων Σ&Ε 

μειώθηκε κατά 17% σε σχέση με το 2007, φθάνοντας τις 27.400. Το μέσο premium των 

συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 37%, αυξημένο κατά 68% σε σχέση με το 2007, όπου είχε 

ανέλθει στο 22% (Δικτυακός τόπος ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., 2009). 

 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι  10 χώρες με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σε Σ&Ε, 

στην πρώτη θέση βρίσκουμε τις ΗΠΑ με αξία $871 δις, στη δεύτερη το Ηνωμένο Βασίλειο 

με $207 δις, και Τρίτη τη Κίνα με $139 δις, ενώ από την Ευρωζώνη ξεχωρίζει η Γερμανία 

με συναλλαγές ύψους $125 δις. (Δικτυακός τόπος ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., 

2009). 

 

Διάγραμμα 1: Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σε Σ&Ε τη χρονιά 2008  

 

Πηγή: www.plant-management.gr 

 

http://www.plant-management.gr/
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Και πάλι βάση των στοιχείων της ίδια μελέτης, όσον αφορά τη σύγκριση με το 2007, 

μόνο η Κίνα και η Βραζιλία παρουσίασαν θετικό πρόσημο. Η Κίνα, για το 2008, 

απέσπασε το μεγαλύτερο κομμάτι των Σ&Ε της ευρύτερης περιοχής «Ασία / Ειρηνικός» 

και είχε συναλλαγές αυξημένες κατά 31% σε σχέση με το 2007. Στη Βραζιλία η άνοδος 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική και άγγιξε το 68%. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η 

Γαλλία με την αξία των Σ&Ε να μειώνεται κατά 67%, ενώ στον Καναδά οι συναλλαγές 

συρρικνώθηκαν κατά 63%.  Η χρονιά αποδείχτηκε ιδιαίτερα αρνητική και για τις ΗΠΑ, 

με μείωση η οποία έφτασε το 44%, ενώ ειδικότερα το τέταρτο τρίμηνο η πτώση άγγιξε το 

55%. 

 

Στη Δυτική Ευρώπη οι Σ&Ε μειώθηκαν κατά 42%, ενώ η μικρότερη πτώση 

παρατηρήθηκε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (-5.5%). Στη 

Λατινική Αμερική, λόγω κυρίως της Βραζιλίας, σημειώθηκε αύξηση 23%, ενώ στις 

χώρες της ΝΑ Ασίας ή άνοδος ξεπέρασε οριακά το 10%. Στο σύνολο των Σ&Ε 

παγκοσμίως, η Αμερική απέσπασε το μεγαλύτερο κομμάτι, με το 43% των Σ&Ε να 

διαδραματίζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ ακολουθεί η ευρύτερη περιοχή 

ΕΜΕΑ (Europe, Middle East, Africa), με 37%, η περιοχή Ασία/Ειρηνικός με 17% και η 

Ιαπωνία με 3% (Δικτυακός τόπος ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., 2009). 

 

Επίσης οι ΗΠΑ για το 2008, που αποτελεί το χρονικό εφαλτήριο της οικονομικής 

κρίσης, πρωτοστατούν στις επιθετικές εξαγορές, καθώς οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις, 

δέχτηκαν τις περισσότερες επιθετικές προσφορές από το 1999 (Δικτυακός τόπος 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., 2009).  

Πίνακας 5: Οι σημαντι κότερες Σ&Ε για το 2008
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Πηγή: www.ipodomi.gr 

 

Ο εκρηκτικός συνδυασμός έντονης χρηματιστηριακής μεταβλητότητας και κατ’ 

επέκταση της έντονης πιστωτικής κρίσης των αγορών αύξησε απότομα τον αριθμό των 

Σ&Ε που ακυρώθηκαν, ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο του 2008 και έπειτα. Ο αριθμός 

των συμφωνιών οι οποίες ακυρώθηκαν έφτασε τις 755, ενώ το ύψος αυτών άγγιξε τα 

$637δις (Δικτυακός τόπος www.hypodomi.gr/). 

 

H ελληνική αγορά Σ&Ε επηρεάστηκε σε μικρότερο βαθμό από τις διεθνείς αγορές. Η 

Marfin Investment Group (MIG) είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο κατά το 2008, με τη 

μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή, η οποία αφορά τη μεταβίβαση του 20% του μετοχικού 

κεφαλαίου του ΟΤΕ, αρχικά προς τη MIG, και έπειτα από τη MIG προς την Deutsche 

Telecom. Ο τομέας της ναυτιλίας αναδεικνύει  την εξαγορά της Quintana Maritime από 

την Excel Maritime Carriers με αντίτιμα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο είχε 

παρατηρηθεί κινητικότητα και στο χώρο της τουριστικής ναυτιλίας με συναλλαγές που 

πλησίαζαν το 1 δισ. ευρώ. Όπως δηλώνεται ρητά στην μελέτης της ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, άλλος ένας χώρος όπου υπήρξαν ανακατατάξεις είναι εκείνος των 

φαρμάκων, με την εξαγορά από την Alapis του Ομίλου Γερολυμάτου, προσφέροντας 200 

εκατ. ευρώ, ενώ στο χώρο της υγείας, η Global Finance μέσω της επενδυτικής εταιρείας 

της «South Eastern Europe Fund LP» προχώρησε στην εξαγορά του 75% της Medicon 

System (Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων) από τον όμιλο Eureko.  

 

Αρκετά προβλήματα αναδείχθηκαν,  μέσα από την δύσκολη αυτή περίοδο για τις Σ&Ε 

στον ελλαδικό χώρο, όπως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον αυξήθηκε η εσωστρέφεια και η φοβία στην ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, από μέρους των επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους όπως των 

τηλεπικοινωνιών, ιχθυοκαλλιέργειες και κατασκευαστικές εταιρείες (Δικτυακός τόπος 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., 2009). 

 

Μια γενική παρατήρηση που μπορούμε να  μέσα από την πορεία των Σ&Ε των 

τελευταίων χρόνων είναι πως σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου έγινε έκρηξη 

συγχωνεύσεων την τελευταία 5ετία, στην Ευρώπη διαφαίνεται να υπάρχουν ακόμα 

πολλά περιθώρια για Σ&Ε. Εκτός από  το Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουν γίνει οι 

περισσότερες συγχωνεύσεις από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και αργότερα στις 
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ιδιωτικοποιήσεις, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει σχετικά λίγα χρόνια που δοκιμάζει  τις 

επιδόσεις και τις αντοχές της στον τομέα αυτό. Επομένως, το φαινόμενο των Σ&Ε 

αναμένεται να ενταθεί  και να μας απασχολήσει, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, 

για πολλά ακόμη χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

3.1 Βασικά εισαγωγικά στοιχεία των μεθόδων αποτίμησης 

 

Η θεωρία πίσω από τις Σ&Ε είναι απλή και στηρίζεται στην αρχή πως η αξία του νέου 

σχήματος θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από το άθροισμα της αξίας των επιμέρους 

μονάδων πριν τη συμφωνία. Πριν όμως από την επίτευξη της συμφωνίας, οι 

επιχειρήσεις αποτιμούν η μια την άλλη, με σκοπό να προβλέψουν τις μελλοντικές 

επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια κίνηση (Σακέλλης, 2001). 

 

Ο βασικός σκοπός της διαδικασίας αποτίμησης είναι ο προσδιορισμός μιας δίκαιης και 

εύλογης αξίας (fair value) της επιχείρησης-στόχου, η οποία θα ενσωματώνει την αξία 

της ως έχει σήμερα μόνη της πριν την Σ&Ε, συν την επιπρόσθετη αξία που η 

αγοράστρια εταιρεία πιστεύει ότι θα προσδώσει στην επιχείρηση-στόχο, μέσω της 

καλύτερης αξιοποίησης των πόρων και ικανοτήτων της, της επίτευξης συνεργειών και 

των πιθανών ρευστοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού της (Σακέλλης, 2001). 

 

Δεν υπάρχει μόνο ένας ενιαίος και αποδεκτός τρόπος για να υπολογιστεί η αξία μιας 

επιχείρησης. Όσοι εργάζονται για το τομέα αυτό γνωρίζουν και χρησιμοποιούν πολλά 

και διάφορα εργαλεία και μεθόδους. Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων εξαρτάται 

με το τι γνωρίζουν είτε με το τι τους συμφέρει καλύτερα, ώστε να φτάσουν στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε διάφορα υποδείγματα και τεχνικές αποτίμησης 

εταιρειών, η χρήση των οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι σε 

κάθε περίπτωση σταθεροί. Οι σημαντικότερες μέθοδοι αποτίμησης διαχωρίζονται σε 

τρεις κύριες κατηγορίες με κριτήριο τις βασικές αρχές τους (Σαρσέντης & 

Παπαναστασίου, 2008): 
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Α.   Με βάση τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (Αsset based approach) 

 

Ο πιο απλός και αντικειμενικός τρόπος αποτίμησης μιας εταιρίας είναι ο υπολογισμός  

της αξίας μιας εταιρίας με βάση τα περιουσιακά της στοιχεία. Βασική προϋπόθεση 

είναι η γνώση του ισολογισμού της εν λόγω εταιρίας και ο υπολογισμό της διαφοράς 

Ενεργητικό – Παθητικό. Στο συγκεκριμένο υπολογισμό λαμβάνουμε υπόψη όλα τα 

κινητά και ακίνητα στοιχεία της εταιρίας και αφαιρούμε τις υποχρεώσεις της. Οι 

μέθοδοι είναι:   

 

1. Μέθοδος της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης της επιχείρησης (Adjusted Net Asset 

Value). 

     2.   Μέθοδος των επιπλέον ή μη κανονικών κερδών (Excess or Abnormal Earnings).  

3. Μέθοδος Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (Economic Value Added or Economic 

Profit) 

 

  Β.   Με βάση τα αποτελέσματα της εταιρίας (earnings approach) 

 

Οι μέθοδοι που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία  προσπαθούν να αποτιμήσουν την 

εταιρία αθροίζοντας την σημερινή αξία των μελλοντικών της εσόδων/κερδών. 

 

    1. Μέθοδος Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών. 

    2. Μέθοδος των  Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Discount Cash Flows Models). 

 

   Γ.  Με βάση την αγορά (Μarket based approach)  

 

Τη μεγαλύτερη αξιοπιστία παρουσιάζουν οι αποτιμήσεις με βάση την αγορά ,διότι είναι 

εκείνες  που αγγίζουν περισσότερο την αρχή ότι «η αξία μιας εταιρείας ισούται με την 

υψηλότερη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος κάποιος τρίτος να την αγοράσει».  Οι 

μέθοδοι που ακολουθούνται είναι: 

 

1. Χρηματιστηριακές μέθοδοι.  

2. Μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών και χρήσης δεικτών     

κεφαλαιαγοράς.  

3. Μέθοδος βάσει συγκρίσιμων συναλλαγών. 
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3.2 Βασικές μέθοδοι 

 

3.2.1  Μέθοδος της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης της επιχείρησης (Adjusted 

Net   Asset Value).  

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος απεικονίζει τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας σε 

μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής βασίζεται στον 

προσδιορισμό των ισολογισμών των υποψηφίων εταιρειών προς Συγχωνεύσεις ή 

Εξαγορές κατά την ημερομηνία αποτίμησης ή πλησίον αυτής, καθώς επίσης και στην 

επεξεργασία άλλων στοιχείων όπως ανατιμήσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

ακινήτων), υπεραξίες χαρτοφυλακίου χρεογράφων, υπεραξίες χαρτοφυλακίου 

συμμετοχών (π.χ. θυγατρικές), αύξηση/μείωση προβλέψεων (π.χ. για αποζημίωση 

προσωπικού), αύξηση/μείωση φορολογικών υποχρεώσεων κλπ. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται όταν οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλη αξία παγίων ή χαρτοφυλάκιο 

χρεογράφων (π.χ. τράπεζες) (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008). 

 

Η καθαρή θέση μπορεί να προκύψει ως εξής : 

 

Οι δύο πρώτοι τρόποι ανταποκρίνονται καλύτερα στον υπολογισμό της καθαρής θέσης. 

 

Ένα από τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι το κόστος είναι πολύ 

μεγάλο καθώς θα πρέπει να απασχοληθούν πολλά άτομα και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Επιπλέον χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκτελεστεί η 

διαδικασία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ο υπολογισμός και τα συμπεράσματα της 

μελέτης να χάσουν την αξία τους, καθώς μπορεί η απομάκρυνση από το σημείο 

σύγκρισης να είναι μεγάλη (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008).  
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3.2.2 Μέθοδος των επιπλέον ή μη κανονικών κερδών (Excess or Abnormal 

Earnings) 

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτιμά τις εταιρείες συνδυάζοντας τα λεγόμενα μη κανονικά 

κέρδη με τα ίδια κεφάλαια. Τα μη κανονικά κέρδη υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ 

των κερδών τέλους χρήσης και αναμενόμενης απόδοσης (expected return ή cost of 

equity) της αξίας των ιδίων κεφαλαίων στην αρχή της χρήσης. Η βασική ιδέα στην 

οποία στηρίζεται το υπόδειγμα είναι ότι τα μη κανονικά κέρδη της εταιρείας πρέπει να 

είναι θετικά, η διαφορετικά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη της εταιρείας πρέπει να 

υπερβαίνουν το κόστος χρήσης των ιδίων κεφαλαίων ή του ενεργητικού, για να υπάρχει 

προστιθέμενη αξία στους μετόχους των εταιρειών (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 

2008).  

 

3.2.3  Μέθοδος Προστιθέμενης οικονομικής αξίας. 

 

Η προστιθέμενη οικονομική αξία (EVA) υπολογίζει την αξία που παρήχθη από την 

επιχείρηση σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η συγκεκριμένη μέθοδος μαζί με τη 

μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών θεωρούνται σήμερα οι πιο αξιόπιστες 

μεθοδολογίες επιμέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης. Οι σχέσεις υπολογισμού της 

είναι (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008): 

 

  

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω πλαίσιο των τύπων, το WACC ορίζεται ως το Μέσο 

Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της εταιρίας (το άθροισμα του σταθμισμένου κόστους 

κάθε πηγής χρηματοδότησης), ενώ ο δείκτης ROI μετρά το βαθμό αποδοτικότητας της 

εταιρίας.  
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Η EVA είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία 

και συνεπώς έχει τους περιορισμούς που έχουν όλα τα συναφή εργαλεία. Το 

αποτέλεσμα των παραπάνω τύπων μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Όπως φαίνεται 

από τις παραπάνω σχέσεις, μια επιχείρηση έχει θετικό EVA, δηλαδή παράγει αξία, όταν 

η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το WACC. Εάν το 

WACC είναι μεγαλύτερο από τον ROI, οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις θα επιφέρουν 

επιπλέον μείωση της αξίας για την επιχείρηση (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008).  

 

 

3.2.4  Μέθοδος κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

 

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο γίνεται κεφαλαιοποίηση των κερδών που προβλέπεται ότι 

θα πραγματοποιεί η επιχείρηση στο μέλλον με βάση ένα ποσοστό που θεωρείται 

ρεαλιστικό στην τρέχουσα μέση επενδυτική απόδοση. Η αξία της επιχείρησης 

προσδιορίζεται με τον τύπο (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008): 

 

 

 

Κύρια μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι πως η κεφαλαιακή και 

περιουσιακή θέση της επιχείρησης δεν συνυπολογίζονται στην αξία της επιχείρησης. 

Επιπλέον οι υποθέσεις και οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη, περιορίζουν 

σημαντικά το εύρος των επιχειρήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνεπώς τη 

συγκριτική δύναμη της μεθόδου σε σχέση με άλλες. Τέλος δεν υπάρχει τυποποίηση της 

μεθόδου και συνεπώς δεν διευκολύνεται η σύγκριση (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 

2008). 

 

3.2.5 Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Αποτελεί από τις πλέον αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης μιας εταιρείας και σίγουρα 

από τις πλέον αξιόπιστες. Πέραν του υπολογισμού της αξίας των πάγιων περιουσιακών 
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στοιχείων μιας εταιρείας, η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψιν της και την 

καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά, την απόκτηση φήμης και πελατείας, τις 

συνέργειες ,όπου όλα αυτά αυξάνουν επίσης σε σημαντικό βαθμό την αξία της 

εταιρίας. 

 

Η αξία μίας επιχείρησης δεν είναι πάντα ανάλογη της κερδοφορίας της αλλά πολλές 

φορές σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ελεύθερες ταμειακές ροές, δηλαδή το ποσό των 

μετρητών το οποίο παρήχθη στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου και είναι 

διαθέσιμο στους επενδυτές της εταιρείας αφού έχουν ολοκληρωθεί οι οποιεσδήποτε 

αναγκαίες επενδύσεις. Με το συγκεκριμένο σκεπτικό η απόδοση των προηγούμενων 

χρόνων μιας εταιρείας μπαίνει σε δεύτερο ρόλο, αφού σαν πρώτος στόχος είναι να 

αναλυθούν τα περιθώρια κέρδους, το ύψος των χρεών και δανείων, τα ποσοστά  

φορολογίας, το κόστος του προσωπικού και των προϊόντων και του βαθμού ανάπτυξης 

των πωλήσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 

απαιτεί μεγάλη δόση αντικειμενικότητας στη διαδικασία του καθορισμού της 

δυναμικής μιας εταιρείας (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008).  

 

Σύμφωνα με την μέθοδο των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Σαρσέντης & 

Παπαναστασίου, 2008), η αξία μιας επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των 

ταμειακών πλεονασμάτων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα συν την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο 

τέλος του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. 

 

Υπάρχουν κάποια γενικά βήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε 

αποτελέσματα με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο (Σαρσέντης και Παπαναστασίου, 

2008):  

• Ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης και 

που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και άλλων που μπορεί να ισχύουν στην 

συγκεκριμένη περίπτωση.  

• Κατάρτιση οικονομικού πλάνου για την μελλοντική περίοδο. Η πρόβλεψη των 

μελλοντικών οικονομικών μεγεθών, αναδεικνύει σημαντικά  στοιχεία όπως η 

πορεία της επιχείρησης, η εικόνα και προοπτική του κλάδου, η υποδομή της 

επιχείρησης, κλπ. 
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• Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών. 

• Υπολογισμός της απαιτούμενης απόδοσης της επιχείρησης βάση του 

εκτιμώμενου ρίσκου και κινδύνου. Πρακτικά αυτό σημαίνει πόσο επί τοις 

εκατό απόδοση θα απαιτήσουν οι μέτοχοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση λόγω 

του ρίσκου που ενέχεται. Αυτή η απόδοση ισοδυναμεί με το προεξοφλητικό 

επιτόκιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να βρούμε την παρούσα αξία των 

ταμειακών ροών που αποτελεί την αξία της επιχείρησης. 

• Αναγωγή των ταμειακών ροών σε σημερινές τιμές (προεξόφληση) βάση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου και εύρεση της αξίας. 

 

Η μέθοδος παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα, ένα εκ των οποίων  είναι η ακριβής 

εκτίμηση των ταμειακών πλεονασμάτων της επιχείρησης. Αποτελεί μια πολύ δύσκολη 

διαδικασία με μεγάλο βαθμό ρίσκου καθώς κανείς δεν γνωρίζει τις συνθήκες που θα 

επικρατούν τόσο στην εταιρεία, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η 

χρήση της μεθόδου των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών παρατηρείται πολύ συχνή, 

καθώς μέσω αυτής αναγνωρίζεται πως  οι επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, 

ανεξάρτητα από τα περιουσιακά τους στοιχεία. Επιπλέον η επιχείρηση δείχνει να 

στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις παρελθόντων ετών 

(Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008). 

 

3.2.6  Χρηματιστηριακές μέθοδοι 

 

Η ονομασία των συγκεκριμένων μεθόδων προέρχεται λόγω της χρήσης τους από τις 

χρηματιστηριακές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις εισηγμένες 

στην κεφαλαιαγορά επιχειρήσεις. 

 

Οι χρηματιστηριακές μέθοδοι είναι οι παρακάτω (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 

2008): 

• Μέθοδος χρηματιστηριακής τιμής: <<Βασική αρχή της μεθόδου είναι αυτή 

της αποτελεσματικής αγοράς. Ως αποτελεσματική, ορίζεται η αγορά κεφαλαίου 

στην οποία οι τιμές των μετοχών προσαρμόζονται άμεσα σε κάθε νέα ποσοτική 

(π.χ. κέρδη τριμήνου) ή ποιοτική πληροφορία (π.χ. νέα στρατηγική), που έχει 
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ανακοινωθεί ή πρόκειται να ανακοινωθεί, με αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζουν 

κάθε στιγμή την δίκαιη και σωστή αξία της επιχείρησης. Οι δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτές που αξιολογούν τις πληροφορίες και 

διαμορφώνουν την τιμή της μετοχής. Η πρόγνωση και πρόβλεψη της 

χρηματιστηριακής τιμής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η 

θεμελιώδης ανάλυση (λογιστικά χρηματοοικονομικά δεδομένα) και η δεύτερη 

η τεχνική ανάλυση (ανάλυση διαγραμμάτων, σχηματισμών και δεικτών)>>. 

• Μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων: Βασική αρχή της 

μεθόδου είναι ότι ο επενδυτής είναι μακροχρόνιος και επιλέγει που θα 

επενδύσει τα κεφάλαια του, με αποκλειστικό γνώμονα το ύψος των μερισμάτων 

που θα λάβει. Βασικές υποθέσεις αποτελούν τα σταθερά κέρδη και ταμιακές 

ροές, η ίδια πολιτική μερισμάτων, και η εξάλειψη μεγάλων διακυμάνσεων. 

• Μέθοδος του P/E-EPS: Ένα από τα βασικά οικονομικά μεγέθη που 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό μιας εταιρείας είναι τα κέρδη της. Σε 

περίπτωση σύγκρισης της αξίας δύο μετοχών, αποφεύγουμε να  συγκρίνουμε 

τα κέρδη τους ως απόλυτα μεγέθη, διότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι δύο 

εταιρείες έχουν διαφορετικό αριθμό μετοχών, αλλά χρησιμοποιούμε ένα λόγο 

γνωστό ως P/E (price to earnings ratio).  

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τους εξής τύπους (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 

2008):  

 

 

Ο δείκτης P/E της εξεταζόμενης εταιρίας συγκρίνεται με το μέσο P/E. Η 

σύγκριση μπορεί να γίνει με τις υπόλοιπες μετοχές συνολικά του  του 

χρηματιστηρίου ή με τις υπόλοιπες μετοχές του κλάδου που δραστηριοποιείται 

η εταιρία, για να εξακριβωθεί σε γενικές γραμμές εάν η μετοχή είναι 
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υπερτιμημένη ή υποτιμημένη σε σχέση με τις άλλες μετοχές είτε όλου του 

χρηματιστηρίου είτε όλου του κλάδου. 

 

Το αποτέλεσμα αυτών των τύπων δείχνει το ποσό των χρημάτων που είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές-αγοραστές για την απόκτηση της 

μετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών ανά μετοχή που πραγματοποιεί η 

εταιρεία-στόχος. Ένας χαμηλός δείκτης P/E, σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή 

μετοχής και μεγάλα κέρδη συνεπάγεται την υποτίμηση της μετοχής και θα 

πρέπει να ανέβει στο άμεσο ή απώτερο μέλλον, επειδή λόγω της 

ελκυστικότητάς της, οι εξαγοράζουσες εταιρίες θα προσπαθήσουν να την 

‘χτυπήσουν’ . 

• Μέθοδος Συνολικής απόδοσης Μετόχου: Η αξία της επιχείρησης είναι το 

άθροισμα της αγοραίας αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και των μερισμάτων 

της. Οι προβλέψεις για τις χρηματιστηριακές μεθόδους, όσον αφορά τις τιμές 

των μετοχών, γίνονται με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης και όσον αφορά τα 

κέρδη γίνονται με τη χρήση των κλασικών μεθόδων προβλέψεων των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

• Μέθοδος επιτροπής κεφαλαιαγοράς: Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

χρησιμοποιεί έναν δείκτη ώστε να υπολογίσει την αξία της κάθε εταιρείας. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός, βασίζεται στα αποτελέσματα της μεθόδου της καθαρής 

περιουσιακής θέσης και της μεθόδου των κεφαλαιοποιημένων οργανικών 

κερδών, γεγονός που την καθιστά άμεσα εξαρτώμενη από αυτές, με 

αποτέλεσμα να στηρίζεται σε κάποιες από τις βασικές αρχές τους.  

 

Ο αριθμοδείκτης είναι ο εξής (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008): 
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3.1.7 Μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση στηρίζεται στην συγκριτική ανάλυση των οικονομικών 

μεγεθών της εταιρείας - στόχου με εκείνα  ενός δείγματος εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο εταιρειών του ίδιου κλάδου. Η συγκριτική αποτίμηση βασίζεται πάνω 

στο πως παρόμοιες επενδύσεις αποτιμώνται από την αγορά (Λαζαρίδης, 2005). 

 

Η διαδικασία αποτίμησης χρησιμοποιώντας δείκτες χωρίζεται σε τέσσερα στάδια α) 

στον καθορισμό του δείκτη β) στη περιγραφή της κατανομής του δείκτη γ) στον 

προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον δείκτη και δ) στην ανεύρεση των 

κατάλληλων για σύγκριση επιχειρήσεων (Λαζαρίδης, 2005).  

 

Αν και η μέθοδος των πολλαπλασιαστών έχει το πλεονέκτημα της απλότητας στους 

υπολογισμούς, οι υπολογίσιμοι δείκτες έχουν μεγάλη επίπτωση στην τελική αποτίμηση 

της εταιρείας και επομένως είναι σημαντικό το σκεπτικό στη βάση του οποίου 

επιλέγονται οι καταλληλότεροι κατά περίπτωση δείκτες. Η χρηστικότητα της 

συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται σε εκείνες  τις περιπτώσεις όπου η εταιρεία βρίσκεται 

σε αρχική φάση λειτουργίας της και επομένως η ελλιπής της ιστορική  διαδρομή δεν 

διαθέτει τη κατάλληλη ενημέρωση για να αποτιμηθεί σωστά  
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Ένα δείγμα για να έχει νόημα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από έξι συγκρίσιμες 

εταιρείες. Για κάθε εταιρεία του δείγματος των εισηγμένων εταιρειών υπολογίζονται 

διάφοροι δείκτες, οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Λαζαρίδης, 2005): 

• Δείκτες που υπολογίζουν την κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης 

➢ P/E (Τιμή προς Κέρδη) 

➢ P/CE [Τιμή προς ταμιακά κέρδη (καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων)] 

➢ P/S (Τιμή προς Πωλήσεις) 

➢ P/BV (Τιμή προς λογιστική αξία) 

➢ P/Customer (Τιμή προς αριθμό πελατών) 

 

• Δείκτες που υπολογίζουν την αξία της επιχείρησης 

➢ EV/EBITDA (Αξία της επιχείρησης προς EBITDA) 

➢ EV/Sales (Αξία της επιχείρησης προς πωλήσεις) 

➢ EV/FCF (Αξία της επιχείρησης προς ελεύθερες ταμειακές ροές) 

 

• Δείκτες που υπολογίζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης 

➢ P/EG (Τιμή προς ρυθμό μεταβολής των κερδών) 

➢ EV/EG (Αξία της επιχείρησης προς το ρυθμό μεταβολής των κερδών) 

 

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι μέσοι όροι κάθε δείκτη για όλο το δείγμα και 

πολλαπλασιάζονται με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα της υπό αποτίμηση εταιρείας. 

Το αποτέλεσμα αποτελεί μια αρχική εκτίμηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης.  

 

Η διαφορά με τις χρηματιστηριακές μεθόδους είναι ότι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα 

πολλοί δείκτες για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης. Αν γίνει ταυτόχρονη 

χρήση  περισσότερων του ενός δεικτών τότε δίνεται μια περισσότερο ολοκληρωμένη 

και ταυτόχρονα ποιοτική πληροφόρηση για την αξία της επιχείρησης, καθώς με αυτόν 

τον συνδυασμό μπορούν να μειωθούν ή και να απαλειφθούν τα μειονεκτήματα χρήσης 

του κάθε μεμονωμένου δείκτη (Λαζαρίδης, 2005).  

 

3.2.8 Μέθοδος με βάση τις συγκρίσιμες συναλλαγές 
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Μέθοδος με την οποία εξετάζεται το τίμημα που καταβλήθηκε σε Σ&Ε συγκρίσιμου 

τύπου με αυτήν της επιχείρησης-στόχου σε παρόμοιους κλάδους. Η αποτίμηση 

βασίζεται σε εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε παρόμοιες συναλλαγές Σ&Ε (Penman, 

2007).  

 

Βασικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η αναγνώριση των σωστών 

χαρακτηριστικών των συγκρίσιμων εταιρειών. Στη συνέχεια υπολογίζονται 

πολλαπλάσια δεικτών (P/E, P/S και άλλοι) για κάθε συναλλαγή και έπειτα οι μέσοι 

όροι όλων των δεικτών ώστε να πολλαπλασιαστούν με τα αντίστοιχα στοιχεία της 

επιχείρησης-στόχου, ώστε να εκτιμηθεί η αξία της (Penman, 2007).  

 

Παρόλο που η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πολύ γνωστή στην αγορά και 

χρησιμοποιείται ευρέως,  τα μειονεκτήματα της είναι αρκετά. Πρώτον η εύρεση 

συγκρίσιμων συναλλαγών σε σχετικό βάθος χρόνου αποτελεί δύσκολη υπόθεση και αν 

βρεθούν οι συναλλαγές προς σύγκριση μπορεί να μην είναι απόλυτα παρόμοιες. Επίσης 

απαιτείται σημαντικός βαθμός υποκειμενικής κρίσης και διαίσθησης, το οποίο 

συνεπάγεται ο αναλυτής να έχει μεγάλη εμπειρία (Penman, 2007).  

 

 

3.3 Συμπεράσματα σχετικά με τις αποτιμήσεις 

 

Μελετώντας τις παραπάνω μεθόδους μπορούμε να βγάλουμε κάποια σημαντικά 

συμπεράσματα όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους και της διαχείρισης των 

αποτελεσμάτων που εξάγουν. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε τα εξής: 

 

• Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στις συγκεκριμένες μεθόδους βασίζονται σε 

παραδοχές που εμπεριέχουν ένα ποσοστό υποκειμενικών κρίσεων. Η εμπειρία έχει 

δείξει ότι οι επιχειρήσεις που εξετάζονται είναι συνήθως υποτιμημένες και για αυτό το 

λόγο οι αναλυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί και 

ουδέτεροι στις εκτιμήσεις τους. 

 

• Η αξία των επιχειρήσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η φάση της 

οικονομίας τη συγκεκριμένη περίοδο, ο κλάδος που ανήκει η επιχείρηση κ.α. Επομένως 
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μια καλή αποτίμηση στο παρόν, μπορεί να μην ισχύει για το μέλλον, λόγω της αλλαγής 

του γενικού περιβάλλοντος. 

 

• Η ποιότητα της αποτίμησης εξαρτάται από την όλη εργασία της συλλογής των 

σωστών στοιχείων, την κατανόηση της εταιρείας και των ιδιαιτεροτήτων της, και 

λιγότερο από την ανάπτυξη ενός πολύπλοκου ποσοτικού υποδείγματος. 

 

• Όταν η αξία που καταλήγει ο αναλυτής είναι σημαντικά διαφορετική από την 

τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, πρέπει να αποφεύγει τον πειρασμό της εύκολης 

λύσης, ότι η αγορά έχει κάνει λάθος και ότι αυτός είναι σωστός. Αντιθέτως πρέπει να 

ξεκινά από την άποψη ότι η αγορά γενικά είναι σωστή, και ότι αυτός πρέπει να πείσει 

τον εαυτό του (και τους άλλους) γιατί η δική του εκτίμηση είναι σωστή. 

 

• Πρέπει να αποφεύγει κανείς τον πειρασμό να ασχολείται υπερβολικά με τα 

αποτελέσματα που δίνουν οι διάφορες μέθοδοι, και να εστιάζει την προσοχή του στα 

θέματα της διαδικασίας της αποτίμησης, όπως η θεμελίωση των παραδοχών, π.χ. 

σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης, τα περιθώρια κέρδους, την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κ.α. 

 

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός πίνακας, σχετικά με το ποιες μεθόδους 

χρησιμοποιούν οι διάφοροι χρήστες-ενδιαφερόμενοι με βάση τη δική τους οπτική 

γωνία που εξετάζουν μια επιχείρηση.  
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 Πίνακας 6: Χρήστες και μέθοδοι αποτίμησης  

 

Πηγή: Λαζαρίδης, 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

4.1. Τρόπος επιλογής χρηματοδότησης της  Συγχώνευσης και 

Εξαγοράς 
 

Πολύ σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις που οδηγούνται προς Σ&Ε είναι ο τρόπος 

πληρωμής που θα επιλεχθεί από τη μεριά της επιχείρησης-αγοραστή για την εξαγορά 

της επιχείρησης-στόχου. Αποτελεί απόφαση καίριας σημασίας καθώς έχει αντίκτυπο 

στο πως οι επενδυτές αξιολογούν τις επιλογές της κάθε διοίκησης, έχει σημαντικές  

επιπτώσεις στους δείκτες αποτίμησης της νέας εταιρείας και σίγουρα έχει άμεση 

επίδραση στην αξία της νέας επιχείρησης. 

 

Οι τρόποι πληρωμής που μπορεί  να επιλέξει μια εξαγοράζουσα εταιρεία είναι οι 

ακόλουθοι (Κυριαζής, 2007): 

• Μετρητά 

• Χρεόγραφα, όπως μετοχές, ομόλογα και προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε 

κοινές μετοχές, 

 

τόσο για να ωφεληθεί η ίδια όσο και να περάσουν το κατάλληλο μήνυμα στην 

επενδυτική κοινότητα για τις πραγματικές τους προθέσεις. Η πρώτη λοιπόν απόφαση 

για την επιχείρηση που εξαγοράζει, είναι εάν τρέπει να χρηματοδοτήσει την κίνησή της 

με μετρητά ή με έκδοση νέων μετοχών. Το δεύτερο βήμα είναι η λήψη απόφασης 

μεταξύ της προσφοράς ενός σταθερού συνολικού αριθμού μετοχών ή της προσφοράς 

μιας συνολικής χρηματικής αξίας που αντιπροσωπεύεται από ένα μεταβαλλόμενο  

αριθμό μετοχών. 

 

Όσοι ασχολούνται εντατικά με το τομέα των Σ&Ε παρατηρούν πως διοικήσεις των 

εταιρειών όταν προχωρούν σε μια επιχειρηματική σύμπραξη, έρχονται αντιμέτωπες με 
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μια κρίσιμη απόφαση. Ποια είναι εκείνη η λύση  που πρέπει να επιλέξουν με στόχο την 

ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (Σακέλλης, 2001). 

 

 

4.1.1  Περίπτωση προσφοράς μετοχών 

 

Η ανταλλαγή μετοχών, έχει ένα κόστος που είναι λιγότερο εμφανές και διαρκεί 

περισσότερο από τους άλλους τρόπους. Αυτό το κόστος λέγεται αραίωση των κερδών 

ανά μετοχή και επηρεάζει τον πλούτο των μετόχων. Κατά κανόνα είναι αυτό που 

απασχολεί σχεδόν πάντα τη διοίκηση της εξαγοράζουσας εταιρείας όταν προσφέρει 

μετοχές, ώστε να μην μειώσει το πλούτο των μετόχων(Κυριαζής, 2007) .  

 

Στην επιλογή της εξαγοράς μέσω της έκδοσης νέων μετοχών υπάρχουν δύο  

περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά στην προσφορά ενός συνολικού σταθερού αριθμού 

μετοχών της εξαγοράζουσας  προς τους μετόχους της εξαγορασθείσας εταιρίας. 

Μειονέκτημα της συγκεκριμένης επιλογής είναι η ένδειξη μικρής πίστης της 

εξαγοράζουσας εταιρείας για την ίδια τη μετοχή της (Κυριαζής, 2007).   

 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην προσφορά μιας σταθερής συνολικής χρηματικής 

αξίας που αντιπροσωπεύεται από μεταβαλλόμενο αριθμό μετοχών π.χ. 150 εκατ. Ευρώ 

σε μετοχές της εταιρεία Α προς τους μετόχους της εταιρείας Β. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η εξαγοράζουσα εταιρεία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά ότι 

πιστεύει στην ίδια τη μετοχή της, ανεξάρτητα εάν μειωθεί η αξία της έως τη χρονική 

στιγμή της ανταλλαγής και αναγκαστεί να πληρώσει το σταθερό αυτό τίμημα με 

περισσότερες σε αριθμό μετοχές της (Κυριαζής, 2007). 

 

4.1.2  Περίπτωση προσφοράς μετρητών 

 

Οι κυριότεροι τρόποι χρηματοδότησης είναι (Σακέλλης, 2001): 

 

• Εσωτερικές λειτουργικές ταμειακές ροές (υψηλή ρευστότητα), 

• Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά την περίοδο προ της Σ&Ε, 

• Τραπεζικός δανεισμός και διάφορες άλλες μορφές δανεισμού. 
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Ο πιο φθηνός και γρήγορος τρόπος είναι αναμφίβολα η χρήση εσωτερικών πόρων, 

αλλά σίγουρα δεν είναι εφικτός για μικρές επιχειρήσεις.  

 

Η ΑΜΚ αποτελεί μια περισσότερο ρεαλιστική λύση για μια επιχείρηση, καθώς κάνει 

χρήση ανεκμετάλλευτων μετρητών, και εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου 

επενδυτικού προγράμματος. Ωστόσο έχει ένα βασικό μειονέκτημα, εκείνο της 

πιθανότητας αποτυχίας λόγω  των εκάστοτε συνθηκών της κεφαλαιαγοράς και δεν είναι 

μια φθηνή λύση (WACC, κόστος εκδόσεως νέων μετοχών, φόρος συγκέντρωσης 

κεφαλαίου και άλλα), (Σακέλλης, 2001). 

 

Ο δανεισμός μπορεί να αποτελεί μια πιο φθηνή λύση (λόγω των φορολογικών 

εκπτώσεων των τόκων των δανείων), ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων σε 

σχέση με το ΑΜΚ, ωστόσο αυξάνεται ο κίνδυνος της χρεοκοπίας (Λαζαρίδης, 2005). 

 

 

4.1.3. Συμπεράσματα για τους τρόπους χρηματοδότησης 

 

Η απόφαση της χρηματοδότησης μιας εξαγοράς με μετρητά δείχνει στην ουσία ότι η 

εταιρεία όπου εξαγοράζει μια άλλη, είναι εκείνη που όχι μόνο αναλαμβάνει όλο τον 

κίνδυνο αλλά κρατά για τον εαυτό της ολόκληρη την πιθανή μελλοντική απόδοση της 

εν λόγω επιχειρηματικής της κίνησης. Ταυτόχρονα,  στέλνεται ένα ισχυρό μήνυμα στις 

αγορές ότι υπάρχει πραγματική πίστη στην εξαγορά της εν λόγω επιχείρησης αλλά, το 

κυριότερο, ότι πιστεύει και στην αξία της δικής της μετοχής, την οποία δεν επιθυμεί να 

ανταλλάξει. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο αποτελεί η περίπτωση, όπου η 

χρηματοδότηση της αγοράς προέρχεται από μετρητά της λειτουργικής κερδοφορίας 

μιας επιχείρησης  και τις ταμειακές της ροές  και όχι από τα αντλημένα κεφάλια μιας 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.  

 

Από την άλλη πλευρά η απόφαση για χρηματοδότηση μιας εξαγοράς με την έκδοση 

νέων μετοχών, σημαίνει πως η εταιρεία- αγοραστής, διατίθεται  να “μοιρασθεί” τη 

καινούργια επιχειρηματική σύνθεση που θα ανακύψει αμέσως μετά.. Μια τέτοια 
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κίνηση, εκλαμβάνεται από την επενδυτική κοινότητα ως μια ένδειξη μικρής πίστης της 

εξαγοράζουσας εταιρείας για την ίδια τη μετοχή της. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 : Τρόποι χρηματοδότησης μιας Σ&Ε  

 

 

 

4.2 Αποδοτικότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Βασικό ερώτημα, όσον αφορά τις Σ&Ε είναι κατά πόσο τέτοιες επιχειρηματικές 

ενέργειες κατευθύνουν προς στη δημιουργία ή τη καταστροφή της αξίας  για τους 

μετόχους των εταιρειών που συνδιαλέγονται, και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (π.χ. διοίκηση, εργαζόμενοι, κυβέρνηση και άλλα).  

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Έκδοση μετοχών Μετρητά 

Σταθερός συνολικός 

αριθμός μετοχών 

Σταθερή συνολική 

χρηματική αξία που 

αντιπροσωπεύεται από 

μεταβαλλόμενο αριθμό 

μετοχών 

Ηχηρό μήνυμα στην 

αγορά ότι η 

αγοράζουσα 

επιχείρηση πιστεύει 

στη μετοχή της 
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Η βασική υπόθεση πίσω από μια προτεινόμενη Σ&Ε είναι ότι δύο ή περισσότερες 

εταιρείες ενωμένες σε μια ενιαία εταιρεία είναι καλύτερα από ότι μόνες τους. Σε 

χρηματοοικονομικούς όρους, θα λέγαμε ότι μια συγχώνευση θα πρέπει να γίνεται όταν 

υπάρχει η προσδοκία ότι η μελλοντική παρούσα αξία των ταμειακών ροών της ενιαίας 

επιχείρησης (έστω Β+Τ) θα είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση από/με την αντίστοιχη 

μελλοντική παρούσα αξία κάθε μιας επιχείρησης Β και Τ ξεχωριστά συν την αντίστοιχη 

μελλοντική παρούσα αξία των συνεργειών της συγχώνευσης μειωμένη κατά το 

καταβαλλόμενο premium και τα έξοδα εξαγοράς (Straub, 2007). 

 

Από την πλευρά του επενδυτή αυτό σημαίνει επίσης, ότι η απόδοση που θα πρέπει να 

αναμένει από την επένδυση του στην εταιρεία που κάνει την εξαγορά, θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον ίση με το κόστος κεφαλαίου (Gaughan, 2010). Για την λύση αυτού 

του κρίσιμου ζητήματος, αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι οι οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

4.2.1 Μέθοδος μη κανονικών αποδόσεων  ( Abnormal Returns) 

 

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών των δύο εταιρειών 

κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης της επικείμενης Σ&Ε  μέχρι την 

ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί, με τις αντίστοιχες αποδόσεις που προβλέφθηκαν 

κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, που υπολογίσθηκαν βάσει των ιστορικών 

στοιχείων μίας περιόδου (συνήθως 3-5 έτη πριν την ανακοίνωση της Σ&Ε) η οποία 

είναι «καθαρή» από το συγκεκριμένο γεγονός. Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων 

λέγεται Abnormal Returns (AR) και οφείλεται στο συγκεκριμένο γεγονός (Martin, 

1996). 

 

Εάν η διαφορά αυτή είναι θετική τότε η συγχώνευση δημιουργεί αξία, εάν είναι 

αρνητική τότε η συγχώνευση καταστρέφει αξία, ενώ εάν είναι  μηδενική τότε η 

επίπτωση της συγχώνευσης είναι ουδέτερη. Για να ελεγχτεί εάν ισχύουν οι επιπτώσεις 

αυτές για το δείγμα των παρατηρήσεων γίνονται στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας 

(παραμετρικοί και μη παραμετρικοί) (Martin, 1996). 
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Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί παρά πολύ από τις επιχειρήσεις και ένας 

από τους λόγους, είναι πως υπάρχει μεγάλη ευκολία χρήσης μεγάλου δείγματος με 

στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα λαμβάνοντας πολλές παραμέτρους. Επιπλέον 

δίνεται η δυνατότητα να απομονωθεί η επίπτωση σημαντικών άλλων γεγονότων, εάν η 

περίοδος παρατήρησης είναι βραχύβια (2-5 μήνες) (Martin, 1996). 

Ωστόσο και τα μειονεκτήματα που έχουν διαπιστωθεί σε αυτή τη μέθοδο είναι αρκετά. 

Πρώτον η μέθοδος εξαρτάται από την υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα της αγοράς 

για τις σωστές προβλέψεις των τιμών μετοχών με βάση το παρελθόν. Επίσης εάν τη 

συγκρίνουμε με τις λογιστικές μεθόδους ή με μελέτες (case studies) στρατηγικής 

ανάλυσης, δεν αναλύει τα μεγέθη των εταιριών μετά τη συγχώνευση. Τέλος είναι 

ευάλωτη στη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών απόδοσης και κινδύνου των 

επιχειρήσεων που παρουσιάζεται διαχρονικά (Martin, 1996). 

 

4.2.2 Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων 

(Accounting Based Operational Performance Evaluation) 

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα σύγκρισης που υπολογίζονται 

βάσει κυρίως λογιστικών στοιχείων (π.χ. λειτουργικά κέρδη – ΕΒΙΤ, πωλήσεις, 

ταμειακές ροές, δείκτες ROE, ROA, κ.λπ.). Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου 

πραγματοποιήθηκε ώστε να  μελετηθούν οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων, πολύ πριν 

να καθιερωθεί η αποτελεσματικότητα των αγορών και της χρήσης του μοντέλου 

CAPΜ (το οποίο αφορά σε προσδιορισμό της εκτιμώμενης απόδοσης ενός χρεογράφου 

λαμβανομένου υπόψη του αναλαμβανόμενου κινδύνου), που αναβάθμισαν τη σημασία 

της αξιοποίησης στοιχείων της αγοράς για τη διεξαγωγή επιστημονικών 

συμπερασμάτων (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008).  

 

Έτσι με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποφεύγονται τα προβλήματα των στοιχείων της 

μεθόδου των μετοχικών αποδόσεων, γίνεται προσπάθεια μιας αναλυτικής προσέγγισης 

της πραγματικής επίπτωσης των συγχωνεύσεων, με το τρόπο που  καταγράφεται από 

τις λογιστικές καταστάσεις και αποφεύγονται τα προβλήματα έλλειψης στοιχείων για 

τις μη εισηγμένες εταιρίες (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008). 

 

Όμως και αυτή η μέθοδος έχει σημαντικά μειονεκτήματα, όπως η επιλογή του 

κατάλληλου χρονικού ορίζοντα μέτρησης, το οποίο δεν είναι πάντα μια εύκολη 
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υπόθεση. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό των λογιστικών στοιχείων είναι ότι 

καταγράφονται τα δεδομένα  του παρελθόντος σε αντίθεση με τις τιμές των μετοχών 

που καταγράφουν δεδομένα τόσο για το παρελθόν, όσο και για το μέλλον. Τέλος η 

επιλογή του κατάλληλου μέτρου της απόδοσης είναι υποκειμενική (π.χ. λειτουργικά 

κέρδη ή κέρδη ανά μετοχή) (Σαρσέντης & Παπαναστασίου, 2008). 

4.2.3. Μέθοδος θεμελιακής αποτίμησης (Fundamental Valuation Techniques) 

 

Η θεμελιώδης αποτίμηση των προνομιούχων μετοχών στηρίζεται στην οικονομική 

ανάλυση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων και μια αξιολόγηση των 

επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων. Τα ιστορικά στοιχεία 

στόχο έχουν την ανάδειξη της πορείας της επιχείρησης και πως θα διοικηθεί. Η 

αξιολόγηση των επιχειρησιακών προοπτικών ενός εκδότη ομολογιακών δανείων 

περιλαμβάνει την μελέτη των συνθηκών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μια 

επιχείρηση λειτουργεί (Nagle & Hogan, 2010).  

 

Η οικονομική ανάλυση της επιχείρησης στόχο έχει την αναλυτική εξέταση των τάσεων 

για  κερδοφορία, της αποδοτικότητας στην υιοθέτηση κεφαλαίου, της οικονομικής 

δυνατότητας και άλλους σημαντικούς παράγοντες. Ύστερα έρχεται η αξιολόγηση με 

τη συμβολή  των εφαρμόσιμων οικονομικών δεικτών, το σχέδιο των πωλήσεων και της 

αύξησης κέρδους. Σημαντικοί δείκτες θεωρούνται: το ακαθάριστο και καθαρό 

περιθώριο κέρδους, ο κύκλου εργασιών, το οικονομικό και λειτουργικό δυναμικό, την 

επενδυτική κάλυψη τρεχουσών και αμέσων δεικτών. Τα κριτήρια αποτίμησης 

περιλαμβάνουν την τιμή/ τις αποδοχές, τη λογιστική αξία ανά μερίδιο, την απόδοση 

των κερδών και την απόδοση των μερισμάτων καθώς και τους αποδοτικούς δείκτες. Η 

βασική αξιολόγηση τις επιχειρησιακής προοπτικής μιας επιχείρησης περιλαμβάνει την 

ανάλυση όλων των δημόσιων πληροφοριών που υπάρχουν στη διάθεση των ειδικών  

και τις ερευνητικές αναφορές που σχετίζονται με την επιχείρηση. Η επιτυχία μιας 

έρευνας μπορεί να προκύψει από τις συνεντεύξεις των ανώτερων στελεχών της 

επιχείρησης, τις συζητήσεις των προμηθευτών σχετικά με το πως βλέπουν τη πορεία 

της επιχείρησης, τις εποπτικές αρχές και ακόμη και το προσωπικό των ανταγωνιστών 

(Nagle & Hogan, 2010).  
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4.3 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών 

 

Οι Σ&Ε αναδεικνύουν την ανάγκη των επιχειρήσεων για δημιουργία ισχυρών 

επιχειρήσεων και ομίλων, ικανών (Σακέλλης, 2001; Κυριαζής, 2007):  

 

1. Να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, του 

διεθνούς ανταγωνισμού και των συνεχών διεθνών νομισματικών αναταράξεων και 

πιέσεων.  

2. Να μεγιστοποιήσουν την αξία από τη χρήση του συνολικού επιχειρησιακού και 

ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό να διατηρηθούν ή να επεκταθούν τα μερίδια αγοράς, 

να προωθηθούν αποτελεσματικά νέα προϊόντα, να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι 

πελάτες, να βελτιωθούν οι επιτελικές λειτουργίες , και τέλος να εξυγιανθούν και να 

ενισχυθούν τα κεφάλαια των εταιριών.  

3. Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της 

πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, την 

ολοκλήρωση και τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον.  

4. Να αξιοποιήσουν τις συνέργειες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών. Οι εταιρείες προς Συγχώνευση ή Εξαγορά 

οφείλουν να εξαλείψουν τα μειονεκτήματα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των 

επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου μεγέθους.  

 

Οι Σ&Ε αποτελούν μια αναπόφευκτη διαδικασία εάν θέλουν οι εταιρείες να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της παγκόσμιας ολοκλήρωσης και του διεθνώς 

ανταγωνισμού. Μελέτες έχουν αναδείξει τις περιπτώσεις εκείνες όπου μια Σ&Ε έχει 

παραπάνω πιθανότητες να επιτύχει. Παρόλο που υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, η 

πλειοψηφία των δημοσιευμένων άρθρων τείνει να θεωρεί ότι (Σακέλλης, 2001; 

Κυριαζής, 2007):  

 

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

επιθετικές. 

2. Οι εξαγορές μεταξύ εταιρειών που παρουσίαζαν μεγάλη επικάλυψη 

δραστηριοτήτων πέτυχαν καλύτερες αποδόσεις. Παρατηρείται η δημιουργία 
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μεγαλύτερης αξίας για τις για τους μετόχους σε σύγκριση με  τις ασυσχέτιστες 

εταιρείες.  

3. Οι βιαστικές εξαγορές σημείωσαν  μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. 

4. Περισσότερο επιτυχημένες εξαγορές κρίνονται εκείνες που πραγματοποιούνται  με 

πληρωμή μετρητών απ’ ευθείας, μέσα από τη κερδοφορία της επιχείρησης – αγοραστή. 

 

Πολλές έρευνες στηρίζουν την άποψη πως όταν οι επιχειρήσεις προς Σ&Ε διαφέρουν 

πολύ ως προς το μέγεθος τους, αυτό μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για 

την επιτυχή έκβαση της συνένωσης. Επιπλέον όσο μειώνεται κερδοφορία της 

επιχείρησης-αγοραστή, τόσο αυξάνεται η αξία της μέσω των εξαγορών. Τέλος, 

παρατηρώντας την εγχώρια και διεθνή πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε πως,  οι 

εξαγορές που υλοποιούνται στην εγχώρια αγορά δεν χαρακτηρίζονται για την 

δημιουργία αξίας προς τους μετόχους της επιχείρησης, ενώ οι διεθνείς εξαγορές 

(ιδιαίτερα επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Ευρώπης) σχετίζονται με αυξημένα καθαρά 

κέρδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο  

περιβάλλον,  αλλάζουν τη νομική τους υπόσταση και κατ’ επέκταση την οικονομική 

τους δομή. Οι Σ&Ε αποτελούν  τις συνηθέστερες μορφές τέτοιων αλλαγών, οι οποίες 

έχουν στόχο να εξοικονομήσουν πόρους για τις συγχωνευόμενες εταιρείες, να τις 

μεγεθύνουν οικονομικά  και να πετύχουν την επίτευξη φορολογικών πλεονεκτημάτων.     

 

5.1 Νομοθετικό πλαίσιο  

 

Με βάση το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν βασικά τρεις τρόποι 

συγχώνευσης: 

 (Δικτυακός τόπος https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/10982) 

Α) Με απορρόφηση εταιρείας (απορροφημένη) από την απορροφούσα εταιρία. 

 

Β) Με λύση των συγχωνευμένων εταιρειών και σύσταση νέας εταιρείας. 

 

Γ) Με εξαγορά μιας εταιρείας ( ή περισσοτέρων) από άλλη ανώνυμη εταιρεία. 

 

Στην ελληνική νομοθεσία η πράξη της εξαγοράς εξομοιώνεται με απορρόφηση (άρθρο 

79, Κ.Ν. 2190/20), με τη μόνη διαφορά ότι ο εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις 

μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 

απόδοσης στους μετόχους τους του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους, ενώ όταν η 

συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση ή σύσταση νέας εταιρείας, τότε με βάση το άρθρο 

68, παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20, οι μέτοχοι της απορροφημένης εταιρείας λαμβάνουν 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/10982
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ως αντίτιμο μετοχές της απορροφηθείσας εταιρίας βάσει μιας σχέσης ανταλλαγής που 

προσδιορίζεται βάσει εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. 

 

5.2. Βασικοί κανόνες που διέπουν τις Συγχωνεύσεις 

 

Οι διατάξεις που διέπουν τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων είναι (Δικτυακός τόπος 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/10982) 

Α) «τα άρθρα 68-80 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιηθήκαν και ισχύουν 

σύμφωνα με το Π.Δ. 498/87 (προσαρμογή  του ημεδαπού δικαίου στην τρίτη οδηγία 

της ΕΟΚ), τα οποία αφορούν μόνο συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών με τους τρεις 

τρόπους ως ανωτέρω.» 

 

Β) «το Ν.Δ. 1297/72 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93, που αναφέρονται στις 

συγχωνεύσεις οποιωνδήποτε εταιρικών τύπων, αλλά και ατομικών επιχειρήσεων σε 

Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.» 

 

Γ) «τα άρθρα 54-55 του Ν. 3190/55, για συγχώνευση εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης, είτε με σύσταση νέας ΕΠΕ, είτε με απορρόφηση από μία ΕΠΕ άλλης ή άλλων 

ΕΠΕ.»  

 

Δ) «το άρθρο 16 του Ν. 2515/97 όπως ισχύει σήμερα, που ρυθμίζει τις συγχωνεύσεις 

πιστωτικών ιδρυμάτων.» 

 

Ε) «το άρθρο 9 του Ν. 2992/2002 για την παροχή φορολογικών κινήτρων στις 

συγχωνευόμενες εταιρείες.» 

 

ΣΤ) «το άρθρο 29 του Ν. 3091/2002 που ρυθμίζει την απόσβεση υπεραξίας εξαγοράς, 

προκειμένου για επιχειρήσεις που προέβησαν σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2166/93 και Ν.2517/97» 
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5.3. Διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ ατομικής επιχείρησης  Ο.Ε. και  

Ε.Ε. για ίδρυση  Ο.Ε ή Ε.Ε. 

 

1. «Για να συγχωνευτούν μια ατομική επιχείρηση ή μια Ο.Ε . ή μια Ε.Ε. με μια 

άλλη επίσης ατομική ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. με σκοπό να ιδρυθεί μια καινούργια Ο.Ε. ή  Ε.Ε., 

θα πρέπει η κάθε μια από τις επιχειρήσεις αυτές που συγχωνεύονται, να εισφέρει στην 

καινούργια Ο.Ε. ή Ε.Ε. ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της και να συντάξει 

απογραφή για τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει.» 

 

2. «Συντάσσεται κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, κατά προτίμηση σε 

συμβολαιογράφο.» 

 

3. «Με βάση το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ιδρύεται η προσωπική εταιρεία 

,δηλαδή η καινούργια Ο.Ε. ή Ε.Ε.» 

 

4. «Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη που αφορά τη 

μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.»  

 

5. «Οι εταίροι των συγχωνευόμενων Ο.Ε. ή Ε.Ε. συντάσσουν τροποποιητικό 

διάλυσης λόγω συγχώνευσης και σχηματισμού νέας Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Το διαλυτικό αυτό 

περνάει από τη Δ.Ο.Υ. από το πρωτοδικείο, από το επιμελητήριο και μετά ακυρώνονται 

τα βιβλία (α ή β κατηγόριας του Κ.Β.Σ.) και όλα τα θεωρημένα στοιχεία από το αρμόδιο 

τμήμα της Δ.Ο.Υ.    Στη συνέχεια από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. παίρνεται η 

αντίστοιχη βεβαίωση για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης που συγχωνεύτηκε 

και ακολουθεί η διαγραφή από το ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ  της επιχείρησης που συγχωνεύτηκε.» 

 

6. Δεν ισχύουν για τις συγχωνεύσεις αυτού του είδους τα φορολογικά και λοιπά 

κίνητρα που παρέχονται από το Ν.Δ. 1297/72 και το Ν.Δ. 2166/93) 

 

7.  «Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης ή 

της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. στη  νέα Ο.Ε. ή στη νέα Ε.Ε. επειδή η μεταβίβαση. αυτή γίνεται 

λόγω συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης .» 

 (Δικτυακός τόπος https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/10982) ) 
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5.4 Διαδικασία συγχώνευσης δύο ή περισσότερων  Α.Ε. με βάση το   

Ν. 2190/20 

 

 Ο Ν. 2190/1920 (άρθρα 68-80) καθορίζει τις ακόλουθες διαδικασίες για τη 

συγχώνευση (και απορρόφηση) Α.Ε  

(Δικτυακός τόπος https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31)  ). 

 

«Τα Δ.Σ. των συγχωνευμένων εταιρειών καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο συμβάσεως στο 

οποίο πρέπει να καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της συγχωνεύσεως. Κυρίως πρέπει 

να καθορισθούν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των εξαφανιζόμενων εταιρειών, η 

ημερομηνία από την οποία οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η νέα εταιρεία ή η 

απορροφούσα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τα δικαιώματα που 

εξασφαλίζουν σε ειδικές κατηγορίες μετόχων (π.χ. προνομιούχοι μέτοχοι, κάτοχοι 

μετοχών επικαρπίας) καθώς και στους μετόχους άλλων τίτλων (π.χ. ιδρυτικών τίτλων)  

ή τα μέτρα που προτείνονται για αυτούς.» 

 

«Το σχέδιο μαζί με τις λεπτομερείς εκθέσεις των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών 

με τις οποίες σχολιάζονται και επεξηγούνται διάφορα σημεία του, υποβάλλεται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας από όλες τις συγχωνευόμενες εταιρείες, τουλάχιστον δύο 

μήνες πριν από τις συνεδρίες των Γ.Σ. που θα αποφασίσουν για αυτό. Περίληψη του 

σχεδίου δημοσιεύεται σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα μέσα σε 10 μέρες από 

την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας.»  

 

«Οι πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία 

ενός μηνός από τη δημοσίευση, να ζητήσουν να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον οι 

απαιτήσεις τους είχαν δημιουργηθεί πριν από τη δημοσίευση και δεν είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει, 

οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν εγγράφως προς τις συγχωνευόμενες 

εταιρείες, μέσα στη παραπάνω μηνιαία προθεσμία, τις αντιρρήσεις τους για τη 

συγχώνευση. Το Δικαστήριο πάντως, μπορεί να επιτρέψει, παρά τις αντιρρήσεις ενός 

ή περισσοτέρων πιστωτών τη συγχώνευση αν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση των 
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συγχωνευόμενων εταιρειών ή οι εγγυήσεις που δόθηκαν στους πιστωτές δεν 

δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Αν κάποια από τις συγχωνευόμενες Α.Ε. έχει 

εκδώσει ομολογιακά δάνεια τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί, η συγχώνευση πρέπει να 

εγκριθεί και από ειδικώς συγκροτούμενη συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών.» 

 

«Τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων εταιρειών εκτιμώνται από την 

Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 2190. Στην έκθεση της Επιτροπής, εκτός 

από την εκτίμηση εκφέρεται και γνώμη για το αν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών 

είναι δίκαιη και λογική καθώς και για την καταλληλότητα των μεθόδων που 

υιοθετήθηκαν κατά τον προσδιορισμό της σχέσης αυτής και τις εκτιμήσεις.»  

 

«Η τελική απόφαση για τη συγχώνευση λαμβάνεται από τις Γ.Σ. όλων των 

συγχωνευμένων εταιρειών, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στους μετόχους που 

θα παραστούν στη Γ.Σ. πρέπει να είναι διαθέσιμα ένα μήνα πριν από τη ημερομηνία 

συνεδριάσεως της, όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που σχετίζονται με τη 

συγχώνευση.» 

 

«Οι αποφάσεις των Γ.Σ. κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας και η σχετική σύμβαση, που 

καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλονται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας, αφού εγκριθούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με την καταχώριση της 

εγκριτικής απόφασης στα Μ.Α.Ε. επέρχονται όλες οι νόμιμες συνέπειες της 

συγχώνευσης.»   

 

5.5 Φορολογικά κίνητρα 

 

Εφόσον η συγχώνευση γίνει με βάση των αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 1297/72 και του 

Ν. 2166/93), παρέχονται διάφορες φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις για τις 

συγχωνεύσεις Α.Ε. και ΕΠΕ, οι σημαντικότερες των οποίων είναι (Δικτυακός τόπος 

www. https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31)): 

 

• Απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή τρίτων της συμβάσεως 

μετατροπής ή συγχωνεύσεως, τις εισφορές και μεταβίβασης των περιουσιακών 

στοιχείων και κάθε άλλης σχετικής συμφωνίας και πράξης. 
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• Απαλλαγή των εισφερόμενων ακινήτων (από την απορροφημένη στην 

απορροφούσα) από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων. 

• Απαλλαγή (κατά το χρόνο του μετασχηματισμού) από το φόρο εισοδήματος της 

υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση ή μετατροπή. 

• «Οι ζημίες της τρέχουσας χρήσεως και παρελθόντων ετών που τυχόν υπάρχουν 

στον ισολογισμό μετασχηματιζόμενης επιχείρησης μεταφέρονται στην νέα 

εταιρεία. Σύμφωνα με το άρθρο. 9 του Ν. 2929/2002 οι ζημίες αυτές δύνανται 

να συμψηφισθούν με τα προκύπτοντα κέρδη της χρήσης του μετασχηματισμού 

και των κερδών των επόμενων 2 χρήσεων.» 

 

Σημειώνεται ότι για να έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2166/93 και του ΝΔ 1297/1972 

θα πρέπει οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες να μη έχουν ως κύριο αντικείμενο την 

κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων (άρθρο 12 ΝΔ 1297/1972). Σύμφωνα με την 

τροποποίηση (άρθρο 4 Ν. 3220/2004), οι διατάξεις των ΝΔ 1297/1972 και Ν. 

2166/1993 εφαρμόζονται στη συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επομένως του ΚΝ 2190/1920, όταν το 

αντικείμενο των εργασιών της απορροφηθείσας εταιρίας είναι κατά κύριο λόγο η 

κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι το 

αντικείμενο εργασιών της απορροφηθείσας δεν εμπίπτει σε κάποιο από αυτά τα 

αντικείμενα (Δικτυακός τόπος https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31) 

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Ν. 2992/02 προβλέπει  για τις ανώνυμες εταιρείες  που 

δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αλλά είναι 

αποτέλεσμα συγχώνευσης από άλλη εταιρεία, φορολογούνται για τα κέρδη που 

εμφανίζονται  από τον πρώτο ισολογισμό αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός. Ο  

συντελεστής φορολογίας είναι μειωμένος κατά 10% και για τα κέρδη που προκύπτουν 

από το δεύτερο ισολογισμό ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται κατά 5%. Τα 

παραπάνω εφαρμόζονται εφόσον:  

 

Α) «οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις δεν έχουν καταστεί συνδεδεμένες κατά την 

έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ή δεν θα καταστούν 

τοιαύτες μετά τη δημοσίευση.» 
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Β) «ο μετασχηματισμός γίνεται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ217 Α΄) ή 

του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) ή του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’)». 

 

Γ) «στην περίπτωση της απορρόφησης, τα ίδια κεφάλαια καθεμιάς από τις εταιρείες 

που απορροφούνται ανέρχονται τουλάχιστον στο ένα πέμπτο των ιδίων κεφαλαίων της 

απορροφηθείσας εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό 

μετασχηματισμού ή στον ισολογισμό που υποβάλλεται για εκτίμηση από την Επιτροπή 

του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

 

Δ) «ο μετασχηματισμός ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.» 

 

«Η μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 10% και 5% ισχύει με τις ίδιες 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν παραπάνω και για τις ανώνυμες εταιρείες με 

μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες απορροφούν μια ή 

περισσότερες ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών.» (Δικτυακός τόπος https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31) 

  

 

 

5.6 Στάδια διαδικασιών συγχωνεύσεων βάσει του   Κείμενο Νόμου. 

2190/20, όπως ισχύει σήμερα με το Προεδρικό Διάταγμα 498/87 

 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, μπορεί να γίνει η διάκριση των 

διαδικασιών σε επτά στάδια (Kυριαζής, 2007): 

 

1. Κατάρτιση εγγράφου Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως (Σ.Σ.Σ.) και 

εκθέσεων των Δ.Σ. των συγχωνευμένων εταιρειών επί του σχεδίου αυτού. 

2. Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των 

συγχωνευμένων εταιρειών από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και σύνταξη σχετικής 

έκθεσης 

3. «Δημοσίευση περίληψης του Σ.Σ.Σ. σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και 

παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευμένων εταιρειών.» 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


58 

 

4. «Πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με το Σ.Σ.Σ. και την οικονομική 

εφημερίδα και παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευμένων εταιρειών.» 

5. «Έγκριση του Σ.Σ.Σ. από τις Γ.Σ. των συγχωνευμένων εταιρειών». 

6. «Έγκριση του Σ.Σ.Σ. από τον Υπουργό Ανάπτυξης (αρμόδια νομαρχία) και 

δημοσιότητα της συγχωνεύσεως». 

 

Μετά το πέρας του 6ου σταδίου, η απορροφηθείσα εταιρεία παύει να υφίστανται ως 

νομικό πρόσωπο, οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας καθίστανται μέτοχοι της 

απορροφηθείσας εταιρίας, τα αποτελέσματα της απορροφηθείσας μεταφέρονται στα 

λογιστικά βιβλία της απορροφούμενης εταιρείας η οποία γίνεται καθολική διάδοχος 

όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφηθείσας εταιρίας. 

, 

Επιπλέον, εντός 10 ημερών από την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. η απορροφηθείσα 

εταιρεία υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων 

εισοδήματος και προβαίνει σε ακύρωση των στοιχείων από το τμήμα Κ.Β.Σ. Στη 

συνέχεια γίνεται η έγκριση και η κυκλοφορία του Ενημερωτικού Δελτίου της 

συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85 εφόσον η απορροφηθείσας) 

εταιρία είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εντός ενός μηνός από την 

καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. του πρακτικού της ΓΣ για την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) και την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η Α.Μ.Κ. (πιστοποίηση από το Δ.Σ. της απορροφηθείσας) (Κυριαζής, 

2007). 

 

Τέλος, το Δ.Σ. της απορροφούμενης (εφόσον είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α.) θα πρέπει 

να συγκληθεί για να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα μέλη του να έρθουν σε επαφή 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Α. με στόχο την εκκίνηση των διαδικασιών 

εκδόσεων  νέων τίτλων και να ακυρωθούν οι παλιοί. Σε αυτή τη περίπτωση είναι 

αυτονόητο πως επιβάλλεται η ακύρωση των μετοχών της  απορροφημένης ( εάν είναι 

εισηγμένη στο Χ.Α.Α.) των οποίων σταματά η διαπραγμάτευση (Κυριαζής, 2007). 
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5.7 Πρόσφατες επικαιροποιήσεις των διατάξεων περί ελέγχου των 

συγκεντρώσεων των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
 

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβεί σε ειδικές διατάξεις (Ν. 139/2004) που 

παρέχουν και διατυπώνουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την προστασία του υγιούς 

ανταγωνισμού. Όμως, οι εξελίξεις στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε 

επίπεδο ΕΕ κατέδειξαν την ανάγκη νέων επικαιροποιήσεων. Έτσι, δέκα έτη μετά την 

διατύπωση αυτών, κρίθηκε σκόπιμη η επέκταση της δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ώστε να περιλάβει την εξέταση των δυνητικά επιβλαβών για τον ανταγωνισμό 

αποτελεσμάτων που απορρέουν από αποκτήσεις μη ελέγχουσας μειοψηφικής συμμετοχής. 

Η επέκταση αυτών θα γίνεται μέσω της διοργάνωσης ενός στοχευμένου και μη 

παρεμβατικού συστήματος διαφάνειας, όπως επίσης και με την εξασφάλισης και 

διοργάνωσης ενός ακόμη αποδοτικότερου συστήματος παραπομπής υποθέσεων με τον 

εξορθολογισμό της διαδικασίας (Λευκή Βίβλος, 2014). 

Ειδικότερα, το 2014, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη επίσης σε επανέλεγχο και 

αναθεώρηση των διατάξεων περί ελέγχου των συγκεντρώσεων από την τελευταία 

αναθεώρηση του κανονισμού περί συγκεντρώσεων της ΕΕ, οι οποίες ορίζονται και 

προβλέπονται στον Νόμο 139/2004.  Η Επιτροπή διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση 

για την διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση του ελέγχου των 

συγκεντρώσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν (Λευκή Βίβλος, 

2014): 

1. περιορισμένη και εξατομικευμένη επανεξέταση της απόκτησης μη ελέγχουσας 

μειοψηφικής συμμετοχής,  

2. φιλικότερη προς τις επιχειρήσεις και αποτελεσματικότερη παραπομπή υποθέσεων 

μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,  

3. απλούστευση διαδικασιών,  

4. προώθηση της συνεκτικότητας και της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών 

καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη βελτίωση της 

συνεργασίας και την αποφυγή αντιφατικών αποτελεσμάτων. 

Αναφορικά με το προαναφερθέν εναλλακτικό στοχοθετημένο σύστημα διαφάνειας,  η 

Επιτροπή υποστηρίζει ότι για να είναι το τελευταίο αποτελεσματικό στον έλεγχο και 

την αντιμετώπιση μειοψηφικών συμμετοχών, θα πρέπει εξαρχής να στοχεύει στις 
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δυνητικά προβληματικές πράξεις μέσω του εντοπισμού των πράξεων οι οποίες 

δημιουργούν «ανταγωνιστικά σημαντικό δεσμό», ενώ θα εξασφάλιζε τον αποτελεσματικό 

έλεγχο των εντοπιζόμενων πράξεων από την Επιτροπή, ακόμη και χωρίς να είναι 

αναγκαία η υποχρέωση πλήρους κοινοποίησης (Λευκή Βίβλος, 2014). 

Έτσι, για να κρίνεται μια πράξη ότι εμπίπτει στον ορισμό του «ανταγωνιστικά 

σημαντικού δεσμού» θα πρέπει να πληροί όλα τα κάτωθι αναφερόμενα κριτήρια 

(Λευκή Βίβλος, 2014): 

• απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής σε ανταγωνιστή ή σε κάθετα συνδεδεμένη 

εταιρία, και 

• σημαντικός ανταγωνιστικός δεσμός, ο οποίος κρίνεται έτσι εάν η αποκτώμενη 

συμμετοχή κυμαίνεται (1) περίπου στο 20%37 ή (2) μεταξύ 5% και περίπου 20%, 

αλλά συνοδεύεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα δικαιώματα που 

παραχωρούνται στη συμφωνία μετόχων η οποία παρέχει στον αγοραστή μια «de-

facto» μειοψηφία αρνησικυρίας38, θέση στο διοικητικό συμβούλιο ή πρόσβαση 

σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες της εταιρείας-στόχου. 

Με τις συγκεντρώσεις μειώνεται ο αριθμός των ανταγωνιστών στην αγορά, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του ανταγωνισμού. Μερικές φορές, η συγκέντρωση μπορεί 

να επιδράσει θετικά στον ανταγωνισμό όταν οδηγεί στη ισχυροποίηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. <<Η θέσπιση μιας ειδικής νομοθεσίας για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων υπαγορεύεται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν 

ευρύτεροι της προστασίας του ανταγωνισμού στόχοι.>>(Πλιάκος, 2012) 

 

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διατήρηση του υφιστάμενου τρόπου 

αξιολόγησης της νομιμότητας μιας συγκέντρωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

εισήγαγε ένα νέο τεστ αξιολόγησης τονίζοντας ότι οι συγκεντρώσεις που δε θα 

εμποδίζουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά θα 

είναι συμβατές με την κοινή αυτή αγορά Με το νέο Κανονισμό 139/2004, η 

Επιτροπή διατηρεί την αρμοδιότητα της στην αξιολόγηση συγκεντρώσεων στην 

Ευρώπη. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις. 

<<Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν με μια αιτιολογημένη αναφορά προς την 

Επιτροπή να ζητούν την εξέταση μιας συγκέντρωσης από τις αρχές ενός κράτους 

μέλους που φέρει τα χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς και για συγκεντρώσεις που 

δεν έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και η οποία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την 
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εθνική νομοθεσία τριών τουλάχιστον κρατών μελών, να ζητήσουν από την 

Επιτροπή να την εξετάσει. Τέλος, ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα υπό όρους 

να ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει μια συγκέντρωση που δεν έχει ευρωπαϊκή 

διάσταση εάν προσβάλλει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και απειλεί να 

νοθεύσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό του εν λόγω κράτους-

μέλους.>>(Πλιάκος, 2012) 

 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1-4 του  Κανονισμού 139/2004,<<η 

Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που προβλέπει ο 

παρών κανονισμός με την επιφύλαξη του ελέγχου τους εκ μέρους του Δικαστηρίου 

και τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία περί ανταγωνισμού 

στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με κοινοτική διάσταση.>> 

(Διαδικτυακός τόπος https://www.epant.gr/) 

Η συγκέντρωση εγχειρημάτων η οποία θα επιφέρει καθεστώς μονοπωλιακής 

λειτουργίας μιας αγοράς θα πρέπει να θεωρηθεί και να αντιμετωπιστεί ως 

κατάχρηση  κυρίαρχης θέσης σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 86 της 

ευρωπαϊκής συνθήκης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό<< η υποχρεωτική ειδοποίηση αφορά 

συγχωνεύσεις των οποίων τα εγχειρήματα θα υπερβαίνουν το τζίρο των δυο 

κόμμα πέντε δις. Ευρώ και στα οποία ο τζίρος σε τουλάχιστον τρία κράτη 

μέλη υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναλαμβάνει δράση σε συγχωνεύσεις εάν έχουν μια Ευρωπαϊκή διάσταση και 

σε περιοριστικές πρακτικές μόνο εάν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ μελών 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.>>  

(Διαδικτυακός τόπος http://www.europedia.moussis.eu). 

 

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν αναγκαία εξαρχής η αναφορά στις εταιρίες 

ως ένα μέσο ολοκλήρωσης κυρίως συντονισμού για την κατάργηση των 

περιορισμών της ελευθερίας εγκατάστασης, περιορισμοί που προκύπτουν από 

τα επιμέρους εθνικά δίκαια τη διαφορετικότητα των ρυθμίσεων και τέλος τις 

καταβολές του εταιρικού συστήματος κάθε κράτους μέλους. Αρχικά, η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα κινήθηκε προς τη διεθνή πρακτική αμοιβαίας 

αναγνώρισης των εταιριών και νομικών προσώπων μέσω διεθνούς σύμβασης. 

Η τάση που υπήρχε για ένα ενιαίο εταιρικό δίκαιο ήταν κάτι το ιδεώδες που δεν 

προχώρησε στο στάδιο της υλοποίησης. Αντί αυτού, διαμορφώθηκε κατά 

https://www.epant.gr/
http://www.europedia.moussis.eu/
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περιεχόμενο ως ένα «ευρωπαϊκό δίκαιο περί εταιριών» μέσω πολλών οδηγιών 

με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναζήτησε να εναρμονίσει 

αποσπασματικά τις εθνικές νομοθεσίες. Η εναρμονιστική προσέγγιση μέσω 

οδηγιών θεωρήθηκε ένας αποτελεσματικός μηχανισμός και αποτέλεσε μια 

συνεχή αν και αποσπασματική εναρμόνιση τομέων που ενδιέφερα την 

Κοινότητα για την κατάργηση των περιορισμών ως προς την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εταιριών. Από το 1968 άρχισε να εφαρμόζεται η 

εναρμονιστική προσέγγιση μέσω οδηγιών με χαρακτηριστικά επιρροής αρχικά 

του γερμανικού δικαίου, αργότερα του αγγλικού δικαίου και κατόπιν με 

επιρροές από τις ρυθμίσεις περί κεφαλαιαγορών και επενδύσεων. (Κοτσίρης, 

2012). 

Ο κύριος στόχος των ρυθμίσεων ήταν η εναρμόνιση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιριών έτσι ώστε να υπάρχει προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών ως προς 

μία ενιαία προστασία σε κοινοτικό επίπεδο των πιστωτών και των επενδυτών  

έτσι ώστε να γίνονται πιο εύκολες οι διασυνοριακές συμμετοχές. Η δεύτερη 

εναρμόνιση αφορούσε τόσο στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης όσο και στις 

κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες. Η ήπια εναρμόνιση ξεκίνησε με οδηγίες 

ελάχιστης εναρμόνισης αφήνοντας ευχέρειες επιλογής στα κράτη -μέλη αλλά η 

είσοδος στην Ευρώπη της ιδέας της εταιρικής διακυβέρνησης έφερε κάποιες 

αλλαγές στα εθνικά δίκαια σε σχέση με τις εταιρίες. Οι προτάσεις της 

Επιτροπής με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης  των δικαιωμάτων των 

μετόχων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν στην Οδηγία 

2007/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11.7.2017 

σχετικά με την άσκηση κάποιων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων 

εταιριών. Η Ευρωπαϊκή «Επιτροπή στα πλαίσια της Ευρώπης των Πολιτών»  

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην «απλούστευση» και τη «σαφήνεια» του 

κοινοτικού δικαίου ,ώστε αυτό  να καταστεί πιο προσιτό και κατανοητό στον 

ευρωπαίο πολίτη. Έτσι πρότεινε την κωδικοποίηση της πρώτης οδηγίας 

68/151/ΕΟΚ, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της κωδικοποίησης για την 

ασφάλεια του δικαίου ως προς τον νόμο που εφαρμόστηκε. 

Αυτό το πνεύμα αντανακλάται στην από τις 21.5.2003 ανακοίνωση της 

Επιτροπής από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

«Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ένα πρόγραμμα για την 
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επίτευξη προόδου που ανέφερε ότι η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της 

οδηγίας 77/91/ΕΟΚ σχετικά με το κεφάλαιο θα συνέβαλαν με ουσιαστικό 

τρόπο στην προώθηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων χωρίς να περιορίσουν την προστασία των μετόχων και των 

πιστωτών. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν κατά τη γνώμη της Επιτροπής πρώτη 

προτεραιότητα, αλλά δεν αναιρούν την ανάγκη πραγματοποίησης μιας 

εξέτασης σκοπιμότητας ως προς τις εναλλακτικές λύσεις. Η Επιτροπή, με 

ανακοίνωσή της με τον τίτλο: «Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο: προς ποια 

κατεύθυνση;» δρομολόγησε διαβούλευση σε βάθος για το μέλλον του 

Ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου. 

Συνολικά εκδόθηκαν δεκατρείς οδηγίες . Η δέκατη Τρίτη Οδηγία 2004/25/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 21.4.2004 περί 

εξαγορών επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η  Κοινότητα, θέλοντας  να 

διασφαλίσει τα συμφέροντα των κατόχων τίτλων εταιριών που διέπονται από 

δίκαιο ενός κράτους μέλους , χρησιμοποίησε την Οδηγία αυτή, για να 

συντονίσει τις εγγυήσεις που απαιτούν τα κράτη- μέλη για την προστασία τόσο 

των εταιριών όσο και των τρίτων. Η Οδηγία αυτή αποτέλεσε μέρος του Σχεδίου 

Δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε η Ευρώπη μέχρι το 

2010 να γινόταν «η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου». Είχε δυο 

βασικούς σκοπούς: πρώτον οι εξαγορές στην Ευρώπη να διαμορφωθούν σε 

πλαίσιο ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας και δεύτερον  να διασφαλιστούν 

εγγυήσεις σε επίπεδο προστασίας των μειοψηφιών σε περίπτωση μεταβολής 

του ελέγχου μιας εταιρίας. (Κοτσίρης, 2012) 

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιείχε διατάξεις σχετικές με τον 

προληπτικό έλεγχο των συγχωνεύσεων μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων, ούτε 

πρόβλεψη για έκδοση πράξεων του παράγωγου Ενωσιακού δικαίου για να 

αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ο αποτελεσματικός ωστόσο έλεγχος του 

ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων έκανε  αναγκαίο τον 

προληπτικό έλεγχο των συγκεντρώσεων που αποσκοπούσαν στον περιορισμό 

του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Για να αποφευχθούν διάφορες διχογνωμίες, 

προτιμήθηκε να γίνει μια Νομοθετική ρύθμιση και το Συμβούλιο εξέδωσε τον 

Κανονισμό 4064/89 για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, ο οποίος άρχισε να 

ισχύει από την 21.9.1990 και προς τον σκοπό αυτό συστήθηκε και ιδιαίτερο 

τμήμα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γνωστό με την ονομασία « 
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Merger Task Force”. Ο Κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό 

139/2004. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις δηλαδή 

συγχωνεύσεις και συμμετοχές επιχειρήσεων με κοινοτική διάσταση, οι οποίες  

οδηγούν στον πλήρη ή μερικό έλεγχο μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων και 

έχουν ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού.(Παπαγιάννης, 2016) 

Συγκέντρωση λοιπόν θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή 

του ελέγχου από: 

Α) τη συγχώνευση δυο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων η τμημάτων τους  ή, 

Β) την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια 

τουλάχιστον επιχείρηση ή από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις άμεσα ή  

έμμεσα με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού με σύμβαση ή άλλο 

τρόπο ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων άλλων 

επιχειρήσεων. 

Μια συγκέντρωση λοιπόν έχει Ενωσιακή διάσταση εφόσον: 

Α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 

Β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη-μέλη υπερβαίνει τα 100 

εκατομμύρια ευρώ, 

Γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη-μέλη  που παίρνονται υπόψιν 

για τους σκοπούς της προηγούμενης προϋπόθεσης, δυο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες εταιρίες πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο 

εργασιών πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ, 

Δ) δυο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε 

μία χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικό κύκλο εργασιών πάνω 

από 100 εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν κάθε μια από τις δυο συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δυο τρίτων του συνολικού ενωσιακού 

κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος-μέλος. Ο προληπτικός έλεγχος 

των συγκεντρώσεων ανατίθεται στην Επιτροπή και όλες οι συγκεντρώσεις με 

Ενωσιακή διάσταση κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την 

πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, τη δημοσίευση της 

δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής. Η 

Επιτροπή διαθέτει ορισμένους τρόπους αντίδρασης όπως παρέμβαση πριν την 
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κοινοποίηση και επιβολή προστίμου όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είτε 

από πρόθεση είτε από αμέλεια δεν τηρούν την υποχρέωση κοινοποίησης. 

Από τη στιγμή που η συγκέντρωση κοινοποιηθεί  στην Επιτροπή, η διαδικασία 

συγκέντρωσης αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, Η διαδικασία εξελίσσεται σε δυο στάδια, 

όπου στο πρώτο επιχειρείται ένας πρώτος έλεγχος, ο οποίος εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες για τη συμβατότητά του με το Ενωσιακό δίκαιο, οδηγεί στην κύρια 

διαδικασία έρευνας. Εάν η προθεσμία παρέλθει και η Επιτροπή δεν εκδόσει την 

απόφασή της, τότε η συγκέντρωση θεωρείται σιωπηρά ότι έχει εγκριθεί.  

(Παπαγιάννης, 2016) 

Μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει δεσπόζουσα θέση, όταν κατέχει θέση 

οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει από τη μια πλευρά να εμποδίζει τη 

διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται και από την άλλη πλευρά να διαμορφώνει την 

επιχειρηματική της συμπεριφορά με πλήρη ανεξαρτησία, χωρίς να παίρνει 

υπόψιν της τους ανταγωνιστές, τους καταναλωτές και τους πελάτες της. Άρα, 

το βασικό στοιχείο της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης είναι η ύπαρξη 

οικονομικής δύναμης η οποία παρέχει στη δεσπόζουσα επιχείρηση τη 

δυνατότητα να συμπεριφέρεται ανεξάρτητα, χωρίς τη δέσμευση περιορισμών 

μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν από 

κοινού να κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση όταν δεν υπάρχει μεταξύ τους 

αποτελεσματικός εσωτερικός ανταγωνισμό και οι επιχειρήσεις αυτές δεν 

αντιμετωπίζουν σημαντικό εξωτερικό ανταγωνισμό από άλλες τρίτες 

επιχειρήσεις. Με τον όρο «σχετική αγορά» θεωρείται αυτή η αγορά η οποία 

περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από 

τον καταναλωτή εξαιτίας της τιμής και της χρήσης για την οποία προορίζονται.  

Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι όταν προϊόντα ή υπηρεσίες ανήκουν στην ίδια 

σχετική αγορά όταν μπορούν να θεωρηθούν ως αμοιβαία αντικατάστασης 

προϊόντα. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 139/2004, για να διαπιστωθεί η σημαντική 

παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού από μια συγκέντρωση , είναι 

απαραίτητο να εκτιμηθούν τα εξής: 

Α) η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών καθώς και ο πραγματικός ή 

δυνητικός ανταγωνισμός από τις επιχειρήσεις στις αγορές αυτές, 
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Β) η θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά καθώς και η 

χρηματοοικονομική τους ισχύ, 

Γ) οι εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν οι προμηθευτές και οι αγοραστές  

καθώς και η δυνατότητα πρόσβασής τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές 

διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, 

Δ) η ύπαρξη νομικών ή άλλων εμποδίων στη συγκεκριμένη αγορά, 

Ε) η επίδραση τη συγκέντρωσης στην εξέλιξη της οικονομικής και τεχνικής 

προόδου εφόσον η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και 

δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. (Καλαβρός Γ.Ε.-Γεωργόπουλος, 

Θ., 2013) 

 Συμπερασματικά, όσον αφορά μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση για τις 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προτείνουν ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων οι Συγχωνεύσεις 

και Εξαγορές πρέπει να απαγορεύονται όταν περιορίζουν τις δυνατότητες για 

οικονομική ανάπτυξη είτε των καταναλωτών είτε των ανταγωνιστών των 

συγχωνευθέντων εταιριών. Έτσι, η μορφή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής δεν είναι ενιαία όπως η πολιτική υποστήριξη που αυτή δέχθηκε. 

Ωστόσο αυτή δικαιολογείται από το γεγονός από το ότι οι Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές μόνον  πέρα από ένα οικονομικό δείκτη ρευστότητας μπορεί να 

ελεγχθεί σε επίπεδο κοινοτικό, καθώς και το ότι τα εθνικά συμφέροντα μπορεί 

να επικαλούνται για την αναφορά μιας Συγχώνευσης σε ένα κράτος-μέλος. 

(Monti G., 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

6.1 Πρόσφατες εξελίξεις 
 

Τα κύματα των  Σ&Ε που παρατηρούμε την περίοδο που χαρακτηρίζονται από  έναν 

αντιφατικό συνδυασμό στοιχείων.  Από τη μία δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι «παίκτες» 

της αγοράς, συγκεντρώνοντας μεγάλες ποσότητες ρευστού τα χρόνια της κρίσης και 

της αβεβαιότητας. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις που έχουν την 

αίσθηση της υπεροχής στη παγκόσμια οικονομία και προχωρούν σε ανοίγματα. Από 

την άλλη μεριά, δύσκολες συγκυρίες της παγκόσμιας οικονομίας (βλέπε ανατίμηση  

δολαρίου,  ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου, χαμηλός πληθωρισμός κ.τ.λ.) 

αναγκάζουν αρκετές εταιρείες να επιδιώξουν συμμαχίες. Όλοι καταλήγουν στο ίδιο 

συμπέρασμα, στη συγκέντρωση δυνάμεων ως την καλύτερη λύση. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, που δημοσίευσε η «Wall Street Journal», από τις 

αρχές του έτους έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων άνω του 

1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων Η.Π.Α. (Ναυτεμπορική, 11/5/2015). 

Η χρονιά που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες συμφωνίες, καθώς 15 εκ των 

φετινών συμφωνιών κατέχουν αξία πάνω από 10 δισ. δολαρίων. Σε περίπτωση που 

υπάρξει συνέχεια της συγκέντρωσης μεγάλων δυνάμεων με τον ίδιο ρυθμό, οι ειδικοί 

εκτιμούν πως στο σύνολο του έτους η αξία των συμφωνιών θα υπερβεί τα 3,7 

τρισεκατομμυρίου δολάρια και θα αποτελεί  το δεύτερο υψηλότερο ποσό όλων των 

εποχών, μετά το ρεκόρ του 2007 (Ναυτεμπορική, 11/5/2015) . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  η εξαγορά της BG Group από τη Royal Dutch 

Shell, αλλά και η προσφορά της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Mylan NV για 

εξαγορά της ιρλανδικής ανταγωνίστριας Perrigo έναντι 28,9 δισ. Δολαρίων. Η 

Mylan,εταιρία η οποία παρασκευάζει γενόσημα φάρμακα, επιδιώκει την γεωγραφική 

της επέκταση  και την ενίσχυση τη δραστηριότητά της στον τομέα των μη 

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων  (Ναυτεμπορική, 11/5/2015).  
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Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τομείς που 

συντελούνται Σ&Ε. Ωστόσο εκτιμάται από τους ειδικούς πως κινητικότητα θα 

παρατηρηθεί  και στον κλάδο ενέργειας, εξαιτίας του φθηνού πετρελαίου. 

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο θα υπάρξουν πολλές Σ&Ε είναι οι βιομηχανίες 

εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων.  Η μείωση των πρώτων υλών αποτελεί 

γεγονός, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο του σιδηρομεταλλεύματος. 

Μεγάλες συμφωνίες αναμένονται και στο χώρο των  τηλεπικοινωνιών, καθώς βασική 

επιδίωξη στη περίοδο που διανύουμε είναι η επίτευξη συμμαχιών  που θα  προσφέρουν 

διασυνοριακή παρουσία. 

 

6.2 Μελέτες περιπτώσεων 

6.2.1 Παράδειγμα 1 : ΟΤΕ – DEUTSCHE TELEΚOM 

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος A.E. (ΟΤΕ) αποτελεί τον μεγαλύτερο 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα. Μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες, είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Από το 1996 το Ελληνικό Δημόσιο μειώνει συστηματικά  το ποσοστό που κατέχει στον 

ΟΤΕ . Στις 5 Νοεμβρίου 2008, η Ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με την εταιρεία 

Deutsche Telekom, όπου ο καθένας θα κατείχε το  25% συν μία μετοχή του μετοχικού 

κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μετά από περαιτέρω πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 

του Ελληνικού Δημοσίου, από τις 11 Ιουλίου 2011, το ποσοστό της Deutsche Telekom 

στον ΟΤΕ ανήλθε σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10% (Δικτυακός τόπος 

Ομίλου ΟΤΕ). 

 

Ελληνικό Κράτος: 10,0% 

Deutsche Telekom: 40,0 

Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές: 29,5% 

Έλληνες θεσμικοί επενδυτές: 10,7% 

Άλλοι μέτοχοι: 9,8% 
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Η Deutsche Telekom αποτέλεσε στην αρχή κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, ωστόσο 

το 1996 ιδιωτικοποιήθηκε. «Η Deutsche Telekom AG  θεωρείται μια από τις τέσσερις 

μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες στον κόσμο με περισσότερους από 100 

εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Το 1999 ανακοίνωσε ότι εστιάζει τις 

δραστηριότητές της σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς: κινητή τηλεφωνία, Internet 

υπηρεσίες, Content/media/ data communication/IP/λύσεις συστημάτων (system 

solutions) και δικτυακή πρόσβαση σταθερής τηλεφωνίας, όπως επίσης και σε 

τηλεπικοινωνίες και πληροφορική τεχνολογία για επιχειρήσεις» . «Η εταιρία σήμερα 

έχει έντονη παρουσία σε  περισσότερες από 65 χώρες στη δυτική, κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες ηπείρους, με το 1/3 

των κερδών να προέρχεται από περιοχές εκτός Γερμανίας» 

(www.deutschetelekom.com) 

 

 

6.2.2 Παράδειγμα 2: Proton Bank - Eurobank Εργασίας 

 

Η Proton Τράπεζα Α.Ε. εμφανίστηκε το 2001 ξεκινώντας επίσημα τη λειτουργία της 

το 2002 ως επενδυτική Τράπεζα. Το  2005 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 

2006 η Proton Τράπεζα απορρόφησε την Omega Τράπεζα. 

Το 2008 αποφασίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μετοχών να δοθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, 

ώστε να απορροφηθεί μετέπειτα. Ωστόσο η συμφωνία ακυρώθηκε με αίτημα και των 

δύο τραπεζών, όταν η Proton έκανε αίτηση για την εισαγωγή της σε  πρόγραμμα 

βοήθειας της ελληνικής κυβέρνησης. Τον Νοέμβριο του 2011, η τράπεζα ζήτησε 

κεφαλαιακή ενίσχυση από την Ελληνική Κυβέρνηση και εντάχθηκε στο Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η έγκριση της αίτησης από την ελληνική 

κυβέρνηση αποτέλεσε  την πρώτη κρατικοποίηση που προέκυψε κατά την διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αυτομάτως η τράπεζα διασπάστηκε σε δύο 

επιχειρηματικές οντότητες, την παλαιά Proton η οποία κράτησε τις απαιτήσεις παλαιών 

μετοχών και τμήμα του ισολογισμού και τη νέα Proton, στην οποία μεταφέρθηκαν οι 

καταθέσεις ιδιωτών, επιχειρήσεων, τραπεζών και Δημοσίου, το δίκτυο καταστημάτων 

και οι δραστηριότητες της παλαιάς Proton η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση (Δικτυακός 

τόπος euro2day, 05/11/2008).  
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Στις 15/07/2013 η Eurobank έκανε κατάθεση  προσφοράς  προς το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Νέας  

Τράπεζας Proton. Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης της Proton όπως αυτοί 

ορίστηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Eurobank ήταν 

υποχρεωμένη στη καταβολή τιμήματος του  €1 για την εξαγορά του 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Proton με την προϋπόθεση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton με εισφορά μετρητών 

€395 εκ πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η δέσμευση αυτή εκπληρώθηκε 

στις 28 Αυγούστου 2013 και η μεταβίβαση των μετοχών στις 30 Αυγούστου 2013 

(www.eurobank.gr) 

Οι εργασίες για την λειτουργική και νομική ενοποίηση των δύο τραπεζών ξεκίνησαν 

τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι εργασίες της λειτουργικής ενοποίησης ολοκληρώθηκαν 

στις 9 Δεκεμβρίου του 2013  δύο εβδομάδες μετά την νομική συγχώνευση στις 22 

Νοεμβρίου 2013 (www.eurobank.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

http://www.eurobank.gr/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές επιχειρήσεων βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, όχι μόνο του επιχειρηματικού κόσμου, άλλα και του κράτους, της 

κοινωνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της αγοράς γενικότερα. Αναφορικά με 

τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία και χιλιάδες άρθρα 

διεθνώς, όπου ο κάθε συγγραφέας  μελετάει το  θέμα μέσα από τη δική του οπτική 

γωνία. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σαν μια 

ειδική κατηγορία επιχειρηματικών κινήσεων που έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία. 

Αποτελούν μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει η διοίκηση μιας 

επιχείρησης, ύστερα από την ανάλυση και επεξεργασία πολλών παραγόντων και την 

εξαγωγή  των κατάλληλων συμπερασμάτων που θα υποδείξουν για το εάν μια 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές θα έχει αξία ή όχι για την επιχείρηση.  

Επισημάναμε τους λόγους που ωθούν τις επιχειρήσεις να προβούν σε μια τέτοιου 

είδους κίνηση. Οι λόγοι που οδηγούν στην απόφαση για μια συγχώνευση είναι πολλοί 

και πολυδιάστατοι. Αρχικά, όλοι αποβλέπουν στην θετική, μελλοντική πορεία των 

προς συγχώνευση επιχειρήσεων, και στην δημιουργία των επιπρόσθετων οφελών που 

θα δημιουργηθούν. Ωστόσο σε πολλούς παράγοντες, είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα,  

δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία και για αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το 

αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης καταλήγει σε  αποτυχία. Ένας από τους κυριότερους 

λόγους, που έχει παρατηρηθεί από πολλούς αναλυτές, για τον οποίο αποτυγχάνει μια 

συγχώνευση είναι η μη πρόβλεψη της συμπεριφοράς και της αντίδρασης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρική κουλτούρα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση 

με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι των δύο εταιρειών να δυσκολεύονται να συνεννοηθούν 

και να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια «επιχειρηματική στέγη».  

Εξετάσαμε τον τρόπο σκέψης και τα βήματα που κάνει η διοίκηση μιας επιχείρησης 

για να αποφασίσει εάν μια Συγχώνευση και Εξαγορά  θα έχει θετική ή αρνητική 

συνέπεια στη λειτουργία της, καθώς και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται από τους 

οικονομικούς αναλυτές για την αποτίμηση των εταιρειών πριν την συγχώνευση, ώστε 

να προσεγγιστεί η ακριβή τους αξία. Οι μέθοδοι αποτιμήσεων χωρίζονται σε 

κατηγορίες, ανάλογα από ποια οπτική γωνία εξετάζεται μια επιχείρηση. Έτσι μπορούμε 

να διακρίνουμε μεθόδους που ασχολούνται καθαρά με την περιουσιακή κατάσταση και 
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τα λογιστικά στοιχεία οι οποίες αποτυπώνουν την παρούσα αξία, μέθοδοι οι οποίες  

έχουν σκοπό να προβλέψουν τα μελλοντικά κέρδη και τέλος μέθοδοι οι οποίες 

συγκρίνουν την συγχώνευση προς εξέταση με άλλες παρόμοιες συγχωνεύσεις εταιριών 

του παρελθόντος. Η αποτίμηση εταιρειών γίνεται κάθε φορά με παραπάνω από μια 

μεθόδους. Όλες οι μέθοδοι απαιτούν την επεξεργασία πολλών παραμέτρων, υλικών και 

άυλων, όπως οικονομικά στοιχεία του παρελθόντος, τη θέση της επιχείρησης στην 

αγορά, το διακριτικό όνομα της εταιρίας (brandname), τους χρηματιστηριακούς 

δείκτες, το επίπεδο τεχνογνωσίας και άλλα με αποτέλεσμα η εξαγωγή συμπερασμάτων 

να γίνεται αρκετά δύσκολη. 

Το συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

αποτελούν έναν από τους σύγχρονους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται και από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν 

δημιουργήσει όλες οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, 

όπου από τη μια μεριά δίνει κίνητρα  σε τέτοιου είδους συμπράξεις  και από την άλλη 

θέτει κανόνες που προφυλάσσουν την ανταγωνιστικότητα και την υγιή ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων.  

Σε αυτήν την εργασία τονίστηκαν οι δυνατοί τρόποι επιλογής της χρηματοδότησης και 

το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές επιχειρήσεων αποτελούν ένα σπουδαίο κομμάτι στην 

οικονομική ζωή των   προηγμένων τεχνολογικά χωρών. Μια συγχώνευση αποτελεί μια 

σημαντική επιχειρηματική κίνηση. Η μελέτη και η εξέταση όλων των παραμέτρων και 

δεδομένων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, καθώς η εμπειρία έχει δείξει πως τις 

περισσότερες φορές, μια τέτοια κίνηση μπορεί  να αποβεί «μοιραία» για τις δύο 

επιχειρήσεις που προσπάθησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Οι Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές μπορούν να θεωρηθούν μια απάντηση στην περίπλοκη και με διαταράξεις 

γενική οικονομική συγκυρία που επικρατεί σήμερα και μπορεί να οδηγήσει σε 

οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές (Gray,1989). Στη χώρα μας σύμφωνα με τα ξένα 

πρότυπα αρχίζουν τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσονται και αναμένεται τα επόμενα 

χρόνια να έχουμε περισσότερες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 
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