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Δηζαγσγή 

Η ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ, (ζην εμήο 

&Δ) απνηειεί πιένλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κία δηαδεδνκέλε ηαθηηθή ηελ νπνία 

αθνινπζνχλ ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ νξίζεη, λα μεπεξάζνπλ ηελ 

απεηιή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά. Η 

πινπνίεζε ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο, ηφζν ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ εηαηξηψλ, φζν θαη ζηηο εκπιεθφκελεο κε απηέο νκάδεο πξνζψπσλ. Η 

πνιππινθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε, ε 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε πνπ πξνεγείηαη θαζψο θαη ε δηαθίλεζε ησλ κεγάισλ 

θεθαιαίσλ, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νη &Δ πξνζεγγίδνληαη 

σο πξάμεηο κεγάιεο ζεκαζίαο θαη βαξχηεηαο γηα ηελ αγνξά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη &Δ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίνη κέζα απφ ζρεηηθέο κειέηεο θαη αλαιχζεηο επηρεηξνχλ λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα γλσξίζκαηά ηνπο. εκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηνπο αλαιπηέο απνηεινχλ ηα θίλεηξα θαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο, ηα νθέιε, αιιά θαη ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα, θαζψο θαη 

νη επηδξάζεηο ή νη ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν φκσο θαη γηα ην γεληθφηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Όπσο επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ αλαδξνκή ζην παξειζφλ, νη &Δ πξνθχπηνπλ θαηά 

θχκαηα ηα νπνία είλαη μεθάζαξν πσο είλαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε 

εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

Σα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνζεγγίδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζρεηίδνληαη κε 

ηα θίλεηξα ησλ εηαηξηψλ ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ησλ &Δ, ηελ 

απνδνηηθφηεηα απηψλ, αιιά θαη ην ελδερφκελν ηεο απνηπρίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ζηελ απνηίκεζε ηεο ππφ εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο 

εηαηξίαο απφ ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή, θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλά πεξίπησζε. Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη θαη 

αλαιχεηαη ε πξφζθαηε πεξίπησζε  εμαγνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο 

Hellas on Line απφ ηελ Vodafone Διιάδνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 

ΤΓΥΩΝΔΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΞΑΓΟΡΩΝ 

 

1.1.1  Οξηζκόο ηεο πγρώλεπζεο θαη ηεο Δμαγνξάο 

Η εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ επηιέγεη ε θάζε επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη έρεη ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δέρεηαη 

απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο. Ο ζθνπφο απηφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε ηελ 

απφθηεζε επηπιένλ κεξηδίσλ, κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαζψο θαη κέζα απφ 

ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο.  

Ωο εμαγνξά (acquisition) θαιείηαη ε απφθηεζε ελφο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο 

επηρείξεζεο απφ θάπνηα άιιε. Μία εμαγνξά κπνξεί λα είλαη πιήξεο, πιεηνςεθίαο – 

ειέγρνπ ή κεηνςεθίαο. Η εμαγνξά είλαη πιήξεο, φηαλ ε εηαηξεία εμαγνξάδεη ζην 

100% ηελ εηαηξεία ζηφρν, πιεηνςεθίαο – ειέγρνπ, φηαλ εμαγνξάδεη απφ ην 50% - 

99.9% ή κεηνςεθίαο, φηαλ ην πνζνζηφ πνπ εμαγνξάδεηαη δελ μεπεξλά ην 50%. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμαγνξά ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαιείηαη  λα πιεξψζεη ην 

ζπκθσλεκέλν ηίκεκα ηνηο κεηξεηνίο ή κε αληαιιαγή κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο – ζηφρνπ 

ή κε ζπλδπαζκψλ θαη ησλ δχν. Οη εμαγνξέο απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ηεο επηρείξεζεο, ζηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο θαη ηερλνινγίεο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα.  

Ωο ζπγρψλεπζε (merger) θαιείηαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη κηα λέα επηρείξεζε αλεμάξηεηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο, ζηελ 

νπνία κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ (Παζιούπαρ Φώηιορ, Ππόβλεψη Εξαγοπών, 2006, ). 

Έηζη, νη εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη ιεηηνπξγνχλ σο κία εηαηξεία ε νπνία απνηειεί 

κηα εληαία λνκηθή νληφηεηα. Ο ζθνπφο ηεο ζπγρψλεπζεο δελ δηαθέξεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ ζθνπφ ηεο εμαγνξάο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, πξνζέγγηζε λέσλ πειαηψλ, είζνδνο ζε λέεο αγνξέο, απφθηεζε 

ηερλνγλσζίαο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ.  
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1.1.2  Καηεγνξηνπνίεζε πγρσλεύζεσλ θαη Δμαγνξώλ 

 

πγθξίλνληαο ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφ 

πσο ε ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ αθνξά ηελ απφ θνηλνχ επηδίσμε ησλ εηαηξεηψλ γηα 

ελνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αληηζέησο, ε εμαγνξά 

κπνξεί λα γίλεη είηε κε θηιηθφ είηε κε επηζεηηθφ ηξφπν, κε ηελ εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ ξφιν ηνπ αγνξαζηή λα αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζηφρνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο.  

Δπηπξφζζεηα, ηφζν νη ζπγρσλεχζεηο θαη  φζν θαη νη εμαγνξέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε, ηε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαζψο επίζεο, θαη ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζηφρνπ. Έηζη, κε βάζε ηνλ θιάδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη &Δ 

δηαθξίλνληαη ζε:  

 

Οξηδόληηεο πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο  

Η νξηδφληηα ζπγρψλεπζε, αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ νη πξνο 

ζπγρψλεπζε εηαηξίεο αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηα 

παξαγφκελα αγαζά ή νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο λα κε κεηαβάιινληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε. Η νξηδφληηα νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ άκεζν θαη 

γξήγνξν ηξφπν γηα ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζε κηα λέα αγνξά. Σα θπξηφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηεο νξηδφληηαο ζπγρψλεπζεο απνηεινχλ:  

α) ν κεηνχκελνο αληαγσληζκφο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε λέα εηαηξία 

β) ε δηεχξπλζε  ηεο πξντνληηθήο ιίζηαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ  

γ) ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

 
Κάζεηεο πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο 

Οη θάζεηεο &Δ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ζηνλ ίδην θιάδν, 

αιιά ζε δηαθνξεηηθφ ζηάδην παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Η θάζεηε ζπγρψλεπζε, 

δηαηξείηαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο:  

α) θάζεηε ζπγρψλεπζε πξνο ηα εκπξφο  

β) θάζεηε ζπγρψλεπζε πξνο ηα πίζσ  
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Η θάζεηε ζπγρψλεπζε πξνο ηα εκπξφο απνηειεί έλα κεραληζκφ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

εκπνξηθψλ θεξδψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή 

ηεο απψιεηαο θεξδψλ πξνο ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη δηακεζνιαβεηέο ηεο 

παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Αληίζηνηρα, ε θάζεηε ζπγρψλεπζε πξνο ηα πίζσ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα αλαιάβεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή απνηεινχζαλ 

πξφηεξν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Η θάζεηε νινθιήξσζε δίλεη 

ζηελ επηρείξεζε ηελ δπλαηφηεηα ελδειερνχο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία απηά δίλνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ επθαηξία λα 

αμηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
1
, θπξίσο ζε ζέκαηα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

αιιά θαη πνηνηηθήο εμέιημεο ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ.  

Γηαγώληεο ή αλνκνηνγελείο πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο 

Γηαγψληεο είλαη νη &Δ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα ή πξντφληα απφ ηειείσο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. πλήζσο ζηνρεχνπλ ζε 

επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ζε 

επέθηαζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πξάμεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δχζθνια εκθαληδφκελεο ζηελ αγνξά θαζψο 

απνηεινχλ έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ζπγρσλεχζεσλ. 

Με βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε δηαθξίλνληαη ζε:  

Δγρώξηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ ίδηα ρψξα. 

Γηαζπλνξηαθέο, πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη 

πεγάδνπλ απφ ηελ αλάγθε ησλ εηαηξεηψλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο. 

Σέινο, κε βάζε ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο – ζηφρνπ δηαθξίλνληαη ζε:  

Φηιηθέο, φπνπ νη εηαηξείεο απνδέρνληαη κε ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθνχο φξνπο ηε 

ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο. Δρζξηθέο, φπνπ ε εηαηξεία ζηφρνο δελ απνδέρεηαη ηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο θαη πξνζπαζεί κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα ηελ απνθχγεη. πλήζσο 

πηνζεηεί ακπληηθέο ηαθηηθέο ψζηε λα ηελ παξεκπνδίζεη ή λα ηελ θαζπζηεξήζεη.  

                                                           
1 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη ν φξνο  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε 

απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κεηψλνληαο ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο. 
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1.2  Ιζηνξηθά ηνηρεία 

Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο σο θαηλφκελν έθαλαλ αξρηθά ηελ εκθάληζή ηνπο 

ζηηο Η.Π.Α. ιίγν πξηλ απφ ην 1900. ηελ Δπξψπε αληίζηνηρα ε πξψηε εκθάληζε 

ζπλαληάηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θνληά ζην 1960, ελψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ην 

θαηλφκελν παξνπζηάδεη έμαξζε ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Ιδίσο ζηηο Η.Π.Α. απφ φπνπ θαη 

μεθίλεζε ην θαηλφκελν, νη &Δ ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα έλα απφ ηα επξέσο 

δηαδεδνκέλα κνληέια ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ εηαηξηψλ, γεγνλφο πνπ 

ζπλδπαζηηθά κε ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο ηνπο ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν νδήγεζε ζηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπο ζε επηά βαζηθά θχκαηα παγθνζκίσο. 

 

1.2.1 Κύκαηα πγρσλεύζεσλ θαη Δμαγνξώλ παγθνζκίσο 

Πξώην θύκα 1890 - 1905 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο είλαη νη νξηδφληηεο ζπγρσλεχζεηο πνπ 

θπξίσο έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν εθείλε θαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ κνλνπσιίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξηψλ American 

Tobacco , Dupont θαη General Electric. 

Γεύηεξν θύκα 1919 - 1929 

Κχξην γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θάζεηε νινθιήξσζε θαη ε δεκηνπξγία 

νιηγνπσιίσλ γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα λνκνζεζίαο πνπ πξνέθπςε γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ κνλνπσιίσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Σξίην θύκα 1955 - 1969 

Σν δηάζηεκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ησλ εηαηξηψλ θαη 

ηελ πξφζεζε ηνπο λα επεθηαζνχλ κέζσ ησλ &Δ κε πξνζαλαηνιηζκφ θπξίσο εηαηξίεο 

κε δξαζηεξηνπνίεζε ζε κε ζρεηηθνχο  θιάδνπο. 

Σέηαξην θύκα 1979 – 1989 

 ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, εδψ ζπλαληάκε ηελ ηάζε ησλ εηαηξηψλ λα 

επεθηαζνχλ θαηεπζπλφκελεο πξνο εηαηξίεο παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Σν θχκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 
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δαλεηζκνχ θπξίσο κέζσ νκνιφγσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα λα επηηεπρζεί ακεζφηεξα ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγνξψλ. 

Πέκπην θύκα 1990 - 2000  

Δδψ ζπλαληάκε &Δ πνπ πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ είραλ 

επίδξαζε ζηελ παξαγσγή. Σν θχκα απηφ επίζεο ήηαλ ην κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε 

ηα πξνεγνχκελα φζνλ αθνξά ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ &Δ. 

Έθην θύκα 2003 - 2007 

H πεξίνδνο απηή έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηελ πςειή ζπγθέληξσζε ζηνπο θιάδνπο 

ησλ ηξαπεδψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη εηαηξηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ έθηνπ θχκαηνο έπαημαλ ηα ρακειά επηηφθηα 

δαλεηζκνχ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ δηεπθφιπλαλ ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην θχκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιχ 

πςειή αμία ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κε ηα κεγαιχηεξα νθέιε απηή ηε 

θνξά λα ηα έρνπλ νη κέηνρνη ησλ αγνξαζηξηψλ εηαηξηψλ θαη φρη νη κέηνρνη ησλ 

εμαγνξαζζεηζψλ φπσο ζπλέβε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Έβδνκν θύκα 2013 - 2016  

Έβδνκν θαη ηειεπηαίν θχκα είλαη απηφ πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηνλ απφερν ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ ήηαλ ε πνζνηηθή ραιάξσζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ Η.Π.Α. αιιά θαη 

ε πνιηηηθή δηαηήξεζεο ρακειψλ επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Έλα αθφκα γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ απηήο κπνξεί θαλείο λα πεη πσο είλαη ε επηζηξνθή 

ησλ Η.Π.Α. ζηνλ ξφιν ηνπ εγέηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζν αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ζε &Δ , αθνχ ε επξσπατθέο θαη νη αζηαηηθέο ρψξεο ήηαλ εθείλεο πνπ βξηζθφηαλ πην 

ςειά θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, πάληα αλαθεξφκελνη ζε ζπλνιηθή αμία 

ζπλαιιαγψλ. 
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1.2.2  πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ηζηνξηθά θπξίσο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, αιιά θαη εμ αηηίαο θάπνησλ άιισλ 

παξαγφλησλ, φπσο ν εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ν πςειφο 

βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Δηδηθφηεξα  Διιάδα κπνξνχκε λα πνχκε πσο παξνπζηάδνληαη δχν βαζηθά θχκαηα.  

Σν πξψην εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηάζε αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ λα εδξαησζνχλ ζηνλ ρψξν αμηνπνηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή 

ησλ &Δ. Σν  μέζπαζκα ηνπ θχκαηνο απηνχ ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηα έηε 1997 – 

1999 φπνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ βειηίσζε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο ρψξαο, φπσο ε αλνδηθή πνξεία ηνπ Α.Δ.Π., ηα ρακειά επηηφθηα θαη ν ρακειφο 

πιεζσξηζκφο. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ εληνλφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ηδξπκάησλ, 

Alpha Bank – Ινληθή Σξάπεδα,   Eurobank –Σξάπεδα Δξγαζίαο,  Σξάπεδα Πεηξαηψο – 

Δγλαηία. 

Σν δεχηεξν εγρψξην θχκα ζπκπίπηεη κε ην έθην δηεζλέο (2002-2006), κε εληνλφηεξε 

παξνπζία απφ ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη απφ ηελ βηνκεραλία. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο Vodafone – Panafon, Cosmote – Γεξκαλφο, 

Philip Morris – Παπαζηξάηνο, Οκηινο Vivartia- Γέιηα). 

Σελ πεξίνδν ηεο χθεζεο (2010- έσο ζήκεξα) νη &Δ κεηψζεθαλ αηζζεηά ρσξίο φκσο 

λα αθαληζζνχλ ηειείσο, παξαδείγκαηα ηεο πεξηφδνπ απηήο απνηεινχλ θπξίσο ε 

εμαγνξά ηεο HellasOnLine απφ ηελ Vodafone, ηεο  Praktiker Hellas απφ ηελ Fairfax, 

αιιά θαη θάπνηεο ακπληηθέο ζπγρσλεχζεηο ή αιιηψο ζπγρσλεχζεηο επηβίσζεο πνπ 

πξνέθπςαλ  θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (Alpha Bank – Citibank, Σξάπεδα 

Πεηξαηψο –Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο). 
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1.3  Κίλεηξα πνπ νδεγνύλ ζε πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο 

Σα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε &Δ ζπλήζσο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή επίηεπμεο ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ γηα ηελ θάζε 

εηαηξία. Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ηηο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ &Δ θαη σο 

απνηέιεζκα ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε δηαθφξσλ ζεσξηψλ – 

πξνζεγγίζεσλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ηα θίλεηξα ησλ εηαηξηψλ αλάινγα κε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδή, (πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο, 2007, Δθδφζεηο 

Γηπινγξαθία) ηα θίλεηξα θαηαηάζζνληαη ζε 5 επξχηεξεο θαηεγνξίεο – ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 

 Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο (Economic Theories)  

 Γηνηθεηηθέο ζεσξίεο (Managerial Theories)  

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Θεσξίεο (Financial Theories)  

 ηξαηεγηθέο Θεσξίεο (Strategic Management Theories)  

 Θεσξίεο πκπεξηθνξάο Οξγαληζκψλ (Organizational & Behavioral Theories) 

 

1.3.1 Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο  

Η πξψηε θαηεγνξία εζηηάδεη ζηελ πξνζέγγηζε φηη ηα θίλεηξα ησλ εηαηξηψλ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν νηθνλνκηθά θαη απαξηίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο ηνπνζεηήζεηο. 

Μεγηζηνπνίεζε θεξδώλ θαη αμίαο γηα ηνπο κεηόρνπο  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζρεηηθέο κειέηεο, βαζηθφο θαη απψηεξνο 

ζηφρνο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο απηήο. Η αξρηθή πξνζέγγηζε δηαηππψζεθε απφ 

ηνπο Friedman (1953) , Alchian (1950) θαη Becker (1962) θαη ζχκθσλα κε απηή, έλα 

ζρέδην γηα &Δ πξνθξίλεηαη κφλν φηαλ ε θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ είλαη ζεηηθή θαη 

επξφθεηην λα απμήζεη ηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζεσξία αλαθέξεη φηη κέζσ ησλ &Δ ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο είηε  κέζσ ηεο αύξηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ πνπ 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπο θφζηνπο ησλ πξντφλησλ είηε κέζσ ηηρ εδπαίωζηρ ηηρ 



12 
 

παποςζίαρ ηηρ ζηην αγοπά πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ηηκήο 

ησλ πξντφλησλ. 

Η αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (efficiency gains) κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 3 

επίπεδα. 

i. Λεηηνπξγηθφ επίπεδν, φπνπ κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο (ζπλαληψληαη πην ζπρλά ζηηο πεξηπηψζεηο 

νξηδφληησλ ζπγρσλεχζεσλ), νηθνλνκίεο θάζκαηνο
2
 θαη νηθνλνκίεο κάζεζεο

3
  

ii. Γηνηθεηηθφ επίπεδν. Με πξνυπφζεζε ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ζε επίπεδν management ε απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ. πλήζσο νη δηνηθνχληεο ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο 

αληηθαζίζηαληαη απφ ζηειέρε ηεο αγνξάζηξηαο επηρείξεζεο. 

iii. Υξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν . Η ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα 

ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ 

κεγέζνπο αιιά θαη κε ζπζρέηηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε επηρείξεζε δηαζθαιίδεηαη 

σο ζχλνιν θαζψο κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηεο ρξενθνπίαο θαη απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ηεο απέλαληη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα .Ιδίσο ζε επηρεηξήζεηο 

κε κε ζπζρεηηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηα νθέιε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλεξγεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα, ζε θνξνινγηθφ επίπεδν νη 

επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη εμνηθνλνκήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ δηάθνξα 

θνξνινγηθά θίλεηξα ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη απφ ηελ θνξνινγηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ δεκηψλ ηεο κίαο επηρείξεζεο απφ ηελ άιιε. 

Αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο εδξαίσζεο ηεο παξνπζίαο ζηελ αγνξά, νη 

επηρεηξήζεηο πξνρσξψληαο ζε &Δ επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο  θπξίσο 

κε ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζε απηήλ. Δηδηθφηεξα, κε ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο 

αληαγσληζηηθήο δχλακεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

πεηχρεη αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο. Η αχμεζε ηεο ηηκήο 

ελδείθλπηαη θπξίσο ζηηο νξηδφληηεο ζπγρσλεχζεηο, φπνπ ε απφθηεζε κεγαιχηεξνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηελ επηρείξεζεο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη θαη ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο 

                                                           
2 Οη νηθνλνκίεο θάζκαηνο (economies of scope) πξνθχπηνπλ φηαλ ε αχμεζε ζην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ επάγεηαη κείσζε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. 
3 Οη οικονομίερ μάθηζηρ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαπίζησζε πσο ε επαλάιεςε εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο κπνξεί λα 

κεηψζεη ην θφζηνο. 
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κνλνπσιίνπ. Βέβαηα αλαθνξηθά, ππάξρεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ
4
 πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αγνξάο απφ ηελ εκθάληζε 

κνλνπσιίσλ/νιηγνπσιίσλ ζέηνληαο φξηα ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ 

λα απνηξέςεη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Δπηπξφζζεηα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ζπγρσλεχζεσλ επί παξαδείγκαηη, 

ε αγνξά ελφο βαζηθνχ πξνκεζεπηή, παξαπέκπεη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ 

λέσλ αληαγσληζηψλ κε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ζέζε θαη ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Αζπκκεηξία πιεξνθόξεζεο 

 Η ζεσξία απηή εθθξάδεη ηελ πξνζέγγηζε φηη  νη &Δ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ αμηψλ ησλ εηαηξηψλ  απφ ηνπο επελδπηέο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα ηηο ππνςήθηεο πξνο αγνξά 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζαθή θαη μεθάζαξα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

παξαπιαλεί θαη λα απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο πηζαλνχο αγνξαζηέο, νη νπνίνη πνιιέο 

θνξέο νδεγνχληαη ζε ιάζνο εθηηκήζεηο θαη ελέξγεηεο θαη‟επέθηαζε, ιφγσ ηεο 

αλαηαξαρήο πνπ δεκηνπξγείηαη ηαθηηθά  ζηελ αγνξά. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ε θάζε πξφηαζε εμαγνξάο δηνρεηεχεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ζηελ 

αγνξά πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ εθ λένπ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη  ηελ πξνζδνθία ησλ αλάινγσλ ζπλεξγεηψλ ζε θάζε 

πεξίπησζε. αλ ππνθαηεγνξία ζηελ πεξίπησζε ηεο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο 

κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε θεωπία ςπεπηίμηζηρ ηηρ αγοπάρ, φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή, 

πεξηγξάθεηαη ε ππεξβνιηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαη αθνξά ηφζν ην κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ην καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Θεσξία παηγλίσλ 

 Καηά ηελ ζεσξία παηγλίσλ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

θάζε πιεπξάο κε βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο φηη θαη νη δχν δξνπλ κε κνλαδηθφ 

θξηηήξην ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο θαη δελ επεξεάδνληαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο. Μέζα απφ ηελ ζεσξία ησλ παηγλίσλ επίζεο, αλαιχεηαη ν 

ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ δεχηεξνπ παίρηε ζηελ θίλεζε ηνπ πξψηνπ δεκηνπξγψληαο 

                                                           
4 Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη ε αξρή πξνζηαζίαο ηεο νκαιφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ησλ αξρψλ, εθαξκφδνληαο ην 

Γίθαην θαηά ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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έηζη ζηελ αγνξά κία θαηάζηαζε αληαγσληζηηθήο αιιειεπίδξαζεο. πκπεξαζκαηηθά 

νη &Δ πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα 

ηεο αληίδξαζεο ζε κία θίλεζε θάπνηνπ αληαγσληζηή ή θαη απνηέιεζκα ηεο 

πξφβιεςεο γηα θάπνηα πξνζδνθψκελε ελέξγεηα. 

 

1.3.2  Γηνηθεηηθέο ζεσξίεο  

Οη ζεσξίεο απηέο βαζίζηεθαλ ζηηο απφςεηο ησλ Μarris (1964), Winter (1964) θαη 

Galbraith (1967) θαη πεξηγξάθνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ επηδίσμε ησλ εηαηξηψλ δελ είλαη 

ε αχμεζε ησλ θεξδψλ αιιά ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο. Οη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζεσξηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Θεσξία Αληηπξνζώπεπζεο  

 χκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο, ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη 

πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ επηπέδσλ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ε ζπλεηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ 

ησλ κεηφρσλ λα κελ είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Σν πξφβιεκα απηφ πνιιέο θνξέο κπνξεί 

λα νδεγήζεη θπξίσο ηνπο managers λα απμήζνπλ  ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 

πξνλνκίσλ ηνπο κέζα απφ θάπνηα &Δ. Ιδίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη managers 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

επηιέμνπλ λα επελδχζνπλ ζηξαηεγηθά ηα θεθάιαηα παξά λα δηαλέκνπλ απμεκέλα 

κεξίζκαηα ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

Απφ πιεζψξα εξεπλψλ έρεη επαιεζεπηεί ν ηζρπξηζκφο φηη ηα θφζηε ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα, σζηφζν φκσο 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ φηαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ δηνηθνχλησλ ζπγθιίλνπλ κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ 

εηαηξηθήο δηαρείξηζεο θαη κε ελέξγεηεο φπσο ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αληακνηβήο ηεο δηνίθεζεο ή θαη κέζα απφ ηελ δηαθξάηεζε κεηνρψλ απφ 

ηνπο δηνηθνχληεο. 
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Θεσξία αιαδνλείαο δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 

 H ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαθέξεηαη ζηελ αιαδνλεία θαη ηελ ππεξβνιηθή 

απηνπεπνίζεζε πνπ πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδεη ηα ζηειέρε ησλ αγνξαζηξηψλ 

εηαηξηψλ, φπνπ εμ αηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο νδεγνχληαη ζε 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο θαη ππεξεθηηκνχλ πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ άιισλ εηαηξηψλ. Η 

ζπρλφηεηα ε νπνία κία εηαηξία βξαρππξφζεζκα επηρεηξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα 

&Δ είλαη έλα ζρεηηθά αμηφπηζηνο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ αηζηνδνμίαο 

πνπ δηαθαηέρεη ηα ζηειέρε απηήο. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε κειέηεο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ην φξην γηα λα κελ ζεσξεζεί επηζεηηθή θαη αιαδνληθή ε 

ζπκπεξηθνξά κίαο εηαηξίαο νξίδεηαη σο ε κία πξάμε ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο αλά 

έηνο. 

 

1.3.3  Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζεσξίεο  

Δηαηξηθόο έιεγρνο ηεο αγνξάο  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ πεξηγξάθεηαη ε αθφινπζε 

ηνπνζέηεζε. ε θάζε ηέιεηα αληαγσληζηηθή αγνξά ιεηηνπξγεί έλαο κεραληζκφο 

εηαηξηθνχ ειέγρνπ ν νπνίνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη managers δελ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο, ιεηηνπξγεί κέζσ ησλ 

εμαγνξψλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα είηε ηελ απνκάθξπλζε ηεο κε απνηειεζκαηηθήο 

νκάδαο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαδνκέλσλ, είηε ηελ παξνρή πξνο απηνχο ηνπ πεξηζσξίνπ 

λα δηνξζψζνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. 

Θεσξία πξαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ ή επηινγώλ 

 Η ζεσξία απνηειεί κία επέθηαζε ηνπ option pricing theory
5
 πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κία εμαγνξά παξνκνηάδεηαη κε θάπνην call option ή put option πάλσ ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κίαο επηρείξεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηάθνξεο 

επηινγέο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα. Η ζπζρέηηζε απηή αθνξά επίζεο θαη ην ζηνηρείν 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη ζε πνιιά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ησλ &Δ, κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε κάιηζηα πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ real options είλαη θαηά πνιχ 

                                                           
5 Σν option pricing theory πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα ησλ Black-Scholes (1973) πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πην 

δηαδεδνκέλν κνληέιν ηηκνιφγεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Οη πκβάζεηο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην γλσζηέο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  παξαγψγσλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
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πςειφηεξνο αθνχ δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία αθχξσζεο ηεο πξάμεο κε πεξηνξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο.  

 

1.3.4  ηξαηεγηθέο ζεσξίεο 

Οη ζηξαηεγηθέο ζεσξίεο αλαιχνπλ ηελ ηνπνζέηεζε πσο νη &Δ πνπ ελδερνκέλσο λα 

επηδηψθεη κία εηαηξία ή έλαο νξγαληζκφο, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ζηξαηεγηθή 

επηθξάηεζεο ζηελ αγνξά πνπ έρεη επηιέμεη (ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, εζηίαζεο ή 

εγεζίαο θφζηνπο) άξα θαη‟ επέθηαζε ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Παξάιιεια νη &Δ ελδέρεηαη λα εληζρχνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εηαηξίαο πξνο ηηο ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ απηήο θαη θπζηθά ζηελ 

επίηεπμε ηεο επηθξάηεζεο ζηελ αγνξά. 

 

1.3.5  Θεσξία ζπκπεξηθνξάο νξγαληζκώλ 

Σέινο, ε ζεσξία ζπκπεξηθνξάο νξγαληζκψλ δηαηππψλεη πσο ιφγσ ηνπ φηη κέζα ζε 

κία εηαηξία ή έλαλ νξγαληζκφ ππάξρνπλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο θαη 

επηδηψμεηο ζρεηηθά κε κία ελδερφκελε ζπγρψλεπζε. Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε, ησλ νπνίσλ 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε θνηλή/ εληαία γξακκή ζπκπεξηθνξάο πξνο ην εμσηεξηθφ 

θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
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1.4  Κίλδπλνη θαη ελδερόκελν απνηπρίαο 

Καηά ηε κειέηε ησλ &Δ νη πεξηζζφηεξεο πεγέο αλαθέξνληαη ζηνπ ιφγνπο θαη ζηα 

θίλεηξα φπνπ κηα επηρείξεζε απνθαζίδεη ηε ζπγρψλεπζε ηεο κε θάπνηα άιιε, ή ηελ 

εμαγνξά απηήο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη φκσο θαη ε αλαθνξά ζηα πηζαλά αίηηα πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία κηα ηέηνηα ζπκθσλία αιιά θαη ζηα 

αληηθίλεηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηελ απνηξέςνπλ. 

Γεκηνπξγία ππεξαμίαο – Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο 

Η ζεκαληηθφηεξε αηηία απνηπρίαο,  είλαη ε  αλεπαξθήο αμηνιφγεζε κηαο ζπγρψλεπζεο 

ή κηαο εμαγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε  εηαηξία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμαγνξά, 

θαηά ηνλ έιεγρν πνπ πξνεγείηαη ηεο πξάμεο ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

ππεξεθηηκήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα απνθφκηδε απφ ηελ εηαηξία ζηφρν ή λα κελ 

ππνινγίζεη ζσζηά ηα θφζηε πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηε ζπκθσλία. Δπηπιένλ, πνιιέο  

&Δ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο δχλακεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο, 

κε απνηέιεζκα ηελ αλππαξμία ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά 

παξαηεξείηαη ε ηάζε, θπξίσο απφ πιεπξάο κηθξφηεξσλ ζηνλ ρψξν εηαηξηψλ, λα 

επηδηψθνπλ θάπνηα &Δ ιφγσ ηεο αλεζπρίαο ησλ δηνηθνχλησλ γηα ηελ πνξεία ηεο 

εηαηξίαο ζε ζρέζε θαη ζχγθξηζε κε ηελ πνξεία ησλ αληαγσληζηψλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηαθηηθή επηθέξεη ζπλήζσο ηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ, απνθάζεσλ κε αξλεηηθέο εθβάζεηο 

ζηελ νκαιφηεηα ησλ εμειίμεσλ ησλ πηζαλψλ ζπκθσληψλ. 

Αλζξώπηλνο παξάγνληαο 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε ησλ &Δ απνηειεί ν ξφινο ησλ 

ζηειερψλ. ηειέρε απφ εηαηξίεο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαζψο θαη ζηειέρε 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί μαλά, δηαπξαγκαηεχνληαη, 

επεμεξγάδνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη αλαιχνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία ηεο &Δ κέζα ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθά 

δηάζηεκα. Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε πνιιέο θνξέο απνηπγράλεη, αθνχ θάζε ζηέιερνο 

εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο επηρείξεζεο 

θαη έηζη δελ δχλαηαη ε δπλαηφηεηα ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο ζπκθσλίαο. 
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Δλνπνίεζε θαη αθνκνίσζε θνπιηνύξαο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ 

Όπσο κφιηο αλαθέξζεθε, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

ελδερφκελε απνηπρία κηαο ζπγρψλεπζεο, δεκηνπξγψληαο δπζθνιίεο ζηελ ελνπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε δπζθνιία πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ λα εθθηλήζνπλ ηεο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ εηαηξεηψλ, δηαθνξεηηθνχ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο, 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη δεδνκέλν πσο ε 

θάζε εηαηξία ιεηηνπξγεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη δενληνινγηθνχο 

θψδηθεο. Η δεκηνπξγία κίαο λέαο θνπιηνχξαο πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη 

ζηνηρεία θαη απφ ηνπο δχν θφζκνπο θξίλεηαη σο κία ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζνρή. 

Γεκηνπξγία ρξένπο 

Η επηηπρία κηαο ζπκθσλίαο πεγάδεη θαη απφ ηε ζσζηή δνκή ηεο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ κία εηαηξία θξίλεη σο κεγάιε επελδπηηθή 

επθαηξία ηελ εμαγνξά θάπνηαο άιιεο πνιιέο θνξέο θαηαθεχγεη ζηελ εχξεζε 

θεθαιαίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμαγνξάο ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί νη θαηάιιειεο 

κειέηεο δηαρείξηζεο θαη απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ. Σν γεγνλφο απηφ, φπσο εχθνια 

θαηαιαβαίλεη θάπνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα θαη ζηηο δχν 

εηαηξίεο θαη λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ ρξενθνπία απηψλ. 

Υξνληθά πεξηζώξηα 

Άιινο έλα παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη αξλεηηθά ζηελ επίηεπμε κηαο ζπκθσλίαο &Δ 

είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αλαθνίλσζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Όζν 

πην αξγά δεκηνπξγεζεί ε λέα εηαηξία, ηφζν πην αξγά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη 

πξνζδνθψκελεο ζπλεξγίεο (αθινπζεί αλάιπζε ηνπ φξνπ ζε επφκελν θεθάιαην). Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο, αθνχ ην θεθάιαην έρεη 

θφζηνο επθαηξίαο θαη πξέπεη λα αξρίζεη κέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα γηα λα απνδψζεη. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ην θφζηνο κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ 

είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ θαηέρνπλ θαίξηεο ζέζεηο θαη απφ θφβν λα κε ράζνπλ ηα 

θεθηεκέλα ηνπο απνρσξνχλ γηα λα αλαδεηήζνπλ αιινχ εξγαζία. Δθηφο ηεο απψιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα απψιεηαο πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. Οη 

πξνκεζεπηέο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αβεβαηφηεηεο γηα ηνλ αλ ε λέα επηρείξεζε ζα 

ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ππφ πνηνπο φξνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπεχδνπλ ζηελ 
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αλαδήηεζε λέσλ πειαηψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Απφ ηε δηθή ηνπο 

ηε κεξηά νη πειάηεο αλαξσηηνχληαη αλ ε λέα επηρείξεζε ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ελψ νη αληαγσληζηέο βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αγσλία ηνπο θαη 

ηνπο πξνζειθχνπλ. Βέβαηα, ε θαζπζηέξεζε απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

αληαγσληζηέο λα εληζρχζνπλ απηνί ηειηθά ηε δηθή ηνπο ζέζε. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ 

ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο ελνπνίεζεο, φπνπ ε εμαγνξάδνπζα εηαηξία αθηεξψλεη έλα 

κέξνο ησλ πφξσλ ηεο θαη ηεο πξνζνρήο ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξεί ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη νη αληαγσληζηέο λα ηελ εθηνπίδνπλ θαη λα 

εληζρχνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ θιάδν. 

Απαζρόιεζε θαη ζπλέπεηεο 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ θαη επαίζζεην δήηεκα πνπ πξνθαζνξίδεη πνιιέο θνξέο ηελ πνξεία 

θαη ηελ ηειηθή έθβαζε κίαο &Δ είλαη νη ζπλέπεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη ε απαζρφιεζε επεξεάδεηαη πάληα ζηελ 

πεξίπησζε κίαο ζπγρψλεπζεο, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά.  

Δπηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο έρεη λα 

θάλεη κε  

 Μεηαβνιέο ζηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ 

 Ώζεζε πξνζσπηθνχ ζε εζεινχζηα έμνδν ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε 

 Πεξηθνπέο ζε άηνκα κε ρακειφηεξε εμεηδίθεπζε 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζε λεφηεξα ζηειέρε  

Μειεηψληαο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρψξεζαλ  ζε πξάμεηο &Δ 

θαηαιήγνπκε ζην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πσο θαηά θαλφλα νη επηπηψζεηο ζηελ 

απαζρφιεζε δελ είλαη επλντθέο θαζψο ζπρλά απηέο ζεκαίλνπλ αλαθαηαηάμεηο θαη 

πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ . Ωζηφζν ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηα θίλεηξα ηεο εμαγνξάο. Γηα παξάδεηγκα ζε κία πξάμε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θάησ απφ ερζξηθφ θιίκα αλακέλνληαη πην δπζκελείο εμειίμεηο 

ζπγθξηηηθά κε θάπνηα άιιε πνπ έγηλε ππφ νκαιφηεξεο ζπλζήθεο θαη πνπ ελδερνκέλσο 

λα επηθέξεη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ (απνδεκηψζεηο).  

Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηηο επηπηψζεηο απηέο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηελ 

ηάζε θαη ηελ αλεζπρία ησλ δηνηθνχλησλ ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ λα 

νδεγήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ζε άκεζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο πεξηθφπηνληαο ζην κέγηζην ηηο απψιεηεο θαη ηα θφζηε. Με ζηφρν ηελ 
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ηαρχηεξε θαη πςειφηεξε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο λέαο εηαηξίαο ζπλήζσο 

αθνινπζνχληαη ηαθηηθέο νη νπνίεο ζηξέθνληαη ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ησλ κε εμεηδηθεπκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε νκάδεο επάισηεο ζηηο αλαθαηαηάμεηο (πρ πξνζσπηθφ βνεζεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο πξνέξρεηαη απφ θάπνηα άιιε ρψξα, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο ζηα εξγαζηαθά δεηήκαηα επηδηψθεη ηε 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη άκεζεο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο ηάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πρλέο είλαη θαη νη επηδξάζεηο πνπ επηδέρεηαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηηο αιιαγέο / ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο λα εθαξκφζεη ηελ δηθή ηεο θνπιηνχξα θαη νξγάλσζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο ή ην ζχζηεκα ηεξαξρίαο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο θαη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ φπσο αλαθέξεη ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ ζην ζχγγξακκα           

“ Δμαγνξέο Καη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ – Δπηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο”, Αζήλα, 2008,  oη πξαγκαηνπνηεζείζεο ή εμαγγειζείζεο 

απνιχζεηο σο ζπλέπεηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ εληφο ηεο Δ.Δ. θαηά ηα έηε 

2002-2007 αλέξρνληαη ζε 32.511, ελψ νη ζρεδηαδφκελεο λέεο ζέζεηο ζε κφιηο 520. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηφζν ζε επίπεδν απαζρφιεζεο φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

φξσλ θαη εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ.  

Οη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ζπγρψλεπζε θπξίσο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

δηπιψλ, ηαπηφζεκσλ ζέζεσλ, επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη πιενλάδνληνο 

πξνζσπηθνχ, επηθέξνπλ  δξαζηηθή κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αιιαγέο επί 

ην δπζκελέζηεξν ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Αθφκε, φκσο, θαη φηαλ ιφγσ ηεο 

ζπγρψλεπζεο, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, απηέο είλαη δπζαλάινγεο 

ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ ράλνληαη, θαζψο ν αξηζκφο ησλ απσιεηψλ πάληνηε 

ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Ωο βαζηθφο ιφγνο απψιεηαο 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε ιήμε ηεο πξνζσξηλήο 
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απαζρφιεζεο (ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δελ αλαλεψλνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο), ελψ αθνινπζνχλ ε θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο (απφιπζε) θαη ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (ε νπνία εκθαλίδεηαη 

ζπρλά κε ηε κνξθή ηεο εζεινχζηαο εμφδνπ). Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, νη 

ζπλέπεηεο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κε ηελ κνξθή ηεο απψιεηαο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο (άλσ ησλ 50 εηψλ), σο πην εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

χκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εχθνια  κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη πσο ε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο απαηηεί πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαη 

πξνγξακκαηηζκφ, αθνχ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη επηπηψζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ζπγρψλεπζεο ή ηεο εμαγνξάο ζα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αξλεηηθέο. 

 

1.5  ηξαηεγηθέο  Δμαγνξάο 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε κίαο εμαγνξάο ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε απηή αιιά  θαη ηα 

ζπκθέξνληα απφ πιεπξάο bidder (αγνξαζηή) θαη target (ζηφρνπ εμαγνξάο) ζπλήζσο 

δηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ πιεπξάο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο ε επηδίσμε 

κπνξεί λα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ελψ απφ πιεπξάο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ ε επηδίσμε λα είλαη 

ε αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο εμαγνξάο θαη ε απφδνζε ηεο κεγαιχηεξεο αμίαο πξνο 

απηήλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζνξίδεη θαη ηελ ηειηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

θάζε εηαηξία απνζθνπψληαο λα έξζεη φζν πην θνληά ζηνλ ζηφρν ηεο. 

 

1.5.1  ηξαηεγηθή αγνξαζηή 

Απφ ην κέξνο ηνπ αγνξαζηή ε δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Η ζεηξά ησλ ζηαδίσλ απηψλ είλαη ε εμήο : 

1. Αλάπηπμε εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο εμαγνξψλ. ην αξρηθφ απηφ 

ζηάδην νξηζηηθνπνηείηαη ε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο, αμηνπνηψληαο 
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ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία (αλάιπζε PEST θαη SWOT)
6
 θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζηεο αγνξά. 

2. Δχξεζε θαηάιιεισλ εηαηξηψλ ζηφρσλ. Γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα 

πξνρσξήζεη ζην ζηάδην απηφ απαξαίηεην είλαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη κία ιίζηα 

θξηηεξίσλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηεο πξνο εμαγνξά εηαηξίεο. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ιίζηαο απηήο πάιη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε SWOT αλάιπζε πνπ 

βνεζάεη ηελ αγνξάζηξηα εηαηξία λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζηξαηεγηθή θαηαιιειφηεηα 

ζε ζέκαηα πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηαηξίαο target αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο 

κειινληηθήο επηπξφζζεηεο αμίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εμαγνξά ή ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ. 

3. Γεκηνπξγία ησλ κεγεζψλ θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπκθσλίαο. ην ζηάδην απηφ 

έρνπκε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζψπσλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο απνηίκεζεο γηα ηελ 

εηαηξία ζηφρν. 

4. Δθαξκνγή ηαθηηθψλ εμαγνξάο. Σν ζηάδην απηφ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην αλ ε 

εμαγνξά ζα είλαη θηιηθή ή ερζξηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε εηαηξία bidder 

πξέπεη λα δνκήζεη θαηάιιεια ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο, λα έξζεη ζε επαθή κε 

ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο target θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί λα πεξηνξίζεη φζν ην 

δπλαηφλ ην θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εηαηξία θηλεζεί κε 

ερζξηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δψζεη ζεκαζία ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ζπκκαρίεο 

(πρ επελδπηέο, ηξάπεδεο) , λα επηιέμεη πξνζεθηηθά θάπνηα ζπκβνπιεπηηθή νκάδα 

πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο, θαζψο θαη λα αλαπηχμεη θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο κε 

ζεζκηθνχο θνξείο δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα έλα ρακειφ πξνθίι. 

5. Δλζσκάησζε θαη αμηνιφγεζε. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην ιακβάλεη ρψξα ε 

δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο ελνπνίεζεο ησλ δχν εηαηξηψλ. Η ελνπνίεζε θαη 

ελζσκάησζε αθνξά ηφζν ηελ θνπιηνχξα θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο ζηφρνπ, ηφζν φκσο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο νξγαλσηηθνχο 

απηνκαηηζκνχο ηεο. Η αμηνιφγεζε εθηειείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο θαη εμππεξεηεί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

                                                           
6 Η αλάιπζεηο PEST θαη SWOT είλαη  ζηξαηεγηθά εξγαιεία ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο, αιιά  ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη δηφξζσζε πξνβιεκάησλ. 

 

1.5.2  ηξαηεγηθή εηαηξίαο ζηόρνπ 

Η ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε εμαγνξά απφ πιεπξάο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε δηάθνξεο κνξθέο αληίζηαζεο πνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη ε εηαηξία 

απέλαληη ζηελ εμαγνξά. Σα θίλεηξα γηα ηελ ηήξεζε κίαο ηέηνηαο ζηάζεο ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε ηελ επηδίσμε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε ηεο 

αμίαο ησλ κεηφρσλ ηνπο, αιιά θαη απφ ηελ επηδίσμε λα εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα δηαηεξψληαο ηηο ζέζεηο θαη ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Οη 

αγνξάζηξηεο εηαηξίεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ κνξθέο ακχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζπλήζσο κεηαηξέπνπλ ηελ ερζξηθή ζηάζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ 

ζε θηιηθή, απμάλνληαο θαηά έλα πνζνζηφ ηελ πξνζθνξά πνπ είραλ αξρηθά νξίζεη. Σν 

επηπιένλ απηφ πνζφ αλαθέξεηαη θαη σο bid premium. Αληηζέησο, φηαλ ε άκπλα 

πξνθχπηεη απφ ηα θίλεηξα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηφηε ε δηάζεζε ηεο εηαηξίαο 

ζηφρνπ παξακέλεη ερζξηθή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο 

(bid period).  

Οη βαζηθέο κνξθέο άκπλαο δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη πξνιεπηηθά 

ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ πξνζθνξά θαη ζε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ πξνζθνξά.  

Πξηλ απφ ηελ πξνζθνξά νη ζηξαηεγηθέο άκπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη κε αιιαγέο ζηε δνκή ηεο 

δηνίθεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο έρνπλ σο επηδίσμε ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ απφ πιεπξάο ηνπ bidder γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  

Παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν ε εηαηξία - ζηφρνο επηδηψθεη λα δηαηεξεί κία θαιή 

εηθφλα ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε επελδπηέο θαη 

κεηφρνπο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη φζν απηφ είλαη εθηθηφ, ζπκκαρίεο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ηελ ζηήξημε εθ κέξνπο ησλ παξαγφλησλ απηψλ. 
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Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ πξνζθνξά, ε εηαηξία ζηφρνο 

πηνζεηψληαο αληίζηνηρεο ηαθηηθέο πξνζπαζεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθζέηνληαο ηνλ bidder ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαβάιινληαο ηελ θήκε ηνπ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ ππφζρεζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ γηα αχμεζε ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ θαη κεξηζκάησλ, έηζη ψζηε ε πξνζθνξά πνπ έρεη θαηαζέζεη λα 

δείρλεη ρακειήο αμίαο, ή κε πξνζθπγή ζε επνπηηθέο αξρέο επηδηψθνληαο απαγφξεπζε 

ηεο εμαγνξάο. 

 

1.6  Απνδνηηθόηεηα πγρσλεύζεσλ θαη Δμαγνξώλ 

 

Η πξάμεηο ησλ &Δ πνιιέο θνξέο ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ θπξίσο ιφγσ ησλ 

κεγάισλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αιιά θαη ιφγσ ησλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ θαη έπεηηα. Tν 

ζηνηρείν πνπ απαζρνιεί φκσο θαηά θχξην ιφγν φια ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα είλαη ην 

θαηά πφζν ε λέα εηαηξία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά ζα 

θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ίζε ή θαη κεγαιχηεξε αμία απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 

Γεληθφηεξα ππάξρεη ε παξαδνρή πσο κία ζπγρψλεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο απνδνηηθή 

φηαλ ε κειινληηθή αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εληαίαο επηρείξεζεο ζα είλαη 

κεγαιχηεξε ή ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο θάζε κηαο επηρείξεζεο 

μερσξηζηά, ζπλ ηελ αληίζηνηρε κειινληηθή παξνχζα αμία ησλ ζπλεξγεηψλ
7
 ηεο 

ζπγρψλεπζεο, κεησκέλε θαηά ην θαηαβαιιφκελν premium θαη ηα έμνδα εμαγνξάο. 

(Κπξηαδήο Γ. 2007, “πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο”) 

 

H ζρέζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε είλαη ε αθφινπζε: 

 
PVCF (B+T) >= PVCF (B) + PVCF (T) + PVCF (synergies) – Premium –
Acquistions Exps 
 
Όπου,  PVCF = Present Value Cash Flow (Παρούςα Αξία Ταμειακών Ροών) 
 

Σν Premium αληηζηνηρεί ζην premium πνπ δίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο 

ζηφρνπ ηεο εμαγνξάο θαη αληηπξνζσπεχεη ηα ζπλεξγηζηηθά νθέιε απφ ηελ 

                                                           
7 Οη ζπλέξγεηεο πεξηγξάθνληαη απφ  ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε λέα εληαία επηρείξεζε απφ ηε 

ελνπνίεζε ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ. πλήζσο ζρεηίδνληαη κε κεηψζεηο θφζηνπο απφ δηακνηξαζκφ εμφδσλ, 

κεγέζπλζε δαλεηαθήο ηθαλφηεηαο, πξφζβαζε ζε δηεπξπκέλν πειαηνιφγην.  
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ζπγρψλεπζε. Γηα λα πξνθχςεη αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο , ζα 

πξέπεη ην πνζφ ηνπ premium λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ζπλέξγεηεο απηέο. 

 

1.6.1  Μέζνδνη εθηίκεζεο απνδνηηθόηεηαο 

Καηά θαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο κειέηεο, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα εθηηκήζνπλ 

θαηά πφζν κηα πξάμε ζπγρψλεπζεο ζα θξηζεί απνδνηηθή. Γχν εμ απηψλ έρνπλ 

αλαδεηρζεί σο επηθξαηέζηεξεο. Η πξψηε θαη πην θιαζζηθή κέζνδνο θάλεη ρξήζε 

δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη αξηζκνδεηθηψλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ θαη 

εθαξκφδεη ζπγθξίζεηο ζε ζρέζε κε ην πξηλ θαη ην κεηά απφ ηελ ζπκθσλία. Ωο κέηξν 

ζχγθξηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπγρσλεπκέλεο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ίδην θιάδν. 

Η δεχηεξε κέζνδνο, γλσζηή θαη σο event study analysis ή abnormal returns 

methodology  επηρεηξεί λα εθηηκήζεη ηελ επίπησζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζπγρψλεπζεο 

πάλσ ζηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εμαγνξαδφκελνπ κέινπο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε πξψηε 

κέζνδνο εμεηάδεη ηελ επίπησζεο ηεο πξάμεο αθνχ ην γεγνλφο έρεη ζπκβεί (ex-post), 

ελψ ε δεχηεξε πξηλ απφ απηφ (ex-ante). 

 

1.6.1.1 Μέζνδνο αμηνιόγεζεο ιεηηνπξγηθήο απόδνζεο βάζεη ινγηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ 

Η κέζνδνο απηή μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη αξθεηά πξηλ εκθαληζζεί θαη θαζηεξσζεί ε 

ζεσξία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξψλ (δεχηεξε κέζνδνο) πνπ ζα εμεηαζηεί 

ζηε ζπλέρεηα. Καηά ην μεθίλεκα ε κέζνδνο έθαλε ρξήζε βαζηθψλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ιεηηνπξγηθά θαη θαζαξά θέξδε, νη ηακεηαθέο ξνέο 

ή ε απφδνζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ. ηελ πνξεία φκσο θαζηεξψζεθε λα γίλεηαη ρξήζε 

ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη άιισλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ αμηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο κεζφδνπ είλαη ηα αθφινπζα. 

 Η αλαγλψξηζε ελφο δείγκαηνο κε ζπγρσλεπκέλσλ θαη ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ 

(control group) . Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε κέζνδνο απηή βαζίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηελ ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε 
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εκπιεθφκελσλ ζηε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά εηαηξηψλ θαη θάπνησλ άιισλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν. Η επηινγή ησλ εηαηξηψλ απηψλ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα φπσο γηα παξάδεηγκα νη ιεηηνπξγηθέο απνδφζεηο απηψλ ςτισ επενδφςεισ 

ηνπο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ζρεδφλ ηαπηφζεκα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο 

θαη αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. 

 

 Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο απφδνζεο ησλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ. ην ζηάδην απηφ 

ππνινγίδεηαη ε απφδνζε ηνπ control group γηα ηηο δχν πεξηφδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζδηνξίδεηαη ε δηαθνξά κε ηελ απφδνζε ηεο ζπγρσλεπζείζαο εηαηξίαο.  Γηα λα 

πξνθχςνπλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα απαξαίηεην είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δείγκα ζχγθξηζεο κία ελδηάκεζε 

απφδνζε ηνπ control group (media industry adjusted performance) θαη φρη 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, 

εθθξάδεηαη ε αθφινπζε ηνπνζέηεζε. 

Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο βάζεη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξείηαη κηα 

πξαγκαηηθή - ξεαιηζηηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο εμαγνξάο, 

φπσο απηέο απνηππψλνληαη κέζα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο κε ηελ 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξνχκε λα πνχκε πσο παξαθάκπηεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα κηθξφηεξεο θαη κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο.  

Ωζηφζν φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζσζηνχ - θαηάιιεινπ δείγκαηνο εηαηξηψλ είλαη κία φρη θαη ηφζν απιή δηαδηθαζία, 

αθνχ ελέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Τπνθεηκεληθά θαη 

επάισηα ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ επίζεο ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο θνξέο 

θαη ηα κέηξα ζχγθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, 

απνηειψληαο έλα αθφκα αδχλαην ζεκείν ηεο κεζφδνπ. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζε θάζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ απνηειεί επίζεο κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. 

Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε κέζνδνο ρξήζεο ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ελδερνκέλσο λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο 
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φκσο δελ ηελ απαμηψλνπλ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ λα κε ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο 

αλαιπηέο θαη λα κελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηηο κειέηεο αλάδεημεο ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ.  

πγθεθξηκέλα ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ απφδνζεο (benchmark) κε ην νπνίν 

ζπγθξίλεηαη ε απφδνζε ησλ ζπγρσλεπφκελσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αμία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ ελψ παξάιιεια ηα κέηξα απηά πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν. Σέινο 

πξέπεη λα ππάξρεη δηαξθήο αλαπξνζαξκνγή ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ θάζε ρψξα ηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν. 

1.6.1.2  Μέζνδνο κε θαλνληθώλ απνδόζεσλ 

Η κέζνδνο απηή γηα λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο νξίδεη δχν βαζηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Η πξψηε είλαη ε πεξίνδνο (ελφο έσο ηξηψλ εηψλ) πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

αλαθνίλσζεο ηνπ γεγνλφηνο ηεο πξνζθνξάο εμαγνξάο (bid event) ή νπνία θξίλεηαη σο  

αλεπεξέαζηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Δλψ ε δεχηεξε είλαη ε πεξίνδνο απφ ηε 

ζηηγκή ηνπ bid event κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπ. 

 θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ζπγθξίλεη ηηο πξαγκαηηθέο απνδφζεηο (actual returns) 

ησλ κεηφρσλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιεπφκελεο απνδφζεηο γηα ην δηάζηεκα απφ ην bid 

event σο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηάζηεκα 1-3 

εηψλ φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ. ηελ πξάμε ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά ηεο 

πξψηεο απφ ηελ δεχηεξε πεξίνδν. 

AR jt = R jt – E(R jt) ,  όπου :  

 j =  το πλήθοσ των μετοχών του δείγματοσ 

 t = ςυγκεκριμένα χρονικά διαςτήματα 

R jt = οι αποδόςεισ μετοχών  
E(R jt) = οι προβλεπόμενεσ αποδόςεισ των μετοχών 
 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδφζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ θαη ηα θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα κε πξνυπφζεζε ηελ επαλεπέλδπζε απηψλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθηηκψκελσλ απνδφζεσλ (benchmark returns) 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ππνδείγκαηα φπσο ην CAPM
8
 θαη ην 

market model. 

To market model ζπζρεηίδεη ηελ απφδνζε ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

απφδνζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο (benchmark portfolio), πνπ 

ζπλήζσο απηφ είλαη ν Γεληθφο Γείθηεο ηεο αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ιακβάλεηαη ππφςε ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο. ην ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο θεθαιαηαθψλ ζηνηρείσλ (CAPM), ε πξνβιεπφκελε απφδνζε 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξακέηξσλ a θαη b ζηελ αθφινπζε ζρέζε πάλσ 

ζην risk premium
9
 ηεο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη σο risk premium νξίδεηαη ε επηπξφζζεηε απφδνζε ελφο ρξενγξάθνπ 

ζε ζρέζε κε ρξεφγξαθα κεδεληθνχ θηλδχλνπ. 

Rjt – Rft  = ajt + bjt  [E(Rmt – Rft)] ejt 

Όπου Rf = risk free rate   και  E(Rmt – Rft)] ejt = expected risk premium  

ε κία ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε κέζνδνο ησλ κε 

θαλνληθψλ απνδφζεσλ ππεξηεξεί ζπγθξηηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο θπξίσο ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη γηα ηελ εχθνιε ρξήζε κεγάισλ δεηγκάησλ θαζψο φκσο 

θαη γηα ην γεγνλφο φηη απνκνλψλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ρξήζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο. 

Δπηπιένλ, θάλνληαο  ρξήζε ηεο αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, αμηνπνηψληαο πιήζνο αλεμάξηεησλ 

βνεζεηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ησλ κε θαλνληθψλ 

απνδφζεσλ. 

Ωζηφζν φκσο κεηνλεθηεί σο πξνο θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζην γεγνλφο φηη 

βαζίδεη ηηο πξνβιέςεηο επάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ζηελ 

                                                           

8 Μνληέιν Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM) είλαη κηα ζεσξία ηηκνιφγεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απφδνζε κηαο επέλδπζεο ηζνχηαη κε ην επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ ζπλ ελφο 

premium γηα ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ νη επελδπηέο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

CAPM είλαη έλα ππφδεηγκα πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ελφο 

θεθαιαηαθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηκνιφγεζε ρξενγξάθσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ξίζθν. 

Σν κνληέιν απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (CAPM) ππνδεηθλχεη φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ελφο 

νκνιφγνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ίζε κε ηελ ηηκή ελφο νκνιφγνπ ρσξίο θίλδπλν, πιένλ ηνπ risk premium 
πνιιαπιαζηαδφκελνπ κε ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

9 Αζθάιηζηξν θηλδχλνπ (risk premium) νλνκάδεηαη ε ειάρηζηε ρξεκαηηθή ακνηβή ε νπνία αλακέλεηαη φηη ζα 

απνδνζεί απφ κηα επέλδπζε πνπ ελέρεη ξίζθν. 

http://www.euretirio.com/energitiko-periousiako-stoixeio/
http://www.euretirio.com/energitiko-periousiako-stoixeio/
http://www.euretirio.com/epitokio-midenikou-kindynou/
http://www.euretirio.com/ependytis/
http://www.euretirio.com/xreografo/
http://www.euretirio.com/pistotikos-kindynos/
http://www.euretirio.com/xartofylakio-portfolio/
http://www.euretirio.com/systimikos-kindynos/
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αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εμαγνξάο, κε 

επίπησζε λα είλαη εθηεζεηκέλε ζην πξφβιεκα ηεο αζπκκεηξίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Αθφκα, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επάισηε ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ benchmarking κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ε πνξεία ησλ κεηνρψλ ζην 

παξειζφλ.  

 

1.6.2   Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε  

 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε θαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ αλαγθαίν θξίλεηαη 

απηνί λα επηκεξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο.  

1.6.2.1  Μαθξνπξόζεζκνη παξάγνληεο 

Όζνλ αθνξά ηνπο καθξνπξφζεζκνπο παξάγνληεο, αξρηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

είλαη εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ κία ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά ζην επίπεδν νιφθιεξεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ δηαηήξεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά.   

Οη βαζηθφηεξνη απηψλ είλαη : 

Η ρξνληθή θάζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο 

Σφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ζε επίπεδν ρψξαο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κεγέζε πνπ παξάγνπλ 

θαη πνπ ζα παξάγνπλ κειινληηθά νη επηρεηξήζεηο. Η ηνπνζέηεζε απηή ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε δεκηνπξγία ησλ θπκάησλ ησλ &Δ αθνχ νη πξάμεηο απηψλ αθνινπζνχλ 

απμεηηθή ή πησηηθή πνξεία αλάινγα κε ην αλ ν θιάδνο ή ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

θάζε αλφδνπ ή ζπξξίθλσζεο. Δηδηθφηεξα, φηαλ νη ζπλζήθεο θξίλνληαη θαηάιιειεο 

γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο, ηφηε φπσο απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ηζηνξηθέο αλαιχζεηο έρνπκε καδηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Η 

θηλεηηθφηεηα απηή φκσο επηθέξεη επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αζπκκεηξίαο 

πιεξνθφξεζεο, θαηάζηαζε ε νπνία ζπλεπάγεηαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο κε 

γεληθφηεξν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα &Δ. 
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Ο βαζκόο ζπζρέηηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππό ζπγρώλεπζε επηρεηξήζεσλ 

ηελ πεξίπησζε απηή εμεηάδεηαη ην αλ ηα θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

ζπγρψλεπζε θάπνησλ εηαηξηψλ ζα είλαη κεγαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εηαηξίεο 

απηέο παξνπζίαδαλ ζπζρεηηζκέλεο σο έλα βαζκφ δξαζηεξηφηεηεο (νξηδφληηεο, 

θάζεηεο, εζηηαζκέλεο ζπγρσλεχζεηο) ή αλ ηα θέξδε ζα είλαη πςειφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πξν ζπγρψλεπζεο ήηαλ αζπζρέηηζηεο. 

Αλαηξέρνληαο ζε κειέηεο δηαπηζηψλεηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαιπηψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξψηε εθδνρή, θαηά ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη πσο εηαηξίεο κε 

παξφκνηα ή ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πηζαλφηεξν λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα ζπγρψλεπζε κε πςειφηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηηηθά κε 

εηαηξίεο κε αζπζρέηηζηα πξντφληα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Η ίδηα πεπνίζεζε φζνλ 

αθνξά ηηο απνδφζεηο εθθξάδεηαη θαη κε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε εμάξηεζεο ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ δχν εηαηξίεο (ζπγρψλεπζε κεηαμχ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ππέξκαρνη ππάξρνπλ θαη γηα ηελ άπνςε πσο εμίζνπ 

ζεκαληηθή αμία δεκηνπξγνχλ θαη επηρεηξήζεηο αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα νη πξνζεγγίζεηο αλαθέξνπλ πσο απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο  ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο δηνηθεηηθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλεξγεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ ρακειφηεξν θίλδπλν πνπ δεκηνπξγεί ε ρακειή ζπζρέηηζε  ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη πξνζεγγίζεηο 

εξεπλεηψλ νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη κε γξακκηθή, θαζψο ππάξρεη έλαο άξηζηνο βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο  πνπ απμάλεη ηελ απφδνζε ηεο ζπγρψλεπζεο. 

Ωζηφζν, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ επεξεάδεηαη θαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

γίλεηαη ε κειέηε, αθνχ ηφζν ε πξψηε φζν θαη ε δεχηεξε ηνπνζέηεζε θαηαξξίπηνληαη 

αλ εμεηάζνπκε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο φκσο ηνπ θιάδνπ θαη 

ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

 

Γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, έηζη θαη εδψ έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο σο πξνο ην αλ κία ζπγρψλεπζε ζα είλαη πην απνδνηηθή εληφο ή εθηφο 
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ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε αγνξάζηξηα εηαηξία. Δίλαη φκσο 

ινγηθφ λα ζπκβαίλεη απηφ αθνχ νη δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα, φζνλ αθνξά ην 

λνκηθφ πιαίζην, ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

είλαη κεγάιεο. Μειέηε ησλ John Doukas and Nikolaos Travlos
10

 αλαθέξεη πσο 

πνιπεζληθέο αγνξάζηξηεο εηαηξίεο κε έδξα ηηο ΗΠΑ, εκθάληζαλ ηδηαίηεξα πςειέο 

επηδφζεηο αθνινπζψληαο ζηξαηεγηθή ζπγρσλεχζεσλ εθηφο ζπλφξσλ. Πην  

νινθιεξσκέλε δείρλεη φκσο λα είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ John et al (2010)
11

 ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκφ πεξί δηαθνξνπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ρψξα 

ζε ρψξα θαη πνπ αλαθέξεη πσο νη πςειφηεξεο απνδφζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξία-ζηφρνο βξίζθεηαη ζε ρψξα πνπ ηζρχεη ρακειφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο κεηφρσλ, ελψ αληίζηνηρα αξλεηηθέο απνδφζεηο εκθαλίδνληαη ζε ρψξεο 

πνπ ηζρχνπλ θαλνληζκνί γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ. 

 

1.6.2.2  Βξαρππξόζεζκνη παξάγνληεο 

Οη βξαρππξφζεζκνη παξάγνληεο σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ λα θάλνπλ  κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη 

θαη πινπνηείηαη απηή. Οη θπξηφηεξνη απηψλ είλαη : 

Σν θαζεζηώο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο ζηόρνπ 

Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ πσο  νη πξνζθνξέο  εμαγνξψλ γηα ηδησηηθέο, κε 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο νδεγνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε ζεηηθέο απνδφζεηο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνζθνξέο πξνο εηζεγκέλεο εηαηξίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε κεδεληθέο ή 

θαη αξλεηηθέο απνδφζεηο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ην premium ηεο 

εμαγνξάο είλαη ζπλήζσο 20% κε 30% ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε απηφ ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ.  

Αθφκε έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, είλαη πσο ζε 

πςειέο απνδφζεηο ζπλήζσο νδεγνχλ θαη νη πξάμεηο ζπγρσλεχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη 

                                                           
10

  Doukas J. and Travlos N. (1988) The effect of corporate multinasionalism on shareholders wealth: Evidence 
from international acquisitions.  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1988.tb03962.x 
 
11 John K. ,Freund S. ,Nguyen D (2010) Investor protection and cross-border acquisitions of private and public 
targets, Journal of Corporate Finance 
https://www.researchgate.net/publication/46497734_Investor_protection_and_cross-
border_acquisitions_of_private_and_public_targets 
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κε πξνζθνξά αληαιιαγήο κεηνρψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο 

κεησκέλεο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

εηαηξηψλ, αθνχ ζπλήζσο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη πξνζθνξέο γίλνληαη κεηαμχ εηαηξηψλ ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο (κεηξηθή-ζπγαηξηθήή) εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ακνηβαία ξνή 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Έλαο αθφκα παξάγνληαο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ε ππεξνρή ησλ stock offers είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο πνπ ηζρχεη ζηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο ζηφρνπο, αθνχ ε κεηνρηθή 

ηδηνθηεζία ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζπλήζσο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε ιίγνπο, βαζηθνχο 

κεηφρνπο. 

Ο ηξόπνο πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο  

Με θξηηήξην πάληα ηηο κειέηεο πνπ γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, δηαπηζηψλεηαη πσο 

νη πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη κε κεηξεηά πξνζθέξνπλ αλψηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηηηθά 

κε απηέο πνπ γίλνληαη κε stock offer. Οη ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη δχν : 

α) Η πηζαλή ζεκαηνδφηεζε ππεξηίκεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ αγνξαζηή. Η ππφζεζε 

απηή αξρηθά πξνέβιεπε πσο φηαλ ε δηνίθεζε κίαο εηαηξίαο εθηηκά πσο ε κεηνρή ηεο 

είλαη ππεξηηκεκέλε, ζα έρεη ην θίλεηξν λα πξνρσξήζεη ζε πξνζθνξά εμαγνξάο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππεξηηκεκέλε αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ. Δπεηδή φκσο ην 

ελδερφκελν απηφ είλαη γλσζηφ ζηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζηφρσλ, ζπλήζσο 

ππάξρεη κία δηζηαθηηθφηεηα ζηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί 

ζηελ πηψζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο (αλ θαη εθφζνλ 

πθίζηαηαη ππεξηίκεζε) εμηζνξξνπψληαο ηελ πξαγκαηηθή ηεο ηηκή θαη πνπ επηθέξεη 

ρακειφηεξεο απνδφζεηο. Μειέηεο φκσο πνπ επέθηεηλαλ ηελ αξρηθή ηδέα εθθξάδνπλ 

πσο νη πςειά απνηηκεκέλεο εηαηξίεο ζα πξνρσξήζνπλ ζε πξνζθνξά κε κεηξεηά, 

ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ αγνξά γηα ηελ πςειή ηνπο αμία.  

β) Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ merger arbitrage
12

 θαη ζπγθεθξηκέλα νη αλνηθηέο πσιήζεηο 

(short selling) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη merger arbitrageurs ακέζσο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο πξνζθνξάο πάλσ ζηηο κεηνρέο ησλ αγνξαζηξηψλ εηαηξηψλ, κε 

ηαπηφρξνλε αγνξά κεηνρψλ ηεο εηζεγκέλεο εηαηξίαο ζηφρνπ γηα λα εθκεδελίζνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη  ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ πηψζε ηεο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο θαη θαη‟επέθηαζε ζε αξλεηηθέο απνδφζεηο. 

                                                           
12 Ωο arbitrage νξίδεηαη  ε ηαπηφρξνλε αγνξά θαη πψιεζε ηεο ίδηαο (ή παξφκνηαο) επέλδπζεο ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο κε δχν δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Πξφθεηηαη γηα θεξδνζθνπηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θέξδε 

ρσξίο ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

https://www.euretirio.com/thesi-agoras-long-position/
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/agora.html
http://www.euretirio.com/2010/06/timi-agoras-agoraia-timi.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/07/kindynos-ptoxefsis.html
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Οη δχν παξαπάλσ ιφγνη εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ άπνςε πσο νη πξνζθνξέο κε ηελ 

ρξήζε κεηξεηψλ αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο. Ωζηφζν φκσο θαη 

εδψ ππάξρεη αληηπαξάζεζε απφςεσλ γηα ηνλ αλ ππάξρεη θάπνηνο γεληθφηεξνο θαλφλαο 

πνπ λα εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηφζν ηεο αγνξάζηξηαο φζν θαη ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ σο 

πξνο ηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο θαη ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ εμαγνξάο, κε 

αδηακθηζβήηεηε δηαπίζησζε πσο ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ν βαζκφο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ην κέγεζνο (εηζεγκέλεο θαη κε) ησλ εηαηξηψλ.  

Δπίπεδν επελδπηηθώλ επθαηξηώλ θαη απνηίκεζεο ησλ εηαηξηώλ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην κέηξν εθηίκεζεο 

ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ κίαο εηαηξίαο, γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία σο Q ratio. To Q 

ratio νξίδεηαη σο ε αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο πξνο ην ηξέρνλ θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ 

πσο ην πςειφ Q ratio κίαο επηρείξεζεο πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απνθέξεη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. Όπσο επίζεο κε πςειέο απνδφζεηο ζρεηίδεηαη θαη ε δηαθνξά 

ζηνλ δείθηε απνηίκεζεο κεηαμχ αγνξάζηξηαο εηαηξίαο θαη εηαηξίαο ζηφρνπ. 

Αληίζεηε κε απηή ηε πξνζέγγηζε εκθαλίδεηαη λα είλαη  ε κειέηε “ Does investor 

misevaluation  drive the takeover market ?” (Dong Ming, The Journal of Finance 

(2006)) ε νπνία αλαθέξεη πσο ε παξαπάλσ ηνπνζέηεζε δελ επαιεζεχεηαη 

εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ζηα θχκαηα &Δ θαη ζπγθεθξηκέλα πσο ην 

πςειφ Q ratio θαηά ηελ δεχηεξε πεξίνδν ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο απνδφζεηο 

επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ ζεσξία ππεξηίκεζεο ησλ αγνξψλ. 

Δπίπεδν αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ αγνξαζηξηώλ εηαηξηώλ 

Γεδνκέλν ζεσξείηαη ην γεγνλφο πσο ην κεγαιχηεξν πιήζνο ππνςήθησλ αγνξαζηψλ 

επηθέξεη πςειφηεξα θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξηψλ ζηφρσλ θαη ρακειφηεξα 

γηα εθείλνπο ησλ αγνξαζηξηψλ εηαηξηψλ. Σν ζηνηρείν φκσο πνπ δελ είλαη μεθάζαξν 

είλαη ε επίδξαζε ηνπ αλακελφκελνπ premium γηα κία εηαηξία ζηφρν ζηνπο ππφινηπνπο 

αγνξαζηέο θαζψο έλα πςειφ αλακελφκελν premium ζπλεπάγεηαη δηζηαθηηθφηεηα 

ζηελ θαηάζεζε αληίζηνηρεο πξνζθνξάο απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο. 
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Σα κεγέζε ησλ εηαηξηώλ 

ηελ πεξίπησζε απηή νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ αγνξαζηή θαη ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ είλαη 

αξλεηηθή. Απηφ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηα πςειά θφζηε αληηπξνζψπεπζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, θάηη ην νπνίν φκσο δελ ηζρχεη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ ε κεηνρηθή ηδηνθηεζία είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε ιίγνπο θαη κεγάινπο. Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο ζπλαληάηαη ζπρλά ην 

θαηλφκελν ηεο ππεξεθηίκεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο αιαδνλείαο ησλ δηνηθνχλησλ 

ην νπνίν πνιιέο θνξέο  νδεγεί ζε αξλεηηθέο εμειίμεηο γηα ηηο αγνξάζηξηεο εηαηξίεο.  

Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο πξνο εμαγνξά φκσο νη απφςεηο θαη πάιη είλαη 

αληηθξνπφκελεο. Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο νη κεγαιχηεξεο ζε 

κέγεζνο εηαηξίεο ζηφρνη νδεγνχλ ζε ρακειφηεξεο απνδφζεηο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη γηα απηέο σο πξνο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

αιιά θαη ιφγσ ηεο ρακειήο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο πνπ ζπλήζσο ζεκεηψλεηαη 

καθξνπξφζεζκα κεηά ηελ εμαγνξά. Απφ ηελ άιιε φκσο εθθξάδεηαη ε άπνςε πσο ηα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο κεγάιεο εηζεγκέλεο ζηηο αγνξέο επηρεηξήζεηο, αθνχ 

ζε κία κεγάιε ηδησηηθή εηαηξία, αλακέλεηαη λα ππάξρεη ρακειφηεξν premium 

εμαγνξάο θαη ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξνο θαη απνδνηηθφηεξνο ειεγθηηθφο ξφινο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κεγάισλ κεηφρσλ, πνπ ζα εληζρχεη ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηεο λέαο εληαίαο 

εηαηξίαο. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο πξνζθνξάο 

Σν θαηά πφζν κηα ζπγρψλεπζε ζα θαξπνθνξήζεη αιιά θαη ζε ηη βαζκφ είλαη ινγηθφ 

θαη αλακελφκελν λα επεξεάδεηαη απφ ηελ δηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, αλ δειαδή απηή 

ζα είλαη θηιηθή ή ερζξηθή. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο επαιεζεχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη 

κηα ερζξηθή πξνζθνξά απνθέξεη πςειφηεξεο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξίαο ζηφρνπ ζπγθξηηηθά κε εθείλεο ησλ κεηφρσλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξίαο. 

πλνςίδνληαο, λα αλαθεξζεί πσο εθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ είλαη θαη 

νη βαζηθφηεξνη, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζπκπιεξσκαηηθνί πνπ πνιιέο θνξέο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ησλ &Δ. Παξαδείγκαηα απηψλ είλαη ε αζπκκεηξία ηεο 

πιεξνθφξεζεο, ε θαηνρή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ απφ ηελ 

αγνξάζηξηα αιιά θαη ε θήκε ησλ ζπκβνχισλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. 
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1.7   ηνηρεία από ηελ εγρώξηα θαη δηεζλή αγνξά 

ε εζληθφ επίπεδν έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ &Δ  μεθίλεζε λα 

ζεκεηψλεηαη  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπο 1990. Η ζρεδηαδφκελε νηθνλνκηθή 

ελνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ην επαθφινπζν άλνηγκα ησλ αγνξψλ 

αλάγθαζε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκκαρίεο, έηζη ψζηε λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Ωζηφζν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε ηάζε απηή θάλεθε λα αλαθφπηεηαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ λα θηλείηαη πησηηθά. ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ε ηάζε απηή άιιαμε μαλά θαη παξαηεξήζεθε ην πξψην κεγάιν θχκα 

εμαγνξψλ. ηελ εμέιημε απηή ζπλέβαιιε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε πξσηνθαλήο 

άλζεζε πνπ γλψξηζε ε ειιεληθή θεθαιαηαγνξά ην 1998 θαη θπξίσο ην 1999, δίλνληαο 

γηα πξψηε θνξά ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ πνιχ 

πςειά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα επελδπηηθά θεθάιαηα, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ θαζηζηψληαο  απηέο ηθαλέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παγθφζκηα ηάζε. 

Όπσο φκσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε ειιεληθή αγνξά βξίζθεηαη αθφκε 

ζηελ θάζε ηεο εζσηεξηθήο αλαδηάηαμεο ησλ εηαηξηθψλ δπλάκεσλ ηεο, ρσξίο λα έρεη 

ιάβεη ρψξα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ελ 

ιφγσ θηλήζεσλ. (Παπαδάθεο, Β., Μ., 2002., «ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ») 

Σν γεγνλφο πσο ε επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο  θίλεζεο απηνχ ηνπ ραξαθηήξα δελ 

κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, θαζψο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο , ηφζν 

εζσηεξηθνχο , φζν θαη εμσηεξηθνχο δεκηνπξγεί πάληα ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο 

θαη ηεο αλεζπρίαο ζηα εκπιεθφκελα πξφζσπα. Δίλαη πηζαλφ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ φρη κφλν ην ζεζκηθφ, αιιά θαη ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην 

κηαο Δμαγνξάο & πγρψλεπζεο λα βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ή αξκνδηφηεηαο ηεο 

ελδηαθεξφκελεο ή ζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ δηαθέξνπλ απφ νηθνλνκία ζε νηθνλνκία, 

φιεο νη αλαθνξέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ, ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 50%, δελ επηηπγράλεη ηνπο 

νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ Διιάδα, ην θαηλφκελν ησλ Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ δελ 

είλαη εθηθηφ λα αμηνινγεζεί κε αθξίβεηα αθνχ ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ησλ 

πξάμεσλ απηψλ αθφκα δελ έρνπλ αθφκα θαηαγξαθεί. Δπίζεο, παξάγνληαο ν νπνίνο 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ην γεγνλφο φζν θαη ηελ έθβαζε απηψλ είλαη ην 

κε δνθηκαζκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζηελ ρψξα, θαζψο θαη ε απνπζία 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο νη νπνίεο ζα πξνζδηφξηδαλ πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξνθίι ηεο ειιεληθνχ επηρεηξεζηαθνχ πεδίνπ. 

Καηαιήγνληαο, λα αλαθεξζεί πσο πνιχ πηζαλφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ζα 

αθνινπζήζεη κία δεχηεξε πεξίνδνο, ζηελ νπνία νη δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο ζα 

είλαη εληνλφηεξεο θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Οη ειιεληθνί φκηινη 

ελδέρεηαη λα μεθηλήζνπλ λα θηλνχληαη σο αγνξαζηέο ή λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ειθπζηηθνί ζηφρνη εμαγνξάο. ηε δεχηεξε θάζε ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζψο κέζα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπξάμεηο ζα 

πξνθχςνπλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο φκηινη, νη νπνίνη φκσο ζα ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά ή 

γεσγξαθηθά φξηα, δηεηζδχνληαο θαηαξρήλ ζηηο αγνξέο ηεο Βαιθαλίσλ αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηεο Δπξψπεο. (Γεσξγηάδεο, Ν., Η., 1999, «Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο: 

Δηαηξηθή ζηξαηεγηθή») 

 

 

1.7.1  Πξόζθαηα ζηνηρεία ειιεληθήο θαη επξσπατθήο δξαζηεξηόηεηαο &Δ
13

 

 

Η πνξεία πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη νη &Δ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηππψλεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε κειέηε ε νπνία ιακβάλεη ζαλ δείγκα 1990 ζπκθσλίεο &Δ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηελ Δπξψπε απφ ην 1997 κέρξη θαη ην 2015 θαη εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ φπσο ηελ αμία ηεο ζπκθσλίαο, ην πνζνζηφ εμαγνξάο, ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο, 

ηελ ρψξα έδξα ηεο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε εμαγνξά, ηελ ρψξα έδξα ηεο 

εηαηξείαο ζηφρνπ θ.α.. 

 

ην πξψην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

εμαγνξέο ζε ζρέζε κε ηε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχνπλ. Σηο πξψηεο ζέζεηο 

θαηαιακβάλνπλ ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία κε 421, 393, 372 θαη 

                                                           
13

 ηνηρεία απφ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Αγγειάηνπ Μαξίαο κε ηίηιν : «Δμαγνξέο θαη   πγρσλεχζεηο ζηελ 

Δπξσπατθή „Eλσζε», Xαληά, 2016 
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268 εηαηξείεο αληίζηνηρα. Ληγφηεξεο εηαηξείεο απφ ηελ Διιάδα (43), ηελ Πνξηνγαιία 

(37) θαη ηελ Απζηξία (23) πξνρψξεζαλ ζε εμαγνξέο, ελψ ειάρηζηεο είλαη εθείλεο απφ 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Κχπξν κε 2 εηαηξείεο θάζε κηα, φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα 

ε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο πξψηεο ρψξεο. 

 

 

 
Διάγπαμμα 1 

Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 
 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαηάηαμε ησλ εηαηξεηψλ-ζηφρσλ γηα λα εληνπηζηεί απφ πνηα 

ρψξα πξνέξρεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζην δηάγξακκα 2, 

νη ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζηφρνπο είλαη ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία, ε Γαιιία 

θαη ε Γεξκαλία κε 342, 330, 321 θαη 189 επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ κε 

ιηγφηεξεο εηαηξείεο ε Φηλιαλδία (72), ε Διιάδα (44) θαη ε Διβεηία (42), ελψ 

ηειεπηαίεο κε ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο αγνξαζηέο παξνπζίαζαλ κε 1 εηαηξεία 

ζηφρν ε Οπγγαξία, ην Μνλαθφ θαη ε Κξναηία. 
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Διάγπαμμα 2 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εμαγνξψλ απφ ην 1997 έσο θαη ην 2015. 

Μπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ππάξρεη κηα κεγάιε ελαιιαγή ησλ ζπκθσληψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, μεθηλψληαο απφ ην 1997 κε ειάρηζηεο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο 

θνξπθψλνληαη ην 2007. Έπεηηα ππάξρεη κηα κεγάιε πηψζε κέρξη ην 2009, ε νπνία 

κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ απφ ην 2009 

έσο θαη ην 2015 θαίλεηαη κηα πεξίνδνο ζεηηθήο εμέιημεο. 

 

Διάγπαμμα 3 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 
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Ιδηαίηεξν, σζηφζν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 1997 έσο θαη ην 2015 θαη αθνινπζνχλ ζην δηάγξακκα 4. 

ε αληίζεζε κε ηηο εμαγνξέο, νη ζπγρσλεχζεηο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο, θηάλνληαο ζην 

απφγεην ηνπο ην 2006 κε 13 ζπκθσλίεο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ 

αηζζεηή πηψζε. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 1998 έσο θαη ην 2000 δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θακία ζπγρψλεπζε. 

 

Διάγπαμμα 4 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

 

Η αμία ησλ ζπκθσληψλ &Δ απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 5.  

Η ρξνληά, θαηά ηελ νπνία θαηαβιήζεθαλ ηα κεγαιχηεξα πνζά γηα θιείζηκν 

ζπκθσληψλ ήηαλ ην 2007 θαη άγγημε ην πνζφ ησλ 27.527.750,01€, ακέζσο κεηά 

αθνινπζεί ην 2015 κε 25.334.980,27€ θαη δείρλεη αλνδηθή πνξεία ησλ αμηψλ, ελψ 

αξθεηά θαιή ρξνληά ήηαλ θαη ην 2002 κε ζπλνιηθή αμία ζπκθσληψλ 20.040.036,20€. 
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Διάγπαμμα 5 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

 

 

ην δηάγξακκα 6 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνρψξεζαλ ζε εμαγνξά θαη 

πνπ εηζήρζεζαλ ζε θάπνηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.  Απφ ηηο εηαηξείεο απηέο κφλν 

792 έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην, ελψ 1194 βξίζθνληαη εθηφο. 

 

Διάγπαμμα 6 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα 7 φπνπ θαίλνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξνπλ νη 

εηαηξείεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία &Δ. Υαξαθηεξηζηηθά 

ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη ηνκείο ηεο κεραληθήο κε 322 εηαηξείεο, ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ κε 230 εηαηξείεο, ελψ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη εηαηξείεο πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε 15 εηαηξείεο θαη ζην ηνκέα 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη εζηηαηνξίσλ κε 14 εηαηξείεο. 

 

Διάγπαμμα 7 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

 

ην επφκελν δηάγξακκα  παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πιεξσκήο ησλ ζπκθσληψλ. Η 

πιεηνςεθία ησλ εμαγνξψλ πιεξψζεθαλ κε κεηξεηά (cash), δειαδή 327 ζπκθσλίεο 

ελψ 106 κε κεηνρέο. Απφ ηελ άιιε 84 εηαηξείεο εμαγνξάζηεθαλ κε ην ρξένο πνπ 

φθεηιαλ ζηνπο εμαγνξαζηέο ηνπο. 

Διάγπαμμα 8 

Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 
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Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπκθσληψλ. Η κέζνδνο κέζσ 

ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν κε 129 ζπκθσλίεο, ελψ 

αθνινπζνχλ 73 ζπκθσλίεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ θάπνηνπ κεζάδνληα, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κηα ηξάπεδα. 

 

Διάγπαμμα 9 
Πηγή : Bureau Van Dijk , zephyr.bvdinfo.com 

 

1.7.2  ηνηρεία από πξόζθαηε έξεπλα ηεο PWC 

 

χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ηεο PWC, ε ειιεληθή νηθνλνκία κεηά απφ επηά 

ρξφληα ζπλερνχο χθεζεο παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ζε φξνπο 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. Ωζηφζν ην επελδπηηθφ έιιεηκκα εμαθνινπζεί λα 

εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξά ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ην 2016 ε 

επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά πνπ 

είλαη ζπκβαηά κε ζεκαληηθή θαη δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Σν 2016, νη 

ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε 12,4% ηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ 7,1 πκ (ή 

πεξίπνπ €13 δηζ. εηεζίσο) ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ 2000-2008. Η 

θαηάξξεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θαηά 76% κεηαμχ 2007 θαη 2016 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ βηνκεραλία θαηά 62%, εμεγνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ην επελδπηηθφ θελφ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ο αξηζκφο ησλ Δ& 

ζεκείσζε αχμεζε ην 2016 θηάλνληαο ηηο 38 ζπλαιιαγέο. αμίαο €4,4δηζ., πεξίπνπ 

ηξηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ην 2015. Δμ‟ απηψλ νη πέληε κεγαιχηεξεο ζπλαιιαγέο 

πιεζίαζαλ ηα €3,8δηο. 



43 
 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ν θιάδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ δηακφξθσζε ηελ αγνξά Δ& ζηελ Διιάδα (~70%) ην 2016  

 

Πεγή : PWC Greece, https://www.pwc.com/gr/en.html 

 

Πεγή : PWC Greece, https://www.pwc.com/gr/en.html 

 

ηελ Δπξψπε νη 20 κεγαιχηεξεο ζπκθσλίεο πνπ αλαθνηλψζεθαλ ην 2016 αλήιζαλ ζε 

αμία €293δηζ. κε ηνλ θιάδν ηεο Σειεπηθνηλσλίαο, ΜΜΔ θαη Σερλνινγίαο λα 

αληηπξνζσπεχεη ην 36% ηεο αμίαο απηψλ. 

https://www.pwc.com/gr/en.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2  

    ΜΔΘΟΓΟΙ  ΑΠΟΣΙΜΗΗ  ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ  ΣΟΥΟΤ   

 

Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Η δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο κίαο εηαηξίαο πνπ απνηειεί ζηφρν γηα εμαγνξά είλαη κία 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κίαο δίθαηεο θαη εχινγεο αμίαο (fair value) ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ε νπνία ζα 

ελζσκαηψλεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο πξν ηεο εμαγνξάο, αιιά θαη ηελ επηπξφζζεηε 

αμία πνπ ζα απνθηήζεη κεηά απφ απηήλ. Η δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο ε νπνία 

εθηειείηαη πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ επηπιένλ πνζνχ (bid premium) πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαζέζεη ε αγνξάζηξηα εηαηξία γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ, ζε ζρέζε 

πάληα κε ηελ ηφηε παξνχζα αμία ηεο δεχηεξεο. 

Σα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο είλαη ηα εμήο : 

 Η εθηίκεζε κηαο δίθαηεο θαη εχινγεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο φπσο απηή 

νξίδεηαη πξηλ απφ ηελ εμαγνξά. 

 Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε. 

 Η εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ 

ζπγρψλεπζε. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ ηνπ premium ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξν ή έζησ ίζν κε ηνλ δεχηεξν παξάγνληα ψζηε λα ππάξρεη 

πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ αγνξάζηξηα εηαηξία.  

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε πνηφηεηα ηεο απνηίκεζεο 

πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ αιιά θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ απηήο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ πνζνηηθνχ 

ππνδείγκαηνο. Δπίζεο δεδνκέλν πξέπεη λα ζεσξείηαη ην γεγνλφο πσο κία απνηίκεζε 

φζν θαιή θαη αλ είλαη γηα ην παξφλ, δε κπνξεί λα ζεσξείηαη θαιή θαη αμηφπηζηε θαη 

γηα ην κέιινλ.  
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2.1 Τπνδείγκαηα Απνηίκεζεο 

Σα ππνδείγκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμία ηεο 

επηρείξεζεο δελ είλαη πάληα ηα ίδηα. Οη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νθείινληαη ζε 

αξθεηνχο παξάγνληεο φπσο π.ρ. ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο, ην αλ είλαη 

εηζεγκέλε ζε θάπνηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, αλ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεηηθή ηάζε 

ησλ θεξδψλ ή ησλ κεξηζκάησλ ή αλ ζρεηίδεηαη κε λέεο ηερλνινγίεο .  

Ωζηφζν ε επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη πσο κία δηαδηθαζία απνηίκεζεο δελ πξέπεη 

πνηέ λα βαζίδεηαη ζε έλα κφλν ππφδεηγκα, θαζψο θαη λα κελ επεξεάδεηαη κφλν απφ 

απηά. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εκπεηξίαο αιιά θαη ηεο δηαίζζεζεο ησλ  εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ηερληθψλ θαη ππνδεηγκάησλ θξίλεηαη σο ε ηδαληθφηεξε κέζνδνο γηα 

ηελ εμαγσγή ελφο ζσζηνχ θαη αμηφπηζηνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

Με θξηηήξην  ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνπλ γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. 

1)      Απνηίκεζε βάζεη ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο ή θεξδώλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο, 

i) ζηελ απνηίκεζε βάζεη πνιιαπιαζηαζηψλ θεξδψλ θαη 

πνιιαπιαζηαζηψλ ελεξγεηηθνχ 

ii)  ζηελ απνηίκεζε βάζεη πξνεμνθιεκέλσλ κεξηζκάησλ θαη 

πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

2) Απνηίκεζε βάζεη ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο. 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο έηζη θαη εδψ έρνπκε ηνλ επηκεξηζκφ ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο απνηίκεζεο: 

i) βάζεη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ 

ii) βάζεη δεηθηψλ ηεο αγνξάο 

iii) βάζεη ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγψλ 

3) Απνηίκεζε βάζεη ζηνηρεηώλ ελεξγεηηθνύ θαη κε θαλνληθώλ θεξδώλ 

Ο δηαρσξηζκφο εδψ γίλεηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ: 

i)  ηεο πξνζαξκνζκέλεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 

ii)  ησλ επηπιένλ ή κε θαλνληθψλ θεξδψλ 
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Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ε πξψηε είλαη εθείλε πνπ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθή, κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ απηήλ.  

 

2.1.1   Τπνδείγκαηα απνηίκεζεο βάζεη ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο ή θεξδώλ 

Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ππνδείγκαηα πνιιαπιαζηαζηψλ θεξδψλ θαη 

ελεξγεηηθνχ. 

Yππόδεηγκα ηνπ δείθηε ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Price to Earnings Ratio – 

PE) 

O δείθηεο ΡΔ απνηειεί ζπλάξηεζε ηξηψλ παξαγφλησλ: 

 Σσλ κειινληηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπο 

 Σνπ δείθηε δηαλνκήο κεξηζκάησλ (DPR) 

 Σεο απαηηνχκελεο απφδνζεο ησλ επελδπηψλ ή  αιιηψο ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ην ππφδεηγκα ΡΔ πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα 

ξπζκνχ αλάπηπμεο κεξηζκάησλ (Gordon ,1962) ην νπνίν ζεσξεί φηη ε αμία κίαο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ αμία ησλ κεξηζκάησλ ζην δηελεθέο, 

πξνεμνθιεκέλε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θεθαιαίνπ (απαηηνχκελε απφδνζε 

ησλ επελδπηψλ) Ce θαη ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ (g). H ζρέζε ε 

νπνία εθθξάδεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ε: 

   =            – )      )    

Όπνπ ην Po ηζνχηαη κε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζήκεξα θαη ην Div1 κε ηα κεξίζκαηα 

ηνπ επφκελνπ έηνπο. Aλ ν δείθηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ (Divident Payout Ratio – 

DPR) είλαη ζηαζεξφο επί ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηνπ επφκελνπ έηνπο (ΔPS1) ηφηε ζα 

ηζρχεη 

      =                         =             ) 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθχπηεη πσο: 

     =                  )      )  
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Αληηθαζηζηψληαο ηελ ζρέζε (2) ζηελ ζρέζε (1) πξνθχπηεη πσο : 

  =
             )

     )
 

Αλ δηαηξέζνπκε κε ην EPS0 θαη ηα δχν κέξε ηεο εμίζσζεο ιακβάλνπκε σο 

απνηέιεζκα πσο ν δείθηεο PE ηζνχηαη είηε  κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο 

(P) δηά ηα θέξδε αλά κεηνρή (EPS), είηε κε ηελ ζπλνιηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο 

εηαηξίαο  δηαηξεκέλε κε ηα θέξδε αληίζηνηρα. 

                                                     PE = 
  

    
 = 

        )

    
 

Δπίζεο ζηνλ PE εθαξκφδεηαη κία αθφκα δηάθξηζε ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ην αλ ηα 

θέξδε πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο αθνξνχλ ηα θέξδε ηεο 

ηειεπηαίαο ινγηζηηθήο ρξήζεο, φπνπ πξνθχπηεη ην historic ή trailing  ππφδεηγκα ή αλ 

ππνινγίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα θέξδε αλά κεηνρή γηα ηηο επφκελεο ινγηζηηθέο 

ρξήζεηο, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ην prospective ε leading ππφδεηγκα.  

πλήζσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ prospective model ην νπνίν απαηηεί πξνβιέςεηο ησλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή γηα ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο κε ηα θέξδε λα ππνινγίδνληαη 

χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ. 

 

Απνηίκεζε θαη ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά 

Δπεθηείλνληαο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πσο ην ζεκείν κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ κία επηρείξεζε ζα 

είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη επελδπηηθέο απνδφζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ, θαζψο απηή είλαη ε θάζε ζηελ νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί θαη πεηχρεη ηελ αχμεζε ησλ κεγεζψλ ηεο. Γηα λα είλαη ζε ζέζε φκσο 

κία επηρείξεζε λα πεηχρεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επίηεπμε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε πεξίνδνο δηαηήξεζήο 

ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πεξίνδνο απηή ηφζν κεγαιχηεξε ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη ε αμία πνπ ζα επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ην κνληέιν απνηίκεζεο. 

χκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ν ρξφλνο δηαθξάηεζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά εμαξηάηαη απφ : 
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 Σελ επθνιία εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

 Σελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο (αθκή/χθεζε) 

 Σελ πηζαλφηεηα αληηγξαθήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο 

 Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο (brand, θήκε, επξεζηηερλίεο) 

αλ ζπκπέξαζκα απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν ξπζκφο αλάπηπμεο κίαο 

επηρείξεζεο, έλλνηα ε νπνία είλαη ζε αιιειεμάξηεζε κε ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα , είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία ησλ κειινληηθψλ 

θεξδψλ έηζη ψζηε ην PE λα παξάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

Θα πξέπεη δειαδή λα ηζρχεη επίζεο πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη πςειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο PE ζε ζρέζε κε 

επηρεηξήζεηο πνπ ηα κεγέζε ηνπο παξακέλνπλ ζηάζηκα ε απμάλνληαη ζε κηθξφηεξε 

θιίκαθα. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή ηνπ PE παίδεη ν θίλδπλνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα θέξδε κίαο επηρείξεζεο, αθνχ φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ηφζν 

πςειφηεξεο είλαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ πεξηνξίδνληαο ηα ζε ρακειφηεξεο 

αμίεο. Σν ζηνηρείν απηφ έρεη σο ζπλέπεηα έλα ρακειφηεξν PE.  

Τπνινγηζκόο αμίαο επηρείξεζεο ζηόρνπ  κε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο PE 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο : 

 Αλάιπζε ζηελ ηξέρνπζα θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ζηελ αλακελφκελε 

κειινληηθή. 

Ο έιεγρνο απαηηείηαη λα θαιχπηεη ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη επαίζζεηα ζε ινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα : 

απνζβέζεηο πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, έθηαθηα έζνδα 

θαη κε επαλαιακβαλφκελα θέξδε, αλαβαιιφκελε θνξνινγία.  

Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη λα εληνπίζεη ηα πξαγκαηηθά θέξδε θαη 

ππνρξεψζεηο ζηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα θαλνληθά 

κεγέζε θαη φρη απφ ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερλαζκάησλ. 

 Δπαλππνινγηζκφο ησλ κεγεζψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ δηαθπκάλζεηο  

ζχκθσλα κε ην πιάλν αιιαγψλ πνπ ζθνπεχεη ε αγνξάζηξηα εηαηξία λα 

εθαξκφζεη. 



49 
 

Η δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο πνπ έρεη 

ζρεδηάζεη ε αγνξάζηξηα εηαηξία θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πηζαλά πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο ή ελδερφκελεο απμήζεηο ζηα θφζηε αλεμάξηεηα 

κε ην απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά. Δπίζεο θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ε θεθαιαηαθή 

δνκή (capital structure) ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ θαζψο θαη ε κνξθή πνπ ζα απνθηήζεη 

απφ ηελ εμαγνξά θαη έπεηηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα κεγέζε λα ππνινγίδνληαη ζηνλ 

ζσζηφ ρξνληθφ νξίδνληα έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα. 

 Δπηινγή ελφο πξνηχπνπ  ππνδείγκαηνο PE, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα γίλνληαη νη 

ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνηχπνπ benchmarking κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ     

ηέζζεξηο ηχπνη  πξνηχπνπ PE.  

i. Σν prospective PE  ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

γίλεηαη ε πξνζθνξά. 

ii. Ο κέζνο φξνο ηνπ ΡΔ ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε ζηφρνο. 

iii. Σν ΡΔ ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ κε ηελ επηρείξεζε ζηφρν. 

iv. Έλαο κέζνο φξνο ησλ αλσηέξσ. 

 

 Τπνινγηζκφο ησλ δηαηεξήζηκσλ θεξδψλ 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηα δηαηεξήζηκα κειινληηθά θέξδε 

ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ ελζσκαηψλνληαο κέζα ζε απηά ην πιάλν ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη θαη 

κπνξνχλ λα πσιεζνχλ, θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαιάβεη ε αγνξάζηξηα εηαηξία αιιά θαη φισλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο δηνίθεζεο θαη ηε ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξίαο. 

 Καζνξηζκφο ηεο αμία ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο εμαγνξάο ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ πξνηχπνπ 

ΡΔ επί ηα δηαηεξήζηκα θέξδε, ηηκή ζηελ νπνία ζα πξνζηεζεί ε αμία ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγνξά. 
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Αμηνιόγεζε ππνδείγκαηνο PE 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία έρνπλ θάλεη αξθεηά δεκνθηιέο ην ππφδεηγκα 

ΡΔ είλαη ε απιφηεηα θαη ε επθνιία ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή. Ωζηφζν φκσο ππάξρνπλ 

θαη θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξεί θαη πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

δηρνγλσκίεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη ην γεγνλφο φηη ην ππφδεηγκα ΡΔ θάλεη ρξήζε 

ινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη φρη ηακεηαθψλ ξνψλ, φηη δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ θίλδπλν 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, φηη δελ εθαξκφδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δεκηέο, θαζψο επίζεο θαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαζψο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 

ζπγθξηζηκφηεηαο. 

 

2.1.2   Τπόδεηγκα απνηίκεζεο βάζεη πνιιαπιαζηαζηώλ ελεξγεηηθνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα βαζίδεηαη ζηνλ δείθηε Tobin‟s Q ratio (Tobin 1969) ν 

νπνίνο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο δηά ην ηξέρνλ θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο (current replacement cost of 

Assets).  „Οπνχ, ε αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο 

ησλ ηδίσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηζνχηαη κε 

ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε 

θάπνην αληίζηνηρν. 

Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ζρέζεο είλαη κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, Q>1, 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε αγνξά πξνζδίδεη ππεξαμία ζηελ επηρείξεζε γεγνλφο 

πνπ απνδίδεηαη ζε πηζαλέο κειινληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. χκθσλα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε απηή ζπκπεξαίλεηαη πσο ε αμία ηεο επηρείξεζεο ηζνχηαη κε ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ζπλ ηελ αμία επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. 

Πξαθηηθά φκσο ην Tobin‟s Q ratio αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θπξίσο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ/επελδπηηθψλ επηινγψλ αιιά θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Μία αθφκα δπζρέξεηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηεο αμία. ηελ πξάμε, απηφ πνπ ιακβάλεηαη σο 
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ζηνηρείν γηα ηνλ δαλεηζκφ είλαη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ αμία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ 

βαζίδεηαη ζην Tobin‟s Q ratio, ρξεζηκνπνηείηαη ην Market to Book ratio (MB ratio) ή 

Valuation Ratio ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ αγνξαία αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πξνο ηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ 

αξρηθνχ ππνδείγκαηνο. 

Ωζηφζν εθηφο απφ ην ΜΒ ratio ππάξρνπλ θαη θάπνηνη αθφκα δείθηεο νη νπνίνη 

πξνθχπηνπλ απφ ην πειίθν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο επηρείξεζεο πξνο θάπνην 

κέηξν απνηειεζκάησλ (εζφδσλ ή εμφδσλ) . Οξηζκέλα παξαδείγκαηα δεηθηψλ είλαη : 

 Σηκή πξνο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

 Σηκή πξνο Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 

 Σηκή πξνο Κέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ. 
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2.2  Άπνηίκεζε κε βάζε ην ππόδεηγκα  πξνεμνθιεκέλσλ κεξηζκάησλ 

θαη ηακεηαθώλ ξνώλ 

2.2.1  Discount Dividends Model – DDM 

To ππφδεηγκα απηφ βαζίδεηαη ζην ππφδεηγκα ηνπ Gordon
14

 ην νπνίν αξρηθά 

ππνινγίδεηαη γηα κία πεξίνδν κε ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο (g) θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλάγεηαη ζε έλα ππφδεηγκα πνιιαπιψλ ζηαδίσλ γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, κε πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ νη αθφινπζεο αξρέο. 

 

 

 Η αμία ηεο κεηνρήο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ κεξηζκάησλ ζπλ ηελ 

παξνχζα αμία ηεο πξνζδνθψκελεο ηηκήο ζην ηέινο ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ. 

 Οη κεηνρέο δελ έρνπλ ρξνληθή πεξίνδν ιήμεο ζε αληίζεζε κε ηα νκφινγα. 

 Η ζπλνιηθή παξνχζα αμία ηεο επηρείξεζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ επελδπηηθφ 

νξίδνληα. 

 Όζν ν επελδπηηθφο νξίδνληαο επεθηείλεηαη ην ηκήκα πνπ αληηζηνηρεί  ζηελ 

παξνχζα αμία ησλ κεξηζκάησλ κεγαιψλεη, ζε αληίζεζε κε ην ηκήκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ παξνχζα αμία ηεο ηειηθήο ηηκήο. 

 Καζψο ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηείλεη ζην άπεηξν ε παξνχζα αμία ηεο ηειηθήο ηηκήο 

ηείλεη ζην κεδέλ. 

 

Σν ππφδεηγκα πνιιαπιψλ ζηαδίσλ πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο : 

 

   V0= 
  

    
  ,   V0= 

  

    
  + 

     

    
,    V0= 

  

    
  + 

     

    
 + 

     

     ) 
 

 

Όπνπ V0 είλαη ε ζεσξεηηθή αμία ηεο κεηνρήο ζην ζήκεξα , D είλαη ηα κεξίζκαηα γηα n 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, k ην θφζηνο θεθαιαίνπ ή αιιηψο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

                                                           
14  Σν κνληέιν απηφ (constant growth model) αλαπηχρζεθε πξψηα απφ ηνπο Gordon θαη Shapiro ην 1956 θαη γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο Gordon Growth model. Δίλαη έλα ζρεηηθά απιφ κνληέιν γηαηί 

ππνζέηεη φηη ηα κειινληηθά κεξίζκαηα απμάλνληαη θαηά έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ. 0ειαδή ην κέξηζκα ελφο έηνπο ζα 

εμαξηάηαη απφ ην κέξηζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ καζεκαηηθή εμίζσζε : 

Dt =Dt-1 × (1+g) φπνπ g είλαη ν αλακελφκελνο ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ κεξίζκαηνο θαη Dt ην 

κέξηζκα πνπ ζα εηζπξάμεη ν επελδπηήο ζην ρξφλν t. 
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Γηα ην Dividen Discount Model  ζπλαληάκε δχν παξαιιαγέο,  

 

1) Σελ πεξίπησζε DDM κε ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

2) Σελ πεξίπησζε DDM κε κεδεληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζδνθάηαη αλάπηπμε, ε απνηίκεζε δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

  =
    

 
 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζδνθάηαη αλάπηπμε (g) θαη εθφζνλ ν ξπζκφο απηήο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην discount rate (r), o γεληθφο ηχπνο γηα ηελ απνηίκεζε είλαη : 

 

P0= 
    

   
  + 

        )

    ) 
 + 

         ) 

    ) 
 + 

         ) 

    ) 
 + …. 

 

Όπνπ ν παξαπάλσ ηχπνο απινπνηείηαη θαη γίλεηαη :     P0= 
    

   
.  

 

Απφ ην ππφδεηγκα ηνπ Gordon πξνθχπηεη φηη ζην δηελεθέο ε ηηκή ζα ηζνχηαη κε ηελ 

παξνχζα αμία φισλ ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ. Αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο ζην ζήκεξα δελ πιεξψλνπλ κεξίζκαηα, αλακέλεηαη πσο 

κειινληηθά ζα μεθηλήζνπλ λα απνδίδνπλ.  

Σν ππφδεηγκα ιακβάλεη σο δεδνκέλν φηη ηα κεξίζκαηα απμάλνληαη κε έλαλ ζηαζεξφ 

ξπζκφ θαη φηη ην θφζηνο θεθαιαίνπ είλαη ζηαζεξφ, εθηφο θάπνησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ 

θαη ζηα δχν ππάξρεη δηαθχκαλζε. Λφγσ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη ιφγσ ηνπ 

φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ εηαηξηψλ δελ πιεξψλνπλ κεξίζκαηα, αιιά επηιέγνπλ ηελ 

επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδείγκαηα πξνεμφθιεζεο πνιιαπιψλ 

ζηαδίσλ, εθηηκψληαο φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηηο 

επηκέξνπο αμίεο ζε θάζε ζηάδην εμέιημεο. Σν ππφδεηγκα πνιιαπιψλ ζηαδίσλ 

εμππεξεηεί ζηελ απνηίκεζε εηαηξηψλ πςειήο αλάπηπμεο, σζηφζν φκσο γίλεηαη 

αξθεηά πνιχπινθν αθνχ δηαθνξνπνηείηαη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. 
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2.2.2   Discount Cash Flow Model – DCFM 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη 

ηα εμήο : 

i. Τπνινγηζκφο ησλ ειεχζεξσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ 

γηα κία πεξίνδν έσο θαη δέθα έηε κεηά. 

ii. Τπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο (WACC) ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ 

θξίλνληαο απφ ηελ παξνχζα θεθαιαηαθή δνκή θαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδεη ζην ζήκεξα. 

iii. Τπνινγηζκφο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο απηήο ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

πεξηφδνπ. 

iv. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο κε ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

v. Πξνζδηνξηζκφο αμίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ  

vi. Τπνινγηζκφο επηπιένλ ηακεηαθψλ ξνψλ (εηζξνψλ θαη εθξνψλ)  

vii. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο αγνξάο 

viii. Καζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ premium  πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

Τπνινγηζκόο ησλ ειεύζεξσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εηαηξίαο ζηόρνπ 

γηα κία πεξίνδν έσο θαη δέθα έηε κεηά. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην ζηάδην , αξρηθά απαηηείηαη  λα αλαιπζεί ην ηζηνξηθφ ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα ρξήζεηο πνπ έρνπλ παξέιζεη. 

Απηφ κπνξεί αξρηθά λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ αξηζκνδεηθηψλ. ηε ζπλέρεηα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

εηαηξίαο θαη λα επηζεκαλζνχλ ζεκαληηθά ρξνληθά ζεκεία γηα ηελ κέρξη ηψξα αιιά 

θαη ηε κειινληηθή πνξεία απηήο. Σειηθή ελέξγεηα είλαη ε αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο απηνχ.  

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ θηλήζεσλ απνζθνπεί ζηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο άιια θαη ηνπ 
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πεξηβάιινληνο ηεο. Δπίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ηε 

κειινληηθή απφδνζε κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηε 

δεκηνπξγία πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ oνδεγψλ αμίαο. 

Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαθνξά ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ 

απφ ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο. Ωο ηακεηαθέο εηζξνέο νξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο 

εηζξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αθνχ φκσο έρνπλ έρεη 

εμαηξεζεί ε πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ε θαηαβνιή ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ επηρείξεζε. Οη ηακεηαθέο εθξνέο αληίζηνηρα, πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εθξνέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε επελδχζεηο ζε πάγηα 

αιιά θαη θεθάιαην θίλεζεο. Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη κε ην λ πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ειεπζέξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη λα δηαρσξηζηνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα 

απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

Οη  νδεγνί αμίαο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κίαο επηρείξεζεο θαη 

βνεζνχλ ζηελ απνηίκεζε ηεο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν πξνβιέςεσλ θαη 

ππνζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ κεγέζε φπσο ν 

πξνβιεπφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εζφδσλ, ην επελδπηηθφ πιάλν ή νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εζφδσλ, αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα θαη κε άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πρ αληαγσληζκφο, 

πνξεία θιάδνπ θαη ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ απνηειεί κία δπζρεξή δηαδηθαζία. 

Έλα ζηνηρείν αθφκα απφ ην νπνίν αληινχλ πιεξνθφξεζε νη νδεγνί αμίαο είλαη ην 

πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη σο έλα ζηαζεξφ πνζφ επί ησλ 

πσιήζεσλ θαη ππνινγίδεηαη χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, φπσο ην θφζηνο πσιεζέλησλ, ηα έμνδα δηνίθεζεο δηάζεζε θαη δηαλνκήο θαη 

ηηο απνζβέζεηο. Σέινο λα αλαθεξζεί πσο νη νδεγνί αμία δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο 

γηα πεξηφδνπο κε ζηαζεξήο αλάπηπμεο θαζψο θαη πσο επεξεάδνληαη άκεζα απφ 

νξγαλσηηθέο  θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο. 
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Τπνινγηζκόο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ θόζηνπο (Weighted Average Cost Capital) 

Γηα λα ππνινγηζηεί ην WACC πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηεί ηα θφζηνο δαλεηζκνχ θαη 

ην θφζηνο ησλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ζηνηρεία ηα νπνία είλαη  

παξάγνληεο ηεο αθφινπζήο ζρέζεο: 

    =          )                      )    φπνπ,  

 Ce είλαη ην θφζηνο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην Capital Asset 

Pricing Model κέζα απφ ηελ ζρέζε : 

   =             ),   φπνπ: 

Rf  είλαη νη απνδφζεηο ρξενγξάθσλ κεδεληθνχ θηλδχλνπ,  

β  ην market beta ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο,   

Rm  ε απφδνζε ηνπ γεληθνχ δείθηε, 

Rf  ε απφδνζε ηεο κεηνρήο.   

Η δηαθνξά ησλ δχν ηειεπηαίσλ νξίδεη ην market risk premium. 

 Cd*(1-T) ην θφζηνο δαλεηζκνχ κε ζπλππνινγηζκέλε ηε δηαθνξά απφ ηηο 

θνξνινγηθέο εθπηψζεηο ησλ ηφθσλ. 

 Cp  ην θφζηνο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, 

 Ε  ε αγνξαία αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, ησλ εγγπήζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

κεηαηξνπήο ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ, 

 D  ε αγνξαία αμία ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ,  

 P  ε αγνξαία αμία ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, 

 V  ε αγνξαία αμία ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο,  

 Τ  ν νξηαθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

Τπνινγηζκόο αμηώλ ηεο επηρείξεζεο 

Πξψην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμία ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, χζηεξα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ (ΔΣΡ) θαη ηελ πξνεμφθιεζή ηνπο κε ην WACC. ηε 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο κεηά ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ησλ πξνβιέςεσλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο αμίαο θαη κε βάζε ηελ 

πνξεία ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο : 
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i. Μεδεληθφο ξπζκφο αλάπηπμεο 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ΔΣΡ ζα είλαη ζηαζεξέο επ αφξηζην, 

άξα ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ίζε κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ ΔΣΡ κε ην WACC. 

Ιζρχεη δειαδή :   =           

ii. ηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο 

ην ππφδεηγκα απηφ, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ην Gordons model πνπ είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, νη ΔΣΡ ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ην επφκελν έηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζηαζεξφ απμεηηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο. 

  =           )        )) 

iii. Μεηαβιεηφο ξπζκφο αλάπηπμεο 

ηελ πεξίπησζε απηή αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα 

κεηαβιεηφ ξπζκφ αλάπηπμεο ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ εηαηξηψλ γεληθφηεξα. Η πξνεμφθιεζε δηελεξγείηαη πάιη κε ην WACC ζηηο 

ΔΣΡ ,φπσο θαη ζην ππφδεηγκα ηνπ Gordon κε ηελ δηαθνξά φηη κεζνιαβνχλ νη 

εθηηκήζεηο γηα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ. 

Μέζα απφ εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο 

γίλεηαη εθηίκεζε γηα ηελ ηειηθή αμία ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ν ππνινγηζκφο ηεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο. Γηα ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε  πεξίπησζε φπνπ εθηίκεζεο φπνπ νη ΔΣΡ ζπλερίδνληαη λα παξάγνληαη 

κε κηθξφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο απφ ηελ ηξέρνπζα ρξνληά, ν ηχπνο γηα ηελ ηειηθή αμία 

είλαη : 

TV=
         )

      
 

Όπνπ WACC είλαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαη g ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο DCF πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ηεξκαηηθήο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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2.3 Αλαθνξά ζε κεζόδνπο απνηίκεζεο κε ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο 

αγνξάο 

 

Μέζνδνο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ηηκώλ 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά απνθιεηζηηθά εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη εμεηάδεη ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ θαζψο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

δεηθηψλ. 

Μέζνδνο δεηθηώλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξηώλ 

Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

i. Καηαζθεπή ηνπ δείγκαηνο ησλ εηαηξηψλ ιακβάλνληαο ππφςε σο θξηηήξηα ην 

κέγεζνο θαη ηελ ειηθία απηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο αιιά 

θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. 

ii. Πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ βαζηθψλ δεηθηψλ, φπσο : 

 Αμία (ρξεκαηηζηεξηαθή) Ιδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο πσιήζεηο 

 Υξεκαηηζηεξηαθή αμία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο ινγηζηηθή αμία απηψλ 

 Αμία επηρείξεζεο πξνο EBITDA  

 Αμία πσιήζεσλ πξνο ελεξγεηηθφ 

 Καζαξά θέξδε αλά εξγαδφκελν 

 

iii. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο ηηκήο ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ γηα ην δείγκα ησλ εηαηξηψλ 

Η απνηίκεζε κε ηε κέζνδν δεηθηψλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε εηαηξίαο πνπ δελ είλαη 

εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην, φηη θάλεη ρξήζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, φηη εμππεξεηεί 

ζηελ εχξεζε ηεο δίθαηεο αμίαο. Ωζηφζν φκσο πζηεξεί ζην γεγνλφο φηη ε εχξεζε 

πξαγκαηηθά ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε θαζψο θαη ζην φηη νη 

δείθηεο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο. 
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Μέζνδνο ησλ ζπγθξίζηκσλ ζπλαιιαγώλ 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπγθεληξψλνληαη θαη εμεηάδνληαη πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ κε 

κεγέζε ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζηε 

δηαδηθαζία απηή είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζσζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπγθξίζηκσλ 

εηαηξηψλ. Έπεηηα ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο, (φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε) γηα φιεο ηηο ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη νη κέζεο ηηκέο απηψλ.Η 

κέζνδνο απηή πιενλεθηεί σο πξνο ην φηη ραξαθηεξίδεηαη σο  πην άκεζα εθαξκφζηκε 

ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξηψλ, αιιά κεηνλεθηεί ζην γεγνλφο φηη νη 

επηιεγκέλεο ζπλαιιαγέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη πξαγκαηηθά ζπγθξίζηκεο αιιά 

θαηλνκεληθά, θαζψο θαη ζην φηη ν εληνπηζκφο ηνπο απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

Δπίζεο λα αλαθεξζεί πσο ε εκπεηξία θαηέρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. 

 

2.4  Μέζνδνη απνηίκεζεο βάζεη άιισλ ζηνηρείσλ  ελεξγεηηθνύ θαη κε 

θαλνληθώλ θεξδώλ 

Βάζεη ηεο πξνζαξκνζκέλεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ  είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια ζηνηρεία φπσο ην ραξηνθπιάθην 

ηεο εηαηξίαο θαη ηηο ππεξαμίεο ησλ ρξενγξάθσλ, ηελ δηαθχκαλζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ή κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

Βάζεη ησλ κε θαλνληθώλ θεξδώλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε απνηίκεζε πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ. Με ηνλ φξν κε θαλνληθά θέξδε γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θεξδψλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο. 

Πξαθηηθά, απηφ πνπ πξνζπαζεί λα απνδείμεη ε κέζνδνο απηή είλαη ην αλ ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ρξήζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε απηή ε απνηίκεζε πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ην πξνεμνθιεκέλν κε ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ ζχλνιν ησλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ. 
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2.5  Απνηίκεζε κε εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ 

 

Η θπξηφηεξε δηαθνξά ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ κε ηηο εηζεγκέλεο, φζνλ αθνξά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζήο ηνπο είλαη ε αλππαξμία ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ 

πξψησλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαγθαία εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ  

market value, θπξίσο κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εηαηξία. 

Γηα λα πξνθχςεη ην market proxy, (φπσο αιιηψο είλαη γλσζηή ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφβιεςε), ε εθηίκεζε αθνξά θαηά βάζε ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ηα ζπζηαηηθά 

απηνχ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ beta γίλεηαη ρξήζε ζε πξφηππν αλαθνξάο 

(benchmark) πνπ πξνθχπηεη απφ ην κέζν beta
15

 ηνπ θιάδνπ. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν δηαθέξνπλ νη κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη 

πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ απνηίκεζε απηψλ είλαη ε κε 

εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ ηνπο (non – marketability), ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα 

απνηππψλεηαη ζηελ ηειηθή αμία ηεο απνηίκεζεο πεξηνξίδνληάο ηελ ζε θάπνην βαζκφ. 

Δπνκέλσο, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαηά 

ηελ απνηίκεζε ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηξνπνπνηεκέλα ππνδείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη θάπνηεο άιιεο 

παξακέηξνπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ κηθξνχ κεγέζνπο 

εηαηξηψλ, ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηνλ επαπμεκέλν θίλδπλν 

πνπ εκπεξηέρεη ε δξαζηεξηνπνίεζε κίαο κηθξφηεξεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο απεηξίαο 

ησλ ζηειερψλ αιιά θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε εμσηεξηθά θεθάιαηα. 

 

 

 

                                                           
15 πληειεζηήο βήηα (beta coefficient) είλαη έλαο δείθηεο πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

κηαο επέλδπζεο/ ρξενγξάθνπ / ραξηνθπιαθίνπ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο.Τςειφο ζπληειεζηήο βήηα 

ζπλεπάγεηαη φηη ε ηηκή, θαη θαη‟ επέθηαζε ε απφδνζε, κηαο κεηνρήο ή ελφο ρξενγξάθνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά 

απφ ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο.ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ beta νη θηλήζεηο ηεο αγνξάο αληηπξνζσπεχνληαη ζπλήζσο απφ ην 

γεληθφ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, φπσο ν S&P500 αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θη άιινη πην 

ζπγθεθξηκέλνη (industry specific) δείθηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ.Μηθξέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

beta ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο κέλεη ζρεηηθά αλεπεξέαζηε απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο απφδνζεο ηεο 

αγνξάο.Αξλεηηθφ βήηα ζεκαίλεη φηη φηαλ νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο είλαη ζεηηθέο ε απφδνζε ηνπ ππνθείκελνπ 

ρξενγξάθνπ ή ηεο επέλδπζεο ζα είλαη αξλεηηθέο θαη ην αλάπνδν. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο κία επέλδπζε λα έρεη 

ζεηηθφ βήηα θαη αξλεηηθή απφδνζε ή αληίζεηα, ζεηηθή απφδνζε θαη αξλεηηθφ βήηα.Ο ζπληειεζηήο βήηα 

ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο:ηε ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα (volatility) ησλ απνδφζεσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο / ρξενγξάθνπ ζε ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάοηε ζπζρέηηζε (correlation) κεηαμχ 

ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο αγνξάο. 
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2.6 Απνηίκεζε Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηδξπκάησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, (ηξάπεδεο, 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο), ε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιία πνπ ππάξρεη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο, αθνχ απηφο πξνέξρεηαη (θπξίσο φζνλ 

αθνξά ηηο ηξάπεδεο) απφ θαηαζέζεηο πειαηψλ νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιια 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα απφ ηα νπνία ην εθάζηνηε ίδξπκα παξάγεη θέξδε. 

Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ην δήηεκα ησλ επαλεπελδχζεσλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα, νη επελδχζεηο απηψλ θαιχπηνπλ θπξίσο ελίζρπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή επεθηαηηθέο θακπάληεο θαη φρη ηφζν επελδχζεηο ζε πάγηα 

ζηνηρεία. Απηήο ηεο κνξθήο νη επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο σο ιεηηνπξγηθά έμνδα κε απνηέιεζκα νη θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 

λα εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειέο θεθαιαηαθέο επελδχζεηο.  

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ νη αξρέο φηη γηα θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαγθαίν είλαη είηε λα γίλεη ε απνηίκεζε 

απνθιεηζηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο, είηε λα γίλεη ρξήζε θάπνηνπ κέηξνπ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ δελ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο επελδχζεηο ζε πάγηα θαη θεθάιαην 

θίλεζεο. Σα ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν είλαη ηα αθφινπζα: 

Τπόδεηγκα Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Μεξηζκάησλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη απηφ πνπ βαζίδεηαη ζην Gordon Growth Model θαη 

πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη ζηελ ζέζε 

ηνπ WACC βξίζθεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ - Cost of Equity
16

, θαη ζηε ζέζε ησλ 

FCFE ζα βξίζθνληαη ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή, αξρηθά γηα πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ζηαζεξφ. Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε δηαλνκήο κεξίζκαηνο (payout 

ratio), φπσο θαη ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο έηζη θαη εδψ ηζνχηαη κε ην κέξηζκα πνπ 

θαηαβάιιεηαη δηαηξεκέλν κε ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ. Να ζεκεησζεί φηη γηα κεξίζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαθξαηεζέληα θέξδε πξνεγνχκελσλ εηψλ θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ χςνπο απηψλ είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο. 

                                                           
16  Κφζηνο θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαην ην νπνίν εθαξκφδεηαη κε βάζε ην CAPM. 
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Τπόδεηγκα ηακεηαθώλ ξνώλ ζηνπο κεηόρνπο 

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ελζσκάησζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην 

θαη ζε επνπηηθά θεθάιαηα (επαξθή ίδηα θεθάιαηα) ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, αληί ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ επελδχζεσλ ζε πάγηα θαη θεθάιαηα θίλεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηα 

έμνδα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η κέζνδνο ιακβάλεη 

ππφςε ηεο παξάγνληεο φπσο ε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ ζηνλ νξγαληζκφ 

ή ε επηπιένλ απφδνζε πνπ ζα ιάβεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο, σζηφζν φκσο 

αληηκεησπίδεη κία ζεκαληηθή δπζθνιία ε εγγπάηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαζαξψλ 

εμφδσλ κηζζνδνζίαο θαη ινηπψλ δαπαλψλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηα έμνδα 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο γηα απηφ. 

Οη επελδχζεηο ζε επνπηηθά θεθάιαηα αθνξνχλ θέξδε πνπ έρνπλ απνζεκαηνπνηεζεί 

θαη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ επαλεπέλδπζε. 

Τπόδεηγκα ππεξβαιινπζώλ απνδόζεσλ 

Σν ππφδεηγκα απηφ νξίδεη ηελ αμία ησλ Ιδίσλ θεθαιαίσλ σο ην άζξνηζκα ησλ 

επελδπκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ηξέρνπζεο επελδχζεηο θαη ησλ αλακελφκελσλ 

επηπιένλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ απφ ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο επελδχζεηο. 

Η ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία ησλ ηξερφλησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ιφγσ ησλ ρακειψλ 

απνζβέζεσλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. H 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα είλαη ε αλακελφκελε κειινληηθή απφδνζε 

θαη φρη ε παξνχζα ή παξειζνχζα απφδνζε. 

Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

Αθνινπζψληαο ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε απνηίκεζε αθνχ πξνεγεζεί 

αθαίξεζε ηεο αμίαο ηνπ δαλεηζκνχ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο 

απφ ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηνχ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί 

θαη σο ε δηαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ην ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ, φπνπ ε 

απνηίκεζε ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο βαζίδεηαη ζηελ αλεχξεζε 
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κίαο ηηκήο ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πσιεζεί ην ραξηνθπιάθην. Ο δεχηεξνο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ησλ δαλείσλ απηψλ.  

Η κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο ηξαπεδψλ ε αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ κε 

ρακειφ ή ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο, σζηφζν φκσο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θάπνηα 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, φπσο φηη ε ρξήζε ηνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε φηαλ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη δηαθνξεηηθέο πεγέο εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθφ επηηφθην. 

 

2.7 πλέξγεηεο θαηά ηηο πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία 

απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ, απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλέξγεηαο πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ. Η αμία ηεο ζπλέξγεηαο εθφζνλ 

πξνζδηνξηζηεί πξνζηίζεηαη ζηελ ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη νξηζηεί απφ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο.  

Οη ζπλέξγεηεο πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο φπσο : 

 Δλδερφκελεο κεηψζεηο θφζηνπο απφ δηακνηξαζκφ θνηλψλ εμφδσλ 

 Τπεξαμίεο πιηθψλ ζηνηρείσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Έζνδα απφ δηεχξπλζε πειαηνινγίνπ 

 Δπαπμεκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

 Φνξνινγηθά νθέιε  

Ωζηφζν ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη κέζα απφ ηηο ζπλέξγεηεο λα πξνθχπηνπλ θαη 

ζεκαληηθά θφζηε ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζζνχλ ζηελ επηκέξνπο 

απνηίκεζε ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα θφζηε απηά πξνέξρνληαη: 

 Απφ ηε κείσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ /ππεξεζηψλ 

 Απφ ππνρξεψζεηο πξνο πειάηεο πνπ δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία κε ζπκβφιαην 

 Απφ θφζηε εθπαηδεχζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή λέσλ πξνζιήςεσλ 



64 
 

 Απφ παξειζνληηθέο θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο  

 Απφ θφζηε αλαζρεδηαζκνχ θαη αιιαγήο ηαθηηθήο 

Καζνξηζκόο ειάρηζηεο θαη αλώηαηεο ηηκήο εμαγνξάο 

Η παξνχζα αμία ηεο θαζαξήο ζπλέξγεηαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο πεγέο θαη ηα θφζηε ησλ ζπλεξγεηψλ, 

ρξεζηκεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλψηαηεο επηηξεπηήο ηηκήο γηα ηελ εμαγνξά. 

πγθεθξηκέλα, ε ειάρηζηε ηηκή εμαγνξάο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ε ηξέρνπζα 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία απηήο, ελψ ε αλψηαηε είλαη ην άζξνηζκα ηεο ειάρηζηεο ηηκήο 

ζπλ ηελ Παξνχζα Αμία ηεο θαζαξήο ζπλέξγεηαο. Η ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ 

εμαγνξά είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ζπλ θάπνην πνζνζηφ ηεο Παξνχζαο Αμίαο ηεο θαζαξήο 

ζπλέξγεηαο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην premium ηεο εμαγνξάο. 

Έθπησζε κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο 

ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζπλήζσο εθαξκφδεηαη 

θάπνηα έθπησζε ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο απφθηεζεο ηνπ παθέηνπ ε νπνία πξνθχπηεη 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πιεπξά πνπ δηαηεξεί ην πιεηνςεθηθφ παθέην δηαηεξεί ηνλ 

έιεγρν ηεο εηαηξίαο αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

θαη‟επέθηαζε δηαηεξεί θαη ηνλ έιεγρν ζηηο ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο. 

πλεπψο ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο είλαη έλα επηπξφζζεην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα πιεηνςεθηθά πνζνζηά ζε αληίζεζε κε ηα 

κεηνςεθηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν premium. 

εκαζία ησλ ζπλεξγεηώλ 

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά πσο ε χπαξμε ζπλεξγεηψλ είλαη ίζσο 

ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία κίαο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο νη αγνξάζηξηεο εηαηξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ είλαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ πηζαλφηεξν λα 

θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο, ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ 

δελ αθνινπζνχλ απηήλ ηελ ηαθηηθή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο εηαηξίεο πνπ 

ζην ζηάδην πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε έρνπλ θάλεη εθηίκεζε ησλ ζπλεξγεηψλ απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αμίαο έσο θαη 25%. Δπίζεο ε εθηίκεζε ησλ ζπλεξγεηψλ 

κπνξεί αθφκα λα πξνζθέξεη απνθπγή κεγάινπ θηλδχλνπ εθφζνλ ε αβεβαηφηεηα γηα 

ηηο κειινληηθέο ζπλέξγεηεο εξκελεχεηαη σο αλάιεςε κεγάινπ ξίζθνπ. 
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2.8  Σξόπνη πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο 

Σν ζπκθσλεκέλν ηίκεκα απφ ηνλ αγνξαζηή γηα ηελ εμαγνξά θαηαβάιιεηαη είηε κε 

κεηξεηά είηε κε ρξήζε ρξενγξάθσλ (κεηνρέο, νκφινγα) είηε αλά πεξηπηψζεηο, κε 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Η θαηαβνιή κε ρξήζε κεηξεηψλ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα, ζε 

ζρέζε κε ηελ ρξήζε ρξενγξάθσλ ε ηελ ζπλδπαζηηθή πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

Η επηινγή ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ 

είλαη νη αθφινπζνη : 

i.  Η ξεπζηφηεηα ηνπ αγνξαζηή θαη ην χςνο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

απηνχ.  

ii. Σν επίπεδν χπαξμεο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο. Σφζν απφ πιεπξάο ηνπ 

αγνξαζηή φζν θαη απφ ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ, ν κεγάινο βαζκφο αζπκκεηξίαο 

πιεξνθφξεζεο απνηξέπεη ηελ ρξήζε κεηξεηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο. 

iii. Η αλνδηθή ε θαζνδηθή θάζε πνπ βξίζθνληαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, αιιά 

θαη ην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε 

αλνδηθή πνξεία ησλ κεηνρηθψλ αμηψλ ζπλεζίδεηαη ε θαηαβνιή λα γίλεη κε 

πξνζθνξά κεηνρψλ. Αληίζηνηρα ζε πεξηπηψζεηο πνζνηηθήο ραιάξσζεο 

απαληψληαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πιεξσκή γίλεηαη κε ρξήζε 

κεηξεηψλ. 

iv. Φνξνινγηθέο παξάκεηξνη. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ 

απφ ηελ εηαηξία ζηφρν ζηνλ αγνξαζηή ηνηο κεηξεηνίο θνξνινγείηαη κε πςεινχο 

ζπληειεζηέο, παξάγνληαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ηξφπνπ απηνχ. 

v. H θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ησλ δχν εηαηξηψλ είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

πνζνχ ηεο εμαγνξάο. Σα πςειά επίπεδα ρξένπο είηε απφ ηε κία αιιά είηε θαη απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ζπλδένληαη κε πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζθνξά 

κεηνρψλ, ελψ αληίζηνηρα έλα ρακειφ επίπεδν ρξένπο ελζαξξχλεη κηα ζπκθσλία 

πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζε κεηξεηά. 
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2.8.1 Αξαίσζε θεξδώλ 

Η πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο κεηνρψλ ζε αληίζεζε κε ηελ ρξήζε κεηξεηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα επηπξφζζεην, κε εκθαλέο θφζηνο, ην νπνίν ζπλήζσο 

παξακέλεη γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θφζηνο απηφ νλνκάδεηαη αξαίσζε 

ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή (dilution of earnings per share) θαη έρεη αληίθηππν ζηνλ 

πινχην ησλ κεηφρσλ. Σν θφζηνο απηφ αθνξά ηελ εηαηξία πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

bidder θαη ιακβάλεηαη πάληα ζνβαξά ππφςε απφ ηελ δηνίθεζε. 

Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη ε αγνξάζηξηα εηαηξία κπαίλεη ζε δηαδηθαζία 

έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηελ εμαγνξά, κε απνηέιεζκα, 

χζηεξα απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δχν εηαηξηψλ λα αληηζηνηρνχλ 

πεξηζζφηεξεο κεηνρέο γηα ηα δεδνκέλα θέξδε θαη ζπλεπψο κηθξφηεξα έζνδα αλά 

κεηνρή. Ωζηφζν φκσο ην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί εάλ επαιεζεπηνχλ νη 

πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε αχμεζε 

ησλ θεξδψλ, ε νπνία εμηζνξξνπεί ηελ απψιεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έθδνζε 

ησλ λέσλ κεηνρψλ. 

2.8.2 Κίλδπλνο Απνηίκεζεο 

O θίλδπλνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειινληηθά. Δκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θπξίσο φηαλ ππάξρεη 

ειιηπήο πιεξνθφξεζε  γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν απφ πιεπξάο 

ηνπ bidder φζν φκσο θαη ηνπ target, κε απνηέιεζκα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λα γίλεηαη 

επηδίσμε απφ πιεπξάο ηνπ target λα θαηαβάιιεηαη ην ηίκεκα κε ρξήζε κεηξεηψλ. Ο 

θίλδπλνο ηεο απνηίκεζεο θπξίσο επεξεάδεηαη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ησλ 

εηαηξηψλ, ηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο αιιά θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εηαηξηψλ.  

2.8.3 Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο  

Η απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε επηρείξεζεο αιιά θαη ηηο επξχηεξεο 

ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη άξξεθηα 

δεκέλε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηπρφλ έιιεηςε πφξσλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο, ην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 
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χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο. Οη βαζηθφηεξνη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη εμήο : 

 Δζσηεξηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

 Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
17

 

 Γαλεηζκφο 

 πλεξγαζία κε επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο 

Δίλαη δεδνκέλν πσο ν ηξφπνο κε ηηο κηθξφηεξεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο είλαη ε ρξήζε 

εζσηεξηθψλ θεθαιαίσλ, ν νπνίνο φκσο δελ είλαη πάληα εθηθηφο, ηδίσο ζε κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. Η αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηελ 

έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζε νινθιεξσκέλα, ζηαζεξά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη φκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε 

θεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη φηη δελ απνηειεί κία νηθνλνκηθή ιχζε. ρεηηθά κε ηνλ 

δαλεηζκφ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ελδερνκέλσο λα απνηειεί κηα θζελή ιχζε, αλ 

αμηνπνηεζνχλ θνξνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπλήζσο ηζρχνπλ, πνπ νδεγεί ζε 

κεγέζπλζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή αιιά ηαπηφρξνλα πνπ απμάλεη θαη ην ζπλνιηθφ 

leverage (κφριεπζε)
18

 ηεο εηαηξίαο θαη ζπλεπψο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17
 Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο εηαηξείαο, είηε κε 

ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ είηε κε ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ.Η κέζνδνο απηή 

δίλεη ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κε αληάιιαγκα κεηξεηά, 
ελψ θαη λένη επελδπηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ κέηνρνη. 

18
 Μφριεπζε είλαη ε πξαθηηθή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο επηξξνήο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαθφξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ γηα λα απμεζεί ε δπλεηηθή απφδνζε κηαο 

επέλδπζεο. Τςειή κφριεπζε ππάξρεη φηαλ ην ρξένο είλαη κεγάιν ζε ζρέζε κε ην Δλεξγεηηθφ ή κε ηα ηδία 

θεθάιαηα, ελψ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο 

επηρείξεζεο. Οη εηαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ κφριεπζεο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν 

ρξενθνπίαο εάλ βξεζνχλ ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ ηνπο, σζηφζν παξάιιεια κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ θαη ζπλήζσο απνιακβάλνπλ θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

δαλεηζκφ. 

http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
http://www.euretirio.com/2010/08/metoxes-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/06/onomastiki-axia.html
http://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
http://www.euretirio.com/2010/11/ependytis.html
https://www.euretirio.com/idia-kefalaia/
https://www.euretirio.com/idia-kefalaia/
https://www.euretirio.com/xreokopia/
https://www.euretirio.com/xreokopia/
https://www.euretirio.com/foros/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ 

ΣΗΔΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΔΞΑΓΟΡΑ VODAFONE - HELLAS ON 

LINE 

 

3.1 Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ
19

 
 

Αλαηξέρνληαο ζηα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ Δζληθή  Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΔΣ), ε νπνία απνηειεί ηνλ θξαηηθφ 

ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ θνξέα γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζηελ Διιάδα πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία. Σν 2016, ν αξηζκφο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ απμήζεθε νξηαθά αλεξρφκελνο ζηνπο 700 έλαληη 691 ην 2015 

(Γηάγξακκα 1.1) κε ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (69%) λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξεζίεο 

ζρεηηθέο κε ηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζηαζεξνχ δηθηχνπ. Ο αξηζκφο 

ησλ παξφρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ θχξησλ παξφρσλ ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία 

αλήιζε (απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο) ζε έμη θαη εηδηθφηεξα, πέληε ζε ζηαζεξή θαη ηέζζεξηο 

ζε θηλεηή. 

 

Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ (θχθινο εξγαζηψλ, κηθηφ θέξδνο θαη 

ελεξγεηηθφ) παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, θαζψο, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ 

παξέκεηλε ζρεηηθά ακεηάβιεηνο θαηά 1%, κηθηά θέξδε θαη ελεξγεηηθφ κεηψζεθαλ 

θαηά 22% θαη 10% αληίζηνηρα, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ παξφρσλ. Η ζπκβνιή ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Διιάδαο 

θπκάλζεθε ζην 2,8% ην 2016, πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ην 2015 (Γηάγξακκα 1.2). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πεξίνδν 2006-2016, ε κεζνζηαζκηθή κείσζε γηα ην ΑΔΠ 

ήηαλ -1,9%, ελψ γηα ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηδίξν ήηαλ -5,2%, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ θιάδν. 

                                                           
19

 Στοιχεία δημοςιευμζνα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Journalists/MarketAnalysis/MarketReview/ 
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Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο αλήιζε ζηηο 16,8 ρηι. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 3,4% ζε ζρέζε κε ην 2015 (πεξίπνπ 17,4 ρηι.), θπξίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εηαηξίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.  

Η γεληθφηεξε εμέιημε ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή 

(ΓΓΣΚ), φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 1.4 θαη 1.5. Ο δείθηεο 

επηθνηλσληψλ, παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ζρεδφλ πέληε ρξφληα, απμεηηθή 

ηάζε, γεγνλφο πνπ, ελ κέξεη, νθείιεηαη ζηελ επηβνιή ηέινπο ζηε ζπλδξνκεηηθή 

ηειεφξαζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2016, ελψ αληίζεηα, ν ΓΓΣΚ ζπλέρηζε ηε θζίλνπζα πνξεία 

πνπ μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2013. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ), ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ησλ επηθνηλσληψλ ζην ζπλνιηθφ θαιάζη ηνπ 

λνηθνθπξηνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΓΓΣΚ  κεηψζεθε ζην 42,74 απφ 43 πνπ ήηαλ ην 

2015, σζηφζν ε ζπκκεηνρή ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζπλνιηθά έμνδα ελφο λνηθνθπξηνχ 

απμήζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ άιισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. 

ζηέγαζε, κεηαθνξέο, έλδπζε θαη ππφδεζε θ.ά.) ζε ζρέζε κε ην 2015. 
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3.2  Δμέιημε βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο αγνξάο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

- Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ   

 
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ε ΔΔΣΣ απφ 

ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο ζε εμακεληαία βάζε, αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ, ηηο επελδχζεηο θ.ά.. ε απηφ ην πιαίζην, παξαηίζεληαη ηα έζνδα πνπ 

αθνξνχλ ζηαζεξέο θαη θηλεηέο επηθνηλσλίεο, ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη 

ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε απφ ελεξγνχο αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ άλσ ησλ 150 ρηι. επξψ. 

• Ο θχθινο εξγαζηψλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ θιάδν γηα ην 2016 αλήιζε ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ην 2015 ππεξβαίλνληαο νξηαθά ηα 5 δηζ. επξψ (Γηάγξακκα 1.6). Ο θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ ΟΣΔ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 2,1%, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο (αχμεζε επξπδσληθψλ γξακκψλ 

θαηά 8,6%) θαη ηηο ππεξεζίεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο (αχμεζε ζπλδξνκεηψλ ηε-

ιεφξαζεο θαηά 12,7%) (Γηάγξακκα 1.7). 

• Σα έζνδα απφ ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θαζφξηζαλ ζπληξηπηηθά ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ (88%) (Γηάγξακκα 1.8), ελψ θαη ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο ζπλδξνκεηηθήο 

ηειεφξαζεο αχμεζαλ ην κεξίδηφ ηνπο ζην 5,3% (έλαληη 5% πνπ ήηαλ ην 2015).  
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• Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ επηθνηλσληψλ απνηέιεζαλ ην 53,5% 

ησλ εζφδσλ απφ ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ (Γηάγξακκα 1.9). 

Πεξηιακβάλνπλ ηφζν έζνδα απφ ιηαληθή παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

(ηειεθσλία θαη δηαδίθηπν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν, κηζζσκέλεο γξακκέο θ.ιπ.) φζν θαη απφ ρνλδξηθή παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ. Αληίζηνηρα, ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηα ιηαληθά έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ρνλδξηθά έζνδα δηαζχλδεζεο, πεξηαγσγήο θ.ιπ. 

• Σα ιηαληθά έζνδα απφ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη δηαδηθηχνπ απνηέιεζαλ πεξίπνπ ην 

69% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ζηαζεξά δίθηπα θαη έπνληαη ηα έζνδα απφ 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο κε 11,4% (Γηάγξακκα 1.10). Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θηλεηψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ, ηα ιηαληθά έζνδα απφ ππεξεζίεο θσλήο θαη 

δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα κε πνζνζηά 66% θαη 21% 

αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 1.11). 

• Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Γηάγξακκα 

1.12) παξνπζηάδεη ζεακαηηθή αχμεζε θαηά 69% θαη αληηζηνηρεί ζην 22,6% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

απμεκέλεο επελδχζεηο ζε ζηαζεξά δίθηπα ηεο VODAFONE (έπεηηα θαη απφ ηελ 

απνξξφθεζε ηεο HOL). πλεπψο, νη επελδχζεηο ζε ζηαζεξά δίθηπα γηα ην 2016 

απνηέιεζαλ πεξίπνπ ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ θαη ην ππφινηπν 30% έρεη 

επελδπζεί ζε θηλεηά δίθηπα. 

• Η πιεηνλφηεηα ησλ επελδχζεσλ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ην 

2016 (Γηάγξακκα 1.13) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή θαη ζηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (π.ρ. ινγηζκηθφ, λέεο ππεξεζίεο θ.ιπ.). 

• Η κεζνζηαζκηθή κείσζε πνπ παξνπζίαζε ν θχθινο εξγαζηψλ ηελ πεξίνδν 2010-

2016 θπκάλζεθε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε ηεο πεξηφδνπ 2010-2015 

(-6,7% θαη -6,1%). Αληίζεηα, νη επελδχζεηο επέζηξεςαλ ζε κεζν ζηαζκηθή αχμεζε 

1,1% (Γηάγξακκα 1.14). Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ν ΟΣΔ κπνξεί 

κεζνζηαζκηθά λα έραζε 6,3% ησλ εζφδσλ ηνπ, σζηφζν ζεκείσζε αχμεζε 5,7% ζηηο 

επελδχζεηο ηνπ. 

• Γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη επελδχζεηο 

ζπγθεληξψζεθαλ κεηαμχ ηνπ 5% θαη ηνπ 22% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο 

απφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε VΟDAFONE, ην 
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πνζνζηφ ηεο νπνίαο ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο HOL εθηηλάρζεθε πεξίπνπ ζην 60%. 

(Γηάγξακκα 1.15). 

• Γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα θέξδε πξν 

ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ θαηά 2,8% ζε ζρέζε κε ην 

2015. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε 

απνηειέζκαηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ν δείθηεο θεξδνθνξίαο EBITDA 

θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα αλεξρφκελνο ζην 1,3 δηζ. επξψ 

έλαληη πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ην 2008 (Γηάγξακκα 1.16) 
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 3.3  Μειέηε Πεξίπησζεο Δμαγνξάο Vodafone – Hellas On Line 

 

Η ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηεο Hellas On Line (ζην εμήο HOL) απφ ηελ Vodafone 

απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ, ε νπνία μεθίλεζε ην 

2009, φηαλ ε Vodafone απέθηεζε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Hellas On line. H Vodafone Διιάδαο κέζα απφ ηε ζπκθσλία απηή 

επηδίσμε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ νλφκαηφο ηεο ζηελ αγνξά, αμηνπνηψληαο ηελ 

ζπλδξνκεηηθή βάζε ηεο Hellas On line, κε 519.000 πειάηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη 

internet, αξηζκφο ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη ζε κεξίδην αγνξάο γηα ηηο ζηαζεξέο 

επηθνηλσλίεο  χςνπο 11% ζην ηέινο ηνπ 2013.  

 

3.3.1 θνπόο ηεο εμαγνξάο 

Με δεδνκέλν φηη ε Vodafone ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ην 2013 δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηελ ζηηγκή πνπ ν αληαγσληζκφο 

επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πξνσζψληαο ζπλδπαζηηθά πξντφληα θηλεηήο, 

ζηαζεξήο αιιά θαη internet, ε εηαηξία γηα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή ζα έπξεπε 

είηε λα επελδχζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ δηθηχνπ θαη ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθνχ internet, είηε λα θηλεζεί ζηξαηεγηθά 

αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο.  

Σν δεχηεξν ζελάξην θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξε επηινγή σο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

εηαηξίαο, κε απηφ λα ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Hellas  on Line ε νπνία ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν, εθκεηαιιεπφκελε 

κάιηζηα θαη ηελ ππάξρνπζα ζπλεξγαζία ηνπο. 

Να αλαθεξζεί πσο ε θίλεζε απηή είρε ήδε εληαρζεί ζηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

νιφθιεξνπ ηνπ νκίινπ ηεο εηαηξίαο (Vodafone Group), επηδηψθνληαο λα αθνινπζήζεη 

ηελ παγθφζκηα ηάζε ησλ εγεηψλ ζηνλ ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζέιεη ηνπο 

παξφρνπο λα θηλνχληαη πξνο ηελ απφθηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ ππεξεζηψλ 

θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, internet αιιά θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο. 

Μέρξη θαη ηελ ζηηγκή ηεο εμαγνξάο, ζηελ Διιάδα ε κφλε εηαηξία πνπ παξείρε 

ζπλνιηθά ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ήηαλ ν ΟΣΔ.  
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Η ζηξαηεγηθή απηή ζηφρεπε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηεο 

εηαηξίαο, αθνχ ε ζπκθσλία ζα είρε σο επαθφινπζν ην ιαλζάξηζκα κίαο ζεηξάο λέσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα επέθηεηλαλ θαη ζα ελίζρπαλ ηελ δηείζδπζε ηεο 

εηαηξίαο ζηελ αγνξά. 

Η απφθηεζε απφ ηελ Vodafone ησλ κεηνρψλ ηεο HOL ζηφρεπε παξάιιεια ζηελ 

εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα θαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νκίινπ γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο. 

 

Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο ήηαλ νη εμήο : 

 Η δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζα παξέρνληαη 

ζπλδπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη φπνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηερλνινγίεο ζχγθιηζεο 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο (FMC – Fixed Mobile Convergence). 

 Η δεκηνπξγία θνηλψλ δηθηχσλ δηάδνζεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ θαη θνηλψλ 

ππνδνκψλ θνξκνχ (core network). 

 Η επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία θνηλή 

γθάκα πξντφλησλ δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ. 

 Η θνηλή ρξήζε δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη ε ελνπνίεζε ησλ 

κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ γηα θνηλνχο πειάηεο. 

 Σέινο, αλακέλεηαη ε δηεπξπκέλε πειαηεηαθή βάζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ κειινληηθέο επελδχζεηο ζε δίθηπα λέαο γεληάο θαη ζε 

επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

3.3.2 Δπίδξαζε ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 

Η αγνξά ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ραξαθηεξίδεηαη σο απειεπζεξσκέλε απφ ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2001 φπνπ έπαςε λα ηζρχεη ην θξαηηθφ κνλνπψιην κέζσ ηνπ ΟΣΔ. 

Δθηνηε ε επηθξάηεζε θαη ε πνξεία ησλ παξφρσλ ζηελ αγνξά πεξηγξάθεηαη απφ 

ζεκαληηθέο αλαηξνπέο θαη δηαθπκάλζεηο φζνλ αθνξά ην πιήζνο απηψλ αιιά θαη ηα 

κεξίδηά ηνπο. Αξρηθά ζηνλ θιάδν εκθαλίζηεθε έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε πςειφ 

επίπεδν αληαγσληζκνχ, δξαζηεξηφηεηα φκσο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηείλεη λα 

ζπξξηθλψλεηαη, αθνχ απφ ηνπο δεθαπέληε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ ππήξραλ 

ζηελ αγνξά ζηα κέζα ηνπ 2008, πιένλ έρνπλ κείλεη κφλν πέληε. Ηγέηεο ζην κεξίδην 
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ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλεη ν ΟΣΔ, κε ηε κάρε 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαηξηψλ λα επηθεληξψλεηαη γηα ηηο αθφινπζεο ζέζεηο. Έηζη, 

κέζα ζην 2016, ε αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ππέζηε μαλά ζεκαληηθέο αιιαγέο, κε 

πην ζεκαληηθή εθείλε πνπ έθεξε ηε Vodafone ζηε δεχηεξε ζέζε, πίζσ απφ ηνλ ΟΣΔ 

ζηελ παξνρή ζηαζεξψλ επηθνηλσληψλ. Σε ζέζε απηή ηζηνξηθά θαηείρε ε Forthnet, ε 

νπνία γηα πξψηε θνξά κέζα ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2016 ππνρψξεζε ζηελ ηξίηε ζέζε. Η 

επηζεηηθή πνιηηηθή κάιηζηα ηεο Vodafone πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηνπο επφκελνπο 

κήλεο, δηεχξπλε ηελ απφζηαζε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζην ηέινο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016 ηα κεξίδηα ησλ δχν επηρεηξήζεσλ απείραλ θαηά δχν 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. πγθεθξηκέλα ην κεξίδην ηεο Vodafone αλήιζε ζε 13,8% θαη 

ηεο Forthnet ζε 11,9%. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε Vodafone πξηλ απφ ηελ αξρηθή ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηελ Hellas on Line θαη ηελ κεηέπεηηα ελνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ, ζηελ αγνξά ηεο 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαηείρε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζπλδξνκεηηθήο βάζεο πνπ ηελ 

έθεξλε ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ παξφρσλ ηεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο. Πιένλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαηέρεη ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηεο αγνξάο αθνχ πιένλ έρεη ηνλ πξψην ιφγν κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ. 

 

 

Πεγε : http://www.kathimerini.gr/ 
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Η κέρξη ζηηγκήο δηακνξθσκέλε εηθφλα ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη ηα εμήο 

απνηειέζκαηα : 

 εκαληηθά νθέιε γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πνπ πιένλ έρεη εχθνιε  

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζε ζρέζε κε 

απηέο ηνπ παξειζφληνο ζε καθξάλ πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. 

 Τινπνίεζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ απφ ηηο εηαηξίεο πνπ παξακέλνπλ ζηνλ 

ρψξν  πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπο. 

 Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο επηθξάηεζεο ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ 

αλέξρεηαη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ.  

 

 

3.3.3  ηνηρεία γηα ηελ αγνξάζηξηα εηαηξία - Vodafone Διιάδνο 

3.3.3.1  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

     H Vodafone είλαη αλψλπκε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο βάζεη 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ηελ νπνία έιαβε θαηφπηλ 

δηαγσληζκνχ απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ην επηέκβξην ηνπ 1992 (ΦΔΚ 587/30-9-

92). H εηαηξεία ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1992 ππφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία 

«ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΔΔΣ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «PANAFON», κε ηελ αξρηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ηδξπηξηψλ εηαηξεηψλ Intracom, Vodafone Group Plc θαη US West 

International B.V., ελψ ην Μάξηην ηνπ 2002 κεηνλνκάζηεθε ζε «VODAFONE 

ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΔΔΣ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VODAFONE – PANAFON». 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1998, μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαζψο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, έπαπζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. Αληηζηνίρσο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηακάηεζε θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Λνλδίλνπ. Η Vodafone 

Διιάδνο είλαη κέινο ηνπ νκίινπ Vodafone ν νπνίνο θαηέρεη εγεηηθή ζέζε 

παγθνζκίσο ζην ρψξν ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο κε έδξα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η 

εηαηξία παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ζε νηθηαθνχο 

θαη εηαηξηθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκφο ησλ πειαηψλ ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014 (έηνο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο), αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 3.000.000 ελεξγνχο 
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πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη πεξίπνπ 12.000 πειάηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

Δπίζεο δηαζέηεη δίθηπν ιηαληθήο πψιεζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 420 

θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα, ελψ ηελ πεξίνδν 2014 - 2015 απαζρνινχζε 1.430 άηνκα 

σο εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

     θνπφο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, κεηαμχ άιισλ είλαη: 

 

1. H εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θπςεισηήο 

κνξθήο, θαζψο θαη ε κειέηε, ζρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 

2. H πξνκήζεηα θαη ε δηαλνκή ηνπ εμνπιηζκνχ θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε 

ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα. 

3. Η παξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσλίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

4. Η πξνκήζεηα, εκπνξία θαη δηαλνκή ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, παληφο είδνπο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ελ γέλεη δηθηχσλ 

κεηαθνξάο ήρνπ, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ, θαη πξντφλησλ επηθνηλσλίαο, 

αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνρή ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ε πξνκήζεηα, 

εκπνξία θαη δηαλνκή εηδψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε πξνο ην θνηλφ ησλ σο άλσ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάζεζε 

ινγηζκηθνχ (software) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ. 

5. Η αλάπηπμε, παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε software (ινγηζκηθνχ) ζρεηηθνχ κε ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. 

6. Η παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, επηζθεπήο θαη, ελ γέλεη, ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ. 

7. Η παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά ήρνπ, εηθφλαο θαη 

δεδνκέλσλ, απνθιεηφκελεο κφλνλ ηεο παξνρήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φρη κέζσ 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέζνπ, ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ ην πεξηερφκελν απηφ έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη 

εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη, θαηά ην πξφηππν ησλ εληχπσλ εθεκεξίδσλ, εηδήζεηο γηα 

πνιηηηθά ή θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά ή πνιηηηζηηθά ή αζιεηηθά γεγνλφηα θαη 
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εθδειψζεηο, θαζψο θαη άξζξα, ζρφιηα, ζπλεληεχμεηο ή ζπδεηήζεηο γηα ηα ζέκαηα 

απηά. 

8. Η παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πην πάλσ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

9. Η παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

10. Η ίδξπζε ηδξπκάησλ κε θνηλσθειέο/θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. 

11. Η παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα / 

ππεξεζίεο ηεο. 

12. Η παξνρή ππεξεζηψλ είζπξαμεο πάζεο θχζεσο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ 

κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

13. Η πξνκήζεηα, εκπνξία, δηαλνκή θαη κεηαπψιεζε παληφο είδνπο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ, θαη ινγηζκηθνχ (software) 

θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, εκπνξία, δηαλνκή, κεηαπψιεζε θαη ππνζηήξημε ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ θαη ζπλαθνχο ινγηζκηθνχ. 

14. Η δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηζηνζειίδαο γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε πσιήζεσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηξίησλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε 

δηακεζνιάβεζε κε θέξδνο ζηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

ηξίησλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

15. Η αλάπηπμε, ηερληθή ππνζηήξημε θαη δηάζεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε 

παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

     3.3.3.2  Μεηνρηθό θεθάιαην θαη βαζηθνί κέηνρνη 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, ην θαηαβεβιεκέλν θαη εθδνζέλ 

κεηνρηθφ θεθάιαην
20

 ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαλ ζε 184.759.200 επξψ, πνζφ πνπ 

δηαηξείηαη ζε 513.220.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, αμίαο 0,36 επξψ ε θάζε κία. 

                                                           

20 Ωο κεηνρηθφ θεθάιαην νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζθέξνπλ νη θνξείο κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο 

θαηά ηελ ίδξπζε ηεο ή θαη αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηεο δσήο.Σν κεηνρηθφ θεθάιαην 

δηαθξίλεηαη ζε: i) Καηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην (νλνκαζηηθή αμία κεηνρήο * αξηζκφο κεηνρψλ) ii) Γηαθνξά 

“ππέξ ην άξηην“ απφ ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Αλ θπθινθνξήζνπλ κεηνρέο κε ηηκή δηάζεζεο πςειφηεξε ηεο 

πθηζηάκελεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηφηε ε δηαθνξά θαηαγξάθεηαη ζηνλ ελ ιφγσ Λνγαξηαζκφ θαη ζπληζηά 
“θαη‟ αλαινγία φθεινο” ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. 

 

http://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/08/metoxes-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/09/yper-to-artio-premium.html
http://www.euretirio.com/2012/09/auxisi-metoxikou-kefalaiou.html
http://www.euretirio.com/2010/06/onomastiki-axia.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logariasmos.html
http://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
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Η Vodafone Greece είλαη θαηά έκκεζν ηξφπν ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο εηαηξείαο 

Vodafone Group Plc. To 99,87% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαηέρεηαη κέζσ ηεο 

εηαηξείαο Vodafone Europe B.V., ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο νπνίαο αλήθεη, κέζσ 

άιισλ εηαηξεηψλ, ζηελ εηαηξεία Vodafone Group Plc.  

 

3.3.3.3 πκκεηνρέο ζε κεξίδηα άιισλ εηαηξηώλ 

 

Αθνινπζεί ιίζηα κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Vodafone Διιάδνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε, παξ. 5, ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο απηέο είραλ ηελ πεξίνδν θαηάζεζεο ηεο 

πξνζθνξάο 
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3.3.3.4 Οηθνλνκηθά κεγέζε 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013, φπσο 

απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2013, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). 
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    3.3.4  ηνηρεία γηα ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξία - Hellas On Line 

     3.3.4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

H Δηαηξεία πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο «HELLAS ON LINE 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» απφ ηε «ΓΙΟΤΝΙΜΠΡΔΪΝ (UNIBRAIN) 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ»  ε νπνία αθνινχζσο 

κεηνλνκάζηεθε ζε «HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (ζην εμήο HOL).  

Η HOL δξαζηεξηνπνηoχληαλ ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε 

απηψλ, παξέρνληαο ζρεηηθέο ππεξεζίεο (ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ) 

θαη παξάιιεια αζρνινχληαλ κε ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ζπζηεκάησλ πιηθνχ 

(hardware) θαη ινγηζκηθνχ (software) πςειήο ηερλνινγίαο. 

Παξείρε έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ην νπνίν θάιππηε πιήξσο ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηφζν ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ 

εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ. 

Η HOL, πξν ηεο ζπγρψλεπζεο, παξείρε ζηε Vodafone Διιάδνο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο θαη ηειεθσλία ρνλδξηθψο, ελψ επηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηε Vodafone δηέζεηαλ ζηελ αγνξά ζπλδπαζηηθά πξντφληα παθέησλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, internet θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε νηθηαθνχο πειάηεο, 

πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο θαη πςειφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο, κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο Vodafone. 

χκθσλα  κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζηνπ ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 

άιισλ:  

(α) Η εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, εκπνξία θαη 

δηάζεζε: δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θάζε κνξθήο αζχξκαηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ, ή ελζχξκαηνπ κέζνπ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηδίσο εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο, ηερληθά 

κέζα, ινγηζκηθφ θ.ιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  

(β) Η παξνρή δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη πάζεο θχζεσο δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ππεξεζηψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ππεξεζηψλ παξνρήο πεξηερνκέλνπ, 
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ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο, κέζσ δεκφζησλ δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιισλ δηθηχσλ ή ππνδνκψλ, ηα νπνία έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε θάζε είδνπο ηειεπηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3.3.4.2 Μεηνρηθό θεθάιαην  

Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, ην θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 56.521.026,90 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 

179.707.771 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε κία θαη ζε 

8.695.652 πξνλνκηνχρεο
21

 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε 

κία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Προνομιοφχεσ μετοχζσ είναι προνομιοφχα μερίδια ιδιοκτηςίασ μιασ εταιρίασ με περιςςότερα δικαιώματα 
πάνω ςτα κζρδη και τα περιουςιακά ςτοιχεία τησ από τισ κοινζσ μετοχζσ. 

http://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
http://www.euretirio.com/2010/08/metoxes-stocks.html
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3.3.4.3 Οηθνλνκηθά κεγέζε 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 01.01-30.09.2014 θαη ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν γηα ηε ρξήζε 2013, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ελδηάκεζεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν, νη νπνίεο 

ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Π.Υ.Α.).   

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

3.3.5 Σν πξνζθεξόκελν ηίκεκα 

Η Vodafone (ζην εμήο θαη Πξνηείλσλ) φξηζε σο πξνζθεξφκελν ηίκεκα ην πνζφ ησλ 

0,563 επξψ αλά κεηνρή ηεο HΟL, επηιέγνληαο λα θαηαβάιιεη ην ηίκεκα ηνηο 

κεηξεηνίο. πγθεθξηκέλα, ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα πεξηγξάθεηαη απφ ηα εμήο δχν 

ραξαθηεξηζηηθά : 

• Yπεξβαίλεη θαηά 14,7% ηε κεζνζηαζκηζκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο  ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηνπο έμη  κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά 

ηελ νπνία ε Vodafone θαηέζηε ππφρξενο γηα Γεκφζηα Πξφηαζε
22

, ε νπνία αλεξρφηαλ 

ζε 0,491 επξψ 

• Eίλαη ίζν κε ηελ πςειφηεξε ηηκή ζηελ νπνία ε αγνξάζηξηα απέθηεζε κεηνρέο ηεο 

εμαγνξάδνπζαο θαηά ηνπο δψδεθα κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο νξηζηηθήο 

ππνβνιήο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Δπηπιένλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο, ν πξνηείλσλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ απνδερφκελσλ κεηφρσλ
23

, ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ θαλνληζκφ 

εθθαζάξηζεο δηθαησκάησλ εθθαζάξηζεο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ 

κεηνρψλ ππέξ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. (Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.), αλεξρφκελσλ ζε 0,08% 

επί ηεο αμίαο κεηαβίβαζεο θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ επί ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο εμήο ηηκέο: ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηηκήκαηνο θαη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζηελ 

E.X.A.E. θαη κε ειάρηζηε ρξέσζε πνζνχ ίζε κε ην κηθξφηεξν κεηαμχ ησλ 20 επξψ ή 

ηνπ 20% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο γηα θάζε απνδερφκελν κέηνρν.  

Καηά ζπλέπεηα, νη απνδερφκελνη κέηνρνη ζα ιάβνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο, δίρσο ηελ επηβάξπλζε απφ ηα δηθαηψκαηα εθθαζάξηζεο, 

αιιά κεησκέλν θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ 0,20% θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ κεηνρψλ 

ζηελ αγνξάδνπζα εηαηξία. 

 

                                                           
22 Γεκφζηα Πξφηαζε λνείηαη ε ππνρξεσηηθή δεκφζηα πξφηαζε, ηελ νπνία απεπζχλεη ν Πξνηείλσλ 

(αγνξάζηξηα εηαηξία)  πξνο φινπο ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 
23 Απνδερφκελνο Μέηνρνο νξίδεηαη σο ν Μέηνρνο πνπ απνδέρεηαη λφκηκα, έγθπξα θαη εκπξφζεζκα ηε Γεκφζηα 

Πξφηαζεθαη πξνζθέξεη ηηο Μεηνρέο πνπ ηνπ αλήθνπλ ζηνλ Πξνηείλνληα 



91 
 

3.3.6  Υξεκαηνδόηεζε ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο - Γηαβεβαίσζε γηα 

ηελ ηθαλόηεηα ηεο αγνξάδνπζαο εηαηξίαο 

 

Ο πξνηείλσλ ρξεκαηνδφηεζε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απαηηήζεθε λα θαηαβάιεη ζηνπο 

απνδερφκελνπο κεηφρνπο θαη ζηελ Δ.Υ.Α.Δ, γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο, κε κεηξεηά πξνεξρφκελα απφ Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

εηαηξίαο. Σελ δηαβεβαίσζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Vodafone Διιάδνο λα θαηαβάιεη 

άκεζα θαη νινζρεξψο ηα αθφινπζα (α) θαη (β) παξείρε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

CITIBANK INTERNATIONAL Ltd.  

(α) πνζφ χςνπο 8.922.026,52 επξψ,  πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο HOL, ζηηο νπνίεο αθνξά ε Γεκφζηα Πξφηαζε, επί ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ησλ 0,563 επξψ αλά κεηνρή 

(β) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηθαησκάησλ εθθαζάξηζεο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ 

πξνηείλνληα θαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο νη νπνίνη απνδέρνληαη ηε Γεκφζηα 

Πξφηαζε ππέξ ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ. 

 

3.3.7  Πεξίνδνο απνδνρήο θαη αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο 

 

Ωο πεξίνδνο απνδνρήο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο, νξίζηεθε ε πεξίνδνο απφ ηηο 03/03 

2015 θαη  ψξα 08:00 (ψξα Διιάδνο) έσο ηηο 31/03/2015 κε ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δεκφζηαο πξφηαζεο νξίζηεθε πσο έπξεπε λα αλαθνηλσζνχλ εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο, ζην Ηκεξήζην Γειηίν Σηκψλ, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνηείλνληνο. 

 

3.3.8  Υξνληθό Δμαγνξάο – Απνινγηζκόο 

 

Η Vodafone Διιάδνο, ζηηο 25/11/2014, πξνέβε ζηελ αγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνχ 

παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Hellas On Line (72,75%), απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κεγαινκεηφρνπο, θαηαβάιινληαο γηα 130,736,813 θνηλέο κεηνρέο θαη 

ην ζχλνιν ησλ 8,695,652 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, πνζφ €82,699,671 . Έηζη, ε 

Vodafone κεηά απφ ηελ πξάμε απηή, θαηείρε ζπλνιηθά ην 91.18% ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Hellas On Line, 

ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ 18.43%, πνπ ήδε θαηείρε απφ πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2014, ε Vodafone  μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο 

πξφηαζεο ελεκεξψλνληαο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη ππνβάιινληαο ην ζρέδην ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ. Μέζσ ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο ε εηαηξία 

δεζκεχηεθε θαη ηειηθά απέθηεζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ, ηηο 

νπνίεο δελ θαηείρε, άκεζα ή έκκεζα, θαηά ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2014. πλεπψο, νη 

κεηνρέο πνπ απνηεινχζαλ ην αληηθείκελν ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο, αλέξρνληαη ζε 

15.847.294 κεηνρέο, 

 

 

3.3.9  Μειινληηθέο επελδύζεηο 

 

Γηα ηα επφκελα έηε, νη αλακελφκελεο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πξνυπνζέηνπλ επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζε θηλεηά θαη 

ζηαζεξά δίθηπα. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε δηθηχσλ λέαο γεληάο αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ απαηηνχκελε επξπδσληθή δπλακηθφηεηα πνπ ζα ππνζηεξίμεη λέεο 

ππεξεζίεο 5G. 

Οη εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ αλαθνηλψζεη επελδχζεηο 2,5 δηζ. € ζε ζηαζεξά θαη 

θηλεηά δίθηπα ηελ ηεηξαεηία 2017-2020, ψζηε λα πεηχρεη ε Διιάδα ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη ε ΔΔ γηα ηελ επξπδσληθφηεηα.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ επελδχζεσλ απηψλ ζα είλαη: 

 ππεξ-πςειέο ηαρχηεηεο mobile internet,  

 δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαηλνηφκσλ video streaming ππεξεζηψλ,  

 επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο 

 

Η πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζα δψζεη ψζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, σο δαπάλε 

κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ελψ νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ηα λέα δίθηπα ζα ππνζηεξίμνπλ επίζεο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

ηερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε θιάδνπο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, φπσο: 

 νη θηλεηέο εθαξκνγέο (mobile apps)  

 ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things) 

 νη απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο 
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3.4  πκπεξάζκαηα 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ πγρσλεχζεσλ θαη ησλ Δμαγνξψλ. Απφ ηελ 

ζεσξεηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη πσο νη ιφγνη θαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηελ ηαθηηθή απηή ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ επηδίσμή ηνπο, 

γηα εδξαίσζε θαη θπξηαξρία ζηελ αγνξά, αιιά θαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ 

δηαθξάηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρεκέλε 

έθβαζε κίαο ηέηνηαο θίλεζεο θαηέρνπλ ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε αθξηβήο εθηίκεζε 

ησλ κεγεζψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηφζν ην εζσηεξηθφ, φζν θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ. 

 Οη παξάγνληεο πνπ απαξαηηήησο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ πινπνίεζε κίαο πγρψλεπζεο ή Δμαγνξάο, ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθφ, ην πνιηηηθφ αιιά θαη ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ν δίθαηνο 

θαη ξεαιηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο – ζηφρνπ, απνηέιεζκα ην 

νπνίν επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. Η ιαλζαζκέλε ή ε αλεπαξθήο αμηνιφγεζε έρεη σο απνηέιεζκα κε 

ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απνθάζεηο πνπ δελ επλννχλ ην 

ζπκθέξνλ θαη ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο. 

ε ζπλέρεηα ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ησλ &Δ αθνινχζεζε κειέηε ηεο πεξίπησζεο 

εμαγνξάο ηεο HOL απφ ηελ Vodafone. Η ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά επηιέρζεθε γηαηί 

επίδξαζή ηεο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ 

έπεηηα θαη απφ νινθιήξσζή ηεο επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ηα κεξίδηα ζηελ αγνξά, 

πξνθαιψληαο αλαηξνπή ηεο κέρξη ηφηε παγησκέλεο θαηάζηαζεο πνπ ήζειε ηνλ ΟΣΔ 

ζε εγεηηθή ζέζε θαη φινπο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα πεξηνξίδνληαη ζε 

ρακειέο ζπλδξνκεηηθέο βάζεηο.   

ε επίπεδν θιάδνπ, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΔΣ, δηαπηζηψλεηαη 

πσο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ πιένλ ζηελ αγνξά έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η θαηλνηνκία, ε γξήγνξε αληαπφθξηζε, αιιά 

θαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή κία επηρείξεζε. Σν λέν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ησλ 
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πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, δηαδηθηχνπ θαη επηθνηλσληψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη εηαηξείεο θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα 

κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε παξφρνπο νινθιεξσκέλσλ ζπλδπαζηηθψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ιχζεσλ θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο 

ζπλεξγαζίεο κε θνληηλέο επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη εηαηξίεο 

θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ. Πξνθχπηεη επνκέλσο, πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αληαγσληζκνχ δε ζρεηίδνληαη πιένλ κε ηηο απιέο επηθνηλσληαθέο ιχζεηο, αιιά κε ηα 

λέα, θαηλνηφκα πξντφληα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε. 

Με δεδνκέλν φηη νη λέεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη  ζε πςειφηεξεο ηηκέο, 

δεκηνπξγείηαη φπσο είλαη αλακελφκελν κηα κεγαιχηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηηο 

εηαηξείεο, ε νπνία απμάλεη ζεκαληηθά ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ επελδπηηθψλ πιάλσλ. 

Έηζη, επεξεαζκέλε θαη ππνθηλνχκελε απφ ηελ εμέιημε ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν φκσο 

θαη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ ε Vodafone Διιάδνο απνθάζηζε λα 

επηδηψμεη ηελ απνξξφθεζε ηεο HOL ζηα πιαίζηα ηεο επηθξάηεζήο ηεο ζηελ αγνξά 

θαη ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ brand ηεο. 

Καηά ηελ εμαγνξά ηεο Hellas on Line απφ ηελ Vodafone, σο βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

ζπλεξγαζίαο νξίζηεθαλ νη αθφινπζνη : 

 

 Η δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ 

 Η αχμεζε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο βάζεο 

 Η αχμεζε ηνπ κέζνπ εζφδνπ αλα πειάηε (Average Revenue Per User) 

 H δεκηνπξγία θαη ε παξνρή λέσλ, θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 

 Η ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο, ε ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο ηεο Hellas on Line θαζψο 

επίζεο θαη ε δηάζεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ππφ λέα, 

εληαία εκπνξηθή νλνκαζία ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρεκέλε αθνχ κέρξη θαη ζήκεξα ε 

πιεηνλφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ έρνπλ επηηεπρζεί. 
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Δηδηθφηεξα, ε Vodafone πξνρψξεζε επηηπρεκέλα ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Hellas 

on Line  ζε επίπεδν ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

επηζηεγάδνληαο ηελ εκπνξηθή ζπλεξγαζία πνπ είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 2009.  

Παξάιιεια, ζηεξηδφκελε ζην δηεπξπκέλν δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο Hellas on Line ζηε ζρεηηθή αγνξά, ε Vodafone επέθηεηλε ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζε 

νηθηαθνχο θαη εηαηξηθνχο ζπλδξνκεηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ζπλδπαζηηθψλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ιχζεσλ ζηαζεξήο επηηάρπλε 

ηελ αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο, πνπ μεπέξαζε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνβιέςεηο, θαζηζηψληαο ηε Vodafone Διιάδαο ηνλ πιένλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελν 

πάξνρν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

Δπίζεο, ε παξνρή ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ελίζρπζε πεξεηαίξσ ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο αγνξάο 

πξνζθέξνληαο επέιηθηεο ιχζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ.  

Σέινο, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 -2016, πνπ ήηαλ ην ακέζσο επφκελν κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο εμαγνξάο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηηο ππεξεζίεο παξνπζίαζαλ 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο 

ζπλδξνκεηηθήο βάζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ηειεφξαζεο θαη ηεο ζηνρεπφκελεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Σαπηφρξνλα, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

δηαηεξήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ EBITDA
24

. 

 

ηνηρείν ην νπνίν επίζεο επαιεζεχεη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εηαηξίαο, απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο θαη έπεηηα, απνηειεί ην κειινληηθφ επελδπηηθφ ηεο πιάλν. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηα επφκελα έηε, ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηελ 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο, εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζηαζεξήο θαη 

θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο κε πςειέο 

ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ, ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο 

αχμεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο/internet θαη ηειεφξαζεο, ζηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ, θαζψο θαη ζηε ζπλερή επέλδπζε ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε απηψλ.  

                                                           
24

 EBITDA είναι τα αρχικά του Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization, ςυνεπώσ πρόκειται 
για μζγεθοσ που αναφζρεται  ςτα κζρδη μίασ επιχείρηςησ πριν αφαιρεθοφν τόκοι, φόροι, και απόςβεςη. 
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εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ 

δηθηχνπ Next Generation Access (NGA), θαζψο θαη ε εηζαγσγή ζε επξεία θιίκαθα, 

ππεξεζηψλ κεηάδνζεο απνθιεηζηηθά κε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ (Fiber to the Home), πνπ 

απνηεινχλ ηνλ πιένλ πξνεγκέλν ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ internet ππέξ-πςειήο 

ηαρχηεηαο. Υάξε ζην ηδηφθηεην δίθηπν NGA πνπ αλαπηχζζεη, ε Vodafone Διιάδαο 

πξνζβιέπεη ηφζν ζε βειηίσζε ησλ εκπνξηθψλ ηεο επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ιηαληθήο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εζφδσλ απφ ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο άιινπο παξφρνπο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet. 

πλνιηθά, ην επελδπηηθφ πιάλν ηεο Vodafone Διιάδαο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο 

€500 εθ. κέρξη ην 2020, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε κειινληηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ηεο Vodafone Διιάδνο απνζθνπψληαο ζηελ πιήξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο, επζπγξακκίδνληαο πιήξσο ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο κε απηφλ ηνπ Οκίινπ Vodafone πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

Vodafone Διιάδαο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

 

1. Άπθπο αναθοπάρ ζηη ζςμθωνία μεηαξύ ηων εηαιπιών Vodafone και ΗOL 

από ηην οικονομική διαδικηςακή εθημεπίδα capital.gr  22/08/2014 

 

« ε αλαθνίλσζή ηεο ε Vodafone Διιάδαο αλαθέξεη φηη ζπκθψλεζε κε ηηο εηαηξείεο 

Intracom Group θαη World Equities Investments Holdings SA γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πνζνζηνχ 72,7% πνπ απηέο θαηέρνπλ ζηελ hellasonline, ζηελ ηηκή ησλ € 72,7 

εθαη.  Η Vodafone Διιάδαο θαηέρεη ήδε 18,4% κεξίδην ζηελ hellasonline θαη κε ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο ζπκθσλίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζα αλέιζεη ζην 91,2%. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπκθσλία ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Vodafone Διιάδαο θ. Γιαχθνο 

Πεξζηάλεο δήισζε ζρεηηθά: «Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία ε νπνία ζα επηηαρχλεη ηε 

ζηξαηεγηθή καο γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο θαη 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. ηφρνο καο είλαη λα 

πξνζθέξνπκε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηψλ καο,  κέζα απφ έλα απφ ηα πην αλεπηπγκέλα δίθηπα ζηελ 

Διιάδα. Η Vodafone ζα ζπλερίζεη λα επελδχεη ζηε ρψξα ζε ππνδνκέο θαη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ νηθνλνκία». 

 

Σέινο ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Vodafone ππνγξακκίδεηαη φηη "Με επίθεληξν ηε 

βέιηηζηε εκπεηξία ηνπ πειάηε θαη κέζσ ησλ αμηφπηζησλ δηθηχσλ θηλεηήο θαη 

ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο, ε Vodafone Διιάδαο ζα πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο, παιηνχο θαη λένπο, κνλαδηθέο ιχζεηο επηθνηλσλίαο κε αμεπέξαζηε 

πνηφηεηα. Με επελδχζεηο ζε ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ, πνπ αγγίδνπλ ηα   ηξία 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ε Vodafone παξέρεη ηηο πιένλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθνχ internet. Οη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζην δίθηπν ηξίηεο 

θαη ηέηαξηεο γεληάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

hellasonline, ζα εληζρχζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηδηψηεο 

http://www.capital.gr/tag/vodafone-elladas
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θαη επαγγεικαηίεο, ψζηε λα απνιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θηλεηήο θαη 

ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο θάζε ζηηγκή φπνπ θη αλ βξίζθνληαη". 

 

Έλαληη 57,2 εθαη. επξώ ην πνζνζηό ηεο Intracom  

Δίρε πξνεγεζεί αλαθνίλσζε ηεο Intracom ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη πξνρσξάεη 

ζηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο πνπ δηαζέηεη ζηελ HOL (πνζνζηφ 57,24%) πξνο ηελ 

Vodafone. Όπσο αλαθεξφηαλ ζηελ αλαθνίλσζε: «ε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ 

αλαθνηλψζεσλ, ε Intracom Holdings, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο κεηφρνπ ηεο Hellas 

Οnline ειέγρνπζα άκεζα θαη έκκεζα ην 57,24% απηήο, θαη ε Vodafone-Panafon, σο 

κέηνρνο επίζεο θαηά 18,43% ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο, αλαθνηλψλνπλ φηη νη δχν Όκηινη 

ππέγξαςαλ δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ 

Intracom Holdings ζηελ Hellas Online, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηηο Κνηλέο 

Ολνκαζηηθέο κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ κεηνρέο  πνζνχ € 57,2 εθαη.. Μέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ην ηίκεκα ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί αλαιφγσο 

γεγνλφησλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Η 

νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο ππφθεηηαη ζε φξνπο θαη αηξέζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ ησλ αξκφδησλ Αξρψλ». 

 

ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία, o Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Intracom Holdings 

θαη ηεο Hellas online θ. Κσλζηαληίλνο Κφθθαιεο δήισζε: «Δίλαη κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο ζηε ρψξα καο, θαζψο απνηειεί ςήθν εκπηζηνζχλεο γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ έλαλ παγθφζκην θνινζζφ θαη αλαγλψξηζε 

ηεο αμίαο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζηε Hellas online ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η εμέιημε 

απηή ζπκβαδίδεη κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο γηα ζχγθιηζε θαη ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα πεξαηηέξσ επελδχζεηο θαη αλάπηπμε 

ζηνλ επξπδσληθφ θιάδν. Δίκαζηε ηδηαίηεξα πεξήθαλνη δηφηη κέζα ζε 8 ρξφληα ε 

Hellas online θαηάθεξε λα εμειηρζεί απφ έλαλ κεηαπσιεηή πάξνρν ππεξεζηψλ 

internet ζε έλαλ ηζρπξφ πξσηαγσληζηή ηνπ ηνκέα ησλ νινθιεξσκέλσλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, γηα ηνλ Όκηιν Intracom Holdings, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκθσλία κε ηδηαίηεξα επσθειείο φξνπο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, απνθέξεη 

ξεπζηφηεηα πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ εηζεγκέλε ηελ πινπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ζε 

ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.» 

http://www.capital.gr/tag/hellas-online


99 
 

 

Ση απαληά ε HOL ζε επηζηνιή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 

Η HOL απφ ηελ πιεπξά ηεο ζε απάληεζε ηεο ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 4237/22.08.2014 

επηζηνιήο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ "επί ζεκεξηλνχ δεκνζηεχκαηνο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, παξαπέκπεη ζηελ απφ 22.08.2014 Αλαθνίλσζε ηεο κεηφρνπ ηεο 

Intracom Holdings". 

Όπσο αλαθέξεη ε HOL ζα δεκνζηνπνηήζεη εγθαίξσο, ζχκθσλα κε ην λφκν, αιιά θαη 

θαηά ηελ πάγηα πνιηηηθή ηεο γηα ηελ πιήξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θάζε πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο. 

Νωπίηεπα ηο Capital.gr μεηέδιδε ηα εξήρ: ε ηειηθφ ζηάδην βξίζθεηαη ζχκθσλα κε 

απφιπηα δηαζηαπξσκέλεο πεγέο ε ζπγρψλεπζε ησλ δπν ηειεπηθνηλσληαθψλ 

εηαηξεηψλ.  

Η ππφζεζε πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ζρεδφλ δπν ρξφληα θηάλεη ζην ηέινο ηεο θαζψο 

ζχκθσλα κε ζπγθιίλνπζεο πιεξνθνξίεο απφ ζηειέρε ηεο αγνξάο ηηο επφκελεο ψξεο 

ζα ππάξμνπλ επίζεκεο αλαθνηλψζεηο.  

Οη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ην ζπλνιηθφ «enterprise value» ηεο HOL πξνζεγγίδεη ηα 

320 εθαη. επξψ θαη θπζηθά ε ζπγρψλεπζε ηειεί ππφ ηηο εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ θαη θπξίσο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηεο ΔΔΣΣ.  

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ  πξψηε κεγάιε ζπγρψλεπζε ζηνλ θιάδν ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ παξ΄ φ,ηη εδψ θαη θαηξφ θπνθνξνχληαη θαη άιιεο ζπλεξγαζίεο νη 

νπνίεο σζηφζν δελ έρνπλ επνδσζεί αθφκε.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή δεκηνπξγεί έλα νξφζεκν ζηελ αγνξά 

πνπ πξνθαλψο επεξεάδεη θαη ηηο ππφινηπεο δηαπξαγκαηεχζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηή ηεο απφθηεζεο απφ Vodafone - Wind ηνπ νκίινπ Forthnet πνπ εθηφο απφ ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο εκπεξηέρεη θαη ηε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε.  

 

H Hellas online πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 

2008 απνηειεί ηνλ πάξνρν LLU κε ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο / ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα 

πνπ μεπεξλνχλ ηα 440 εθαη. επξψ. Η ζπλνιηθή LLU πειαηεηαθή βάζε ηεο -ζηηο 

31.12.2013- λα αλέξρεηαη ζε 519.072 πειάηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 27,1% κεξίδην 

αγνξάο. 
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Με ηε Vodafone, κέζσ κεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο θαη εκπνξηθψλ ζπλεξγεηψλ, δηαζέηεη 

κε ζπλδπαζηηθά παθέηα θηλεηήο, ζηαζεξήο θαη adsl internet, γηα νηθηαθνχο 

ζπλδξνκεηέο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο. 

Η ζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξεηψλ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2007, φηαλ ε 

εηζεγκέλε ζχλαςε εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Vodafone Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε Hellas online παξέρεη ζηελ Vodafone Διιάδνο κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο 

ρνλδξηθήο. Σν 2010 ε Vodafone Διιάδνο απέθηεζε πνζνζηφ 18,50% ηεο Hellas 

online. » 

 

2.  Σςνέσιζη Σηπαηηγικήρ εξαγοπών από ηην Vodafone Ελλάδαρ -  Ανακοίνωζη 

ηηρ  εηαιπίαρ ζηιρ 28/01/2018 : 

 

“”υμφωνία για την εξαγορϊ της Cyta Hellas υπϋγραψε η Vodafone Ελλϊδας “” 

 

H Vodafone Διιάδαο αλαθνηλψλεη φηη νινθιήξσζε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο 

πψιεζεο κεηνρψλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηεο Cyta Hellas κε ηελ Αξρή 

Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (ΑΣΗΚ), ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθήξπμεο ηεο Vodafone 

Διιάδαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΣΗΚ σο πξνηηκεηένπ επελδπηή γηα ηελ 

εμαγνξά ηεο εηαηξίαο. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ, ε Vodafone 

θαηέζεζε κία ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή  πξνζθνξά, χςνπο 118 εθαη. επξψ, πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο Cyta Hellas. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ζα απαηηεζεί ε ζπλαθφινπζε έγθξηζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). 

Ο θ. Υάξεο Μπξνπκίδεο, πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Vodafone Διιάδαο 

δήισζε: «H Vodafone Διιάδαο ζπλερίδεη ηηο κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Η 

εμαγνξά ηεο Cyta Hellas, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζα εληζρχζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ζηφρν καο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Vodafone ζε έλαλ ζχγρξνλν 

πάξνρν νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, ζα 

απνηειέζεη επθαηξία γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ δχν εηαηξηψλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπο, λα αλαδείμνπλ ην ηαιέλην θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, αιιά θαη λα 



101 
 

εκπινπηίζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Η επέθηαζε ησλ δηθηχσλ καο θαη ε ελίζρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο ζα δψζεη αθφκε κεγαιχηεξε αμία ζηε Vodafone Διιάδαο θαη ζα 

έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε δηεπξπκέλε βάζε πειαηψλ καο, αιιά θαη 

επξχηεξα γηα ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο». 

 

3. Η μάση για ηην εξαγοπά ηηρ Forthnet – Απθπο ηος CNN Greece ηον Ιανοςάπιο 

ηος 2018 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο ηεο Cyta Hellas, ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο -θαη φρη κφλν- ζηξέθεηαη πιένλ πξνο ηελ πεξίπησζε ηεο 

Forthnet κε ηε δηαδηθαζία ηνπ due diligence λα βξίζθεηαη πιένλ ζε πιήξε εμέιημε.  

Πξνο πψιεζε είλαη ν πιήξεο έιεγρνο ηεο Forthnet θαζψο νη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο 

έρνπλ απνθαζίζεη λα πνπιήζνπλ ηφζν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηαηξεία, ε νπνία 

αλέξρεηαη πιένλ ζε 32,8%, φζν θαη ηηο ππφινηπεο νκνινγίεο πνπ δηαζέηνπλ θαζψο θαη 

ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ γλσζηνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. Πξαθηηθά, ν 

ληθεηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία «ηξέρεη» ε Nomura International, ζα απνθηήζεη ην 

70% ηεο Forthnet, ε νπνία ππελζπκίδεηαη πσο έρεη έλαλ δαλεηζκφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 

255 εθαη. επξψ. 

Οη πιεξνθνξίεο θάλνπλ ιφγν γηα 7 ελδηαθεξφκελα ζρήκαηα. Έλα εμ απηψλ 

απνηειείηαη απφ ηηο Vodafone Διιάδνο θαη Wind Διιάο, νη νπνίεο θηλνχληαη καδί 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αιιά δελ ζεσξνχληαη σο ην θαβνξί γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ ειέγρνπ ηεο Forthnet, παξά ην γεγνλφο φηη παξακέλνπλ κέηνρνη ηεο ηειεπηαίαο, 

έζησ θαη κε ρακειά πνζνζηά. 

Απφ εθεί θαη πέξα, ππάξρνπλ 6 επελδπηηθά funds πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ 

θαη θέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ due diligence, γηα ηελ νπνία αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ παξάπνλα αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα εγγξάθσλ θαη 

αξρείσλ. Σα ελδηαθεξφκελα funds είλαη ην Apollo Global Management, ε Providence, 

ε Pillarstone, ε Odyssey Consulting Management, ε Golden Tree Asset Management 

θαη ε Cyrus. Η Providence θέξεηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ φκηιν Antenna, ελψ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη Golden Tree θαη Cyrus είλαη δχν εθ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/20957/cyta-elladas
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/7965/forthnet
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Wind Διιάο. Η ηειεπηαία κεηά ηελ «απψιεηα» ηεο Cyta Hellas είλαη ν πάξνρνο πνπ 

δείρλεη λα «ρξεηάδεηαη» πεξηζζφηεξν ηε Forthnet. 

Η «κάρε» πάλησο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έρεη ήδε μεθηλήζεη, θαζψο νη ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε Odyssey Consluting Management, κία εηαηξεία πνπ 

εδξεχεη ζηελ Κχπξν αιιά θέξεηαη λα ειέγρεηαη απφ Διιελνακεξηθαλνχο 

επηρεηξεκαηίεο, πνπ δεηά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ Golden Tree, Cyrus θαη Providence, 

ππνζηεξίδνληαο πσο δελ έρνπλ θαηαζέζεη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο. 

Σν επηθξαηέζηεξν ζελάξην κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ ηεο αγνξάο είλαη φηη ε Forthnet 

ζα θαηαιήμεη ζηνλ έιεγρν θάπνηνπ εθ ησλ ελδηαθεξφκελσλ funds, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ηελ πνπιήζεη είηε νιφθιεξε είηε ηκεκαηηθά. 

Πηζαλφηεξνο ππνςήθηνο αγνξαζηήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη θάπνηνο απφ 

ηνπο πθηζηάκελνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ηεο ρψξαο. 
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