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Περίληψη 

 

Οι στόχοι και οι αποφάσεις που απασχολούν σε μόνιμη βάση τις επιχειρήσεις είναι πολλές 

και με διαφορετικό βαθμό σπουδαιότητας η καθεμία. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν 

την κατάλληλη κάθε φορά στρατηγική κίνηση η οποία θα τους δώσει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα και επομένως το μέγιστο δυνατό κέρδος. Σημαντική κατηγορία αποφάσεων είναι 

αυτή που αφορά τους τρόπους εκείνους που θα επιλέξει η επιχείρηση ώστε να μπορέσει να 

αναπτυχθεί σε μέγεθος κεφαλαίου αλλά και σε μέγεθος μεριδίου αγοράς. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των 

εταιρειών και με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

 Θα προσδιορίσουμε τις ακριβείς έννοιες των εξαγορών (Ε) και των συγχωνεύσεων (Σ) και 

θα αναλύσουμε τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αυτές τις πράξεις. Θα 

περιγράψουμε τα στάδια που ακολουθούν οι διαδικασίες εξαγοράς ή συγχώνευσης και τις 

ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση  αυτών μετά την υπογραφή της εκάστοτε 

συμφωνίας. Θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε την απόδοση και την 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων και να 

αναφέρουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν σε επιτυχία ή αποτυχία. Στο τέλος του πρώτου 

και θεωρητικού μέρους της εργασίας θα εξετάσουμε την επίδραση αυτών των στρατηγικών 

στα κέρδη της επιχείρησης, στην τιμή της μετοχής της και στο μέρισμα.  

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος με την βοήθεια μελέτης περίπτωσης δύο μεγάλων 

ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών (ΑΝΕΚ και Μινωικές Γραμμές) θα δούμε τα 

αποτελέσματα που είχε η διαδικασία εξαγοράς στην οποία εμπλέκεται η μία εκ των δύο και 

με τη χρήση βασικών αριθμοδεικτών θα συγκρίνουμε τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση 

πριν και μετά από αυτή. 
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Mergers and acquisitions as business strategies 

Keywords: {Mergers, Acquisitions, Financial ratios, Markets, Collusion} 

Abstract 

 

There is a great range of business goals and strategic decisions. Firms are supposed to make 

in each case the right strategic decision that will lead them to the best outcome and therefore, 

the maximum profit. Firms, for instance, have to decide upon how they will increase their 

market share or how they will achieve a capital expansion. In this context, firms may pursue 

business strategies such as mergers and acquisitions. These latter are in the core of the 

analysis of this dissertation. 

This dissertation is structured as following: We shall first rigorously define the concepts of 

mergers (M) and acquisitions (A) and discuss the main reasons that make them predominant 

business strategies. Within this discussion, we describe all the stages of a merger or an 

acquisition and also the necessary actions that should follow any agreement of this kind. We 

aspire to present here an evaluation of the performance and the efficiency of a strategic 

development achieved via a merger or an acquisition and list the factors that contribute to 

either the success or failure. At the end of this first and theoretical part of this dissertation, we 

examine the implications of these strategies on the firm’s profits, stock price and dividend. 

In the second part, we focus on the case study of two big Greek shipping companies (Anek 

and Minoan Lines) and we present and discuss the results of the acquisition of one of these by 

a third company. We finally compare their financial position after the acquisition by using a 

number of standard financial ratios. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των εννοιών αλλά και των διαφόρων 

τύπων εξαγορών και συγχωνεύσεων που απαντώνται στις μέρες μας, ως βασικών τρόπων 

υλοποίησης στρατηγικών ανάπτυξης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.   

Ο συνεχής και αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, η ανάγκη των 

επιχειρήσεων για διαρκή κερδοφορία, καθώς και οι προκλήσεις των αγορών είναι μερικοί από 

τους λόγους που δικαιολογούν την ανάγκη για εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

Η πραγματοποίησή τους κάθε άλλο από απλή θα πρέπει να θεωρείται. Αντίθετα, απαιτείται 

προσεκτική μελέτη από τα μέρη που επιδιώκουν τη συνένωση, ώστε αυτή να 

πραγματοποιηθεί με τους ευνοϊκότερους και για τις δύο πλευρές όρους. Επιπλέον θα πρέπει 

να διασφαλίζεται η οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της νέας εταιρείας. 

 

1.2 Ορισμοί των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών 

Στην σημερινή εποχή ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που προκύπτει από τη διεθνοποίηση των 

αγορών προσφέρει γόνιμο έδαφος για επιχειρηματικές συμπράξεις. Οι δραστηριότητες αυτές 

μέσα από την αλλαγή της εταιρικής διάρθρωσης έχουν ως βασικό στόχο την περαιτέρω 

ενδυνάμωση της στην αγορά. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές. 

Συγχώνευση (merger) καλείται η συνένωση δύο ή περισσοτέρων οικονομικών μονάδων 

επί ίσων όρων, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση τόσο της 

παραγωγικότητας όσο και της αποτελεσματικότητας τους.1 Στη συγχώνευση, συνήθως, οι 

εταιρείες συνενώνονται κάτω από το όνομα και την ταυτότητα μίας εξ αυτών. Υπάρχει όμως 
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και η περίπτωση μετά τη συγχώνευση να τερματίζεται η προηγούμενη νομική ισχύς των 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος σε αυτή, και να αποτελούν μία καινούρια εταιρεία από 

κοινού. Οι δύο εταιρείες μέσω μιας αμοιβαίας συμφωνίας μετατρέπονται ουσιαστικά σε μία 

ενιαία νομική οντότητα που συνδυάζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις διαδικασίες και τους 

πόρους των δύο εταιρειών. Αυτή η διαδικασία γίνεται με τους μετόχους να παραχωρούν τις 

μετοχές των εταιρειών προ της συγχώνευσης, σε αντάλλαγμα μετοχών της νεοϊδρυθείσας 

εταιρείας.   

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

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

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ανθρώπινου κεφαλαίου, κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας και πολλοί ακόμα λόγοι που οδηγούν 

σε αυτή. Μέσω της συγχώνευσης μία εταιρεία μπορεί να αυξήσει το εύρος των 

προσφερόμενων προϊόντων της στους καταναλωτές, να δημιουργήσει μεγαλύτερες υποδομές 

και να αποκτήσει μεγαλύτερο δίκτυο διανομής.  

Εξαγορά (acquisition) καλείται η εταιρική πράξη κατά την οποία μια εταιρεία αγοράζει τα 

περιουσιακά στοιχεία (μετοχές) μιας εταιρείας-στόχου προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο 

της.2 Οι εξαγορές αποτελούν συχνά μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης μιας εταιρείας όταν 

θεωρείται πιο συμφέρον να αναλάβει τη λειτουργία μιας υπάρχουσας επιχείρησης αντί να 

ιδρύσει μία από την αρχή. Συνήθως η εταιρεία-αγοραστής προσφέρει ένα premium επί της 

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

μετόχους να πωλήσουν τις μετοχές τους. 

Οι εξαγορές γίνονται είτε με μετρητά, είτε με ανταλλαγή μετοχών της αγοράστριας 

εταιρείας είτε είναι ένας συνδυασμός των δύο. Τα χρήματα που λαμβάνει η εταιρεία-στόχος 

από την εξαγορά, επιστρέφονται στους μετόχους της ως μέρισμα ή μέσω της εκκαθάρισης. 

Για την εξαγορά μιας επιχείρησης αρκεί η κατοχή τουλάχιστον του 50% των μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου, συν μία. 

Σκοπός της εξαγοράς μπορεί να είναι η επέκταση της εταιρείας με αύξηση του μεριδίου 

αγοράς της, η απόκτηση πρόσβασης σε συγκεκριμένους προμηθευτές που ενδέχεται να έχουν 

φυσικό μονοπώλιο, η απόκτηση πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και αγορές, η επίτευξη 

συνεργειών ή η αξιοποίηση καλύτερα αναπτυγμένων δικτύων διανομής. Επιπλέον μπορεί να 

αποσκοπεί σε μείωση του ανταγωνισμού, αύξηση πωλήσεων και κερδών της, ενδυνάμωση 
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του εύρους των προϊόντων που προσφέρει, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της ή απόκτηση 

ισχυρού brand, απόκτηση κυριαρχίας ή ακόμα και μονοπωλίου σε μια αγορά. 

1.3 Διαφορά μεταξύ Συγχώνευσης και Εξαγοράς 

Η διαφορά μεταξύ συγχώνευσης και εξαγοράς είναι ότι στην εξαγορά τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και του Παθητικού (Καθαρή Θέση + Υποχρεώσεις) της επιχείρησης που 

πωλείται απορροφούνται από την εταιρεία-αγοραστή.3  

Η εταιρεία-αγοραστής είτε διαπραγματεύεται με τη διοίκηση της εταιρείας-στόχου είτε 

μπορεί να κάνει μια δημόσια προσφορά απευθείας στους μετόχους της εταιρείας που θέλει να 

αγοράσει. Το ποσό που καταβάλλεται πάνω από τη λογιστική αξία της αποκτηθείσας 

επιχείρησης, καταγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις ως υπεραξία. 

Αντιθέτως στη περίπτωση της συγχώνευσης δύο ή περισσότερες εταιρείες ενώνονται για 

να σχηματίσουν μια νέα εταιρεία (νομική οντότητα). Σε αυτή την περίπτωση οι μετοχές των 

δύο εταιρειών ανταλλάσσονται με μετοχές της νέας εταιρείας.  

 

1.4 Τύποι Συγχωνεύσεων 

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δύο ειδών συγχωνεύσεις. 

Από τη μία υπάρχουν οι οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers) στις οποίες εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο αποφασίζουν να ενωθούν. Η συνένωση αυτού του 

τύπου δε μεταβάλλει ουσιαστικά την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών. Το κυριότερο 

πλεονέκτημά τους είναι η μείωση του ανταγωνισμού, η εξάλειψη διπλών υπηρεσιών 

(λογιστήριο, marketing), και η παροχή πιο βελτιωμένων προϊόντων. Στην Ελλάδα, οριζόντιες 

συγχωνεύσεις συναντώνται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, τον κατασκευαστικό και στον 

κλάδο των τροφίμων.  

Από την άλλη, υπάρχουν οι κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers) ανάμεσα σε εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για 

παράδειγμα, στη βιομηχανία πετρελαίου, μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

που ειδικεύονται στην διαδικασία άντλησής του και σε εκείνες που αναλαμβάνουν τη 

μετατροπή του σε καύσιμα και άλλα υποπροϊόντα. Μία τέτοια συγχώνευση δίνει την ευκαιρία 
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στην επιχείρηση να επεκταθεί, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες που αποτελούσαν 

προγενέστερο ή μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγής της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

οριζόντιες συγχωνεύσεις, πραγματοποιούνται μεταξύ ανταγωνιστών, ενώ οι κάθετες ανάμεσα 

σε συμπληρωματικές επιχειρήσεις που τις διέπει σχέση ʺ προμηθευτή-πελάτη ʺ.   

Ακόμα, υπάρχουν οι συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών που αναπτύσσονται σε 

διαφορετικούς τομείς της οικονομίας οι λεγόμενες συγχωνεύσεις ετεροειδών δραστηριοτήτων 

(conglomerate mergers). Αυτές πραγματοποιούνται με σκοπό να περιοριστεί ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος μέσα από την διαφορετική δραστηριοποίηση. Στις συγχωνεύσεις 

αυτές περιλαμβάνονται οι συγχωνεύσεις επέκτασης αγοράς (market extension merger), στις 

οποίες οι εταιρείες πωλούν παρόμοια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές, και οι συγχωνεύσεις 

επέκτασης προϊόντων (product extension merger), στις οποίες πωλούνται διαφορετικά αλλά 

ομοειδή προϊόντα στην ίδια αγορά.  

Τέλος, υπάρχει και η κυκλική συγχώνευση (circular merger) όπου ενώνονται εταιρείες με 

διαφορετικό εύρος προϊόντων αλλά λειτουργούν στην ίδια αγορά και έχουν παρόμοια 

κανάλια διανομής.4 Σκοπός μιας τέτοιας συγχώνευσης είναι η αύξηση του εύρους των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και η αύξηση του μεριδίου 

αγοράς. 

1.5 Τύποι Εξαγορών 

Και στην περίπτωση των εξαγορών απαντώνται διάφορα είδη. Η απλούστερη μορφή είναι η 

φιλική εξαγορά (friendly takeover). Σε αυτήν η εξαγορά έχει εγκριθεί από τη διοίκηση της 

εταιρείας-στόχου. 

Από την άλλη η επιθετική εξαγορά (hostile takeover) επιτρέπει σε μια εταιρεία να 

αποκτήσει μια εταιρεία της οποίας η διοίκηση δε το επιθυμεί. Η εξαγορά θεωρείται επιθετική 

αν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας-στόχου απορρίψει την προσφορά, αλλά ο 

αγοραστής (bidder) εξακολουθεί να την επιδιώκει κάνοντας προσφορά απευθείας στους 

μετόχους προκειμένου να τους πείσει να πουλήσουν τις μετοχές τους. Εναλλακτικά, μπορεί 

να αγοράζει κρυφά μετοχές της εταιρείας-στόχου το Χρηματιστήριο για να αποκτήσει έλεγχο 

στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να εγκρίνει την εξαγορά. Αποτέλεσμα της επιθετικής 

εξαγοράς μπορεί να είναι η αποχώρηση βασικών στελεχών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
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έστω και προσωρινή πτώση της αγοραίας αξίας (τιμή μετοχής) της εταιρείας-στόχου. Επίσης, 

λόγω του ότι στην επιθετική εξαγορά η εταιρεία-αγοραστής δεν έχει πρόσβαση στα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας-στόχου, μπορεί 

να προκύψουν έξοδα ή να υπάρχουν κρυφά κόστη τα οποία τελικά να καταστήσουν την 

εξαγορά ζημιογόνα ή μη συμφέρουσα. 

Ένα άλλο είδος εξαγοράς είναι η αντίστροφη εξαγορά (reverse takeover) κατά την οποία 

μια ιδιωτική εταιρεία που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο, με σκοπό να εισέλθει σε 

αυτό αποφεύγοντας τα κόστη, τα έξοδα και τις χρονοβόρες διαδικασίες που θα έπαιρνε μια 

διαδικασία συμβατικής δημόσιας προσφοράς. Η διαδικασία γίνεται με την ιδιωτική εταιρεία 

να αγοράζει αρκετές μετοχές της δημόσιας ώστε να αποκτήσει τον έλεγχό της. Οι μέτοχοι της 

ιδιωτικής εταιρείας τότε ανταλλάσσουν τις μετοχές τους με μετοχές της δημόσιας εταιρείας 

και έτσι μετατρέπουν την εταιρεία τους σε δημόσια. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της 

αντίστροφης εξαγοράς είναι ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο στη περίπτωση της συμβατικής 

δημόσιας προσφοράς εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κι 

άλλους εξωγενείς παράγοντες στους οποίους η διοίκηση της εταιρείας έχει ελάχιστη ή και 

καθόλου επιρροή. 

Υπάρχει επίσης και εξαγορά Split and Sell σύμφωνα με την οποία συνήθως εξαγοράζεται 

μια εταιρεία με στόχο περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία της, είτε αυτό είναι το πελατολόγιό 

της, είτε τα δίκτυα διανομής, είτε η τεχνογνωσία.5 Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα 

περιουσιακά στοιχεία της μεταπωλούνται ώστε να επανακτηθεί μέρος του κόστους εξαγοράς 

της εταιρείας. 

Άλλο ένα είδος αποτελεί η εξαγορά Backflip στην οποία η εταιρεία-αγοραστής 

μετατρέπεται σε θυγατρική της εταιρείας-στόχου που εξαγοράστηκε.6 Αυτό μπορεί να συμβεί 

όταν μια μεγαλύτερη αλλά λιγότερο γνωστή εταιρεία αγοράζει μια εταιρεία που διαθέτει ένα 

πολύ γνωστό εμπορικό σήμα. 

Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση των Μοχλευμένων Εξαγορών (leveraged buyouts) οι 

οποίες χρηματοδοτούνται μέσω δανείων και το χρέος μεταφέρεται στον ισολογισμό της 

εξαγορασθείσας εταιρείας.7 Η εταιρεία έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να εξοφλήσει το 

δάνειο. Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά από τις εταιρείες ιδιωτικών 
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επενδυτικών κεφαλαίων (private equity companies). Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος 

δανειοδότησης φτάνει το 80% του απαιτούμενου κεφαλαίου, κάτι που σημαίνει ότι η 

εταιρεία-αγοραστής οφείλει να καταβάλλει μόλις το 20% της τιμής αγοράς.   

 

Πίνακας 1.1:Ορολογία Εξαγορών και Συγχωνεύσεων  

Μαύρος Ιππότης (black knight) Μια εταιρεία που επιχειρεί την επιθετική 

εξαγορά μιας άλλης 

Λευκός Ιππότης (white knight) 

Μια τρίτη εταιρεία που παρεμβαίνει είτε 

εξαγοράζοντας, είτε συγχωνευόμενη με το 

¨θύμα¨, ώστε να αποτρέψει την εξαγορά από 

τον μαύρο ιππότη  

Άμυνα πάκμαν (pac man defense) 
Η εταιρεία που είναι ο στόχος της επιθετικής 

εξαγοράς κάνει μια αντιπροσφορά για την 

εξαγορά του ίδιου του υποψήφιου αγοραστή 

¨Καμένη Γη¨ 

Πώληση ή καταστροφή ή απειλή 

καταστροφής των στοιχείων εκείνων που 

περισσότερο από όλα επιδιώκει να αποκτήσει 

ο επιθετικά εξαγοράζων, ώστε πλέον η 

εξαγορά να μην είναι ελκυστική  

¨Πράσινη επιστολή¨ (Green Mail) 

Γίνεται προσφορά στον ¨επιδρομέα¨ να 

εξαγοραστεί από την επιχείρηση-στόχο, σε 

πολύ δελεαστική τιμή, το τμήμα των μετοχών 

που αυτός ήδη  κατέχει. Ως αντάλλαγμα η 

επιχείρηση ¨επιδρομέας¨ αποσύρεται από τη 

διεκδίκηση εξαγοράς της επιχείρησης-στόχου   

Κώνειο (poison pill) 

Το θύμα προχωρά στην εξαγορά ή στη 

συγχώνευση με άλλη εταιρεία με τρόπο που 

να γίνεται οικονομικά ή διαρθρωτικά 

λιγότερο ελκυστικό για τον αγοραστή 

Χρυσή Μετοχή (golden share) 

Το δικαίωμα που διατηρεί το κράτος σε 

ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις να προβάλλει 

βέτο σε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου  

Σκαντζόχοιρος (porcupine) 

Σύνθετη συμφωνία μεταξύ προμηθευτών, 

πελατών και πιστωτών που δυσκολεύει την 

ενσωμάτωση της εταιρείας στις 

δραστηριότητες ενός πιθανού εξαγοραστή 

Χρυσό αλεξίπτωτο (golden parachute) 

Οι όροι στα συμβόλαια των διευθυντικών 

στελεχών που καθιστούν εξαιρετικά 

δαπανηρή την απόλυσή τους σε περίπτωση 

εξαγοράς της εταιρείας  
Πηγή: Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
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Σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκόπιμη την παράθεση ενός πίνακα με το γλωσσάριο των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων που περιλαμβάνει πολύτιμα στοιχεία για τη περαιτέρω 

κατανόηση του φάσματος αυτών.  

1.6 Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας, σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο είδαμε τις έννοιες της συγχώνευσης και της 

εξαγοράς, δύο κύριων τρόπων με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να αποκτήσει μια άλλη 

εταιρεία.  

Η συγχώνευση είναι συνήθως λιγότερο δαπανηρή, αλλά απαιτεί την αποδοχή των μετόχων 

για να πραγματοποιηθεί. Μία εξαγορά, αντίθετα, δεν απαιτεί μία τέτοια διαδικασία. Η 

εξαγοράζουσα εταιρεία αποκτά την εταιρεία στόχο είτε πληρώνοντας χρήματα είτε 

ανταλλάσσοντας μετοχές. Μία εξαγορά μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και όταν αντιδρούν η 

διοίκηση ή μέρος των μετόχων της προς εξαγορά επιχείρησης.   

Επιπλέον αναλύσαμε τους διάφορους τύπους με τους οποίους απαντώνται οι συγχωνεύσεις 

και οι εξαγορές στην αγορά σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

2.1  Εισαγωγή  

Σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο και αφού έχουμε δώσει τους ακριβείς ορισμούς των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών θα κάνουμε μία αναφορά στο ελληνικό νομικό πλαίσιο 

γύρω από αυτές.  

Εν συνεχεία, θα εμβαθύνουμε στα πλεονεκτήματα αλλά και στα μειονεκτήματα που 

προκύπτουν από αυτές. Θα εξετάσουμε τους λόγους πραγματοποίησης των συγχωνεύσεων 

και των εξαγορών, δηλαδή τα κίνητρα πίσω από αυτές τις πράξεις στρατηγικής ανάπτυξης 

της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.  

Θα δούμε ακόμα τους διάφορους κινδύνους που ελλοχεύουν, τις μεθοδολογίες 

αξιολόγησης επιτυχίας ή αποτυχίας των εξαγορών ή των συγχωνεύσεων καθώς και τους 

λόγους αποτυχίας αυτών.  

 

2.2 Νομοθετικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΚ αρ. 4064/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου του 

1989, και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2002 είναι δυνατόν να 

ελέγχονται οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.8 Η νομοθεσία αυτή 

αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κράτη που εδρεύουν εκτός αυτής 

και εμπορεύονται σε χώρες της ΕΕ. 

Μια εταιρεία προς εξαγορά έχει το δικαίωμα να ελέγξει και να καταλήξει σε καλύτερες 

και πιο συμφέρουσες επιλογές προς αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της νομοθεσίας, 

οποιοδήποτε είδος συνένωσης εταιρειών το οποίο περιορίζει το θεμιτό ανταγωνισμό 

                                                           
8 Κανονισμός της ΕΟΚ αρ. 4064/89 
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θεωρείται ασύμβατο με την κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι λοιπόν στόχος του νομοθετικού 

πλαισίου είναι η εναρμόνιση και η ομαλή συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών αγορών.  

Αρμόδιο νομοθετικό όργανο για τον έλεγχο της τεχνικής των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών είναι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Η ομάδα εφαρμογών συγχώνευσης είναι 

το τμήμα της προαναφερθείσας διεύθυνσης που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές.  

2.3 Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο 

Μια επιχείρηση ή κάποιος επενδυτής υποχρεούται να εξετάσει κατά πόσο μια δυνητική 

συγχώνευση ή εξαγορά έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις των εποπτικών αρχών σε 

θέματα ανταγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται 

γίνεται όλο και μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και την 

ψήφιση νόμων προς εναρμόνιση των κοινοτικών οδηγιών με το Ελληνικό Δίκαιο.  

Νομικά, λογιστικά αλλά και φορολογικά κίνητρα οδηγούν στις συγκεντρώσεις εταιρειών 

με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και ισχυρών ανταγωνιστικών σχημάτων. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία των μετόχων και 

τρίτων (Προεδρικό Διάταγμα 178/2002) και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να δημοσιευτεί μια 

περίληψη της συμφωνίας της συγχώνευσης ή εξαγοράς σε κάποια ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) είναι μία μη κερδοσκοπική αρχή η οποία 

ελέγχει τις μεθόδους που γίνονται οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές. Απαριθμεί έντεκα μέλη 

με τριετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία φορά, διορίζεται από τον Υπουργό 

Ανάπτυξης και απαρτίζεται από άτομα που έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα 

ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με το νόμο 3373/2005, ο οποίος αντικατέστησε κάθε προηγούμενο νόμο, 

δραστηριοποιείται η ΕΕΑ και δηλώνεται πως συγκέντρωση εταιρειών υλοποιείται στις 

περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες αυτόνομες επιχειρήσεις συγχωνεύονται με 

οποιονδήποτε τρόπο ή όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ήδη ελέγχουν μια 

επιχειρηματική οντότητα, αποκτούν τον έλεγχο του συνόλου ή τμήματος μιας άλλης ή άλλων 

επιχειρήσεων. Η κατά «κυριολεξία συγχώνευση» αναφέρεται στη συνένωση μιας ΑΕ με μία 

άλλη ΑΕ ή μιας ΕΠΕ με μία άλλη ΕΠΕ. Τέλος η περίπτωση της καταχρηστικής συγχώνευσης 
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έχει να κάνει με τη σύμπραξη μεταξύ εταιρειών όλων των νομικών τύπων και ρυθμίζονται 

από διατάξεις μεταγενέστερων νόμων.   

2.4 Πλεονεκτήματα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Με βάση τη νεοκλασική οικονομική θεωρία τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι πολλαπλά. 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές προσδίδουν μια δυναμική στη νέα εταιρεία, η οποία 

αποκτά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εξασφαλίζει την άνοδο της τιμής της μετοχής 

της. Η δυναμική αυτή οδηγεί σε βελτίωση των δεικτών και σε μεγιστοποίηση της απόδοση 

των μετοχών. Η απόδοση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αν ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Οι προσδοκίες αυτές δρουν βραχυπρόθεσμα ενώ η άνοδος της τιμής της μετοχής 

θα γίνει μακροπρόθεσμα αν η εταιρεία διευρύνει τα κέρδη της στα επόμενα χρόνια. 

Μια ισχυρή εταιρεία που προκύπτει από συγχώνευση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να 

αντιμετωπίσει τον οξυμένο ανταγωνισμό τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγωγές συμβάλλουν στη μεγέθυνση μεριδίου αγοράς και την 

απόκτηση μονοπωλιακής δύναμης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ελέγχει και να θέτει τις 

τιμές που επιθυμεί στην αγορά μέσω της τιμολογιακής δύναμης που αποκτά (pricing power). 

Η στρατηγική των συγχωνεύσεων των εταιρειών αποτελεί τρόπο επιβίωσης και απόκτησης 

μεγαλύτερης δύναμης και ισχυρότερου χαρακτήρα απέναντι στο συστηματικό κίνδυνο καθώς 

και σε επιθετικές προτάσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών από αλλοδαπές εταιρείες. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η δημοσιότητα την οποία συνεπάγεται μια συγχώνευση ή 

εξαγορά. Συμβάλλει στην ισχυροποίηση του brand name που επιφέρει ύστερα μία σειρά από 

πολλαπλά οφέλη σε αρκετούς τομείς αλλά περισσότερο στις πωλήσεις και στις οικονομικές 

συναλλαγές, βέβαια και στην αξιοπιστία της.  

Ένα ακόμα θετικό που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές είναι η 

εξοικονόμηση πόρων αλλά και η μείωση του κόστους λειτουργίας και ιδιαίτερα των δαπανών 

μισθοδοσίας του προσωπικού. Οφέλη επίσης προκύπτουν στη τεχνογνωσία και στη 

τεχνολογία που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Η μεγέθυνση συμβάλλει 

στη γρήγορη ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τεχνολογίας στην παραγωγή. Βέβαια η 

εισαγωγή νέας τεχνολογίας είναι συμφέρουσα κατά βάση σε μεγάλους ομίλους. 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οδηγούν σε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 

σταθερότητα. Οι χρηματικές ροές και τα κέρδη είναι πιο σταθερά και προβλέψιμα γεγονός 
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που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη χρηματοοικονομική διοίκηση και σαφώς πιο 

επιτυχημένη.     

Τέλος από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές μπορεί να προκύψουν και φορολογικές 

ελαφρύνσεις και απαλλαγές, όπως στην περίπτωση της αξιοποίησης των κερδών των 

αγοραζουσών μέσω της επανεπένδυσης των κεφαλαιακών διαθεσίμων είτε μέσω της 

εμφάνισης μειωμένων κερδών από την συγχώνευση-εξαγορά με εταιρείες που έχουν ζημιές.  

2.5 Μειονεκτήματα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών  

Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές συναντάμε και αρκετά μειονεκτήματα. Τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα τους πολλές φορές δεν είναι τα αναμενόμενα. Αυτό πιθανόν να 

οφείλεται και σε λάθος πληροφόρηση που οδήγησε σε λάθος στρατηγική. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι υπέρ-αισιόδοξες προβλέψεις σε όλους τους τομείς και η υπέρ-εκτίμηση 

συνεργιών που προκύπτουν γεγονός που δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Σημαντικό μειονέκτημα αυτών των πράξεων είναι το κοινωνικό κόστος που επιφέρουν 

αφού σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται μείωση της απασχόλησης που πραγματοποιείται 

με απολύσεις προσωπικού. Αυτό το φαινόμενο όπως είναι λογικό δημιουργεί αντιδράσεις στο 

κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα στα συνδικάτα που παρακολουθούν με ανησυχία να 

πλήττονται τα εργασιακά τους κεκτημένα.  

Πολλές έρευνες αναφέρουν ότι προκύπτουν δυσκολίες προσαρμογής μετά την 

ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων, όπως η ενοποίηση διαφορετικής κουλτούρας των 

επιχειρήσεων, των διαφορετικών μισθολογίων, επιδομάτων και παροχών.9  Αυτές οι διαφορές 

των συγχωνευόμενων εταιρειών οδηγούν σε χαμηλές επιδόσεις γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία αρκετές συγχωνεύσεις.  

Επιπλέον αν οι εγχώριες αγορές είναι σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικές, τότε υπάρχουν 

μικρά περιθώρια για απόκτηση μεγάλου μεριδίου στην αγορά και μόνο με την προϋπόθεση 

ότι πρόκειται για διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.10  

 

 

 

                                                           
9 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
10 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
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2.6 Λόγοι Πραγματοποίησης Εξαγορών ή Συγχωνεύσεων  

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται γιατί μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

έχουν κίνητρα ώστε να προβούν σε αυτές. Οι κυριότεροι λόγοι πραγματοποίησης είναι: 

2.6.1 Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας (economies of scale)  

Αυτές προκύπτουν από το αυξημένο μέγεθος της νέας επιχείρησης (για παράδειγμα αύξηση 

των πωλήσεων των επιχειρήσεων με οριζόντια συγχώνευση αυτών). Η μείωση του κόστους 

αποτελεί συνήθως τον κυριότερο λόγο πραγματοποίησης μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν στη διαχείριση των αποθεμάτων, στην αγορά 

των πρώτων υλών ή στον τομέα της παραγωγής. Επίσης, μπορούν να εμφανιστούν και σε 

άλλους λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης όπως στην έρευνα και ανάπτυξη ή διανομή. Η 

εξοικονόμηση κόστους είναι συνήθως υψηλή, όταν η αγοράστρια και η εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση ανήκουν στον ίδιο κλάδο και στην ίδια χώρα.  

2.6.2 Εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος (economies of scope) 

Αφορούν την παροχή νέων εξειδικευμένων ή έντονα διαφοροποιημένων υπηρεσιών και 

προϊόντων από την επιχείρηση. Αυτά μπορούν να προέλθουν από την καθετοποίηση της 

παραγωγής και την ενσωμάτωση, στο όλο σύστημα, των προμηθευτών και των διανομέων, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους που προκύπτει από την ύπαρξη των μεσαζόντων.  

2.6.3 Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση πόρων 

Οι πόροι έχουν να κάνουν από τις πρώτες ύλες μέχρι το διοικητικό προσωπικό (για 

παράδειγμα ο συνδυασμός μιας επιχείρησης ισχυρής σε έρευνα και ανάπτυξη με μια άλλη 

επιχείρηση ίδιου κλάδου ισχυρή στο μάρκετινγκ). Η επιχείρηση-αγοραστής ενδέχεται να 

επιδιώκει την εξαγορά της επιχείρησης-στόχου για να εκμεταλλευτεί κάποιες ικανότητές της, 

όπως είναι η πρόσβασή της σε φθηνές πρώτες ύλες, το δίκτυο διανομής της, αλλά ακόμα και 

τα ικανά στελέχη της.  

2.6.4 Αύξηση της δυναμικής στην αγορά 

Η κατάργηση πολλών ρυθμιστικών περιορισμών, αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις 

ανάγκασαν πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να προβούν σε συγχωνεύσεις, προκειμένου 
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να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις αλλαγές, διατηρώντας τη δυναμική τους. Επιπλέον, μια 

επιχείρηση μπορεί μέσω μιας εξαγοράς να κατακτήσει μια αγορά που τα όριά της δεν έχουν 

ακόμη διαμορφωθεί. 

2.6.5 Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων 

Μία καινοτομία χρειάζεται σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσει και να αποφέρει 

ουσιαστικά κέρδη σε μια επιχείρηση. Κατά συνέπεια ενέχει υψηλό κίνδυνο. Γι’ αυτό τα 

στελέχη συχνά προτιμούν να πληρώσουν υψηλό τίμημα για την εξαγορά μιας επιχείρησης, 

έτσι ώστε να αποφύγουν το ρίσκο μιας από την αρχή δημιουργίας προϊόντος και τους 

κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.  

Υπάρχει ο ισχυρισμός από κάποιους ότι οι εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις υποκαθιστούν την 

ανάγκη μιας επιχείρησης για καινοτομία. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές η επιχείρηση 

διαθέτει περιορισμένους πόρους, τους οποίους δεν προτίθεται να επενδύσει για την έρευνα 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων φαίνεται δελεαστική.  

Με τη φρενήρη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ήταν αδύνατο ακόμη και οι μεγάλες 

εταιρείες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Έτσι, αντί να επενδύουν στο δικό τους τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης, εξαγόραζαν μικρές εταιρείες στο στάδιο ανάπτυξης και με αυτόν τον 

τρόπο αποκτούσαν τη σύγχρονη τεχνολογία και τα προϊόντα τους.  

 

2.6.6 Υπέρβαση εμποδίων εισόδου 

Εμπόδια μπορεί να παρουσιάζονται κατά την είσοδο των επιχειρήσεων σε μια νέα χώρα. Για 

παράδειγμα, η είσοδός τους μπορεί να απαιτεί μεγάλα ποσά επένδυσης για εξοπλισμό, 

εγκαταστάσεις, διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους. Η θέση της νεοεισερχόμενης 

στη χώρα επιχείρησης είναι ακόμα πιο δύσκολη, αν στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει ήδη 

αυξημένος ανταγωνισμός. Μια εξαγορά ή συγχώνευση με μια υφιστάμενη στον κλάδο 

επιχείρηση θα της παράσχει όχι μόνον τη γνώση της αγοράς και των προτιμήσεων των 

εγχώριων καταναλωτών αλλά και ένα εγκατεστημένο δίκτυο διανομής και πιθανώς μια ήδη 

εξασφαλισμένη καταναλωτική πίστη στο όνομα της επιχείρησης-στόχου. (brand loyalty). 
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2.6.7 Διαφοροποίηση-Διασπορά δραστηριοτήτων 

Όταν μια επιχείρηση θέλει να διαφοροποιήσει κατά πολύ την παραγωγή της εισερχόμενη σε 

άγνωστες γι’ αυτήν αγορές, συναντά πολλές δυσκολίες, κυρίως, επειδή τα στελέχη δεν έχουν 

γνώση των αγορών. Η εξαγορά λοιπόν μιας επιχείρησης που είναι χρόνια εγκατεστημένη 

στην αγορά αυτή αποτελεί πιο ασφαλή τρόπο διαφοροποίησης, είτε όσον αφορά σχετικούς 

είτε άσχετους κλάδους παραγωγής. Η πρόσβασή της στην ήδη υπάρχουσα γνώση των 

στελεχών αλλά και στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας-στόχου, στην οποία θέλουν να 

επεκταθούν, αποτελεί για την επιχείρηση-αγοραστή ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.  

 

2.6.8 Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού 

Με το να επεκταθεί μια επιχείρηση σε άλλες, σχετικές και μη αγορές, μπορεί να μειώσει την 

εξάρτησή της από την αγορά στην οποία προηγουμένως απευθυνόταν και όπου ο 

ανταγωνισμός μπορεί να ήταν έντονος.  

 

2.6.9 Αύξηση μεριδίου αγοράς 

Σχεδόν πάντα αυξάνεται και η δύναμη της επιχείρησης, λόγω της αύξησης του μεγέθους της. 

Αυτό της επιτρέπει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σιγουριά τους ανταγωνιστές της στο 

εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και να επιτύχει μεγαλύτερα κέρδη.   

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της δύναμης στην αγορά την διευκολύνει να προσελκύσει 

τα ικανότερα στελέχη της αγοράς, να προχωρήσει σε στρατηγικές συμμαχίες καθώς επίσης 

και να πραγματοποιηθεί εξαγορά ή συγχώνευση από θέση ισχύος. Μία επιχείρηση 

τοποθετείται καλύτερα στον κλάδο και αυξάνει τη δύναμή της σε σχέση με προμηθευτές, 

πελάτες, κι ανταγωνιστές, είναι ικανότερη να εμποδίσει την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

καθώς επίσης και να αντιμετωπίσει τα υποκατάστατα προϊόντα.   

 

2.6.10  Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης-στόχου 

Πολλές φορές η επιχείρηση-αγοραστής μπορεί να διαθέτει διοικητικές και άλλες ικανότητες 

αρκετές για να βελτιώσουν θεαματικά την απόδοση της επιχείρησης-στόχου.  

 

 



16 
 

2.6.11  Μείωση υπερβάλλουσας ρευστότητας επιχείρησης-αγοραστή 

Η επιχείρηση έχει σημαντικά ρευστά διαθέσιμα και μια εξαγορά ή συγχώνευση 

παρουσιάζεται ως ένας δελεαστικός τρόπος επένδυσης των διαθεσίμων αυτών.  

 

2.6.12  Φορολογικά οφέλη (tax efficiency)  

Σε περίπτωση που η εξαγοράζουσα εταιρεία παρουσιάζει υψηλά κέρδη, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζει υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις, αν συγχωνευθεί με μια άλλη η οποία 

παρουσιάζει ζημίες, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών της 

υποχρεώσεων. Επίσης, μια εταιρεία είναι δυνατόν να επωφεληθεί φορολογικά, αν επιχειρήσει 

μια διασυνοριακή συγχώνευση και η χώρα της εταιρείας-στόχου επιβάλλει χαμηλότερη 

φορολογία στις εταιρείες.  

 

2.6.13  Κερδοσκοπία μέσω ʺξεπουλήματοςʺ των περιουσιακών στοιχείων 

της εξαγοραζόμενης (asset stripping)  

Η χρηματιστηριακή αξία κάποιων εταιρειών είναι υποτιμημένη, δηλαδή τα περιουσιακά τους 

στοιχεία αξίζουν περισσότερο από ότι οι ίδιες (αρνητική υπεραξία). Σε αυτή την περίπτωση, 

η εξαγοράζουσα εταιρεία μπορεί να ʺξεπουλήσειʺ τα περιουσιακά στοιχεία της 

εξαγοραζόμενης και έτσι να αποσβέσει το κόστος απόκτησης και να παρουσιάσει κέρδος.  

 

2.6.14  Διοικητική αλαζονεία (Hubris) 

Συχνά τα διοικητικά στελέχη επιδεικνύουν μια αλαζονική συμπεριφορά πιστεύοντας ότι οι 

ίδιοι μπορούν να διοικήσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις-στόχους. Αυτή η συμπεριφορά είναι 

πολλές φορές σημαντικός λόγος εμπλοκής σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 

 

 

 



17 
 

2.7  Μεθοδολογίες αξιολόγησης επιτυχίας-αποτυχίας των εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων   

Ο τρόπος μέτρησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει 

απασχολήσει πολύ και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από το γεγονός ύπαρξης πληθώρα 

ακαδημαϊκών ερευνών.  

Μία πρώτη προσέγγιση στην προσπάθεια αξιολόγησης είναι η μέθοδος της 

βραχυπρόθεσμης διακύμανσης της τιμής της μετοχής, στην οποία συγκρίνονται οι 

διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής της εξαγοράζουσας επιχείρησης λίγες ημέρες πριν και 

μετά τη συγχώνευση.11 Βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αξιολογεί την 

επιτυχία μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης στηριζόμενη στην τιμή της μετοχής. Όπως όλες οι 

μέθοδοι έχει και αυτή τα μειονεκτήματά της. Δεν παρουσιάζει την πραγματική απόδοση αλλά 

τις προσδοκίες των επενδυτών, ενώ μετρά μόνο ποσοτικά μεγέθη. Επίσης βρίσκει εφαρμογή 

μόνο σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.  

Η δεύτερη ακολουθούμενη μεθοδολογία είναι αυτή της σύγκρισης της απόδοσης της 

εταιρείας που προέκυψε από εξαγορά ή συγχώνευση με τις σταθμισμένες αποδόσεις των 

αρχικών εταιρειών πριν την εξαγορά ή συγχώνευση.12 Για την επίτευξη αυτού 

χρησιμοποιούνται λογιστικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης, όπως οι αποδόσεις επί του 

Ενεργητικού (return on assets- ROA) και των Ιδίων Κεφαλαίων (return on equity- ROE). 

Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι πέρα από την οικονομική επίδοση, μέσω των δεικτών 

αποκαλύπτονται πιθανές συνέργειες. Αυτή η μέθοδος έχει αρκετά μειονεκτήματα. Τα 

αποτελέσματά της δείχνουν ιστορικές αποδόσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα 

επαναληφθούν στο μέλλον. Επίσης αξιολογούν μόνο την οικονομική επίδοση της εταιρείας. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να επηρεαστούν από τη χρήση διαφορετικών 

δεικτών και διαφορετικών χρονικών διαστημάτων.  

Η τρίτη μεθοδολογία είναι αυτή της μέτρησης της μακροχρόνιας απόδοσης (long term 

financial performance).13 Παρέχει περισσότερες πληροφορίες από την αντίστοιχη 

βραχυχρόνια μέτρηση, καθώς λαμβάνει υπ’ όψιν τα διαχρονικά αποτελέσματα της 

                                                           
11 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
12 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
13 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
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επιχείρησης και μετρά πραγματικές αποδόσεις. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να έχει τα ίδια 

μειονεκτήματα με αυτά της μεθόδου που υπολογίζει τη βραχυπρόθεσμη οικονομική επίδοση.  

Ορισμένες φορές οι ερευνητές ακολουθούν μια πιο άμεση προσέγγιση. Ζητούν από 

στελέχη που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξαγορά ή συγχώνευση να αξιολογήσουν οι ίδιοι, 

εκ των υστέρων, την επιτυχία της. Με αυτό τον τρόπο, εντοπίζονται και λαμβάνονται υπ’ 

όψιν πολλά από τα κίνητρα που οδήγησαν στην εξαγορά ή συγχώνευση τα οποία μπορεί να 

είναι ποσοτικά (για παράδειγμα βελτίωση κερδοφορίας, συνέργειες) όσο και ποιοτικά (για 

παράδειγμα φραγμοί εισόδου σε ένα κλάδο, εκμετάλλευση γνώσεων και εμπειριών της 

επιχείρησης-στόχου). Το πρόβλημα της μεθόδου αυτής είναι ότι στις απαντήσεις των 

στελεχών υπεισέρχεται ένας βαθμός υποκειμενικότητας.  

Ένας άλλος παράγοντας που ερευνάται είναι ο βαθμός ʺαποεπένδυσηςʺ (divestment) των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών. Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των εταιρειών που 

αποεπενδύονται τόσο πιο πιθανό είναι οι εξαγορές ή συγχωνεύσεις να είναι αποτυχημένες. 

Αυτό που δε λαμβάνει υπ’ όψιν της αυτή η μέθοδος είναι ότι οι αποεπενδύσεις μπορεί να 

οφείλονται σε μια αλλαγή της στρατηγικής και όχι απαραίτητα σε κακή απόδοση των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών.  

Ένας άλλος τρόπος να εκτιμηθεί η επιτυχία μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι ο βαθμός 

επιτυχούς ενοποίησης των εταιρειών που συμμετέχουν στο νέο σχήμα.14 Η ενοποίηση μπορεί 

να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, τη λειτουργική ενοποίηση και την ενοποίηση ατόμων- 

κουλτούρας. Η πρώτη αφορά την αντιστοίχιση των λειτουργιών και συστημάτων και τη 

μεταφορά γνώσης, πόρων και ικανοτήτων. Η δεύτερη αφορά την ενσωμάτωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, τη σύγκλιση της κουλτούρας, την πίστη εργαζομένων και την 

εργασιακή τους ικανοποίηση, καθώς και το άγχος που αισθάνονται για τη δουλειά τους.  

Ο τελευταίος παράγοντας που εξετάζουν οι ακαδημαϊκοί ερευνητές αφορά στην εξέλιξη 

της καινοτομίας τόσο της εξαγοράζουσας, όσο και της εξαγοραζόμενης.15 Αυτή υπολογίζεται 

βάσει του αριθμού των ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται, την ποιότητά τους και το εύρος 

χρήσης αυτών. Το πρόβλημα αυτού του υποδείγματος είναι ότι δε λαμβάνει υπ’ όψιν το 

γεγονός ότι δε μπορούν να κατοχυρωθούν όλες οι εφευρέσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι 

ακριβής η αξιολόγηση της επίδοσης του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης.  

                                                           
14 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
15 Παπαδάκης Βασίλης, 2012, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Εκδόσεις Ε. 

Μπένου, Αθήνα 
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Συμπερασματικά, οι ακαδημαϊκοί ερευνητές και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων βρίσκονται 

αντιμέτωποι με πολλαπλά διλλήματα στην προσπάθεια τους να υιοθετήσουν το κατάλληλο 

κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης μια εξαγοράς ή συγχώνευσης δεδομένου ότι όλα τα 

κριτήρια έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Συχνά υιοθετούν περισσότερα από ένα 

κριτήρια ταυτόχρονα.  

 

2.8  Λόγοι αποτυχίας εξαγοράς ή συγχώνευσης και ιδέες αποφυγής τους 

Ο δρόμος των εξαγορών ή συγχωνεύσεων δεν είναι πάντα ομαλός. Πολλές φορές τα 

μεγαλεπήβολα αυτά εγχειρήματα αποτυγχάνουν. Σ’ αυτή την παράγραφο θα επικεντρώσουμε 

το ενδιαφέρον μας στους βασικούς λόγους που οδηγούν τις εξαγορές ή συγχωνεύσεις σε 

αποτυχία.  

2.8.1 Ανεπαρκής αξιολόγηση - Υπερεκτίμηση προσδοκώμενων συνεργειών 

Όταν μια επιχείρηση εξετάζει ένα στόχο προς εξαγορά, συνήθως εισέρχεται σε μια 

διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης-στόχου, κατά την οποία αποτιμά τα οφέλη που θα της 

αποφέρει και τα κόστη που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν (due diligence). Αυτή η 

διαδικασία κάποιες φορές είναι ανεπαρκής, αφού πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται προ 

εκπλήξεων μετά την εξαγορά ή συγχώνευση, ανακαλύπτοντας ότι υπερεκτίμησε τα οφέλη ή 

υποεκτίμησε τα κόστη. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που μια επιχείρηση εισέρχεται σε μια εξαγορά ή 

συγχώνευση είναι η πιθανότητα να αποκτήσει ένα ή περισσότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, δηλαδή ικανότητες που δεν έχουν άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και 

είναι πολύ δύσκολο να μιμηθούν. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, η επιχείρηση πρέπει να 

εξασφαλίσει την ύπαρξη συνεργειών με την επιχείρηση-στόχο. Οι συνέργειες αφορούν την 

επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερης από αυτή που θα είχαν οι δύο επιχειρήσεις, αν 

λειτουργούσαν ξεχωριστά.  

Ωστόσο, οι όποιες εκτιμήσεις για επίτευξη συνεργειών μπορεί να αποδειχθούν 

λανθασμένες. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί η εκτίμηση της προβλεπόμενης για παράδειγμα 

αύξησης των εσόδων συχνά παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον υπολογισμό, διότι εξαρτάται 

από εξωτερικές παραμέτρους, οι οποίες συχνά είναι πέραν του ελέγχου της διοίκησης. Η 

πελατεία της εξαγορασθείσας εταιρείας μπορεί να αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές τιμές 

και χαρακτηριστικά προϊόντων. Ομοίως οι ανταγωνιστές είναι πιθανόν να μειώσουν τι τιμές 
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τους ή να προχωρήσουν και αυτοί σε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες 

συνθήκες του ανταγωνισμού.  

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων που απέτυχαν στο να εκτιμήσουν 

επαρκώς τα οφέλη που θα τους παρείχε μια εξαγορά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι 

αυτή της Coca-Cola και η Phillip Morris. Η πρώτη με δεδομένη τη θέση που κατέχει στο 

χώρο των αναψυκτικών, αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές της στον τομέα του κρασιού, 

εξαγοράζοντας τρεις επιχειρήσεις που παρήγαγαν κρασί.  Το σκεπτικό στη συγκεκριμένη 

περίπτωση διαφοροποίησης προϊόντος ήταν ότι μπορούσε να μεταφέρει τις αδιαμφισβήτητες 

ικανότητές της στο μάρκετινγκ, από την αγορά αναψυκτικών στην αγορά του κρασιού και να 

κερδίσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι εκτιμήσεις δεν ήταν σωστές. Η Coca-

Cola διαπίστωσε, μετά από οριακά κέρδη επτά ετών, ότι η διαφορά των δύο προϊόντων δεν 

ήταν μόνο στο περιεχόμενό τους αλλά και στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν, στην 

τιμολογιακή τους πολιτική, στο χρόνο παλαίωσης και φυσικά στο δίκτυο διανομής. Μετά από 

οκτώ χρόνια αναγκάστηκε προς πώληση. 

Η Phillip Morris από τη μεριά της αποφάσισε να διεισδύσει στην αγορά των αναψυκτικών 

εξαγοράζοντας τη Seven-Up, που τότε κατείχε την τρίτη θέση στην αγορά των Η.Π.Α.. 

Πρώτη της κίνηση ήταν η μεταφορά προσωπικού και τεχνογνωσίας μάρκετινγκ από τη Phillip 

Morris στη Seven-Up ώστε να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του προϊόντος στην αγορά. 

Αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία και ο λόγος ήταν το σκληρό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον των αναψυκτικών, με την παρουσία δύο παγκόσμιων δυνάμεων 

όπως η Coca-Cola και η PepsiCo.  

Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Seven-Up ήταν επικεντρωμένη στην παραγωγή αναψυκτικού με 

βάση το λεμόνι και έτσι δεν ερχόταν σε αντιπαράθεση με τις άλλες επιχειρήσεις στο χώρο. 

Μετά την εξαγορά της από τη Phillip Morris, λάνσαρε στην αγορά μια μη καφεϊνούχα cola, 

προκαλώντας τις άλλες δύο που με τη σειρά τους προχώρησαν στην παραγωγή αναψυκτικού 

με βάση το λεμόνι. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η Seven-Up να χάσει μερίδιο 

αγοράς, παρόλο που η επιχείρηση-αγοραστής επένδυσε πολύ χρόνο και κεφάλαια σε αυτή. 

Μετά από λίγο διάστημα η Phillip Morris εξαναγκάστηκε προς πώληση. Το λάθος της 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν αξιολόγησε σωστά την επιχείρηση-στόχο αλλά πολύ 

περισσότερο τον κλάδο. Αν το είχε κάνει, θα είχε διαπιστώσει ότι η Seven-Up δεν είχε 

ανάγκη από ενδυνάμωση του μάρκετινγκ της και ότι στον κλάδο αυτό που ανήκε υπήρχαν 

δύο επιχειρήσεις με σπουδαίες ικανότητες στο μάρκετινγκ. 
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Για την αποφυγή λαθών πρέπει η επιχείρηση η οποία θέτει επί τάπητος την ανάγκη 

ανάπτυξης-επέκτασής της να ακολουθεί πρώτα τη διαδικασία αξιολόγησης (screening). Είναι 

χρήσιμη διότι συμβάλλει στην αύξηση της γνώσης που έχει η επιχείρηση για πιθανές 

επιχειρήσεις-στόχους. Επίσης, οδηγεί σε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των προβλημάτων της 

εξαγοράς ή συγχώνευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενοποίηση των δύο επιχειρήσεων. 

Επιπλέον μειώνει το ρίσκο από μια εξαγορά ή συγχώνευση με προβληματικές επιχειρήσεις. 

Η επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει τρία βήματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης:16 

 Εκτίμηση των λόγων για τους οποίους οδηγείται σε εξαγορά ή συγχώνευση και 

αξιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της στρατηγικής. Με αυτό τον τρόπο, η 

εξαγοράζουσα εμβαθύνει στους λόγους που την οδηγούν σε ανάπτυξη μέσω εξαγοράς ή 

συγχώνευσης και είναι σε θέση να αναθεωρήσει την απόφασή της, αν διαπιστώσει ότι δεν 

είναι συμφέρουσα ή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική ανάπτυξής της. Επιπλέον, 

προσδιορίζει τα στοιχεία που επιθυμεί να έχει μια επιχείρηση-στόχος και αποφεύγει τη 

σπατάλη ενέργειας για τη μελέτη επιχειρήσεων που δεν τα έχουν.  

 Σύνταξη λίστας των πιθανών υποψήφιων επιχειρήσεων και κατάταξή τους, ανάλογα με: 

1. Την οικονομική τους θέση, 

2. Τη θέση τους στην αγορά προϊόντος, 

3. Το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον, 

4. Τις διοικητικές τους ικανότητες και 

5. Την εταιρική τους κουλτούρα 

Η μελέτη αυτών των χαρακτηριστικών οδηγεί στον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων 

σημείων κάθε υποψήφιας επιχείρησης, του μεγέθους της πιθανής συνέργειας, των πιθανών 

προβλημάτων ενοποίησης και της συμβατότητας στην κουλτούρα των δύο επιχειρήσεων. 

 Τελευταίο βήμα αποτελεί η επιλογή εκείνης της υποψήφιας επιχείρησης που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγοραστή, αφού έχει λάβει υπόψη της τη γνώμη των 

ειδικών αναλυτών που εμπλέκονται σε διαδικασίες τέτοιου τύπου.  

Μετά την πραγματοποίηση των δύο πρώτων βημάτων, η επιχείρηση-αγοραστής είναι 

πλέον σε θέση να κάνει την επιλογή της, στηριζόμενη στις συμβουλές των ειδικών που 

ασχολούνται με τις εξαγορές ή συγχωνεύσεις και φυσικά στη γνώμη των στελεχών της. Σε 

αυτό το σημείο ξεκινά ο υπολογισμός της αξίας που θα προστεθεί στην επιχείρηση, αν κάνει 

την εξαγορά ή συγχώνευση. Με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας (net present value), 

                                                           
16 Πετράκης Π.Ε. 2007, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα 
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είναι σε θέση να εκτιμήσει την τιμή αγοράς της επιχείρησης-στόχου και να βεβαιωθεί ότι 

όντως θα προστεθεί αξία στην επιχείρηση. Υπολογίζοντας τις χρηματοροές που θα έχει η 

επιχείρηση-στόχος διαχρονικά, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η εξαγορά ή συγχώνευση 

είναι κερδοφόρα επένδυση.  

  

2.8.2 Δυσκολίες ενοποίησης - Ο ανθρώπινος παράγων 

Ένας άλλος βασικός λόγος αποτυχίας μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι η αδυναμία 

γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των δύο επιχειρήσεων. Η προσπάθεια ένωσης δύο 

εταιρειών αφορά στην ένωση δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, 

χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου. Αφορά επίσης στην προσπάθεια 

δημιουργίας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των δύο 

επιχειρήσεων. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία και με αμφίβολα αποτελέσματα. 

Έμφαση δίνεται στην περίπτωση όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που 

ευθύνεται για την αποτυχία. Όταν μιλάμε για ανθρώπινο παράγοντα, εννοούμε το ανθρώπινο 

δυναμικό των επιχειρήσεων και την εταιρική κουλτούρα που το διακρίνει. Ο όρος εταιρική 

κουλτούρα περιλαμβάνει το σύνολο των συμβόλων, αξιών, ιδεολογιών και υποθέσεων που 

λειτουργούν, συχνά ασυνείδητα, ώστε να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν την ατομική και 

την εταιρική συμπεριφορά. 

Μολονότι η συμβατότητα της εταιρικής κουλτούρας είναι καθοριστικός παράγοντας 

επιτυχίας μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης, είναι και ο παράγων που συνήθως αγνοείται κατά τη 

σύναψη εξαγοράς ή συγχώνευσης. Οι δυσάρεστες συνέπειες απατώνται κατά τη μεταβατική 

περίοδο μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας και είναι ιδιαίτερα σοβαρές, σε σημείο που 

να οδηγήσουν μια, καθ’ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της, εξαγορά ή συγχώνευση σε αποτυχία.  

Συχνά η εξαγοράζουσα επιχείρηση δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αβεβαιότητας που 

επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Πολλοί από αυτούς δε 

γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους ή θα απολυθούν μέσα στο ευρύτερο κλίμα των 

απολύσεων που συνοδεύει τις περισσότερες εξαγορές ή συγχωνεύσεις.  

Η αβεβαιότητα μεταξύ των υπαλλήλων των επιχειρήσεων-στόχων οδηγεί σε μια 

συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από πτώση ηθικού, άγχος, αύξηση απουσιών από την 

εργασία και μείωση παραγωγικότητας. Αυτή συμβαίνει όταν οι εταιρείες που συγχωνεύονται 

ήταν σκληροί ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της εξαγορασθείσας εταιρείας να 

νιώθουν ηττημένοι, φοβισμένοι και προδομένοι. Οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι 
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εργαζόμενοι στην εξαγορασθείσα εταιρεία δεν γνωρίζουν ποιος θα είναι ο ρόλος τους στη νέα 

εταιρεία καθώς και πως θα ταιριάξουν οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τους στόχοι στην 

κουλτούρα του νέου οργανισμού. 

Όσον αφορά στα υψηλά ιστάμενα στελέχη, μειώνεται η αίσθηση του καθήκοντός τους και 

η διάθεση συνεργασίας με τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή, λόγω του ότι βρίσκονται 

αντιμέτωπα με την αλλαγή του τρόπου που λειτουργούσαν ως εκείνη τη στιγμή, σε σχέση με 

τις αρμοδιότητες που θα έχουν στο εξής εν όψει της επικείμενης αναδιάρθρωσης των 

λειτουργιών της επιχείρησης-στόχου. Ορισμένες φορές τα στελέχη και των δύο πλευρών 

έρχονται αντιμέτωποι με το αίσθημα της απώλειας της αναγνώρισής τους. Επικρατεί φόβος 

πως η νέα εποχή που ξεκινά μετά την εξαγορά διαγράφει αυτόματα όλα τα προηγούμενα 

επιτεύγματά τους και θα πρέπει από την αρχή να αποδείξουν την αξία τους.  

Τέλος, σε σχέση με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

κάνουν, προκύπτει το πρόβλημα της διαφοράς της εθνικής κουλτούρας. Μεγάλες διαφορές 

εντοπίζονται στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας, στη διοίκηση, στους κανόνες εργασίας, 

στη δύναμη των πελατών και των προμηθευτών.  

Παρ’ όλες τις δυσκολίες ενοποίησης υπάρχουν κάποιες ιδέες προς διευκόλυνση της 

διαδικασίας. Όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα είναι απαραίτητο να την κατανοήσουμε 

πριν να προσπαθήσουμε να τη μεταβάλλουμε. Η αναγνώριση της εταιρικής κουλτούρας μιας 

επιχείρησης πριν από μία εξαγορά ή συγχώνευση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

παρατήρησης του τρόπου λειτουργίας της, της ιεραρχικής της δομής και των εργασιακών 

σχέσεων που υφίστανται. Μία πιο εμπεριστατωμένη έρευνα θα γινόταν μέσω συνεντεύξεων 

των στελεχών της, από όπου είναι δυνατόν να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες εκ των έσω. 

Με αυτούς τους τρόπους μπορεί μια επιχείρηση να βολιδοσκοπήσει το αποτέλεσμα 

ενοποίησης των δύο επιχειρήσεων και να διαπιστώσει αν υπάρχει περίπτωση επιτυχούς 

συνεργασίας. 

Επιπλέον, χρήσιμος θα ήταν ένας έλεγχος της κουλτούρας (culture audit) προς 

συγκέντρωση πληροφοριών. Πρόκειται για ένα αντικειμενικό μέσο σύγκρισης των δύο ειδών 

εταιρικής κουλτούρας, συζήτησης ομοιοτήτων και διαφορών τους, καθώς και αναγνώρισης 

του είδους ενοποίησης που είναι προτιμότερο. Ο έλεγχος αυτός συμβάλλει στην 

αποτελεσματική προσέγγιση των ανθρωπίνων πόρων και στην εκτίμηση διαφορών στις 

πρακτικές και στα συστήματα αξιών διαχρονικά. Εξασφαλίζεται, λοιπόν, η αξιόπιστη κρίση 
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σε σχέση με την επιτυχία ή αποτυχία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρόγραμμα 

ενοποίησης. 

Βέβαια, η επιτυχία μιας ενοποίησης εξαρτάται αναμφισβήτητα από το είδος εξαγοράς ή 

συγχώνευσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και τις επιπτώσεις που θα έχει στην 

κουλτούρα της επιχείρησης-στόχου. Απαντώνται συνήθως τριών ειδών ενοποιήσεις-¨γάμους¨ 

επιχειρήσεων: 

 Ανοικτός ¨γάμος¨ (preservation mergers): η επιχείρηση-αγοραστής δε σκοπεύει να 

μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης-στόχου και συνεπώς δεν τίθεται 

θέμα αλλαγής της κουλτούρας της.  

 Συνεργατικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις (collaborative mergers): η επιχείρηση-

αγοραστής αποσκοπεί στην ανταλλαγή στοιχείων με την επιχείρηση-στόχο, τόσο όσον 

αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους όσο και στην κουλτούρα τους, ώστε να 

υιοθετηθούν τα καλύτερα στοιχεία των δύο. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος ¨μοντέρνος 

γάμος¨. 

 Επανασχεδιαστικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις (redesign mergers): η επιχείρηση-

αγοραστής επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αναδιάρθρωση στη λειτουργία και κατ’ 

επέκταση στην κουλτούρα της επιχείρησης-στόχου, ώστε να μην προσαρμόσει στα δικά 

της δεδομένα και στις δικές της απαιτήσεις. Χρησιμοποιείται και ο όρος ¨παραδοσιακός 

γάμος¨.  

Από αυτά τα είδη ενοποιήσεων, το πιο σπάνιο είναι ο ¨ανοικτός γάμος¨, το πιο συμφέρον 

είναι ο ¨μοντέρνος γάμος¨ και οι περισσότερες συγχωνεύσεις καταλήγουν σε ¨παραδοσιακό 

γάμο¨. Για να αποφευχθούν αυτές οι παρεξηγήσεις είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή 

πληροφόρηση των εργαζομένων και να εξασφαλίζεται η αποδοχή τους, ώστε αντί να 

στέκονται εμπόδιο στην εξέλιξη της συγχώνευσης, να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο 

τους στην καλύτερη διεξαγωγή της.  

Σπάνια δύο εταιρείες καταλήγουν είτε σε ¨μετασχηματιστικό γάμο¨ είτε σε αντίστροφη 

εξαγορά. Αντίστροφη εξαγορά είναι στην περίπτωση που η εταιρεία Χ εξαγοράζει την Ψ και 

τελικά τον πρώτο λόγο στην μετά την εξαγορά περίοδο έχει η εταιρεία Ψ. Πολύ δύσκολο να 

συμβεί κάτι τέτοιο. 

Μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το καθορισμό του τρόπου 

ενοποίησης δύο επιχειρήσεων συνδέονται με τον τύπο των επιχειρήσεων αυτών και τα 

αισθήματα των εργαζομένων της εξαγοραζόμενης απέναντι στη δική τους και την 
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εξαγοράζουσα εταιρεία. Αν οι δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε σχετικούς μεταξύ 

τους κλάδους, ο εξαγοράζων έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε εξαγορά ή 

συγχώνευση κατά το παρελθόν και η εταιρική του κουλτούρα είναι ισχυρότερη αυτής της 

εξαγοραζόμενης και προτιμότερη στο πλαίσιο του νέου οργανισμού, ακολουθείται 

μεγαλύτερος βαθμός ενοποίησης (για παράδειγμα παραδοσιακός γάμος). 

Αν αντίθετα, οι δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους που δε σχετίζονται 

άμεσα μεταξύ τους, η εξαγορά γίνεται λόγω του διαφορετικού τρόπου σκέψης και των 

διαφορετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η εξαγοραζόμενη και τις οποίες ο εξαγοράζων 

θέλει να εκμεταλλευτεί και οι εργαζόμενοι της εταιρείας-στόχου νιώθουν υπερηφάνεια για το 

όνομα και τις αξίες της επιχείρησης τους ή είναι εχθρικοί έναντι του εξαγοράζοντα, ένας 

υψηλός βαθμός αυτονομίας θα ήταν προτιμότερος (για παράδειγμα ανοικτός γάμος).   

 

Πίνακας 2.1: Εναλλακτικές Επιλογές Ενοποίησης 

 

       Μεγάλος 

 

 

 

Βαθμός αλλαγής 
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       Μικρός 

 

 Μικρός                     Βαθμός αλλαγής στην Μεγάλος 

                                 κουλτούρα του εξαγοράζοντα 
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Μία εξίσου σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της εξαγοράς ή συγχώνευσης 

αποτελεί η αντιμετώπιση των εργαζομένων της επιχείρησης-στόχου. Θα πρέπει να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το προσωπικό της επιχείρησης-στόχου να 

παραμείνει ευχαριστημένο και μετά την εξαγορά ή συγχώνευση. Υπάρχουν πολλές ενέργειες 

που μπορούν να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεσπόζουσας σημασίας είναι οι αρχικές 

ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς ή συγχώνευσης, 

καθώς αυτές δημιουργούν τα πρώτα μηνύματα και μπορούν να ανυψώσουν το ηθικό των 

εργαζομένων της επιχείρησης-στόχου.  

Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι η διαδικασία ανάπτυξης 

επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί με τους ¨νέους¨ εργαζομένους. Η επικοινωνία δε θα πρέπει 

να βασιστεί αποκλειστικά σε τυπικά κανάλια επικοινωνίας αλλά και σε άτυπες μορφές όπως 

η τηλεφωνική επαφή, οι μη προγραμματισμένες συναντήσεις, η συζήτηση πρόσωπο με 

πρόσωπο, ακόμα και η ύπαρξη ενός συμβούλου που θα απαντά στα ερωτήματα των 

εργαζομένων. Η μεγάλη χρησιμότητα των άτυπων μορφών έγκειται στο ότι εξασφαλίζουν την 

άμεση ανατροφοδότηση και κατά συνέπεια την αμφίδρομη ενημέρωση τόσο των 

εργαζομένων για τις προθέσεις της διοίκησης και της στάσης της απέναντί τους, όσο και των 

διοικητικών στελεχών που χειρίζονται τη διαδικασία ενοποίησης για τους πραγματικούς 

προβληματισμούς των εργαζομένων και τους φόβους τους για απώλεια των συνηθειών τους 

και των κεκτημένων τους (απώλεια συνεργατών, μεταφορά σε άλλη πόλη, ακόμη και 

απώλεια της εργασίας). 

Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση-αγοραστής θα καταφέρει να εξασφαλίσει την αρμονική 

συνεργασία των υπαλλήλων της επιχείρησης-στόχου καθώς θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον 

για αυτούς. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση απολύσεων η επιχείρηση μπορεί να βρεθεί 

στο πλευρό των εργαζομένων, καθώς ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους απολυμένους 

αποτελεί ένδειξη στους εναπομείναντες για το πραγματικό ενδιαφέρον της για το ανθρώπινο 

δυναμικό. Η παροχή βοήθειας προς τους απολυθέντες να βρουν εκ νέου εργασία, όπως η 

διενέργεια σεμιναρίων και εκπαίδευσης για την ενίσχυση των προσόντων τους, γίνεται προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

Είναι, πάντως, γεγονός ότι ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων παγκοσμίως 

αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη λεπτή φύση και την πρωταγωνιστική σημασία των θεμάτων 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.  
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Ένα επίσης κεντρικό ερώτημα στη διαδικασία ενοποίησης αποτελεί το κατά πόσο η 

εξαγοράζουσα εταιρεία θα πρέπει να ακολουθήσει γρήγορες ή αργές διαδικασίες. 

Αδιαμφισβήτητα, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανακοίνωσης μιας 

συμφωνίας εξαγοράς ή συγχώνευσης και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών είναι υψηλής 

σημασίας καθώς επιδρά σε πέντε κρίσιμα μέτωπα: 

 Αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Όσο πιο αργά αρχίσει να λειτουργεί ο νέος 

οργανισμός, τόσο πιο αργά θα επιτευχθούν και οι συνέργειες. Για την εξαγορά ή 

συγχώνευση, δεσμεύθηκαν κεφάλαια που πρέπει να αρχίσουν μέσα στο 

προγραμματισμένο χρονικό διάστημα να αποδίδουν. Καθυστερήσεις στη 

πραγματοποίηση συνεργειών συνεπάγονται μείωση της πραγματικής αξίας τους, 

δεδομένου ότι το κεφάλαιο έχει κόστος ευκαιρίας. 

 Κόστος μειωμένης παραγωγικότητας των εργαζομένων. Η περίοδος μέχρι και την 

ενοποίηση είναι για τους εργαζομένους ένα χρονικό διάστημα άγχους και φόβου πως τα 

κεκτημένα τους μπορεί να χαθούν. Κάτω από την πίεση αυτή είναι δυνατό να 

αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι-κλειδιά, εάν βρουν αλλού εργασία.  

 Απώλεια σημαντικών προμηθευτών και πελατών. Αβεβαιότητα αισθάνονται και οι 

προμηθευτές αλλά και οι πελάτες της επιχείρησης. Οι προμηθευτές αναρωτιούνται εάν 

θα εξακολουθούν να έχουν εμπορική συνεργασία και με τη νέα επιχείρηση και εάν οι 

όροι της θα είναι οι ίδιοι. Εξετάζουν και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους πελάτες 

για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, αν η νέα επιχείρηση τους ζητήσει τη 

διακοπή της συνεργασίας τους. Οι πελάτες, ομοίως, βρίσκονται αντιμέτωποι με το 

ερώτημα εάν ο νέος οργανισμός που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα συνεχίσει να 

συνεργάζεται μαζί τους στην ίδια βάση συνεργασίας. Οι ανταγωνιστές μπορεί να 

εκμεταλλευθούν αυτή την αγωνία των πελατών και να τους προσελκύσουν.  

 Κίνδυνος να ενισχύσουν οι ανταγωνιστές τη θέση τους. Όσο περισσότερες δυσκολίες 

αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία ενοποίησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσοχή 

αλλά και οι πόροι που αφιερώνονται στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτοί οι 

πολύτιμοι πόροι που αναλώνονται στη διαδικασία μπορεί να επιτρέψουν στους 

ανταγωνιστές να ενισχύσουν τη δική τους θέση στον κλάδο. 

 Αβεβαιότητα των μετόχων. Η παράταση της περιόδου ενοποίησης αποτελεί ένδειξη 

αδυναμίας της εξαγοράζουσας να ενεργήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Συνήθως οι 

μέτοχοι ¨τιμωρούν¨ αυτή την αδυναμία.   
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Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται το αμφιλεγόμενο θέμα της ταχύτητας με την οποία πρέπει 

να γίνουν οι αλλαγές. Από τη μία πλευρά, οι αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά 

καθώς οι εργαζόμενοι, εξαιτίας του σοκ που έχουν υποστεί από το γεγονός της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης, δεν μπορούν να αφομοιώσουν άμεσα όλες τις επιμέρους αλλαγές, παρά έναν 

περιορισμένο αριθμό κάθε φορά.  

Εντούτοις, η πλειοψηφία των ερευνητών συγκλίνει στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη 

εφαρμογή των αλλαγών, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση υλοποίησής τους επιτείνει το 

άγχος και την αβεβαιότητα των εργαζομένων με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.17 Ωστόσο, 

συχνά η εξαγοράζουσα επιχείρηση φοβάται ότι αν προχωρήσει γρήγορα σε απολύσεις θα 

λάβει το στίγμα του κακού από τους εργαζομένους της εξαγορασθείσας ή γενικότερα ότι θα 

δημιουργήσει μία αρνητική εικόνα δημοσίως. Συνεπώς καθυστερεί μέχρι να βρεθεί ο 

¨σωστός¨ χρόνος και να έχει ίσως γνωρίσει και καλύτερα το προσωπικό της εξαγορασθείσας. 

Συμπερασματικά, αν η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, ας πραγματοποιηθεί το συντομότερο 

δυνατό, προτού η αγωνία και οι φήμες δεσμεύουν την ενέργεια και την προσοχή των 

εργαζομένων. Η ιδανική περίπτωση θα ήταν με την υπογραφή της συμφωνίας να έχουν 

αποφασιστεί η νέα οργανωτική δομή και ποιοι και πώς θα τη στελεχώσουν. Ακόμα όμως και 

στην περίπτωση που η εξαγοράζουσα επιχείρηση δεν έχει αποφασίσει οριστικά για αυτά τα 

ζητήματα, πρέπει να θέσει και να γνωστοποιήσει στους εργαζομένους ένα σαφές χρονικό 

όριο ολοκλήρωσης των αλλαγών στο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου η οδυνηρή αυτή 

διαδικασία να έχει ξεκάθαρα ένα τέλος. 

 

2.8.3 Υπερβολικό χρέος 

Μια επιχείρηση που είναι αποφασισμένη να εξαγοράσει κάποια άλλη είναι διατεθειμένη να 

πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει, ιδιαίτερα αν είναι πεπεισμένη ότι αυτή η κίνηση θα 

της αποφέρει μεγάλο όφελος. Συνήθως όμως λόγω ελλιπούς ελέγχου των οικονομικών της 

επιχείρησης που εξαγοράζεται, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης των στελεχών της για 

την απόφασή τους, η επιχείρηση πριν το κλείσιμο της συμφωνίας βρίσκεται σε μια θέση όπου 

δε γνωρίζει την ακριβή αξία που έχει η επιχείρηση-στόχος. 

Αν η μετοχή της επιχείρησης-στόχου διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων η τιμή της αυξάνεται. Προκειμένου να εξασφαλίσει την 

                                                           
17 Πετράκης Π.Ε. 2007, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα 
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επιχείρηση-στόχο, η επιχείρηση-αγοραστής είναι πρόθυμη να διαθέσει μεγάλη υπεραξία 

(premium) στους μετόχους της πρώτης, το οποίο συνεπάγεται μεγάλα έξοδα. Αν δε διαθέτει 

τα απαιτούμενα ρευστά, στρέφεται σε άλλο είδος χρηματοδότησης, συνήθως δανεισμό από 

τράπεζες. Επίσης, ενδέχεται να ακολουθήσει και ανορθόδοξους τρόπους χρηματοδότησης για 

την αγορά των μετοχών, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει ίδιους χρηματικούς πόρους 

οι οποίοι προορίζονταν για άλλες δραστηριότητες.  

Αν η απόδοση της επιχείρησης-στόχου αντικατοπτριζόταν στην αξία που είχαν στο 

χρηματιστήριο οι μετοχές της, για να αποφέρει κέρδη μετά την εξαγορά της θα πρέπει η 

απόδοσή της να αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ποσοστό της υπεραξίας που πλήρωσε η 

επιχείρηση-αγοραστής για να την εξαγοράσει. Επιπλέον, το χρέος που έχει δημιουργηθεί από 

το δανεισμό πρέπει να αποπληρωθεί. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο θυσιάζονται πόροι 

που αλλιώς θα χρησιμοποιούνταν για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, κυρίως για έρευνα και 

ανάπτυξη και για αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η εξαγοράζουσα 

επιχείρηση διανύει και περίοδο μειωμένων κερδών, θα δυσκολευτεί να αποπληρώσει το χρέος 

και μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε χρεοκοπία.  

Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι η πληρωμή υψηλής υπεραξίας για την εξαγορά 

μιας επιχείρησης-στόχου, έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την επιχείρηση-

αγοραστή στη συσσώρευση χρέους παρά στην αύξηση των κερδών της, ακόμα και αν 

εξεταστεί μακροπρόθεσμα.  

 

2.8.4 Ρόλος των στελεχών 

Προβλήματα μπορούν να προκύψουν για την επιχείρηση και κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για την εξαγορά ή συγχώνευση. Τα προβλήματα αυτά αν και δεν είναι 

έντονα ή ακόμα και εμφανή στην αρχή, είναι δυνατόν αργότερα να ενταθούν και να 

οδηγήσουν σε αποτυχία. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και τα δύο μέρη βρίσκονται σε κατάσταση 

αβεβαιότητας, όσον αφορά στο αποτέλεσμα της συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν. 

Μπορεί να συμφωνήσουν στα περισσότερα θέματα ημερησίας διάταξης και να διαφωνήσουν 

ή να αφήσουν για αργότερα κάποια θέματα που τους δυσκολεύουν. Όταν έρθει η στιγμή να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα οι δυσκολίες που αγνόησαν μπορεί να γίνουν αιτία για την 

αποτυχία της συμφωνίας.  
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Οι λόγοι που επισπεύδουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και πιθανότατα οδηγούν 

σε λάθος εκτιμήσεις είναι κυρίως το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στο άκουσμα της 

είδησης ότι οι επιχειρήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο εξαγοράς ή συγχώνευσης. Το εργατικό 

δυναμικό και των δύο επιχειρήσεων θορυβείται και στην αγορά οι ανταγωνιστές προβαίνουν 

σε διάφορες κινήσεις για να αντιμετωπίσουν τον επικείμενο ¨κίνδυνο¨. Το αποτέλεσμα είναι 

τα στελέχη να προσπαθούν να κλείσουν το θέμα όσο γίνεται γρηγορότερα, με την τελική 

επίτευξη της συμφωνίας. Επιπλέον, τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή, που πιθανότατα 

έχουν προτείνει ή ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, είναι φυσικό 

να έχουν ταυτιστεί με αυτή και να επιθυμούν να γίνει, ακόμα και αν οι προβλέψεις δεν είναι 

τόσο ευοίωνες. Για να αποφύγουν αντιρρήσεις, επισπεύδουν τη διαδικασία και κλείνουν τη 

συμφωνία. Τέλος, σε μια διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης, πολλοί είναι εκείνοι που θα 

επωφεληθούν αν τελικά πραγματοποιηθεί, άσχετα με το αν είναι απόλυτα συμφέρουσα ή όχι 

για την επιχείρηση. Τίθεται δηλαδή και θέμα προσωπικών συμφερόντων.  

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης και μετά την 

πραγματοποίηση αυτής τα στελέχη και των δύο επιχειρήσεων φέρουν σημαντικό μέρος 

ευθύνης για μια πιθανή αποτυχία. Οι παράμετροι ευθύνης πηγάζουν κυρίως από τη 

συμπεριφορά και τη στάση των στελεχών του αγοραστή απέναντι στο στόχο και τα στελέχη 

του, αλλά και γενικότερα απέναντι στην όλη ιδέα της εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Τα στελέχη της επιχείρησης-αγοραστή συχνά μπαίνουν στις διαπραγματεύσεις με την 

αυτοπεποίθηση του επιτυχημένου, θεωρώντας τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου κατώτερα 

σε αξία, αφού η επιχείρησή τους έφτασε στο σημείο να εξαγοραστεί. Εν συνεχεία και μετά το 

κλείσιμο της συμφωνίας προκύπτει το ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για να 

αναλάβει τη διοίκηση των τμημάτων της επιχείρησης-στόχου: τα στελέχη της εξαγοράζουσας 

ή τα στελέχη της επιχείρησης-στόχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ 

των στελεχών και μεγέθυνση της έντασης που ήδη υφίσταται. Πολλές συγχωνεύσεις 

αναδείχτηκαν σε μεγάλες επιτυχίες, ενώ άλλες κατέληξαν σε ¨διαζύγιο¨, λόγω της αδυναμίας 

ύπαρξης συνεργασίας και σύμπνοιας μεταξύ των στελεχών των δύο επιχειρήσεων. 

Πέρα από τη δυσκολία συνεργασίας που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, προβλήματα 

δημιουργούν τα στελέχη και πριν από αυτή. Είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

αλαζονεία του Διευθύνοντα Συμβούλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπεραξία που η επιχείρηση 

είναι πιθανόν να πληρώσει. Δηλαδή, διαπιστώνουμε πόσο ισχυρά είναι τα υψηλά ιστάμενα 

στελέχη σε μια επιχείρηση, αφού είναι σε θέση να δεχθούν να πληρώσουν μια μεγάλη 
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υπεραξία που δεν είναι εύλογη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη συμφωνία που 

επιθυμούν. Για το λόγο, αυτό τίθενται υπό αμφισβήτηση τα κίνητρα για μερικές από τις 

ακριβότερες συμφωνίες, αφού πιστεύεται ότι υποκινηθήκαν από την επιθυμία των στελεχών 

για ενδυνάμωση της σχέσης τους.  

Αναμφισβήτητα, το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι συνδεδεμένο άμεσα με το γόητρο και 

τη θέση των στελεχών: όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση, τόσο ισχυρότερο θεωρείται ένα 

ανώτατο στέλεχος και τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έχει στην αγορά. Ως εκ 

τούτου, μια εξαγορά ή συγχώνευση συμβάλλει στην ενδυνάμωση της θέσης των στελεχών 

και γι’ αυτό το λόγο είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της, αγνοώντας τις περισσότερες 

φορές τις αντιδράσεις των μετόχων. Έχουμε δηλαδή σύγκρουση των συμφερόντων μεταξύ 

στελεχών και μετόχων, όπου επικρατεί συνήθως η άποψη των στελεχών, αφού θεωρούνται οι 

ειδήμονες σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης.   

Όσον αφορά στα στελέχη της επιχείρησης-στόχου, έχουν και αυτά μερίδιο ευθύνης. Μέσα 

στο γενικότερο κλίμα αναδιάρθρωσης που ακολουθεί μια εξαγορά ή συγχώνευση 

αισθάνονται ευάλωτα λόγω της ευρύτερης τάσης για απολύσεις, και αποφεύγουν να πάρουν 

σημαντικές αποφάσεις. Σημειώνεται μια περίοδος στασιμότητας στις λειτουργίες της 

επιχείρησης-στόχου. Όλα μπαίνουν σε αναμονή μέχρι την τελική συμφωνία με την 

επιχείρηση-αγοραστή. Ο φόβος των στελεχών έγκειται στο ότι υπάρχει η πιθανότητα κάποιες 

αποφάσεις τους να μη φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με κίνδυνο να γίνουν λόγος 

επίσπευσης της λύσης της συνεργασίας τους με την επιχείρηση μετά την εξαγορά ή 

συγχώνευση.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι δεν είναι λίγες οι φορές που το κύμα των εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων κάθε άλλο παρά θετικά αποτελέσματα έφερε στις επιχειρήσεις. Οι διαδοχικές 

αποτυχίες μεγαλεπήβολων στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων, έχουν 

ήδη οδηγήσει τα διεθνή χρηματιστήρια να είναι πιο ¨καχύποπτα¨ σε ανακοινώσεις εξαγορών 

ή συγχωνεύσεων σε σχέση με το παρελθόν. Πολλοί θα αναπολούν τη δεκαετία του ˈ90 όπου 

μία ανακοίνωση εξαγοράς εκτίνασσε τις μετοχές προς τα πάνω. Πλέον δεν συμβαίνει κάτι 

τέτοιο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δε θα γίνονται εξαγορές ή συγχωνεύσεις πλέον. Σημαίνει 

όμως ότι τα στελέχη όχι μόνο πρέπει να δικαιολογούν πειστικά τις κινήσεις τους, αλλά και να 

πραγματοποιούν τις υποσχέσεις τους.  
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2.9  Μηχανισμοί που θέτουν εμπόδια σε πιθανές εξαγορές ή συγχωνεύσεις 

Η διοίκηση μιας επιχείρησης-στόχου μπορεί να προβάλλει αντίσταση στην εξαγορά της 

επιχείρησής της. Συνήθως, αρχικά, γνωστοποιεί τη διαφωνία της με τις αναφορές στον τύπο 

και με ενημέρωση των μετόχων της επιχείρησης σχετικά με τις απόψεις της. Εν συνεχεία, 

μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα που αποσκοπούν στη μη ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

και τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον εταιρικό έλεγχο, όπως οι τροποποιήσεις στους 

εσωτερικούς κανονισμούς της επιχείρησης, ώστε η εξαγορά να γίνει πιο δύσκολη ή πιο 

ακριβή. Παραδείγματα αυτής της περίπτωσης είναι: 

1. Η πρόβλεψη υπερπλειοψηφίας για να γίνει αποδεκτή μια συγχώνευση. Συνήθως, 

απαιτείται πλειοψηφία δύο-τρίτων για να επιτευχθεί η συμφωνία. Εναλλακτικά, 

μπορεί να τεθεί ποσοστό έγκρισης μεγαλύτερο αυτού, ακόμη και απόλυτη 

πλειοψηφία. 

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων. Αυτή 

η αμυντική στρατηγική δίνει το δικαίωμα στους μετόχους της επιχείρησης-στόχου να 

αγοράσουν σε προνομιακή τιμή μετοχές της επιχείρησης-αγοραστή. Σε μια τέτοια 

περίπτωση η έκδοση νέων μετοχών οδηγεί σε εξασθένιση της μετοχής της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης και σε μείωση των κερδών ανά μετοχή.  

3. Πολύ συχνά, όταν υπάρχει ο κίνδυνος μιας επιθετικής εξαγοράς, η διοίκηση μπορεί να 

ενδιαφερθεί για εναλλακτικές προσφορές από μια άλλη πιο επιθυμητή επιχείρηση. 

(Λευκός Ιππότης). 

Επίσης, τα μέτρα μπορεί να στοχεύουν στην αλλαγή της ιδιοκτησιακής δομής της 

επιχείρησης. Ο πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό είναι μέσω της 

επαναγοράς μετοχών, που σημαίνει ότι η επιχείρηση αγοράζει μέρος των κοινών μετοχών της 

από τους κατόχους τους. Το ποσοστό των μετοχών που αγοράζονται ποικίλλει και δεν είναι 

απαραίτητα μεγάλο. Εάν η διοίκηση καταφέρει να συγκεντρώσει υπό τον έλεγχό της 

ικανοποιητικό ποσοστό των μετοχών της, τότε διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στην επίτευξη 

ή μη της εξαγοράς.  

Υπάρχει και η περίπτωση να αγοραστεί το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης από μια 

μικρή ομάδα επενδυτών ή ακόμη και από τα ίδια της τα στελέχη. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, το απαιτούμενο ποσό χρημάτων για την εξαγορά προέρχεται από την έκδοση 

ομολογιών (junk bonds) υψηλού κινδύνου ή άλλης μορφής δανειοδότηση.  
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2.10 Η επίδραση των εξαγορών στα κέρδη ανά μετοχή 

Ένας σημαντικός παράγοντας που λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την διαπραγμάτευση των όρων 

με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί μια εξαγορά είναι η επίπτωση αυτής στα κέρδη ανά 

μετοχή και την χρηματιστηριακή τιμή. Τα κέρδη ανά μετοχή θεωρούνται ως μία από τις 

σημαντικές οικονομικές ενδείξεις για την πορεία ανάπτυξης μίας εταιρείας. Η εξίσωση που 

συνδυάζει την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή είναι: 

P/E=
𝛵𝜄𝜇ή 𝜏𝜂𝜍 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή
 

όπου P/E είναι ο πολλαπλασιαστής κερδών της επιχείρησης.18  

Συνήθως, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιφέρουν αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή των 

εταιρειών, μιας και τα συνδυασμένα κέρδη είναι υψηλότερα. Η αύξηση αυτή, όμως, δεν 

σημαίνει πάντα ότι οι εταιρείες μετά τη συνένωση τους έχουν επιτύχει μεγαλύτερους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Αντίθετα, υπάρχει περίπτωση να μη δημιουργείται καμία επιπλέον οικονομική 

αξία από τη συνένωση των εταιρειών, αλλά να αυξηθούν τα κέρδη ανά μετοχή. 

Η αύξηση των κερδών σε μια επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην 

ανάληψη νέων επενδυτικών αποφάσεων, την αύξηση της παραγωγής, και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της εταιρείας. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν αιτίες που ωθούν τις 

εταιρείες σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Από την άλλη μεριά, βέβαια, τα κέρδη μιας 

εταιρείας μπορεί να αυξηθούν μέσω της απόκτησης μιας μικρής σε ανάπτυξη επιχείρησης με 

χαμηλό P/E. Η μακροχρόνια επίδραση αυτής της κίνησης θα είναι ο μικρότερος ρυθμός 

ανάπτυξης της. Στο βραχυχρόνιο διάστημα, όμως, τα κέρδη ανά μετοχή της εξαγοράστριας 

επιχείρησης θα αυξηθούν σημαντικά και ίσως, κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες, η αύξηση 

αυτή να επιτευχθεί χωρίς η εταιρεία να υποστεί μείωση του πολλαπλασιαστή κερδών της. Για 

να διατηρηθεί μια κατάσταση σαν αυτή η επιχείρηση θα πρέπει συνεχώς να επιδιώκει την 

επέκτασή της μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον οπότε η 

αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή θα σταματήσει, και η επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

την πραγματικότητα.   

 

                                                           
18 Ξανθάκης Μ., Αλεξάκης Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 

Αθήνα 

 



34 
 

2.11 Τιμή Μετοχής 

Άλλος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση συνένωσης εταιρειών είναι 

η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους.19 Η τιμή αυτή αντανακλά μελλοντικά κέρδη, 

μερίσματα, αξία ενεργητικών, επιχειρηματικό κίνδυνο και άλλου παράγοντες. Μεγαλύτερη 

σημασία όμως δίνεται στα κέρδη ανά μετοχή, των οποίων είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο 

ακριβής επηρεασμός από τη συγχώνευση, παρά στη χρηματιστηριακή αξία, ο επηρεασμός της 

οποίας εξαρτάται από την κρίση χιλιάδων επενδυτών και συνεπώς σχετίζεται με την 

αβεβαιότητα. Ο προσδιορισμός του λόγου ανταλλαγής (ratio of exchange) με βάση τις 

χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών γίνεται: 

𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜁ώ𝜎𝛼𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜒𝜀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 × 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑έ𝜌𝜀𝜏𝛼𝜄

𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜌𝜌𝜊𝜑𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜂𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜒𝜀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍
 

Συνήθως η αποκτώσα εταιρεία προσφέρει υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα για τη 

μετοχή της εταιρείας που επιθυμεί να απορροφήσει, ώστε να καταστήσει την προσφορά 

ελκυστική. Οι επιχειρήσεις πάντως με υψηλό πολλαπλασιαστή, που σκοπεύουν στην αύξηση 

των κερδών ανά μετοχή, αποκτούν επιχειρήσεις με χαμηλό πολλαπλασιαστή και, παρά το 

γεγονός ότι πληρώνουν για τη μετοχή της αποκτώμενης επιχείρησης μεγαλύτερη τιμή από τη 

χρηματιστηριακή, τελικά η ανταλλαγή μπορεί να είναι συμφέρουσα. Αυτό είναι περισσότερο 

πιθανόν, όταν η αποκτώμενη επιχείρηση είναι μικρή, παρά όταν είναι μεγάλη. Στην πρώτη 

περίπτωση είναι πιθανότερο η αγορά να μη μεταβάλλει τον λόγο τιμή/κέρδη, με τον οποίο 

κεφαλαιοποιεί τα κέρδη της επιζώσας, ενώ όταν η επιχείρηση είναι μεγάλη, το πιθανότερο 

είναι ότι ο νέος πολλαπλασιαστής θα κυμαίνεται γύρω από τον μέσο σταθμικό των δύο 

πολλαπλασιαστών.  

Επιπλέον, είναι πιθανόν ένας πληροφορημένος αγοραστής να δίνει μεγαλύτερη ή 

μικρότερη αξία από εκείνη της αγοράς και συνεπώς να κρίνει τη συγχώνευση ως συμφέρουσα 

ή μη και να διαπραγματεύεται ανάλογα. Οι τιμές των μετοχών διακυμαίνονται ευρέως και 

διαφορετικά σε κάθε επιχείρηση, και σε ισχυρές διακυμάνσεις πρέπει να ομαλοποιούνται οι 

τιμές τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρά τα μειονεκτήματα αυτά και την 

                                                           
19 Ξανθάκης Μ., Αλεξάκης Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 

Αθήνα 
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αβεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει σε κάθε συγχώνευση, οι 

χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Περίπτωση προσδιορισμού του λόγου ανταλλαγής με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές 

των μετοχών μπορεί να κριθεί ως ενδεδειγμένη, όταν δεν υπάρχουν κέρδη στη μία ή και στις 

δύο επιχειρήσεις. Η διαπραγμάτευση στην αγορά θεωρείται ότι περισσότερο από κάθε άλλον 

τρόπο μπορεί να ενσωματώσει στην τιμή της μετοχής τα αναμενόμενα κέρδη και μερίσματα. 

Ο προσδιορισμός δηλαδή του λόγου ανταλλαγής των επιχειρήσεων για συνένωση, στην 

περίπτωση που κατά τα τελευταία έτη συνεχώς εμφανίζονται ζημίες, θα μπορούσε να 

βασιστεί στις χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών σε ορισμένη ημερομηνία ή στην 

ομαλοποιημένη τιμή τους για ορισμένη περίοδο, αν υπήρξαν ισχυρές διακυμάνσεις. 

2.12 Μέρισμα 

Το μέρισμα αποτελεί συνάρτηση των κερδών και ασκεί περιορισμένο ρόλο κατά την 

αξιολόγηση των συνενώσεων.20 Επιχειρήσεις όμως με καλές προοπτικές και ευκαιρίες 

επενδύσεων επανεπενδύουν τα περισσότερα από τα κέρδη, και γι’ αυτό το μέρισμα είναι 

μικρού ύψους. Συνεπώς, ο λόγος ανταλλαγής με βάση το μέρισμα ανά μετοχή στις 

περισσότερες περιπτώσεις αξιολόγησης συγχωνεύσεων δεν είναι αντιπροσωπευτικός των 

τρεχόντων κερδών από τα οποία εξαρτάται το μέρισμα, του ρυθμού αύξησης των κερδών 

(από τον οποίο εξαρτώνται τα μελλοντικά κέρδη και μέρισμα), καθώς και του 

πολλαπλασιαστή. Σε επιχειρήσεις όμως χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης το ύψος του 

μερίσματος πιθανότατα να παίζει σημαντικό ρόλο, και ο λόγος ανταλλαγής των μετοχών να 

λάβει υπόψη και το ύψος του.  

2.13 Λογιστική Αξία 

Η λογιστική αξία της μετοχής, κυρίως όταν αντιπροσωπεύει την αρχική επένδυση της 

επιχείρησης είναι πιθανόν να μην αντανακλά την τρέχουσα αξία. Συνήθως η λογιστική αξία 

παίζει ασήμαντο ρόλο κατά την αξιολόγηση της συνένωσης. Αυτό δεν ισχύει, όταν η 

λογιστική αξία της μετοχής είναι υψηλότερη από τη χρηματιστηριακή. Στην Ελλάδα η 

συνένωση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική αξία των μετοχών, με επανεκτίμηση 

                                                           
20 www.euretirio.com 

 

http://www.euretirio.com/
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δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων, βάσει του άρθρου 9 του Ν.2190, που συνηθέστατα δεν 

είναι ίδια με την λογιστική αξία.  

2.14 Ψυχολογία Εξαγορών και Συγχωνεύσεων  

Τεράστιο πρόβλημα στο θέμα εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελεί το ψυχολογικό κλίμα 

που επικρατεί μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις κατά την χρονική περίοδο που αυτές 

πραγματοποιούνται. Μπορεί δύο επιχειρήσεις αν συγχωνευθούν να δώσουν περισσότερα 

κέρδη, αλλά αυτό δε θα επιτευχθεί, αν δεν επικρατεί και κατάλληλο κλίμα στην τάξη των 

εργαζομένων. Μια εκ των περιπτώσεων είναι να απολυθεί στη μικρότερη επιχείρηση κάποιο 

μέρος του προσωπικού της. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο είναι πιθανή μια κινητοποίηση των 

υπαλλήλων της, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση του κόστους 

παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο, και μέχρι να επιστρέψουν στη φυσική τάξη των πραγμάτων 

και οι δύο επιχειρήσεις, έχουν χάσει μέρος από τα κέρδη τους, και η αναμενόμενη κερδοφόρα 

συγχώνευση μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε ζημιογόνα.  

Σε μια άλλη περίπτωση οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να λειτουργήσουν διαφορετικά από 

ό, τι συνήθιζαν, όπως τώρα ορίζει η επιχείρηση-αγοραστής. Νέες διαδικασίες ακολουθούνται 

στον τρόπο εργασίας (λογιστικά, διοικητικά), ακόμη και στο τρόπο αντίληψης και ιδεολογίας 

για την επιχείρηση, πρακτικές που είναι αρκετά δύσκολο να αφομοιωθούν από τα άτομα της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Παράλληλα δημιουργείται και ένα κλίμα κατωτερότητας, 

επειδή πλέον η εξαγοραζόμενη επιχείρηση είναι «υποχείριο» της εξαγοράζουσας, και οι 

υπάλληλοί της έχουν ένα θεωρητικό κύρος απέναντι στου υπαλλήλους της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης. Αυτή η ατμόσφαιρα δημιουργεί προστριβές μεταξύ των υπαλλήλων και συνεπώς 

μείωση της συνολικής αποδοτικότητας των εργαζομένων, καθυστερώντας κατά πολύ την 

εμφάνιση κερδών στην εταιρεία.  

Γι’ αυτό, προτού οδηγηθούν πλέον οι σύγχρονες επιχειρήσεις στην απόφαση για 

συγχώνευση ή εξαγορά, εκτός από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εξετάζουν 

και τις ψυχολογικές συνέπειες που μπορεί αυτές να επιφέρουν στην απόδοση των 

εργαζομένων. Αν είναι θετικές, τότε να οδηγούνται στην πολύπλοκη αυτή διαδικασία για να 

πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τα κέρδη. Αν όμως οι συνέπειες 

είναι αρνητικές μπορούν να τις αποφύγουν ακυρώνοντας τη συνένωση ή, μέσα από 

κατάλληλες ενέργειες, να καλλιεργήσουν ένα θετικό κλίμα στις δύο επιχειρήσεις, ώστε να 
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προκύψουν θετικά αποτελέσματα από τη συνένωση, τόσο για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

όσο και για την οικονομική ανάπτυξη της ίδιας της οικονομίας.     

2.15 Ανακεφαλαίωση 

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύσαμε όλα όσα 

αφορούν τις συνέπειες των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ειδικότερα η επίδρασή τους στις 

αποδόσεις των μετοχών των εταιρειών που λαμβάνουν μέρος σε αυτές φαίνεται, με βάση τη 

διεθνή βιβλιογραφία, να είναι θετική για τους μετόχους των προς εξαγορά επιχειρήσεων.  

Από την άλλη πλευρά, οι αποδόσεις των μετοχών στις εξαγοράστριες επιχειρήσεις είναι 

θετικές μεν, αλλά αρκετά μικρότερες. Έχει παρατηρηθεί ακόμα το φαινόμενο να εισπράττουν 

αρνητικές αποδόσεις οι μέτοχοι των εταιρειών που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται, κυρίως 

στο μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.   

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις δεν συνεπάγονται μόνο οφέλη. Είναι αρκετά πιθανό να 

προκύψουν δυσκολίες και μειονεκτήματα ιδίως στο αρχικό στάδιο μιας συγχώνευσης. 

Γενικότερα, η φιλοσοφία που διέπει κάθε επιχείρηση, το περιβάλλον που δραστηριοποιείται, 

και οι οικονομικές συνθήκες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία αυτών 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

¨ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ¨ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 

3.1 Εισαγωγή  

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές κινήσεις δύο μεγάλων 

Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών, της MINOAN LINES και της ANEK LINES. Στην 

περίοδο από το 2000 έως το 2008 οι δύο εταιρείες ήταν σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά 

γεμάτη επενδύσεις σε νέα πλοία, νέες γραμμές και με ισχυρή ρευστότητα που επέτρεπε το 

σκληρό μεταξύ τους ανταγωνισμό αλλά και τα παράπονα όλων των άλλων παραγόντων της 

αγοράς προς ανάπτυξη της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ξαφνικά όλα άλλαξαν 

από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 της οποίας άμεσο θύμα ήταν 

και παραμένει η Ελληνική οικονομία.  

Οι χρονιές που ακολούθησαν ήταν όλες δραματικές για την Ελλάδα και βέβαια για όλους 

τους κλάδους που επηρεάζουν την εξέλιξη της οικονομίας της, όπως την Ελληνική 

Ακτοπλοϊκή Αγορά. Ισχυρό χαρακτηριστικό της αγοράς αυτής είναι ότι αποτελείται από 

ιδιωτικού ενδιαφέροντος εταιρείες που προσφέρουν δημόσιο αγαθό και δεν είναι άλλο από τη 

διασφάλιση του εθνικού δικτύου θαλάσσιων μεταφορών και ουσιαστικά την εδαφική συνοχή 

της επικράτειας. Είναι λοιπόν απολύτως λογικό οι οικονομικές συνθήκες της χώρας να την 

επηρεάζουν καθώς επίσης και οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στον κόσμο και ειδικά 

όταν πρόκειται για την τιμή των καυσίμων ή τη συναλλαγματική σχέση του εθνικού 

νομίσματος με το Δολάριο των ΗΠΑ. Η τελευταία 7ετία (2008-2014) ήταν για την 

ακτοπλοϊκή αγορά μια περίοδος ισχυρών διαρθρωτικών αλλαγών, εφαρμογής οικονομιών 

κλίμακας και αποφυγής οικονομικής κατάρρευσης λόγω των δύσκολων οικονομικών 

καταστάσεων τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. 

Αρχικά θα γίνει σύντομη ιστορική αναδρομή των δύο εταιρειών και ανάλυση της 

παρούσας κατάστασης. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων Swot Analysis θα παρουσιάσουμε 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε εταιρείας καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές αυτών. 

Τέλος, η εξαγωγή σημαντικών αριθμοδεικτών θα μας βοηθήσει στην ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής τους κατάστασης. 
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3.2 Παρουσίαση της ANEK Lines                                              

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή 

Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», με μετόχους απλούς 

ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Είναι η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης και η ιδέα της ίδρυσής 

της προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της 

Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Διοικείται από δεκαπενταμελές συμβούλιο και απασχολεί κατά μέσο όρο 1800 άτομα σε 

πληρώματα και διοικητικές υπηρεσίες ξηράς. Η έδρα της είναι στα Χανιά, σε ιδιόκτητα 

υπερσύγχρονα γραφεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλο συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα 

φιλοξενίας 500 ατόμων. Η δραστηριοποίηση της ANEK στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας 

ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοίου της, του 

«ΚΥΔΩΝ», στη γραμμή Πειραιά-Χανιά. Από τότε μέχρι σήμερα η εξέλιξή της είναι 

εντυπωσιακή.  

 Ο μεγάλος και σύγχρονος στόλος της ΑΝΕΚ περιλαμβάνει δέκα ιδιόκτητα πλοία 

(Έλυρος, Ελ. Βενιζέλος, Olympic Champion, Hellenic Saint, Λευκά Όρη, Σοφοκλής Β., 

Κρήτη I, Κρήτη II, Λατώ, Πρέβελης) ελληνικού νηολογίου, τα οποία είναι πιστοποιημένα με 

τα Διεθνή Συστήματα Ασφάλειας και Ποιότητας ISM & ISPS Systems, ΙSO & HACCP 

αντίστοιχα. 

Επιπροσθέτως, εφαρμόζοντας την Διεθνή Σύμβαση STCW του 1995, που αφορά στην 

ποιότητα των πληρωμάτων (εξειδίκευση, διπλώματα, εμπειρία κλπ), η ΑΝΕΚ κατά γενική 

ομολογία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και 

εγχώριας ναυτιλίας. 

Η σημερινή ΑΝΕΚ LINES ανήκει στην ομάδα των πλέον σύγχρονων ναυτιλιακών 

εταιρειών, με πανευρωπαϊκή παρουσία και μεγάλο κύρος. Από το Δεκέμβριο του 1998, με 

την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διασφάλισε την ανοδική της πορεία. 

Με τη διεύρυνση του εμπορικού της δικτύου, με την δημιουργία νέων δρομολογιακών 

γραμμών, με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και των προκλήσεων στο 

ναυτιλιακό χώρο, με την υλοποίηση εύστοχων στρατηγικών μάρκετινγκ που λαμβάνουν 

υπόψη όλες τις σημαντικές ιδιομορφίες και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, 

ενεργοποιεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά τόσο το συνολικό δυναμικό της όσο και το μεγάλο 

δίκτυο πωλήσεων και πρακτορείων που την αντιπροσωπεύουν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
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Παράλληλα, η ΑΝΕΚ είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και με υπευθυνότητα 

προσφέρει χρόνια τώρα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από μεγάλες περιβαλλοντικές, 

αθλητικές, πολιτισμικές χορηγίες, στηρίζει οικονομικά ιδρύματα κοινωνικού και 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ενισχύει προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και προβολής της ιστορικής φυσιογνωμίας της Κρήτης, συμμετέχοντας στην τουριστική 

προβολή της χώρας. Βρίσκεται πάντα, έμπρακτα και διακριτικά & στο πλευρό συνανθρώπων 

μας που έχουν ανάγκη την συνδρομή της. 

Το Δεκέμβριο του 2008, στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής των ¨5th Greek Shipping 

Awards¨ που διοργάνωσε η Lloyd’ s List, η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως «H Καλύτερη Εταιρεία 

της Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλία». 

Από την γέννηση της εταιρείας και τον κατάπλου του πρώτου πλοίου της, του θρυλικού 

ΚΥΔΩΝ, μέχρι τις μελετημένες στρατηγικές αποφάσεις της σημερινής διοίκησης, η ΑΝΕΚ 

LINES λειτουργεί χωρίς παρέκκλιση, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αναπτύσσει και 

βελτιώνει τον αξιόπιστο στόλο της, το ειδικευμένο προσωπικό της και τις άψογα παρεχόμενες 

υπηρεσίες της. Και όλα αυτά πάντα με κύριο γνώμονα το συμφέρον του επιβατικού κοινού 

που μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει και την ευρωστία του δικού της φέροντος μετοχικού 

οργανισμού. 

3.2.1 Ιστορική αναδρομή 

Οι σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί στην πορεία της ΑΝΕΚ είναι οι εξής: 

1. 10 Απριλίου 1967 στα Χανιά. Μερικές εκατοντάδες Κρητικοί, έμποροι, 

επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, με πρόταση του Συνδέσμου Οικονομολόγων 

του Νομού Χανίων και την συμβολή και αμέριστη συμπαράσταση του τότε 

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κίσσαμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, υλοποιούν 

την τολμηρή ιδέα της ίδρυσης της πρώτης παγκοσμίως πολυμετοχικής ναυτιλιακής 

εταιρείας, με στόχο την πραγματοποίηση θαλάσσιων μεταφορών με σύγχρονα, άνετα 

και πολιτισμένα μέσα. Η ΑΝΕΚ είναι μια πραγματικότητα. 

2. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1970 το Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ καταπλέει στο λιμάνι της Σούδας και η 

ΑΝΕΚ κερδίζει την εμπιστοσύνη όλων. Η ΑΝΕΚ εισέρχεται δυναμικά στην Ελληνική 

Ακτοπλοΐα. 

3. Το 1973 αποκτά τα Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΤIΑ και ΡΕΘΥΜΝΟ, πραγματοποιώντας 

καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιά. 
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4. Το 1978 η Εταιρεία αποκτά το Ε/Γ-Ο/Γ ΚΡΗΤΗ. Τα καθημερινά δρομολόγια των 

πλοίων της ΑΝΕΚ είναι πλέον γεγονός, συνδέοντας τα δύο βασικά λιμάνια της 

Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

5. Το 1987 ενισχύει το στόλο της με ότι πιο σύγχρονο υπήρχε την εποχή εκείνη, το Ε/Γ-

Ο/Γ ΑΠΤΕΡΑ, στη γραμμή Χανιά-Πειραιά. 

6. Το 1989 τα Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ και ΛΑΤΩ μπαίνουν δυναμικά στους θαλάσσιους 

δρόμους της Ιταλίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές στην γραμμή Πάτρα-Αγκώνα 

και πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΚΥΔΩΝ". Οι δημιουργικές ιδέες φέρνουν 

αλματώδη ανάπτυξη. Πραγματοποιείται η ναυτιλιακή σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, ενώ 

παράλληλα άρχισε η αναγραφή του μπλε-κίτρινου λογοτύπου σε όλα τα πλοία της. 

7. Το 1992 δρομολογείται για τη γραμμή Βορείου Ιταλίας το Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, 

η ναυαρχίδα της ΑΝΕΚ, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο πλοίο της Μεσογείου. Το 

ακολουθεί στα ίδια δρομολόγια το Ε/Γ-Ο/Γ TAΛΩΣ. 

8. Το 1997 δρομολογούνται τα ΚΡΗΤΗ Ι και ΚΡΗΤΗ ΙΙ στη γραμμή Πάτρα-Αγκώνα. 

9. Το 1998 η ΑΝΕΚ χαράζει μια νέα πορεία με αγορές νέων πλοίων και εισαγωγή των 

μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δρομολογείται το ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β. 

στη γραμμή Βορείου Ιταλίας και εντάσσονται στο στόλο της τα Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 

και ΑΡΚΑΔΙ από συγχώνευση της Ρεθυμνιακής. 

10. Το 2000 δρομολογείται το Ε/Γ-Ο/Γ "ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ στη γραμμή Βορείου Ιταλίας, και 

το νεότευκτο H/S/F "OLYMPIC CHAMPION στη γραμμή Πάτρα-Αγκώνα. 

11. To 2001 δρομολογείται το δεύτερο νεότευκτο H/S/F HELLENIC SPIRIT στη γραμμή 

Βορείου Ιταλίας. 

12. Το 2005 η γραμμή της Βορείου Ιταλίας συνεχίζεται με τη νέα γραμμή Πάτρα-Βενετία. 

Την ίδια χρονιά ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα. Ολοκληρώθηκε η 

ανέγερση του κτηρίου της εταιρείας και η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών της 

σε ιδιόκτητες, λειτουργικές εγκαταστάσεις στα Χανιά, αναβαθμίζοντας έτσι το κύρος 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΝΕΚ. 

13. Το 2006 η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC, απονέμει στο H/S/F OLYMPIC 

CHAMPION, το πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο καλύτερου 

επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου, πιστοποιώντας έτσι ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα 

ασφαλείας, σε ότι αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό. 
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14. Τον Φεβρουάριο του 2007 εγκαινιάζεται το νέο υπερσύγχρονο κτήριο της εταιρείας 

στον Πειραιά, όπου στεγάζεται η διεύθυνση εμπορικής εκμετάλλευσης, η διεύθυνση 

τεχνικών υπηρεσιών και το κεντρικό πρακτορείο Πειραιά.  

15. Τον Απρίλιο του 2008 δρομολογείται  το Ε/Γ- Ο/Γ «Πρέβελη» στη γραμμή Πειραιά-

Πάρο-Νάξο-Ίο-Σαντορίνη. Τον Ιούλιο το Ε/Γ-Ο/Γ «ΛΙΣΣΟΣ» δρομολογείται από 

Πειραιά προς Χίο-Μυτιλήνη, ενώ τον Σεπτέμβριο το υπερπολυτελές, υπερσύγχρονο 

ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» η κορωνίδα του στόλου της ΑΝΕΚ, δρομολογείται στην γραμμή 

Πειραιά-Χανιά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης με 

την ηπειρωτική Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς   η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως 

«H Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλία», στα πλαίσια 

της ετήσιας απονομής των ¨5th Greek Shipping Awards¨ που διοργάνωσε η Lloyd’ s 

List. 

 

3.2.2 Η εταιρεία σήμερα 

Η ΑNΕK LINES, παραμένει δυναμικά πρωτοπόρα στους θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας 

και της Αδριατικής, μεταφέροντας με αξιοπιστία επιβάτες και οχήματα. Τα τελευταία χρόνια, 

έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και προκειμένου να 

αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από τη μείωση της μεταφορικής κίνησης έχει 

προχωρήσει σε μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών: 

 Σύσταση κοινοπραξίας 

 Αποδρομολογήσεις πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές 

 Περικοπές δρομολογίων 

 Μείωση ταχυτήτων 

 Αντικαταστάσεις πλοίων 

Ο όμιλος της ΑΝΕΚ το 2014 εκτέλεσε 5% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το 2013 και 

σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1.4εκ επιβάτες έναντι 1.5εκ 

το 2013, 227χι Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 241χιλ. το προηγούμενο έτος και 151χιλ. φορτηγά 

έναντι 149χιλ. Ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές 

της Αδριατικής (Αγκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και 

των Κυκλάδων. Επίσης συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων της ΑΝΕΚ και 

της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Αγκόνας μέσω 

της κοινοπραξίας «ANEK – SUPERFAST», ενώ οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν -βάσει 



44 
 

των σχετικών συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία- την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων 

γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών 

του Αιγαίου, συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα. Τέλος, στο πλαίσιο 

της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, δύο πλοία της εταιρείας ναυλώθηκαν τη θερινή 

περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έκτακτες ναυλώσεις. 

 

    Πηγή: http://www.xrtc.gr/ 

Διάγραμμα 3.1:Σύνολο Στόλου ANEK LINES (2006-2014) 

 

Στον όμιλο, εκτός της μητρικής, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής: 

1. Λασιθιώτικη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΛΑΝΕ) (50,11%) 

2. Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκορώνα Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) (47,96%) 

3. Λευκά Όρη Α.Β.Ε.Ε (60,45%) 

4. ΑΝΕΚ Τουριστική – Ξενοδοχειακή – Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (99,48%) 

5. Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες Γραμμές Ναυτική Εταιρεία (100%) 

6. ΑΝΕΚ Lines Italia S.R.L. (49%) 

Οι παραπάνω εταιρείες στις οποίες η ΑΝΕΚ συμμετέχει με ποσοστό από 50% και άνω, 

καθώς και η θυγατρική εταιρεία «ΕΤΑΝΑΠ», έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης  Δεκεμβρίου 2010 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.21 

                                                           
21 http://www.xrtc.gr/ 
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Τον Απρίλιο του 2010 ιδρύθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Αιγαίον Πέλαγος Θαλάσσιες 

Γραμμές Ναυτική Εταιρεία» και σκοπό την κυριότητα και εκμετάλλευση ή διαχείριση 

εμπορικών πλοίων, στην οποία η μητρική κατέχει το σύνολο των μετοχών. Η «ΑΝΕΚ 

Τουριστική – Ξενοδοχειακή – Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» συμμετέχει με ποσοστό 

100% στην «ΑΝΕΚ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» οι οποίες 

δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν σε 

1048 άτομα στην ΑΝΕΚ (εκ των οποίων τα 816 απασχολούνταν ως πληρώματα στα πλοία) 

και σε 1132 άτομα για τον όμιλο (πληρώματα πλοίων 867 άτομα). 

Επισημαίνεται επίσης ότι το Μάιο του 2014 η θυγατρική ΛΑΝΕ ήρθε σε συμφωνία με 

αλλοδαπή ναυτική εταιρεία για τη ναύλωση του πλοίου «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» με υποχρέωση 

εξαγοράς του από το ναυλωτή ενώ τον Αύγουστο του 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση των 

πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος €21εκ με το 

οποίο μειώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της. Ταυτόχρονα, συνάφθηκαν συμβάσεις 

μακροχρόνιας ναύλωσης των εν λόγω πλοίων με δικαίωμα επαναγοράς τους. Μετά την 

πώληση των 2 παραπάνω πλοίων και τη μείωση του δανεισμού, εκτιμούμε ότι θα επιτευχθεί 

συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων 

δανείων της, γεγονός που θα έχει θετική επίπτωση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 

Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, δύο πλοία της Εταιρείας 

ναυλώθηκαν τη θερινή περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού. 

 

Πίνακας 3.1: Διασπορά Στόλου ANEK LINES 2014 (Ιούνιος) 

Τύπος Αριθμός Περιοχή 

RO-PAX 3 Αδριατική (Αγκόνα- Βενετία) 

RO-PAX 3 Κρήτη (Χανιά- Ηράκλειο) 

RO-PAX 2 Κυκλάδες 

RO-PAX 2 Πελοπόννησος- Κρήτη 

RO-PAX 2 Ναύλωση 

Πηγή: http://www.xrtc.gr/ 

Έτσι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότερης 

εκμετάλλευσης του στόλου, το Φεβρουάριο του 2014 το πλοίο «OLYMPIC CHAMPION» 

δρομολογήθηκε στη γραμμή των Χανίων, αντικαθιστώντας το «ΛΑΤΩ» για το οποίο έχει 

http://www.xrtc.gr/
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συμφωνηθεί η ναύλωσή του σε εταιρεία του εξωτερικού από το Μάιο του 2014. Το 

συγκεκριμένο όμως πλοίο αποτελεί όπως φαίνεται τον «πολιορκητικό κριό» της Hellenic 

Seaways στην διαφαινόμενη σύγκρουση με την ΑΝΕΚ, στέλνοντάς της κατασχετήριο προς 

την ναυαρχίδα, όπως αποκαλείται, της ΑΝΕΚ το επιβατηγό – οχηματαγωγό «OLYMPIC 

CHAMPION».  

Τα 3 εμπλεκόμενα μέρη, η Τράπεζα Πειραιώς, ο όμιλος Grimaldi ως βασικοί μέτοχοι της 

Hellenic Seaways και η ΑΝΕΚ εμπλέκονται σε μία διελκυστίνδα όπου η HSW ζητεί €2.3εκ, 

χρήματα που όπως υποστηρίζει οφείλει προς αυτή η ΑΝΕΚ, από την περίοδο που και τις δύο 

εταιρείες διοικούσε ο κ. Γιάννης Σ. Βαρδινογιάννης, διευθύνων σύμβουλος και της ΑΝΕΚ. 

Η ΑΝΕΚ είχε αποκτήσει μετοχές της HSW, οι οποίες σε συνδυασμό με τις μετοχές που 

κατείχε η Sea Star Capital (συμφερόντων του κ. Βαρδινογιάννη) τον καθιστούσε κυρίαρχο 

και στις δύο εταιρείες. Υποστηρίζεται ότι οι οφειλές που επικαλείται η HSW είναι από τα 

πλοία που ναύλωνε η ΑΝΕΚ από τη HSW για να τα δρομολογήσει στις άγονες γραμμές, 

αφού η HSW αδυνατούσε εξαιτίας της ισχύουσας νομοθεσίας, να διεκδικήσει άγονα 

δρομολόγια και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζε ένα σημαντικό έσοδο. 

Η παρούσα μετοχική σύνθεση της HSW είναι όμως διαφορετική καθώς οι μετοχές της 

ΑΝΕΚ, όπως και της Sea Star Capital, έχουν περάσει στην Τράπεζα Πειραιώς η οποία μαζί 

με τη Minoan Lines του Ομίλου Grimaldi είναι οι βασικοί μέτοχοι της HSW. Φαίνεται ότι οι 

δύο αυτοί βασικοί μέτοχοι έχουν βρει κοινή στρατηγική σε ότι αφορά την HSW και μέρος 

της στρατηγικής αυτής φαίνεται να είναι η διεκδίκηση και με κατασχετήρια των οφειλών της 

ΑΝΕΚ, η οποία σε σύγκριση με τις άλλες δύο μεγάλες εταιρείες, την Attica Group και τη 

Minoan Lines, διατηρεί ακόμη χαρακτηριστικά εταιρείας λαϊκής βάσης, καθώς πάνω από 

50% των μετοχών της ανήκουν σε μικρομετόχους. 

Η ενδεχόμενη κατάσχεση όμως του «OLYMPIC CHAMPION» θα δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα στην ΑΝΕΚ και σε κάθε περίπτωση εξυπηρετεί τα σχέδια του Ομίλου Grimaldi 

στην αγορά της Αδριατικής, όπου επιζητεί τη διεύρυνση των μεριδίων του σε βάρος της 

κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast, που έχει συστήσει με τον όμιλο ATTICA, σύμμαχό της σε 

αυτή την επιχειρηματική σύγκρουση με τον ιταλικό όμιλο. 

Αν μάλιστα ο όμιλος Grimaldi αυξήσει τα μερίδιά του στην HSW μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου ή και αγοράς μετοχών, θα σημάνει περαιτέρω ενίσχυση έστω και 

πρόσκαιρη της παρουσίας του στην ελληνική εσωτερική ακτοπλοϊκή αγορά με αποτέλεσμα 

να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός και στα δρομολόγια του εσωτερικού. 
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Οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων 

ψήφου της εταιρείας είναι οι εταιρείες «ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ» με 26.52% και «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με 24.18%. Σημειώνεται ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στις 

11.12.2014 απέκτησε έμμεσα τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου επί 43.685.197 κοινών 

ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 23.5661% επί των συνολικών 

δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της καταγγελίας του δανείου 

επί ενεχύρω των ως άνω μετοχών που κατείχε η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC». Στις 

19.03.2015 η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε μέσω πλειστηριασμού την κυριότητα 

των ως άνω μετοχών. Μετά τη συγκεκριμένη γνωστοποίηση η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» 

κατέχει: α)43.685.197 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23.5661% 

του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και 

β)έμμεσα 1.929.210 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1.0407% επί των 

συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι 

συνολικά 24.1788% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.22 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2014, ενώ το ναυλωμένο από την εταιρεία ΕΓ/ΟΓ πλοίο «NORMAN 

ATLANTIC», εκτελούσε ταξίδι από την Ηγουμενίτσα στην Ανκόνα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά 

σε αυτό, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, την πρόκληση τραυματισμών, την 

ολοσχερή ή μερική απώλεια φορτηγών οχημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, φορτίων 

και αποσκευών επιβατών, γεγονός το οποίο θα επιφέρει την έγερση απαιτήσεων, μεταξύ 

άλλων, σε βάρος της ναυλώτριας και της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου. Η εταιρεία είχε 

συνάψει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ναυλωτή (Protection & Indemnity) και 

νομικής προστασίας (FD&D) με αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό ο οποίος θα καλύψει το 

σύνολο των απαιτήσεων που τυχόν εγερθούν εναντίον της. Σε αυτήν την περίπτωση το 

μέγιστο εκπιπτόμενο εκ της ασφαλιστικής κάλυψης ποσό δύναται να ανέλθει σε $245χιλ και 

ως εκ τούτου το συμβάν δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρείας. Τη δεδομένη χρονική στιγμή διεξάγεται έρευνα από τις Ιταλικές 

αρχές αναφορικά με τις αιτίες του ατυχήματος. Σύμφωνα με την ανωτέρω ασφαλιστική 

κάλυψη, η όποια ζημία υπέστη η εταιρεία από απώλεια περιουσιακών της στοιχείων επί του 

πλοίου θα καλυφθεί από τον ανωτέρω αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό έως του ποσού των 

$500χιλ, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση ναύλωσης, η εταιρεία 

δύναται μελλοντικά να προσφύγει στα αρμόδια διαιτητικά δικαστήρια του Λονδίνου, 

                                                           
22 http://www.xrtc.gr/ 
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αξιώνοντας από τους ιδιοκτήτες του πλοίου την κάλυψη κάθε περαιτέρω θετικής και 

αποθετικής ζημίας που υπέστη από το εν λόγω συμβάν. 

Η εταιρεία έχει εκκινήσει διαδικασία έκδοσης σχετικής διαιτητικής απόφασης από 

διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο για τη διαφορά που έχει ανακύψει μεταξύ αυτής και της 

ανώνυμης εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σε σχέση με τη συμφωνία απόκτησης 

ποσοστού συμμετοχής 33,35% της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΗΣ Α.Ν.Ε.», την εν γένει 

εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και τη διεκδίκηση ποσού € 47,5 εκατ. το οποίο η ΑΝΕΚ ήδη 

έχει καταβάλει στην εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.», μετά τόκων, λοιπών εξόδων 

και εν γένει την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας. Η διαδικασία διαιτησίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ετήσιο δελτίο της εταιρείας οι μακροπρόθεσμες 

τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν σε €4.3εκ έναντι €0.2εκ στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι από τις 31.12.2012 έχει γίνει αναταξινόμηση των 

μακροπρόθεσμων δανείων της μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, 

δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά 

στην εξυπηρέτηση των δανείων. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της μητρικής, μετά την 

πώληση των πλοίων, μειώθηκε συνολικά κατά €28.4εκ (κεφάλαιο και τόκοι), ενώ συνάφθηκε 

νέο μακροπρόθεσμο διμερές δάνειο ποσού €5.4εκ και διαγράφηκε ποσό €2.0εκ που 

αφορούσε σε οφειλόμενους τόκους της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων. Λόγω της 

προαναφερθείσας αναταξινόμησης, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου 

στις 31.12.2014 διαμορφώθηκαν σε €274.2εκ έναντι €290.5εκ στις 31.12.2013. Οι 

υποχρεώσεις σε προμηθευτές ανήλθαν σε €29.4εκ έναντι €30.6εκ ενώ οι λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €24.9εκ όπως και στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις συνολικού ποσού €5.6εκ που αφορούν σε 

ρυθμισμένες φορολογικές και εμπορικές οφειλές, η εξόφληση των οποίων εκτείνεται πέραν 

του έτους, εμφανίζονται στις «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» της κατάστασης 

οικονομικής θέσης.23 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, εκτιμούμε ότι οι παραπάνω ενέργειες θα 

εξαλείψουν τα προβλήματα ρευστότητας και θα επιτρέψουν στην εταιρεία να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των 

παραπάνω ενεργειών υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα 

ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς της. 

                                                           
23 http://www.xrtc.gr/ 
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3.2.3 Εταιρική Διακυβέρνηση (Anek Lines) 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, εκ των οποίων ένδεκα (11) εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται σ' αυτήν ενώ τέσσερα (4) ορίζονται από τα παρακάτω πρόσωπα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920: α) ο Μητροπολίτης 

Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης μπορεί να ορίζει τον εαυτό του, β) ο Δήμαρχος 

Χανίων ομοίως, γ) ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ομοίως, δ) ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων 

Οικονομικών Επιστημών Χανίων μπορεί να ορίζει ένα μέλος του. Τα παραπάνω πρόσωπα, 

αφού ειδοποιηθούν γι' αυτό κάθε φορά από την εταιρεία, οφείλουν να γνωστοποιήσουν σ' 

αυτήν εγγράφως προ τριών ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της τακτικής γενικής 

συνέλευσης περί της άσκησης του δικαιώματός των ως ανωτέρω, διαφορετικά αυξάνεται 

αναλόγως ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το 

νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών 

του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Μητροπολίτης Κισάμου 

και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης απεβίωσε στις 30.04.2013 και μετά το θάνατό του ο 

αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται πλέον σε δώδεκα (12). 

Ειδικώς για την Τακτική Συνέλευση της 16.06.2013 κατά την οποία εκλέχθηκε το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα αιρετά μέλη ήταν 13 διότι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης 

κατά την ως άνω προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να 

ασκήσει το δικαίωμα διορισμού αυτού.24 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει και κατά δήλωσή της τηρεί τις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3016/2002) και 

απορρέουν από τη διεθνή πρακτική. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα 

σύνολο κανόνων, μηχανισμών και διαδικασιών που προασπίζει τη χρηστή και 

αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της και την 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Σε εφαρμογή του Ν. 3016/2002 για την εταιρική 

διακυβέρνηση το οργανόγραμμα της εταιρείας έχει την εξής μορφή: 

 

                                                           
24 http://web.anek.gr/ 
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Η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής, αρχίζει δε, την ενδέκατη ημέρα από την 

ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης και λήγει με την εκλογή νέων μελών τη δέκατη 

ημέρα μετά την τακτική γενική συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. 
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3.2.4 Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας (Anek Lines) 

H ANEK LINES βρίσκεται διαρκώς κοντά στην κοινωνία διατηρώντας και ενισχύοντας σε 

ετήσια βάση το θεσμό των χορηγιών, βοηθώντας τις πιο σημαντικές κοινωνικές, πολιτιστικές, 

επιστημονικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά σας 

παρουσιάζουμε μία μικρή εικόνα της πολυεπίπεδης χορηγικής δραστηριοποίησης της 

εταιρείας: 

 Η ΑΝΕΚ LINES πιστεύοντας στη σπουδαιότητα αναβίωσης του πολιτισμού  

συνέβαλλε ως πρώτος μέγας χορηγός στην ανακατασκευή του μινωικού πλοίου, που 

3.500 χρόνια μετά ταξίδεψε ξανά πρεσβεύοντας πολιτισμό και οράματα του σήμερα 

 Θεωρώντας υψίστης σημασίας την ανάγκη διαφύλαξης και διάσωσης του φυσικού 

περιβάλλοντος η ΑΝΕΚ LINES χορήγησε την υλοποίηση του προγράμματος με θέμα: 

“Δράσεις για τη Διατήρηση – Προστασία του Γυπαετού και της Βιοποικιλότητας στην 

Κρήτη” 

 Ως χρυσός χορηγός, η ΑΝΕΚ LINES στηρίζει την πολυετή πολιτιστική προσφορά του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ, το οποίο σε πείσμα των καιρών εμμένει στην επιλογή  εξαίρετων 

ποιοτικών θεατρικών έργων 

 Δυναμικό το παρόν της εταιρείας και στο χώρο του αθλητισμού.  Επίσημος χορηγός 

του ποδηλατικού ομίλου «ΤΑΛΩΣ-ΑΝΕΚ LINES», ο οποίος με σταθερά βήματα και 

μεθοδικότητα έφθασε τα τελευταία χρόνια να κερδίζει τον τίτλο της κορυφαίας 

ελληνικής ομάδας στην ποδηλασία. 

 Η ομάδα υδατοσφαίρισης ΝΟΧ–ΑΝΕΚ LINES, αλλά και το κανοε– καγιακ, έχουν να 

επιδείξουν κορυφαίες στιγμές, σπουδαίους αγώνες και νίκες εντός και εκτός Ελλάδας. 

Με μια τόσο ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις, τις ανάγκες και τις δραστηριότητες του 

τόπου η εταιρεία έχει συντελέσει τα μέγιστα στην πολιτισμική, πνευματική και τουριστική 

προβολή, όχι μόνο του νομού Χανίων αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, έτσι ώστε ο όνομα 

της ΑΝΕΚ LINES να συνδέεται αυτόματα στη σκέψη όλων με το νησί. Η εταιρεία είναι 

υπερήφανη που μπορεί να συμμετάσχει δυναμικά στα κοινωνικά δρώμενα και να είναι 

διακριτικά παρούσα στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη συνδρομή της εταιρείας. 

Πέραν των παραπάνω μεγάλων χορηγιών, η ΑΝΕΚ, με αίσθημα ευθύνης, είναι κοντά τόσο σε 

ατομικές περιπτώσεις συνανθρώπων που χρήζουν βοηθείας. 
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3.2.5 Swot Analysis (Anek Lines) 

Με τη βοήθεια του διαγράμματος swot analysis θα παρουσιάσουμε τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία της εταιρείας ANEK LINES καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.2: Swot Analysis ANEK LINES 

 

  

 

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses): 

 Μη υιοθέτηση πρακτικών 

Μάρκετινγκ 

 Σχετική έλλειψη 

εξειδίκευσης προσωπικού 

 

Απειλές (Threats): 

 Οικονομική κρίση 

 Αύξηση ανταγωνισμού 

 Μείωση της 

κατανάλωσης 

 

 

Ευκαιρίες (Opportunities): 

 Ανάπτυξη νέων καναλιών 

διανομής 

 Η ανάγκη για νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες από τους 

καταναλωτές 

 Νέες υποδομές που 

δημιουργούνται 

 

 

Δυνατά Σημεία (Strengths): 

 Μακρόχρονη παρουσία στη 

Ναυτιλία 

 Υγιής οικονομική κατάσταση 

 Σωστή οικονομική διαχείριση 

 Ισχυρή πιστοληπτική 

ικανότητα 

 Καλή φήμη 

 Brand Name 
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3.3 Παρουσίαση της MINOAN Lines                                           

Η Minoan Lines πρωταγωνιστεί στο χώρο της ναυτιλίας, μια κορυφαία ελληνική ναυτιλιακή 

εταιρεία με υπερσύγχρονο στόλο πλοίων, που ενώνει καθημερινά, λιμάνια και ανθρώπους με 

υποδειγματική ασφάλεια και άνεση.  

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/5/1972 (Φ.Ε.Κ. 939-25/5/1972) με την επωνυμία «Μινωικές 

Γραμμές Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΟΑΝ LINES». Έχει 

έδρα το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

με αριθμό 11314/06/Β/86/13. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2052, με δυνατότητα 

παράτασης. Οι Μινωικές Γραμμές δραστηριοποιούνται αμιγώς στον κλάδο της επιβατηγού 

ναυτιλίας τόσο σε γραμμές του εσωτερικού όσο και σε διεθνείς γραμμές. 

Η Minoan Lines εδραιώθηκε στην πρωτοπορία, την ποιότητα και την ασφάλεια, τo 

δυναμισμό και τον σεβασμό στο περιβάλλον με τη αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας 

πλοίων, με νέα υπερσύγχρονα και υπερπολυτελή ταχύπλοα πλοία, με τη δημιουργία νέων 

επικερδών δρομολογιακών γραμμών εντός και εκτός των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας, 

με τη διατήρηση και ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης της Minoan Lines στις γραμμές της 

Ελλάδας και της Ιταλίας, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικής της ικανότητας και με 

τη διεύρυνση του εμπορικού δικτύου της εταιρείας, με στόχο πάντα την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε περισσότερους σταθμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

3.3.1 Ιστορική αναδρομή  

Οι σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί στην πορεία της MINOAN είναι οι εξής: 

1. Στις 25 Μαΐου του 1972, με ιδρυτικό κεφάλαιο 40.000.000 δρχ. τίθενται οι βάσεις για 

την ίδρυση της Minoan Lines, της μεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. 

2. Το 1974 η Minoan Lines εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική ακτοπλοΐα. Αποκτάται 

το F/B Μίνως και στις 5 Ιουλίου πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι από τον Πειραιά 

για το Ηράκλειο. Η θαλασσοκρατία της Μinoan Lines έχει μόλις αρχίσει. 

3. Το 1976 το δεύτερο πλοίο της εταιρείας το ταχύτατο και σύγχρονο F/B Αριάδνη δίνει 

το στίγμα του δυναμισμού της Minoan Lines. Τα καθημερινά δρομολόγια από και 

προς την Κρήτη είναι πλέον γεγονός. 



54 
 

4. Το 1978 το  F/B Κνωσός μπαίνει στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς. Το F/B 

Μίνως αρχίζει δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά. Τα δύο κύρια κρητικά 

λιμάνια συνδέονται πια καθημερινά με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

5. Το 1981 θα γίνει το μεγάλο βήμα της Minoan Lines. Η εταιρεία βάζει πλώρη για τη 

διεθνή αγορά. Το F/B Ελ Γκρέκο ξεκινά δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα-Αγκώνα, 

ανοίγοντας νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες. 

6. Το 1985 με εδραιωμένη τη θέση τους στη ναυτιλιακή αγορά η Minoan Lines αρχίζει 

πλέον την ανανέωση του στόλου της. Ένα νέο F/B, το Φαιστός, έρχεται να 

αντικαταστήσει το F/B Μίνως. 

7. Το 1986 η Minoan Lines επεκτείνει τη δραστηριότητα της. Το Ro/Ro Αγία 

Γαλήνη που δρομολογείται στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιά, δίνει τη δυνατότητα 

μεταφοράς, με τον πιο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων, 

ψυγείων, βυτιοφόρων και ειδικών φορτίων με εύφλεκτα υλικά. 

8. Το 1987 η γραμμή Πάτρα-Αγκώνα γίνεται ''διπλή.'' Η διαρκώς αυξανόμενη προτίμηση 

του επιβατικού κοινού στη Minoan Lines επιβάλλει στην εταιρεία τη δρομολόγηση 

ενός ακόμη πλοίου, του F/B Φαίδρα (ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πλοίου). 

9. Το 1988 το τρίτο πλοίο της Minoan Lines στη γραμμή Πάτρα-Αγκώνα είναι γεγονός. 

Το F/B Κίνγκ Μίνως κάνει ακόμα πιο πλούσια τα δρομολόγια για την Ιταλία και η 

Minoan Lines βάζει πλώρη για την κορυφή. 

10. Το 1990 η Minoan Lines θα έχει μία ακόμα πρωτιά. Δρομολογείται το F/B 

Αριάδνη στη γραμμή Ελλάδα-Ιταλία-Τουρκία ενώνοντας έτσι τα παράλια της Ιωνίας 

με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το υπερσύγχρονο F/B Ν. 

Καζαντζάκης δρομολογείται στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς και η Minoan Lines 

θέτει νέα δεδομένα ποιότητας στη γραμμή αυτή. 

11. Το 1991 για μια ακόμη φορά η Minoan Lines αλλάζει τα δεδομένα στην επιβατηγό 

ναυτιλία με το νέο υπερσύγχρονο F/B Δαίδαλος που δρομολογείται στις διεθνείς 

γραμμές Πάτρα-Αγκώνα. Την ίδια επίσης χρονιά η Minoan Lines ενώνει και την 

Κρήτη με την Αγκώνα και τη Δυτική Ευρώπη με το ανανεωμένο F/B Ελ Γκρέκο. 

12. Το 1992 η Minoan Lines καινοτομεί ακόμα μια φορά, μειώνοντας το χρόνο ταξιδιού 

για την Ιταλία στις 24 ώρες. Το νέο και υπερσύγχρονο F/B Ερωτόκριτος κάνει πιο 

άνετο και πιο γρήγορο το ταξίδι, ενώ με την νέα υπηρεσία ¨Camping on board¨ που 
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πρώτη η Minoan Lines προσφέρει, δίνει μια επιπλέον δυνατότητα σε επιβάτες που 

ταξιδεύουν με τροχόσπιτο. 

13. Το 1993 είναι η χρονιά που αρχίζει να εφαρμόζεται το πιο φιλόδοξο, για την εταιρεία, 

επενδυτικό πρόγραμμα. Η ναυπήγηση του πλέον σύγχρονου, σύμφωνα με τις νέες 

εξελιγμένες προδιαγραφές ασφάλειας, ταχύτητας και πολυτέλειας πλοίου, 

του Highspeed Ferry Αρετούσα, φέρνει τη Minoan Lines για μια φορά ακόμη, στην 

πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της ελληνικής ναυτιλίας. 

14. Το 1994 το ιστορικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στο Ηράκλειο, που είχε υποστεί 

ολοκληρωτική καταστροφή από τους βομβαρδισμούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 

περνά στην ιδιοκτησία της εταιρείας όπου και στεγάζει πλέον τη διοίκηση και όλες τις 

υπηρεσίες των κεντρικών της γραφείων. 

15. Το 1995 παραλαμβάνεται το πρώτο νεοναυπηγημένο πλοίο, το 

υπερσύγχρονο Highspeed Ferry Αρετούσα και γίνεται το ενδέκατο πλοίο αλλά και η 

ναυαρχίδα του στόλου της εταιρείας. Η Πάτρα και η Αγκώνα απέχουν τώρα, 22 μόνο 

ώρες. Η πολυτέλεια των κρουαζιερόπλοιων σε τακτικές γραμμές ανταμείβεται με την 

αθρόα εμπιστοσύνη και προτίμηση του επιβατικού κοινού. 

16. Το 1996 το επενδυτικό πρόγραμμα της Minoan Lines "ταράζει" εκ νέου τα νερά της 

Μεσογείου. Με τα νέα Highspeed Ferries που παραγγέλνονται, Ίκαρος και Πασιφάη, 

με συνολικό ύψος επένδυσης 56 δις. δρχ., ανοίγονται νέοι ορίζοντες για το μέλλον. 

Το H/S/F Ίκαρος στις 5 Μαΐου καθελκύεται στα νερά Νορβηγικών ναυπηγείων και 

φτάνει στην Ελλάδα μέσα σε κλίμα μεγάλης υπερηφάνειας και ενθουσιασμού. Την 

ίδια χρονιά η Minoan Lines ιδρύει από κοινού με άλλους Έλληνες εφοπλιστές και 

επιχειρηματίες τη Μinoan Lines Highspeed Ferries, και αμέσως δρομολογείται στη 

γραμμή Πειραιάς-Κυκλάδες το υπερσύγχρονο καταμαράν Ferry Highspeed 1 και 

το F/B Αριάδνη. 

17. Το 1998 νέο ρεκόρ για τη Minoan Lines. H εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η καθολική συμμετοχή και εμπιστοσύνη του 

επενδυτικού κοινού, συμβάλλει στο σχεδιασμό ακόμα πιο φιλόδοξων επενδυτικών 

προγραμμάτων. Το τρίτο Highspeed Ferry της εταιρείας, το Πασιφάη παραδίδεται 

στη Minoan Lines και μαζί με τα H/S/Fs Ίκαρος και Αρετούσα αντιπροσωπεύουν με 

80 δις δρχ. τη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι τώρα στην ελληνική ακτοπλοΐα. Την ίδια 

χρονιά ένας ακόμα φιλόδοξος στόχος μπαίνει σε εφαρμογή. Τα ταχύτερα, 
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πολυτελέστερα και μεγαλύτερα πλοία στον κόσμο αρχίζουν να κατασκευάζονται στην 

Ιταλία για λογαριασμό της Minoan Lines. Τα Highspeed Ferries, Κνωσός 

Παλάς και Φαιστός Παλάς θα μειώσουν την ταχύτητα από τον Πειραιά στο Ηράκλειο 

σε έξι μόνο ώρες. Σχεδιαστής τους; Το διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο "De Jorio". Οι 

φιλοδοξίες όμως της εταιρείας "δεν βρίσκουν λιμάνι". Δύο ακόμα 

ταχύτατα Highspeed Ferries για τις γραμμές της Αδριατικής παραγγέλνονται στην 

Ιταλία. Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας προβλέπει ακόμα δύο Highspeed 

Ferries. Τα Ro-Pax Ferries που παραγγέλνονται στο ναυπηγείο Samsung της Ν. 

Κορέας θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν υπηρεσιακή ταχύτητα 28,5 κόμβων. 

Η Minoan Lines όμως μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ. Αποκτά το 70% της εταιρείας 

Ceres Hydrofolis και διευρύνει τη στρατηγική της ανάπτυξη. Στο τέλος του 1998 

επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμη η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη 

Minoan Lines αφού σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου από τους υφιστάμενους 

μετόχους αντλούνται 3 δις δρχ. 

18. Το 1999 είναι η χρονιά της δημιουργίας μια νέας μεγάλης εταιρείας. Της Hellas 

Flying Dolphins, που προκύπτει από την κοινοπραξία Ceres Hydrofoils, της Minoan 

Lines Highspeed Ferries και της Minoan Lines. Η Air Greece και η Aegean Airlines 

συνεργάζονται και δημιουργούν τη μεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία στην 

Ελλάδα. Η στιγμή της απογείωσης έχει φτάσει για τη Minoan Lines. Μετά τη 

συνεργασία και τελικά συγχώνευση των δύο αεροπορικών εταιρειών, η Minoan Lines 

βρίσκει να κατέχει ένα μεγάλο πακέτο των μετοχών της ιδιωτικής αεροπορικής 

εταιρείας Air Greece. Έτσι, η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών συνδυασμένων 

μεταφορών στο επιβατικό κοινό αποκτά νέα διάσταση. Παραγγέλνεται ένα 

ακόμη Highspeed Ferry στα ναυπηγεία Samsung και δύο ακόμη Highspeed Ferries 

στα Ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του επενδυτικού 

προγράμματος από το 1995, σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. 

19. Το 2000 τα πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιοτικής μεταφοράς επιβατών από 

τη Minoan Lines πιστοποιούνται πλέον και επίσημα. Η πιστοποίηση κατά ISO 9002 

από την Germanischer Lloyd στην Ελλάδα γίνεται πλέον από την επίσημη πολιτεία 

και αφορά την ασφαλή και ποιοτική μεταφορά επιβατών και οχημάτων δια θαλάσσης. 

Καθελκύεται ένα ακόμη Highspeed Ferry, το Προμηθέας, από τα ναυπηγεία Samsung 

και παραγγέλνεται ένα ακόμη, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Παραλαμβάνεται από τα 
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ναυπηγεία Fincantieri ένα ακόμη Highspeed Ferry, το Κνωσός Παλάς, ένα από τα 

πλέον σύγχρονα πλοία στον κόσμο. 

20. Το 2001 το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Minoan Lines εξελίσσεται 

απρόσκοπτα, με την παραλαβή ενός ακόμη νεότευκτου Highspeed Ferry, 

του Προμηθέας, το οποίο δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα- 

Βενετία. Πωλείται το F/B Ν. Καζαντζάκης, το οποίο εξυπηρετούσε τη γραμμή 

Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο. Έτσι, ακολουθείται πιστά, το στρατηγικό πρόγραμμα 

των Μινωικών Γραμμών που ως βασικό στόχο έχει την πλήρη ανανέωση και τον 

εκσυγχρονισμό του στόλου. Λίγους μήνες μετά, παραλαμβάνεται από τα ναυπηγεία 

Fincantieri το αδελφό πλοίο του Highspeed Ferry Knossos Palace, το Festos Palace. 

Το τελειότερο δίδυμο της ελληνικής ακτοπλοΐας δρομολογείται στη γραμμή 

Ηράκλειο-Πειραιάς, παρέχοντας στο επιβατικό κοινό μοναδική πολυτέλεια, 

υπερσύγχρονες υπηρεσίες και ταχύτητα. Μετά την παραλαβή του νεότευκτου 

πλοίου Highspeed Ferry Festos Palace, ανακοινώνεται η στρατηγική συνεργασία των 

Μινωικών Γραμμών με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο ναυτιλιακών εταιρειών της 

Ιταλίας, Grimaldi. Με τη συνεργασία αυτή, οι Μινωικές Γραμμές θα επεκτείνουν τη 

δραστηριότητά τους, πέρα των γραμμών της Αδριατικής, στο χώρο της Δυτικής 

Μεσογείου, συνδέοντας τη Δυτική Ιταλία με την Τυνησία σε πρώτη φάση, και στη 

συνέχεια με Γαλλικά λιμάνια της Μεσογείου. Η πορεία των Μινωικών Γραμμών προς 

την επιτυχία συνεχίζεται με την παραλαβή του Highspeed Ferry Ωκεανός από τα 

ναυπηγεία Samsung, το οποίο δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-

Βενετία. 

21. Το 2002 η Minoan Lines συνεχίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα παραλαμβάνει 

στις 10 Μαΐου 2002 το H/S/F Ευρώπη Παλάς από τα ναυπηγεία Fincantieri της 

Ιταλίας. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο πλοίο, που έρχεται να ενισχύσει τη 

θέση της εταιρείας στις γραμμές της Αδριατικής και να συμβάλλει στην αναβάθμιση 

της ελληνικής ακτοπλοΐας αλλά και στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας μας. Το H/S/F Ευρώπη Παλάς, το οποίο ξεκίνησε τα δρομολόγια του στις 14 

Μαΐου 2002 στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα, είναι το τέταρτο και 

τελευταίο πλοίο που παραλαμβάνει η Μinoan Lines από τα ναυπηγεία Fincantieri της 

Ιταλίας, ενώ αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι του 2002 η παραλαβή του H/S/F 

Αριάδνη Παλάς από τα ναυπηγεία Samsung της Νότιας Κορέας. 



58 
 

Με την παραλαβή και του H/S/F Αριάδνη Παλάς ολοκληρώνεται ένα σημαντικό και 

αξιόλογο επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής 7 νέων πλοίων, συνολικού ύψους 670 

εκατ. € και η εταιρεία μπαίνει σε μία νέα περίοδο, έχοντας ανανεώσει πλήρως το 

στόλο της με νεότευκτα πλοία, που συνδυάζουν τις μεγάλες ταχύτητες με την άνεση 

και την πολυτέλεια στα ταξίδια. Στις 31.5.2002 ξεκίνησε τα δρομολόγια του το H/S/F 

Αριάδνη Παλάς πρώην Ωκεανός στη νέα γραμμή Γένοβα-Μάλτα-Τυνησία, που 

επεκτείνεται η Minoan Lines σε συνεργασία με τον Ιταλικό όμιλο Grimaldi. 

22. Το 2003 παρά το ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και 

την επίδρασή του στην εσωτερική αγορά, η διοίκηση της Minoan Lines πέτυχε το 

2003 να ισχυροποιήσει τη θέση της εταιρείας και ταυτόχρονα να υλοποιήσει τη 

στρατηγική απόφαση για δραστική μείωση του τραπεζικού δανεισμού και την 

επαναφορά της εταιρείας σε πορεία κερδοφορίας. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής 

συγκαταλέγονται και οι πωλήσεις των H/S/F Prometheus και H/S/F Oceanus. Με 

στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η εταιρεία υλοποίησε 

μέσα στο 2003 δύο νέες, πρωτοποριακές και άκρως πελατοκεντρικές υπηρεσίες: τις 

κρατήσεις και πληρωμή εισιτηρίου μέσω τηλεφώνου και την κράτηση μέσω Internet. 

Τον Αύγουστο του 2003 η Minoan Lines πιστοποιήθηκε σε όλα τα πλοία νέας 

τεχνολογίας, με το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων HACCP, στο πλαίσιο 

των μέτρων που εφαρμόζονται, προκειμένου να προστατευτεί η υγιεινή των τροφίμων 

και κατά συνέπεια να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στους επιβάτες μέσα στα πλοία της εταιρείας. Η Minoan Lines είναι η 

μοναδική εταιρεία στον κλάδο που έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα αυτό. 

23. Το 2004 με ιδιαίτερη επιτυχία η διοίκηση της Minoan Lines, εφαρμόζοντας αυστηρά 

τη στρατηγική που έχει χαράξει, κατάφερε να πετύχει θεαματική αύξηση στη 

λειτουργική κερδοφορία καθώς και εντυπωσιακή βελτίωση σε όλους τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Έχοντας πρωταρχικό μέλημα την καλύτερη και 

πληρέστερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η Minoan Lines υλοποιεί ένα 

καινοτόμο πελατοκεντρικό πρόγραμμα τακτικών επιβατών με την ονομασία «Minoan 

Εν Πλω». Επικεντρώνοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον αμιγώς 

ναυτιλιακό τομέα η εταιρεία συμφώνησε την πώληση της συμμετοχής της στην 

Αεροπορία Αιγαίου (Aegean). 
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24. Τον Ιανουάριο του 2008 με ποσοστό που ανέρχεται στο 31.57% ο όμιλος Grimaldi 

αποκτά μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της  Minoan Lines. Τον Οκτώβριο του ίδιου 

έτους ο όμιλος Grimaldi προέβη σε υποχρεωτική δημόσια προσφορά στις μετοχές της 

Minoan Lines και προσέφερε 5.29€ για κάθε μετοχή. Η προσφορά διαμόρφωσε τη 

συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε 375.918.000€, η οποία αντιστοιχεί σε 

premium 18.8% σε σχέση με τη μέση χρηματιστηριακή αξία της Minoan Lines κατά 

το τελευταίο εξάμηνο διαπραγμάτευσης. Η τιμή της δημόσιας προσφοράς ισούται με 

την υψηλότερη τιμή απόκτησης της μετοχής της Minoan Lines από τον όμιλο 

Grimaldi κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προσφορά έγινε υποχρεωτική την 

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 όταν ο όμιλος Grimaldi αγόρασε ποσοστό 0.38% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντί του τιμήματος των 4.91%€ ανά μετοχή. 

Μέσω αυτής της τελευταίας αγοράς ο όμιλος Grimaldi αύξησε τη συμμετοχή του και 

τα δικαιώματα ψήφου της Minoan Lines στο 33.36% υπερβαίνοντας έτσι το όριο του 

1/3 για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά. 

25. Τον Οκτώβριο του 2009 ναυλώνεται από τη Minoan Lines και δρομολογείται στη 

γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα το πλοίο «Cruise Europa». 

26. Τον Ιούλιο του 2010 ναυλώνεται και δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα- 

Ηγουμενίτσα-Αγκώνα το πλοίο «Cruise Olympia» αναβαθμίζοντας σημαντικά το 

επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στη συγκεκριμένη γραμμή. Η δρομολόγηση 

των δύο αυτών πλοίων σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση της 

Ελλάδας με την Ιταλία.  

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «Minoan Italia S.p.A». Το μετοχικό κεφάλαιο 

της ανέρχεται στα 120.000€ και το ποσοστό συμμετοχής της Minoan Lines στο 100%. 

27. Το 2012 ναυλώνονται τα πλοία H/S/F Europa Palace και H/S/F Olympia Palace, μέσω 

της «Minoan Italia S.p.A» γεγονός που συνέβαλλε σημαντικά στη βελτιστοποίηση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων της Minoan Lines. 

28. Το Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50.5εκ €. 

29. Το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30.6εκ € 

ενδυναμώνοντας περεταίρω την χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και 

δίνοντάς της τη δυνατότητα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες 

δυνατές απώλειες.  
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3.3.2 Η εταιρεία σήμερα 

Η εταιρεία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά της κύριους δυσμενείς 

παράγοντες της ακτοπλοϊκής αγοράς ήτοι, το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον των 

τελευταίων ετών, τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και το κόστος 

καυσίμων, προκειμένου να ξεπεράσει την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης 

που διανύει η χώρα με της μικρότερες δυνατές απώλειες. Έτσι, έχει προχωρήσει σε μια σειρά 

αποφάσεων για ανάπτυξη και περιορισμό του λειτουργικού της κόστους.  

Η υιοθέτηση πολιτικής ενεργητικής διαχείρισης του στόλου έχει σα στόχο τον περιορισμό 

του κόστους καυσίμων, το οποίο κατά τα τελευταία έτη κατά μέσο όρο αποτελεί το 45% 

περίπου του κόστους πωληθέντων. 

Η διατήρηση της εκναύλωσης δύο πλοίων του ομίλου σε τρίτη εταιρεία έχει ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας, των εξόδων λιμένων– 

συντηρήσεων και τη σημαντική βελτίωση του οικονομικού της αποτελέσματος. 

Με την από 31 Ιανουαρίου 2014 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €30.586.837,50 και 

η έκδοση 13.594.150 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής 

αξίας €2,25. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 

€240.705.112,50 διαιρούμενο σε 106.980.050 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 2,25 € εκάστης. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας κατά €30εκ περίπου και συνέβαλε στην περεταίρω θωράκισή της ενώ βελτίωσε τη 

χρηματοοικονομική της διάρθρωση.25 

Τον Φεβρουάριο του 2014, ανέλαβε τη ναυτική πρακτόρευση των ιδιόκτητων ή 

ναυλωμένων από τον όμιλο Grimaldi πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. 

Επιπλέον, η Minoan Lines είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των 

δανειακών της υποχρεώσεων και τηρεί το σύνολο των όρων των σχετικών δανειακών 

συμβάσεων ενώ υπάρχει και σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της κατά τα 

τελευταία χρόνια. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη σχετική πρόβλεψη της δανειακής 

σύμβασης, εξασφάλισαν για την εταιρεία μείωση του περιθωρίου δανεισμού (margin) κατά 

το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού έτους 2014, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη 

                                                           
25 http://www.xrtc.gr/ 



61 
 

μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 44,17% την οικονομική χρήση 2014 

έναντι της χρήσης 2013. 

Η εταιρεία στη γραμμή της Αδριατικής κατά το 2014 παρά την αρνητική οικονομική 

συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό κατόρθωσε να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της. 

Συνολικά στην αγορά αυτή, η εταιρεία διακίνησε 431χιλ επιβάτες, 101χιλ Ι.Χ. αυτοκίνητα και 

82χιλ φορτηγά οχήματα. Στη γραμμή Ηράκλειο– Πειραιάς η εταιρεία διατήρησε της την 

ισχυρή θέση που κατέχει στην αγορά διακινώντας 777χιλ επιβάτες, 97χιλ Ι.Χ. αυτοκίνητα και 

55χιλ. φορτηγά οχήματα. 

Η εταιρεία διαθέτει αναμφίβολα το νεότερο στόλο της ακτοπλοΐας (διάγραμμα 3.3). 

 

 

      Πηγή: http://www.xrtc.gr/ 

Διάγραμμα 3.3: Σύνολο Στόλου MINOAN LINES (2006-2014) 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά με δύο πλοία στη γραμμή Πειραιάς-

Κρήτη και με πέντε πλοία στην Αδριατική (τα δύο είναι ναυλωμένα από τρίτους).  

Πίνακας 3.2: Διασπορά Στόλου MINOAN LINES 2014 (Ιούνιος) 

Τύπος Αριθμός Περιοχή 

RO-PAX 3 Αδριατική (Ελλάδα-Ιταλία) 

RO-PAX 2 Κρήτη (Πειραιάς-Ηράκλειο) 

RO-PAX 2 Ναύλωση  

Πηγή: http://www.xrtc.gr/           
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Η Minoan Lines διαθέτει ένα στόλο από καινούρια και υπερσύγχρονα High Speed Ferries, 

ενώ τα πολυτελή πλοία Cruise Ferries είναι τα μεγαλύτερα σε χωρητικότητα επιβατών και 

οχημάτων στη Μεσόγειο. Ως μέλος του ομίλου Grimaldi η Minoan Lines προσφέρει πιο 

ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες. 

3.3.3 Εταιρική Διακυβέρνηση της Εταιρείας (Minoan Lines) 

Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία εκλέγει το 

Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 12 μέλη. Από τα δώδεκα μέλη (12) του 

Διοικητικού Συμβουλίου τρία (3) έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και εννέα (9) μη 

εκτελεστικές αρμοδιότητες.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτήσει ένα βοηθητικό συλλογικό όργανο, αυτό των 

Επιτροπών εκχωρώντας του συντονιστικές και ως επί το πλείστον γνωμοδοτικές εξουσίες. Με 

τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 

αναδεικνύοντας παράλληλα, την επιτελική υπόσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 

επιτροπές επεξεργάζονται εξειδικευμένα θέματα που απασχολούν την εταιρεία και 

εισηγούνται στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εγκρίνει, 

διευκολύνοντας τη λειτουργία του.  

Οι επιτροπές είναι οι ακόλουθες:  

1. Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου.  

2. Επιτροπή οικονομικού τομέα και αμοιβών - Υποεπιτροπή προμηθειών.  

3. Επιτροπή ναυτιλιακού τομέα.  

4. Επιτροπή εμπορικού τομέα. 

 

3.3.4 Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας (Minoan Lines) 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αντικατοπτρίζει μία νέα, σύγχρονη αντίληψη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για κάθε εταιρεία η άσκηση της οποίας, όταν γίνεται με πλήρη σεβασμό προς 

τις αρχές της, επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας στην 

οποία επιθυμούμε να ζούμε.  

Η Minoan Lines, παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη που συνεχίζει να σημειώνει, 

αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και επιδιώκει να 

δραστηριοποιείται ενεργά και με συνέπεια στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης αναπτύσσοντας καινοτόμες δράσεις και παρουσιάζοντας σημαντικό κοινωνικό έργο. 
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Η Minoan Lines προσπαθεί πάντοτε, βάσει της ανθρωποκεντρικής της φιλοσοφίας, να 

ενθαρρύνει και να επιβραβεύει αξιόλογες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Στα πλαίσια της 

εταιρικής στρατηγικής και της εμπορικής πολιτικής προωθείται ένα ολοκληρωμένο, 

συντονισμένο, ποιοτικό και ουσιαστικό κοινωνικό έργο θέτοντας σημαντικούς στόχους, 

συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ένα ευρύ φάσμα ποικίλων κοινωνικών 

δραστηριοτήτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο. 

Το πλάνο των δράσεων της Minoan Lines, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης έως το 2012, εστιάζεται στους παρακάτω τομείς: 

 Την επιχορήγηση του έργου της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής 

οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία, την έρευνα, τη διάσωση και την περίθαλψη 

της θαλάσσιας χελώνας ΚΑΡΕΤΤΑ-ΚΑΡΕΤΤΑ και των βιοτόπων τους. 

 Τη χορηγική υποστήριξη του Πααολυμπιονίκη στην κολύμβηση κ. Γιώργου Καπελλάκη. 

 Την οικονομική υποστήριξη πολλών πολιτιστικών συλλόγων, οργανισμών και φορέων. 

 Τη στήριξη αθλητικών συλλόγων, σωματείων, ομάδων και αθλητικών εν γένει 

δραστηριοτήτων. 

 Τη χορηγία σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Τη διάθεση ηλεκτρονικού υλικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Τη στήριξη της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης σε αγαθοεργίες της. 

 Τη στήριξη διαφόρων κοινωφελών ιδρυμάτων υγείας και ιδρυμάτων πολιτισμού. 

 Η Minoan Lines είναι επίσης αρωγός απέναντι σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 

ανταποκρίνεται άμεσα (π.χ. άποροι, άτομα με αναπηρία, κοινότητες απεξάρτησης νέων 

από τα ναρκωτικά κ.λπ.) 

 Επίσης συμπαραστέκεται οικονομικά και υλικά σε περιπτώσεις έκτακτων 

αναγκών/συμφορών του έθνους, όπως στήριξη των πυρόπληκτων και των 

σεισμόπληκτων. 

Με πίστη στο όραμα και τις αξίες της Minoan Lines και με πλήρη επίγνωση του 

κοινωνικού της ρόλου μέσω της υιοθέτησης και της υλοποίησης τέτοιων δράσεων, που 

προάγουν το κοινωνικό γίγνεσθαι, δεσμεύεται, στα πλαίσια της ηθικής επιχειρηματικότητας 

ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές. 
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3.3.5 Swot Analysis (Minoan Lines) 

Με τη βοήθεια του διαγράμματος swot analysis θα παρουσιάσουμε τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία της εταιρείας ANEK LINES καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.4: Swot Analysis MINOAN LINES 

 

Δυνατά Σημεία (Strengths): 

 Μακρόχρονη παρουσία στη 

Ναυτιλία 

 Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο 

τμήμα της αγοράς 

 Εκπαιδευμένους και 

έμπιστους υπαλλήλους 

 Γνώση και εμπειρία του 

αντικειμένου 

 Καλή φήμη 

 

 

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses): 

 Ανεπαρκής εφαρμογή 

μάρκετινγκ 

 

   

 

Ευκαιρίες (Opportunities): 

 Επιδοτήσεις από αναπτυξιακά 

εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

 Ανάπτυξη νέων καναλιών 

διανομής 

 Τεχνολογική πρόοδος 

 

 

Απειλές (Threats): 

 Οικονομική κρίση 

 Αύξηση ανταγωνισμού 

 Τεχνολογική πρόοδος 
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3.3.6 Εξαγορά της εταιρείας Minoan Lines από τον Όμιλο Grimaldi 

Στο πλαίσιο της συνεχούς στρατηγικής επένδυσης σε επιτυχημένες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, η Grimaldi Group προχώρησε στην εξαγορά 

ενός μεγάλου ποσοστού της εταιρείας Minoan Lines. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω 

της εξαγοράς από την Atlantica S.p.A. di Navigazione (Grimaldi Group) του 26,71% των 

μετοχών της Minoan Lines από τη Sea Star Capital plc. 

Ο όμιλος Grimaldi ιδρύθηκε το 1947 και είναι ένας ολοκληρωμένος πολυεθνικός όμιλος 

που ειδικεύεται στις θαλάσσιες μεταφορές αυτοκινήτων, εμπορευματοκιβωτίων και 

επιβατών. Τα μέλη της οικογένειας έρχεται να συμπληρώσει μία εξειδικευμένη ομάδα 

διαχείρισης, που βασίζεται τόσο στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στη Νάπολη της Ιταλίας 

όσο και στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα που βρίσκονται σε πάνω από 25 χώρες.  

Ο όμιλος Grimaldi αποτελείται από επτά κύριες ναυτιλιακές εταιρείες. Με έναν στόλο 

περίπου 100 πλοία, παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ 

της Βόρειας Ευρώπης, της Μεσογείου, της Βαλτικής Θάλασσας, τη Δυτική Αφρική, τη 

Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών εντός της 

Μεσογείου και της Βαλτικής.  

Στις αρχές του 2008, ο Όμιλος Grimaldi, έγινε ο κύριος μέτοχος στις Μινωικές Γραμμές, 

και τώρα κατέχει πάνω από το 90% των μετοχών. Πρόεδρος της Minoan Lines είναι ο 

Emanuele Grimaldi και Διευθύνων Σύμβουλος ο Αντώνης Μανιαδάκης. 26 

 

3.4 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

των δύο εταιρειών με τη χρήση αριθμοδεικτών. Ουσιαστικά η μελέτη αυτή στοχεύει στην 

οικονομική σύγκριση των θέσεων των δύο εταιρειών σε επίπεδο κλάδου, τη διάρκεια της 

επταετίας 2008-2014, μετά δηλαδή και την εξαγορά της Minoan Lines από την Grimaldi 

Group. Η περίοδος αυτή αποτέλεσε μεγάλη περίοδο κρίσης για την Ελλάδα και η ελληνική 

ναυτιλία δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί εφόσον αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους και σημαντικότερους παράγοντες στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας. Ανάλυση βασικών οικονομικών καταστάσεων είναι η διερεύνηση των  στοιχείων του 

ισολογισμού και της κατάστασης  αποτελεσμάτων χρήσης. 

                                                           
26 http://www.minoan.gr/ 
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Για την χρηματοοικονομική ανάλυση ή μελέτη, ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

οικονομικές πληροφορίες από διάφορες πηγές. Οι κυριότερες κατηγορίες αυτών των πηγών 

είναι:  

 Εκθέσεις λογιστικών ελέγχων, αποφάσεις διοικήσεων, ετήσιες εκθέσεις αναλυτών και 

ορκωτών ελεγκτών 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, ενοποιημένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, προϋπολογισμοί, επενδυτικά προγράμματα 

 Μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως στατιστικά στοιχεία, ανάλυση ζήτησης 

και προσφοράς του κλάδου, και άλλα γενικότερα στοιχεία που αφορούν το 

οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας. 

Για την ενημέρωση των μετόχων και των επενδυτών αλλά και του κοινού, η εταιρεία 

δημοσιεύει για κάθε έτος αυτά τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία ή αλλιώς λογιστικές 

καταστάσεις και πληροφορίες χρήσης καθώς επίσης και την ετήσια οικονομική έκθεση. 

Αντικειμενικός σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (financial statements 

analysis) είναι η αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων με τη χρησιμοποίηση διάφορων εργαλείων, όπως δείκτες και 

πίνακες κίνησης κεφαλαίου, επιδιώκει τη μελέτη ορισμένων βασικών μεταβλητών μιας 

επιχείρησης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: 

 Η αποδοτικότητα 

 Η ρευστότητα  

 Η δανειακή επιβάρυνση 

 Το περιθώριο κέρδους  

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα  

 Η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση αποθεμάτων και των πιστώσεων 

 Η χρηματοοικονομική διάρθρωση 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες 

ανάλυσης. Η πρώτη είναι ανάλογα με την θέση εκείνου που διενεργεί την ανάλυση, δηλαδή 

του αναλυτή και η δεύτερη είναι ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης. 

Η πρώτη κατηγορία που είναι ανάλογα με την θέση του αναλυτή χωρίζεται και εκείνη σε 

δύο υποκατηγορίες. Αυτές είναι:  

 Σε εσωτερική ανάλυση 

 Σε εξωτερική ανάλυση 



67 
 

Η εσωτερική ανάλυση είναι η ανάλυση που πραγματοποιείται από άτομα που βρίσκονται 

εντός της επιχείρησης. Τέτοια άτομα είναι οι υπάλληλοι και οι ελεγκτές οι οποίοι έχουν 

πρόσβαση στα βιβλία και τα λογιστικά έγγραφα της επιχείρησης. Υπάρχουν πλήρη στοιχεία 

και πλήθος πληροφοριών στη διάθεση των υπαλλήλων και των ελεγκτών έτσι ώστε να 

μπορούν να σχηματίσουν ορθή εικόνα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.  

Η εξωτερική ανάλυση αντιθέτως είναι όταν η ανάλυση γίνεται από άτομα που βρίσκονται 

εκτός της επιχείρησης. Οι τράπεζες, οι οικονομολόγοι και γενικά τρίτοι αποτελούν την ομάδα 

ατόμων που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης. Τα άτομα αυτά συλλέγουν τα στοιχεία τους 

από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις και από διάφορες άλλες πηγές, όπως άρθρα 

του οικονομικού τύπου, πληροφορίες από χρηματιστηριακούς τύπους. 

Η δεύτερη κατηγορία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, ανάλογα με τα στάδια 

διενέργειας της ανάλυσης αποτελείται παρομοίως δύο υποκατηγορίες, οι οποίες είναι: 

 Η τυπική ανάλυση 

 Η ουσιαστική ανάλυση 

Τυπική ανάλυση είναι όταν ελέγχεται αν εφαρμόζονται οι σωστές αρχές για την σύνταξη 

του ισολογισμού, δηλαδή υπάρχει σαφήνεια, ειλικρίνεια και ομοιομορφία. Ουσιαστική 

ανάλυση είναι αυτή που γίνεται με την χρήση των αριθμοδεικτών.27 

Η χρήση των πιο σημαντικών αριθμοδεικτών συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο επιλογής και 

παρακολούθησης των διαφόρων εταιρειών, σε συνδυασμό πάντα με επιπρόσθετα εργαλεία 

ανάλυσης, καθώς αυτοί εκφράζουν σχέσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και 

οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες παρέχουν 

ενδείξεις για την πορεία μιας εταιρείας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών που ακολουθούνται από τη διοίκησή της. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε 

γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη 

βιωσιμότητα σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. 

Ένα εργαλείο για να επιτευχθεί αυτή η ανάλυση είναι οι αριθμοδείκτες, που βοηθούν στην 

ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Γενικά ως αριθμοδείκτης (financial 

ratio) ορίζεται το πηλίκο ενός κλάσματος που αποτελείται από αριθμητικές τιμές που 

αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, με σκοπό τον προσδιορισμό 

                                                           
27 Νιάρχος Νικήττας, 2004, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα 
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της πραγματικής κατάστασης που βρίσκεται η οικονομική μονάδα. Ονομάζεται και 

χρηματοοικονομικός δείκτης (accounting ratio) που εμφανίζεται με την μορφή ποσοστού.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών ελκύουν τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι μέτοχοι, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές, για 

να πληροφορηθούν για την οικονομική κατάσταση (θέση) των επιχειρήσεων. Ένας ακόμα 

σκοπός του υπολογισμού των αριθμοδεικτών είναι για να υπάρχει μια πρόβλεψη για την 

μελλοντική εικόνα της επιχείρησης και για τυχόν νέες επενδυτικές κινήσεις. 

 

3.4.1 Χρησιμότητα Αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες επομένως είναι χρήσιμοι γιατί είναι ένας μοναδικός τρόπος για να παρέχει 

στην επιχείρηση:  

 Διαχρονική ανάλυση: επιτρέπει τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

σήμερα με τα αντίστοιχα που υπήρξαν παλαιότερα και ακόμα προβλέπει την εικόνα 

που θα παρουσιάσει στον μέλλον.  

 Διαστρωματική ανάλυση: επιτρέπει τη σύγκριση χρηματοοικονομικών στοιχειών 

μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. 

Οι αριθμοδείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα αποτελέσματα που 

αφορούν. Καλύπτουν διάφορους τομείς της οικονομικής κατάστασης και δραστηριότητας της 

επιχείρησης. 

 

3.4.2 Βασικές Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

Οι βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών είναι: 

Α) Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) 

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης, όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Τα κυριότερα είδη αριθμοδεικτών ρευστότητας είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης 

ρευστότητας, αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας, αριθμοδείκτης ταμειακής 

ρευστότητας, αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος. Μια οικονομική μονάδα για 

να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί η οικονομική μονάδα είναι: 
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 Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των βραχυπρόθεσμων 

δανειστών της και να είναι σε θέση να τηρεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

 Να μπορεί να εξοφλεί τους απαιτούμενους τόκους και μερίσματα των μετοχών της.  

 Να εκτελεί τις καθημερινές εργασίες και να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις τυχόν 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio) 

Ονομάζεται και δείκτης έμμεσης ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ποσοτική 

σχέση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Δηλαδή, δείχνει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται σε 

καθημερινή βάση στις υποχρεώσεις της χωρίς να προσφεύγει σε δανεισμό. 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

Το πηλίκο του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 1 και 

συγκεκριμένα μεταξύ 2 και 2,5 τα οποία είναι τα επιθυμητά όρια του δείκτη. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα για να 

ανταπεξέλθει σε έκτακτους κινδύνους. Όσο πιο προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων μιας 

επιχείρησης τόσο είναι γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαμηλός δείκτης, αν και αυτό είναι 

συνάρτηση κυρίως του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Quick ratio) 

Λέγεται και αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας. Δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ρευστοποιεί άμεσα ρευστοποιημένα στοιχεία, για να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της χωρίς να προσφύγει στα αποθέματα της. Τα αποθέματα αφαιρούνται γιατί 

παρουσιάζουν τη μικρότερη ρευστότητα μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων και γιατί από την ρευστοποίηση τους μπορεί να προκύψει ζημιά για την οικονομική 

μονάδα. 

Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό−𝜜𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

Θεωρείται ικανοποιητικός όταν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την μονάδα. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη ρευστότητα έχει η οικονομική μονάδα. Εάν είναι 

μικρότερος της μονάδας, τότε δείχνει ότι η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να καλύψει τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της με τα υπάρχοντα ρευστοποιημένα στοιχεία της. Επομένως, η 

επιχείρηση εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις ώστε να εξασφαλίσει επαρκή 

ρευστότητα. 
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Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Acid-test ratio) 

Εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να είναι σε θέση να εξοφλεί τις τρέχουσες και 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει. 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας = 
𝜟𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇−𝜫𝝆𝝄𝜿𝜶𝝉𝜶𝜷𝝄𝝀έ𝝇
 

Εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να είναι σε θέση να εξοφλεί τις τρέχουσες και 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει. 

Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive-interval ratio) 

Ο δείκτης του αμυντικού χρονικού διαστήματος βασίζεται στα αμέσως ρευστοποιημένα 

στοιχεία μιας επιχείρησης που αποτελούν ανά πάσα στιγμή τη βασική πηγή ρευστών για την 

ικανοποίηση των τρεχουσών και προβλεπόμενων ημερήσιων αναγκών σε μετρητά. 

Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος=
𝜟𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶+𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜫𝝆𝝄𝜷𝝀𝜺𝝅ό𝝁𝜺𝝂𝜺𝝇 𝜢𝝁𝜺𝝆ή𝝈𝜾𝜺𝝇 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿έ𝝇 𝜟𝜶𝝅ά𝝂𝜺𝝇
 

Εξαρτάται κυρίως από τις καθημερινές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης. 

 

Β)Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

Η χρησιμοποίηση τους αποσκοπεί στο να υπολογίζεται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, 

στην αποδοτικότητα των κερδών και επίσης πόσο ικανή είναι στη διοίκηση της. Η δημιουργία 

κερδών είναι μια από τις ικανότητες της επιχείρησης σε βαθμό που αυτά να ικανοποιούν τους 

μετόχους, πιστωτές, διοίκηση και τους εργαζόμενους. Στην κατηγορία αυτή των 

αριθμοδεικτών ανήκει ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο αριθμοδείκτης 

μικτού περιθωρίου κέρδους, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης. 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin) 

Λέγεται και αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους. Δείχνει το κέρδος από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό του καθαρού κέρδους που πετυχαίνει η επιχείρηση από 

τις πωλήσεις της. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αριθμοδείκτες για την πρόβλεψη 

των μελλοντικών κερδών, σύμφωνα με τους αναλυτές. 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜲𝝆ή𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

Η τιμή του αριθμοδείκτη όσο πιο μεγάλη είναι τόσο πιο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση. 
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Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross profit margin) 

Ονομάζεται και αριθμοδείκτης μικτού κέρδους. Ο δείκτης αφορά τη λειτουργική 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Εκφράζει πόσο επικερδής είναι η οικονομική μονάδα, ώστε 

το ποσοστό μικτού κέρδους να επαρκεί για να καλύψει τα οργανικά και ανόργανα έξοδα και 

παράλληλα να υπάρξει ικανοποιητικό κέρδος (καθαρό). 

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους = 
𝜧𝜾𝜿𝝉ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

Η επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη όταν ο δείκτης αυτός είναι μεγάλος. Ένας υψηλός 

δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητας της διοίκησης μιας επιχείρησης να 

επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on total assets) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκτιμάει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της. Ακόμα ο δείκτης φανερώνει την 

ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που 

προσφέρονται για επένδυση, “ανταμείβοντάς” τα ανάλογα. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή, γιατί οι 

επενδυτές θα θελήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέρισμα. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on net worth) 

Τα ίδια κεφάλαια είναι αυτά που αφορούν τους κοινούς μετόχους. Ο δείκτης απεικονίζει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει την ένδειξη σε ποιο βαθμό 

πραγματοποιήθηκε ο στόχος της για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, μετρά 

την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης 

απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε 

περίπτωση θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο 

απολογισμό χρήσης. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

Ο υψηλός δείκτης σημαίνει ότι η επιχείρηση ευημερεί και αυτό μπορεί να οφείλεται στις 

ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, στην διοίκηση της, στην ορθή χρησιμοποίηση των 

κεφαλαίων της. 
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Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (Financial leverage ratio)  

Με τον δείκτη της οικονομικής μόχλευσης βλέπουμε το ποσοστό της μεταβολής των 

καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους  από την μεταβολή των 

καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Δηλαδή με τον εν λόγω 

δείκτη παρατηρούμε την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων 

στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης = 
𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂

𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

Όταν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι τα κεφάλαια των μετόχων 

χρησιμοποιούνται σωστά και είναι επωφελή για την οικονομική μονάδα. Εάν είναι 

μικρότερος της μονάδας η επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική στα κέρδη της 

οικονομικής μονάδας. Τέλος, εάν είναι ίσο με τη μονάδα σημαίνει ότι δεν έχουν καμία 

επίδραση στα κέρδη της οικονομικής μονάδας. 

 

Γ)Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία και παρακολουθείται η παραγωγικότητα της. Τα είδη 

των δεικτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας 

εισπράξεως απαιτήσεων, ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, ο αριθμοδείκτης 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων 

κεφαλαίων και ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Receivables turnover ratio) 

Εκφράζει το χρονικό διάστημα που η οικονομική μονάδα περιμένει να εισπράξει τις 

απαιτήσεις της, δηλαδή το χρονικό διάστημα που έμειναν ανείσπρακτες οι απαιτήσεις ή το 

χρονικό διάστημα που η απαίτηση θα μετατραπεί σε μετρητά. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂
 

Εάν ο δείκτης είναι μεγάλος, τότε η είσπραξη των απαιτήσεων θα γίνει σε μικρό χρονικό 

διάστημα, οπότε και υπάρχει μικρότερη πιθανότητα ζημιών από τους επισφαλείς πελάτες. 

Αντίθετα, αν είναι μικρός ο δείκτης, αυτό σημαίνει ότι η οικονομική μονάδα θα προσφύγει σε 

δανεισμό βραχυπρόθεσμα, για να μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Trade 

creditors to purchases ratio) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσο το κόστος πωληθέντων μπορεί να καλύψει της 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης = 
𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝝅𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝝎𝝂 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝝎𝝂
 

 Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  

Από το αποτέλεσμα του δείκτη φαίνεται η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση ως προς 

τη χρηματοδότηση των αγορών της. Γενικά, εάν η κυκλοφορία ταχύτητας είσπραξης 

απαιτήσεων είναι μεγαλύτερη από την κυκλοφορία ταχύτητας εξόφλησης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τότε η επιχείρηση είναι σε θετική θέση. Αυτό σημαίνει ότι 

οι υποχρεώσεις εξοφλούνται με πιο αργό ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Inventories turnover ratio) 

Σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση των αποθεμάτων ως προς την ρευστότητα και την 

αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας είναι ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων = 
𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝝅𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧έ𝝈𝝄 𝜶𝝅ό𝜽𝜺𝝁𝜶 𝜫𝝆𝝄ϊό𝝂𝝉𝝎𝝂
 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη αυτού τόσο πιο αποτελεσματικά 

λειτουργεί η οικονομική μονάδα. Αντιθέτως όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η οικονομική μονάδα να έχει πολλά αποθέματα (stock). 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Asset turnover ratio) 

Δείχνει το βαθμό αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας του συνολικού ενεργητικού της 

επιχείρησης. Δηλαδή ο εν λόγω αριθμοδείκτης παρέχει ενδείξεις για το πόσο η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις 

πωλήσεις της. Από αυτό φαίνεται αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεών της. Βέβαια, τα στοιχεία αυτού του δείκτη επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο των αποσβέσεων που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρείας, 

δηλαδή από το αν ακολουθείται πολιτική αυξανόμενης ή σταθερής απόσβεσης. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

Ένας υψηλός δείκτης δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Ένας χαμηλός 

δείκτης δείχνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι δεν γίνεται εντατική χρησιμοποίηση των 
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περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης, είναι χρήσιμο να γίνεται σύγκριση αυτού 

του δείκτη με τις ισορροπίες του κλάδου. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner’ s equity turnover 

ratio) 

Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τις πωλήσεις. Δηλαδή, 

τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση με κάθε μονάδα κεφαλαίων. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
 

Ένας υψηλός δείκτης δίνει την ένδειξη ότι η επιχείρηση έχει μεγάλες πωλήσεις σε σχέση 

με το μικρό ύψος κεφαλαίου και ενδεχομένως να υπάρχουν αυξημένα κέρδη. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός έχει περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία και σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που δίνει, γιατί είναι ένας σύνθετος δείκτης. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixed asset turnover ratio) 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων δείχνει πόσο η επιχείρηση χρησιμοποίει τα 

πάγια της σε σχέση με τις πωλήσεις της. Πληροφορεί αν υπάρχει η ένδειξη ότι η επιχείρηση 

υπερεπενδύει ή όχι στα πάγια στοιχεία της σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων της. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ό 𝝅ά𝜸𝜾𝝄 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό
 

Όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός χρησιμοποίησης των παγίων. 

Η επιχείρηση τότε είναι πιο αποδοτική και γίνεται αποτελεσματική χρήση του πάγιου 

ενεργητικού της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

3.5 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των Ανώνυμων 

Εταιρειών Anek και Minoan Lines (2006-2014) 

Με βάση τις οικονομικές εκθέσεις των δύο εταιρειών για τα έτη από το 2006 έως και το 2014 

θα υπολογίσουμε τους πιο σημαντικούς αριθμοδείκτες που αναλύσαμε παραπάνω ώστε να 

μπορέσουμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση των δύο 

εταιρειών, δεδομένης και της εξαγοράς που πραγματοποιήθηκε σε αυτό διάστημα.  

3.5.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Anek Lines) 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Πίνακας 3.3: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,1 1,75 1,2 0,8 0,6 0,7 0,2 0,15 0,11 

 

 

Διάγραμμα 3.5: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Anek Lines) 

Ένας ικανοποιητικός δείκτης γενικής ρευστότητας κυμαίνεται περίπου πάνω από το δύο. 

Στην συγκεκριμένη εταιρεία ο δείκτης είναι κάτω από τα όρια και αυτό δείχνει ότι η εταιρεία 

δεν είναι σε θέση να εξοφλεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Μόνο την χρονιά 2006 όπως 
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φαίνεται και από το γράφημα είχε καταφέρει να είναι στα επιθυμητά επίπεδα και παράλληλα 

τα έτη 2007 και 2008 είναι πάνω από το όριο που είναι η μονάδα. 

 

Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό−𝜜𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Πίνακας 3.4: Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.9 1.62 1.1 0.68 0.54 0.61 0.16 0.14 0.10 

 

 

Διάγραμμα 3.6: Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Anek Lines) 

 

Ο δείκτης για να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο πρέπει να είναι περίπου κοντά στη μονάδα. 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης ειδικής ρευστότητας της εταιρείας είναι χαμηλός. Αυτό σημαίνει 

ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις της με τα υπάρχοντα 

ρευστοποιημένα στοιχεία της. Την περίοδο από το 2006-2008 η εταιρεία ήταν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο και κατάφερε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 
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3.5.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Anek Lines) 

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜲𝝆ή𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

 

Πίνακας 3.5: Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7,23% 5,93% 6% 7% 4,5% 3,1% 1% 1,6% 1,2% 

 

 

Διάγραμμα 3.7: Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Anek Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Από το 2009 και έπειτα 

παρατηρείται πτωτική τάση και μάλιστα μεγάλης έντασης ανά έτος. 
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Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους = 
𝜧𝜾𝜿𝝉ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

 

Πίνακας 3.6: Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

30,55% 26,22% 20,7% 18,52% 6,46% 15,77% 10,58% 11,25% 10,9% 

 

 

Διάγραμμα 3.8: Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Anek Lines) 

 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους πρέπει να είναι μεγάλος για να μπορεί η επιχείρηση να 

καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως να της μένει ένα ικανοποιητικό 

καθαρό κέρδος. Όπως βλέπουμε εδώ η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει υψηλό ποσοστό 

μικτού κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία με δυσκολία προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα 

της με εξαίρεση τις χρονιές 2006-2008 που τα πράγματα είναι ικανοποιητικότερα των 

μεταγενέστερων ετών. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.7: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6% 6,6% 4,1% 3,8% 7% 6,4% 5,2% 4,3% 2,1% 

 

 

Διάγραμμα 3.9: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Anek Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης 

και ελέγχου της διοίκησης της. Παρατηρούμε σταθερή μείωση του δείκτη από το 2010 και 

μετά ως αποτέλεσμα των ζημιών εκμετάλλευσης που παρουσιάζει η εταιρεία. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

Πίνακας 3.8: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

17,4% 18,48% 10,66% 10,26% 8,4% 6,4% 4,16% 2,58% 1,47% 

 

 

Διάγραμμα 3.10: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Anek Lines) 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και 

παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος. Όπως και με τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού έτσι και εδώ 

παρατηρούμε μείωση από το 2010 και έπειτα. Αυτό ίσως οφείλεται σε ανεπαρκή διοίκηση ή 

ακόμα και στην λανθασμένη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της εταιρείας. 
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Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης = 
𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂

𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.9:Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,9 2,8 2,6 2,7 1,2 1 0,8 0,6 0,7 

 

 

Διάγραμμα 3.11: Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (Anek Lines) 

 

Τα έτη από το 2006 έως το 2010 ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης είναι μεγαλύτερος 

της μονάδας και αυτό σημαίνει ότι η επίδραση από τη χρήση των ξένων κεφαλαίων στα 

κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής γι’ αυτή. Το 2011 που ο δείκτης ισούται με 

τη μονάδα, η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της εταιρείας είναι μηδενική και δεν 

υπάρχει οικονομική ωφέλεια για την επιχείρηση. Τέλος, από το 2012 και μετά που ο 

αριθμοδείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη 

της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους. Αυτό 

συμβαίνει σε περιπτώσεις υπερδανεισμού, που η περαιτέρω προσφυγή στο δανεισμό είναι 

επιζήμια για την επιχείρηση. 
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3.5.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Anek Lines) 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂
 

 

Πίνακας 3.10:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5 4,5 3,2 3,7 3,9 4,1 3,5 2,9 2 

 

 

Διάγραμμα 3.12: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Anek Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 

εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Οι 

τιμές του δείκτη δεν είναι πολύ ικανοποιητικές, ωστόσο υπάρχει μικρή ταχύτητα είσπραξης 

των απαιτήσεων. Υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ζημιών από επισφαλείς πελάτες. 
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.11:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

 

 

Διάγραμμα 3.13: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Anek Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση 

κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Όσο πιο 

υψηλός αυτός ο δείκτης (2006 & 2007) τόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας 

χαμηλός δείκτης (2014) αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών 

της στοιχείων, οπότε θα πρέπει ή να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποίησης αυτών ή να προβεί σε 

ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.  
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
 

 

Πίνακας 3.12:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Anek Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1,1 1,2 1,3 1,3 2,2 2,1 4,5 4,1 5 

 

 

Διάγραμμα 3.14:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Anek 

Lines) 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση σε κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων. Τις χρονιές 2012-2014 ο αριθμοδείκτης είναι μεγάλος και αυτό δείχνει 

καλή θέση της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Από πλευράς ασφάλειας όμως, 

όσο πιο μεγάλος ο δείκτης τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η θέση της επιχείρησης, γιατί 

λειτουργεί βασιζόμενη κυρίως στα ξένα κεφάλαια. Αντίθετα ένας χαμηλός δείκτης (2006-

2009) παρέχει ένδειξη υπάρξεως υπερεπένδυσης σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. Ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία και 

σπουδαιότητα των πληροφοριών που δίνει.   
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3.5.4 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Minoan Lines) 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Πίνακας 3.13:Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.5 1.35 1.12 0.36 0.80 0.30 0.18 0.16 0.13 

 

 
Διάγραμμα 3.15:Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (Minoan Lines) 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω ένας ικανοποιητικός δείκτης γενικής ρευστότητας 

κυμαίνεται περίπου πάνω από το δύο. Στην συγκεκριμένη εταιρεία ο δείκτης είναι κάτω από 

τα όρια και αυτό δείχνει ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εξοφλεί τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της. Μόνο κατά τα έτη 2006 και 2007 είναι πάνω από το όριο που είναι η 

μονάδα αλλά όχι πάνω από το δύο που είναι και η επιθυμητή τιμή για κάθε εταιρεία. 
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Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας = 
𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό−𝜜𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Πίνακας 3.14:Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.3 1.15 1.07 0.2 0.7 0.22 0.17 0.14 0.1 

 

 

Διάγραμμα 3.16:Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Minoan Lines) 

 

Ο δείκτης για να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο πρέπει να είναι περίπου κοντά στη μονάδα. 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης ειδικής ρευστότητας της εταιρείας τα τελευταία χρόνια είναι 

ιδιαίτερα χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της με τα υπάρχοντα ρευστοποιημένα στοιχεία της. Την περίοδο από το 2006-

2008 η εταιρεία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο και κατάφερε να καλύψει τις υποχρεώσεις 

της. 
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3.5.5 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Minoan Lines) 

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜲𝝆ή𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

 

Πίνακας 3.15:Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,3% 2,1% 1,5% 11,5% 3,2% 2,9% 0,4% 1,1% 0,2% 

 

 

Διάγραμμα 3.17:Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Minoan Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο αριθμοδείκτες καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Παρατηρείται 

απότομη αύξηση τη χρονιά 2009 με ένα υψηλό ποσοστό αλλά τα επόμενα χρόνια οι τιμές 

είναι απογοητευτικές. 
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Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους = 
𝜧𝜾𝜿𝝉ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇

𝜥ύ𝜿𝝀𝝄𝝇 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈𝜾ώ𝝂
 

 

Πίνακας 3.16:Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

28,1% 25,2% 24,3% 12,5% 2,5% 1,4% 1,11% 0,9% 0,87% 

 

 

Διάγραμμα 3.18:Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Minoan Lines) 

 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους πρέπει να είναι μεγάλος για να μπορεί η επιχείρηση να 

καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως να της μένει ένα ικανοποιητικό 

καθαρό κέρδος. Όπως και στην περίπτωση της Anek Lines έτσι και εδώ δεν έχουμε υψηλό 

ποσοστό μικτού κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία με δυσκολία προσπαθεί να καλύψει 

τα έξοδα της με εξαίρεση τις χρονιές 2006-2008 που τα πράγματα είναι ικανοποιητικότερα 

των μεταγενέστερων ετών. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.17:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6% 8,8% 4,3% 3,2% 9,1% 7,2% 6,15% 3,9% 1,2% 

 

 

Διάγραμμα 3.19:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Minoan Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης 

και ελέγχου της διοίκησης της. Παρατηρούμε σταθερή μείωση του δείκτη από το 2010 και 

μετά ως αποτέλεσμα των ζημιών εκμετάλλευσης που παρουσιάζει η εταιρεία. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

Πίνακας 3.18:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

18,6% 22,88% 10,32% 6,40% 20,02% 10,8% 7,99% 3,51% 0,96% 

 

 

Διάγραμμα 3.20:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Minoan Lines) 

 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και 

παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος. Όπως και με τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού έτσι και εδώ 

παρατηρούμε μείωση από το 2010 και έπειτα. Αυτό ίσως οφείλεται σε ανεπαρκή διοίκηση ή 

ακόμα και στην λανθασμένη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της εταιρείας. 
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Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης = 
𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂

𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.19:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Οικονομικής Μόχλευσης (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3,1 2,6 2,4 2,0 2,2 1,5 1,3 0,9 0,8 

 

 

Διάγραμμα 3.21:Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Οικονομικής Μόχλευσης (Minoan 

Lines) 

 

Τα έτη από το 2006 έως το 2012 ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης είναι μεγαλύτερος 

της μονάδας και αυτό σημαίνει ότι η επίδραση από τη χρήση των ξένων κεφαλαίων στα 

κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής γι’ αυτή. Τα έτη 2013 και 2014 που ο 

αριθμοδείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη 

της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους. Αυτό 

συμβαίνει σε περιπτώσεις υπερδανεισμού, που η περαιτέρω προσφυγή στο δανεισμό είναι 

επιζήμια για την επιχείρηση. 
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3.5.6 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Minoan Lines) 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂
 

 

Πίνακας 3.20:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 2,2 12,7 9,4 2,9 3,3 4,1 3 2,5 

 

 

Διάγραμμα 3.22:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Minoan Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 

εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Οι 

τιμές του δείκτη δεν είναι πολύ ικανοποιητικές, με εξαίρεση ίσως τις χρονιές 2008 και 2009 

αμέσως δηλαδή τη στιγμή της εξαγοράς της εταιρείας από τον όμιλο Grimaldi, ωστόσο 

υπάρχει μικρή ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων τα υπόλοιπα χρόνια. Υπάρχει πιθανότητα 

ύπαρξης ζημιών από επισφαλείς πελάτες. 
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
 

 

Πίνακας 3.21:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού(Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0,5 0,45 0,36 0,32 0,33 0,39 0,30 0,33 0,21 

 

 

Διάγραμμα 3.23:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού(Minoan Lines) 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση 

κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Όσο πιο 

υψηλός αυτός ο δείκτης (2006 & 2007) τόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας 

χαμηλός δείκτης (2014) αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών 

της στοιχείων, οπότε θα πρέπει ή να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποίησης αυτών ή να προβεί σε 

ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.  
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
 

 

Πίνακας 3.22:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων(Minoan Lines) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3,1 2,3 0,7 0,5 0,6 1,1 0,8 1,3 3,2 

 

 

Διάγραμμα 3.24:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Minoan 

Lines) 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση σε κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων. Τις χρονιές 2006 και 2014 ο αριθμοδείκτης είναι σχετικά μεγάλος και αυτό 

δείχνει καλή θέση της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό 

ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Από πλευράς ασφάλειας 

όμως, όσο πιο μεγάλος ο δείκτης τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η θέση της επιχείρησης, γιατί 

λειτουργεί βασιζόμενη κυρίως στα ξένα κεφάλαια. Αντίθετα ένας χαμηλός δείκτης (2008-

2010 και 2012) παρέχει ένδειξη υπάρξεως υπερεπένδυσης σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία και 

σπουδαιότητα των πληροφοριών που δίνει.   
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3.6 Συμπεράσματα 

Αναμφίβολα, το έντονο κλίμα ύφεσης στην οικονομία έχει επηρεάσει κάθε πτυχή τόσο της 

ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας. Από τη γενικότερη αυτή ύφεση δε θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος ο κλάδος της ακτοπλοΐας, ο οποίος έχει υποστεί ισχυρό 

πλήγμα, με τις προβλέψεις για το μέλλον των εταιρειών να χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 

δυσοίωνες. 

Η έντονη εποχικότητα της ζήτησης, οι ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και 

των επιτοκίων δανεισμού, οι υψηλοί συντελεστές έμμεσης φορολογίας καθώς και ο κίνδυνος 

ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, 

αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι ακτοπλοϊκές 

εταιρείες, και τα οποία καλούνται να προσπεράσουν με σκοπό να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Στην κατεύθυνση αυτή τόσο η Anek Lines όσο και η Minoan 

Lines έχουν εφαρμόσει στρατηγικές περιορισμού του λειτουργικού κόστους, αναδιατάξεις 

του στόλου, αποδρομολογήσεις ή ακόμα και πωλήσεις πλοίων καθώς ακόμα και ρυθμίσεις 

των εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Με τη χρήση αριθμοδεικτών πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση με 

στοιχεία, που αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν αντλούμενα από τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών ANEK και MINOAN. Παρακάτω θα παραθέσουμε τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξαγωγή αυτών των δεικτών. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας έδειξαν ότι και οι δύο επιχειρήσεις δεν έχουν την 

δυνατότητα να καλύπτουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους, με τα υπάρχοντα ρευστοποιημένα 

στοιχεία τους. Μόνο κατά τη διετία 2006-2007 η εταιρεία Anek βρίσκεται κοντά στα 

επιθυμητά όρια των δεικτών. Από το 2008 και έπειτα έχουμε μεγάλη πτώση. Η εταιρεία 

Minoan είναι κάτω από τις φυσιολογικές τιμές των δεικτών σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο 

και αυτό υποδηλώνει την αδυναμία του κυκλοφορούντος ενεργητικού να καλύψει τις άμεσες 

και έκτακτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανυπαρξία 

ταμειακών ροών. 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν το βαθμό που μια επιχείρηση είναι ικανή να 

πραγματοποιήσει κέρδη και ακόμα πόσο σωστά αξιοποιεί τα κεφάλαια της. Η εξεταζόμενη 

περίοδος χαρακτηρίζεται από γενικότερη ύφεση και για τις δύο εταιρείες. Μια ύφεση, η οποία 

υποδηλώνεται και από την διαχρονικά πτωτική πορεία που ακολουθεί ο δείκτης μικτού 

περιθωρίου κέρδους, οι χαμηλές τιμές του οποίου καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός σταθερά 
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μειούμενου ποσοστού μικτού κέρδους, το οποίο συνοδεύεται από μειωμένες πωλήσεις και ως 

συνέπεια έχει την επίτευξη χαμηλότερων μικτών κερδών και για τις δύο εξεταζόμενες 

εταιρείες. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους που τα 

τελευταία χρόνια οι τιμές καταδεικνύουν έντονο πρόβλημα κερδοφορίας και το οποίο γεννά 

μέχρι και θέμα βιωσιμότητας. Το έντονο πρόβλημα αποδοτικότητας των δύο εταιρειών 

περιγράφει και ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων η πορεία των οποίων είναι 

σταθερά πτωτική γεγονός που κάθε άλλο παρά την κερδοφόρα δυναμικότητα των εταιρειών 

εκφράζει και παρέχει ενδείξεις μη πραγματοποιήσεως των στόχων τους. Ανάλογη πορεία με 

το δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει και ο δείκτης αποδοτικότητας 

ενεργητικού ο οποίος μαρτυρά κακή διοίκηση. 

Αναφορικά με τους δείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσες φορές οι επιχειρήσεις 

πληρώνουν τις απαιτήσεις τους, αλλά και πόσες φορές εισπράττουν τις απαιτήσεις τους στην 

διάρκεια ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα για τον αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης των 

απαιτήσεων οι τιμές για την εταιρεία Anek δεν είναι πολύ ικανοποιητικές, ωστόσο υπάρχει 

μικρή ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων. Την τελευταία τριετία έχουμε διαρκώς πτωτική 

τάση και αυτό μαρτυρά ύπαρξη μη εισπραχθεισών απαιτήσεων. Από την άλλη πλευρά ο ίδιος 

δείκτης για την εταιρεία Minoan δεν έχει ομαλή πορεία. Τα έτη 2008 και 2009 παρατηρείται 

μεγάλη ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων και αυτό πιθανόν να οφείλεται στην εξαγορά 

της εταιρείας από τον όμιλο Grimaldi και σε διαφορετική πολιτική (χορηγούμενων 

πιστώσεων). Ωστόσο δεν αργεί και εδώ η πτώση των τιμών και η απογοητευτική πορεία της 

εταιρείας Minoan. Όσον αφορά τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού οι 

χαμηλές τιμές αποτελούν ένδειξη μη εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων 

και για τις δύο εταιρείες, οπότε θα πρέπει ή να αυξήσουν το βαθμό χρησιμοποίησης αυτών ή 

να προβούν σε ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών τους στοιχείων. Τέλος για τον 

αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων οι σχετικά υψηλές τιμές τα τελευταία 

τρία χρόνια για την Anek και τα έτη 2006 και 2014 για τη Minoan δείχνουν από τη μία 

πλευρά καλή θέση των επιχειρήσεων διότι πραγματοποιούν μεγάλες πωλήσεις με σχετικά 

μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Από πλευράς όμως 

ασφάλειας οι υψηλές αυτές τιμές δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν βασιζόμενες 

κυρίως στα ξένα κεφάλαια και αυτό κάθε άλλο παρά ευνοϊκή καθιστά τη θέση των εταιρειών. 

Από τα όσα αναφέρθηκαν και προέκυψαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, 

διαπιστώνουμε πως οι δύο μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά 
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προβλήματα ρευστότητας και αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα βιωσιμότητας 

στο κοντινό μέλλον. Αναμφίβολα, η πορεία των οικονομικών δεδομένων έδειξε να 

επηρεάζεται από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία άλλαξε άρδην τη 

δημοσιονομική πολιτική, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της οικονομίας. Η μείωση του κύκλου 

εργασιών σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της τιμής των καυσίμων αποτέλεσε 

καίριο πλήγμα για τις δύο εταιρείες, οι οποίες στην προσπάθειά τους να μείνουν κερδοφόρες 

οδηγήθηκαν σε πολιτικές περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, δίνοντας έμφαση στη 

τόνωση της ρευστότητας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βελτιώσουν τους επιμέρους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η μείωση των συντελεστών 

της έμμεσης φορολογίας καθώς και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι οποίες θα επιτρέψουν την 

μείωση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενισχύοντας τον ανταγωνισμό των εταιρειών 

με σκοπό να καταστούν και πάλι βιώσιμες. 

Η μελέτη περίπτωσης που έγινε στην παρούσα εργασία δεν γίνεται για επιλογή και 

ανάδειξη ενός εκ των δύο αναφερθέντων εταιρειών, ως καλύτερης. Μελετήσαμε τις δύο 

εταιρείες σε μία αρκετά μεγάλη περίοδο (πριν και μετά την εξαγορά της μίας εξ αυτών) και 

εναποθέτουμε τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την χρηματοοικονομική ανάλυση. 

Ωστόσο αν θέλαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια από τις δύο εταιρείες κυριαρχεί και 

είναι σε καλύτερη κατάσταση την περίοδο κατά την οποία μελετήσαμε, αυτή δεν είναι άλλη 

από την εταιρεία Anek Lines. Είναι ξεκάθαρο από την εξαγωγή των συγκεκριμένων δεικτών 

ότι η εταιρεία Anek είναι σε καλύτερη θέση από την εξαγοραζόμενη Minoan. 
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