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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις συγχωνεύσεις 

και εξαγορές εστιάζοντας στην επίδρασή τους στον πλούτο των μετοχών. Η 

εργασία ολοκληρώνεται μέσα από οχτώ κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο παραθέτει γενικά στοιχεία για την οικονομική 

κρίση και συγκεκριμένα παρουσιάζει το domino της κρίσης και τις επιπτώσεις 

του στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της Ελλάδας αλλά και του 

κόσμου.  

Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές. Αρχικά αποσαφηνίζει τις έννοιες συγχώνευση και εξαγορά, 

εξηγώντας τους λόγους που οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο προκειμένου να αναπτυχθούν, παραθέτοντας τα κίνητρα για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται εξηγώντας τον 

τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, τα 

στάδια ανάπτυξής τους, καθώς και τα συνήθη αίτια αποτυχίας τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τους τύπους των εξαγορών. Κατηγοριοποιεί 

τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισης μιας εταιρείας στόχου, τις διαφορετικές επιλογές στον 

τρόπο εκτέλεσης του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας, καθώς και με βάση 

τη στρατηγική των εταιρειών. Παρουσιάζονται επίσης, τα παγκόσμια κύματα 

εξαγορών και παραθέτει παραδείγματα συγχωνεύσεων και εξαγορών από τον 

τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης και της Ελλάδας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη της σχετικής με την παρούσα 

εργασία βιβλιογραφίας. Συμπεριλαμβάνονται 16 άρθρα από την Ελληνική και 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τόσο παλαιότερα που συνετέλεσαν στην 

καθιέρωση της μελέτης των Συγχωνεύσεων και εξαγορών όσο και πιο 

πρόσφατα με εξίσου σημαντική συνεισφορά. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται το δείγμα πάνω στο οποίο 

στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη (101 ανακοινώσεις συγχωνεύσεων/ εξαγορών), 
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ενώ εν συνεχεία γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στη φιλοσοφία αλλά και 

τους τύπους ερευνών. Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται και η περιγραφή της 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (Ανάλυση Επιχειρηματικών Γεγονότων) 

καθώς και μία σύντομη περιγραφή άλλων ερευνητικών μεθόδων και σύγκρισή 

τους με την ακολουθούμενη στην παρούσας μελέτη μεθοδολογία. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης για 

καθένα από τα δείγματα όπως αυτά ορίστηκαν στο κεφάλαιο πέντε και με τη 

μεθοδολογία που περιεγράφηκε εκτενώς. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της 

μελέτης. Αυτά περιληπτικά ήταν ότι δεν επηρεάζεται μη κανονικά η τιμή της 

μετοχής και κατ’ επέκταση δεν μεταβάλλεται ο πλούτος των μετόχων για το 

σύνολο των αγοραζουσών εταιρειών (68). Αναλυτικότερα για τις αγοράζουσες 

εισηγμένη (35) ο πλούτος των μετόχων έμεινε ανεπηρέαστος, ενώ για τις 

αγοράζουσες μη εισηγμένη (33) ο πλούτος των μετόχων μειώθηκε. Αντιθέτως, 

για τις αγοραζόμενες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο βρέθηκε ότι το 

γεγονός της ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης επηρέασε τον πλούτο 

των μετόχων θετικά. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με αντίστοιχες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο τέσσερα. 

Με το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται όσα αναλύθηκαν 

και εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, με σκοπό να προσδώσουν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα στο υπό εξέταση θέμα των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών, 

Η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς και με το Παράρτημα όπου μπορεί κανείς να βρει 

όλες τις εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στα επιμέρους δείγματα με την 

ημερομηνία που ανακοινώθηκε στον ημερήσιο τύπο η συμμετοχή τους σε 

κάποια συγχώνευση ή εξαγορά. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Γενικά στοιχεία για την οικονομική κρίση 

 Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις 

της μετά το κραχ του 1930 στην Αμερική. Η κρίση αυτή έχει πλήξει τις 

μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, και η Ιταλία, ενώ 

έχει οδηγήσει σε δυσμενή θέση μικρότερες χώρες όπως η Ιρλανδία η Ελλάδα 

και η Πορτογαλία.  

 

1.1 Το Domino της κρίσης 

 Με βάση τον McConnell C και Brue S το 2002 η οικονομία σε 

παγκόσμια κλίμακα και με βάση την πολιτική της οικονομικής και 

νομισματικής ολοκλήρωσης, την οποία ακολούθησε και ακολουθεί από τη 

στιγμή της ίδρυσης της, σε συνδυασμό με την ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων, 

τη συσχέτιση των οικονομικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, την 

οικονομική υπανάπτυξη κ.λπ. οδηγήθηκε σήμερα στην απόλυτη παρακμή του 

μοντέλου που καθιερώθηκε περίπου 50 χρόνια πριν1. 

 Η αδυναμία σήμερα των μικρών και μεγάλων οργανισμών, λόγω της 

κρίσης να παράγουν αγαθά και να τα πουλήσουν με επιτυχία στην αγορά, 

μειώνει τη δυναμική τους ενώ μειώνει και τη δυνατότητα καταβολής φόρων 

στο κράτος. Αυτό αντίστοιχα μειώνει τη δυναμική του κράτους να προσφέρει 

κοινωνικά και δημόσια αγαθά στους πολίτες.  

Συγχρόνως η αδυναμία των επιχειρήσεων να πληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, τις αναγκάζει να προβαίνουν στη μείωση των πληρωμών 

αλλά και στη μείωση του προσωπικού τους. Η αδυναμία των καταναλωτών ν’ 

αγοράσουν μειώνει τη ζήτηση άρα αποδυναμώνει και πάλι την αγορά. Ένας 

φαύλος κύκλος ο οποίος δεν έχει αρχή και τέλος, και μειώνει διαρκώς την 

πιθανότητα ανάκαμψης 

 Το παραπάνω φαινόμενο είναι το λεγόμενο domino effect. Το 

                                                           
1 McConnell C. and Brue S. (2002) Economics, Principles, Problems and Policies, McGrawHill 

Irwin International Edition 
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φαινόμενο domino εστιάζει σε συνεχείς αντιδράσεις της αγοράς από τον ένα 

κλάδο στον άλλο, ο ένας επηρεάζει τον άλλο, στη περίπτωση μας αρνητικά 

οδηγώντας τη συνολική οικονομία σε αδιέξοδο2.  

 Η οικονομική ύφεση λειτούργησε αρνητικά από χώρα σε χώρα. Η 

κατάσταση αυτή επηρέασε τις παγκόσμιες επενδύσεις, δημιουργώντας ζώνες 

κινδύνου όπου οι επενδυτές άρχισαν ν’ αποφεύγουν. Ο παρακάτω χάρτης 

παρουσιάζει το domino effect, τις ζώνες που δημιουργήθηκαν αλλά και το πώς 

οι χώρες η μια μετά την άλλη επηρεάστηκαν.  

Εικόνα 1-Domino Effect Map 

 

Πηγή: Thomas P.N.B.,(2009),Domino Effect and Global Economy, Ανάκτηση στις 20-6-2015 

από http://www.marketingshift.com/2008/10/wall-street-journal-world-map.cfm 

 Ο παραπάνω χάρτης (Εικόνα 1) παρουσιάζει τις ζώνες τις παγκόσμιας 

οικονομίας, πως επηρεάστηκαν από εξωγενής παράγοντες αλλά και 

επηρέασαν τις υπόλοιπες ζώνες. Τέλος παρουσιάζει την αλληλουχία των 

γεγονότων καταδεικνύοντας εξελικτικά την πορεία της κρίσης αλλά και το 

επίπεδο επηρεασμού των χωρών. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η πρώτη 

                                                           
2 Thomas P.N.B.,(2009),Domino Effect and Global Economy, Ανάκτηση στις 20-3-2010 από 

http://www.marketingshift.com/2008/10/wall-street-journal-world-map.cfm 
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κρίση της οικονομίας στην Αμερική επηρέασε τόσο τη Ρωσική, την Ασιατική 

αλλά και την Καναδική οικονομία οδηγώντας αυτές σε συνεχή πτωτική τάση. 

Βλέπουμε τους κύριους δείκτες να εμφανίζουν μεγάλες πτώσεις σε όλες τις 

κύριες αγορές. Η πτώση που ξεκινά από το -20% και φτάνει έως και το -61% 

σε διάστημα τριών μηνών αποδεικνύεται καταστροφική για την παγκόσμια 

οικονομία.  

Πίνακας 1-Πτωτικές Τάσεις στις Διεθνείς Αγορές 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΚΙΝΑ 24.40% 

ΙΑΠΩΝΙΑ 36.6% 

USA 24.74 

ΚΑΝΑΔΑΣ 34% 

ΡΩΣΙΑ 61% 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 40.90 % 

Πηγή: Thomas P.N.B.,(2009),Domino Effect and Global Economy, Ανάκτηση στις 20-3-2010 

από http://www.marketingshift.com/2008/10/wall-street-journal-world-map.cfm 

 Με βάση τα παραπάνω (Πίνακας 1) γίνετε κατανοητό ότι η κρίση σε 

μία αγορά, άμεσα, ή έμμεσα επηρέασε και τις υπόλοιπες. Αυτό συνέβη και 

στην Ελλάδα, όπου  οι κρατικές δαπάνες συρρικνώθηκαν, απόρροια των 

κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τυπικό παράδειγμα το κλείσιμο δεκάδων 

ελληνικών επιχειρήσεων και το άνοιγμα τους σε χώρες που είχαν φτηνότερους 

συντελεστές παραγωγής. 

 Σύμφωνα με τον Blanchard το 2003 η αγορά σήμερα επηρεάζεται 

συνεχώς από την εξάρτηση της συν-αθροιστικής προσφοράς από τη συν-

αθροιστική ζήτηση.  

Το domino effect είναι αίτιο, αλλά και αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης. Σήμερα στο πλανήτη επικρατεί η μείωση της παραγωγής στις 

http://www.marketingshift.com/2008/10/wall-street-journal-world-map.cfm
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βιομηχανικές χώρες και η αύξηση του δημόσιου χρέους στις ΗΠΑ, Αγγλία 

κ.λπ.3 

Οι χώρες προβαίνουν σε συνεχείς δανεισμούς προκειμένου να 

καλύψουν ένα χρέος με αποτέλεσμα το χρέος να διογκώνεται ακόμη 

περισσότερο, μέχρι να μην μπορεί να εξοφληθεί. Αυτό επηρεάζει το δανειστή 

με αποτέλεσμα στο τέλος να επηρεάζεται στο σύνολο της η παγκόσμια 

οικονομία και να βρισκόμαστε σήμερα σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η 

οποία φαινομενικά δεν έχει διέξοδο.  

 

1.2 Η Κρίση και οι επιπτώσεις της στη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική της Ελλάδας.   

Η νομισματική πολιτική ενός κράτους μπορεί να αναλυθεί σε πολλά 

επίπεδα (επιτόκιο τραπέζης, πράξεις ελεύθερης αγοράς, προεξοφλητικό 

επιτόκιο, έλεγχος προσφοράς και ζήτησης χρήματος). Στην παρούσα ενότητα 

επιλέξαμε να μελετήσουμε την οικονομία της Ελλάδας ως μέλος της 

Ευρωζώνης. 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πολλές στην Ελλάδα. Στον 

νομισματικό τομέα επηρεάστηκε άμεσα, καθώς μειώθηκε το επιτόκιο της 

Κεντρικής Τράπεζας ώστε να υπάρχει ένα θεμελιώδες κίνητρο για το 

Κεφάλαιο να επενδύει στη χώρα αλλά και στον ιδιώτη να καταναλώνει και να 

υπάρχει κίνηση της αγοράς και κατ’ επέκταση κέρδος και ανακύκλωση του 

χρήματος. Επίσης η έκδοση ομολόγων γίνεται με επιτόκια κοντά στο 6%, πολύ 

μεγάλο ποσοστό, που ακόμα και η Ιρλανδία μια χώρα που παραλίγο να 

χρεοκοπήσει δεν προσφέρει. 

Η νομισματική πολιτική στηρίζεται σε εργαλεία όπως η έκδοση νέου 

χρήματος κάτι που -σαν εργαλείο- έχει απολεσθεί από την ελληνική οικονομία 

καθώς εξαρτάται 100% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 

ενεργοποίηση βέβαια τέτοιων πολιτικών θα μπορούσε να οδηγήσει ,όπως και 

στο παρελθόν, σε υψηλό πληθωρισμό για την Ελλάδα. 

                                                           
3 Blanchard O. (2003) Macroeconomics, International Edition, Prentice Hall 
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Με τη χρησιμοποίηση κάθε φορά του κατάλληλου συνόλου εργαλείων 

νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ κατευθύνει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της 

αγοράς χρήματος ενώ με τη διαχείριση της ρευστότητας σηματοδοτεί τις 

προθέσεις νομισματικής πολιτικής.  

Μέσω του καθορισμού των βασικών επιτοκίων της, προωθεί τη 

λειτουργική αποδοτικότητα και βοηθά τα πιστωτικά ιδρύματα να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους κατά τρόπο ομαλό. Τα 

διαθέσιμα κεφάλαια έχουν αλλάξει στην Ελλάδα μικραίνοντας την 

ρευστότητα των τραπεζών διασφαλίζοντας όμως τον τραπεζικό 

πολλαπλασιαστή και την επέκταση της κυκλοφορίας του χρήματος4. 

Η δημοσιονομική πολιτική από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα είναι σε 

διαφορετική πορεία αλλά έχει ως πυλώνα το Πρόγραμμα Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Βασικό σκοπός η επίτευξη σταθερότητας τιμών, αλλά και η 

πλήρης απασχόληση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και η επίτευξη 

οικονομικής μεγέθυνσης.  Κατά τον Keynes αν δεν υπάρχουν δουλειές σε μια 

οικονομία απλά το Κράτος μπορεί να προσλάβει εργάτες να σκάβουν τρύπες 

στην γη και μετά άλλους να τις κλείνουν (αν και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει 

να υπάρχει αυτάρκεια στην οικονομία, εξορθολογήσεις των δημοσίων 

δαπανών και φυσικά διάχυση θετικών εξωτερικών οικονομιών)5 

Στην Ελλάδα η δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή οι κρατικές δαπάνες 

και οι φόροι, είναι σε μία κατεύθυνση. Με την περιοριστική δημοσιονομική 

πολιτική, προσπαθεί να οδηγήσει σε μείωση της συν αθροιστικής ζήτησης με  

συνέπεια τη μείωση του πληθωρισμού. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση τους χρέους μιας και το πλεόνασμα του Κράτους θα διατεθεί για το 

σκοπό αυτό. 

Η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας βασίζεται σε δύο κύριους 

άξονες. Αρχικά μείωση δημόσιου τομέα (παύση προσλήψεων υπαλλήλων για 

2 χρόνια), μείωση κρατικών δαπανών, εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και 

                                                           
4 Τράπεζα της Ελλάδος.,(2010), Η οικονομία της Ελλάδας , Ανάκτησης τις 10-3-2010 από 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/means/default.aspx 
5 . Guardian.,(2010), The reckoning-domino effect that reshaped global economy, Ανάκτηση στις 

10-3-2010 από http://www.guardian.co.uk/business/2008/sep/20/wallstreet.economics 
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φυσικά εύρεση πόρων μέσω φορολογίας σε ανελαστικά αγαθά (τσιγάρα, ποτά, 

πετρέλαιο). Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως μια αύξηση του ΦΠΑ ή και του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης πολλές φορές οδηγεί σε πολλαπλάσια αύξηση 

του τελικού προϊόντος στο οποίο εμπλέκεται6 

Συνοψίζοντας η οικονομική πολιτική που έχει επιλεχθεί τόσο από τις 

τελευταίες κυβερνήσεις όσο και από τους δανειστές της χώρας, 

επικεντρώνονται στην συρρίκνωση της Ελληνική οικονομίας με σκοπό να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δανειακές τις υποχρεώσεις. Η όλη στρατηγική 

της λιτότητας (austerity) έχει φανατικούς πολέμιους καθώς έχει αποτύχει στο 

παρελθόν και πολλοί δεν πιστεύουν ότι μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει 

σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Στην παρακάτω Εικόνα 2 μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη συρρίκνωση 

της Ελληνικής Οικονομίας με δείκτη το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GDP) 

όπως διαμορφώνεται μετά τα 2 πρώτα «μνημόνια» που εφαρμόστηκαν στην 

Ελλάδα σύγκριση 2010 – 2014 (-29,2%) 

 

Εικόνα 2-Συρρίκνωση του Ελληνικού ΑΕΠ 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com 

                                                           
6 De Grauwe P. (2000) Economics of Monetary Union, Oxford University Press 
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Κεφάλαιο 2ο  

Εισαγωγή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές 

2.1 Ορισμός Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Ο όρος Συγχωνεύσεις και Εξαγορές – Σ&Ε (Mergers and Acquisitions 

– M&As) μπορεί να αναλυθεί σε δύο διαφορετικές έννοιες. Με τη συγχώνευση 

αναφερόμαστε στην ηθελημένη ένωση δύο επιχειρήσεων που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εντελώς νέας μεγαλύτερης. Είτε η μία (merger 

by absorption). είτε και οι δύο επιχειρήσεις (merger by consolidation). παύουν 

να υφίστανται και μεταβιβάζουν τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και τις 

υποχρεώσεις τους στη νέα ενώ οι μέτοχοι των δύο εταιρειών αντικαθιστούν τις 

παλιές μετοχές τους με μετοχές της προκύπτουσας εταιρείας.  

Με την εξαγορά γίνετε αναφορά στην μεταφορά του συνόλου ή μέρους 

των περιουσιακών στοιχείων – μετοχών μιας επιχείρησης σε μια άλλη. Στην 

περίπτωση πλήρους εξαγοράς, η εταιρεία-στόχος παύει να υφίσταται και 

συνεχίζεται η χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση των μετοχών της 

αγοράζουσας εταιρίας μόνο. Σε περίπτωση που εξαγοράζεται μόνο ένα 

ποσοστό της εταιρείας-στόχου, η τελευταία συνεχίζει να έχει νομική υπόσταση 

χωρίς, ωστόσο, να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα7. 

Όπως είναι λογικό μία τέτοια ριζική αλλαγή (είτε με συγχώνευση είτε 

με εξαγορά) δε μπορεί παρά να επηρεάσει τον πλούτο των μετόχων, δηλαδή 

τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών τους. Προκειμένου να γίνει κατανοητή 

η επίδραση των Σ&Ε θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους λόγους για τους 

οποίους πραγματοποιούνται και στη συνέχεια να τις κατηγοριοποιήσουμε. Στη 

βιβλιογραφία συναντάμε διάφορους τρόπους κατηγοριοποίησης των Σ&Ε με 

βάση το είδος (συγχώνευση - εξαγορά), τη στρατηγική την οποία εξυπηρετεί 

(ολοκλήρωση – διαφοροποίηση), τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων 

πλευρών (φιλική - εχθρική), ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται (ρευστό – μετοχές - συνδυασμός των δύο). 

Η συγχώνευση και εξαγορά των εταιριών αποτελεί την συμπαγέστερη 

                                                           
7 Snigaroff, R. (2008). The Economics of Active Management, RAND 
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μορφή συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων. Με την συγχώνευση και  την 

εξαγορά μια ή περισσότερες εταιρίες παύουν να υπάρχουν ως αυτοτελή 

νομικά πρόσωπα και η περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια 

νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα εταιρία. Με την συγχώνευση των 

εταιριών επέρχεται η νομική ένωση αυτών έτσι ώστε αντί να υπάρχουν δύο ή 

περισσότερα νομικά πρόσωπα, να υπάρχει εφεξής μόνο ένα, στο οποίο 

ενώνονται τα περιουσιακά στοιχεία των εξαφανιζόμενων νομικών 

προσώπων8.  

Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορούσε να επέλθει και στην περίπτωση 

που οι υπάρχουσες εταιρίες «διαλυθούν», η περιουσία τους «εκκαθαριστεί» 

και διανεμηθεί στους μετόχους και οι οποίοι στην συνέχεια την εισφέρουν 

στην νέα εταιρία ή σε μια υπάρχουσα εταιρία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαια 

της, ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία9 

Η διάλυση και εκκαθάριση των εταιριών όμως, απαιτεί χρόνο και 

έξοδα, λόγω της φορολογίας που συνοδεύει την διανομή στους μετόχους της 

περιουσίας της διαλυμένης εταιρίας και της εκ νέου εισφοράς αυτής στην 

απορροφούσα ή την νέα εταιρία, κυρίως όταν μεταξύ των περιουσιακών 

στοιχείων των εταιριών περιλαμβάνονται και ακίνητα, τα οποία θα πρέπει να 

πωληθούν και μεταγενέστερα να αγοραστούν εκ νέου. Έτσι οι συναλλαγές 

αξίωσαν με μια πράξη, την μεταβίβαση της περιουσία μιας ή περισσοτέρων 

εταιριών, σε μια νεοϊδρυόμενη εταιρία ή την απορρόφηση της από μια 

υπάρχουσα εταιρία και μάλιστα χωρίς φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις10. 

Την παραπάνω αξίωση των συναλλαγών ευνόησε η νομοθεσία πολλών 

χωρών, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στις εταιρίες, με μια ενιαία πράξη, 

να επιτυγχάνουν την ένωση των περιουσιών τους, χωρίς να απαιτείται 

διάλυση και εκκαθάριση αυτών και επιπλέον χωρίς να υποβάλλονται σε 

φόρους και τέλη που συνεπάγεται η εκκαθάριση και διανομή του προϊόντος 

εκκαθαρίσεις στους μετόχους και η επανεισφορά αυτού στην νέα ή την 

                                                           
8 Snigaroff, R. (2008). The Economics of Active Management, RAND 
9 Eckbo, B. E. (2006). Horizontal Mergers, Collusion And Stockholder Wealth. Journal Of 

Financial Economics 11, April, pp.241-273 
10 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill. 
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απορροφούσα εταιρία11 

Οι συγχωνεύσεις αποτελούν επενδυτικές αποφάσεις από την 

αγοράζουσα εταιρεία. Τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα από μια 

συγχώνευση πηγάζουν από τις αυξημένες εισροές που δημιουργούνται από 

τον συνδυασμό των προηγούμενα ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή από την 

επίτευξη ολικού ελέγχου των λειτουργιών των εξαγοραζόμενων εταιρειών12 

Το συνολικό κόστος της παραπάνω επενδυτικής απόφασης ισούται με 

το κόστος έρευνας και διαπραγμάτευσης καθώς και με το συνολικό χρηματικό 

ποσό πληρωμής (ή με το ισοδύναμο χρηματικό ποσό των μετοχών που 

εκδίδονται) στους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Η καθαρή 

παρούσα αξία (ΚΠΑ) αυτής της επένδυσης αντιπροσωπεύει το 

προσδοκώμενο χρηματικό κέρδος των μετόχων της αγοράζουσας εταιρείας. 

Εφόσον οι επενδυτές προσδοκούν ότι η ΚΠΑ θα είναι θετική, θα υπάρχει μία 

αύξηση της τιμής της μετοχής της αγοράζουσας εταιρείας.  

Το χρηματικό κέρδος της εξαγοραζόμενης επιχείρησης είναι η διαφορά 

μεταξύ της χρηματικής αξίας που εισπράττουν οι μέτοχοι της για τις μετοχές 

που μεταβιβάζουν στην αγοράζουσα εταιρεία και της αξίας των μετοχών (της 

εξαγοραζόμενης εταιρείας) που προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των 

προσδοκώμενων μελλοντικών καθαρών χρηματικών ροών υπό το καθεστώς 

της διοίκησης και παραγωγής πριν από την συγχώνευση. Το άθροισμα των 

χρηματικών κερδών και των δύο επιχειρήσεων (αγοράζουσας-

εξαγοραζόμενης) αντανακλούν την προσδοκώμενη αξία της συγχώνευσης. Το 

μοίρασμα του προηγούμενα αναφερθέντος συνολικού κέρδους (καθώς και η 

επίδραση στους μετόχους των δύο εταιρειών) θα εξαρτηθεί από την αξία που 

θα εισπράξουν οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Αυτό με την σειρά 

του εξαρτάται από το πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά συγχωνεύσεων. 

Γενικά, υπάρχουν δύο ειδών θεωρίες περί τις συγχωνεύσεις-εξαγορές. 

Οι θεωρίες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αναφέρουν ότι η διοίκηση 

                                                           
11 Σακέλλη, Ε. (2008). Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Εξαγορές – Μετατροπές Εταιριών  και 

εκτίμηση αξίας επιχειρήσεως. ΒΡΥΚΟΥΣ 
12 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 
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των αγοραζουσών επιχειρήσεων δεν προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αξία 

της επιχείρησης –οι συγχωνεύσεις γίνονται με βάση την μεγιστοποίηση των 

πωλήσεων ή των περιουσιακών στοιχείων ή την δημιουργία ενός μεγάλου 

ομίλου. Συγχωνεύσεις αυτού του τύπου δεν έχουν οικονομικά κέρδη, και 

έχοντας σαν δεδομένο τα κόστη διαπραγμάτευσης και τα πιθανά προβλήματα 

συντονισμού λόγω της επέκτασης του επιχειρηματικού ομίλου, είναι πιθανό 

να υπάρχουν οικονομικές ζημιές.  

Σαν αποτέλεσμα, ένα πιθανό θετικό κέρδος της εξαγοραζόμενης 

εταιρείας θα αντισταθμιστεί από μια οικονομική ζημία της αγοράζουσας 

εταιρείας. Με βάση την παραπάνω θεωρία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

το επενδυτικό κοινό προσδοκά θετική έκτακτη απόδοση των μετοχών της 

εξαγοραζόμενης εταιρείας κατά την περίοδο της πρώτης ανακοίνωσης στον 

τύπο της συγχώνευσης ή κατά τη περίοδο της ημερομηνίας της πραγματικής 

επίτευξης της συγχώνευσης. Αντίθετα για τις αγοράζουσες εταιρείες, το 

επενδυτικό κοινό προσδοκά αρνητικές έκτακτες αποδόσεις κατά την 

προαναφερθείσα περίοδο. Η θεωρία της μεγιστοποίησης του μεγέθους είναι 

πιο πιθανό να ισχύει για αγοράζουσες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

conglomerate mergers και έχουν ενεργά προγράμματα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών13 

Η δεύτερη κατηγορία θεωριών περί συγχωνεύσεων αναφέρεται στην 

προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας κατά την οποία οποιαδήποτε 

συγχώνευση θα πρέπει να ικανοποιεί τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται για 

την λήψη άλλων επενδυτικών αποφάσεων14.Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει 

ένα θετικό οικονομικό κέρδος από την συγχώνευση και με βάση την 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς συγχωνεύσεων, ένα ποσοστό του οικονομικού 

κέρδους θα μεταβιβαστεί στους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας. 

Ανεξάρτητα από τον βαθμό ανταγωνιστικότητας, η αγοράζουσα εταιρεία θα 

πρέπει να επιτυγχάνει ένα μέσο ποσοστό απόδοσης. 

                                                           
13 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 
14 Dodd, P. and Ruback, R. (2007). Tender Offers And Stockholder Returns. An Empirical 

Analysis. Journal Of Financial Economics, December, pp.351-373 
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Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα συγχωνεύσεων που είναι σύμφωνα με 

τον στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας. Η πρώτη τάξη κινήτρων αποτελείται 

από τα χρηματοοικονομικά κίνητρα. Ένα επιχείρημα αναφέρει ότι μια 

συγχώνευση επιτρέπει την καλύτερη εκμετάλλευση διαθέσιμων χρηματικών 

πόρων που ανήκουν είτε στην αγοράζουσα είτε στην εξαγοραζόμενη εταιρία. 

Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η διασπορά κινδύνου που επιτυγχάνεται από 

μια συγχώνευση μειώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας και κατά συνέπεια 

αυξάνει την δανειοληπτική ικανότητα της νέας οικονομικής οντότητας 15. 

Όλες οι παραπάνω επιδράσεις θα αυξήσουν την αγοραία αξία της οικονομικής 

οντότητας μετά την συγχώνευση σε σχέση με το άθροισμα των επιμέρους 

αγοραίων αξιών των δύο επιχειρήσεων πριν από την συγχώνευση. 

Ένα άλλο οικονομικό κίνητρο είναι η συνέργεια με την οποία οι 

προσδοκώμενες χρηματικές ροές μετά την συγχώνευση είναι μεγαλύτερες από 

το άθροισμα των ανεξάρτητων χρηματικών ροών των δύο εταιρειών πριν από 

την συγχώνευση. Αυτά τα κέρδη μπορούν να προκύψουν από οικονομίες 

κλίμακας, από μείωση κόστους, από συνδυασμό συμπληρωματικών 

παραγωγικών πόρων και από διαφορετική διοικητική αποδοτικότητα.  

Ένα άλλο οικονομικό κίνητρο είναι η προσπάθεια της διοίκησης της 

αγοράζουσας εταιρείας να εκμεταλλευτεί υπάρχουσες ασυμμετρίες στη 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Αυτό σημαίνει ότι η αγοράζουσα 

εταιρεία έχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που πρόκειται να 

εξαγοράσει, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ επενδυτικό κοινό και οι 

οποίες δεν αντανακλώνται στην τιμή της μετοχής της εταιρείας στόχος. 

Η τελευταία ομάδα οικονομικών κινήτρων βασίζεται στην προσπάθεια 

της αγοράζουσας εταιρείας (επενδυτής) να αποκτήσει έλεγχο της εταιρείας – 

στόχου. Στην πιο γενική της μορφή, η εταιρεία – επενδυτής επιθυμεί τον 

έλεγχο ώστε να αντικαταστήσει την μη αποτελεσματική διοίκηση της 

εταιρείας – στόχου ή να εξαναγκάσει την υπάρχουσα διοίκηση να 

ακολουθήσει μία στρατηγική μεγιστοποίησης κερδών. 

                                                           
15 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 
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2.2 Κίνητρα για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Στη βιβλιογραφία δίνονται αρκετές εναλλακτικές επιλογές για τους 

λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε Σ&Ε. Ως ισχυρότερα 

κίνητρα παρουσιάζονται οι διαφόρων ειδών συνέργειες και στρατηγικοί λόγοι 

όπως αυτοί φαίνονται στις Εικόνες 3 και 4. 

Με τον όρο συνέργεια στα χρηματοοικονομικά, ορίζουμε τη 

συνεργατική αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων ή επιχειρήσεων που οδηγεί σε 

ενισχυμένο αποτέλεσμα. Η βασική αρχή της συνέργειας  είναι το 1+1=3. Οι 

επιχειρήσεις που προβαίνουν σε Σ&Ε συνήθως προσβλέπουν σε συνέργειες 

λειτουργικής ή/και οικονομικής φύσης16 

.  

Οι λειτουργικές συνέργειες συνήθως προκύπτουν από τις 

δημιουργούμενες οικονομίες κλίμακος, την εξάλειψη επαναλαμβανόμενων 

διεργασιών καθώς και την κάθετη ολοκλήρωση που εξαλείφει τους 

μεσάζοντες και μειώνει το χρόνο και το κόστος παράδοσης των ενδιάμεσων 

προϊόντων.  

Εικόνα 3-Βασικά πλεονεκτήματα Σ&Ε 

 

Πηγή:http://kalyan-city.blogspot.co.uk/2012/08/what-are-advantages-of-mergers.html 

                                                           
16 Eckbo, B. E. (2006). Horizontal Mergers, Collusion And Stockholder Wealth. Journal Of 

Financial Economics 11, April, pp.241-273 
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Λειτουργική συνέργεια μπορεί να δημιουργηθεί και από τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας ή ικανοτήτων ή στην περίπτωση που η αγοραζόμενη επιχείρηση 

δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα από τις γνώσεις των στελεχών στη νέα 

αγορά. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως από λειτουργικές συνέργειες συνήθως 

επωφελούνται επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

Συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια διαφοροποίησης, 

τείνουν να γεννούν περισσότερες συνέργειες οικονομικής φύσεως. Τέτοιου 

είδους συνέργειες, περιλαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα ταμειακών ροών, 

μικρότερη πιθανότητα πτώχευσης καθώς και εκμετάλλευση φοροαπαλλαγών 

ή προστασίας από φόρους. Οι οικονομικές συνέργειες μπορούν περαιτέρω να 

κατηγοριοποιηθούν σε συνέργεια εσόδων, εξόδων και κόστους κεφαλαίου. Ο 

συνδυασμός περισσότερων και διαφορετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

δημιουργεί αυξημένη κερδοφορία, σε σχέση με τα επιμέρους. Αντίστοιχα, 

συνέργεια στα έξοδα μπορεί να προκύψει με την συγκέντρωση τμημάτων όπως 

το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων ή το Λογιστήριο ή ακόμα και το τμήμα 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η στρατηγική μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ο κυριότερος λόγος για 

να προβεί σε Σ&Ε. Μελλοντικές ευκαιρίες – τάσεις σε αγορές μπορεί να 

οδηγήσουν εταιρείες να συγχωνευτούν προκειμένου να αξιοποιήσουν τους 

πόρους τους καλύτερα. Η επιδιωκόμενη είσοδος σε μια νέα αγορά (χώρα) 

οδηγεί συχνά δυνατές επιχειρήσεις στην απόκτηση μικρότερων εταιρειών με 

βάση την αγορά στόχο. Το φαινόμενο αυτό συναντάτε κυρίως στις 

αναδυόμενες αγορές όπου η ταχύτητα εισόδου (speed to market) παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο. 

Άλλοι λόγοι που εκλαμβάνονται ως κίνητρα  για Σ&Ε είναι η ύπαρξη 

μιας καλής ευκαιρίας, δηλαδή όταν είναι φθηνότερο να αγοραστεί μια έτοιμη 

εταιρεία παρά να γίνει εσωτερική επένδυση. Επίσης η αναγκαιότητα για 

σταθερή ανάπτυξη και κέρδη ειδικότερα για εταιρείες σε ώριμους κλάδους 

αποτελεί σοβαρότατο κίνητρο. Μικρό μέρος της βιβλιογραφίας παρουσιάζει 

σαν κίνητρο την αίσθηση «βαρεμάρας» των μάνατζερ ή την επιδίωξη 

μεγαλύτερων μπόνους.  
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Τέλος ως πολύ σημαντικός λόγος για την αμερικανική αγορά και 

ιδιαίτερα για τις επιθετικές εξαγορές παρουσιάζεται η κακή διοίκηση με 

αποτέλεσμα την χαμηλή αποδοτικότητα ορισμένων επιχειρήσεων. Στην 

περίπτωση αυτή μια επιχείρηση γίνεται στόχος εξαγοράς εξαιτίας του κακού 

μάνατζμεντ, με το τέλος της διαδικασίας η προηγούμενη διοίκηση 

αντικαθίσταται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη, 

υπάρχουν εμπειρικές μελέτες που δεν επαληθεύουν αυτό το επιχείρημα. 

Συνοψίζοντας, τα κυριότερα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε 

συγκέντρωση με εξαγορά ή συγχώνευση είναι τα ακόλουθα17: 

Το κίνητρο της ορθολογικής οργανώσεως και επεκτάσεως των επιχειρήσεων: 

Οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις ενδεχομένως να προσδοκούν την επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους με την είσοδο σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές, 

νέες πηγές εφοδιασμού πρώτων και λοιπών υλών και νέους δρόμους 

διαθέσεως των προϊόντων τους.  

Εικόνα 4-Κύρια κίνητρα Σ&Ε 

 

Πηγή: http://www.tutor2u.net/business/blog/the-main-motives-behind-takeovers-and-mergers 

                                                           
17 Σακέλλη, Ε. (2008). Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Εξαγορές – Μετατροπές Εταιριών  και 

εκτίμηση αξίας επιχειρήσεως. ΒΡΥΚΟΥΣ 

http://www.tutor2u.net/business/blog/the-main-motives-behind-takeovers-and-mergers
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Η κατάκτηση νέων αγορών είναι δυνατό να αποβλέπει στην μείωση 

του κόστους παραγωγής, με την κατανομή των γενικών εξόδων σε 

μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Είναι ακόμη δυνατό, οι συγχωνευμένες 

επιχειρήσεις να επιδιώκουν την διαφοροποίηση τους δηλαδή την επέκταση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε κερδοφόρες κατηγορίες 

προϊόντων ή την καθετοποίηση του παραγωγικού κυκλώματος τους.  Εξάλλου 

η απορρόφηση μιας επιχειρήσεως από μια ευδοκίμως λειτουργούσα 

επιχείρηση παρέχει στην απορροφημένη επιχείρηση επιτυχή διοίκηση, 

έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τακτικούς προμηθευτές, σύγχρονες 

εγκαταστάσεις παραγωγής και κανάλια διανομής των προϊόντων της.  

Η διοίκηση της απορροφούσα επιχειρήσεως από την άλλη πλευρά 

μπορεί να σχεδιάζει την δραστηριότητα της με βάση την προϊστορία της 

απορροφημένης επιχειρήσεως χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους, αφού η 

συγχώνευση δεν δημιουργεί πρόσθετο ανταγωνισμό, όπως συμβαίνει με την 

κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες να ανταγωνίζονται 

την παραγωγή των παλαιών εγκαταστάσεων.  

Σημειώνεται ακόμη ότι πολλές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

πραγματοποιούνται προκειμένου οι συγχωνευμένες εταιρίες να καρπωθούν 

φορολογικά οφέλη, όπως για παράδειγμα τον υπολογισμό των αποσβέσεων 

πάνω στην τρέχουσα αξία των παγίων στοιχείων. Παρά τα παραπάνω τα 

προφανή πλεονεκτήματα, η συγχώνευση δυνατό να αποδειχθεί ότι δεν είναι 

πάντοτε ο προσφορότερος δρόμος για την επέκταση των επιχειρήσεων  

Η γρήγορη εξάπλωση των επιχειρήσεων, που επιτυγχάνεται με την 

συγχώνευση τους, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή διοίκηση αυτών και 

μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της διατήρησης μιας ικανοποιητικής 

χρηματοοικονομικής θέσεως των συνασπισμένων επιχειρήσεων κυρίως σε 

περιόδους οικονομικής φύσεως18: 

Άλλα κίνητρα που συναντάμε στην βιβλιογραφία και έχουν να κάνουν 

περισσότερο με τον χαρακτήρα, ή την συγκεκριμένη κατάσταση μιας 

                                                           
18 Σακέλλη, Ε. (2008). Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Εξαγορές – Μετατροπές Εταιριών  και 

εκτίμηση αξίας επιχειρήσεως. ΒΡΥΚΟΥΣ 
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επιχείρησης είναι 

1. Το αμυντικό κίνητρο: η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να 

ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά, έτσι ώστε να αποθαρρύνει μια 

πιθανή εξαγορά αυτής από κάποια άλλη ανταγωνίστρια εταιρία.  

2. Το επιθετικό κίνητρο: Η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά μιας 

άλλης επιχειρήσεως πριν αυτή καταστεί ανταγωνίστρια της και έτσι 

αποφεύγει την ισχυροποίηση της ανταγωνίστριας στην αγορά.  

3. Το κερδοσκοπικό κίνητρο: Μια επιχείρηση εξαγοράζει μια 

άλλη, με σκοπό να ανεβάσει την αξία της, προκειμένου, μετά την παρέλευση 

μιας χρονικής περιόδου να την πωλήσει σε τρίτους  

Τέλος, υπάρχει μια σειρά θεωριών που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το 

ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα για την πραγματοποίηση εξαγορών & 

συγχωνεύσεων. Μερικές από αυτές είναι19.: 

Α) Οικονομικές θεωρίες: Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι τα 

κίνητρα των συγχωνεύσεων είναι κατά βάση οικονομικά. Ο κυριότερος 

στόχος μιας εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της και του πλούτου 

των μετόχων της. Έτσι η μεγιστοποίηση των κερδών από τις εξαγορές μπορεί 

να προέλθουν είτε από την αύξηση της αποτελεσματικότητας που οδηγεί σε 

μείωση του κόστους των προϊόντων είτε από την αύξηση της δύναμης στην 

αγορά που οδηγεί σε αύξηση της τιμής των προϊόντων. 

Μία άλλη οικονομική θεωρία είναι αυτή που στηρίζεται στην 

ασυμμετρία πληροφόρησης της αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν οι συγχωνεύσεις 

προκαλούνται λόγω των διαφορετικών εκτιμήσεων της αξίας των 

επιχειρήσεων - στόχων που πηγάζουν από την α συμμετρική κατανομή των 

πληροφοριών μεταξύ των επενδυτών στην αγορά. 

Β) Διοικητικές θεωρίες: Οι θεωρίες αυτές βασίστηκαν αρχικά σε 

διάφορες θεωρίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε αγορές που δεν 

επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα, οι διοικήσεις των εταιριών 

                                                           
19 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 
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να επιδιώκουν στόχους αύξησης μεγέθους αντί για αύξηση των κερδών. 

Γ) Χρηματοοικονομικές θεωρίες: Οι θεωρίες αυτές αποτελούν ένα 

μίγμα των νεοκλασικών οικονομικών και διοικητικών θεωριών υπό την 

έννοια, ότι το ρόλο της προώθησης της μεγιστοποίησης των κερδών, τον 

αναλαμβάνει η ίδια η αγορά χρησιμοποιώντας το μηχανισμό των εξαγορών. 

Δ) Στρατηγικές θεωρίες: Οι στρατηγικές θεωρίες είναι σε 

αλληλεξάρτηση με τις οικονομικές θεωρίες που αναφέρθηκαν πρωτύτερα. 

Κεντρικό ρόλο σε  αυτήν την διαδραματίζει το στοιχείο της υποτιθέμενης 

συμπληρωματικότητας των πόρων και ικανοτήτων (δίνεται έμφαση στους 

μοναδικούς πόρους και ικανότητες των επιχειρήσεων ως πηγή διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και η ανάλυση των αλυσίδων αξίας μεταξύ 

των εταιριών του αγοραστή και του εξαγοραζόμενου. 

 

2.3 Τρόποι συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους λαμβάνουν χώρα οι διάφοροι 

συνδυασμοί επιχειρήσεων είναι20: 

1. Συγχώνευση: Είναι η απορρόφηση από μια επιχείρηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μιας άλλης επιχείρησης. Συνεπώς η 

απορροφημένη επιχείρηση παύει να υπάρχει σαν νομική οντότητα. Οι μέτοχοι 

της εξαγοραζόμενης επιχείρησης πληρώνονται είτε με μετρητά είτε με 

αξιόγραφα της αγοράζουσας επιχείρησης. Αυτή η μορφή επιχειρηματικού 

συνδυασμού απαιτεί συμφωνία των μετόχων και των δύο επιχειρήσεων. Η 

διοίκηση έχει την δύναμη να αρνηθεί μια πρόταση για συγχώνευση πριν η 

πρόταση υποβληθεί στους μετόχους προς συζήτηση. 

2. Ενοποίηση: Είναι ο συνδυασμός δυο ξεχωριστών επιχειρήσεων 

σε μια νέα επιχείρηση με ξεχωριστή νομική υπόσταση. Σε αυτήν την 

περίπτωση και οι δύο επιχειρήσεις παύουν να υπάρχουν, και τα διοικητικά 

στελέχη διατηρούν μια ευχέρεια να αρνηθούν την πρόταση ενοποίησης 

                                                           
20 Cartwright, S. and Cooper, L. (2006). The role of culture compatibility in successful 

organizational marriage. Academy of management executive, 7 (2): 57–70 
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3. Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού: Μια επιχείρηση αγοράζει 

συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού από μια άλλη επιχείρηση 

4. Απόκτηση μετοχών: Η αγοράζουσα επιχείρηση επενδύει σε 

μετοχές της αγοραζόμενης επιχείρησης, συνήθως δια μέσου χρηματιστηρίου  

5. Εξαγορά δια δημόσιας προσφοράς: Η αγοράζουσα εταιρία 

απευθύνει δημοσίως πρόσκληση να αγοράσει ένα μέρος από τις κοινές 

μετοχές της αγοραζόμενης επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη ή και πριν από 

αυτή ημερομηνία. Αυτή η προσφορά τίθενται σε ορισμένους περιορισμούς, οι 

μέτοχοι που προσφέρουν τις μετοχές τους πληρώνονται σε χρήμα ή σε 

αξιόγραφα της αγοράζουσας εταιρίας.  

Σε αντίθεση με τις συγχωνεύσεις και τις ενοποιήσεις οι εξαγορές δια 

δημόσιας προσφοράς δεν απαιτούν γενική συνέλευση των μετοχών προς 

έγκριση. Οι μέτοχοι που αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης απλά 

προσφέρουν τις μετοχές τους. Επιπλέον δεν απαιτείται συγκατάθεση των 

διοικητικών στελεχών. Όμως η συνεργασία της διοίκησης κατά κανόνα 

συντελεί στην επιτυχή περάτωση της εξαγοράς. Ανάλογα με την τοποθέτηση 

της διοίκησης απέναντι στην πρόταση εξαγοράς, οι εξαγορές δια δημοσίας 

προσφοράς, χωρίζονται σε φιλικές εξαγορές και σε εχθρικές 21. Στις φιλικές 

εξαγορές, η διοίκηση της αγοραζόμενης επιχείρησης συνεργάζεται με την 

διοίκηση της αγοράζουσας εταιρίας για την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Στις 

εχθρικές εξαγορές η διοίκηση δεν εγκρίνει την προταθείς εξαγορά και 

καταφεύγει σε αρκετές αμυντικές τακτικές.  

Οι παραπάνω τρόποι εξαγορών και συγχωνεύσεων έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό. Δεν επηρεάζουν την μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης. 

Όμως η τελευταία δεκαετία συνοδεύτηκε από ένα νέο τύπο επιχειρηματικών 

συγχωνεύσεων γνωστό σαν μετατροπέας σε επιχειρήσεις κλειστού τύπου. 

Αυτές οι συγχωνεύσεις βασικά μετατρέπουν μια εταιρία σε κλειστού τύπου. 

Οι συγχωνεύσεις αυτές διευκολύνονται με υψηλό τραπεζικό δανεισμό και 

διακρίνονται στις ακόλουθές μορφές: 

                                                           
21 Cartwright, S. and Cooper, L. (2006). The role of culture compatibility in successful 

organizational marriage. Academy of management executive, 7 (2): 57–70 
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1. Εξαγορές δια δανεισμού: Είναι η εξαγορά όλων των μετοχών ή των 

περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο, από μια 

μικρή ομάδα επενδυτών δια μέσου μιας συναλλαγής που χρηματοδοτείται 

κυρίως μέσω δανεισμού. Οι επενδυτές συνήθως υποστηρίζονται 

χρηματοδοτικά από επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στις εξαγορές ή από 

επενδυτικές τράπεζες που διακανονίζουν τέτοιες συναλλαγές. Μετά την 

εξαγορά η αγοραζόμενη επιχείρηση συνήθως λειτουργεί σαν επιχείρηση 

κλειστού τύπου. Αυτές οι εξαγορές οδηγούν σε υψηλό δανεισμό.  

2. Εξαγορές από διοικητικά στελέχη: Μερικές εξαγορές ξεκινούν με την 

πρωτοβουλία μιας ομάδας διοικητικών στελεχών που εξαγοράζουν τμήμα των 

μετοχών της νέας επιχείρησης. Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται από 

επενδυτικές τράπεζες υπό την μορφή είτε μετοχικού κεφαλαίου είτε δανείων. 

3. Εξαγορά εταιρικών μονάδων: Μια ειδική μορφή εξαγοράς από 

διοικητικά στελέχη είναι η εξαγορά μιας επιχειρηματικής μονάδας όπου οι 

αγοραστές, συνήθως καθοδηγούνται από ένα διευθυντικό στέλεχος της 

μητρικής εταιρίας και αγοράζουν μια θυγατρική εταιρίας της μητρικής 

επιχείρησης. Οι αγοραστές καταβάλλουν μέρος τους κεφαλαίου ενώ τα 

υπόλοιπα κεφάλαια αντλούνται από επενδυτικές τράπεζες υπό την μορφή 

μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου. Αντίστροφές εξαγορές: Μερικές από τις 

επιχειρήσεις ή μονάδες μετατρέπονται σε επιχειρήσεις κλειστού τύπου και 

επανέρχονται στο χρηματιστήριο. 

 

2.4 Στάδια ανάπτυξης συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Αφού λοιπόν αναφέραμε τους κυριότερους τύπους Σ&Ε, αλλά και τα 

κίνητρα που οδηγούν σε αυτές, θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τη 

διαδικασία των συγχωνεύσεων σε 5 βασικά στάδια 22.. Στις Εικόνες 5 και 6 

φαίνεται και γραφικά ο κύκλος ζωής μίας Συγχώνευσης – Εξαγοράς, καθώς 

και τα βήματα στη διαδικασία εκτέλεσης. 

 

                                                           
22 Brealey, R. and Myers, S. (2008). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 
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1. Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την 

επιλογή της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής που πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τις επιμέρους ανταγωνιστικές στρατηγικές των διαφόρων 

επιχειρηματικών μονάδων της επιχείρησης. Εδώ επίσης καθορίζεται η 

εταιρεία στόχος. 

2. Επιλογή συγκεκριμένης στρατηγικής εξαγορών. Περιλαμβάνει τον 

τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιλεγόμενη εταιρική 

στρατηγική, δηλαδή μέσω εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων και πως θα 

οδηγηθεί στην επιτυχία. 

 

Εικόνα 5-Κύκλος ζωής Σ&Ε 

 

Πηγή: http://www.castoncorporateadvisory.in/mergers-and-acquisitions.html 

 

3. Οικοδόμηση της συμφωνίας εξαγοράς και διαπραγμάτευση. Αναφέρεται 

σε καθαρά τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με επιλογή συμβούλων, έλεγχο, 

αποτίμηση της εταιρίας – στόχο, διαπραγμάτευση των διαφόρων διοικητικών 

θέσεων μετά την συγχώνευση. 

4. Ενσωμάτωση της εξαγορασθείσας εταιρίας. Πολύ σημαντικό στάδιο αφού 

έχει σχέση με την διαχείριση των πραγματικών προβλημάτων της εταιρίας που 

αποκτήθηκε καθώς επίσης και τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. 

http://www.castoncorporateadvisory.in/mergers-and-acquisitions.html
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5. Αξιολόγηση της συγχώνευσης και εκμάθηση. Πρόκειται για το τελευταίο 

στάδιο στο οποίο ουσιαστικά γίνεται η αποτίμηση του κατά πόσο η εξαγορά 

ήταν επιτυχής ή όχι και εξάγονται τα συμπεράσματα σχετικά με το τι έγινε, ή 

δεν έγινε σωστά. 

 

Εικόνα 6-Διαδικασία Εκτέλεσης Σ&Ε 

 

Πηγή: http://www.castoncorporateadvisory.in/mergers-and-acquisitions.html  

 

2.5 Αιτίες Αποτυχίας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Παρότι υπάρχει μεγάλος αριθμός επιτυχημένων Σ&Ε είναι ακόμα 

μεγαλύτερος ο αριθμός αυτών που αποτυγχάνουν. Πολλές φορές τα 

οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, καθώς γίνονται 

υπεραισιόδοξες προβλέψεις για τις συνέργειες που θα προκύψουν τόσο σε 

λειτουργικό όσο και σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο. Η κακή 

πληροφόρηση ή ο ελλιπής έλεγχος  της εταιρείας στόχου μπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα. 

Ο ενθουσιασμός των στελεχών για μια ενδεχόμενη συγχώνευση, καθώς 

και τα ιδιοτελή οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν οδηγούν συχνά σε 

υποεκτίμηση του κόστος και υπερεκτίμηση των ωφελειών, που με τη σειρά 

τους οδηγούν σε μειωμένα κέρδη ή ακόμα και ζημιές. Το φαινόμενο 

“managerial hubris” αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως η υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων των μάνατζερ με αποτέλεσμα υπερβολικά φιλόδοξες κινήσεις 

όπως οι συγχωνεύσεις χωρίς καλές προοπτικές. 
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Οι συνέργειες κόστους που πολλές φορές συμπεριλαμβάνουν 

συγχωνεύσεις τμημάτων (π.χ. Ανθρώπινο Δυναμικό, Λογιστήριο) 

προϋποθέτουν τη μείωση προσωπικού. Η υποβάθμιση αυτή του ανθρώπινου 

παράγοντα μπορεί σε οικονομικό επίπεδο να ωφελεί την επιχείρηση, σε 

κοινωνικό όμως που έχει άμεση σύνδεση με τις πωλήσεις, δημιουργεί 

αρνητική εντύπωση που οδηγεί σε μειωμένα έσοδα. Επίσης συνδικάτα και 

ενώσεις εργαζομένων μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα 

προβλήματα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. 

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα και συχνότερη αιτία αποτυχίας, είναι οι 

διαφορές στις κουλτούρες των υπό συγχώνευση εταιρειών. Πολλές εργασίες 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγεφύρωτη διαφορά κουλτούρας οδηγεί σε 

μειωμένες αποδόσεις των εργαζομένων και κατ’ επέκταση σε μειωμένα κέρδη. 

Οι μισθολογικές διαφορές, καθώς και οι διαφορές σε επιδόματα και παροχές 

θεωρούνται συμπληρωματικοί λόγοι. 

Τέλος σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ολοκληρωμένες αγορές είναι 

πολύ δύσκολο να κερδισθεί μερίδιο αγοράς και αυτό μόνο σε περίπτωση 

ιδιαίτερα ποιοτικού και διαφοροποιημένου προϊόντος. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Ανάλυση των τύπων εξαγορών 

3.1 Κατηγοριοποίηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Σ&Ε. Καθεμιά από αυτές έχει 

αναλυθεί επαρκώς από την ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία και μπορεί να 

αποτελέσει μέτρο σύγκρισης των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν Σ&Ε: 

Βάση συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων 

 Φιλική (friendly): Πρόκειται για την ιδανική περίπτωση όπου δύο 

επιχειρήσεις συμφωνούν να προχωρήσουν στη Σ&Ε, διευθετούν τις 

λεπτομέρειες σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνουν τους 

μετόχους συνιστώντας τους να την εγκρίνουν. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

αποκαλείται και “Bear Hug”. Σε περίπτωση που αναμένεται αντίσταση από 

την εταιρεία στόχο, υιοθετείται η τακτική “Toehold Position” όπου η 

αγοράζουσα εταιρεία αποκτά ποσοστό λίγο κάτω από 5% της εταιρείας-

στόχου με σκοπό να πιέσει την κατάσταση χωρίς να πανικοβάλει τους 

διοικούντες. 

 Εχθρική (hostile): Σε αρκετές περιπτώσεις όπου η αγοραζόμενη εταιρεία ή 

καλύτερα το ΔΣ αυτής αναμένεται να προβάλει σθεναρή αντίσταση είτε 

για στρατηγικούς είτε για οικονομικούς λόγους, διακρίνουμε δύο 

στρατηγικές. 

  Εξαγορά μέσω δημόσιας προσφοράς (tender offer): Η αγοράζουσα 

εταιρεία απευθύνεται κατευθείαν στους μετόχους της εταιρείας-

στόχου παρακάμπτοντας το ΔΣ προσφέροντας να αγοράσει 

συγκεκριμένο αριθμό μετοχών (πολλές φορές όλες) σε τιμή 

ανώτερη από αυτή της αγοράς με την προσφορά να ισχύει για 

συγκεκριμένο χρόνο.  

 Εξαγορά με κατάληψη της εταιρείας-στόχου: Η αγοράζουσα 

επιχείρηση αγοράζει «μυστικά» μέσω του χρηματιστηρίου μικρά 

κομμάτια της επιχείρησης στόχου έως ότου την ελέγξει πλήρως. 
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Κατά κανόνα οι Εχθρικές εξαγορές είναι πολυδάπανες τόσο λόγω της 

αντίστασης της διοίκησης όσο και επειδή μπορεί να προσελκύσουν και άλλες 

εταιρείες αγοραστές. Συνήθως πάντως καταλήγουν σε φιλικές Σ&Ε αφού η 

διοίκηση της εταιρείας-στόχου συνεργάζεται όταν καλυφθεί οικονομικά. 

Βάση της φύσης της επιχείρησης στόχου 

Στη διάκριση με βάση τη φύση της επιχείρησης στόχου, συναντάμε δύο 

κατηγορίες: 

 Εισηγμένες (Public) 

 Μη εισηγμένες (Private) 

Γενικότερα θεωρείται ευκολότερο και φθηνότερο να αποκτηθεί μια εταιρεία 

που δεν είναι εισηγμένη. Στην Ελλάδα η αγορά εισηγμένων εταιρειών από μη 

εισηγμένες αποτέλεσε στρατηγική ανάπτυξης για αρκετές εταιρείες ειδικότερα 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Βάση στρατηγικής 

 Οριζόντια Ολοκλήρωση μέσω Σ&Ε: Οριζόντια Σ&Ε έχουμε όταν μια 

επιχείρηση συγχωνεύεται με μια άλλη που έχει κοινή επιχειρηματική 

στρατηγική. Δηλαδή ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών και μπορούν να αντλήσουν πλεονεκτήματα η μία από 

την άλλη. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το μερίδιο αγοράς, μειώνεται ο 

ανταγωνισμός και αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη και η 

παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις αυτού του 

τύπου θεωρούνται χαμηλού κινδύνου και αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως “tactical M&As” 

 Κάθετη Ολοκλήρωση μέσω Σ&Ε: Κάθετη Σ&Ε έχουμε όταν 

πραγματοποιείται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, δηλαδή όταν μια 

επιχείρηση αποκτά πρόσβαση στον προμηθευτή (ολοκλήρωση προς τα 

πίσω) ή τον αγοραστή (ολοκλήρωση προς τα εμπρός). Τα πλεονεκτήματα 

σε αυτή την περίπτωση είναι πολλά με κυριότερα την μείωση του κόστους, 

αλλά και την ανεξαρτησία από προμηθευτές ή/και αγοραστές. 

 Ομοκεντρική ή ομογενής Σ&Ε (concentric or congeneric M&A): Σε αυτή 
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την περίπτωση ανήκουν οι Σ&Ε μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου που 

όμως δεν έχουν την ίδια γραμμή προϊόντος. Με άλλα λόγια σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα 

ή σχέση προμηθευτή-αγοραστή αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και με 

συνδυασμένες ενέργειες μπορεί να δώσουν σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Ενέχουν σχετικά μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρίσκο από τις 

Οριζόντιες και Κάθετες Σ&Ε. 

 Διαγώνια ή ανομοιογενής Σ&Ε (conglomerate M&A): Στη διαγώνια 

Σ&Ε, ενώνονται επιχειρήσεις με εντελώς διαφορετικές 

δραστηριότητες. Τέτοιου είδους Σ&Ε στοχεύουν συνήθως στην 

εξομάλυνση της διακύμανσης των εσόδων και στη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Συνήθως επιλέγονται από εταιρείες σε 

ώριμους κλάδους με λίγες προοπτικές που στοχεύουν στη 

διαφοροποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου. 

 

Εικόνα 7-Τύποι Σ&Ε 

 

Πηγή: http://www.slideshare.net/anuragsavarnya/mergers-and-acquisitions-15203771 

 

http://www.slideshare.net/anuragsavarnya/mergers-and-acquisitions-15203771
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Βάση τρόπου πληρωμής 

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός αφορά μόνο περιπτώσεις εξαγορών και όχι 

συγχωνεύσεις. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται βέβαιο, πως η 

ραγδαία ανάπτυξη του χρηματιστηρίου κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, συνέβαλλε τα μέγιστα στη διευκόλυνση των Σ&Ε καθώς υιοθετήθηκε 

ένας ευκολότερος τρόπος από την καταβολή τεράστιων χρηματικών ποσών για 

την εξαγορά μιας εταιρείας. Ο συνδυασμός κοινών μετοχών και χρηματικού 

αντίτιμου είναι ο συνηθέστερος σήμερα, ενώ οι μετοχές ως αποκλειστικό μέσο 

πληρωμής δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το 4%  των περιπτώσεων από τη δεκαετία 

του ’90. Με βάση τα προηγούμενα διακρίνουμε τρείς τρόπους πληρωμής για 

την εξαγορά μιας επιχείρησης. 

 Αποκλειστικά με χρηματικό αντίτιμο (all cash) 

 Αποκλειστικά με μετοχές (all equity) 

 Συνδυασμός χρηματικού αντίτιμου και μετοχών (Mixed bids) 

Στον Πίνακα 2, ενδεικτικά αναφέρονται τα ποσοστά επί της συνολικής 

αξίας  των Σ&Ε στην Ευρώπη το 1984 το 1991 και το 2001. 

Πίνακας 2-Ποσόστωση Αντίτιμου Εξαγοράς 

Έτος 

Τρόπος Πληρωμής 

Μόνο Μετοχές Μόνο Μετρητά Συνδυασμός 

1984 77% 23% 0% 

1991 69% 3% 28% 

2001 43% 18% 39% 

 

Βάση επιδιωκόμενων σκοπών 

 Επενδυτικές Σ&Ε: Στις περιπτώσεις επενδυτικών Σ&Ε η αγοράζουσα 

επιχείρηση έχει ως αντικειμενικό σκοπό την αποκόμιση κέρδους μέσω 

επενδυτικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής – 
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αγοράζουσα επιχείρηση εισέρχεται σε ένα κλάδο που δεν έχει γνώσεις 

και τεχνογνωσία και χρησιμοποιεί ως μέσο μια προϋπάρχουσα 

επιχείρηση. Ο τρόπος διαχείρισης ποικίλει καθώς η αγοράζουσα 

επιχείρηση είτε αποκομίζει κέρδος εισπράττοντας μερίσματα, είτε 

μεταπωλεί την επιχείρηση με το κέρδος να προκύπτει από τη 

συναλλαγή είτε συνδυασμό των παραπάνω. 

 Ανανεωτική ή Συμπληρωματική Σ&Ε. Σκοπός σε μια τέτοιου είδους 

Σ&Ε είναι ο συνδυασμός των δύο επιχειρήσεων, όπου η αγοράζουσα 

απορροφά όλες τα περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) και τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της αγοραζόμενης. 

 Σ&Ε για άμεση ρευστοποίηση: Τέτοιου είδους Σ&Ε έχουν ως 

αποκλειστικό σκοπό την άμεση παύση των δραστηριοτήτων της 

αγοραζόμενης επιχείρησης και την τμηματική πώληση των 

περιουσιακών της στοιχείων (ενσώματα και άυλα) σε τρίτους και σε 

τιμή υψηλότερη από το κόστος εξαγοράς. 

Οι συγχωνεύσεις διακρίνονται επίσης σε τρεις διαφορετικές μορφές. 

Ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας ανάμεσα στις αγορές και τα προϊόντα της 

αγοράζουσας και της αγοραζόμενης επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις 

χωρίζονται σε οριζόντιες, κάθετες και σε ανομοιογενείς23.  

α) Οριζόντια συγχώνευση: είναι η ένωση δύο επιχειρήσεων που 

παράγουν τα ίδια προϊόντα και τα πωλούν στις ίδιες αγορές π.χ. η συνένωση 

δύο αεροπορικών εταιρειών. 

β) Κάθετη συγχώνευση: είναι η ένωση δύο επιχειρήσεων που είχαν μια 

πιθανή σχέση μεταξύ π.χ. αγοραστή  πωλητή, πριν από την συγχώνευση. 

Συνήθως μια επιχείρηση εξαγοράζει έναν κύριο προμηθευτή της ή διανομέα 

της. 

γ) Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις: Πρόκειται για ενώσεις επιχειρήσεων 

που είτε παράγουν διαφορετικά προϊόντα είτε πωλούν τα προϊόντα τους σε 

                                                           
23 Alpha Χρηματιστηριακή. (2009). Πληροφοριακό Σημείωμα Πέτρος Πετρόπουλος. Alpha 

Χρηματιστηριακή 
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ξεχωριστές αγορές. Η πρώτη κατηγορία είναι γνωστή σαν ανομοιογενείς 

συγχωνεύσεις επέκτασης προϊόντων, ενώ η δεύτερη είναι γνωστή σαν 

ανομοιογενείς συγχωνεύσεις επέκτασης προϊόντων αγορών. Τέλος η 

συνένωση δύο επιχειρήσεων που είναι ουσιαστικά μη σχετιζόμενες είναι 

γνωστή σαν καθαρή ανομοιογενής συγχώνευση 24 

Άλλες διακρίσεις επιχειρηματικών μετατροπών είναι:  

1. MBOs (Management BuyOuts) – απόκτηση ελέγχου της 

εταιρίας από ομάδα του management ή/και άλλης ομάδας επενδυτών και 

μετατροπή της σε μη εισηγμένη εταιρία. 

2. LBOs (Leveraged BuyOuts) – η ίδια διαδικασία ως ανωτέρω με 

τη χρήση όμως δανεισμού. 

3. Reverse LBOs – μια εταιρία που έχει γίνει ιδιωτική κατόπιν 

LBO γίνεται ξανά εισηγμένη – πιθανόν μέσω πώλησης της συμμετοχής των 

αρχικών επενδυτών με δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

 

3.2 Κύματα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Σε όλη την ιστορία παρατηρούνται κύματα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Οι Σ&Ε αποτέλεσαν και αποτελούν ένα σημαίνον εργαλείο για την 

ανακατανομή των πόρων και για την εκτέλεση εταιρικών στρατηγικών25. 

Συγκεκριμένα, οι περισσότερες εταιρείες είναι σε θέση να πετύχουν ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης, κάνοντας χρήση δικών τους πόρων, αλλά 

όχι περισσότερο. Υπάρχουν φορές που κρίνεται αναγκαία η επέκταση της 

επιχείρησης για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω και ως καλύτερη 

λύση προκρίνεται η Εξαγορά μιας μικρότερης ή «διαφορετικής» εταιρείας.  

Ο αυξημένος ανταγωνισμός αναγκάζει τις εταιρείες να εξετάσουν τα 

κίνητρα για επενδύσεις. Οι εταιρείες οφείλουν στη συνέχεια να πάρουν 

                                                           
24 Τραυλός, Ν. (2009). Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων. Οικονομικό Δελτίο Εμπορικής 

Τράπεζας 
25 Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D., McKinsey & Company (2010), Valuation, measuring 

and managing the value of companies. Hoboken: John Wiley & Sons Inc. 
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αποφάσεις για το αν θα επενδύσουν είτε νέο χρήμα στην εταιρεία ή  να 

πουλήσουν σε μια λογική τιμή. Μια επιπρόσθετη λύση αποτελεί η συγχώνευση 

με άλλη εταιρεία προκειμένου να βρεθεί ένας σύμμαχος στη μάχη απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Σύμφωνα με τον Auerbach (1988) συνήθως οι εταιρείες που μένουν 

στάσιμες βρίσκουν ως λύση την ένωση τους με άλλες εταιρείες της ίδιας 

αγοράς ή άλλων συμπληρωματικών κλάδων26.. Η κρίση οδήγησε σε μείωση 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων κυρίως τα πρώρα χρόνια ανάπτυξης της, 

αυτό άλλαξε μετά το 2009 όπου υπήρξε μια σταδιακή αύξηση ως προς τον 

όγκο των συναλλαγών. Σήμερα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίζουν να 

αποτελούν μια αξιόπιστη στρατηγική αντιμετώπισης της ύφεσης  

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αναπτύσσονται συνήθως κατά 

κύματα, μία γραφική απεικόνιση φαίνεται στην Εικόνα 8, όπου εκτός των 

κυμάτων μπορεί κανείς να παρατηρήσει και τις οικονομικές κρίσεις που 

ουσιαστικά «επανεκινούν» την αγορά, γίνεται εμφανές ότι όσο μεγαλύτερα 

τα μεγέθη, τόσο μικρότερος ο «κύκλος» μέχρι την επόμενη κρίση. 

Η βάση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών υπήρξε η Αμερική, εκεί 

ξεκίνησε το φαινόμενο και από εκεί επεκτάθηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Η 

ιστορία αναφέρετε τουλάχιστον σε 5 σημαντικά κύματα εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Συγκεκριμένα οι περίοδοι ανάπτυξης του φαινομένου ήταν οι 

ακόλουθοι: την περίοδο 1895-1904, την περίοδο 1922-1929, την περίοδο 

1940-1947, την περίοδο των ομίλων ετερογενών επιχειρήσεων οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960 και τέλος το τελευταίο κύμα εξαγορών 

και συγχωνεύσεων το οποίο ξεκίνησε το 1976 και συνεχίζεται μέχρι και στη 

παρούσα εποχή27.  

Οι τρεις πρώτοι περίοδο του φαινομένου αναφέρονται αποκλειστικά 

στην αγορά της Αμερικής. Συγκεκριμένα η περίοδος 1895-1904 που όπως 

                                                           
26 Auerbach, A. (1988). Capital Gains Taxation in the United States: Realizations, Revenue, and 

Rhetori. Brookings Papers on Economic Activity, 2:1988  
27 Duchin, R., & Schmidt, B. (2013). Riding the merger wave: Uncertainty, reduced monitoring, 

and bad acquisitions. Journal of Financial Economics,107(1), 69-88. 
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προαναφέρθηκε ήταν η πρώτη περίοδος αναφέρεται στη δημιουργία των 

μεγάλων μονοπωλίων (General Electric, Eastman Kodak, American Tobacco, 

Du Pont, κ.λπ.) η δεύτερη η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω εστίασε στις 

χρονιές 1922-1929 εστιάζεται στη δημιουργία των ισχυρών ολιγοπωλίων, η 

τρίτη όπως προαναφέρθηκε αποτέλεσε τα χρόνια της δημιουργίας των 

ετερογενών επιχειρήσεων, ενώ η τέταρτη μετά το 1960 και μέχρι το 1968 είχε 

ως βασικό της χαρακτηριστικό την επιθετική επέκταση και την ανταγωνιστική 

διάθεση των επιχειρήσεων να διαφοροποιηθούν σε επίπεδο νέων προϊόντων 

και αγορών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των μεγάλων οικονομικών 

συγκροτημάτων. Τη περίοδο αυτή οι επιχειρήσεων επιδίωξαν να 

τοποθετηθούν σε μη συσχετισμένες αγορές και να αναπτύξουν μη 

συσχετισμένες δράσεις προκειμένου να συμβαδίσουν με την αντιμονοπωλιακή 

νομοθεσία28. 

 

Εικόνα 8-Η κυκλικότητα της παγκόσμιας αγοράς Σ&Ε 

 

Εμβαθύνοντας στα 3 πρώτα κύματα σε επίπεδο εσόδων για την 

Αμερικανική οικονομία αλλά και ευρύτερα για την αγορά θα γίνει μια 

προσπάθεια να παρουσιαστεί η αξία σε δολάρια των συγχωνεύσεων και 

                                                           
28 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). Takeovers in the'60s and the'80s: Evidence and 

Implications. Strategic management journal, 12(S2), 51-59. 
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εξαγορών. Συγκεκριμένα η αξία του πρώτου κύματος ήταν $26 δις, του 

δεύτερου $30δις και του τρίτου $69δις. Ένα σημαίνον στοιχείο σε σχέση με τη 

μελέτη των κυμάτων των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι ότι συμπίπτουν 

με τη περίοδο της οικονομικής και χρηματιστηριακής ευφορίας ενώ η παρακμή 

τους σχετίζεται με τις μακρές περιόδους της οικονομικής και 

χρηματιστηριακής ύφεσης29. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επηρεάστηκαν 

και σε ένα βαθμό επηρέασαν την πορεία της οικονομίας. Τη περίοδο 1903-

1904 υπήρξε ένα πρώτο κραχ της αγοράς πριν τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, το 

1929 υπήρξε το κραχ της Αμερικανικής και παγκόσμιας Οικονομίας ενώ το 

1973 η πετρελαϊκή αρχική και μετά η οικονομική επηρέασαν τα κύματα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων30. Μπορεί η συγχώνευση και η εξαγορά να 

αποτελεί μια λύση μέσα σε περιόδους κρίσης, μια λύση αντιμετώπιση 

δυσμενών οικονομικών συνθηκών όμως για να ακμάσει χρειάζεται μια 

σταθερή οικονομία.  

Το τέταρτο κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων ξεκινά το 1984 και 

ολοκληρώνεται το 1989. Το συγκεκριμένο κύμα ήταν απόρροια της αύξησης 

του εταιρικού πλούτου αλλά και της επεκτατικής διάθεσης των μεγάλων 

εταιρειών να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Τη περίοδο αυτή σύμφωνα με 

τους Shleifer & Vishny(1991) κάνουν την εμφάνιση τους οι επιθετικές 

εξαγορές. Σύμφωνα με τους ίδιους είναι η εποχή που οι εταιρείες αφήνουν τη 

διαδικασία της διαφοροποίησης και επιδιώκουν να είναι εξειδικευμένες και 

εστιασμένες σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από 

επισφαλή δανεισμό, χρήση αυξημένων δανειακών κεφαλαίων αλλά και 

ομολόγων υψηλού κινδύνου για την οικονομική στήριξη των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. 

Σύμφωνα με τους Cartwright, S., & Schoenberg, R. (2006) η περίοδος 

εκείνη σήμανε και την έναρξη των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, 

μια και παρατηρείται για πρώτη φορά ένα κύμα διασυνοριακών δράσεων 

                                                           
29 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). Takeovers in the'60s and the'80s: Evidence and 

Implications. Strategic management journal, 12(S2), 51-59. 
30 Golbe, D. L., & White, L. J. (1987). Mergers and acquisitions in the US economy: an aggregate 

and historical overview. In Mergers and acquisitions (pp. 25-48). University of Chicago Press. 
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ανάμεσα στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική31. Συγχρόνως 

στην Ευρώπη ακμάζουν για πρώτη φορά οι μετασχηματιστικές επιχειρήσεις. 

Η Ενωμένη Ευρώπη αποτελεί ένα ακόμα λόγω που οδήγησε στην ακμή των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, μια και τα η σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών έγινε πιο άμεση πιο αποτελεσματική.  

Το τελευταίο κύμα ξεκινά το 1993 και εκτείνετε μέχρι και σήμερα, είναι 

το μεγαλύτερο όλων των εποχών και έχει επιφέρει μεγάλα κέρδη στις εταιρείες 

που εμπλέκονται. Η πιο ώριμη περίοδος συγχωνευτικου ίστρου για την 

Ευρώπη ήταν τη περίοδο 1999-2000 όπου και η Κοινή αγορά, η διεθνοποίηση, 

η παγκοσμιοποίηση όπως ήδη αναφέρθηκε προήγαγαν επιτυχώς την αύξηση 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν εκείνη τη περίοδο ως ένα μέσο διεθνής επέκτασης, άμεσης 

εισόδου σε νέες αγορές, αύξηση δράσεων σε νέες αγορές. Οι αγορασθείσες 

εταιρείες αποτέλεσαν το όχημα εισόδου. Οπότε κατά το πέμπτο κύμα το 

ισχύον και σήμερα, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν μια καλά 

δομημένη στρατηγική εύκολης εισόδου και με τον ελάχιστο κίνδυνο για τις 

εταιρείες32.  

Κλείνοντας την ενότητα θα πρέπει να γίνει μια σύντομη αναφορά στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα ιστορικά θεωρείται ότι η εμφάνιση των εξαγορών και 

των συγχωνεύσεων στην Ελλάδα έγινε το 1980, πράγμα που οφειλόταν στην 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην ανελαστικότητα της. Οι 

λόγοι ήταν ο εύκολος δανεισμός, και το περιορισμένο και ασαφές θεσμικό 

πλαίσιο. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει πιο αυστηρούς όρους και 

περιορίζει το φαινόμενο. Την περίοδο 1997-1999, το φαινόμενο έχει μεγάλη 

έξαρση στην Ελλάδα33. Σήμερα λόγω και της κρίσης, όπου εν μέρει 

υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σ’ αυτές τις ενέργειες, έχει ξεκινήσει ένα νέο 

μπαράζ συγχωνεύσεων και εξαγορών, με κυρίαρχο κλάδο τον τραπεζικό για 

τον οποίο θα γίνει εστιασμένη αναφορά παρακάτω.  

                                                           
31 Cartwright, S., & Schoenberg, R. (2006). Thirty years of mergers and acquisitions research: 

Recent advances and future opportunities. British Journal of Managementt, 17(S1), S1-S5. 
32 Παπαδάκης, Ν.(2010) Στρατηγική των Επιχειρήσεων-Διεθνής Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένος 
33 Παπαδάκης, Ν.(2002) Στρατηγική των Επιχειρήσεων-Διεθνής Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένος 
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3.3 Συγχωνεύσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα-Παραδείγματα από τον 

τραπεζικό κλάδο 

Μεγάλο κομμάτι στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, καταλαμβάνει ο 

Τραπεζικός κλάδος, ο οποίος όμως εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του χρίζει 

διαφορετικής προσέγγισης. Στην παρακάτω ενότητα γίνεται μια αναφορά στις 

Σ&Ε που έλαβαν χώρα στον Ελλαδικό χώρο και τη σημασία τους στο 

γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή αγορά γνώρισε σημαίνουσες 

διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες οδήγησαν στην ενοποίηση της μέσω συνεχών 

εξαγορών και συγχωνεύσεων αλλά και διαφόρων συνεργασιών σε διάφορα 

επίπεδα. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτές τις εξελίξεις ήταν 

οι τεχνολογικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η ενίσχυση της 

εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η δημιουργία μιας ενιαίας 

χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εισαγωγή του 

Ευρώ. Σε διάφορες χώρες όπου οι μικρότερες επιχειρήσεις ήταν περισσότερες, 

η αύξηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων αποδόθηκε στην επιθυμία των 

επιχειρήσεων να αυξήσουν το μέγεθος τους και να αποκτήσουν οφέλη σε 

σχέση με τη δύναμη της αγοράς. 

 

Εικόνα 9-Η δραστηριότητα των Σ&Ε στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα 

 

Πηγή: European Central Bank, EU Banking Structure, 11/2013 
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Στον τραπεζικό κλάδο που χρησιμοποιείται στην παρούσα ενότητα ως 

παράδειγμα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των τραπεζών στην Ευρώπη 

από 12.000 στο τέλος του 1990 σε 7000 στο τέλος του 2004. Τη περίοδο 2005-

2007 τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των συναλλαγών των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων βελτιώθηκε. Η βελτίωση αυτή οφείλονταν κυρίως στην 

εξαγορά της ABN Amro από την Royal Bank of Scotland και της Fortis από 

την Santander34 

Πριν από το 1980 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελεγχόταν από τις 

εποπτευόμενες αρχές κυρίως λόγω της μεσολάβησης της ελληνικής 

κυβέρνησης αλλά και ενός πολύπλοκου συστήματος πιστωτικών κανόνων. 

Αποτέλεσμα της τότε κατάστασης ήταν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να 

λειτουργεί αναποτελεσματικά και με σοβαρά προβλήματα στη εν γένει 

λειτουργία του συστήματος35. 

Το 1980, η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος 

επισημοποιήθηκε κυρίως λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ενιαία 

ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Η εφαρμογή του νόμου 1266/1982 

διευκόλυνε την απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσα 

από την ενίσχυση της τράπεζας της Ελλάδος και τη διεξαγωγή της 

νομισματικής πολιτικής. Παρά τις μεταρρυθμίσεις το παλαιό σύστημα  

παρέμεινε ενεργό μέχρι τα τέλη του 198036. 

Τη δεκαετία του 1990, με την ανάπτυξη της δεύτερης τραπεζικής 

οδηγίας το 1992 και την εναρμόνιση των εθνικών κανονισμών εντός της Ε.Ε, 

υπήρξε μείωση στο πληθωρισμό και στα επιτόκια της ελληνικής οικονομίας 

ενώ βοήθησε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην ανάπτυξη, στην 

απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος37. Το διάστημα 1990 

                                                           
34 European Central Bank, EU Banking Structure, 11/2002, 10/2005, 11/2013: 

www.ecb.europa.eu 
35 Λιαργκόβας, Π., Ρεπούσης, Σ., (2011), «Κρίση, Δανεισμός και Χρεοκοπία», Αθήνα, Εκδόσεις 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
36 Τσιώνας, Μ, Χριστόπουλος, Γ., (2003). Financial Development and Economic Growth: 

Evidence from Panel Unit Root and Co integration Tests, Journal of Development Economics, 73, 

2003, 55-74 
37 Τσιώνας,  Μ. (2003), Inflation and Productivity: Empirical Evidence from Europe. Review of 

International Economics, 11 (1), 2003, 114-129 
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έως και 2006 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν υπερδιπλάσιο του 

αντίστοιχου του ελληνικού ΑΕΠ, με αύξηση 6,6%38. 

Το διάστημα 1997-2007 το σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών 

έφτασε τα 383 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ξέσπασε η κρίση του 2008, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχικά ήταν στο απυρόβλητο των εξελίξεων. 

Αυτό όμως δεν διήρκησε για πολύ μια και σύντομα οι πιστωτικοί οίκοι 

υποβάθμισαν την ελληνική οικονομία, ενώ η ελληνική κρίση χρέους 

φανέρωσε τις αδυναμίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Το 

2012 και δεδομένων των εικασιών ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από την ευρωζώνη, 

24 δις ευρώ αποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα οι πιο 

μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις να πτωχεύσουν. Οι ελληνικές τράπεζες για να 

αποφύγουν την κρίση ρευστότητας έπρεπε να προβούν σε εξαγορές και 

συγχωνεύσεις πράγμα που και αποτέλεσε τη βασική τους στρατηγική τα 

επόμενα χρόνια39. 

Το χαρακτηριστικό των εξαγορών στο τραπεζικό κλάδο είναι ότι η 

εξαγοραζόμενη τράπεζα μπορεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο 

(βλέπε περίπτωση ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, που παρότι εξαγοράστηκε από 

τη Eurobank, συνεχίζει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο) ή μπορεί να 

εξαγοραστεί πλήρως οπότε να σταματήσει να υφίσταται και ως νομική μορφή. 

Δεν έχει δηλαδή σχέση με την τράπεζα που ήταν στο παρελθόν (Βλέπε 

περίπτωση Εμπορικής τράπεζας η οποία εξαγοράστηκε πλήρως από την Alfa 

Bank). 

Οι συγχωνεύσεις από την άλλη έχουν δύο μορφές. Η πρώτη είναι η 

απορρόφηση, που λαμβάνει χώρα όταν γίνεται η ένωση δύο ή περισσοτέρων 

τραπεζών, κατά την οποία ο αγοραστής απορροφά το ενεργητικό και τις 

υποχρεώσεις της τράπεζας στόχου. Συγχρόνως, η πιο ισχυρή τράπεζα στη 

συγχώνευση διατηρεί την ονομασία της, ενώ η άλλη παύει να υπάρχει μετά 

                                                           
38 Αθανασόγλου, Π., Γεωργίου, Ε., Σταϊκούρας, Χ. (2008), Assessing Output and Productivity 

Growth in the Banking Industry. Working Papers 92, Bank of Greece 
39 Λιαργκόβας, Π., Ρεπούσης, Σ., (2011), «Κρίση, Δανεισμός και Χρεοκοπία», Αθήνα, Εκδόσεις 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
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την επίσημη ανακοίνωση40.Η δεύτερη ονομάζεται συνένωση και ισχύει όταν 

δύο τράπεζες συνενώνονται και δημιουργούν μια νέα οντότητα. Οι μέτοχοι του 

αγοραστή και του στόχου λαμβάνουν μετοχές της νέας αναλογικά. Η νέα 

εταιρεία, προερχόμενη από την συγχώνευση μέσω συνένωσης, έχει όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οικονομικού συστήματος. 

Ο τραπεζικός κλάδος τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι 

χαρακτηρίζετε από σημαντικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα εμφανίστηκαν νέα 

προϊόντα τα οποία συμβάλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 

πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις τραπεζών και επανασχεδιάστηκαν οι 

στρατηγικές τους με σκοπό να ενισχυθεί περισσότερο η κερδοφορία τους, 

υπήρξε αναδιάρθρωση σ’ επίπεδο δομών και διαχείρισης του προσωπικού 

κ.λπ41. Η προσπάθεια των τραπεζών να προσελκύσουν όλο και περισσότερους 

πελάτες οδήγησε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ τους και έθεσε τις 

βάσεις για πιο απαιτητική παροχή υπηρεσιών. Η τραπεζική εξυπηρέτηση είχε 

πλέον ως άξονα τον πελάτη και αυτό την οδήγησε στην ιεράρχηση και 

κατηγοριοποίηση της πελατείας της με στόχο την καλύτερη ικανοποίηση των 

αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων42.  

Για τις τράπεζες η προσέγγιση νέας πελατείας ήταν υψίστης σημασίας 

αφού η παροχή νέων προϊόντων θα οδηγούσε στην ικανοποίηση περισσότερων 

αναγκών των πελατών, στην μεγαλύτερη χορήγηση δανείων και έτσι στην 

αύξηση των κερδών των τραπεζών .Νέα τραπεζικά προϊόντα παρουσιάστηκαν 

με σκοπό να ικανοποιήσουν και την πιο απαιτητική ανάγκη των πελατών με 

αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να μεταφερθεί σε ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό 

της καινοτομίας. Κάθε τράπεζα προσπαθούσε να αυξήσει την κερδοφορίας της 

παρέχοντας συνεχώς νέα προϊόντα τα οποία ειδικεύονταν όλο και περισσότερο 

στις ανάγκες των ατόμων. 

                                                           
40 Ross S. A, Westerfield R. W.,  Jaffe J. F. (2005), Corporate Finance, 7th Ed. New York: 

McGraw-Hill/Companies 
41 Allen, F., Fulghieri, P., & Mehran, H. (2011). The value of bank capital and the structure of the 

banking industry. Review of Financial Studies, 24(4), 971-982 
42 Hagendorff, J., & Vallascas, F. (2011). CEO pay incentives and risk-taking: Evidence from 

bank acquisitions. Journal of Corporate Finance, 17(4), 1078-1095 



41 
 

Οι τράπεζες εκτός από όλες τις παραπάνω αλλαγές προκειμένου να 

αυξήσουν την κερδοφορία τους, άλλαξαν τα εργασιακά πρότυπα τους δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση σε δημιουργικούς, παραγωγικούς και καινοτόμους 

εργαζόμενους, συνεργάτες και συμβούλους κάτι το οποίο δεν συμβάδιζε με 

την ως τότε παραδοσιακή γραφειοκρατική διοικητική κουλτούρα των 

τραπεζών η οποία έδινε έμφαση στις εσωτερικές λειτουργίες της τράπεζας και 

δεν επιδίωκε ανοίγματα στην αγορά  

Η πορεία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο Ελληνικό χώρο  

βρίσκεται ακόμα στη φάση της εσωτερικής αναδιάταξης των εταιρικών της 

δυνάμεων, χωρίς να έχει συμμετάσχει το τελικό αποτέλεσμα σε ρόλο 

λειτουργικής αποδοτικότητας των εν λόγω κινήσεων. Μελλοντικά, κρίνεται 

ότι θα εμφανιστούν πολλές συνεργασίες και  εκτός συνόρων, που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. Πριν την 

οικονομική κρίση αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα συγχωνεύσεις μεταξύ 

ελληνικών τραπεζών και ξέων τραπεζικών οργανισμών που δρούσαν σε άλλες 

χώρες, ενώ πολλοί ξένοι τραπεζικοί κολοσσοί προέβησαν στην εξαγορά 

ελληνικών τραπεζών. Αυτό προέκυψε από την παγκοσμιοποίηση και την 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, αλλά και του πλήθους ευκαιριών που εκείνη 

την περίοδο υπήρχαν λόγω της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας43 

Οι τάσεις που υπήρξαν, στη Ελλάδα μετά από το 1996 και οι οποίες 

ισχύουν μέχρι σήμερα είναι οι συγχωνεύσεις ανάμεσα σε ελληνικές τράπεζες, 

οι μεγάλες στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλους τραπεζικούς ομίλους του 

εξωτερικού , η εστίαση στη τοποθέτηση νέων τραπεζικών προϊόντων στην 

αγορά και η εμπλοκή σε άλλες χρηματοπιστωτικές και μη εταιρίες.Κατά την 

περίοδο 1997-1999 υπήρξε μια αλματώδη αύξηση των Συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, η οποία έγινε πιο έντονη μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 

μέχρι και σήμερα . Η άνθηση οφειλόταν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

Στην Ελλάδα την συγκεκριμένη περίοδο αναπτύχθηκαν περισσότερες από 350 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από έντονες 

                                                           
43 Χαρδούβελης Γ.Α. (2009), Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας, Eurobank EFG Economic Research: Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η 

αντιμετώπιση, οι προοπτικές, Vol.4, No. 8 
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ιδιωτικοποιήσεις και τις εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων , οι οποίες ελεγχόταν 

από το κράτος. Με την πτώση του χρηματιστηρίου και μέχρι το 2004, 

πραγματοποιήθηκαν 36 συγχωνεύσεις και εξαγορές , οι στόχοι αυτών δεν 

επιτεύχθηκαν όπως ανέμεναν οι εμπλεκόμενες πλευρές , δεν υλοποιήθηκαν 

κατά 50-75%44.Μετά το 2004 παρατηρείτε το φαινόμενο να εξαγοράζονται 

ελληνικές τράπεζες από γαλλικές. 

Το αποτέλεσμα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων ήταν η μείωση 

του αριθμού των τραπεζών, αλλά η αύξηση της δυναμικής και του μεγέθους 

τους. Η ενδυνάμωση των μεγάλων τραπεζών, άσκησε έντονες πιέσεις και 

ισχυροποίησε τον ανταγωνισμό και περιόρισε τις μικρές τράπεζες σε επίπεδο 

ανάπτυξης. Οι μικρές τράπεζες οι οποίες αρχίζουν και εξαφανίζονται στην 

Ελλάδα έτρεχαν και τρέχουν με μια μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 

10% και αναλογία κόστους προς έσοδα μεγαλύτερη από το 70%. Οι μεγάλες 

τράπεζες παρουσιάζουν από 20% έως 50%. Η στρατηγική των εξαγορών και 

των συγχωνεύσεων δείχνει να καταλαμβάνει το τραπεζικό κλάδο προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η κρίση και οι μελλοντικές πιέσεις45. 

Μετά το 2005 γίνετε και έντονο άνοιγμα προς τα Βαλκάνια με τη τάση 

των ελληνικών τραπεζών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών να εισέρχονται 

στη Βαλκανική αγορά. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονταν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε 

14,5%9(Αλβανία) έως 44%(Βουλγαρία), σε σύγκριση με το 76% της Ελλάδας 

και το 104% της Ευρωζώνης.  

Τα τελευταία χρόνια μέχρι και το 2010 δημιουργήθηκαν ισχυροί 

τραπεζικοί όμιλοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω της στρατηγικής 

των Σ&Ε, ενώ πολλές μικρές τράπεζες απορροφήθηκαν από άλλα τραπεζικά 

ιδρύματα με  αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή της εγχώριας αγοράς. Ενδεικτικά, 

ορισμένες τράπεζες οι οποίες συγχωνεύθηκαν ή εξαγοράστηκαν , χάνοντας με 

τον τρόπο αυτό την αυτονομία τους είναι η Εθνική Κτητική Τράπεζα, η Εθνική 

                                                           
44 Παπαδάκης, Β., και Θάνος, Ι.(2009) «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Η Ελληνική Εμπειρία», 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ, σελ. 97-100 
45 Heather, G D. (2005),’’Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, πρόσφατες εξελίξεις 

‘’Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, Τεύχος 24, σ.σ 7-27 
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Στεγαστική ,  η Τράπεζα Εργασίας , η Ιονική Τράπεζα ,ΕΤΒΑ, η Εγνατία 

Τράπεζα, η Δωρική Τράπεζα, η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος , η Τράπεζα 

Αθηνών , η Τράπεζα Κρήτης , η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, η Χίος Bank 

και η Aspis Bank. Την ίδια χρονική περίοδο, η Εμπορική και η Γενική Τράπεζα 

πέρασαν στον έλεγχο δύο ισχυρών γαλλικών τραπεζικών ομίλων. Η Εμπορική 

Τράπεζα στον όμιλο της Society General. Εν συνεχεία , σημαντικές ήταν 

παλαιότερα η εξαγορά και συγχώνευση της Ιονικής Τράπεζας από την Αlpha 

Bank το 1999, καθώς και η συμφωνία μεταξύ Euro bank και Τράπεζας 

Εργασίας. Υπήρχαν και κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια οι οποίες δεν οδήγησαν 

πουθενά όπως  η πιθανή ένωση δυνάμεων μεταξύ της Εθνικής με την Alfa 

Bank.Μία ακόμη σημαντική κίνηση που τελικά δεν υλοποιήθηκε ήταν εκείνη 

της Τράπεζας Πειραιώς , το καλοκαίρι του 2010, για ταυτόχρονη εξαγορά του 

77% της Αγροτικής Τράπεζας και το 33% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου46. 

Οι αλλαγές όμως στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα, 

επανάφεραν την ανάγκη για εξαγορές και συγχωνεύσεις αλλά για 

διαφορετικούς όμως λόγους αυτή τη φορά. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανά-κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και 

την επίλυση του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές 

τράπεζες. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εκτός από τις 

τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, οι υπόλοιπες υποχρεώθηκαν να 

προβούν σε συγχώνευση ή εξαγορά έχοντας ως μοναδική εναλλακτική την 

πτώχευση τους και την παύση εργασιών τους.  

Στις εξαγορές και στις συγχωνεύσεις που ακολούθησαν, 

πρωταγωνίστησαν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Ειδικότερα, τον 

Ιούλιο του 2012 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το τμήμα της Αγροτικής 

Τράπεζας που χαρακτηρίστηκε ως «υγιές». Ακολούθησε η απόκτηση του 99% 

του ποσοστού συμμετοχής στη Γενική Τράπεζα της Society Genetale και το 

2013, απέκτησε την Τράπεζα Κύπρου, την Cyprus Popular Bank, την 

Ελληνική Τράπεζα και την Millennium Bank. H Αlpha Bank με τη σειρά της, 

                                                           
46 Chortareas, G.C. Girardone and A.Ventouri (2009),”Efficiency and Productivity of Greek 

banks in the EMU era’’,Applied Financial Economics,Vol 19, No.16,app1317-1328 
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το 2013 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας ενώ την 

ίδια χρονιά η Euro bank απέκτησε τη Νέα Proton Bank και το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και η Εθνική Τράπεζα την FBBank. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι οι μεταβολές και οι 

ανακατατάξεις του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, επηρέασαν σε μεγάλο 

βαθμό την πορεία του και δημιούργησαν ένα διαφορετικό τοπίο στο οποίο οι 

μικρότερες τράπεζες μην μπορούσαν να αντέξουν τις πιέσεις, οδηγήθηκαν στο 

να εξαγοραστούν ενώ κάποιες συγχωνεύτηκαν με ισχυρότερους τραπεζικούς 

φορείς για να μπορέσουν να αντέξουν τις πιέσεις. Κατά παρόμοιο τρόπο, 

επηρεάστηκε και η κατάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς η προσφορά 

μειώθηκε και έγινε περισσότερο συμπαγής και ανταγωνιστική, ενώ η ζήτηση 

από τις επιχειρήσεις ήταν συνεχώς αυξανόμενη λόγω κυρίως των εξωτερικών 

πιέσεων στην δημοσιονομική πολιτική. Η ιδιαιτερότητα όμως που 

παρουσιάζουν κάποιες από τις περιπτώσεις αυτών των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών είναι ο δημόσιος χαρακτήρας κάποιων από τις τράπεζες που 

απορροφήθηκαν. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε και η Αγροτική Τράπεζα. 

Η βιωσιμότητα της τράπεζας είχε αρχίσει να αμφισβητείται  από το 2010 που 

έγινε έλεγχος στις τράπεζες της Ευρώπης προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι 

ανθεκτικές και εύρωστες. Στον έλεγχο αυτό η Αγροτική Τράπεζα ουσιαστικά 

απέτυχε αφού κατέλαβε την τελευταία θέση σε όλες τις τράπεζες της Ευρώπης. 

Η δεινή θέση της Αγροτικής Τράπεζας δεν ήταν όμως αποτέλεσμα διοικητικής 

κακοδιαχείρισης αλλά δημοσιονομικής και πολιτικής. Βασικά προβλήματα 

της τράπεζας, που λειτουργούσε με τη φιλοσοφία δημόσιου οργανισμού, ήταν 

ότι ενέκρινε δάνεια χωρίς εγγυήσεις αυξάνοντας την επισφάλεια της, διέγραφε 

δάνεια που δεν αποπληρώνονταν, κ.ά.  

Εντούτοις, τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν μέρος του προβλήματος 

και όχι τη μοναδική αιτία αφού η τράπεζα ήταν αντιμέτωπη εκτός όλων αυτών, 

και με δάνεια της τάξης των 200 εκατομμύριων ευρώ που είχαν δοθεί στα δύο 

κυβερνητικά κόμματα (Νέα Δημοκρατία και Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 

Κίνημα). Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η τράπεζα εποπτεύονταν 

από την Τράπεζα της Ελλάδος που όμως δεν αντέδρασε παρόλο που έβλεπε 

την οικονομική ζημία που αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε προβλήματα. Τα 
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προβλήματα αυτά και η έλλειψη προοπτικής ανάκαμψης της συγκεκριμένης 

τράπεζας, οδήγησε στην εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς λόγω του 

μεγάλου κόστους που θα απαιτούνταν από το ελληνικό δημόσιο για να τη 

διατηρήσει. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις εξαγορές και στις 

συγχωνεύσεις στις ελληνικές τράπεζες, αφορά μία βασική αρχή για την 

επιτυχία τους, την επιτυχημένη ένταξη του ανθρώπινου δυναμικό στο νέο 

πλαίσιο που δημιουργείται. Αυτό αποδεικνύεται και ενισχύεται από την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που υπήρξαν 

από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις εστιάστηκαν κυρίως στους 

εργαζόμενους του κλάδου47. Ειδικότερα, οι αλλαγές στο τραπεζικό πεδίο και 

η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε, επεκτάθηκε και στους εργαζόμενους σε 

σχέση με τις προοπτικές διατήρησης των θέσεων εργασίας τους, τη 

διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και τη διατήρηση των 

προηγούμενων θέσεων εργασίας τους.  

Άλλα προβλήματα που υπήρξαν, αφορούσαν την επιλεκτική 

εξοικονόμηση ή τη δραστική περικοπή του κόστους εργασίας η οποία ήταν 

απόρροια μιας ακριβής εξαγοράς, την μονομερή επιβολή νέων συστημάτων 

διοίκησης προσωπικού και κανονισμών εργασίας, την ηγεμονική 

συμπεριφορά των στελεχών των εξαγοράζουσας τράπεζας, κ.ά. Ένα από τα 

πιο πρόσφατα παραδείγματα συγχώνευσης στην ελληνική τραπεζική 

κοινότητα έγινε τον Αύγουστο του 2011 και περιλαμβάνει τη συνένωση των 

δυνάμεων των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών της Alpha 

Bank και της Eurobank, για τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης , η κίνηση αυτή δεν προχώρησε αντί 

αυτού οι δύο τράπεζες προχώρησαν στην εξαγορά άλλων τραπεζών ώστε να 

ισχυροποιηθούν σε επίπεδο ανταγωνισμού. Η διετία 2012-2013 και το έτος 

1999 αποτέλεσαν τις δύο χρονικές περιόδους στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 

οι περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα: 

 

                                                           
47 Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2013), «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2011 και το 2012», 

Αθήνα 
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Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο έδωσαν ώθηση 

για αξιοσημείωτες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα και στις αγορές χρήματος 

και κεφαλαίων, δημιουργώντας έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες, ιδίως στην 

Ε.Ε. Οι εξελίξεις υποχρεώνουν τις τράπεζες να οριοθετήσουν νέες δομές σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και επανεξέταση της στρατηγικής, 

αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και μειώνοντας το κόστος. Η κυρίαρχη 

τάση είναι η δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών Ομίλων, έτοιμων να 

ανταγωνισθούν αποτελεσματικά σε διεθνή βάση. Στόχος είναι η απόκτηση 

ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, μεγάλα δίκτυα εξυπηρέτησης και 

τραπεζικά προϊόντα προσφερόμενα σε ελκυστικές τιμές48 

Συνοψίζοντας, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε η 

αγορά χρήματος στην Ελλάδα μέσω της μελέτης του Τραπεζικού κλάδου 

κρίνεται απαραίτητη για την περιγραφή των Σ&Ε κατά την περίοδο της 

μεγάλης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αλλά και των πρώτων ετών της 

οικονομικής κρίσης. 

 

3.4 Ορισμός της Αποτελεσματικής Αγοράς  

Σύμφωνα με τον Fama το 2005 «Αποτελεσματική είναι μια αγορά, όπου 

υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί λογικών παραγόντων μεγιστοποίησης του κέρδους, 

οι οποίοι ανταγωνίζονται ενεργώς μεταξύ τους και προσπαθούν να προβλέψουν 

τις μελλοντικές αγοραίες αξίες μεμονωμένων χρεογράφων»49. 

Η αποτελεσματική αγορά είναι αυτή όπου οι τρέχουσες πληροφορίες 

είναι διαθέσιμες σε όλους. Σε μια αποτελεσματική αγορά, ο ανταγωνισμός 

δημιουργεί μια κατάσταση, όπου οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν 

πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από γεγονότα που ήδη έχουν λάβει 

χώρα, όσο και από γεγονότα που αναμένεται να λάβουν χώρα. Η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς ορίζει ότι οι αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές 

                                                           
48 Κυριαζόπουλος Γ., Ζησσόπουλος Δ., Σαριγιαννίδης Ν., (2009), Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των εξαγορών και συγχωνεύσεων των τραπεζών στην διεθνή και την ελληνική 

οικονομία, ΕΣΔΟ, σελ 132 
49 Fama, E.,(2005), Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, Vol. 38, pp. 34-105 
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χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη επιδράσεων ή στοιχείων που μπορούν να 

προβλέπουν υπέρ-κανονικά κέρδη για τις επιχειρήσεις. 

Η θεωρία κεφαλαιαγοράς περιγράφει τις σχέσεις της αγοράς που 

οδηγούν σε ισορροπημένες καταστάσεις εάν οι επενδυτές συμπεριφέρνονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θεωρίας του χαρτοφυλακίου. Αυτές οι 

επιδράσεις ή στοιχεία χαρακτηρίζονται από μόνιμες αποκλίσεις από τις 

υποθέσεις που χαρακτηρίζουν το CAPM50. Ουσιαστικά η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς αναλίσκεται σε κάποιους άξονες και πυλώνες, οι 

οποίοι είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, ο ορθολογικός καταναλωτής, η 

επέκταση και το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο της επένδυσης κτλ.51 Η Υ.Α.Α 

αποτελεί τη θεμελιακή οντότητα βάση της οποίας έχει αναπτυχθεί η σύγχρονη 

θεωρεία του χαρτοφυλακίου και της χρηματαγοράς52. 

Σύμφωνα με έρευνες που κάλυψαν το συγκεκριμένο πεδίο, στην 

αποτελεσματική αγορά οι τιμές των στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν 

δηλώνουν και το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζει κάθε 

ενδιαφερόμενο μέλος της, άμεσα και με ακρίβεια53 

Τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική αγορά 

προσδιορίζουν και τις αποδόσεις που μπορεί να επωμιστεί κάποιος επενδυτής. 

Οι υψηλές αποδόσεις επηρεάζουν και ανατρέπουν σε πολλές περιπτώσεις την 

αποτελεσματικότητα54. Τα διάφορα δε γεγονότα που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς, παρότι έχουν αλληλουχία και 

επαναλαμβάνονται τα τελευταία 50 χρόνια, δε προβλέπονται πάντα, 

δημιουργώντας ανωμαλίες. Οι ανωμαλίες της κεφαλαιαγοράς εστιάζουν 

κυρίως στα ακόλουθα φαινόμενα: 

                                                           
50 Νικολάου Θ.,(2005), Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων και η Υπόθεση της 

Αποτελεσματικής Αγοράς, Ανάκτηση στις 20-10-2010 από http://stat-

athens.aueb.gr/~esi/proceedings/18/pdf/149-158.pdf 
51 De Grauwe P. (2000) Economics of Monetary Union, Oxford University Press 
52 Tziralis, G. and Tatsiopoulos, I.,(2007),Prediction markets: An extended literature review”, The 

Journal of Prediction Markets, Vol. 1, pp. 75-91 
53 Wong K. A. and Lye M.,(2000), Siong “Market Values, Earnings’ Yields and Stock Returns 

(Evidence from Singapore)”, Journal of Banking and Finance 14(2,3),pp.311-326. 
54 Banz R/ W.,(2002),The relationship between Return and Market Value of common stocks”, 

Journal of Financial Economics 9 ,pp.3-18 
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1. Το φαινόμενο της ημέρας: Με βάση το φαινόμενο της ημέρας της 

εβδομάδας υπάρχει μια έντονη τάση οι μετοχές να παρουσιάζουν 

υψηλές αποδόσεις κάθε Παρασκευή σε σχέση με τη Δευτέρα που 

ακολουθεί. Το φαινόμενο είναι παράδοξο δεδομένου ότι θα 

αναμενόταν οι αποδόσεις της Δευτέρας να ήταν υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες αποδόσεις των υπολοίπων ημερών μια και προηγείται  

μια αυξημένη περίοδος χωρίς συναλλαγές. Συνεπώς ο κίνδυνος της 

περιόδου Παρασκευή απόγευμα μέχρι Δευτέρα πρωί είναι πολύ 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο που παρουσιάζεται από το 

απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Κυριακής. 

2. Το φαινόμενο του Γενάρη: Το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα μέχρι και τα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, καθώς και σε 

άλλες βασικές κεφαλαιαγορές. Ο λόγος ανάπτυξης του φαινομένου 

ήταν και είναι ότι οι επενδυτές του Δεκέμβρη πωλούν μετοχές 

μαζικά για να εμφανίσουν απώλειες προκειμένου να πετύχουν να 

εμφανίσουν μειωμένο εισόδημα και να έχουν χαμηλή φορολόγηση. 

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές μετά το πέρας του Γενάρη συνήθως 

προβαίνουν σε επαναγορά των μετοχών τους.  

3. Το φαινόμενου του μεγέθους των εταιρειών. 

4. Το φαινόμενο της αργίας: Με βάση το φαινόμενο της αργίας, κάθε 

ημέρα η οποία προηγείται μιας δεδομένης αργίας αναφέρεται σε 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Το φαινόμενο έχει εξετασθεί για δεδομένες 

αργίες στις ΗΠΑ και οφείλεται στην ευφορία των επενδυτών πριν 

από κάθε αργία.  

5. Το φαινόμενο της Παρασκευής και 13: Μια άλλη ημερολογιακή 

ανωμαλία της αγοράς είναι ότι παρά τις υψηλές αποδόσεις που 

υφίστανται την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, τις Παρασκευές και 

ειδικά όταν ο μήνας έχει 13 καταγράφονται αρνητικές αποδόσεις στο 

χρηματιστήριο. Η εξήγηση για το εν λόγω φαινόμενο είναι ότι 

κάποιοι επενδυτές επηρεάζονται από τις προλήψεις που υπάρχουν 
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και καθώς η Παρασκευή και 13 θεωρείται γρουσούζικη μέρα 

προβαίνουν σε πώληση τίτλων ή δεν κάνουν συναλλαγές.  

6. Το φαινόμενο του λόγου κέρδη ανά μετοχή προς τιμή μετοχής: Αυτό 

έχει να κάνει με το μέγεθος μιας επιχείρησης αλλά και την 

κερδοφορία τους. Η σχέση μεγέθους κερδών αυξάνει η μειώνει το 

ρίσκο για τους επενδυτές, πράγμα που τους οδηγεί να απαιτήσουν 

περισσότερες επισφάλειες, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη τιμή 

μιας μετοχής.  

Όλα τα παραπάνω φαινόμενα καθορίζουν την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς στο 

σύνολο της, τη προστασία των επενδυτών, την πρόβλεψη και διαχείριση των 

κινδύνων55.  

Στο παρόν σημείο θα γίνει  αναφορά στην αποτελεσματική αγορά 

δεδομένου ότι αποτελεί κομμάτι της παρούσας εργασίας. Οι περισσότερες 

εμπειρικές μελέτες βασίζονται στη παρούσα σχέση μια και η ανακολουθία στις 

τιμές είναι αυτή που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία της 

αγοράς.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της τυχαίας πορείας οι αλλαγές στις τιμές δεν 

ακολουθούν κάποιο μοντέλο ή παρελθοντικές δράσεις, ειδικά οι δεύτερες δε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθούν οι μελλοντικές κινήσεις 

των τιμών56. Όλες οι εμπειρικές έρευνες βασίστηκαν στη διδακτορική 

διατριβή του Louis Bachelier, η οποία είχε τίτλο «Η θεωρεία της Εικασίας» 

και εκδόθηκε το 1990. Η βάση της δουλειάς του εστιάστηκε στο ότι είναι 

αδύνατο να προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές με βάση τις προγενέστερες. Οι 

απόψεις του έκαναν 50 χρόνια να μελετηθούν και να χρησιμοποιηθούν, οπότε 

και το 1964 ξανά δημοσιεύτηκε. Οι εμπειρικές έρευνες που υπήρξαν μετά το 

1964, για την Υ.Α.Α εστιάστηκαν στη σχέση της με την τυχαία πορεία, 

                                                           
55 Zainudin A and Andrew C.J.,(2000),Security Price Anomalies in the London International 

Stock Exchange: a 60 year Perspective”, Applied Financial Economics 7,pp.455-464 
56 Reinganum M. R/.(2001),Misspecification of Capital Asset Pricing”, Journal of Financial 

Economics 9 (1981): 19-46. 
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καταλήγοντας σε τρεις μορφές υποθέσεων. Αυτές είναι 

1. Την Ασθενή Μορφή (weak form efficiency): Η ιστορία των τιμών μιας 

μετοχής δεν επηρεάζει την πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβολής της τιμής 

2. Την Ημι-Ισχυρή Μορφή (semi-strong form efficiency): Η δημόσια 

πληροφόρηση δεν επηρεάζει την πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβολής της 

τιμής των μετοχών. 

3. Την Ισχυρή Μορφή (strong form efficiency): Τέλος στην ισχυρή μορφή 

υπάρχει η άποψη ότι οι πληροφορίες αντικατοπτρίζονται πλήρως στις τιμές 

των χρεογράφων. Εδώ η εσωτερική πληροφόρηση είναι περιττή. 

Όλες οι εμπειρικές έρευνες σε σχέση με τις αποτελεσματικές αγορές 

αναφέρονται ότι αν όλοι οι επενδυτές θεωρούν ότι μια αγορά είναι 

αποτελεσματική, τότε η αγορά δε θα είναι γιατί κανείς δε θα ανέλυε τα 

χρεόγραφα. Οι αποτελεσματικές αγορές επηρεάζονται από τα μέλη της αγοράς 

που θεωρούν ότι η αγορά είναι αναποτελεσματική και διαπραγματεύονται 

χρεόγραφα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι αγορές δεν είναι ούτε τέλεια 

αποτελεσματικές ούτε πλήρως αναποτελεσματικές (Bell, 2006). Ουσιαστικά 

το σύνολο των αγορών είναι αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό, κάποιες 

περισσότερο κάποιες λιγότερο. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς κυμαίνεται 

κάπου στη μέση57.  

Σε αγορές με αδυναμίες αποτελεσματικότητας, οι επενδυτές που 

γνωρίζουν προσπαθούν να επιβληθούν σ’ εκείνους που δε γνωρίζουν. Οι 

ενεργητικοί επενδυτές ισχυρίζονται ότι οι λιγότερο αποτελεσματικές αγορές 

παρέχουν τη δυνατότητα σε ικανούς διαχειριστές για υπέρ-αποδόσεις. Όταν 

όμως, το κόστος αυξάνεται, ακόμα και οριακά επιτυχημένοι και ενεργητικοί 

διαχειριστές μπορεί να εμφανίσουν αποδόσεις κάτω του μέτρου σύγκρισης. 

To αντίκτυπο στη Χρηματοοικονομική συμπεριφορά αναφέρεται στο 

κομμάτι του να παραχθεί το αγαθό ανεμπόδιστα κάνοντας για παράδειγμα 

αξιολόγηση με Net Present Value, Internal Rate of Return. Η 

                                                           
57 Chen, K-Y, Fine LR and Huberman B A.,(2006), Predicting the future, Information Systems 

Frontiers, Vol. 5, pp.47 – 61 
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χρηματοοικονομική συμπεριφορά έχει σαν βασικό της άξονα την μέτρηση 

κριτηρίων και δεδομένων όπως επίσης και την αξιολόγηση καταστάσεων 

ισολογισμών, cash flow, ανάλυση νεκρών σημείων58. 

H παραπάνω υπόθεση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην διάχυση της 

πληροφορίας, στην εύκολη εύρεση σημείου μεγιστοποίησης της κερδοφορίας 

της εταιρίας, αλλά και ιδιαίτερα στοιχεία όπως αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, 

παραγωγικότητας και ROI. Η σωστή μελέτη και προσαρμογή στο μοντέλο της 

Υπόθεσης της Αποτελεσματικότητας Αγοράς επηρεάζει τις επιχειρήσεις σε 

σχέση με τη συμπεριφορά που αναπτύσσουν στην αγορά, αλλά και ευρύτερα 

στη κατανόηση της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς επηρεάζει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις και ευρύτερα τη στρατηγική των 

επιχειρήσεων59 

Οι εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑΑ θέλουν να λάβουν ρευστό από την 

αγορά δίνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές (αλλά και μετέπειτα μέρισμα). Πως 

μπορούν οι εισηγμένες να βρουν στοιχεία υπεραξίας αλλά και ευκαιρίες σε ένα 

αβέβαιο επιχειρησιακό πλαίσιο; Ουσιαστικά αν η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς βρει εφαρμογή σε πρώτη βάση και λειτουργήσει 

στον μέγιστο βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ταμπλό του ΧΑΑ χιλιάδες 

επενδυτές προσδοκούν να λειτουργήσει λογικά και με σύστημα η αγορά ώστε 

να υπάρξει ένα πεδίο δράσης, κινήτρου για την αγορά αλλά και την γενικότερη 

ελληνική οικονομία60. 

Μια χρηματιστηριακή αγορά εστιάζει με λειτουργικό τρόπο στη 

διάδοση πληροφοριών μέσω των τιμών της αγοράς. Με βάση τη θεμελιακή 

υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς οι τιμές του αξιόγραφου δηλώνουν τη 

προσδοκώμενη αξία και όχι επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα 

βοηθούσαν σε μια αξιόπιστη πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης. Η 

οικονομική θεωρεία βοηθά στην επαλήθευση του αθροίσματος των 

πληροφοριών οι οποίες αποδίδουν  αυτές μέσω των τιμών και του όγκου 

                                                           
58 Lucas, R., (2000),Models in business cycles, Blackwell 
59 Smith, V.,(2002), Constructivist and Ecological Rationality in Economics”, Nobel Prize 

Lecture, December 8 
60 Αδαμίδης Λ., (2008) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, University Studio Press 
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συναλλαγής των διαπραγματευόμενων τίτλων. Σήμερα μια αγορά λειτουργεί 

ως αθροιστής πληροφορίας, ο οποίος, υπό τη συνθήκη της 

αποτελεσματικότητας, παράγει τη βέλτιστη εκτίμηση για το δεδομένο όγκο 

πληροφορίας. Η λειτουργία αυτή είναι παρούσα, για παράδειγμα, στις αγορές 

δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως 

επίσης και στις αγορές γενικά, ωστόσο, δεν αποτελεί παρά παραπροϊόν της 

κυρίας λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων αγορών61.  

Οι εταιρίες που έχουν εισαχθεί στο σύστημα του ΧΑΑ, έχουν εργαλεία 

και συστήματα να πετύχουν στόχους βάση της επιχειρησιακής στρατηγικής 

που εφαρμόζουν, αναλύοντας τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις πχ 

ισολογισμό αποτελέσματα χρήσης, χρηματοροή και ανάλυση νεκρού 

σημείου62. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως για να εφαρμοστεί η Υπόθεση της 

Αποτελεσματικής Αγοράς δεν πρέπει να υπάρχουν ατέλειες της αγοράς, 

αποτυχίες, συμπαιγνίες αλλά και η Κοινωνία της Πληροφορίας να βρίσκει 

εφαρμογή στον μέγιστο βαθμό. 

  

                                                           
61 Bell, T.W.,(2006), “The prediction exchange: progress in promoting the sciences and useful 

arts” Chapman, University School of Law, Working Paper 
62 Αδαμίδης Λ., (2008) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, University Studio Press 
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Κεφάλαιο 4ο  

Σύνοψη Βιβλιογραφίας 

4.1 Παράθεση ερευνών σε σχέση με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις  

Οι έρευνες των τελευταίων 30 χρόνων στον τομέα των Συγχωνεύσεων 

και Εξαγορών έχουν επικεντρωθεί στο ερώτημα, κατά πόσο δημιουργείται ή 

καταστρέφεται αξία για τους μετόχους των εταιρειών που εμπλέκονται. 

Οι δύο βασικότερες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς 

για την εξέταση του παραπάνω ερωτήματος, είναι η μέτρηση των μη 

κανονικών αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών που συμμετέχουν στη 

συγχώνευση – εξαγορά και η μέτρηση της κερδοφορίας της νέας, μετά το 

μετασχηματισμό, εταιρείας ή και των δύο εταιρειών όταν πρόκειται για 

εξαγορά μέσω λογιστικών δεδομένων. Καθώς στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθεί η πρώτη μέθοδος επικεντρώθηκε στην αρθρογραφία που 

χρησιμοποιεί αυτή τη μεθοδολογία. 

Βασιζόμενοι στην παραδοχή της αποτελεσματικής αγοράς όπως αυτή 

διατυπώθηκε από τον Fama το 1970, οι περισσότεροι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των μη κανονικών αποδόσεων (abnormal returns). 

Μια αγορά θεωρείται αποτελεσματική όταν η τιμή μιας μετοχής αντανακλά 

πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Στις παρακάτω εργασίες, μελετάται 

η επίδραση της ανακοίνωσης μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης στις τιμές τόσο 

της αγοράζουσας όσο και της αγοραζόμενης επιχείρησης. 

Οι Dodd και Ruback (1977)63 θέλησαν να αποδείξουν ότι αυξάνεται ο 

πλούτος των μετόχων μέσω των εξαγορών. Για το σκοπό αυτό μελέτησαν ένα 

δείγμα 172 δημόσιων προσφορών στις Η.Π.Α. από το 1958 έως το 1976. Το 

δείγμα χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την επιτυχία ή μη της 

δημόσιας προσφοράς. Αναλυτικότερα από τις 172 αγοράζουσες εταιρείες οι 

124 ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την εξαγορά ενώ 48 όχι. Αντίστοιχα 136 

αγοραζόμενες εταιρείες αποδέχθηκαν την προσφορά και 36 δεν την 

                                                           
63 Dodd, P. and Ruback, R. (1977). Tender Offers And Stockholder Returns. An Empirical 

Analysis. Journal Of Financial Economics, December, pp.351-373 
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αποδέχθηκαν. 

Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της αγοράς (market model) 

διαπιστώθηκε ότι κατά το μήνα ανακοίνωσης της δημόσιας προσφοράς οι 

μετοχές των 124 επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εξαγορά είχαν 

μέσες έκτακτες υπερβάλλουσα απόδοση 2,83% στατιστικά σημαντική 

(t=2,16), αντίθετα για τις 48 επιχειρήσεις που δεν πραγματοποίησαν 

επιτυχημένη προσφορά, παρότι είχαν έκτακτη υπερβάλλουσα απόδοση 0,58% 

(t=1,19) αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για τις 136 αγοραζόμενες 

επιχειρήσεις που αποδέχθηκαν την προσφορά προέκυψαν έκτακτες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις της τάξης του 20,58% (t=25,81) στατιστικά 

σημαντικές, ενώ και για τις 36 που δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια προσφορά 

διαπιστώθηκαν υπερβάλλουσες αποδόσεις 18,96% (t=12,41) επίσης 

στατιστικά σημαντικές.  

Όσον αφορά την εκτατή αθροιστική υπερβάλλουσα απόδοση (CAAR) 

για την περίοδο (event window) ένα μήνα πριν έως ένα μήνα μετά την πρώτη 

ανακοίνωση υπολογίστηκε σε 4,35% για τις 124 επιχειρήσεις με επιτυχή 

δημόσια προσφορά, ενώ μόλις σε 0,4% για τις 48 που δεν ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς η δημόσια προσφορά. Αντίστοιχα για τις αγοραζόμενες επιχειρήσεις 

ο CAAR ήταν 25,24% γι’ αυτές που αποδέχθηκαν την εξαγορά και 19,57% για 

εκείνες που δεν συμφώνησαν. 

Συμπερασματικά από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει πως ο 

πλούτος των μετόχων των εταιρειών που γίνονται στόχος εξαγορών τείνει να 

αυξάνεται πολύ περισσότερο από εκείνον των μετόχων των αγοραζουσών 

επιχειρήσεων ο οποίος εξαρτάται από την έκβαση της εξαγοράς. 

Ο Dodd (1980)64 θέλησε να μελετήσει την αντίδρασή της αγοράς των 

Η.Π.Α. για την περίοδο 1970-1977 στην ανακοίνωση προτάσεων 

συγχώνευσης. Το δείγμα που επέλεξε να εξετάσει αποτελούνταν από 151 

προτάσεις συγχώνευσης, εκ των οποίων οι 71 ήταν επιτυχείς, ενώ οι 80 

                                                           
64 Dodd, P., 1980, Merger proposals, management discretion and stockholder wealth, Journal of 

Financial Economics 8, 105-137 
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απορρίφθηκαν.  Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν δύο event 

windows το πρώτο 2 ημερών, μια μέρα πριν την ανακοίνωση έως και την 

ημέρα της ανακοίνωσης της συγχώνευσης (-1,0) και το δεύτερο είκοσι μέρες 

πριν την ανακοίνωση έως και 20 μέρες μετά (-20,20).Το δείγμα χωρίστηκε σε 

δύο επιμέρους μικρότερα δείγματα, τις συγχωνεύσεις που η προσφορά ήταν 

επιτυχείς και αυτές όπου απέτυχε. Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της αγοράς 

υπολογίστηκε ότι:  

Για τις 71 εταιρείες στόχο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε 

συγχώνευση ο CAAR ήταν 13,41% για το πρώτο event window (-1,0) ενώ 

αυξήθηκε στο 24,71% για την περίοδο (-20,20). Αντίστοιχα για τις εταιρείες 

στόχο που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η συγχώνευση ο CAAR 

υπολογίστηκε 12,73 στο πρώτο διάστημα (-1,0) και πάλι υπήρξε αύξηση σε 

17,56% για το διάστημα (-20.20). 

Οι μετοχές των εταιρειών που υπέβαλαν την προσφορά για 

συγχώνευση, ανεξαρτήτως με το αν αυτή ολοκληρώθηκε ή όχι κατέγραψαν 

αρνητικές επιδόσεις τουλάχιστον για το 1ο event window. Αναλυτικότερα, για 

το πρώτο event window (-1,0) οι 60 εταιρείες που υπέβαλαν πρόταση για 

συγχώνευση και τελικά επετεύχθη συμφωνία κατέγραψαν CAAR -1,09% όταν 

το διάστημα ελέγχου γίνει μεγαλύτερο (-20,20), παρατηρήθηκε πως ο CAAR 

βελτιώνεται σε 1,8%. Οι μετοχές των 66 εταιρειών που πρότειναν τη 

συγχώνευση αλλά τελικά δεν επετεύχθη συμφωνία παρουσίασαν ακόμη 

χειρότερα αποτελέσματα στο 1ο event window (-1,0) όπου είχαν CAAR -

1,24% και σε αυτές όμως τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν όταν το διάστημα 

ελέγχου γίνει μεγαλύτερο (-20,20) όπου ο CAAR ήταν 2,36%. 

Τα συμπεράσματα που μπορούν αν εξαχθούν από την εν λόγο εργασία 

είναι πως η ανακοίνωση μιας πρόθεσης για συγχώνευση έχει σίγουρα θετικό 

αντίκτυπο στον πλούτο των μετόχων των εταιρειών στόχων, αλλά φαίνεται 

πως δεν είναι εξίσου επικερδής για τους μετόχους των αγοραζουσών 

εταιρειών. 
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Στην μελέτη του ο Τραυλός (1987)65επέλεξε δύο δείγματα, ένα για 

δημόσιες προσφορές (36) και ένα για επιτυχημένες προτάσεις για 

συγχωνεύσεις με ανταλλαγή μετοχών (60) την περίοδο 1972-1981 στην αγορά 

των Η.Π.Α. Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της αγοράς, υπολόγισε πως στις 

36 περιπτώσεις των εταιρειών που υπέβαλαν δημόσια προσφορά με μετρητά, 

πραγματοποιήθηκε CAAR της τάξης του 0,01% το διάστημα (-1,0) μία μέρα 

πριν έως την ημέρα της ανακοίνωσης μη στατιστικά σημαντική. Στο 

αντίστοιχο event window υπολόγισε πως οι αθροιστικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις ήταν της τάξης του -1,47% και στατιστικά σημαντική. Το 

συμπέρασμα από το συγκεκριμένο άρθρο ήταν πως η εξαγορά με δημόσια 

προσφορά, και κατ’ επέκταση με μετρητά, αποφέρει πολύ μεγαλύτερο κέρδος 

στους μετόχους των εταιρειών που έκαναν την προσφορά απ’ ότι αν 

πραγματοποιείται συγχώνευση μέσω ανταλλαγής μετοχών. 

Οι Franks και Harris (1989)66 μελέτησαν μια περίοδο 30 χρόνων (1955-

1985) στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό να διαπιστώσουν την 

επίδραση της ανακοίνωσης προσφοράς εξαγοράς στον πλούτο των μετόχων. 

Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιήθηκε τόσο το υπόδειγμα της αγοράς, όσο και το 

προσαρμοσμένο υπόδειγμα της αγοράς. Αρχικά χρησιμοποιώντας το 

προσαρμοσμένο υπόδειγμα της αγοράς και ένα δείγμα συνολικά 1058 

αγοραζουσών εταιρειών και 1814 εταιρειών στόχων υπολογίστηκαν οι CAAR 

για δύο διαφορετικά event windows, το πρώτο γύρω από το μήνα ανακοίνωσης 

και το δεύτερο τέσσερις μήνες πριν έως ένα μήνα μετά την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της προσφοράς.  

Αναφορικά με τις αγοράζουσες εταιρείες στο 1ο event window 

πραγματοποίησαν CAAR 1% (t=2,3) στατιστικά σημαντικές, ενώ στο 

ευρύτερο διάστημα των 5 μηνών οι CAAR υπολογίστηκαν σε 7,9% (t=7,5). 

Για το δεύτερο μέρος του δείγματος που αφορούσε τις 1814 εταιρείες στόχους 

και πάλι οι αποδόσεις ήταν μεγαλύτερες καθώς πραγματοποιήθηκαν CAAR 

                                                           
65 Travlos G., N., (1987), “Corporate takeover bids, methods of payment and bidding firms’ stock 

return”, Journal of Finance, 42, No 4, pp. 943-963 
66 Franks J. and Harris, R., (1989), “Shareholder wealth effects of corporate takeovers: the UK 

experience 1955-1985”, Journal of Financial Economics, 23, pp. 195-224 
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23,3% στατιστικά σημαντικές (t=60,6) γύρω από το μήνα της πρώτης 

ανακοίνωσης, ενώ καθώς αυξάνεται το διάστημα ελέγχου σε πέντε μήνες 

αυξάνονται και οι CAAR, 29,7% (t=31,5). 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα της αγοράς, με δείγμα 

1058 αγοράζουσες εταιρείες και 1445 εταιρείες στόχους. Και σε αυτή την 

περίπτωση οι έκτακτες αποδόσεις ήταν μεγαλύτερες για τις μετοχές των 

αγοραζόμενων επιχειρήσεων καθώς στο διάστημα ελέγχου γύρω από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης πραγματοποίησαν CAAR 21,9% στατιστικά 

σημαντικές, ενώ για το ίδιο διάστημα οι μετοχές των αγοραζουσών 

επιχειρήσεων πραγματοποίησαν CAAR 0% μη στατιστικά σημαντικές. 

Από το άρθρο των Franks και Harris συμπεραίνετε πως όπως και στην 

αγορά των Η.Π.Α. που αναφέρθηκε παραπάνω, οι μετοχές των εταιρειών 

στόχων τείνουν να έχουν αισθητά μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές των 

αγοραζουσών εταιρειών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ανακοινώσεις 

εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξάνουν τον πλούτο των μετόχων των 

εταιρειών στόχων, ενώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον πλούτο των 

μετόχων των αγοραζουσών εταιρειών. 

Στο άρθρο τους οι Datta και Pinches (1992) 67κάνουν μια ανασκόπηση 

της έως τότε αρθρογραφίας (σχεδόν είκοσι χρόνων), προσπαθώντας να 

αποσαφηνίσουν ποιοι παράγοντες και κατά πόσο επηρεάζουν τον πλούτο των 

μετόχων. Οι πέντε παράγοντες που υποθετικά επηρεάζουν τον πλούτο των 

μετόχων είναι οι αλλαγές στο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που διεκδικούν την εταιρεία στόχο, η προσέγγιση του 

αγοραστή (εταιρείας), ο τύπος αγοράς (συγχώνευση, εξαγορά) και τέλος ο 

τρόπος με τον οποίο θα γίνει.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συγκέντρωση εμπειρικών 

αποτελεσμάτων από προηγούμενες μελέτες και η κατηγοριοποίησή των 

αποτελεσμάτων αυτών με βάση τους πέντε προαναφερθέντες παράγοντες. Το 

                                                           
67 Datta, D., Pinches, G. & Narayanan V.K. (1992), Factors influencing wealth creation from 

mergers and acquisitions: A meta-analysis, Strategic Management Journal, Volume 13, Issue 1, 

pages 67–84, January 1992 
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ρόλο της εξαρτημένης μεταβλητής είχε η μέση μη κανονική απόδοση των 

μετοχών (στόχων και αγοραστών) ενώ ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρήθηκαν 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πλούτο των μετόχων. Χρησιμοποιώντας 

ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, event window είκοσι ημερών (-

10,10) και δείγμα 75 αγοράζουσες εταιρείες και 79 εταιρείες στόχο κατέληξαν 

στα εξής. Όσον αφορά τις εταιρείες στόχο η έρευνα συμφωνεί με τα εμπειρικά 

αποτελέσματα καθώς ο πλούτος των μετόχων τείνει να αυξάνεται μετά από 

ανακοινώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών.  

Αντίθετα τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις αγοράζουσες 

εταιρείες ήταν αρκετά χειρότερα από αυτά που είχαν υπολογίσει οι ως τότε 

έρευνες, δηλαδή όχι μόνο δεν αυξάνεται ο πλούτος των μετόχων αλλά τις 

περισσότερες φορές υπάρχει σημαντική μείωση. Επίσης διαπιστώθηκε πως 

υπάρχει σοβαρή απόκλιση στις προβλέψεις μεταξύ των ερευνών. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με πρακτικά συμπεράσματα για τους managers και τους 

τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να χειρίζονται προτάσεις για Σ&Ε ώστε να 

μεγιστοποιήσουν τον πλούτο των μετόχων των εταιρειών. 

Συμπερασματικά οι Datta και Pinches προσφέρουν μια πιο στρατηγική 

ματιά στο θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ παράλληλα 

συνδυάζουν τις προηγούμενες έρευνες ενισχύοντας την άποψη πως οι μέτοχοι 

των εταιρειών στόχων κερδίζουν από την ανακοίνωση συγχώνευσης – 

εξαγοράς, ενώ αντίθετα για τις αγοράζουσες εταιρείες διαπιστώνουν αρνητικές 

αποδόσεις των μετοχών τους όταν ανακοινώνουν προσπάθειες εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων. 

Στο άρθρο του Flanagan (1996)68, αντικείμενο έρευνας αποτελεί η 

σύγκριση των έκτακτων αποδόσεων των μετοχών εταιρειών που 

συγχωνεύτηκαν εντός ίδιων κλάδων και μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Το 

δείγμα προέρχονταν από τις Η.Π.Α., την περίοδο 1972 – 1990 και 

αποτελούνταν από 40 περιπτώσεις συγχωνεύσεων εντός του ίδιου κλάδου και 

20 περιπτώσεις συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κλάδων. Το 

                                                           
68 Flanagan, D., (1996), Announcements of Purely Related and Purely Unrelated Mergers and 

Shareholder Returns: Reconciling the Relatedness Paradox, Journal of Management 22(6):823-835 

December 1996 
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δείγμα χωρίστηκε περαιτέρω και σε αγοράζουσες και αγοραζόμενες εταιρείες. 

Επιλέχτηκαν 2 event windows. Για τις αγοράζουσες εταιρείες το (-15,45) ενώ 

για τις εταιρείες στόχο το (-45,2).  

Από την εξέταση των πρωτογενών δεδομένων προέκυψαν τα εξής. Οι 

αγοράζουσες εταιρείες που συγχωνεύτηκαν με εταιρείες εντός του ίδιου 

κλάδου παρουσίασαν CAAR -0,01% μη στατιστικά σημαντικό. Αντίστοιχα οι 

μετοχές των εταιρειών που συγχωνεύτηκαν με εταιρείες από διαφορετικούς 

κλάδους παρουσίασαν CAAR-0,1% στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 5%.  

Αντίθετα οι εταιρείες στόχοι είτε αυτές συγχωνεύτηκαν με εταιρεία σε 

όμορο κλάδο είτε σε διαφορετικό πραγματοποίησαν θετικές έκτακτες 

αποδόσεις. Αναλυτικότερα, οι 40 εταιρείες στόχοι που πραγματοποίησαν 

συγχώνευση εντός του ίδιου κλάδου πραγματοποίησαν CAAR 37% στο 

διάστημα (-45,2) ενώ για το ίδιο διάστημα, οι εταιρείες στόχοι που 

συγχωνεύτηκαν με εταιρείες εκτός του κλάδου τους πραγματοποίησαν CAAR 

27%, και οι δύο αθροιστικές έκτακτες αποδόσεις είναι στατιστικά σημαντικές 

σε ποσοστό 1%. 

Επιγραμματικά, το άρθρο του Flanagan, εισήγαγε έναν ακόμα 

παράγοντα που επηρεάζει τον πλούτο των μετόχων μετά την ανακοίνωση 

συγχώνευσης, τον κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Όπως και σε 

προηγούμενες εμπειρικές μελέτες τα αποτελέσματα είναι θετικά σε κάθε 

περίπτωση για της εταιρείες στόχο, ενώ για τις αγοράζουσες φαίνεται να 

παρουσιάζουν ελαφρώς αρνητική επίδραση. 

Το άρθρο  των Πρωτόπαπα, Τραυλού και Τσαγκαράκη (2003)69 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού μελετά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα και ακολουθεί μεθοδολογία όμοια με την παρούσα εργασία. 

Στόχος ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ανακοινώσεων για συγχωνεύσεις ή 

εξαγορές στον πλούτο τον μετόχων όπως αυτός αντανακλάται στις τιμών των 

συμμετεχόντων μετοχών. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία ανάλυσης 

                                                           
69 Protopapas G., P., Travlos, N., G. and Tsagarakis, N., V. (2003), “Mergers and Acquisitions in 

Greece: Stock Price Reaction of Acquiring and Target Firms”, Spoudai,, 53, No 4, pp.80-104. 
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επιχειρηματικών γεγονότων και η περίοδος για την οποία αναλύθηκαν 

πρωτογενή δεδομένα ήταν από το 1988 έως το 1997. 

Το εξεταζόμενο δείγμα αποτελούνταν από 72 ανακοινώσεις 

συγχωνεύσεων (που τελικά ολοκληρώθηκαν επιτυχώς) εντός της 

προαναφερθείσας περιόδου. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις εισηγμένες τόσο 

αγοράζουσες όσο και αγοραζόμενες επιχειρήσεις. Επελέγησαν δύο δείγματα, 

το πρώτο αποτελούνταν από 56 αγοράζουσες και 16 αγοραζόμενες και το 

δεύτερο, το «καθαρό» δείγμα που αποτελούνταν από 46 αγοράζουσες και 11 

αγοραζόμενες οι οποίες συμμετείχαν σε συγχώνευση/εξαγορά για άνω του 

50% της εταιρείας στόχου. 

Για το πρώτο δείγμα, για τις αγοράζουσες επιχειρήσεις υπολογίστηκε 

έκτακτη απόδοση της τάξης του 0,55% στατιστικά σημαντική μία ημέρα πριν 

την ανακοίνωση ενώ η μέση αθροιστική έκτακτη απόδοση για το διάστημα (-

5,0) ήταν της τάξης του 1,99% στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. Για τις 

16 εταιρείες στόχο του πρώτου δείγματος υπολογίστηκαν έκτακτες αποδόσεις 

τόσο για την ημέρα της ανακοίνωσης (2,28%) όσο και για την προηγούμενη 

αυτής (2,41%) και οι δύο στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

Για το διάστημα (-5,0) η αθροιστική μέση έκτακτη απόδοση CAAR 

υπολογίστηκε 8,88% και αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. Από την 

ανάλυση του δεύτερου δείγματος προκύπτει μέση έκτακτη απόδοση της τάξης 

του 0,69% στατιστικά σημαντική σε ποσοστό 0,1 για τις αγοράζουσες 

επιχειρήσεις, μια ημέρα πριν την ανακοίνωση και CAAR(-5,0) 2,10% 

στατιστικά σημαντική σε ποσοστό 0,05.  

Όσον αφορά τις αγοραζόμενες του δεύτερου δείγματος, η μέση έκτακτη 

απόδοση μία ημέρα πριν την ανακοίνωση είναι 2,95% στατιστικά σημαντική 

σε επίπεδο 0,01 ενώ την ημέρα της ανακοίνωσης είναι 2,08% με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05. Η CAAR(-5,0) σε αυτή την περίπτωση είναι 9,66% 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01.Τα συμπεράσματα από την ανάλυση 

του εν λόγω άρθρου συμφωνούν εν γένει με τη διεθνή αρθρογραφία, δηλαδή 

προβλέπουν θετικές έκτακτες αποδόσεις για τις αγοραζόμενες και ελαφρώς 
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θετικές για τις αγοράζουσες, πλην όμως σε αρκετά μικρότερο βαθμό. Η 

απόκλιση αυτή αποδίδεται στη μη ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής αγοράς. 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση των άρθρων τα οποία θεωρούνται 

σχετικά με το υπό εξέταση θέμα θα γίνει αναφορά σε κάποιες ακόμα σχετικές 

με το θέμα μελέτες, οι οποίες είναι πιο πρόσφατες από αυτές που ήδη 

αναφέρθηκαν. Με βάση τους McGee, Thomas & Wilson(2005)70 

διαπιστώθηκε ότι ένας τρόπος εξέτασης της επιτυχίας μιας εξαγοράς είναι τα 

λεγόμενα λογιστικά μέτρα. Η λογική που αναφέρεται στη παρούσα μελέτη 

είναι ότι ο στρατηγικός στόχος μιας επιχείρησης καθίσταται πάντα το κέρδος 

μέσα από την ενίσχυση της αξίας των μετοχών αλλά και γενικότερα. Ο 

πλούτος των μετοχών είναι η βάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Με την 

ολοκλήρωση της μελέτης τους οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συνέργειες που 

λαμβάνονται από μια εξαγορά έχουν καλύτερο αντίκτυπο στους λογιστικές 

δείκτες όπως το ROA, ενώ ενισχύουν το πλούτο των μετοχών, τουλάχιστον το 

πρώτο καιρό. Η βασική μεθοδολογία τους εστιάστηκε στη σύγκριση των 

κερδών μετά την εξαγορά με τα μέσα κέρδη πριν τη συμφωνία. 

Σε παρόμοια μορφή έρευνας οι Tuch & O’Sullivan(2007)71 

διαπίστωσαν μετά τη μελέτη 233 εξαγοραζόμενων εταιρειών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ότι η μετοχή και ευρύτερα η κερδοφορία βελτιώθηκαν τη χρονιά της 

εξαγοράς, αλλά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια τα δυο μεγέθη μειώθηκαν. 

Αυτό έγινε στο 60% του δείγματος τους. Ουσιαστικά έδειξαν ότι η διαδικασία 

της συγχώνευσης λειτουργεί παροδικά τη περίοδο που γίνετε, αλλά στη πορεία 

με βάση τα μελλοντικά δεδομένα της νέας εταιρείας η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών μεταβάλλεται οπότε επηρεάζεται και η τιμή της μετοχής αλλά και 

η κερδοφορία.  

Σύμφωνα με τους Zolo & Meier το 200872 και τη διεξαχθείσα έρευνα 

τους, διαπιστώθηκε ότι η χρηματιστηριακή αγορά επηρεάζεται από τη 

                                                           
70 McGee, J., H. Thomas and D. C. Wilson (2005). Strategy: Analysis & Practice. London: 

McGraw-Hill 

71 Tuch, C. and N. O’Sullivan (2007). ‘The impact of acquisitions on firm performance: a review 

of the evidence’, International Journal of Management Reviews, 9, pp. 141–170 

72 Zollo, M. and D. Meier (2008). ‘What is M&A performance? Academy of Management  

Perspectives, 22, pp. 55–77 
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διαδικασία της συγχώνευσης δυο επιχειρήσεων ή την εξαγορά μιας 

επιχείρησης από μια άλλη. Η επίδραση όπως διαπίστωσαν έχει να κάνει με τη 

τιμή της μετοχής και τη κερδοφορία αλλά και την ευρύτερη θέση που έχει το 

νέο επιχειρηματικό σχήμα στην αγορά. Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 

βέλτιστο κριτήριο για τη μέτρηση της απόδοσης των Συγχωνεύσεων και 

εξαγορών είναι η εξέλιξη της τιμής της μετοχής είτε της εταιρείας στόχου ή 

της απορροφούσας εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε τα 

αποτελέσματα να είναι έγκυρα και εμπεριστατωμένα. 

Σε μια έρευνα που διεξήχθη από τον Schoenberg(2006)73 σε 61 

διασυνοριακές εξαγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις βρετανικές 

εταιρείες κατά τη διάρκεια 1988-1990. Σε αυτή τη μελέτη οι επιδόσεις των 

εξαγορών σε σχέση με τη μετοχή και τη κερδοφορία μελετήθηκαν με τέσσερα 

εναλλακτικά κριτήρια: CARs, υποκειμενικές εκτιμήσεις των διευθυντών, των 

υποκειμενικών εκτιμήσεων των εμπειρογνωμόνων, στοιχεία εκποίησης. Τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια συσχέτιση μεταξύ της υποκειμενικής και 

αντικειμενικής μέτρησης των επιδόσεων των μετοχών σε σχέση με τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις συναρτήσει των  παραπάνω μεθόδων. Βέβαια αυτό 

έγινε σε διάρκεια χρόνου και όχι απαραιτήτως πάντα από το πρώτο χρόνο. 

Κλείνοντας την ενότητα των ερευνών το 2009-2010 οι Παπαδάκης & 

Θάνος74  πραγματοποίησαν μια έρευνα για τη περίοδο 1997-2003 με βάση το 

χρηματιστήριο Αθηνών απευθυνόμενοι σε 50 εγχώριες εξαγορές 

εντασσόμενοι σε 14 βιομηχανικούς τομείς, διαπίστωσαν ότι η μέτρηση της 

απόδοσης των εξαγορών προς τις μετοχές και τη κερδοφορία μπορεί να 

μετρηθεί και να προσδιοριστεί καλύτερα όταν υπάρχουν πολλαπλά κριτήρια 

υποστήριξης, όπως είναι το accounting based measures, το CARs και το 

managers subjective assessment. Η ποικιλία μετρήσεων οδηγεί σε 

αντικειμενικότερα και αποτελεσματικότερα συμπεράσματα και 

ουσιαστικότερες διαπιστώσεις.   

                                                           
73 Schoenberg, R. (2006). ‘Measuring the performance of corporate acquisitions: an empirical 

comparison of alternative metrics’, British Journal of Management, 17, pp. 361–370 

74 Παπαδάκης, Β., και Θάνος, Ι.(2009) «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Η Ελληνική Εμπειρία», 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ, σελ. 97-100 
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Οι Rossi & Volpin (2004)75 διεξήγαγαν συγκριτική μελέτη 47 χωρών 

με βάση συγχωνεύσεις και εξαγορές καταλήγοντας στο συμπέρασμά ότι σε 

διασυνοριακές συμφωνίες, οι στόχοι προέρχονται συνήθως από χώρες με 

φτωχότερη προστασία επενδυτών από ότι οι  χώρες - αγοραστές , γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη βελτίωση του βαθμού προστασίας των επενδυτών μέσα στις 

επιχειρήσεις –στόχους. 

Οι Pilloff & Santomero (2004)76 καταλήγουν ότι τα εμπειρικά στοιχεία 

δείχνουν σαφώς ότι, κατά μέσο όρο δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση 

της αξίας ή της απόδοσης από τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων. 

Οι Shleifer & Vishny (2003)77 καταλήγουν τα βασικά συστατικά του 

μοντέλου είναι οι σχετικές εκτιμήσεις της συγχώνευσης στις  επιχειρήσεις και 

την αντίληψη της αγοράς για τις συνεργίες από το συνδυασμό. Το μοντέλο 

εξηγεί ποιος αποκτά ποιον, την  επιλογή του μέσου πληρωμής, τις συνέπειες 

της αποτίμησης συγχωνεύσεων, και τα κύματα συγχωνεύσεων.  

Στον Παρακάτω Πίνακα 3 φαίνεται μία σύνοψη των αναλυθέντων 

ερευνών και των αποτελεσμάτων τους.  

  

                                                           
75 Rossi, S., & Volpin, P. F. (2004). Cross-country determinants of mergers and acquisitions. 

Journal of Financial Economics, 74(2), 277-304.  

76 Piloff, S. J., & Santomero, A. M. (1998). The value effects of bank mergers and acquisitions 

(pp. 59-78). Springer US. 
77 Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2003). Stock market driven acquisitions. Journal of financial 

Economics, 70(3), 295-311. 
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Πίνακας 3-Σύνοψη Ερευνών 

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αποτελέσματα 

Dodd & 

Ruback(1977) 

172 προσφορές στις ΗΠΑ από το 

1958-1976 

Οι 124 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς την εξαγορά είχαν απόδοση της 

τάξεως του 2,83% αντίθετα οι 48 που δεν τα 

κατάφεραν είχαν πολύ μικρότερη απόδοση της 

τάξεως του 0,58%.  

Οι 136 που δέχτηκαν τη προσφορά είχαν 

αύξηση της απόδοσης τους της τάξεως του 

20,58% ενώ οι 36 που δεν το αποδέχτηκαν 

επίσης παρουσίασαν αποδόσεις 18,96%. 

Ο πλούτος των μετοχών αυξάνεται λόγω των 

εξαγορών. Η έκβαση της εξαγοράς επηρεάζει 

και την απόδοση.  

Dodd(1980) 

Αντίδραση της αγοράς των ΗΠΑ 

για τη περίοδο 1970-1977 

μελέτησε 151 προτάσεις από τις 

οποίες οι 71 ήταν επιτυχείς και οι 

80 απορρίφθηκαν. 

Οι εταιρείες οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το 

στόχο τους κατέγραψαν αρνητικές επιδόσεις, 

αντίθετα οι εταιρείες που τα κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν την εξαγορά παρουσίασαν 

αυξημένη αύξηση πλούτου. Η ανακοίνωση 

μιας συγχώνευσης επιδρά θετικά στις μετοχές.  

Τραυλός(1987) 

Επιλέχτηκαν δύο δείγματα, ένα για 

δημόσιες προσφορές (36) και ένα 

για επιτυχημένες προτάσεις για 

συγχωνεύσεις με ανταλλαγή 

μετοχών (60) την περίοδο 1972-

1981 στην αγορά των Η.Π.Α. 

Η εξαγορά με δημόσια προσφορά, και κατ’ 

επέκταση με μετρητά, αποφέρει πολύ 

μεγαλύτερο κέρδος στους μετόχους των 

εταιρειών που έκαναν την προσφορά απ’ ότι 

αν πραγματοποιείται συγχώνευση μέσω 

ανταλλαγής μετοχών 

Franks & 

Harris(1989) 

Ερεύνησαν ένα διάστημα 30 ετών 

(1955-1985) στην αγορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο να 

συνδέσουν την ανακοίνωση 

εξαγοράς με πλούτο μετοχών. 

Δείγμα 1058 αγοραζουσών 

εταιρειών 1814 εταιρείες στόχος. 

Επιβεβαιώθηκε ότι η ανακοίνωση και μόνο της 

πρόθεσης εξαγοράς οδηγεί σε αύξηση πλούτου 

των μετοχών. Δεν παρατηρήθηκε το ίδιο για 

τις εταιρείες που εξαγοράστηκαν  

Data & 

Piches(1992) 

Δευτερογενής έρευνα 20 ετών με 

θέμα την αναγνώριση μεταβλητών 

που επηρεάζουν τον πλούτο των 

μετοχών. Συγκέντρωση εμπειρικών 

αποτελεσμάτων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων από αυτές. 

Ο πλούτος των μετόχων τείνει να αυξάνεται 

μετά από ανακοινώσεις συγχωνεύσεων ή 

εξαγορών για τις εταιρείες στόχο. Οι 

αγοράζουσες εταιρείες όχι μόνο δεν έχουν 

αύξηση των μετοχών τους αλλά παρουσιάζουν 

και σημαντική μείωση  
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Flanagan(1996) 

40 περιπτώσεις συγχωνεύσεων 

1972-1990 εντός του ίδιου κλάδου 

και 20 διαφορετικών. 

Οι εταιρείες που συγχωνεύτηκαν με εταιρείες 

διαφορετικών κλάδων παρουσίασαν καλύτερα 

αποτελέσματα από αυτές που συγχωνεύτηκαν 

με εταιρείες στον ίδιο κλάδο. Οι εταιρείες 

στόχοι που συγχωνεύτηκαν στον ίδιο κλάδο 

είχαν θετικότερα αποτελέσματα από την 

αντίθετη περίπτωση 

Πρωτόπαπα, 

Τραυλού & 

Τσαγκαράκη(2003) 

Διερευνά την επίδραση των 

ανακοινώσεων για Ε&Σ στο 

πλούτο των μετοχών. Διάρκεια 

έρευνας 1988-1997. Δείγμα: 2 

δείγματα το 1ο 56 αγοράζουσες και 

16 αγοραζόμενες και το 2ο 46 

αγοράζουσες και 1 αγοραζόμενες. 

Τα συμπεράσματα προβλέπουν θετικές 

έκτακτες αποδόσεις για τις αγοραζόμενες και 

ελαφρώς θετικές για τις αγοράζουσες, πλην 

όμως σε αρκετά μικρότερο βαθμό. Η απόκλιση 

αυτή αποδίδεται στη μη ανταγωνιστικότητα 

της Ελληνικής αγοράς 

McGee, Thomas &  

Wilson(2005) 

Έρευνα σε εταιρείες στις ΗΠΑ σε 

λογιστικά μέτρα σε σχέση με Ε&Σ 

Τα αποτελέσματα των εταιρειών που είναι στο 

χρηματιστήριο και συμμετέχουν βελτιώνονται 

και πριν την έναρξη της διαδικασίας αλλά και 

με την ολοκλήρωση της. Πάντα είναι 

καλύτερα για αγορασθείσα και λιγότερα καλά 

για την εταιρεία που προβαίνει σε αγορά. 

Tuch & O’Sullivan 

(2007) 

233 εξαγοραζόμενες εταιρείες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Το 60% του δείγματος παρουσίασε αρχικά 

θετικά μεγέθη αλλά μέσα σε ένα διάστημα 

5ετίας ανάλογα με τη πορεία τους αυτό 

διαφοροποιήθηκε άλλαξε. 

Zolo & 

Meier(2008) 

Έρευνα σε δείγμα εταιρειών που 

ενεπλάκησαν σε μια εξαγορά 

Διαπίστωσαν ότι το βέλτιστο κριτήριο για τη 

μέτρηση της απόδοσης των Συγχωνεύσεων και 

εξαγορών είναι η εξέλιξη της τιμής της 

μετοχής είτε της εταιρείας στόχου ή της 

απορροφούσας εταιρείας 

Schoenberg(2006) 

61 διασυνοριακές εξαγορές στο 

διάστημα 1988-1990. Μελέτη με 4 

κριτήρια. 

Σε διάρκεια χρόνου οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις δεν αποτελούν δεδομένο 

στοιχείο επηρεασμού της μετοχής 

Παπαδάκης & 

Θάνος 

(2009) 

50 εγχώριες εξαγορές  14 

βιομηχανικοί τομείς. 

Η μέτρηση της απόδοσης των εξαγορών προς 

τις μετοχές και τη κερδοφορία μπορεί να 

μετρηθεί και να προσδιοριστεί καλύτερα όταν 

υπάρχουν πολλαπλά κριτήρια υποστήριξης. 

Rossi & Volpin 

(2004) 

Συγκριτική μελέτη 47 χωρών με 

βάση συγχωνεύσεις και εξαγορές  

Σε διασυνοριακές συμφωνίες, οι στόχοι είναι 

συνήθως από χώρες με φτωχότερη προστασία 

των επενδυτών. Oι διασυνοριακές συναλλαγές 

βελτιώνουν το βαθμό προστασίας των 

επενδυτών μέσα στις επιχειρήσεις –στόχους. 
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Pilloff & 

Santomero (2004) 

Ανασκόπηση δημοσιευμένης 

βιβλιογραφίας 

Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι, 

κατά μέσο όρο δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αύξηση της αξίας ή της απόδοσης 

από τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων. 

 

Shleifer & Vishny 

(2003) 

Εμπειρική ανάλυση Τα βασικά συστατικά του μοντέλου είναι οι 

σχετικές εκτιμήσεις της συγχώνευσης στις  

επιχειρήσεις και την αντίληψη της αγοράς για 

τις συνεργίες από το συνδυασμό. Το μοντέλο 

εξηγεί ποιος αποκτά ποιον, την  επιλογή του 

μέσου πληρωμής, τις συνέπειες της 

αποτίμησης συγχωνεύσεων, και τα κύματα 

συγχωνεύσεων.  
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Κεφάλαιο 5ο 

Δείγμα και Μεθοδολογία 

5.1 Περιγραφή Δείγματος 

Το δείγμα που εξετάζεται περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις προτάσεων 

συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς κατά την περίοδο 2002-

2009. Μια πρόταση συγχώνευσης θεωρείται επιτυχής εάν κατέληξε σε 

πραγματική συγχώνευση και η αγοραζόμενη επιχείρηση απορροφήθηκε 

πλήρως (χάνοντας την οικονομική της υπόσταση) από την αγοράζουσα 

επιχείρηση καθώς και όταν η αγοράζουσα επιχείρηση απέκτησε ένα σημαντικό 

μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της αγοραζόμενης επιχείρησης.  

Πηγή των στοιχείων της ερευνάς είναι οι ανακοινώσεις προτάσεων 

συγχωνεύσεων ή/και εξαγορών που δημοσιεύθηκαν στην οικονομική 

εφημερίδα "Ναυτεμπορική" κατά την περίοδο 2002-2009. Το παραπάνω 

δείγμα περιλαμβάνει συγχωνεύσεις και εξαγορές που η αγοράζουσα 

επιχείρηση ήταν ή δεν ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης στον ημερήσιο Τύπο. 

Για τις αγοραζόμενες έχουμε μόνο επιχειρήσεις που ήταν εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

συγχώνευσης στον ημερήσιο Τύπο.  Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι 

μεταξύ εισηγμένων εταιρειών συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα καθώς και οι 

ημερομηνίες ανακοίνωσης, αλλά και ολοκλήρωσης για λόγους πληρότητας. 

Επίσης στο διάγραμμα φαίνεται και γραφικά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

(68%) ενοποιήσεων πραγματοποιείται μέσω Συγχωνεύσεων. 

Εικόνα 10-Ποσόστωση Σ&Ε στην Ελλάδα 
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Πίνακας 4-Σύνολο Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Α/Α ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΩΤΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

1 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε. 
Εξαγορά 5/1/2009 8/3/2012 

2 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε. 
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. Συγχώνευση 22/10/2010 6/6/2011 

3 
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC 

CO LTD 
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Συγχώνευση 16/11/2009 4/12/2011 

4 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ 

ΣΕ FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε) FOLLI 
FOLLIE GROUP 

FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. και ELMEC 
SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε., 

Συγχώνευση 12/2/2003 1/7/2011 

5 ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. Εξαγορά 19/7/2006 2/19/2009 

6 ATTICA Α.Ε. 
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Εξαγορά 27/2/2008 1/2/2009 

7 

ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ           

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Συγχώνευση 7/4/2008 1/2/2009 

8 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ 
GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 
Συγχώνευση 1/4/2008 11/13/2008 

9 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε KEGO Α.Ε Εξαγορά 19/12/2007 11/10/2008 

10 
UNIBRAIN Α.Ε - HELLAS ON LINE 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
ή BPAIN 

HELLAS ON LINE Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Συγχώνευση 13/8/2007 6/18/2008 

11 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 

Α.Ε. 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Συγχώνευση 12/2/2007 12/20/2007 

12 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Β.Ε.Α.Ε. και ΔΕΛΤΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Συγχώνευση 16/1/2007 10/8/2007 

13 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
MARFIN BANK Α.Τ.Ε. και ΛΑΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 
Συγχώνευση 6/7/2006 9/5/2007 

14 VETERIN A.B.E.E. 
EBIK A.E., ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ 
Α.Β.Ε.Ε. και ELPHARMA A.B.E.E. 

Συγχώνευση 13/11/2006 6/1/2007 

15 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε FANCO A.E. Εξαγορά 29/5/2006 1/10/2007 

16 
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. Συγχώνευση 7/8/2006 12/12/2006 
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17 
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε   

VIVARTIA 

GOODY'S A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
A.E., CHIPITA INTERNATIONAL A.E. 

και ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

Συγχώνευση 19/12/2005 9/7/2006 

18 
INTERINVEST - ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 
NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Συγχώνευση 28/7/2005 7/17/2006 

19 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., FITCO A.E. Εξαγορά 31/1/2006 7/14/2006 

20 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Συγχώνευση 30/6/2005 4/13/2006 

21 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. 
Συγχώνευση 2/9/2005 4/10/2006 

22 
ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Συγχώνευση 2/11/2005 3/28/2006 

23 
PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε 
ΑRROW Α.Ε.Ε.Χ, EΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ. και ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ 
Εξαγορά 18/4/2005 1/9/2006 

24 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε 
Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις 

Α.Ε.Ε.Χ 
Εξαγορά 10/6/2005 12/27/2005 

25 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε FEEDUS Α.Ε.Β.Ε Εξαγορά 29/12/2004 11/28/2005 

26 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. 
Συγχώνευση 17/9/2002 11/17/2005 

27 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 
ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Συγχώνευση 11/6/2004 4/18/2005 

28 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε., 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORINGA.E. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

Συγχώνευση 14/5/2004 12/20/2004 

29 
ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.Ε  ΓΕΚ ΑΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε Συγχώνευση 18/8/2004 12/10/2004 

30 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ FEEDUS 

FEEDUS A.E.B.E Συγχώνευση 5/4/2004 11/23/2004 

31 
ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Α.Ε.Ε.Χ 
ALPHA TRUST ASSET MANAGER 

FUND A.E.E.X. 
Συγχώνευση 4/5/2004 7/22/2004 

32 
COMM GROUP Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 

ΥΠΗΡ. ΜΑΖ. ΕΝΗΜ. & ΕΠΙΚ. 

MARITIME & FINANCIAL 
INVESTMENTS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

και της εισηγμένης MARFIN 
CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ. 

Συγχώνευση 26/5/2003 3/22/2004 

33 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Α.Ε. 
ΕΤΒΑ LEASING Α.Ε Εξαγορά 5/8/2003 1/2/2004 

34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΤΒΑ Α.Ε Εξαγορά 23/6/2003 12/30/2003 
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35 ΛAN-NET A.E.B.E.T. ΛΑΝΤΕΚ Α.Ε., Συγχώνευση 29/7/2003 12/8/2003 

36 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Ε.Χ. Συγχώνευση 1/8/2003 12/5/2003 

37 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ Εξαγορά 21/4/2003 11/18/2003 

38 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Συγχώνευση 17/9/2002 10/8/2003 

39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Εξαγορά 31/5/2003 10/8/2003 

40 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ Συγχώνευση 9/12/2002 4/17/2003 

41 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & 
ΥΓΕΙΑΣ 

Συγχώνευση 2/7/2002 1/13/2003 
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Το συνολικό δείγμα αποτελείται από όλες τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για 

τις οποίες βρέθηκαν ανακοινώσεις στην "Ναυτεμπορική" κατά την περίοδο 

2002-2009. Κατά την περίοδο που ερευνούμε βρέθηκαν συνολικά 101 

ανακοινώσεις επιχειρήσεων (συνολικό δείγμα). Σε αυτό το δείγμα 

περιλαμβάνονται και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στις οποίες οι 

αγοράζουσες επιχειρήσεις απορροφούν ή εξαγοράζουν ποσοστό μικρότερο 

του 50% των αγοραζόμενων επιχειρήσεων. Επίσης, στο δείγμα 

περιλαμβάνονται και οι νέες θυγατρικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν με 

συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων (Joint Ventures).  

Το συνολικό δείγμα διαιρείται σε δύο μικρότερα δείγματα:  

α) το δείγμα με τις αγοράζουσες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χ.Α. και για τις οποίες υπήρξαν ανακοινώσεις συγχώνευσης ή/και εξαγοράς 

άλλων επιχειρήσεων. Συνολικά το δείγμα περιλαμβάνει 68 αγοράζουσες 

επιχειρήσεις (35 αγοράζουσες εισηγμένη και 33 μη εισηγμένη) και  

β) το δείγμα με τις αγοραζόμενες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χ.Α. και για τις οποίες υπήρξαν ανακοινώσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς τους 

από άλλες επιχειρήσεις, συνολικά περιλαμβάνει 35 αγοραζόμενες 

επιχειρήσεις. 

 

Εικόνα 11-Κατανομή Κλάδου Αγοραζουσών 
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Στους παρακάτω Πίνακες παραθέτουμε τους κλάδους από τους οποίους 

προέρχονται οι αγοράζουσες και οι αγοραζόμενες εταιρείες.  

Στον πίνακα 5 φαίνεται ότι το 17,6% των αγοραζουσών εταιρειών είναι  τράπεζες, 

το 14,7% κατασκευές και υλικά κατασκευών, το 10,3% βιομηχανικά προϊόντα και 

ένα ακόμα 10,3% χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Είναι εμφανές ότι  ο 

χρηματοοικονομικός κλάδος ακολούθησε τη γενικότερη παγκόσμια τάση 

ενοποίησης, ενώ ο κατασκευαστικός κλάδος ενοποιήθηκε για να ανταπεξέλθει 

στα κοστοβόρα και γεμάτα προκλήσεις έργα και να εναντιωθεί στον εξωτερικό 

ανταγωνισμό.  

 

Πίνακας 5-Αγοράζουσες εταιρείες ανά Κλάδο 

ΚΛΑΔΟΣ Συχνότητα % 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 12 17.6% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 10 14.7% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7 10.3% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7 10.3% 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6 8.8% 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 6 8.8% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 5 7.4% 

ΕΜΠΟΡΙΟ 3 4.4% 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2 2.9% 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 2.9% 

ΥΓΕΙΑ 2 2.9% 

XHMIKA 2 2.9% 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1 1.5% 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1 1.5% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 1 1.5% 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 1 1.5% 

Σύνολο 68 100.0% 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 το 36,4% των αγοραζόμενων εταιρειών ανήκει στον 

κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το 15,2% στα τρόφιμα-ποτά, το 

9,1% στα προσωπικά και οικιακά αγαθά και το 9,1% στις κατασκευές και υλικά 

κατασκευών. 
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Πίνακας 6-Αγοραζόμενες εταιρείες ανά Κλάδο 

ΚΛΑΔΟΣ Συχνότητα % 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12 36.4% 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 5 15.2% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 9.1% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 3 9.1% 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2 6.1% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 6.1% 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 2 6.1% 

ΧΗΜΙΚΑ 2 6.1% 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 3.0% 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1 3.0% 

Σύνολο 35 100.0% 

 

Από την ανάλυση του δείγματος προκύπτει ότι σε ποσοστό 52% οι  

εισηγμένες εταιρείες ενεπλάκησαν σε Σ&Ε με μη εισηγμένες. Φυσικά στην 

συγκεκριμένη περίοδο υπήρξαν πλήθος συζητήσεων για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, οι οποίες ως επί το πλείστον δεν τελεσφόρησαν λόγω ανεπάρκειας 

κεφαλαίων ή και διάθεσης της μίας εκ των δύο εταιρειών να εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο.  

 

Εικόνα 12-Κατανομή Κλάδου Αγοραζόμενων 
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5.2 Η φιλοσοφία της Έρευνας 

Η φιλοσοφία μιας έρευνας μπορεί να είναι είτε οντολογική, είτε 

θετικιστική, είτε ρεαλιστική. Η οντολογία ως φιλοσοφία έρευνας σχετίζεται με 

τις υπονοούμενες ή σαφείς υποθέσεις των ερευνητών για το πώς 

στοιχειοθετείται η «γνώση». Στην οντολογία επικρατεί η υπόθεση ότι 

μπορούμε να «μάθουμε» μόνο μέσα από τα τελικά αποτελέσματα - «το 

αποτέλεσμα θα φανεί στην πορεία». Η γνώση αποτελείται από ιδέες που 

λειτουργούν, και συχνά μπορούμε να ανακαλύψουμε τι λειτουργεί μόνο 

δοκιμάζοντας κάποια πράγματα και κάνοντας αλλαγές σε καταστάσεις78. 

Ο θετικισμός, ο οποίος αποτελεί και τη φιλοσοφία έρευνας στην 

παρούσα μελέτη, εμπερικλείει στοιχεία τόσο από την επαγωγική προσέγγιση, 

όσο και από την παραγωγική. Για μερικούς συγγραφείς, ο θετικισμός είναι μια 

περιγραφική κατηγορία - μια κατηγορία που περιγράφει μια φιλοσοφική θέση, 

η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή στην έρευνα. Παράλληλα γίνεται μια 

αρκετά σαφής διάκριση μεταξύ θεωρίας και έρευνας. Ο ρόλος της έρευνας 

είναι να ελέγχει τις θεωρίες και να προσφέρει υλικό για την ανάπτυξη των 

νόμων. Ο Plugh (1983), περιγράφει ότι από την εργασία της έρευνας 

συγκεντρώνονται στοιχεία πάνω στα οποία βασίζονται γενικεύσιμες προτάσεις 

οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν. Αλλά και οι δύο αυτές σχέσεις μεταξύ 

θεωρίας και έρευνας ενέχουν το συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση 

παρατηρήσεων μπορεί να γίνει με τρόπο που δεν επηρεάζεται από προ-

υπάρχουσες θεωρίες. Επιπλέον, θεωρητικοί όροι που δεν μπορούν να 

τροποποιηθούν άμεσα από την παρατήρηση δεν θεωρούνται πραγματικά 

επιστημονικοί79. Για να συμβαίνει αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να 

επιδέχονται την ακαμψία της παρατήρησης. 

Η φαινομενολογία τέλος, ασχολείται με το ερώτημα πως τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους και ειδικότερα με ποιο τρόπο ο 

φιλόσοφος αποκλείει τις προκαταλήψεις του στην αντίληψη που έχει για τον 

                                                           
78 Κυριαζόπουλος, Π. και Σαμαντά, Ε. (2011). Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών 

εργασιών. Αθήνα: Σύγχρονη εκδοτική 
79 Αθανασίου, Λ. (2000). Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, Ιωάννινα 
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κόσμο αυτό80. 

Η μέθοδος μιας έρευνας μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Η 

ποσοτική καταλήγει σε ποσοστά και αριθμούς. Η ποιοτική έρευνα «διερευνά 

τα νοήματα και τις αναπαραστάσεις που αποδίδουν τα υποκείμενα σε 

κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες». Παράλληλα στοχεύει «στην 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, 

καταστάσεων και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως 

στα ερωτήματα πώς και γιατί»81. 

Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν την ποσοτική προσέγγιση 

περιγράφουν πρώτα το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ανήκει το υπό μελέτη 

θέμα, προκειμένου να κατανοήσουν τη θέση στην οποία οι άνθρωποι 

επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το φαινόμενο ή τη συμπεριφορά (Boland, 

1985). Οι ποσοτικές μέθοδοι λειτουργούν με την άμεση επαφή ατόμων στο 

περιβάλλον έρευνας, με λεκτικά δεδομένα και παρατήρηση (Van Maanen, 

1979). Όταν η έρευνα έχει να κάνει με την μελέτη του πώς οι άνθρωποι 

βιώνουν μία εμπειρία και ποιες είναι οι απόψεις τους, όταν κανείς εξερευνά 

ένα νέο πεδίο όπου οι έννοιες του δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, όταν κανείς 

εκτιμά αν μια νέα υπηρεσία ή προϊόν είναι εφαρμόσιμα, τότε πρέπει να 

χρησιμοποιεί την μεθοδολογία της ποιοτικής προσέγγισης (Hancock et al, 

2007). 

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική, δεδομένου ότι θα συλλεχθούν 

ποσοτικά στοιχεία. Η ποσοτική έρευνα βασίζεται σε αξιόπιστες, αριθμητικές 

και στατιστικές μετρήσεις του συνολικού πληθυσμού. 

 

5.3 Ερευνητική Προσέγγιση 

Η ερευνητική προσέγγιση μπορεί να είναι είτε παραγωγική είτε 

επαγωγική. Στην παραγωγική προσέγγιση η θεωρία αναπτύσσεται και 

ελέγχεται κυρίως πάνω κάτω στους άξονες της φυσικής επιστημονικής 

                                                           
80 Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας  Αθήνα 
81 Σταθακόπουλος, Β. (2001). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Αθήνα: Σταμούλης   
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προσέγγισης. Σύμφωνα με τον Mingers, (2001, σελ. 240 οπ. αν. 

Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011) «οι νόμοι παρέχουν τη βάση της εξήγησης, 

επιτρέπουν την πρόβλεψη φαινομένων, προμαντεύουν την εμφάνισή τους και 

κατά συνέπεια επιτρέπουν τον έλεγχό τους». Η άλλη προϋπόθεση μιας 

παραγωγικής προσέγγισης είναι ότι ο ερευνητής πρέπει να παραμένει 

αμέτοχος σε όσα παρατηρεί - αυτό λέγεται πιο εύκολα απ' ότι γίνεται, 

δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να υιοθετηθεί ασυναίσθητα μια 

προκατειλημμένη προσέγγιση στην έρευνα, από ισχυρές πεποιθήσεις μέχρι το 

πώς διατυπώνονται οι ερωτήσεις 82 

Η επαγωγική προσέγγιση συγκεντρώνει στοιχεία και στη συνέχεια 

αναπτύσσει τη θεωρία ή αναζητά τη θεωρία στην οποία ταιριάζουν τα στοιχεία 

αυτά. Επίσης η επαγωγική προσέγγιση επιτρέπει στον ερευνητή να προσφέρει 

εναλλακτικές ερμηνείες ενός συγκεκριμένου φαινομένου. 

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί την παραγωγική ερευνητική προσέγγιση 

καθώς ο ερευνητής θα μείνει αμέτοχος σε όσα θα παρατηρήσει.  

 

5.4 Ερευνητική στρατηγική  

Τα πιο σημαντικά είδη έρευνας είναι: 

 Εθνογραφία (Ethnography) 

Η εθνογραφία είναι μία μέθοδος ποιοτικής έρευνας που έχει τις ρίζες της 

στον κλάδο της ανθρωπολογίας και επιχειρεί να περιγράψει τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων για τις διάφορες έννοιες και γεγονότα μέσα στο πλαίσιο που 

λαμβάνουν μέρος. Αυτή η προσέγγιση ποιοτικής έρευνας δεν θέτει ερωτήσεις 

που θα προκαθορίζουν τις απαντήσεις αλλά παράγει υποθέσεις από τις 

πλούσιες περιγραφές των συμμετεχόντων.Η εθνογραφία ως μεθοδολογία 

έρευνας ξεκινά από τον επιστημονικό κλάδο της κοινωνικής και πολιτιστικής 

ανθρωπολογίας, όπου απαιτείται από τον εθνογράφο να περάσει κάποιο 

σημαντικό χρόνο στο πεδίο έρευνας. 

                                                           
82 Κυριαζόπουλος, Π. και Σαμαντά, Ε. (2011). Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών 

εργασιών. Αθήνα: Σύγχρονη εκδοτική 
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 Θεμελιωμένη θεωρία (Grounded theory) 

Χρησιμοποιείται κυρίως στις ποιοτικές μεθόδους. Η κωδικοποίηση των 

ποιοτικών δεδομένων είναι ένα από τα πιο αποφασιστικά στάδια στη 

διαδικασία της ανάλυσης. «Κωδικοποίηση σημαίνει απόδοση νοήματος ή 

πληροφορίας σε τμήματα των δεδομένων άρα συνδέεται άρρηκτα με την 

τμηματοποίηση των δεδομένων (data segmentation)» (Κυριαζόπουλος & 

Σαμαντά, 2011). 

 Μελέτη Περίπτωσης (Case study research) 

Μελέτη Περίπτωσης (Case Study research) είναι83:  

1. μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός στοιχείου που χρησιμοποιείται ή 

αναλύεται  προκειμένου να επεξηγήσει μια θεωρητική άποψη ή αρχή.  

2. μια διαδικασία ή ιστορικό έρευνας στην οποία γίνεται λεπτομερής 

μελέτη της εξέλιξης ενός ατόμου, ομάδας ή κατάστασης μέσα σε μια 

χρονική περίοδο. 

Ο όρος Μελέτη Περίπτωσης έχει δύο νοήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να περιγράψει μια ανάλυση συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως για 

παράδειγμα έναν συγκεκριμένο οργανισμό, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει μια μεθοδολογία έρευνας.  

 Έρευνα Δράσης (Action research) 

Η έρευνα δράσης, είτε επιχειρεί να λύσει άμεσα το πρόβλημα, είτε 

αποτελεί μια στοχαστική διαδικασία σταδιακής επίλυσης προβλημάτων στην 

οποία εμπερικλείονται και τα άτομα που συμμετέχουν. Υπάρχουν λοιπόν δύο 

τύποι έρευνας δράσης: η συμμετοχική έρευνα δράσης και η πρακτική έρευνα 

δράσης84. 

 

                                                           
83 Κυριαζόπουλος, Π. και Σαμαντά, Ε. (2011). Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών 

εργασιών. Αθήνα: Σύγχρονη εκδοτική 
84 Atkins, L & Wallace, S. (2012). Qualitative Research in Education. London: Sage Publications, 

LTD 



78 
 

 Μελέτη πεδίου (Field study) 

«Η Μελέτη Πεδίου είναι η έρευνα για τα μεγαλύτερα κομμάτια 

πολιτιστικής γνώσης». Ο Spradley ορίζει ένα πεδίο (domain) ως την 

«συμβολική κατηγορία που περιέχει άλλες κατηγορίες» (σ.100). Ένα Πεδίο 

λοιπόν, είναι μια συλλογή κατηγοριών, οι οποίες μοιράζονται ένα 

συγκεκριμένο είδος σχέσης.  

Ο ερευνητής ξεκινά με ένα γενικό πρόβλημα ή σημείο εστίασης και αρχίζει 

να μαζεύει τα δεδομένα από ανοικτές ερωτήσεις σε συνεντεύξεις που 

μαγνητοφωνούνται και μεταφέρονται λέξη προς λέξη στο χαρτί με αντιγραφή  

 Πειραματική Έρευνα (experimental research): 

Πραγματοποιείται μέσω της συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων, με 

επιλογή ομάδων όμοιων υποκειμένων, συμπεριφερόμενοι σε αυτές με 

διαφορετικό τρόπο, ελέγχοντας τους σχετικούς παράγοντες και 

καταγράφοντας αντιδράσεις των ομάδων. 

 Έρευνα επισκόπησης 

Μέσα από την έρευνα επισκόπησης, ο ερευνητής αντλεί πληροφορίες από 

τους ερωτώμενους για την καταγραφή του βαθμού ενημέρωσης των γνώσεών 

τους, του ενδιαφέροντος, των απόψεων, και των στάσεων τους απέναντι στο 

εξεταζόμενο θέμα. 

Η παρούσα έρευνα θα είναι πειραματική, καθώς χρησιμοποιώντας τις 

πρωτογενής τιμές του ΧΑΑ θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια 

συμπεράσματα. 

 

5.5 Είδη Έρευνας 

Η έρευνα μπορεί να είναι είτε διερευνητική, είτε συμπερασματική. Η 

διερευνητική έρευνα διεξάγεται για ένα πρόβλημα που δεν έχει καθοριστεί με 

σαφήνεια. Αυτού του είδους η έρευνα βοηθά να καθοριστεί καλύτερα ο 

σχεδιασμός της έρευνας, η μέθοδος συλλογής δεδομένων και η επιλογή των 

θεμάτων. Θα πρέπει μόνο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα με εξαιρετική 



79 
 

προσοχή85. Λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη χαρακτήρα της, η 

διερευνητική έρευνα συχνά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα αντιληπτό 

πρόβλημα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η διερευνητική έρευνα συχνά 

βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα όπως είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ή 

σε ποιοτικές προσεγγίσεις όπως είναι οι άτυπες συζητήσεις με τις ομάδες που 

συμμετέχουν στην έρευνα και τέλος σε πιο επίσημες προσεγγίσεις μέσα από 

τις εις βάθος συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές μεθόδους, περίπτωση 

μελετών ή πιλοτικών μελετών86. Το Διαδίκτυο τέλος, επιτρέπει στις 

διερευνητικές μεθόδους να έχουν και διαδραστικό χαρακτήρα87. 

Η συμπερασματική έρευνα έχει στόχο να παρέχει πληροφορίες που 

είναι χρήσιμες στην εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Τείνει 

να είναι ποσοτικής φύσεως, δηλαδή με τη μορφή αριθμών, τα οποία μπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν και να συνοψισθούν. Η συμπερασματική έρευνα 

στηρίζεται τόσο σε δευτερογενή στοιχεία, ιδιαίτερα στις βάσεις δεδομένων 

που αναλύονται όσο και σε πρωτογενή, που συγκεντρώθηκαν ειδικά για την 

μελέτη. Η συμπερασματική έρευνα μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: την περιγραφική ή στατιστική έρευνα και την αιτιώδη έρευνα88. 

Η παρούσα έρευνα θα είναι συμπερασματική, περιγραφική και 

στατιστική καθώς είναι ποσοτική και καθώς θα εξάγει συμπεράσματα για τη 

διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων σε αντίστοιχες με τη σημερινή 

καταστάσεις.  

 

5.6 Ερευνητική Μέθοδος 

Αφού αναλύθηκαν τόσο το δείγμα όσο και οι σημαντικές πτυχές της 

Ερευνητικής - Μεθοδολογικής προσέγγισης, παρακάτω θα παρουσιαστεί 

                                                           
85 Shields, P. and Rangarjan, N. (2013). A Playbook for Research Methods: Integrating 

Conceptual Frameworks and Project Management. Stillwater, OK: New Forums Press 
86 Shields, P. and Hassan T. (2006). Intermediate Theory: The Missing Link in Successful Student 

Scholarship. Journal of Public Affairs Education. 12(3), 313-334 
87 Babbie, E. (2007). The Practice of Social Research. 11th edition. Belmont CA: Thompson - 

Wadsworth 
88 Neenlankavil, J.P. (2007), International Business Research, ME Sharpe 
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αναλυτικά η Μεθοδολογία της παρούσας μελέτης. 

 Χρησιμοποιώντας την μέθοδο "Ανάλυση Επιχειρηματικών 

Γεγονότων" (event study methodology), όπως περιγράφεται από τους Brown 

και Warner (1980, 1985), ελέγχουμε αν οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται 

κατά την περίοδο ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς. Σημαντικό ρόλο 

στη μεθοδολογία μας παίζουν οι ημερομηνίες ανακοίνωσης της συγχώνευσης 

και εξαγοράς στον ημερήσιο Τύπο.  

Εδώ ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς θεωρείται η ημερομηνία που το επενδυτικό κοινό πληροφορείται την 

απόφαση της επιχείρησης να συγχωνευθεί ή/και να εξαγορασθεί. (ημερομηνία 

πρώτης ανακοίνωσης στο Τύπο της συγχώνευσης ή εξαγοράς). Οι ημερήσιες 

αποδόσεις υπολογίζονται για 151 ημέρες (τ = -135 έως τ = + 15) γύρω από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης και εξαγοράς (τ = 0). Οι 151 

ημέρες συναλλαγών χωρίζονται στην περίοδο προσδιορισμού (τ = -135 έως τ 

= -16) και στην περίοδο του γεγονότος (τ = -15 έως τ = +15). Βάση αυτής της 

προσέγγισης, ουσιαστικά θεωρούμε ότι έως και 15 ημέρες πριν την 

ανακοίνωση η αποδόσεις μιας μετοχής συμβαδίζουν με την πορεία του 

Γενικού Δείκτη Τιμών αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 

(Παραδοχή αποτελεσματικής αγοράς) 

Για να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας αποκλείονται μετοχές που είχαν πολύ μικρό ή ανύπαρκτο 

αριθμό ημερών συναλλαγής. Έτσι, το τελικό δείγμα  περιλαμβάνει 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον 30 

ημερήσιες αποδόσεις κατά την περίοδο προσδιορισμού (τ = -135 έως τ = -16, 

τ = 0 είναι ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης της συγχώνευσης και εξαγοράς). 

Η παραδοχή αυτή λήφθηκε υπόψιν κατά την περιγραφή του παραπάνω 

δείγματος. 
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Για κάθε μετοχή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα της αγοράς (Market 

model),  

Riτ = ai + βi Rmτ, 

για τον υπολογισμό της έκτακτης απόδοσης Εαiτ της μετοχής i την 

ημέρα τ και συμβολίζεται  

ΕΑiτ = Αiτ - Riτ (1) 

Όπου, Αiτ είναι η πραγματική απόδοση της μετοχής i κατά την ημέρα τ 

και Riτ η απόδοση υπολογισμένη με το υπόδειγμα της αγοράς κατά την ημέρα 

τ που θεωρείται η αναμενομένη απόδοση της μετοχής. Δηλαδή, κάθε απόκλιση 

από την αναμενομένη απόδοση είναι έκτακτη. Οι μέσες έκτακτες αποδόσεις  

υπολογίζονται στη περίοδο τ = -15 έως τ = +15 και ελέγχεται η στατιστική 

σημαντικότητά τους. Ο στατιστικός έλεγχος που γίνεται για να διαπιστωθεί αν 

οι μέσες έκτακτες αποδόσεις (ΕΑτ) και οι αθροιστικές μέσες έκτακτες 

αποδόσεις (CAR) είναι ίσες με μηδέν πραγματοποιείται, αντίστοιχα, με τη 

βοήθεια των παρακάτω στατιστικών συντελεστών t του student (i - statistics).  

 

Στατιστικός t (EA) = ΕΑτ / S (ΕΑτ) (2) 

t(CAR)=CARτ/[sqrt(T)*S(EAτ)]  (3) 
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Κεφάλαιο 6ο 

Αποτελέσματα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

που προέκυψαν ακολουθώντας την μεθοδολογία "Ανάλυση Επιχειρηματικών 

Γεγονότων" (event study methodology), όπως αυτή περιεγράφηκε  αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 5. Τα αποτελέσματα παρατίθενται για καθένα από τα δείγματα, 

όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 και αναφέρονται 

επιγραμματικά παρακάτω:   

1.  Τις αγοράζουσες εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρεία 

2. Τις αγοράζουσες μη εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρεία 

3. Συνολικά τις αγοράζουσες και 

4.  Τις αγοραζόμενες (μόνο εισηγμένες) 
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Πίνακας 7-Αγοράζουσες, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Περίοδος Ν Θετικές Αρνητικές ΕΑt% t(ΕΑt) 

-15 35 16 19 0,29% 0.748 

-14 35 16 19 -0,14% -0.407 

-13 35 16 19 0,33% 0.734 

-12 35 14 21 -0,25% -0.820 

-11 35 18 17 0,03% 0.085 

-10 35 18 17 0,15% 0.524 

-9 35 20 15 -0,15% -0.301 

-8 35 13 22 0,18% 0.407 

-7 35 14 21 -0,73% -1.912 

-6 35 14 21 -0,08% -0.222 

-5 35 20 15 0,16% 0.391 

-4 35 17 18 -0,59% -0.891 

-3 35 18 17 0,29% 0.732 

-2 35 24 11 0,65% 2.807 

-1 35 17 18 1,19% 2.218 

0 35 14 21 -0,29% -0.606 

1 35 19 16 0,33% 0.667 

2 35 13 22 -0,47% -1.011 

3 35 18 17 -0,35% -0.916 

4 35 13 22 -0,38% -0.865 

5 35 12 23 -0,73% -1.672 

6 35 17 18 0,17% 0.601 

7 35 18 17 -0,23% -0.765 

8 35 17 18 -0,04% -0.104 

9 35 18 17 -0,25% -0.622 

10 35 16 19 -0,07% -0.128 

11 35 20 15 0,67% 1.394 

12 35 19 16 -0,47% -0.942 

13 35 12 23 -0,75% -1.655 

14 35 19 16 0,71% 1.411 

15 35 17 18 0,32% 0.588 

t(34) = 2.032, a=0.05, δίπλευρος έλεγχος, 35 ο αριθμός των εταιρειών 

CAAR30=-0,004701 t(CAAR30)=-0,8502>t(29) = -2.045, 30 ο 

αριθμός των ημερών 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 7 για τις αγοράζουσες εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο, σε καμία χρονική περίοδο δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση ότι οι μη κανονικές μέσες αποδόσεις των εταιρειών είναι 

ίσες με το μηδέν. Επίσης δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική 

υπόθεση ότι οι μη κανονικές αθροιστικές μέσες αποδόσεις για το χρονικό 

διάστημα των 30 ημερών είναι ίσες με το μηδέν.  

Συνεπώς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το γεγονός της 

ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης δημιούργησε επιπλέον πλούτο στους 

μετόχους, αλλά δεν εμφανίζονται και απώλειες.  
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Πίνακας 8-Αγοράζουσες, μη Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Περίοδος Ν Θετικές Αρνητικές ΕΑt% t(ΕΑt) 

-15 33 20 13 0,41% 0.115 

-14 33 16 17 -0,09% 0.142 

-13 33 18 15 0,49% 0.234 

-12 33 12 21 0,13% 0.276 

-11 33 15 18 -0,18% 0.134 

-10 33 13 20 -0,75% 0.188 

-9 33 11 22 -0,39% 0.162 

-8 33 12 21 -0,87% 0.190 

-7 33 12 21 -0,73% 0.130 

-6 33 18 15 0,19% 0.196 

-5 33 14 19 -0,31% 0.296 

-4 33 18 15 1,16% 0.221 

-3 33 14 19 -0,03% 0.149 

-2 33 11 22 0,03% 0.156 

-1 33 13 20 0,15% 0.229 

0 33 14 19 0,32% 0.195 

1 33 12 21 0,58% 0.381 

2 33 12 21 -0,27% 0.267 

3 33 11 22 -1,99% 0.293 

4 33 15 18 -1,34% 0.294 

5 33 18 15 1,76% 0.276 

6 33 13 20 0,71% 0.237 

7 33 11 22 -0,39% 0.261 

8 33 16 17 0,71% 0.174 

9 33 9 24 -0,86% 0.181 

10 33 14 19 -0,50% 0.134 

11 33 17 16 0,13% 0.153 

12 33 13 20 -1,02% 0.165 

13 33 13 20 -0,16% 0.225 

14 33 10 23 -0,74% 0.133 

15 33 14 19 -0,23% 0.152 

t(34) = 2.032, a=0.05, δίπλευρος έλεγχος, 35 ο αριθμός των εταιρειών 

CAAR30=-0,004701 t(CAAR30)=-0,8502>t(29) = -2.045, 30 ο 

αριθμός των ημερών  
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Σύμφωνα με τον πίνακα 8 για τις αγοράζουσες μη εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο για καμία χρονική περίοδο δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση ότι οι μη κανονικές μέσες αποδόσεις των εταιρειών είναι 

ίσες με το μηδέν. Αντιθέτως, μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική 

υπόθεση ότι οι μη κανονικές αθροιστικές μέσες αποδόσεις για το χρονικό 

διάστημα των 30 ημερών είναι ίσες με το μηδέν.  

Συνεπώς μπορούμε εν μέρει να  ισχυριστούμε ότι το γεγονός της 

ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης επηρέασε αρνητικά τον πλούτο των 

μετόχων όταν η εταιρεία στόχος δεν διαπραγματεύονταν στο ΧΑΑ. Πιθανή 

αιτία η έλλειψη πληροφοριών των μετόχων ως προς την κατάσταση της 

εταιρείας στόχου και η ανασφάλεια που αυτό προκαλούσε. 
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Πίνακας 9-Αγοράζουσες Συνολικά 

Περίοδος Ν Θετικές Αρνητικές ΕΑt% t(ΕΑt) 

-15 68 36 32 0,35% 1.338 

-14 68 32 36 -0,11% -0.413 

-13 68 34 34 0,41% 0.984 

-12 68 26 42 -0,06% -0.148 

-11 68 33 35 -0,07% -0.264 

-10 68 31 37 -0,28% -0.900 

-9 68 31 37 -0,27% -0.757 

-8 68 25 43 -0,33% -0.904 

-7 68 26 42 -0,73% -2.654 

-6 68 32 36 0,05% 0.147 

-5 68 34 34 -0,07% -0.137 

-4 68 35 33 0,26% 0.549 

-3 68 32 36 0,13% 0.447 

-2 68 35 33 0,35% 1.349 

-1 68 30 38 0,69% 1.582 

0 68 28 40 0,01% 0.025 

1 68 31 37 0,45% 0.729 

2 68 25 43 -0,38% -0.815 

3 68 29 39 -1,14% -2.423 

4 68 28 40 -0,85% -1.732 

5 68 30 38 0,48% 1.037 

6 68 30 38 0,43% 1.147 

7 68 29 39 -0,30% -0.737 

8 68 33 35 0,32% 0.984 

9 68 27 41 -0,54% -1.624 

10 68 30 38 -0,28% -0.837 

11 68 37 31 0,41% 1.221 

12 68 32 36 -0,74% -2.084 

13 68 25 43 -0,46% -1.139 

14 68 29 39 0,01% 0.019 

15 68 31 37 0,05% 0.139 

t(67)=2.000, a=0.05, δίπλευρος έλεγχος, 68 ο αριθμός των εταιρειών,  

CAAR30 =-0,02218 t(CAAR30)=-3,699<t(29)=-2.045, 30 ο αριθμός 

των ημερών 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 9 για το σύνολο των αγοραζουσών εταιρειών 

βρέθηκε ότι  για μόνο για μια χρονική περίοδο μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση ότι οι μη κανονικές μέσες αποδόσεις των εταιρειών είναι 

ίσες με το μηδέν. Για την χρονική περίοδο t=12.   

Επίσης  μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι μη 

κανονικές αθροιστικές μέσες αποδόσεις για το χρονικό διάστημα των 30 

ημερών είναι ίσες με το μηδέν. Συνεπώς μπορούμε σε μικρό βαθμό να 

ισχυριστούμε ότι το γεγονός της ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης 

επηρεάζει τον πλούτο των μετόχων αρνητικά. 

Συνοψίζοντας για τις αγοράζουσες, μπορούμε να πούμε ότι στο 

Ελληνικό Χρηματιστήριο η ανακοίνωση μιας Συγχώνευσης/Εξαγοράς, 

επηρεάζει αρνητικά τον πλούτο των μετόχων, περισσότερο δε αν η εταιρεία 

στόχος δεν είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ.  
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Πίνακας 10-Αγοραζόμενες 

Περίοδος Ν Θετικές Αρνητικές ΕΑt% t(ΕΑt) 

-15 33 16 17 16,24% 0.587 

-14 33 11 22 0,61% 0.128 

-13 33 12 21 0,89% 0.346 

-12 33 15 18 0,39% 0.109 

-11 33 23 10 0,75% 0.144 

-10 33 15 18 -0,27% -0.076 

-9 33 9 24 3,01% 0.180 

-8 33 14 19 0,36% 0.083 

-7 33 13 20 -26,10% -0.172 

-6 33 15 18 2,39% 0.194 

-5 33 16 17 -0,68% -0.181 

-4 33 9 24 -0,15% -0.022 

-3 33 17 16 1,90% 0.159 

-2 33 21 12 0,55% 0.125 

-1 33 12 21 -0,74% -0.298 

0 33 19 14 0,84% 0.082 

1 33 12 21 0,50% 0.122 

2 33 18 15 0,60% 0.077 

3 33 17 16 1,04% 0.140 

4 33 21 12 1,92% 0.203 

5 33 14 19 1,15% 0.182 

6 33 14 19 -8,84% -0.154 

7 33 14 19 -0,09% -0.024 

8 33 17 16 -0,10% -0.043 

9 33 20 13 0,82% 0.119 

10 33 12 21 0,13% 0.065 

11 33 15 18 1,10% 0.220 

12 33 23 10 0,95% 0.215 

13 33 18 15 0,40% 0.240 

14 33 24 9 1,68% 0.208 

15 33 10 23 1,94% 0.167 

t(32)=2.037, a=0.05, δίπλευρος έλεγχος, 33 ο αριθμός των εταιρειών,  

CAAR30 =0,031574 t(CAAR30)=3,53>t(29)=2.045, 30 ο αριθμός 

των ημερών 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 10 για τις αγοραζόμενες εταιρείες, για καμία 

χρονική περίοδο δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι 

μη κανονικές μέσες αποδόσεις των εταιρειών είναι ίσες με το μηδέν. Επίσης  

μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι οι μη κανονικές 

αθροιστικές μέσες αποδόσεις για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών είναι 

ίσες με το μηδέν. Συνεπώς μπορούμε σε μικρό βαθμό  να ισχυριστούμε ότι το 

γεγονός της ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης επηρεάζει τον πλούτο 

των μετόχων θετικά.  

Με βάση τα παραπάνω, η ανακοίνωση μιας Συγχώνευσης/Εξαγοράς 

επηρεάζει ελαφρώς θετικά τον πλούτο των μετόχων. 
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Κεφάλαιο 7ο 

Συμπεράσματα  

Από την παραπάνω ανάλυση βρέθηκε ότι για το σύνολο των εταιρειών 

που ερευνήθηκαν από τη μια δεν είναι δυνατόν να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση και από την άλλη ότι οι μη κανονικές μέσες αποδόσεις των εταιρειών 

είναι ίσες με το μηδέν.   

Επιπλέον για τις αγοράζουσες εισηγμένη στο χρηματιστήριο βρέθηκε 

ότι το γεγονός της ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης δεν δημιούργησε 

επιπλέον πλούτο στους μετόχους. Ακόμα για τις αγοράζουσες μη εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο βρέθηκε ότι το γεγονός της ανακοίνωσης της 

εξαγοράς/συγχώνευσης επηρέασε αρνητικά τον πλούτο των μετόχων.  

Τέλος για τις αγοραζόμενες, βρέθηκε ότι το γεγονός της ανακοίνωσης 

της εξαγοράς/συγχώνευσης επηρέασε τον πλούτο των μετόχων θετικά. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να ερμηνευθούν λόγω της μικρής οικονομίας 

της Ελλάδος αλλά και της στρέβλωσης που υπάρχει σε διάφορους 

οικονομικούς τομείς της χώρας, ολιγοπώλια, κλειστή αγορά.  

Στη συνέχεια και με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα γίνει μια 

προσπάθεια συσχέτισης προγενέστερων αποτελεσμάτων ερευνών με τα 

ευρήματα της παρούσας. Αρχικά τα ευρήματα της παρούσας που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: α) Οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις που εξαγόρασαν μια άλλη εισηγμένη εταιρεία μετά την 

ανακοίνωση της εξαγοράς/συγχώνευσης δεν παρουσίασαν επιπλέον πλούτο 

για τους μετόχους τους, β) Οι αγοράζουσες μη εισηγμένες επιχειρήσεις 

παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με το πλούτο των μετοχών μετά την 

ανακοίνωση της εξαγοράς/συγχώνευσης τους, γ)  Τέλος, οι αγοραζόμενες που 

ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο επηρέασαν τον πλούτο των μετόχων 

θετικά. Στη συνέχεια θα παρατεθεί αρχικά ένας Πίνακας με τις άλλες έρευνες 

ώστε να εξαχθούν βάση αυτών συγκριτικά αποτελέσματα για τη παρούσα 

μελέτη. 
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Η παρούσα έρευνα συνάδει με τις προγενέστερες δηλαδή η εταιρείας 

στόχος βιώνει καλύτερες αποδώσεις σε επίπεδο μετοχών, λόγω του ότι για 

τους επενδυτές μετά την εξαγορά της ενισχύει τη θέση της, αντίθετα οι 

αγοράζουσες δεν έχουν πάντα θετικό πρόσημο να καταδείξουν πράγμα που 

σχετίζεται από τη μια με το εξωτερικό περιβάλλον και από την άλλη με την 

ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας.  

Στον Παρακάτω Πίνακα φαίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας εργασίας με τις σχετικές με αυτή αρθρογραφίας. 

Πίνακας 11-Σύγκριση Αποτελεσμάτων 

Έρευνα 
Αγοράζουσες 

Συνολικά 

Αγοράζουσες 

Εισηγμένη 

Αγοράζουσες 

μη 

Εισηγμένη 

Αγοραζόμενες 

Παπακωνσταντίνου 

(2013) 
0 0 - + 

Dodd & Ruback (1977) +     + 
Frank & Harris (1989) +     0 

Data & Piches(1992) -     + 
Πρωτόπαπα, Τραυλού 

& Τσαγκαράκη(2003) +     + 
McGee, Thomas & 

Wilson (2005) 
0     + 

 

- Αρνητικές Έκτακτες αποδόσεις 

+ Θετικές Έκτακτες αποδόσεις 

0 Δεν επηρεάστηκε 
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Η παρούσα έρευνα σε σχέση με τις προαναφερόμενες έρευνες και 

ειδικά των Πρωτόπαπα, Τραυλού & Τσαγκαράκη(2003) όπου είναι παρόμοια 

έρευνα για την Ελλάδα σε μια άλλη χρονική περίοδο, συνάδει πλήρως στο ότι 

οι αγοραζόμενες εταιρείες έχουν αισθητά καλύτερα αποτελέσματα ενώ όταν 

εξαγοράζουν το πρόσημο είναι είτε ελαφρώς θετικό είτε ακόμα και αρνητικό. 

Οι επενδυτές καθορίζουν τη παρούσα διαφοροποίηση ενώ σημαίνον ρόλο 

έχουν η αγορά, οι ανταγωνιστικές και κλαδικές πιέσεις οι ευρύτερες 

διαφοροποιήσεις σε όλα τα επίπεδα που έχει μια οικονομία να καταδείξει 

έναντι μιας άλλης.  

Η επιστημονική προσθήκη της παρούσας έρευνας έγκειται στην 

ανάλυση των αγοραζουσών εταιρειών, όπου εν μέρει αποσαφηνίζει την 

προέλευση του ελαφρώς αρνητικού πρόσημου στις έκτακτες αποδόσεις των 

αγοραζουσών εταιρειών. Καθώς φαίνεται πως οι αντιδράσεις της αγοράς στην 

ανακοίνωση μιας συγχώνευσης με μια μη εισηγμένη εταιρεία επηρεάζει 

αρνητικά των πλούτο των μετόχων. Για τις αγοραζόμενες εταιρείες, όλες 

σχεδόν οι μελέτες συγκλίνουν στην άποψη πως η ανακοίνωση μιας εξαγοράς 

ενισχύει τον πλούτο των μετόχων. 

Παρατηρήθηκε ότι ανάλογα με τη χρονική περίοδο υπάρχουν σχετικές 

διαφοροποιήσεις στην επίδραση στην τιμή των μετοχών. Για παράδειγμα η 

έρευνα των Zolo & Meier (2008) που είναι στην έναρξη της κρίσης, δείχνει 

ότι τα δεδομένα μιας εξαγοράς γίνονται από την αγορά πιο εύκολα αποδεκτά, 

δεδομένης της ισχυροποίησης που δίνει σε δυο εταιρείες η διαδικασίας της 

ένωσης. Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι και η παρούσα έρευνα 

πιστοποίησε τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών, όμως αυτά τα 

αποτελέσματα δεδομένων των συνθηκών που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, 

είναι προσαρμοσμένα στη κατάσταση της χώρας, το ίδιο ζήτημα μπορεί 

ανάλογα με την περίοδο που θα μελετηθεί, τις ανταγωνιστικές πιέσεις, τις 

έξωθεν δυνάμεις να παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα και να εξάγει 

διαφορετικά αποτελέσματα.  

Στο μέλλον προτείνετε να γίνει παρόμοια έρευνα στην Ελλάδα υπό το 

πρίσμα διαφορετικών συνθηκών ώστε να υπάρξει εκ νέου ένα αποτέλεσμα που 
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συγκρινόμενο με παρελθόντα αποτελέσματα να οδηγήσει σε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα για ένα βάθος χρόνου 10ετίας.  
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Κεφάλαιο 8ο 

Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από 8 Κεφάλαια. Βασικός 

σκοπός της ήταν να προσεγγίσει γενικότερα τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

αλλά και ειδικότερα την επίδραση αυτών στον πλούτο των μετόχων. 

Αρχικά με στόχο να γίνει αντιληπτή η γενικότερη οικονομική 

κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο παρουσιάστηκαν 

τα οικονομικά φαινόμενα που οδήγησαν αρχικά τις ΗΠΑ και εν συνεχεία την 

Ευρώπη και την Ελλάδα στην ύφεση. Παρουσιάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις, 

της οικονομικής κρίσης στην δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. 

Στο επίκεντρο της εργασίας βρέθηκαν οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. 

Προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τη σημασία αλλά και τα αίτια πίσω 

από αυτές τις εταιρικές στρατηγικές, αρχικά παρουσιάστηκαν οι ορισμοί αλλά 

και τα κίνητρα πίσω από τις Σ&Ε. Εν συνεχεία δόθηκε έμφαση στους τρόπους 

με τους οποίους οι επιχειρήσεις ολοκληρώνουν τις Σ&Ε ενώ παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά και τα στάδια ανάπτυξής τους. Τέλος σημαντικό κομμάτι 

αποτέλεσε και η ανάλυση των αιτιών αποτυχίας τους. 

Ακολουθώντας την τάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναλύθηκαν τα 

κύματα Σ&Ε, ενώ κατηγοριοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους και οι τύποι 

των Σ&Ε. Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία Σ&Ε 

έγινε μια μικρή ανάλυση στον Τραπεζικό κλάδο, όπου παρουσιάζονται οι 

περισσότερες Σ&Ε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν 

γίνει ανασκόπηση των έως τώρα ερευνών κρίθηκε σκόπιμο να ορισθεί, πάντα 

με βάση τη βιβλιογραφία, η αποτελεσματική αγορά. 

Στο κεφάλαιο 4, συνοψίζεται ένα μέρος της πολύ μεγάλης 

βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας πάνω στις Σ&Ε. Επιλέχθηκαν τόσο άρθρα που 

έχουν συμβάλει καταλυτικά στην μελέτη των Σ&Ε όσο και πιο πρόσφατα 

άρθρα με συναφή με την παρούσα εργασία θέματα. Προκειμένου ο 

αναγνώστης να έχει μία συγκεντρωτική πληροφορία πάνω στην αρθρογραφία 

που μελετήθηκε εισήχθη ο Πίνακας 3. 
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Η παρούσα εργασία είναι ποσοτική και στατιστικής φύσεως. 

Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα από το ΧΑΑ αλλά και τον ημερήσιο 

τύπο. Στο κεφάλαιο 5 αρχικά ορίστηκε το δείγμα ενώ παράλληλα δόθηκαν 

βασικά στοιχεία για τη φιλοσοφία της έρευνας αλλά και τις διάφορες 

επιστημονικές μεθόδους που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Η μεθοδολογία 

που επιλέχθηκε ήταν η "Ανάλυση Επιχειρηματικών Γεγονότων" (Event Study 

Methodology), όπου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές αντίστοιχες με την 

παρούσα έρευνες. 

Στο 6ο Κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών 

αποτελεσμάτων με πίνακες και σύντομο στατιστικό σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων. 

Το κεφάλαιο Συμπεράσματα αναλύει επιπλέον τα στατιστικά δεδομένα, 

αυτή τη φορά με το οικονομικό πρίσμα ερμηνεύοντας τις μεταβολές της 

αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο συγκριτικός Πίνακας που παρατίθεται και 

μπορεί κανείς, οπτικά να κατανοήσει της ομοιότητες αλλά και τις διαφορές της 

παρούσας εργασίας με άλλες συναφείς. 

Τέλος μέσα σε λιγότερο από δύο σελίδες συνοψίζεται η εργασία 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Επίδραση στον Πλούτο των Μετόχων, ενώ 

ακολούθως παρουσιάζεται η διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία καθώς και το 

Παράρτημα. 
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ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ           

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
7/4/2008 

ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1/4/2008 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε 
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 19/12/2007 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 

Α.Ε. (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
12/2/2007 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 16/1/2007 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6/7/2006 

VETERIN A.B.E.E. (ALAPIS) ΥΓΕΙΑ 13/11/2006 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 
29/5/2006 

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
7/8/2006 

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε   

VIVARTIA 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
19/12/2005 

INTERINVEST - ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
28/7/2005 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 31/1/2006 
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ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
30/6/2005 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2/9/2005 

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ 

- ALAPIS) 

XHMIKA 2/11/2005 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε.  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 10/6/2005 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 29/12/2004 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΕΣ 17/9/2002 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11/6/2004 

 ΓΕΚ ΑΕ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
18/8/2004 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ FEEDUS 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 
5/4/2004 

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Α.Ε.Ε.Χ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
4/5/2004 

COMM GROUP Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 

ΥΠΗΡ. ΜΑΖ. ΕΝΗΜ. & ΕΠΙΚ.  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
26/5/2003 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Α.Ε. 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5/8/2003 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 23/6/2003 

ΛAN-NET A.E.B.E.T.  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 29/7/2003 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1/8/2003 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε.  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 21/4/2003 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 31/5/2003 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2/7/2002 

INFOQUEST ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 28/9/2007 

UNIBRAIN Α.Ε - HELLAS ON 

LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13/8/2007 

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝ. 

ΜΕΤΑΦΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

9/7/2009 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

15/9/2009 
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ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕ ΣΕ  

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

Α.Τ.Ε.Ν.Ε  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
19/12/2008 

INTERFISH 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 29/6/2007 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8/8/2008 

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑ 27/12/2007 

VIVERE ENTERTAINMENT 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΟ 5/4/2007 

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

20/7/2007 

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. 

& ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

18/4/2007 

ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε   23/8/2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ 

Α.Ε 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 23/12/2005 

PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 22/6/2006 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

16/6/2005 

EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.,  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
19/10/2004 

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1/7/2004 

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε 
  13/6/2005 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
28/7/2005 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 13/5/2005 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α.Ε.Β.Ε. 
ΧΗΜΙΚΑ 2/3/2004 

MICROLAND COMPUTERS 

A.E.B.E. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10/1/2005 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 
6/10/2004 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH 

SNT A.E. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 15/1/2003 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
10/6/2002 

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Α.Ε.Ε 
ΕΜΠΟΡΙΟ 31/12/2001 

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε   21/3/2002 

F.G. EUROPE A.Ε 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 
6/11/2002 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

16/5/2002 

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
20/6/2002 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 

Α.Ε.Γ.Ε. 
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 22/5/2002 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
4/3/2002 

VIVERE ENTERTAINMENT 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΟ 16/5/2002 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
20/5/2002 

FANCO A.E 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 
2/5/2002 

 

 


