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Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΕΩΝ 

(ΤΓΧΩΝΕΤΕΩΝ & ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΩΝ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Σα υπζρ και τα κατά των αναδιαρκρώςεων, αλλά και το κφριο πρόβλθμα με τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ ομίλων ςτθν Ελλθνικι Χρθματιςτθριακι Αγορά 

     

ε γενικζσ γραμμζσ ωσ εν γζνει επιχειρθματικι απόφαςθ μιασ διοίκθςθσ, τόςο από 

διοικθτικι όςο και από χρθματοοικονομικι άποψθ, ίςωσ να είναι ορκολογικό ζνασ όμιλοσ 

επιχειριςεων να αναηθτεί και να δθμιουργεί ςυνζργειεσ, να μεταφζρει τθ διαπραγμάτευςι 

του ςε ζνα μεγαλφτερο χρθματιςτιριο ι να μεταςχθματίηεται ριηικά μζςω ςυγχωνεφςεων ι 

/ και απορροφιςεων κυγατρικϊν εταιριϊν. Σα τελευταία όμωσ αρκετά χρόνια, και 

αςφαλϊσ όχι μόνο ςτθ διάρκεια τθσ πρόςφατθσ κρίςθσ και φφεςθσ ςτθν Ελλάδα, μια τζτοια 

κίνθςθ δεν φαίνεται να “κάνει τθ διαφορά” ςε χρθματιςτθριακό επίπεδο, δθλαδι ςε 

επίπεδο αξίασ ςτο Χρθματιςτιριο. Αντίκετα φαίνεται να αναγνωρίηεται περιςςότερο ωσ 

μια κίνθςθ “μετριοπάκειασ”, αν όχι άμυνασ, και λιγότερο ωσ μια κίνθςθ ανάπτυξθσ και 

ζνδειξθσ ιςχυρών προοπτικών βάςει τθσ πορείασ των τιμϊν των αντίςτοιχων μετοχϊν. 

Ενδεικτικά, θ τελευταία κίνθςθ του Ομίλου Μυτιλθναίου να ενοποιιςει μζςω 

απορρόφθςθσ ζναν αρικμό εταιριϊν του (κακϊσ και ειςθγμζνων) αποτζλεςε μία ακόμθ 

πράξθ ςτισ τόςεσ πολλζσ που ζχει βιϊςει το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο κατά τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ. Δθλαδι να παρατθρείται το φαινόμενο ςτισ καλζσ εποχζσ να “ανοίγουν” τα 

επιχειρθματικά ςχιματα ώςτε να αναδεικνφονται αξίεσ και ςτισ δφςκολεσ εποχζσ, ι 

ακραίεσ ςυγκυρίεσ, να “μαηεφονται” τα εν λόγω ςχιματα λόγω χαμθλότερθσ ηιτθςθσ 

αλλά και για λόγουσ εξοικονόμθςθσ λειτουργικοφ κόςτουσ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

“ΚΑΛΕ ΕΠΟΧΕ” “ΜΗ ΕΥΝΟΪΚΕ ΕΠΟΧΕ” 

Δθμιουργία ξεχωριςτϊν κυγατρικϊν 
Ζμφαςθ ςτθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ μζςω 

μεταςχθματιςμοφ ομίλων 

Αυτόνομθ ειςαγωγι εταιριϊν ςτο Χρθματιςτιριο 
Ενοποίθςθ των ταμειακϊν ροϊν για λόγουσ 

μεγαλφτερθσ ρευςτότθτασ 

Χαμθλι ζμφαςθ ςε ενδο-ομιλικζσ ςυνζργειεσ 
Επιδίωξθ καλφτερθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ 

(credit rating) μζςω ενιαίων ςχθμάτων 

Μεγαλφτερο “άπλωμα” των επιχειρθματικϊν δομϊν Ζμφαςθ ςτθν κακετοποιθμζνθ διαχείριςθ κινδφνων 

 Μεγαλφτερο “μάηεμα” των επιχειρθματικϊν δομϊν 
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Πρόςφατα παραδείγματα επίςθσ τζτοιων επιχειρθματικϊν κινιςεων ςτθν Ελλθνικι αγορά, 

αποτζλεςαν θ ςυγκζντρωςθ του κλάδου του λιανεμπορίου, ενϊ ςε επίπεδο ειςθγμζνων 

εταιριϊν μποροφν να αναφερκοφν ο μεταςχθματιςμόσ του Ομίλου Βιοχάλκο, θ 

αναδιάρκρωςθ των δφο βαςικϊν εταιριϊν του κλάδου τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ αλλά και οι 

εςωτερικζσ, δραςτικζσ, αναδιαρκρϊςεισ των 4 ςυςτθμικϊν τραπεηικϊν ομίλων με τα 

προγράμματα πϊλθςθσ των κυγατρικϊν τουσ εταιριϊν μεταξφ άλλων. 

 

Ασ εξετάςουμε όμωσ αναλυτικότερα τι μπορεί να υποδθλϊνουν αλλά και εκ των 

πραγμάτων τι μπορεί να ςθμαίνουν τζτοιου είδουσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ ι εταιρικζσ 

πράξεισ: 

 

 Καταρχιν το γεγονόσ ότι ζνασ επιχειρθματικόσ όμιλοσ “μαηεφεται” ςε δφςκολεσ 

εποχζσ μπορεί μεν να υποδθλϊνει ότι κα υπάρξουν μελλοντικζσ ωφζλειεσ και 

ςυνζργειεσ για τον όμιλο ςτο μζλλον, αλλά από τθν άλλθ πλευρά, χρθματιςτθριακά 

δθλαδι ωσ μινυμα προσ τθν αγορά κακϊσ και απζναντι προσ τουσ επενδυτζσ, 

μάλλον υποδθλώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλθμα που πρζπει να επιλυκεί με τθ 

ςυγκζντρωςθ του εν λόγω ομίλου. 

 Επίςθσ αν μια εταιρία διακζτει πραγματικά πολφ καλζσ προοπτικζσ ςε 

χρθματοοικονομικό επίπεδο, δεν είναι προτιμότερο να είναι αυτόνομα ειςθγμζνθ 

ςε ζνα χρθματιςτιριο προκειμζνου να αποκτιςει ολόκλθρθ τθ δυνθτικι 

υπεραξία από τουσ επενδυτζσ που κα αναγνωρίςουν και κα επιβραβεφςουν τισ 

εν λόγω προοπτικζσ; Αντικζτωσ, “κατάργθςθ” μιασ ειςθγμζνθσ επιχείρθςθσ και 

μετατροπι τθσ ςε ενδο-ομιλικό επιχειρθματικό τομζα αποτελεί ζμμεςθ παραδοχι 

ότι θ εν λόγω, πρϊθν πια, εταιρία ςτερείται ςθμαντικϊν προοπτικϊν. 

 Αςφαλϊσ ζνασ όμιλοσ επιχειριςεων ο οποίοσ διακζτει ολοζνα και λιγότερεσ 

ειςθγμζνεσ εταιρίεσ ςε ζνα χρθματιςτιριο “ςτζλνει” ςτθν ουςία αρνθτικι ψιφο 

προσ τθν εν λόγω χρθματιςτθριακι αγορά. “τζλνει” με άλλα λόγια το μινυμα ότι θ 

χρθματιςτθριακι αγορά αλλά και θ αντίςτοιχθ οικονομία τθσ δεν ευνοεί και δεν 

προςφζρει πια πρόςφορο ζδαφοσ για τθ δίκαιθ ανάδειξθ αξιϊν ι και υπεραξιϊν. 

Αυτό το γεγονόσ όμωσ αφορά τελικά και τθν αξία που μπορεί να δθμιουργθκεί από 

μια εταιρία ι όμιλο εταιριϊν ςτο εν λόγω χρθματιςτιριο. Όμωσ “φταίει” πάντα το 

χρθματιςτιριο που δεν είναι τόςο “καλό”; Ή ευκφνονται οι ίδιεσ οι προοπτικζσ 

του επιχειρθματικοφ ομίλου που δεν είναι ιδιαίτερα καλζσ και δεν μποροφν να 

αναγνωριςκοφν από τουσ επενδυτζσ όχι μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο χρθματιςτιριο 

αλλά και ςε αρκετά άλλα χρθματιςτιρια; 

 

τθν πράξθ, ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο αλλά και τθν εγχϊρια οικονομία γενικότερα, κα 

μποροφςε να διατυπωκεί θ άποψθ ότι δεν υπάρχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ (“overwhelming 

evidence”) βάςει των οποίων τζτοιου είδουσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ (μεταςχθματιςμοί 

ι αναδιαρκρώςεισ ομίλων) να ςυμβάλλουν ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ των μετόχων. 

Και το γεγονόσ αυτό δεν μπορεί αςφαλϊσ να παραβλεφκεί όταν ζρχεται θ ϊρα οι εν λόγω 
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επιχειρθματικζσ αποφάςεισ να γίνουν αντικείμενο εξζταςθσ και ανάλυςθσ ωσ προσ τθν 

πραγματικι ςκοπιμότθτα και αποτελεςματικότθτά τουσ. 

 

Πράγματι τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλθνικι αγορά υλοποιικθκαν αρκετζσ τζτοιεσ 

αναδιαρκρώςεισ (ςε κλάδουσ όπωσ βιομθχανία, ενζργεια, λιανεμπόριο, ιχκυοκαλλιζργειεσ 

και τράπεηεσ μεταξφ άλλων), αλλά τελικά δεν φάνθκε να δθμιουργοφνται ςθμαντικά 

καλφτερεσ προοπτικζσ ςε επίπεδο αξίασ (αποτίμθςθσ) για τουσ αντίςτοιχουσ ομίλουσ 

επιχειριςεων. Είναι γεγονόσ ότι οι αναδιαρκρϊςεισ ομίλων αποτελοφν ςτθν πράξθ 

χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και δφνανται να αποφζρουν κυρίωσ μακροπρόκεςμα 

χρθματιςτθριακά οφζλθ (ςτθν περίπτωςθ των ειςθγμζνων επιχειρθματικϊν ομίλων). Αυτό 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι απαιτείται μεγάλοσ χρόνοσ για να αποδϊςουν οι κινιςεισ 

αναδιάρκρωςθσ και να γίνουν αντιλθπτζσ ι “χειροπιαςτζσ” οι ςχετικζσ ωφζλειεσ από τουσ 

επενδυτζσ (μάλιςτα εφόςον υπάρξουν τζτοιεσ ωφζλειεσ, κακϊσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

είναι δεδομζνο το αποτζλεςμά τουσ). 

 

Ωσ μια πιο αυςτθρι κριτικι κα μποροφςε να διατυπωκεί ότι με τον τρόπο αυτό οι 

επιχειρθματικοί όμιλοι απλώσ “κερδίηουν χρόνο” χωρίσ να βελτιώνουν εκ των βάκρων τισ 

πραγματικζσ προοπτικζσ τουσ. Για παράδειγμα μιπωσ είναι αποτελεςματικότερο να 

βελτιϊνεισ και να καινοτομείσ πάνω ςε ζνα προϊόν αντί να επιχειρείσ να μεταςχθματίηεισ 

τον ίδιο τον όμιλο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα; Επίςθσ οι προγραμματιςμοί και τα πλάνα 

των εν λόγω αναδιαρκρϊςεων αλλάηουν ςτθν πορεία του χρόνου με αμφίβολεσ 

παρενζργειεσ. τθν πράξθ, μόνο λίγεσ εταιρίεσ ζρχονται να ενθμερϊςουν μετά από 2-3 

χρόνια ωσ προσ το πϊσ εξελίχκθκαν τα οφζλθ των ςυγχωνεφςεων και κατά ςυνζπεια λίγα 

οφζλθ είναι ι φαίνονται μετριςιμα. Για τον παραπάνω λόγο, οι μετοχζσ των αντίςτοιχων 

ομίλων ι μθτρικϊν εταιριϊν δεν αντανακλοφν τα -μάλλον μικρά- τελικά οφζλθ ι εν τζλει τα 

αντανακλοφν με δυςκολία. Οι δε αναλυτζσ επενδυτικϊν τραπεηϊν (μάλλον και “με το δίκιο 

τουσ”) αποφεφγουν να καλφπτουν εταιρίεσ που βρίςκονται ςε υπό εξζλιξθ ςτάδιο 

αναδιάρκρωςθσ με αποτζλεςμα αυτό να ζχει επιπτϊςεισ ςτισ τιμζσ-ςτόχουσ των 

αντίςτοιχων μετοχϊν που είτε δεν ανακοινϊνονται είτε παρουςιάηονται ςυγκρατθμζνεσ. 

 

ε γενικζσ γραμμζσ ςτουσ αναλυτζσ που αξιολογοφν μετοχζσ αρζςει θ όςο το δυνατό πιο 

ςτακερι και διαφανισ δομι ενόσ ειςθγμζνου ομίλου επιχειριςεων. Όςο ςυμβαίνει αυτό 

τόςο καλφτερα είναι τα δεδομζνα χρθματιςτθριακά. Επίςθσ οι ίδιοι οι αναλυτζσ τείνουν να 

κεωροφν για τθ διοίκθςθ ενόσ ομίλου ότι όταν ςυγχωνεφεισ μια κυγατρικι εταιρία είναι 

ςαν να “απορρίπτεισ” τθν ίδια τθσ τθν φπαρξθ, ενςωματϊνοντάσ τθν ςτθ μθτρικι εταιρία. 

Οι μεγάλεσ χρθματιςτθριακζσ αξίεσ δθμιουργοφνται όταν οι επιχειρθματικζσ οντότθτεσ 

είναι “χωριςτζσ”, διαφανείσ και με κακαρι ςτρατθγικι, θ οποία ςτθν πολυπλοκότθτα 

ενόσ ομίλου δεν μπορεί να ξεχωρίςει διότι χάνεται μζςα ςτο ςφνολο. υνεπϊσ οι εν λόγω 

Όμιλοι και οι μετοχζσ τουσ δεν ανακάμπτουν ςε τζτοιο βακμό που να καταρρίπτουν τισ 

ιςτορικζσ τουσ υψθλζσ επιδόςεισ τόςο ςτο Χρθματιςτιριο όςο και από πλευράσ 

χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων. 
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Αςφαλϊσ κάκε αναδιάρκρωςθ ομίλου επιχειριςεων τείνει να είναι διαφορετικι, ενϊ 

ταυτόχρονα υπάρχουν και οριςμζνα κοινά γνωρίςματα μεταξφ τουσ. Ωςτόςο όποιο τφπο 

αναδιάρκρωςθσ κι αν εξετάςει κανείσ, είναι φανερό ότι τα οφζλθ αργοφν να υλοποιθκοφν ι 

δεν υλοποιοφνται ςτο βακμό που αναμζνονται. Αυτό που υπεριςχφει ςτο τζλοσ είναι ότι 

με τουσ μεταςχθματιςμοφσ ομίλων “περνάει” το μινυμα πωσ θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ 

ενόσ ομίλου εταιριών βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Κατά ςυνζπεια, θ χρθματιςτθριακι αγορά 

επιφυλάςςεται για το μζλλον προκειμζνου να αξιολογιςει και να αποτιμιςει τα 

δεδομζνα, αφοφ κοιτάξει τθν τελικι διαμόρφωςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ, θ οποία όμωσ 

μπορεί να αργιςει ι και να πάρει χρόνια ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Επίςθσ όςο μεγαλϊνει 

ζνα ςχιμα ομίλου επιχειριςεων τόςο γίνεται λιγότερο ευζλικτο ςτθν αντιμετϊπιςθ του 

ανταγωνιςμοφ και ςτθ δθμιουργία υπεραπόδοςθσ ι γενικότερα υπεραξίασ. Ίςωσ αν αυτοί 

οι μεταςχθματιςμοί γίνονται ςε καλζσ εποχζσ να δθμιουργοφν χρθματιςτθριακι αξία, αλλά 

ςε δφςκολεσ χρθματιςτθριακά εποχζσ κακίςταται ακόμθ πιο δφςκολο να δθμιουργιςουν 

υψθλζσ χρθματιςτθριακζσ αποδόςεισ εκτόσ αν αναφζρονται ςε ζναν καινοφριο πολφ 

υποςχόμενο κλάδο ι ςε ολιγοπωλιακζσ / μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ. 

     

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD 

VRS (Valuation & Research Specialists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


