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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική απελευθέρωση με διευρυμένες
και παγκοσμιοποιημένες αγορές, αδυσώπητο ανταγωνισμό, νέα ισχυρά νομίσματα (Ευρώ),
απελευθερωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και τεράστια ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια,
που είναι σε θέση να ορίζουν την τύχη της παγκόσμιας οικονομίας και ολόκληρων κρατών. Είναι
μια εποχή που κυριαρχείται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής
και των επικοινωνιών, όπου η διάδοση της γνώσης και των πληροφοριών είναι απαραίτητο
στοιχείο επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι Εξαγορές και
Συγχωνεύσεις ως εργαλείο της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, χαρακτηρίζονται ως ανάγκη παρά
ως επιλογή. Η έξαρση που παρατηρείται, τόσο στον αριθμό, όσο και στο μέγεθος των εταιρειών
που εμπλέκονται στις σύγχρονες Ε&Σ, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια τους να βελτιστοποιήσουν
το χαρτοφυλάκιο τους, να αυξήσουν τα κέρδη, να μειώσουν τα κόστη, να δημιουργήσουν ισχυρές
οικονομικές βάσεις, να αποκτήσουν τεχνολογία και τεχνογνωσία και εντέλει να επιβιώσουν. Έτσι
στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται να αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των Εξαγορών και
Συγχωνεύσεων στον επιχειρηματικό κλάδο. Αναλύονται και ταξινομούνται τα είδη των Ε&Σ, τα
οφέλη και τα κίνητρα των επιχειρήσεων καθώς και οι πραγματοποιούμενες συνέργιες. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον ρόλο και την επίδραση της εταιρικής κουλτούρας στις Ε&Σ. Στη συνέχεια
μελετάται το αντικείμενο των Ε&Σ στον κλάδο των αερομεταφορών και εξετάζεται με μορφή Case
Study η πρόσφατη περίπτωση Εξαγοράς της Olympic Air από την Aegean Airlines. Αναλύονται οι
συνθήκες που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2010-2014 και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με
την επίδραση της εξαγοράς στο επίπεδο εξυπηρέτησης της Aegean. Επιπλέον γίνεται αξιολόγηση
της επιτυχίας της εξαγοράς με τη μεθοδολογία ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων.
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