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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της αντίδρασης των
χρηµατιστηριακών τιµών των µετοχών κατά την πραγµατοποίηση ανακοίνωσης µίας
εξαγοράς ή συγχώνευσης. Στόχος της µελέτης είναι να διερευνηθεί εάν κατά την
ανακοίνωση των εξαγορών ή των συγχωνεύσεων δηµιουργούνται υπεραποδόσεις για
τις εξαγοράζουσες αλλά και για τις εξαγοραζόµενες εταιρείες και τι ύψους είναι
αυτές. Στην ουσία µελετώνται οι προσδοκίες των επενδυτών σχετικά µε

τα

µελλοντικά κέρδη των εταιρειών που συµµετέχουν στις εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις.
Το δείγµα που θα µελετηθεί αποτελείται από 46 Συγχωνεύσεις ή Εξαγορές , δηλαδή
από 92 εταιρείες ( 46 εξαγοράζουσες και 46 εξαγοραζόµενες) . Οι εταιρείες αυτές
προέρχονται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία,
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος,
Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία
και Ρουµανία) και ανήκουν στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και
Ψυχαγωγίας. Το χρονικό διάστηµα µελέτης είναι από τον Αύγουστο του 2002 έως τον
Αύγουστο του 2012.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µία αναφορά στον κλάδο των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας και την εξέλιξή του και παρουσιάζεται µία θεωρητική
πλευρά των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς αποτελούν έναν από τους
σηµαντικότερους τρόπους ανάπτυξης των επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, παρουσιάζονται
κάποια θεωρητικά στοιχεία που αφορούν τη σηµασία των Συγχωνεύσεων και
Εξαγορών για το σύγχρονο οικονοµικό παγκόσµιο στερέωµα, καθώς και τη συµβολή
τους στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Στο δεύτερο στάδιο, γίνεται µία πιο εκτενής αναφορά σε κάποια συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, όπως είναι διάφοροι ορισµοί που
έχουν δοθεί, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους, τα κίνητρα και οι πιθανοί
λόγοι αποτυχίας τους και παρουσιάζονται κάποια συµπεράσµατα που έχουν
διαπιστωθεί και δηµοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν κυρίως τα κέρδη
που αποκοµίζονται από τέτοιου είδους στρατηγικές κινήσεις.
9

Στο επόµενο στάδιο, αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, περιγράφεται το
ίδιο το δείγµα, και αναλύονται τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται προκειµένου να
διεξαχθούν οι υπεραποδόσεις και η στατιστική σηµαντικότητα αυτών, ούτως ώστε να
προκύψουν τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.
Στο τελευταίο στάδιο, το οποίο αποτελεί και βασικό µέρος της εργασίας, αναλύονται
τα αποτελέσµατα της µελέτης και εξάγονται τα συµπεράσµατα. Το βασικό
συµπέρασµα που προκύπτει, το οποίο συµφωνεί µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι
οι θετικές και στατιστικά σηµαντικές υπεραποδόσεις για τις εξαγοραζόµενες εταιρείες
και οι αρνητικές ή ουδέτερες υπεραποδόσεις για τις εξαγοράζουσες εταιρείες κατά
την πραγµατοποίηση της ανακοίνωσης της εξαγοράς.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο µία έντονη τάση
συγκεντρώσεως από πλευράς των επιχειρήσεων. Αυτή η τάση εκφράζεται κυρίως µε
συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. Σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία οι συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται σε
κύµατα και µάλιστα πολλές φορές και ανά κλάδο (Andrade, Mitchell and Stafford,
2001). Υπήρξαν πέντε περίοδοι έξαρσης του φαινοµένου, δηλαδή πέντε κύµατα
συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το πρώτο κύµα αφορούσε οµοειδείς επιχειρήσεις και
έλαβε χώρα το 1898–1902, οπότε και δηµιουργήθηκαν τα µεγάλα µονοπώλια. Το
δεύτερο κύµα αφορούσε και πάλι επιχειρήσεις οµοειδούς κλάδου και ήταν το 1925–
1930, περίοδος που επικράτησαν τα ολιγοπώλια και οι κάθετες ολοκληρώσεις. Το
τρίτο κύµα, το οποίο οδήγησε και στη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών
συγκροτηµάτων, έγινε το 1966–1968. Τότε είχαµε έξαρση της επέκτασης σε
ασυσχέτιστες δραστηριότητες, λόγω της αυστηρής αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. Το
τέταρτο κύµα έχει ξεκινήσει το 1974 και εκτείνεται µέχρι και το 1989. Σε αυτό το
κύµα παρατηρείται η έντονη επιθυµία των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων τους και έχουµε αρκετές εχθρικές εξαγορές και αποσχίσεις
τµηµάτων ή κλάδων επιχειρήσεων. Τέλος, το πέµπτο κύµα καλύπτει τη δεκαετία του
1990, και συγκεκριµένα τα έτη 1993-1999 και είναι το µεγαλύτερο µέχρι σήµερα από
πλευράς αριθµού συναλλαγών και αξίας. Χαρακτηρίζεται από εξαγορές µε σκοπό την
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη
δηµιουργία πολυεθνικών οργανισµών και την παγκοσµιοποίηση των προϊόντων. Οι
εξαγορές συµβαίνουν συνήθως σε περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης και
χρηµατιστηριακής ευφορίας (µετά από ένα κραχ της αγοράς και µία οικονοµική
ύφεση προκαλούµενα από πόλεµο, ενεργειακή κρίση κ.τ.λ.) Επίσης, τα κύµατα
εξαγορών «τροφοδοτούνται» από νοµικές αλλαγές, όπως απελευθέρωση της αγοράς.
Ακόµα, τα κύµατα εξαγοράς προκαλούνται από ξαφνικές βιοµηχανικές και
τεχνολογικές αλλαγές. Τελικά, η δραστηριότητα των εξαγορών διακόπτεται από µία
ύφεση στην αγορά των µετοχών και µία επακόλουθη περίοδο οικονοµικής ύφεσης
(Martynova and Renneboog, 2008). Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στην Ευρώπη,
τα τελευταία 30 χρόνια οι αµερικανικές εταιρείες έχουν προσπαθήσει µέσω
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συγχωνεύσεων και εξαγορών να εισβάλλουν δυναµικά στο ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό
πεδίο, κάτι τι οποίο έχει προσπαθήσει και η Μεγάλη Βρετανία να κάνει στην
Αµερική. Ιδιαίτερα τη σηµερινή εποχή, που η Ευρώπη βιώνει µία κρίση και µία
έντονη οικονοµική ύφεση, η συγχώνευση – εξαγορά αποτελεί µονόδροµο και λύση
ανάγκης για την επιβίωση πολλών µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων.
Γενικότερα, όµως, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν µία στρατηγική κίνηση
που δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη και σχετικά εύκολη, σε σχέση µε άλλους
τρόπους, ανάπτυξη στις επιχειρήσεις. Αυτό που προσπαθείται χρόνια να µελετηθεί
από πολλούς είναι το «µυστικό» των επιτυχηµένων συγχωνεύσεων – εξαγορών. Και
επίσης, παρ’ όλο που η διεθνής βιβλιογραφία δίνει αυξηµένα ποσοστά αποτυχηµένων
εξαγορών, αξιοσηµείωτο είναι τι είναι αυτό που κάνει τις εταιρείες να εξακολουθούν
να προτιµούν τις συγχωνεύσεις – εξαγορές ως στρατηγική ανάπτυξης.
Φυσικά, για την έκβαση µίας συγχώνευσης – εξαγοράς ρόλο παίζουν και εξωτερικοί
παράγοντες, όπως οι οικονοµικές συγκυρίες και η κατάσταση του κλάδου στον οποίο
πραγµατοποιούνται. Θεώρησα, λοιπόν, σκόπιµο να παραθέσω κάποια πράγµατα για
την καλύτερη κατανόηση του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και
Ψυχαγωγίας πριν πάµε να µελετήσουµε τις συγχωνεύσεις – εξαγορές που αφορούν το
συγκεκριµένο κλάδο.
Ο κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε. ή Media) έχει δύο βασικούς
τοµείς εργασιών, τα Έντυπα (εφηµερίδες - περιοδικά) και τα Ηλεκτρονικά Μέσα
(ραδιόφωνο, τηλεόραση, internet), οι οποίοι υποδιαιρούνται σε εξειδικευµένες
δραστηριότητες ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Τα ΜΜΕ καλύπτουν
σηµαντικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, όπως η ενηµέρωση, η γνώση, η
ψυχαγωγία, η κοινωνικότητα ή η ένταξη σε οµάδες, αλλά παράλληλα αποτελούν και
ισχυρότατα µέσα διαµόρφωσης και επιβολής αξιών, πεποιθήσεων, καταναλωτικών
προτύπων και σχέσεων µεταξύ κοινωνικών οµάδων ή µεταξύ κράτους-πολιτών. Η
ιδιαιτερότητα αυτή των προϊόντων του κλάδου θέτει σηµαντικά προβλήµατα ηθικής
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες και σοβαρής σύγκρουσης µεταξύ
των συµφερόντων των εκδοτών-επιχειρηµατιών και του κοινωνικού συνόλου. Ο
κλάδος των ΜΜΕ παρουσίασε την τελευταία 20ετία εκρηκτική ανάπτυξη που
συνοδεύτηκε

από

σηµαντικές

τεχνολογικές

εξελίξεις

και

επιχειρηµατικές

ανακατατάξεις. Η απορρύθµιση στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και η ανάπτυξη του internet
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διαµόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς. Η αγορά των ΜΜΕ
χαρακτηρίζεται από εντονότατο ανταγωνισµό τόσο µεταξύ των µέσων, όσο και
µεταξύ των επιχειρήσεων κάθε µέσου.

Ο κλάδος των ΜΜΕ βρίσκεται σήµερα

αντιµέτωπος µε µία τεχνολογική επανάσταση η έκβαση της οποίας θα είναι
καθοριστική όχι µόνο για τις εξελίξεις αλλά και για την ίδια την ύπαρξη του κλάδου
µε την σηµερινή του µορφή. Μακροπρόθεσµα υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος
συγκέντρωσης του υποκλάδους όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο όπως συµβαίνει σήµερα,
αλλά σε περιφερειακό ή και παγκόσµιο αφού οι τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις
ωθούν όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πιθανό να
δηµιουργηθεί µία παράδοξη κατάσταση όπου θα συνυπάρχουν πολυφωνίαδηµοκρατικός έλεγχος και συγκέντρωση σε παγκόσµιο επίπεδο από λίγες εταιρίες
που θα ελέγχουν ένα ευρύτατο φάσµα της πολιτιστικής βιοµηχανίας. Ο κλάδος των
ΜΜΕ παρουσίασε τα τελευταία χρόνια εκρηκτική αλλά άναρχη ανάπτυξη που
συντέλεσε στη δηµιουργία σοβαρών διαρθρωτικών αδυναµιών. Ο µεγάλος αριθµός
των µέσων σε συνδυασµό µε την ένταση του ανταγωνισµού σε µία κορεσµένη αγορά
περιόρισε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. Η µείωση της
αξιοπιστίας, της ποιότητας και της αντικειµενικότητας των µέσων και ιδιαίτερα των
εφηµερίδων

και των

τηλεοπτικών

σταθµών

οδήγησε

σε

περιορισµό

της

ελκυστικότητας τους και συνεπώς της αποτελεσµατικότητας τους ως διαφηµιστικών
µέσων. Η συνολική διαφηµιστική δαπάνη συνέχιζε να αυξάνει, µε φθίνοντες όµως
ρυθµούς και υπήρξε στροφή σε πιο στοχευµένη διαφήµιση κυρίως µέσω των
εξειδικευµένων περιοδικών και του ραδιοφώνου, σε βάρος των λοιπών µέσων. Ο
εντονότατος ανταγωνισµός µεταξύ µέσων η επιχειρήσεων κάθε µέσου και η υψηλή
συγκέντρωση της παραγωγής σε όλους σχεδόν τους υποκλάδους δηµιουργούν
προβλήµατα βιωσιµότητας στις µικρότερες επιχειρήσεις που αδυνατούν να
εκσυγχρονισθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς.. Στα παραπάνω
προστέθηκε η οικονοµική κρίση µε αποτέλεσµα τα ΜΜΕ να αποτελούν σήµερα
κλάδο υψηλού κινδύνου που απειλείται µε καταρρεύσεις ακόµη και µεγάλων
εταιριών. Οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές του κλάδου ΜΜΕ δεν είναι θετικές λόγω
της µείωσης της διεισδυτικότητας και των διαφηµιστικών εσόδων. Η συνεχιζόµενη
οικονοµική κρίση και αβεβαιότητα θα έχει σαν επίπτωση τη µείωση των
διαφηµιστικών και λοιπών εσόδων για όλους τους υποκλάδους (µε πιθανή εξαίρεση
τα on-line µέσα), που θα οδηγήσει τον κλάδο σε αδιέξοδα. Η πολιτική µείωσης του
κόστους παραγωγής και λειτουργίας που εξ ανάγκης θα ακολουθήσουν οι
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περισσότερες επιχειρήσεις θα µειώσει την ελκυστικότητα των µέσων και θα στρέψει
ακόµη µεγαλύτερο µέρος του κοινού στα on-line µέσα ή στη δορυφορική τηλεόραση.
Η κατάσταση επιβαρύνεται και από µία σειρά άλλων λόγων όπως ο κορεσµός του
κοινού, η συνεχιζόµενη ανάπτυξη του internet και του δωρεάν περιεχοµένου. Υπάρχει
επίσης το ενδεχόµενο, η αποστροφή για τα παραδοσιακά µέσα που νοιώθουν τα
πλέον δυναµικά και ενδιαφέροντα από διαφηµιστική άποψη, τµήµατα του κοινού
(νέοι, µορφωµένοι, εύποροι) να οδηγήσει σε µεγαλύτερη µετατόπιση τους προς
εναλλακτικά µέσα. Οι µεσο-µακροπρόθεσµες προοπτικές είναι θετικές αλλά
αναµένεται υψηλή αβεβαιότητα λόγω των ανακατατάξεων που θα προκληθούν από
τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Η χρήση νέων
τεχνολογιών θα επιτρέψει την παροχή προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο και µε
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, µε πιθανή συνέπεια την απώλεια σηµαντικών
εσόδων από τις εγχώριες εταιρίες. Την επόµενη πενταετία, το τοπίο των ΜΜΕ να
είναι τελείως διαφορετικό από το σηµερινό µε απόλυτη κυριαρχία των on-line και
των ασύρµατων τεχνολογιών. Τα σηµερινά έντυπα µέσα ίσως να έχουν άυλη µορφή
(e-journal, e-magazine σε ηλεκτρονικό χαρτί ή στο internet, µε διαρκή ενηµέρωση ),
ενώ η τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα γίνουν διαδραστικά και υβριδικά (συνδυασµός
µε internet). ∆ιαφαίνεται επίσης ως πιθανότητα, η κυριαρχία σε παγκόσµιο επίπεδο
λίγων εταιριών που θα καλύπτουν ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων (πολιτιστική
δηµιουργία, επικοινωνίες, ενηµέρωση, on-line πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες).
Εποµένως, διαφαίνεται η ανάγκη συγχωνεύσεων και εξαγορών για την επιβίωση και
ανάπτυξη του κλάδου, τόσο τα τελευταία χρόνια, όσο και από εδώ και πέρα που η
παγκόσµια οικονοµία µαστίζεται από µία έντονη ύφεση. Αντικείµενο, λοιπόν, της
παρούσας µελέτης θα αποτελέσει στην ουσία, εάν οι συγχωνεύσεις – εξαγορές που
έγιναν την τελευταία δεκαετία στον κλάδο αυτό απέφεραν τα αναµενόµενα κέρδη και
αποτελέσµατα.
Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής:
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται κάποιοι ορισµοί των
συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα είδη τους βάσει διαφόρων κριτηρίων, τα κίνητρα και
τα αντικίνητρά τους και τέλος παρουσιάζονται κάποιες µελέτες που έχουν γίνει στη
διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και διατυπώνονται τα
συµπεράσµατά, τα οποία σχετίζονται µε τις υπεραποδόσεις, τις διασυνοριακές
συγχωνεύσεις και εξαγορές και τους λόγους επιτυχίας τους.
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Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το δείγµα και ο τρόπος συλλογής του,
παρουσιάζονται οι τύποι που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των
αποτελεσµάτων και αναλύονται τα υποδείγµατα στα οποία βασίζονται αυτοί οι τύποι.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράµµατα και αναλύονται
τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων.
Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας διατυπώνονται τα βασικά
συµπεράσµατα που εξάγονται βάσει των αποτελεσµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν µια από τις βασικότερες µορφές
υλοποίησης στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που κερδίζει συνεχώς έδαφος στο

σύγχρονο

ανταγωνιστικό

περιβάλλον.
Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία µία επιχείρηση αποκτά
πλειοψηφικό µέρος ή το σύνολο της συµµετοχής σε άλλη έναντι χρηµατικού
ανταλλάγµατος, δηλαδή η απόκτηση του ελέγχου µίας επιχείρησης, φιλική ή
επιθετική ( > 50% του µετοχικού κεφαλαίου). Η µεταβίβαση γίνεται συνήθως µε
καταβολή µετρητών ή µε αγορά / ανταλλαγή µετοχών, µέσω του χρηµατιστηρίου. Σε
πολλές περιπτώσεις, ακόµα και η απόκτηση µειοψηφικού πακέτου µετοχών ή
ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, µπορεί να εξασφαλίζει στην
εξαγοράζουσα

επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν µε τη µεταβίβαση µπορεί να

επηρεάσει κρίσιµες επιλογές της ∆ιοίκησης και της στρατηγικής της εξαγοραζόµενης,
ή εάν τα λοιπά µερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι κατακερµατισµένα.
Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και συγχωνευτικές. Σε µία απλή εξαγορά η
εξαγοραζόµενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου, ενώ σε µία
συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που µεταβιβάζει την περιουσία της σε µία άλλη
έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος παύει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου.
Όταν σε µία συγχωνευτική εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγµα χρήµατα
αλλά µερίδια συµµετοχής, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση επιχειρήσεων.
Συγκεκριµένα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα
µεταβιβάζουν το σύνολό της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγµατος σε άλλη, η οποία
είτε προϋπάρχει, είτε δηµιουργείται για το σκοπό αυτό, δηλαδή είναι στην ουσία η
ένωση δύο επιχειρήσεων µε σχηµατισµό µίας νέας (σχέση ανταλλαγής µετοχών). Το
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αντάλλαγµα αποτελείται από µερίδια συµµετοχής της επιχείρησης στην οποία
µεταβιβάστηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε όσους
συµµετείχαν προηγουµένως στις επιχειρήσεις, που νοµικά έπαψαν να υπάρχουν.
Πολλοί ορισµοί παρέχονται στη βιβλιογραφία όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και
εξαγορές. Κάποιοι από αυτούς είναι:
«Ο όρος συγχώνευση έχει δύο σηµασίες από πλευράς συνδυασµού επιχειρήσεων. Η
συγχώνευση µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε µορφή συνδυασµού επιχειρήσεων,
που ξεκινά από διάφορα είδη συµβολαίων. Η πιο συγκεκριµένη σηµασία που ξεχωρίζει
τη συγχώνευση από εξαγορά είναι ότι µία συγχώνευση είναι συνδυασµός επιχειρήσεων
που είναι όµοιες σε µέγεθος και δηµιουργούν µία οργάνωση όπου κανένα µέλος δε
φαίνεται ως ο αποκτών.» (Vaara, 2000)
«Η συγχώνευση υπονοεί το συνδυασµό δύο ή περισσότερων εταιρειών που εισχωρούν
σε µία νέα εταιρική ταυτότητα, ενώ η εξαγορά περιλαµβάνει µία εταιρεία που διατηρεί
την εταιρική της ταυτότητα.» (Marchildon, 1991)
«Συγχώνευση– η απορρόφηση µίας εταιρείας από µία άλλη. Ένας συνδυασµός από δύο
ή περισσότερες εταιρείες στον οποίο η προκύπτουσα εταιρεία διατηρεί την ταυτότητα
της αποκτούσας εταιρείας.» (Scott, 1997)
«Μία συγχώνευση είναι µία ένωση δύο επιχειρήσεων ή, ορισµένες φορές, µία εξαγορά
ή µία απόκτηση µίας εταιρείας από µία άλλη.» (Reuters, 1982)
Η διαφορά ανάµεσα στη συγχώνευση και την εξαγορά είναι σηµαντική για τη
λογιστική και όχι για τη χρηµατοοικονοµική των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί
συνήθως υπάρχουν διαφορετικοί λογιστική κανόνες για την αντιµετώπιση αυτών των
γεγονότων, ενώ από χρηµατοοικονοµικής πλευράς τα δύο αυτά γεγονότα έχουν τις
ίδιες χρηµατοοικονοµικές επιπλοκές.
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2.2. Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
Τα είδη των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών κατηγοριοποιούνται µε βάση διάφορα
κριτήρια όπως:

Α) Τη νοµική υπόσταση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης µετά τη συγχώνευση
και το λογιστικό χειρισµό της συγχώνευσης.
Με βάση το ελληνικό νοµικό πλαίσιο(Ν.2190/20) υπάρχουν δύο είδη:

• Εξαγορά (acquisition) είναι η διαδικασία απόκτησης ενός τµήµατος ή και
ολόκληρης της επιχειρήσεως (έναντι µετρητών),κατά την οποία η αγοράστρια
εταιρία αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόµενης επιχειρήσεως, κ οποία µπορεί και
να εξακολουθεί να υφίσταται ως υποκείµενο δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο η
εξαγοραζόµενη επιχείρηση γίνεται θυγατρική εταιρία της εξαγοράζουσας.

• Συγχώνευση (merger) είναι η ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, κατά
την οποία τα περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό και Παθητικό) της απορροφηµένης
εταιρίας µεταβιβάζονται στην απορροφώσα επιχείρηση,(έναντι µετοχών βάσει µιας
καθορισθείσης σχέσεως ανταλλαγής). Κατόπιν αυτών, η απορροφηµένη επιχείρηση
παύει να υφίσταται ως υποκείµενο δικαίου (λύεται χωρίς να εκκαθαρίζεται), ενώ η
απορροφώσα την διαδέχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της.

Β) Tον τρόπο της προσφοράς εξαγοράς.
∆ιακρίνονται σε:

• ∆ηµόσια προσφορά στους µετόχους (Public Tender Offer)

• Συγχώνευση(merger)

• Proxy Fights : αφορούν στη προσπάθεια µερίδας µετόχων ή του management να
αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προτρέποντας
τους µετόχους να ψηφίσουν µέσω αντιπροσώπων
(proxy contests).
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Γ) Tη στάση/ διάθεση (mood) της διοικήσεως της εξαγοραζοµένης
εταιρίας.
∆ιακρίνονται σε:

• Εχθρική (hostile)τέτοιες είναι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτούν, όταν
υπάρχει µεγάλη διαφορά των δυο εµπλεκοµένων πλευρών. Στην περίπτωση αυτή η
εξαγοράζουσα επιχείρηση προχωράει στην υλοποίηση των σχεδίων της είτε µέσω
δηµόσιας προσφοράς στους µετόχους, είτε αποκτώντας σιγά-σιγά και αθόρυβα
πακέτα µετοχών της εξαγοραζόµενης ή µε συνδυασµό και των δυο παραπάνω
στρατηγικών.

• Φιλική (friendly)τέτοιες είναι οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές, που προκύπτούν,
ύστερα από τη συµφωνία µεταξύ των διοικήσεων και των δυο εµπλεκοµένων
πλευρών και τη δηµοσιοποίηση στους µετόχους αυτών ότι εγκρίνουν αυτό το είδος
συγκέντρωσης. Συνήθως γίνεται σύσταση στους µετόχους να εγκρίνουν και αυτοί
τη συµφωνία, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, ενώ και το αντίτιµο της
συµφωνίας έχει καθοριστεί από κοινού.
Συνήθως, οι δηµόσιες προσφορές είναι εχθρικές και οι συγχωνεύσεις φιλικές.

∆) Τη συσχέτιση του κλάδου δραστηριότητας ή το λεγόµενο βαθµό
ολοκλήρωσης.
∆ιακρίνονται σε:
• Συσχετισµένες (Related mergers ή concentric mergers) που αφορούν
στρατηγική συσχετισµένης διαφοροποίησης και χωρίζονται σε:

1. Οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers) έχουµε όταν πρόκειται για
δύο εταιρείες µε συναφή δραστηριοποίηση, δηλαδή ανήκουν στον ίδιο κλάδο,
παράγουν το ίδιο προϊόν, λειτουργούν στο ίδιο στάδιο παραγωγής, πωλούν
στους ίδιους σχεδόν πελάτες και αγοράζουν από τους ίδιους προµηθευτές.

2. Κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), που αφορούν σε διαφορετικά
τµήµατα των λειτουργιών της αλυσίδας αξίας, είτε προς τα εµπρός (forward
vertical integration) είτε προς τα πίσω(backward vertical integration).
Πρόκειται για εταιρείες που λειτουργούν συµπληρωµατικά, δηλαδή σε
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διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή όµως του
ίδιου προιόντος.

3. Συµπληρωµατικές συγχωνεύσεις, έχουµε όταν πρόκειται για δύο εταιρείες
των οποίων οι δραστηριότητες είναι αλληλοσυµπληρούµενες.

• Ασυσχέτιστες (Unrelated mergers ή conglomerates)που αφορούν σε κλάδους
δραστηριότητας που δεν σχετίζονται άµεσα µεταξύ τους.

Ε) Το αν εξωτερικεύονται ή όχι.
Σύµφωνα νε αυτή τη διάκριση, έχουµε:
•

Φανερές (τυπικές) συγχωνεύσεις και

•

Αφανείς (µυστικές, άτυπες) συγχωνεύσεις: συνασπισµοί που δηµιουργούνται εκ
των πραγµάτων όταν ένας µικρός αριθµός επιχειρήσεων ελέγχει τον κύριο όγκο
της παραγωγής ενός προϊόντος ή την παραγωγή βασικών πρώτων υλών ή
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό του απασχολούµενου στον οικείο κλάδο
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού ή τέλος συνδυασµό όλων αυτών.

ΣΤ) Το εάν συνοδεύονται από συγχώνευση των λειτουργιών των

δύο

επιχειρήσεων.
Έτσι, έχουµε :
•

Οικονοµικές συγχωνεύσεις : οι συγχωνεύσεις στις οποίες οι εταιρείες που
συµµετέχουν δε θα λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο, αναµένοντας οικονοµίες
κλίµακας, αλλά θα λειτουργούν όπως και πριν ανεξάρτητα και

•

Λειτουργικές συγχωνεύσεις : οι συγχωνεύσεις στις οποίες οι εταιρείες που
συµµετέχουν ενοποιούν τις λειτουργίες τους µε την προσδοκία ότι θα επιτύχουν
οικονοµίες κλίµακας
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Ζ) Το εάν οι εταιρείες που συµµετέχουν στη συγχώνευση ή την εξαγορά
βρίσκονται στην ίδια χώρα. Έτσι, έχουµε :
•

Εγχώριες και

•

∆ιασυνοριακές

Η) Τέλος, δύο ειδικές περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι :
•

Η µοχλευµένη εξαγορά (leveraged buy-out) ,κατά την οποία η εξαγοράστρια
εταιρεία πραγµατοποιεί την εξαγορά κατά το µεγαλύτερο µέρος (75% και πάνω)
µε τραπεζικό δανεισµό και όχι µε ίδια κεφάλαια.

•

Η εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκησή τους (management buy-out), κατά την
οποία η επιχείρηση εξαγοράζεται από τα διευθυντικά της στελέχη.

2.3. Κίνητρα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
Αναµφισβήτητα, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι
της σύγχρονης παγκόσµιας οικονοµίας. Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να
αναπτυχθούν, αλλά και να ορθοποδήσουν µερικές φορές, συχνά επιλέγουν τη
συγχώνευση ή εξαγορά. Πολλοί είναι όµως οι λόγοι που οδηγούν σε µία τέτοια
κίνηση.
Τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις εταιρείες σε εξαγορές µε βάση τη βιβλιογραφία
είναι τα εξής :
Η µεγαλύτερη κερδοφορία της ενοποιηµένης επιχείρησης µέσω της
δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, η αξιοποίηση των οποίων
θα µειώσει το κόστος παραγωγής. Η µείωση του κόστους παραγωγής θα
επιτευχθεί µε την κατανοµή των γενικών εξόδων σε µεγαλύτερο όγκο
παραγωγής. Οι οικονοµίες κλίµακας µπορούν να παρουσιαστούν σε
διάφορους τοµείς όπως είναι το µάρκετινγκ, η διανοµή, η διαχείριση
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αποθεµάτων κ.ά. και είναι εντονότερες σε οριζόντιες συγχωνεύσεις ή
εξαγορές.
Το κίνητρο της ορθολογικής οργανώσεως και επεκτάσεως των επιχειρήσεων.
∆ηλαδή, η προσδοκία των επιχειρήσεων για επέκταση των δραστηριοτήτων
τους µε την είσοδό τους σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές, νέες πηγές
εφοδιασµού πρώτων και λοιπών υλών και νέους δρόµους διαθέσεως των
προϊόντων της.
Το

αµυντικό

κίνητρο.

Η

εξαγοράζουσα

επιχείρηση

επιδιώκει

να

ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά, έτσι ώστε να αποθαρρύνει µία πιθανή
εξαγορά αυτής από κάποια άλλη ανταγωνίστρια επιχείρηση.
Το επιθετικό κίνητρο. Η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά µίας άλλης
επιχείρησης πριν αυτή καταστεί ανταγωνίστριά της και έτσι αποφεύγει την
ισχυροποίηση της ανταγωνίστριας στην αγορά.
Το κερδοσκοπικό κίνητρο. Μία επιχείρηση εξαγοράζει µία άλλη επιχείρηση,
µε σκοπό να ανεβάσει την αξία της, προκειµένου, µετά την παρέλευση µίας
χρονικής περιόδου, να την πωλήσει σε τρίτους.
Η αύξηση δυναµικής στην αγορά και η δηµιουργία χρηµατοδοτικών
συνεργειών, καθώς αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης, η αξιοπιστία της
και εποµένως η πρόσβασή της σε κεφάλαια.
Η µείωση του κόστους και του χρόνου σχεδιασµού, ανάπτυξης και
προώθησης ενός προϊόντος στην αγορά µέσω του συνδυασµού πόρων.
∆ιεύρυνση των καναλιών διανοµής.
Αύξηση της διαφοροποίησης των επιχειρήσεων, δηλαδή την επέκταση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους σε κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων
ή την καθετοποίηση του παραγωγικού κυκλώµατός τους.
Η κάθετη ολοκλήρωση µίας επιχείρησης, για την επίτευξη µίας σταθερότερης
αγοράς όσον αφορά τις πρώτες ύλες, το µάρκετινγκ ή τα κανάλια διανοµής
κ.λπ.
Η εξαγορά είναι ένας τρόπος απόκτησης κάποιων περιουσιακών στοιχείων τα
οποία δε θα είχε άλλο τρόπο ή θα ήταν πολύ δύσκολο για την επιχείρηση να
τα αποκτήσει. Τέτοια είναι κάποια άυλα στοιχεία, όπως π.χ. µία τεχνογνωσία,
τεχνολογία, στρατηγική µάρκετινγκ, ή ακόµα καιν η εµπειρία και τα προσόντα
κάποιων στελεχών.
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Επίσης, η εξαγορά αποτελεί έναν τρόπο εξυγίανσης της εξαγοράζουσας
επιχείρησης µέσω της αντικατάστασης της διοίκησης, η οποία πιθανόν να µην
είναι και τόσο αποτελεσµατική. Μάλιστα, οι Martin και Mcconnel (1991)
έκαναν µία µελέτη σχετικά µε τη σηµασία της αντικατάστασης της διοίκησης
σε µία συγχώνευση. Το δείγµα τους αποτελείτο από 253 εξαγορές που
πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1958 – 1984 και λίγο µετά την εξαγορά
υπήρξε αντικατάσταση της ανώτερης διοίκησης. Τα αποτελέσµατα αυτής
έδειξαν ότι οι διοικήσεις των εταιρειών που έχουν απόδοση καλή σε σχέση µε
τη µέση απόδοση του κλάδου πριν τη συγχώνευση δεν αντικαθίστανται µετά
τη συγχώνευση. Αντιθέτως, αντικατάσταση της διοίκησης λίγο µετά τη
συγχώνευση έχουµε όταν η εταιρεία – στόχος έχει απόδοση χαµηλότερη σε
σχέση µε τη µέση απόδοση του κλάδου. Επίσης, αυτό που διαπίστωσαν ήταν
ότι οι συγχωνεύσεις στις οποίες είχε γίνει αντικατάσταση της διοίκησης είχαν
πολύ χαµηλότερες αποδόσεις από τις συγχωνεύσεις στις οποίες δεν είχε γίνει
αντικατάσταση.
Ο περιορισµός του ανταγωνισµού µε απώτερο σκοπό τα ολιγοπωλιακά κέρδη
στον κλάδο.
Οι επιχειρήσεις πολλές φορές προβαίνουν σε συγχωνεύσεις προκειµένου να
αυξήσουν το µερίδιό τους και τη δύναµή τους στην αγορά ώστε να
εξασφαλίσουν την προστασία του κράτους σε ενδεχόµενη κρίση τους (too big
to fail).
Ακόµα, η εξαγορά είναι ένας τρόπος του αγοραστή για να εισέλθει σε έναν
καινούριο κλάδο µε τον οποίο δεν έχει σχέση, για παράδειγµα εάν προβλέπει
ότι στο δικό του κλάδο θα υπάρξει ύφεση. Η εξαγορά µίας ήδη υπάρχουσας
επιχείρησης αποτελεί συντοµότερο τρόπο σε σχέση µε το να προσπαθήσει ο
αγοραστής να δηµιουργήσει µία νέα δική του επιχείρηση.
Επιπροσθέτως, µέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών πολλές φορές
επιδιώκεται η βελτίωση των αριθµοδεικτών µε συνέπεια τη βελτίωση της
κεφαλαιακής διάρθρωσης, την αύξηση των κερδών ανά µετοχή και άρα και
της τιµής της και εποµένως την αύξηση του πλούτου των µετόχων.
Ένα άλλο κίνητρο για συγχώνευση ή εξαγορά µπορεί να αποτελεί η αλλαγή
της κλίµακας φορολόγησης των κερδών που µπορεί να προκύψει και να
επιφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις.
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Ακόµα, η εκµετάλλευση της υπερβάλλουσας ρευστότητας που µπορεί να
υπάρχει σε ένα κλάδο αποτελεί κίνητρο για µία συγχώνευση ή εξαγορά.
Η αλαζονεία αλλά και τα συµφέροντα ορισµένων στελεχών µπορούν να τους
οδηγήσουν να συνάψουν συµφωνίες εξαγοράς ή συγχώνευσης. Η πεποίθηση,
δηλαδή, των στελεχών ότι µπορούν να διοικήσουν καλύτερα µία εταιρεία σε
συνδυασµό µε το ότι οι αµοιβές τους συνδέονται κατά πολύ µε το µέγεθος της
εταιρείας και τα κέρδη είναι συχνά κίνητρα για συγχωνεύσεις ή εξαγορές,
ακόµα και αν αυτές οι συµφωνίες δεν ευνοούν τα συµφέροντα των µετόχων.

2.4. Αντικίνητρα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
Εκτός από τα κίνητρα που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, συχνά υπάρχουν
και κάποια αντικίνητρα που αποτελούν και τους βασικότερους λόγους αποτυχίας µίας
συγχώνευσης ή εξαγοράς. Παρόλο που η συγχώνευση είναι ένας από τους πιο
διαδεδοµένους και µε αρκετά ποσοστά επιτυχίας τρόπος ανάπτυξης µίας επιχείρησης,
ειδικά στη σύγχρονη παγκόσµια αγορά, δεν είναι πάντα και ο πιο κατάλληλος. Εάν
αυτό δεν το κατανοήσουν οι διοικήσεις των δύο εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, τότε
µία συγχώνευση ή εξαγορά µπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα και να αποβεί καταστροφική για τις δύο επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για
την εξαγοράζουσα. Κάποια από τα βασικότερα αντικίνητρα είναι τα εξής:
Ενώ µία συγχώνευση ή εξαγορά αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα επιχειρησιακό
γεγονός, που δεν εξαρτάται από µακροοικονοµικούς παράγοντες, δεν παύει
µία γενικότερη οικονοµική ύφεση να αποτελεί αντικίνητρο για εξαγορά,
καθώς το γενικότερο επιχειρηµατικό κλίµα δεν ευνοεί την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων.
Υπερεκτίµηση συνεργειών και υποεκτίµηση κόστους. Αρκετές φορές, τα
στελέχη των επιχειρήσεων, επηρεασµένοι από προσωπικά κίνητρα και οφέλη,
τείνουν κατά την εξέταση ενός ενδεχοµένου εξαγοράς ή συγχώνευσης να
έχουν µη ρεαλιστικές και υπερεκτιµηµένες προσδοκίες όσον αφορά την
επίτευξη συνεργιών, καθώς επίσης τείνουν να υποεκτιµούν τα κόστη που
συνεπάγεται µία τέτοια στρατηγική κίνηση.
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Πολλές φορές η κυβέρνηση επιβάλλει νόµους, προκειµένου να προάγει τον
ανταγωνισµό και να αποτρέψει το µονοπώλιο, που αποτελούν αντικίνητρα για
τη σύναψη συµφωνιών συγχώνευσης ή εξαγοράς.
Οι διαφορετικές επιχειρησιακές κουλτούρες είναι ένας από τους βασικούς
λόγους αποτυχίας µίας συγχώνευσης, καθώς όταν δεν υπάρχει η συνεννόηση
και καλή συνεργασία µεταξύ των δύο επιχειρήσεων, δε µπορούν να
επιτευχθούν τα πλεονεκτήµατα µίας συγχώνευσης.
Επίσης, αρκετές φορές τα στελέχη δεν έχουν ορθή επενδυτική επιλογή και
σωστό στρατηγικό σχεδιασµό, καθώς µία συγχώνευση ή εξαγορά εξυπηρετεί
προσωπικά οφέλη όπως προβολή, µπόνους που είναι ανάλογα µε το µέγεθος
της εταιρείας κ.λπ. Άρα , µπορεί να προβαίνουν σε µία κίνηση συγχώνευσης
χωρίς αυτή να εξυπηρετεί απαραίτητα και τα συµφέροντα των µετόχων.
Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Αυτό οφείλεται συχνά στην αλαζονεία των
ανώτατων στελεχών της εξαγοράστριας εταιρείας.
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση διαδικασιών της συγχώνευσης ή εξαγοράς.
Μία συγχώνευση έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει αν η διαδικασία
της ολοκληρωθεί σύντοµα.
Τέλος, πολύ σηµαντικό ρόλο στην αποτυχία µίας συγχώνευσης παίζει η
έλλειψη επικοινωνίας και σωστής ενηµέρωσης των εργαζοµένων και
πελατών των εταιρειών. Οι εργαζόµενοι αρχίζουν να αγχώνονται για το εάν
θα παραµείνουν στην επιχείρηση και µειώνεται η αποδοτικότητά τους.

2.5. Μελέτες
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του σύγχρονου
οικονοµικού κόσµου. Τα κύµατα συγχωνεύσεων γίνονται όλο και πιο τακτικά, και
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύει σήµερα η
Ευρώπη. Πολλές εταιρείες καταφεύγουν στη λύση µίας συγχώνευσης, προκειµένου
να επιβιώσουν. Για τους λόγους αυτούς, η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί
αρκετά µε την έρευνα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, προκειµένου να
ανακαλύψουν τι κέρδη αποφέρουν αυτές οι στρατηγικές, τι κάνει επιτυχηµένη µία
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συγχώνευση ή εξαγορά και ποιοι µπορεί να είναι οι λόγοι αποτυχίας τους. Σε γενικές
γραµµές, οι έρευνες συγκλίνουν ότι οι συγχωνεύσεις – εξαγορές δηµιουργούν αξία
κυρίως για τις εταιρείες – στόχους. Ορισµένα από τα συµπεράσµατα που έχουν
διαπιστωθεί και δηµοσιευθεί κυρίως σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και τις
υπεραποδόσεις

των εταιρειών που συµµετέχουν σε µία συγχώνευση ή εξαγορά

παρατίθενται παρακάτω.

2.5.1. Υπεραποδόσεις

Οι Andrade, Mitchell και Stafford (2001) µελέτησαν 3,688 ανακοινώσεις
ολοκληρωµένων συγχωνεύσεων και εξαγορών τα έτη 1973 – 1998 και βρήκαν ότι
κατά τις ηµέρες ανακοίνωσης (-1,+1) οι υπεραποδόσεις των εξαγοραζόµενων
εταιρειών ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες των εξαγορουζασών. Συγκεκριµένα,
οι υπεραποδόσεις των εξαγοραζόµενων εταιρειών κινούνται γύρω στο 16% καθ’όλη
τη διάρκεια των ετών, ενώ των εξαγορουζασών κινούνται από -1% έως -0.3%. Το
συνδυασµένο αποτέλεσµα των υπεραποδόσεων κινείται από 1.5% έως 2.6%.
Συµπερασµατικά, οι εξαγορές παράγουν αξία για τους µετόχους µε τα περισσότερα
κέρδη να πηγαίνουν στις εταιρείες – στόχους και µάλιστα τα αυξηµένα κέρδη υπάρχει
η τάση ότι προέρχονται από αυξηµένη αποδοτικότητα µέσω του συνδυασµού των
πόρων και όχι από αναδιανοµή του πλούτου.
Οι Healy, Palepu και Ruback (1992) εξέτασαν την επίδοση των 50 µεγαλύτερων
αµερικανικών συγχωνεύσεων κατά την περίοδο 1979 µε µέσα 1984. Η έρευνα
εξέταζε τις πωλήσεις και τα κέρδη µετά τη συγχώνευση τόσο των εξαγοραζουσών,
όσο και των εξαγοραζόµενων εταιρειών. Τα αποτελέσµατα αυτής ήταν ότι οι
συγχωνευµένες εταιρείες έχουν εξαιρετικές βελτιώσεις στις αποδόσεις ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες µετά τη συγχώνευση, ως αποτέλεσµα της αύξησης της
αποδοτικότητας των παγίων. Οι βελτιώσεις αυτές είναι πιο έντονες σε συναλλαγές
που γίνονται σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Επίσης, διαπίστωσαν ότι υπάρχει µία
έντονη θετική σχέση ανάµεσα στην αύξηση των ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες µετά τη συγχώνευση και στις υπεραποδόσεις των µετοχών κατά τις
ανακοινώσεις των συγχωνεύσεων.
Οι McGuckin και Nguyen (1995) ασχολήθηκαν µε το ίδιο θέµα και διατύπωσαν το
συµπέρασµα ότι οι προσφάτως αποκτηθείσες εταιρείες υφίστανται βελτίωση
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αποδοτικότητας, ενώ η ήδη υπάρχουσες εξαγοράζουσες εταιρείες υφίστανται ζηµίες
αποδοτικότητας µε αποτέλεσµα η συνολική αύξηση της αποδοτικότητας να είναι
µηδενική.

2.5.2 Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το εάν οι συγχωνεύσεις είναι εγχώριες ή
διασυνοριακές παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποδοτικότητά τους. Κάποια από τα
συµπεράσµατα παρατίθενται παρακάτω :

Η έρευνα των Danbolt και Maciver (1985) βασίστηκε σε 251 διασυνοριακές εταιρείες
– στόχους και 146 διασυνοριακές εξαγοράζουσες εταιρείες την περίοδο 1980 - 2008.
Η χώρα που παίρνεται ως βάση είναι η Μεγάλη Βρετανία και συγκρίνονται τόσο οι
εγχώριες σε σχέση µε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις – εξαγορές, όσο και ανάµεσα
στις διασυνοριακές αυτές που η εξαγοράζουσα εταιρεία βρίσκεται στη Μεγάλη
Βρετανία σε σχέση µε αυτές που η εταιρεία – στόχος βρίσκεται στη Μεγάλη
Βρετανία. Το πρώτο συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι και εξαγοράζουσες και οι
εξαγοραζόµενες εταιρείες σε διασυνοριακές εξαγορές επιτυγχάνουν εξαιρετικά
υψηλότερες υπεραποδόσεις σε σχέση µε τις εγχώριες εξαγορές. Πιο συγκεκριµένα,
για τις εξαγοράζουσες οι υπεραποδόσεις τους στις εγχώριες αγορές είναι συνήθως
αρνητικές (γύρω στο -1.8%), ενώ στις διεθνείς εξαγορές είναι µηδενικές. Γενικά, και
στα δύο είδη εξαγορών, όµως, τα κέρδη πάνε κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στις
εταιρείες – στόχο. Τέλος, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι εταιρείες – στόχοι έχουν
µεγαλύτερες υπεραποδόσεις όταν η εξαγοράζουσα εταιρεία προέρχεται από χώρα µε
πιο ανώτερα κυβερνητικά συστήµατα καθώς και µε καλύτερα λογιστικά πρότυπα.
Παρόλο που οι διεθνείς εξαγορές είναι πιθανόν να είναι πιο πολυδάπανες και πιο
πολύπλοκες από τις εγχώριες, η καλύτερη αποδοτικότητά τους οφείλεται στα
παραπάνω προνόµια που µπορούν να προσφέρουν. Κάποια από αυτά είναι η διεθνής
διαφοροποίηση που µπορεί να επιτύχει η εξαγοράζουσα εταιρεία και η πρόσβαση σε
νέες αγορές. Η πραγµατοποίηση και η επιτυχή έκβαση µίας διασυνοριακής εξαγοράς
σύµφωνα µε τους Erel, Liao και Weisbach (2011) εξαρτάται από ορισµένους
παράγοντες. Η έρευνά τους στηρίχτηκε σε 56.978 διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατά
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την περίοδο1990–2007. Κάποιοι από τους παράγοντες των διασυνοριακών
συγχωνεύσεων κατέληξαν ότι είναι:

Η γεωγραφική απόσταση : όσο µικρότερη απόσταση υπάρχει µεταξύ των δύο
χωρών, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να πραγµατοποιηθεί η
συγχώνευση.
Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας : όσο πιο ανεπτυγµένη οικονοµικά είναι η
χώρα, τόσο πιθανότερο είναι να προέλθει µία εξαγοράζουσα εταιρεία από
αυτήν, παρά µία εταιρεία – στόχος.
Η ποιότητα των λογιστικών προτύπων της χώρας : όσο καλύτερη ποιότητα
λογιστικών έχει µία χώρα, τόσο πιθανότερο είναι να προέλθει µία
εξαγοράζουσα εταιρεία από αυτήν, παρά µία εταιρεία – στόχος.
Ανατιµήσεις – υποτιµήσεις νοµισµάτων : η επιχείρηση της χώρας της οποίας
το νόµισµα έχει πρόσφατα ανατιµηθεί είναι πιθανότερο να είναι
εξαγοράζουσα επιχείρηση, ενώ αντίθετα η επιχείρηση της χώρας της οποίας
το νόµισµα έχει πρόσφατα υποτιµηθεί το πιο πιθανό είναι να γίνει στόχος
εξαγοράς.
Η σχετική απόδοση της αγοράς των µετοχών : όσο περισσότερο διαφέρει η
απόδοση των µετοχών δύο χωρών, τόσο πιο πιθανό είναι η εταιρεία της χώρας
µε την καλύτερη απόδοση να εξαγοράσει µία εταιρεία της χώρας µε τη
χαµηλότερη απόδοση.

Οι Rossiν και Volpin (2003) µε τη δική τους µελέτη πρόσθεσαν έναν ακόµη
παράγοντα που παίζει ρόλο στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, καθώς κατέληξαν στη
άποψη ότι στις διασυνοριακές συµφωνίες οι εταιρείες στόχοι προέρχονται συνήθως
από χώρες µε πιο αδύναµη προστασία του επενδυτή σε σχέση µε τη χώρα της
εξαγοράζουσας εταιρείας.
Οι Doukas και Travlos (1988) στη δική τους έρευνα κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα.
Ότι, δηλαδή, στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις – εξαγορές οι εταιρείες επιτυγχάνουν
εξαιρετικά υψηλές υπεραποδόσεις , ενώ σε εγχώριες αποδόσεις οι εταιρείες
επιτυγχάνουν µηδενικές ή και αρνητικές υπεραποδόσεις. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν
και αυτοί, µέσω της έρευνάς τους, ότι οι αποδόσεις αυξάνονται και για τις
εξαγοράζουσες και για τις εξαγοραζόµενες εταιρείες όταν η εταιρεία – βρίσκεται σε
µία λιγότερο ανεπτυγµένη χώρα από τη χώρα της εξαγοράζουσας ( στη συγκεκριµένη
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περίπτωση την Αµερική). Συµπερασµατικά, κατέληξαν στο ότι οι εξαγοράζουσες
εταιρείες επιτυγχάνουν τις µέγιστες αποδόσεις µέσω των συγχωνεύσεων όταν
επεκτείνονται γεωγραφικά αλλά και σε άλλο κλάδο δραστηριότητας συγχρόνως. Το
δείγµα τους αποτελείται από επιχειρήσεις της Αµερικής κατά τη διάρκεια εννέα ετών
(1975–1983). Οι ανακοινώσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα αφορούν µόνο
ολοκληρωµένες συναλλαγές και πρόκειται για εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Αµερικανικό Χρηµατιστήριο και στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι Andrade, Mitchell και Stafford (2001) στη
µελέτη, που αναφέραµε και παραπάνω. Ότι, δηλαδή, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις
αποφέρουν περισσότερα κέρδη από τις εγχώριες µε το µεγαλύτερο µέρος αυτών να
πηγαίνει στις εταιρείες–στόχο.

Το γενικότερο συµπέρασµα είναι ότι οι επιχειρήσεις των πιο ανεπτυγµένων χωρών
είναι πιθανότερο να προβούν σε µία εξαγορά επιχείρησης που υπάγεται σε µία
λιγότερο ανεπτυγµένη χώρα. Σε συνδυασµό, τώρα, µε τα κίνητρα που αναφέραµε
παραπάνω και αφορούν κάθε είδους συγχώνευση, οι διεθνείς εξαγορές γίνονται πολύ
ελκυστικές και τις περισσότερες φορές είναι και πιο πετυχηµένες από τις εγχώριες.

2.5.3 Άλλα Συμπεράσματα

Οι Gugler, Mueller, Yurtoglu και Zulehner (2002) σε µία αναλυτική τους µελέτη
κατέληξαν σε αρκετά συµπεράσµατα όσον αφορά τις συγχωνεύσεις – εξαγορές και
συγκεκριµένα τις επιπτώσεις που αυτές έχουν. Το δείγµα τους αποτελείτο από 69.605
ανακοινώσεις συγχωνεύσεων σε όλες τις χώρες κατά την περίοδο 1981–1998.
Αρχικά, διαπίστωσαν ότι το 56,7% των συγχωνεύσεων, δηλαδή περίπου οι µισές,
οδηγούν σε κέρδη παραπάνω από τα προβλεπόµενα, ενώ ένα περίπου αντίστοιχο
ποσοστό συγχωνεύσεων οδηγούν σε λιγότερα από τα προβλεπόµενα κέρδη µετά από
πέντε χρόνια από τη συγχώνευση. Στη µελέτη τους, επίσης, δε διαπίστωσαν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων,
συµπέρασµα το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε αρκετές µελέτες της διεθνούς
βιβλιογραφίας, κάποιες από τις οποίες αναφέραµε και παραπάνω. Και µία τελευταία
και βασική διαπίστωσή τους είναι ότι οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων – εξαγορών
όσον αφορά τα πεδία τα οποία µελέτησαν, δηλαδή τα κέρδη, τις πωλήσεις, της
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αποδοτικότητας και της δύναµης της αγοράς εξαρτώνται κυρίως από τις εταιρείες και
όχι από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες, κάτι το οποίο επίσης από
άλλες µελέτες είναι αµφιλεγόµενο.

Η

επιτυχής έκβαση και η απόδοση των συγχωνεύσεων και εξαγορών

εξαρτώνται, όµως, και από κάποιος άλλους παράγοντες. Ο ένας είναι η χρονική
περίοδος που θα πραγµατοποιηθούν. Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, οι
συγχωνεύσεις – εξαγορές πραγµατοποιούνται συνήθως σε κύµατα. Οι Martynova και
Renneboog (2008) στη µελέτη τους διατύπωσαν το συµπέρασµα ότι συγχωνεύσεις
που λαµβάνουν χώρα σε µεταγενέστερο στάδιο ενός κύµατος εξαγορών αποφέρουν
λιγότερα κέρδη στους µετόχους, σε σχέση µε αυτές που πραγµατοποιούνται σε
προηγούµενα στάδια. Κάποια από τα αίτια που µπορούν να εξηγήσουν το φαινόµενο
αυτό είναι η περιορισµένη επεξεργασία πληροφοριών, η αλαζονεία και τα προσωπικά
συµφέροντα από πλευράς των στελεχών. Έναν άλλο παράγοντα µελέτησαν οι
Moellera, Schlingemannb και Stulz (2004). Αυτός ήταν το µέγεθος των
επιχειρήσεων και η επίδραση που έχει στα κέρδη των συγχωνεύσεων. Το δείγµα τους
αποτελείται από Αµερικανικές συγχωνεύσεις και εξαγορές µε ηµεροµηνία
ανακοίνωσης µεταξύ του 1980 και 2001. Το δείγµα περιλαµβάνει µόνο
ολοκληρωµένες εξαγορές κατά την ολοκλήρωση των οποίων, το σύνολο των µετοχών
της εξαγοραζόµενης εταιρείας έχει περιέλθει στην εξαγοράζουσα. Το συµπέρασµά
τους ήταν ότι οι µικρές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες αποδόσεις από τις µεγάλες όταν
ανακοινώνουν µία εξαγορά. Πιο συγκεκριµένα, η υπεραπόδοση των µικρών
εταιρειών όταν ανακοινώνουν µία εξαγορά ξεπερνάει το αντίστοιχο ποσοστό για τις
µεγάλες επιχειρήσεις κατά 2.24%. Το συµπέρασµα αυτό φαίνεται ότι είναι σταθερό
στο χρόνο και δεν αντιστρέφεται µόλις περάσει καιρός από την εξαγορά. Το
φαινόµενο αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες εταιρείες
πληρώνουν και µεγαλύτερα πριµ σε σχέση µε τις µικρότερες και εισέρχονται στην
εξαγορά µε αρνητική συνέργεια µετρητών. Επίσης, ένας άλλος λόγος µπορεί να είναι
ότι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις η αλαζονεία των στελεχών είναι πιο έντονη,
γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να πραγµατοποιηθεί µία όχι και τόσο
συµφέρουσα για τους µετόχους εξαγορά. Ένας άλλος παράγοντας, σύµφωνα µε τους
Kavussanos και Tsounia είναι η χρήση της εσωτερικής πληροφόρησης. Το δείγµα
τους αποτελείται από 71 µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο του
Λονδίνου και 53 µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας που
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ανακοίνωσαν µία προτεινόµενη συγχώνευση κατά την περίοδο του Ιουνίου 2000 µε
Ιούνιο 2005. Το συµπέρασµά τους ήταν ότι σε αναδυόµενες οικονοµίες, όπου δεν
υπάρχει αυστηρή νοµοθεσία και βαριά πρόστιµα σε ό,τι αφορά τη χρησιµοποίηση
εσωτερικής πληροφόρησης για την πραγµατοποίηση συναλλαγών, υπάρχουν
υπεραποδόσεις λίγο πριν την ανακοίνωση µίας συγχώνευσης. Από την άλλη µεριά, σε
ανεπτυγµένες οικονοµίες µε πιο ισχυρή νοµοθεσία φαίνεται να µη γίνεται χρήση της
εσωτερικής πληροφόρησης και οι υπεραποδόσεις την αντίστοιχη περίοδο είναι
χαµηλότερες και τείνουν στο µηδέν. Τέλος, τον παράγοντα των προσδοκιών αυτών
που συµµετέχουν στην αγορά µελέτησε ο Petmezas (2009). Το συµπέρασµα στο
οποίο κατέληξε ήταν ότι οι προσδοκίες των επενδυτών σε ανοδικές περιόδους είναι
σηµαντικός παράγοντας των αποδόσεων των εξαγορών. Εάν οι επενδυτές είναι
αισιόδοξοι για τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, τότε θα
ανεβάσουν τη µετοχή της συγχωνευµένης επιχείρησης. Η άνοδος, όµως, αυτή δεν
είναι µόνιµη. Με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η άνοδος αυτή
αναστρέφεται µέσα στα επόµενα 1–3 χρόνια από τη συγχώνευση, καθώς
αποκαλύπτεται η απόδοση της συγχώνευσης και οι επενδυτές αναθεωρούν και χάνουν
την αισιοδοξία τους.

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται το δείγµα και η µεθοδολογία που
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να καταλήξουµε στο δικό µας συµπέρασµα σχετικά µε
τις αποδόσεις των εξαγοραζουσών

και εξαγοραζόµενων επιχειρήσεων κατά την

ανακοίνωση της εξαγοράς και να συγκριθεί µε αυτό της διεθνούς βιβλιογραφίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
3.1. Δεδομένα
Το δείγµα της παρούσας µελέτης αποτελείται από ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και
εξαγορών που έλαβαν χώρα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο,
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία,
Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία,
Σλοβακία, Βουλγαρία και Ρουµανία). Οι ηµεροµηνίες ανακοινώσεων κυµαίνονται
από Οκτώβριο του 2000 έως Ιούνιο του 2012. Τόσο οι εξαγοράζουσες εταιρείες όσο
και οι εταιρείες – στόχοι ανήκουν στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και
Ψυχαγωγίας και είναι εισηγµένες στις ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές. Στην
έρευνα συµπεριλήφθηκαν µόνο οι ανακοινώσεις που αφορούν συγχωνεύσεις και
εξαγορές που τελικά ολοκληρώθηκαν. Το δείγµα αποτελείται από 46 συγχωνεύσεις –
εξαγορές, δηλαδή από 92 εταιρείες (46 εξαγοράζουσες και 46 εξαγοραζόµενες).

Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιελάµβανε την αναζήτηση των Ευρωπαίων
εταιρειών που ανακοίνωσαν εξαγορά ή συγχώνευση το διάστηµα 2000 – 2012. Η
άντληση των στοιχείων αυτών έγιναν µε τη βοήθεια της βάσης δεδοµένων Thomson
one. Συγκεκριµένα, τα πρωτογενή δεδοµένα που συλλέξαµε από τη βάση είναι :

Τις εξαγοράζουσες εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια που προαναφέραµε
Τις αντίστοιχες εξαγοραζόµενες εταιρείες (εταιρείες – στόχοι) που επίσης
πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια
Την ηµεροµηνία της επίσηµης ανακοίνωσης συγχώνευσης ή εξαγοράς
Τους datastream codes για κάθε εξαγοράζουσα και εξαγοραζόµενη εταιρεία
που θα µας βοηθήσουν σε µετέπειτα στάδιο της έρευνας
Τους κωδικούς sedol για κάθε εξαγοράζουσα και εξαγοραζόµενη εταιρεία θα
µας βοηθήσουν σε µετέπειτα στάδιο της έρευνας
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Το κράτος όπου εδρεύει η κάθε εταιρεία

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε η εύρεση των χρηµατιστηριακών
τιµών των µετοχών των εταιρειών που συλλέχθηκαν από το πρώτο στάδιο. Για την
εύρεση των τιµών χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων Datastream. Η αναζήτηση
των εταιρειών στη βάση αυτή έγινε χρησιµοποιώντας τους datastream codes και τους
κωδικούς sedol, ενώ για όσες εταιρείες δεν υπήρχαν διαθέσιµοι οι κωδικοί αυτοί από
τη βάση Thomson one, η αναζήτησή τους έγινε µε βάση το όνοµα. Σε αυτό το στάδιο
αποκλείστηκαν εταιρείες που δεν ήταν δυνατή η εύρεσή τους από τη βάση
Datastream, καθώς και εταιρείες που έχουν πραγµατοποιήσει εξαγορές παραπάνω
από µία φορές το διάστηµα που ερευνάµε. Τα δεδοµένα ταξινοµήθηκαν βάσει
χρονολογικής σειράς, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη ανακοίνωση συγχώνευσης –
εξαγοράς και συνεχίζοντας µε τις παλαιότερες.
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται µία παρουσίαση των εταιρειών του δείγµατος ανά
χρονολογία ανακοίνωσης:

Πίνακας 3.1 : Αριθµός Συγχωνευµένων Εταιρειών ανά Έτος

Έτος

Αριθµός Εταιρειών

2000

8

2001

10

2002

10

2003

4

2004

10

2005

8

2006

10

2007

6

2008

6

2010

6

2011

12

2012

2

Σύνολο

92
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Τα ίδια αποτελέσµατα παρουσιάζονται πιο παραστατικά στο παρακάτω γράφηµα.

∆ιάγραµµα 3.1 : Αριθµός Συγχωνευµένων Εταιρειών ανά Έτος
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Να σηµειώσουµε ότι δεν υπήρχαν µόνο αυτές οι εξαγορές – συγχωνεύσεις στον
κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας, απλώς αρκετές
παραλήφθηκαν, λόγω αδυναµίας εύρεσης στοιχείων σχετικά µε τις τιµές των
µετοχών.
Το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει τη χρήση των δεδοµένων που συλλέξαµε από τη
Datastream για τον υπολογισµό των µέσων (AAR) και σωρευτικών µέσων (CAAR)
υπεραποδόσεων µέσω δύο οικονοµικών υποδειγµάτων, το Υπόδειγµα Αγοράς και το
Υπόδειγµα της Προσαρµοσµέµης ως προς το δείκτη της αγοράς Απόδοσης.

Το τελευταίο στάδιο της έρευνας περιλαµβάνει τον έλεγχο ύπαρξης υπεραποδόσεων
βάσει δύο στατιστικών ελέγχων, τα Time series standard deviation test και Cross
sectional standard deviation test.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της

µεθοδολογίας

που

χρησιµοποιήθηκε, δηλαδή η περιγραφή των παραπάνω οικονοµικών και στατιστικών
υποδειγµάτων, προκειµένου να διεξαχθούν τα αποτελέσµατα.
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3.2 Μεθοδολογία
Τα

υποδείγµατα

που

χρησιµοποιούµε

προκειµένου

να

υπολογίσουµε

τις

υπεραποδόσεις και να ελέγξουµε την ύπαρξή τους υπάγονται στο γενικότερο
υπόδειγµα της µελέτης γεγονότος. Μία µελέτη γεγονότος ασχολείται µε την επίδραση
ενός γεγονότος στις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι ερευνητές ασχολούνται µε την
υπόθεση ότι ένα γεγονός θα επηρεάσει την αξία µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων,
και αυτή η επίδραση στις τιµές των µετοχών και άλλων χρεογράφων οδηγώντας σε
υπεραποδόσεις

χρεογράφων.

Συµπερασµατικά,

οι

µελέτες

γεγονότων

χρησιµοποιούνται προκειµένου να µετρήσουν την αποδοτικότητα της αγοράς και να
προσδιορίσουν την επίδραση ενός γεγονότος στις τιµές των χρεογράφων. Η µέθοδος
της µελέτης γεγονότος αποτελείται από το σύνολο των οικονοµετρικών τεχνικών που
χρησιµοποιούνται για να µετρηθούν και να ερµηνευτούν οι επιδράσεις ενός
γεγονότος στα χρεόγραφα µίας επιχείρησης.

Στη συγκεκριµένη µελέτη ερευνάµε τη επίδραση της ανακοίνωσης µία συγχώνευσης
– εξαγοράς στην τιµή των µετοχών των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Τα δεδοµένα
που συλλέξαµε όσον αφορά τις τιµές των µετοχών των εξαγοραζουσών και
εξαγοραζόµενων επιχειρήσεων αφορούν ένα διάστηµα [-120, +15]. Κάνουµε την
υπόθεση ότι ηµέρα 0 είναι η ηµέρα της επίσηµης ανακοίνωσης της συγχώνευσης –
εξαγοράς. Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη περίοδος [-120,
-21] είναι η περίοδος εκτίµησης, η οποία µας βοηθάει να προβλέψουµε τις
παραµέτρους – µεταβλητές. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος γεγονότος και
αναφέρεται στο διάστηµα [-10, +10]. Η περίοδος γεγονότος είναι αυτή στην οποία
στηριζόµαστε για να υπολογίσουµε τα σφάλµατα πρόβλεψης που βασίζονται στις
εκτιµηµένες παραµέτρους. Να σηµειώσουµε ότι η περίοδος εκτίµησης συνήθως δεν
υπερκαλύπτει την περίοδο πρόβλεψης, ώστε να αποφευχθεί λανθασµένη εκτίµηση
των παραµέτρων.
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3.2.1 Υποδείγματα Υπεραποδόσεων

Τα υποδείγµατα αυτά έχουν ως στόχο την εύρεση των υπεραποδόσεων στις τιµές των
µετοχών. Για την εύρεσή τους χρησιµοποιούνται δύο από τα πιο σηµαντικά και
ευρέως χρησιµοποιούµενα από τη διεθνή βιβλιογραφία υποδείγµατα: το Υπόδειγµα
Αγοράς (Market model) και το Υπόδειγµα Προσαρµοσµένης ως προς το δείκτη της
αγοράς Απόδοσης (Market adjusted returns model). Στη συνέχεια αναλύονται τα δύο
αυτά µοντέλα.

3.2.1.1. Υπόδειγμα της Αγοράς

Υποθέτουµε ότι η απόδοση των µετοχών ακολουθεί ένα µοντέλο της µορφής
R jt = α j + β jR mt + ε jt ,

j =1,2, ..., N (1)

όπου :
Rjt: απόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
Rmt :η απόδοση του γενικού δείκτη τιµών της χώρας προέλευσης της κάθε
επιχείρησης (για την πρώτη περίπτωση) και του ευρωπαϊκού δείκτη MSCI EUROPE
(για τη δεύτερη περίπτωση) τη µέρα t
εj t: τυχαία µεταβλητή, µε Ε(εjt) = 0, Var(εjt) = σ2 και η οποία υποθέτεται ότι είναι
ασυσχέτιστη µε τη µεταβλητή Rmt, ασυσχέτιστη µε τη µεταβλητή Rkt για k≠ j, µη
αυτοσυσχετιζόµενη και οµοσκεδαστική
βj: ο συντελεστής της µετοχής j (παράµετρος η οποία µετράει την ευαισθησία της
µεταβλητής Rj t σε σχέση µε το δείκτη της αγοράς Rmt)
aj: σταθερός όρος
t: ηµέρα διαπραγµάτευσης της µετοχής
j: η εταιρεία που µελετάται κάθε φορά
Η υπεραπόδοση (ή σφάλµα πρόβλεψης) για την κοινή µετοχή της jth εταιρείας την
ηµέρα t ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

AR jt = R jt − (αˆ j + βˆ jR mt ) , (2)
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όπου οι συντελεστές

j

και

j

είναι οι εκτιµηµένοι όροι των συντελεστών αj και βj µε

τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares).
Η µέση υπεραπόδοση (ή µέσο σφάλµα πρόβλεψης) – Average Abnormal Return
(AARt) δίνεται από τον τύπο :
N

AAR t =

∑ AR

jt

j=1

, (3)

N

όπου :
AARt: η µέση υπεραπόδοση των µετοχών του δείκτη τη µέρα t
ARjt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
N: ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
t: ηµέρες διαπραγµάτευσης αναφορικά µε τη µέρα ανακοίνωσης (π.χ. t = -10 σηµαίνει
10 ηµέρες πριν τη µέρα ανακοίνωσης)
Για ένα διάστηµα δύο ή περισσοτέρων ηµερών διαπραγµάτευσης που ξεκινάει τη
µέρα T1 και καταλήγει τη µέρα T2 [T1,T2], η µέση σωρευτική υπεραπόδοση
(CAART1,T2) δίνεται από τον τύπο :
CAAR T1 ,T2 =

1 N
∑
N j=1

T2

∑ AR

jt

, (4)

t =T1

όπου:
CAAR

,

: η αθροιστική µέση υπεραπόδοση του δείγµατος για το χρονικό διάστηµα

[T1,T2]
Ajt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
Ν:ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
T1: η πρώτη µέρα διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος
Τ2: η τελευταία µέρα της διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος
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3.2.1.2. Υπόδειγμα Προσαρμοσμένης ως προς το δείκτη της αγοράς Απόδοσης

Το δεύτερο µοντέλο που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα είναι το Υπόδειγµα
Προσαρµοσµένης ως προς το δείκτη της αγοράς Απόδοσης. Στο συγκεκριµένο
µοντέλο η υπεραπόδοση υπολογίζεται αν από την απόδοση της κοινής µετοχής της
εταιρείας j αφαιρέσουµε την παρατηρούµενη απόδοση του δείκτη της αγοράς τη µέρα
t. ∆ηλαδή, ο τύπος έχει ως εξής:
AR jt = R jt − R mt , (5)

όπου:
ARjt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
Rjt: η απόδοση της µετοχής της εταιρείας i τη µέρα t
Rmt: η απόδοση του γενικού δείκτη τη µέρα t
t: η ηµέρα διαπραγµάτευσης της µετοχής

Οι ερµηνείες των εξισώσεων της µέσης υπεραπόδοσης (AAR) και της µέσης
αθροιστικής υπεραπόδοσης (CAART1,T2) είναι ανάλογες µε αυτές που εξηγήσαµε στο
Υπόδειγµα Αγοράς (Market Model) προηγουµένως.
Έτσι, ο τύπος για τη µέση υπεραπόδοση (Average Abnormal Return – AAR) είναι :
N

AAR t =

∑ AR

jt

j=1

N

(6)
,

όπου:
AARt: η µέση υπεραπόδοση των µετοχών του δείκτη τη µέρα t
Ajt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
N: ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
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t: ηµέρες διαπραγµάτευσης αναφορικά µε τη µέρα ανακοίνωσης (π.χ. t = -10 σηµαίνει
10 ηµέρες πριν τη µέρα ανακοίνωσης)
Η σωρευτική υπεραπόδοση (Cumulative Abnormal Return – CAR) προκύπτει από το
άθροισµα των υπεραποδόσεων της µετοχής κάθε εταιρείας δύο ή περισσότερων
ηµερών για το διάστηµα [T1,T2]. ∆ηλαδή:
,

=∑

, (7)

Όπου :
CAR

: η σωρευτική υπεραπόδοση της εταιρείας i για το χρονικό διάστηµα [T1,T2]

,

Ajt : η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
T1 : η πρώτη µέρα διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος
T2 : η τελευταία µέρα διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος

Τέλος, η µέση αθροιστική υπεραπόδοση δίνεται, όπως αναφέραµε και παραπάνω από
τον τύπο :
CAAR T1 ,T2 =

1 N
∑
N j=1

T2

∑ AR , (8)
jt

t =T1

Όπου :
CAAR

,

: η αθροιστική µέση υπεραπόδοση του δείγµατος για το χρονικό διάστηµα

[T1,T2]
Ajt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j τη µέρα t
Ν:ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
T1: η πρώτη µέρα διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος
Τ2: η τελευταία µέρα της διαπραγµάτευσης του χρονικού διαστήµατος
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3.2.2. Υποδείγματα Στατιστικής Σημαντικότητας

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά τεστ προκειµένου να ελεγχθεί η
στατιστική σηµαντικότητα. Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε δύο από τα πιο ευρέως
διαδεδοµένα, προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη υπεραποδόσεων.

3.2.2.1. Τεστ τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών ( Time – series standard
deviation test)

Το συγκεκριµένο τεστ διατυπώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία από τους Brown και
Warner (1982) και ως “crude dependence adjustment” test. Είναι γεγονός ότι πολλοί
ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσεις στις µελέτες τους το τεστ τυπικής απόκλισης
χρονολογικών σειρών ( time–series standard deviation test), κάποιοι από τους οποίους
είναι οι Dopuch, Holthausen και Leftwich (1986) και οι Brickley, Dark και Weisbach
(1991).
Σε αντίθεση µε τα τυποποιηµένα τεστ των υπεραποδόσεων, το τεστ τυπικής
απόκλισης χρονολογικών σειρών χρησιµοποιεί µία εκτίµηση ενός µόνο παράγοντα
για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των εξεταζόµενων µετοχών. Αυτός είναι και ο λόγος
πουτο συγκεκριµένο τεστ δε λαµβάνει υπόψη άνισες διακυµάνσεις αποδόσεων
µεταξύ των µετοχών. Από την άλλη πλευρά, αποφεύγεται το πιθανό πρόβληµα της
διαστρωµατικής συσχέτισης των αποδόσεων των χρεογράφων. Η εκτιµώµενη
διακύµανση της µέσης υπεραπόδοσης (Average Abnormal Return – AAR) δίνεται
από τον τύπο :
TDe

∑ (AAR

σˆ 2AAR =

t

− AAR) 2

t =TDb

, (9)

D−2

όπου εκτιµούνται οι παράµετροι του Υποδείγµατος Αγοράς µε περίοδο εκτίµησης τις
M = E2 –E1 + 1 µέρες και
TDe

∑ AAR

AAR =

t = TDb

D
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t

. (10)

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας του δείγµατος για µέση υπεραπόδοσση
(Average Abnormal Return – AAR) τη µέρα t σε χρόνο γεγονότος δίνεται από τον
τύπο :
t=

Υποθέτοντας

ανεξαρτησία

AAR t
σˆ AAR

. (11)

χρονολογικών

σειρών,

ο

έλεγχος

στατιστικής

σηµαντικότητας για τη µέση αθροιστική υπεραπόδοση (Cumulative Average
Abnormal Return - CAART T ) δίνεται από τον τύπο :
t=

CAAR t
(T2 − T1 + 1)1 2 σˆ AAR

. (12)

3.2.2.2. Τεστ τυπικής απόκλισης διαστρωματικών σειρών (Cross – sectional
standard deviation test)

Το δεύτερο τεστ που χρησιµοποιούµε στην έρευνά µας είναι το τεστ τυπικής
απόκλισης διαστρωµατικών σειρών (cross – sectional standard deviation test) και
χρησιµοποιείται

για

τον

έλεγχο

στατιστικής

σηµαντικότητας

της

µέσης

υπεραπόδοσης (average abnormal return – AAR) και της µέσης αθροιστικής
υπεραπόδοσης (cumulative average abnormal return – CAAR). Οι Brown και Warner
σε µελέτη τους το 1985 αναφέρουν ότι ο διαστρωµατικός έλεγχος είναι καλά
ορισµένος για αυξήσεις διακύµανσης τη µέρα γεγονότος αλλά όχι πολύ ισχυρός. Το t
statistic του δείγµατος για την ηµέρα t σε χρόνο γεγονότος δίνεται από τον τύπο:
t=

AAR t
σˆ AAR t

N

, (13)

όπου:
AARt: η µέση υπεραπόδοση του δείγµατος τη µέρα t
σ

: η εκτιµώµενη διακύµανση της µέσης υπεραπόδοσης

N: ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
Η εκτιµώµενη διακύµανση της υπεραπόδοσης δίνεται από τον τύπο:
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σˆ

2
AAR t


1 N
1 N
=
A
−
A jt 
 it
∑
∑
N − 1 i=1 
N j=1


2

, (14)

όπου:
N: ο αριθµός των εταιρειών του δείγµατος
Ajt: η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρείας j
Ait: η µέση υπεραπόδοση της αντίστοιχης εταιρείας
Αντίστοιχα, η εκτιµώµενη διακύµανση για την αθροιστική µέση υπεραπόδοση για
χρονικό διάστηµα [T1,T2](cumulative average abnormal return - CAART , T ) δίνεται
από τον τύπο:
2

σˆ

2
CAAR T1,T2


1 N
1 N
=
 CAR i,T1 ,T2 − ∑ CAR j,T1 ,T2  . (15)
∑
N − 1 i=1 
N j=1


Και το t statistic για την αθροιστική µέση υπεραπόδοση (cumulative average
abnormal return - CAART , T ) δίνεται από τον τύπο:
t=

CAAR T1 ,T2
σˆ CAAR T ,T

N

. (16)

1 2

Στην επόµενη ενότητα αναλύονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε
την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων µε βάση τα παραπάνω υποδείγµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Στην ενότητα αυτή γίνεται µία προσπάθεια παρουσίασης των εµπειρικών
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων. Σκοπός της
έρευνας είναι να µελετηθεί η πορεία των µετοχών κάποιων εταιρειών για ένα
διάστηµα µέσα στο οποίο περιλαµβάνεται η ανακοίνωση για συγχώνευση – εξαγορά
της εταιρείας και να παρατηρηθεί η ύπαρξη υπεραποδόσεων το διάστηµα αυτό και η
στατιστική σηµαντικότητα αυτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται η
µελέτη και κατανόηση των προσδοκιών και προβλέψεων των επενδυτών σχετικά µε
την έκβαση της συγχώνευσης – εξαγοράς. Οι αντιδράσεις των επενδυτών στην
ανακοίνωση της συγχώνευσης – εξαγοράς αντικατοπτρίζονται στις διακυµάνσεις των
τιµών των µετοχών.
Η µελέτη περιλαµβάνει την ανάλυση των εξαγοραζουσών και εξαγοραζόµενων
εταιρειών ξεχωριστά. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι προκειµένου να
ερευνηθούν οι επιδράσεις της ανακοίνωσης – συγχώνευσης στις τιµές των µετοχών
τόσο της εξαγοράζουσας όσο και της εξαγοραζόµενης εταιρείας, να διαπιστωθεί εάν
υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους και ποιος από τους δύο ευνοείται περισσότερο.
Τελικά, το συµπέρασµα που επιχειρείται να διατυπωθεί είναι εάν η ανακοίνωση της
συγχώνευσης ή εξαγοράς επιδρά θετικά ή αρνητικά για τις τιµές των µετοχών αυτών
των εταιρειών.
Οι παραδοχές που έχουµε κάνει προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάλυσή µας είναι
ότι ως ηµέρα µηδέν (0) έχει οριστεί η ηµέρα της επίσηµης ανακοίνωσης της εξαγοράς
– συγχώνευσης. Ακόµα, τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί αφορούν τις τιµές των
µετοχών των εταιρειών κατά το διάστηµα [-120, +15]. Το διάστηµα [-120, -21]
θεωρείται ως περίοδος εκτίµησης, ενώ το διάστηµα [-10, +10] είναι η περίοδος
γεγονότος.
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Η ανάλυσή µας αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο περιλαµβάνει τον έλεγχο για
ύπαρξη υπεραποδόσεων. Όπως προαναφέραµε, αυτό θα γίνει µε τη χρήση του
υποδείγµατος αγοράς και του υποδείγµατος προσαρµοσµένης ως προς το δείκτη της
αγοράς

απόδοσης.

Προκειµένου

να

προσδιορίσουµε

τις

υπεραποδόσεις

χρησιµοποιήσαµε δύο µεθόδους: στην πρώτη χρησιµοποιήσαµε τους γενικούς δείκτες
χρηµατιστηρίου της κάθε χώρας προέλευσης των εταιρειών, ενώ στη δεύτερη
χρησιµοποιήσαµε ένα γενικό πανευρωπαϊκό δείκτη, τον MSCI EUROPE.
Το

δεύτερο

περιλαµβάνει

τον

έλεγχο

στατιστικής

σηµαντικότητας

των

υπεραποδόσεων αυτών, προκειµένου να ελέγξουµε την ορθότητα και την εγκυρότητα
των αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου µε τα τεστ τυπικής απόκλισης
χρονολογικών σειρών και τεστ τυπικής απόκλισης διαστρωµατικών σειρών. Όλα τα
αποτελέσµατα των τεστ στατιστικής σηµαντικότητας είναι υπολογισµένα βάση
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1% εκτός από τις εξαιρέσεις. Το t statistic που
βρίσκουµε στα αποτελέσµατα συγκρίνεται µε την κριτική τιµή του αντίστοιχου
επιπέδου στατιστικής σηµαντικότητας. Το κριτήριο που χρησιµοποιούµε είναι
δικατάληκο. Οι κριτικές τιµές για επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας 1%, 5% και
10% είναι αντίστοιχα -2.575 και 2.575, -1.96 και 1.96, -1.645 και 1.645. Η µηδενική
υπόθεση που κάνουµε (H0) είναι ότι τα αποτελέσµατα είναι στατιστικά ΜΗ
σηµαντικά. Εάν το t statistic για το ανάλογο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας
βρίσκεται ανάµεσα στη θετική και αρνητική κριτική τιµή του, τότε δεν απορρίπτουµε
την Η0 και έχουµε στατιστικά ΜΗ σηµαντικά αποτελέσµατα, ενώ εάν είναι
µεγαλύτερο από τη θετική και µικρότερο από την αρνητική κριτική τιµή του, τότε
απορρίπτουµε την H0 και έχουµε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Οι πίνακες
περιλαµβάνουν το διάστηµα δέκα ηµέρες πριν µέχρι δέκα ηµέρες µετά την
ανακοίνωση συγχώνευσης – εξαγοράς, δηλαδή [-10 ,+10], το οποίο είναι και το
διάστηµα που µελετάµε στην έρευνά µας, τις υπεραποδόσεις για το διάστηµα αυτό
και τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων (t statistic).
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Εξαγοράζουσες Εταιρείες
Πίνακας 4.1: Αποτελέσµατα εξαγαραζουσών εταιρειών (χρήση γενικού δείκτη
κάθε χώρας για υπολογισµό υπεραποδόσεων)
Event Day

AARt

TS t-test

CS t-test

-10

-0,44%

-0,961

-1,142

-9

-0,45%

-0,978

-1,945*

-8

-0,56%

-1,218

-1,950*

-7

0,44%

0,963

1,257

-6

-0,03%

-0,070

-0,090

-5

-0,03%

-0,074

-0,109

-4

-0,31%

-0,686

-1,048

-3

0,27%

0,595

0,692

-2

-1,01%

-2,211**

-1,827*

-1

-0,10%

-0,209

-0,316

0

0,53%

1,173

0,731

1

0,56%

1,225

0,995

2

-0,14%

-0,299

-0,462

3

-0,47%

-1,022

-1,355

4

-0,09%

-0,197

-0,266

5

0,67%

1,461

1,858*

6

0,85%

1,857*

2,174**

7

-0,14%

-0,314

-0,472

8

1,40%

3,081***

1,495

9

-0,29%

-0,627

-0,834

-0,81%

*

10

-1,783

-1,976**

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σηµαντικότητας 10%
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Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.1) µπορούµε να παρατηρήσουµε τις
υπεραποδόσεις των εξαγοραζουσών εταιρειών το διάστηµα [-10,+10] και τα
αποτελέσµατα

και

των

δύο

τεστ

στατιστικής

σηµαντικότητας

τα

οποία

χρησιµοποιήσαµε. Μελετάµε το διάστηµα αυτό, καθώς θεωρείται επαρκές για να
αναδείξει τις αντιδράσεις των επενδυτών στις ανακοινώσεις των εξαγορών και την
απορρόφηση αυτών από την αγορά. Για τον υπολογισµό των υπεραποδόσεων, έχει
χρησιµοποιηθεί ο γενικός δείκτης της χώρας από την οποία προέρχεται η κάθε
εταιρεία. Παρατηρούµε ότι οι αποδόσεις κατά κύριο λόγο είναι αρνητικές ή
ουδέτερες µε τις περισσότερες από αυτές, όµως, να είναι στατιστικά µη σηµαντικές.
Οι αρνητικές αυτές υπεραποδόσεις ήταν αναµενόµενες βάσει των συµπερασµάτων
της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τη µέρα της ανακοίνωσης (µέρα 0) η µέση υπεραπόδοση
είναι θετική (0.53%), όµως το αποτέλεσµα αυτό, βάσει και των δύο τεστ στατιστικής
σηµαντικότητας, φαίνεται να είναι στατιστικά µη σηµαντικό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει
και για µία µέρα µετά την εξαγορά (µέρα 1) όπου η µέση υπεραπόδοση είναι 0.56%.
Βλέπουµε, δηλαδή µία ασθενή θετική ανταπόκριση των επενδυτών τις µέρες της
ανακοίνωσης της εξαγοράς που σταδιακά, όµως, µειώνεται αισθητά. Αίσθηση
προκαλεί η σηµαντική µείωση της µέσης υπεραπόδοσης δύο µέρες πριν την
ανακοίνωση (-1.01%), ένα αποτέλεσµα το οποίο είναι στατιστικά σηµαντικό.
Παρακάτω βλέπουµε διαγραµµατικά τις υπεραποδόσεις, προκειµένου να έχουµε µία
πιο παραστατική εικόνα για την εξέλιξή τους.
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∆ιάγραµµα 4.1: Υπεραποδόσεις εξαγοραζουσών εταιρειών (χρήση γενικού δείκτη
κάθε χώρας)

AAR(-10,+10)
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%

AARt

AARt

Παρατηρούµε, λοιπόν, τις αρνητικές υπεραποδόσεις και γενικά χαµηλές θετικές ή
ουδέτερες υπεραποδόσεις µε µία απότοµη αύξηση την όγδοη µέρα. Η αγορά των
επενδυτών αντιδρά αρνητικά πριν την ανακοίνωση, ενώ παίρνει µία ανοδική τάση
µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς.
Στη συνέχεια, θα παρατεθούν οι πίνακες ξανά για τις εξαγοράζουσες εταιρείες, αλλά
αυτή τη φορά για την εύρεση των υπεραποδόσεων χρησιµοποιείται ο γενικός
ευρωπαϊκός δείκτης MSCI EUROPE και όχι ο γενικός δείκτης κάθε χώρας.
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Πίνακας 4.2: Αποτελέσµατα εξαγαραζουσών εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού
δείκτη για υπολογισµό υπεραποδόσεων)
Event Day

AARt

TS t-test

CS t-test

-10

-0,22%

-0,487

-0,616

-9

-0,37%

-0,806

-1,427

-8

-0,59%

-1,292

-2,246**

-7

0,56%

1,218

1,630

-6

0,01%

0,014

0,017

-5

-0,12%

-0,253

-0,397

-4

-0,27%

-0,591

-1,088

-3

0,17%

0,376

0,415

-2

-1,01%

-2,196**

-2,023**

-1

0,02%

0,037

0,058

0

0,59%

1,275

0,848

1

0,59%

1,275

1,080

2

-0,20%

-0,441

-0,678

3

-0,55%

-1,189

-1,549

4

-0,07%

-0,162

-0,211

5

0,75%

1,635

2,027**

6

0,86%

1,873*

2,178**

7

-0,13%

-0,283

-0,418

***

8

1,35%

2,931

1,462

9

-0,25%

-0,546

-0,715

10

-0,86%

-1,880*

-2,103**

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σηµαντικότητας 10%

Τα συµπεράσµατα που βγάζουµε και µε αυτόν τον τρόπο είναι ίδια µε αυτά του
προηγούµενου τρόπου. ∆ηλαδή, αρνητικές σε γενικές γραµµές υπεραποδόσεις και
στατιστικά µη σηµαντικές. Το διάστηµα [-1,1] οι υπεραποδόσεις είναι θετικές και
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ελάχιστα αυξηµένες σε σχέση µε την προηγούµενη µέθοδο, αλλά και πάλι στατιστικά
µη σηµαντικές. Ακόµα, παρατηρούµε ότι το διάστηµα [0,1] δεν υπάρχει καµία
µεταβολή στις υπεραποδόσεις. Και πάλι δύο µέρες πριν την ανακοίνωση έχουµε µία
αισθητή αρνητική υπεραπόδοση, ενώ την όγδοη µέρα έχουµε µία ξαφνική αύξηση, η
οποία είναι στατιστικά σηµαντική.
Παρακάτω φαίνονται σε διάγραµµα και οι υπεραποδόσεις µε τη χρήση της µεθόδου
του ευρωπαϊκού δείκτη.

∆ιάγραµµα 4.2: Υπεραποδόσεις εξαγοραζουσών εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού
δείκτη)

AAR(-10,+10)
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%

AARt

AARt

Είναι φανερό ότι η αντίδραση των επενδυτών εκδηλώνεται λίγες µέρες µετά την
ανακοίνωση της εξαγοράς. Η αγορά είναι πτωτική λίγες µέρες πριν την ανακοίνωση,
ενώ από την ανακοίνωση και µετά αρχίζουν και αυξάνονται οι αποδόσεις µε
αποκορύφωµα την όγδοη µέρα.
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Εξαγοραζόµενες Εταιρείες
Σε αυτό το στάδιο θα µελετήσουµε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προκύπτουν για
τις εξαγοραζόµενες εταιρείες.
Πίνακας 4.3: Αποτελέσµατα εξαγαραζόµενων εταιρειών (χρήση γενικού δείκτη
κάθε χώρας για υπολογισµό υπεραποδόσεων)
Event Day

AARt

TS t-test

CS t-test

-10

-1,03%

-0,63

-1,724*

-9

-0,19%

-0,12

-0,478

-8

0,11%

0,07

0,148

-7

-0,53%

-0,32

-0,455

-6

1,84%

1,12

0,814

-5

-1,60%

-0,98

-1,297

-4

0,43%

0,26

0,584

-3

-0,19%

-0,12

-0,306

-2

-0,07%

-0,04

-0,118

-1

1,82%

1,11

2,470**

0

3,77%

2,29**

1,862*

1

0,42%

0,25

0,660

2

-0,16%

-0,10

-0,669

3

-0,50%

-0,30

-1,137

4

-0,86%

-0,53

-1,806*

5

0,31%

0,19

0,808

6

0,59%

0,36

1,351

7

-0,09%

-0,05

-0,296

8

-0,52%

-0,32

-1,135

9

0,76%

0,46

1,130

10

0,81%

0,49

1,226

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σηµαντικότητας 10%
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Παρατηρούµε ότι το διάστηµα [-10,-2] πριν την ανακοίνωση, αλλά και το διάστηµα
[2,10] µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς ότι οι υπεραποδόσεις είναι αρνητικές ή
ουδέτερες και οι περισσότερες στατιστικά µη σηµαντικές. Υπάρχει, όµως, µία έντονη
θετική αντίδραση το διάστηµα [-1,1] που κορυφώνεται τη µέρα της ανακοίνωσης µε
υπεραπόδοση 3.77% και µάλιστα στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας
5% µε το τεστ τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών, ενώ σε επίπεδο 10% µε το
αντίστοιχο διαστρωµατικών σειρών. Βλέπουµε, δηλαδή, µία θετική αντίδραση από
την αγορά των επενδυτών στην ανακοίνωση της εξαγοράς, κάτι το οποίο συµφωνεί
απόλυτα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία, όµως, αρχίζει να φθίνει όσο περνάνε οι
µέρες.
Παρακάτω βλέπουµε το διάγραµµα των υπεραποδόσεων σε σχέση µε τις ηµέρες
γεγονότος.
∆ιάγραµµα 4.3: Υπεραποδόσεις εξαγοραζόµενων εταιρειών (χρήση γενικού
δείκτη κάθε χώρας)

AAR(-10,+10)
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

AARt
AARt

Και εδώ βλέπουµε καθαρά την εκτόξευση των υπεραποδόσεων τη µέρα της
ανακοίνωσης της εξαγοράς. Αυτό δηλώνει τη θετική στάση και τις θετικές
προσδοκίες των επενδυτών για την επικείµενη εξαγορά.
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Παρακάτω προσδιορίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα, αλλά µε υπεραποδόσεις
υπολογισµένες βάσει του ευρωπαϊκού δείκτη MSCI EUROPE.

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα εξαγοραζόµενων εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού
δείκτη για υπολογισµό υπεραποδόσεων)
Event Day

AARt

TS t-test

CS t-test

-10

-0,85%

-0,519

-1,409

-9

-0,12%

-0,076

-0,323

-8

0,12%

0,075

0,166

-7

-0,44%

-0,266

-0,380

-6

2,00%

1,225

0,889

-5

-1,65%

-1,005

-1,338

-4

0,39%

0,237

0,519

-3

-0,33%

-0,205

-0,543

-2

0,14%

0,086

0,264

-1

1,92%

1,174

2,571**

0

3,77%

2,301**

1,887*

1

0,45%

0,274

0,716

2

-0,23%

-0,143

-0,978

3

-0,57%

-0,348

-1,326

4

-0,84%

-0,515

-1,701*

5

0,39%

0,237

0,998

6

0,71%

0,432

1,627

7

-0,19%

-0,117

-0,637

8

-0,58%

-0,357

-1,288

9

0,89%

0,542

1,330

10

0,83%

0,508

1,257

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σηµαντικότητας 10%
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Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα δε διαφοροποιούνται µε τη χρήση
του ευρωπαϊκού δείκτη. Έχουµε, δηλαδή, αρνητικές και ουδέτερες υπεραποδόσεις,
στατιστικά ασήµαντες, µε εξαίρεση να αποτελεί το διάστηµα [-1,1] όπου υπάρχει µία
θετική αντίδραση των επενδυτών που σταδιακά µειώνεται. Τη µέρα της ανακοίνωσης
η υπεραπόδοση είναι ακριβώς ίδια µε πριν (3.77%) και στατιστικά σηµαντική σε
επίπεδο σηµαντικότητας 5% µε το τεστ τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών και
10% µε το αντίστοιχο των διαστρωµατικών σειρών.
Παρακάτω

βλέπουµε

το

αντίστοιχο

διάγραµµα

των

υπεραποδόσεων

των

εξαγοραζόµενων εταιρειών.

∆ιάγραµµα 4.4: Υπεραποδόσεις εξαγοραζόµενων εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού
δείκτη )

AAR(-10,+10)
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

AARt
AARt

Το γενικό συµπέρασµα που µπορούµε να εξάγουµε είναι ότι η αντίδραση των
επενδυτών των εξαγοραζόµενων εταιρειών εκδηλώνεται το διάστηµα [-1,1] και είναι
θετική απέναντι στο ενδεχόµενο της εξαγοράς, κάτι το οποίο συµφωνεί µε τη διεθνή
βιβλιογραφία. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να εξηγηθεί και λογικά καθώς οι
εξαγοραζόµενες εταιρείες θεωρούνται, κατά κοινή οµολογία, πιο αδύναµες από τις
εξαγοράζουσες. Έτσι, δικαιολογούνται οι αρνητικές και ουδέτερες υπεραποδόσεις
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πριν την ανακοίνωση. Γι’ αυτό το λόγο, οι επενδυτές στο άκουσµα της ανακοίνωσης
της εξαγοράς προσδοκούν την ενδυνάµωση της εταιρείας – στόχου µε αποτέλεσµα να
αυξάνουν σε µεγάλο ποσοστό την υπεραπόδοσή της.
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι για τις εξαγοράζουσες εταιρείες υπάρχουν κατά τη
διάρκεια όλης της περιόδου γεγονότος αρνητικές ή ουδέτερες υπεραποδόσεις, ενώ για
τις εξαγοραζόµενες υπάρχουν κάποιες σχετικά αυξηµένες υπεραποδόσεις λίγες µέρες
πριν την ανακοίνωση και αρκετά αυξηµένες υπεραποδόσεις το διάστηµα [-1,1].
Επίσης, καταλήγουµε στο ότι η χρήση του γενικού δείκτη κάθε χώρας στη µία
περίπτωση και του ευρωπαϊκού δείκτη στην άλλη διαφοροποιεί ελάχιστα τα
αριθµητικά αποτελέσµατα, αλλά δε διαφοροποιεί τα συµπεράσµατα που εξάγουµε.

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν βάσει της
Αθροιστικής Μέσης Υπεραπόδοσης των µετοχών (Cumulative Average Abnormal
Return - CAAR) των εξαγοραζουσών και εξαγοραζόµενων εταιρειών.

Εξαγοράζουσες Εταιρείες
Πίνακας 4.5: Σωρευτική Μέση Υπεραπόδοση Εξαγοραζουσών Εταιρειών (χρήση
γενικού δείκτη κάθε χώρας)
Event Period

CAAR%

TS t-test
*

CS t-test

[0,+1]

1,09%

1,696

1,088

[-1,+1]

1,00%

1,264

0,945

[-2,+2]

-0,15%

-0,143

-0,131

[-5,+5]

-0,11%

-0,074

-0,066

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
*

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10%
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι σωρευτικές µέσες υπεραποδόσεις
είναι είτε αρνητικές είτε ουδέτερες και σχεδόν όλες στατιστικά ασήµαντες. Θετικές
και κοντά στο µηδέν είναι οι σωρευτικές υπεραποδόσεις τα διαστήµατα [0,+1] και [1,+1], δηλαδή τις µέρες της ανακοίνωσης, ενώ όσο αποµακρυνόµαστε από εκείνη τη
µέρα, είτε προς τα πίσω είτε προς τα µπροστά, οι σωρευτικές υπεραποδόσεις γίνονται
αρνητικές. Στατιστικά σηµαντική φαίνεται να είναι η σωρευτική υπεραπόδοση του
διαστήµατος [0,+1] σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10%. Τα αποτελέσµατα αυτά
συµφωνούν και µε τα αποτελέσµατα των µέσων υπεραποδόσεων που βρήκαµε
παραπάνω. ∆ηλαδή, διαπιστώνουµε µία ελαφρώς θετική στάση τωνεπενδυτών των
εξαγορουζασώνεταιρειών, που όµως είναι εντελώς παροδική.
Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραµµα των αποτελεσµάτων για µία πιο
παραστατική εικόνα.
∆ιάγραµµα 4.5: CAAR εξαγοραζουσών εταιρειών (χρήση γενικού δείκτη κάθε
χώρας)

CAAR%

1,50%
1,00%
0,50%
CAAR%
0,00%
-0,50%

[0,+1]

CAAR%
[-1,+1]

[-2,+2]
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[-5,+5]

Πίνακας 4.6: Σωρευτική Μέση Υπεραπόδοση Εξαγοραζουσών Εταιρειών (χρήση
ευρωπαϊκού δείκτη)
Event Period

CAAR%

TS t-test

CS t-test

[0,+1]

1,17%

1,803*

1,210

[-1,+1]

1,19%

1,493

1,155

[-2,+2]

-0,02%

-0,023

-0,022

[-5,+5]

-0,11%

-0,071

-0,064

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
*

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10%

Ο πίνακας 4.5 παρουσιάζει τις σωρευτικές µέσες υπεραποδόσεις των εξαγοραζουσών
εταιρειών για τον υπολογισµό των οποίων χρησιµοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός δείκτης.
Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή παρατηρούµε και
πάλι ουδέτερες και αρνητικές σωρευτικές υπεραποδόσεις. Οι υπεραποδόσεις του
διαστήµατος [0,+1] είναι στατιστικά σηµαντικές σύµφωνα µε το τεστ τυπικής
απόκλισης χρονολογικών σειρών, ενώ µε το αντίστοιχο των διαστρωµατικών σειρών
φαίνονται στατιστικά ασήµαντες. Παρατηρούµε και πάλι, ότι όσο αποµακρυνόµαστε
από τη µέρα ανακοίνωσης, οι σωρευτικές υπεραποδόσεις αρχίζουν να µειώνονται και
να γίνονται αρνητικές.
Παρακάτω βλέπουµε τα αποτελέσµατα αυτά και διαγραµµατικά.

58

∆ιάγραµµα 4.6: CAAR εξαγοραζουσών εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού δείκτη)

CAAR%

1,50%
1,00%
0,50%
CAAR%
0,00%
-0,50%

[0,+1]

CAAR%
[-1,+1]

[-2,+2]

[-5,+5]

Από το γράφηµα γίνεται εµφανές ότι δεν υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις των
υπεραποδόσεων.
Εξαγοραζόµενες Εταιρείες
Πίνακας 4.7: Αθροιστική Μέση Υπεραπόδοση Εξαγοραζόµενων Εταιρειών
(χρήση γενικού δείκτη κάθε χώρας)
Event Period

CAAR%

TS t-test

CS t-test

[0,+1]

4,19%

1,801*

2,194**

[-1,+1]

6,01%

2,111**

2,821***

[-2,+2]

5,78%

1,572

2,683***

[-5,+5]

3,36%

0,617

1,255

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σ`ηµαντικότητας 10%
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Όπως ήταν αναµενόµενο για τις εξαγοραζόµενες εταιρείες, παρατηρούµε υψηλές
αθροιστικές µέσες υπεραποδόσεις και σχεδόν στο σύνολό τους στατιστικά
σηµαντικές. Οι υπεραποδόσεις αυτές είναι υψηλότερες από τις αθροιστικές µέσες
υπεραποδόσεις των εξαγοραζουσών εταιρειών, συµπέρασµα που επαληθεύεται από
πολλές µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Εποµένως, και εδώ επιβεβαιώνεται η
θετική στάση των επενδυτών των εξαγοραζόµενων εταιρειών, που είναι λογική για
λόγους που αναφέραµε παραπάνω. Καθώς αποµακρυνόµαστε από τις µέρες
ανακοίνωσης µειώνεται η αθροιστική µέση υπεραπόδοση, αλλά εξακολουθεί να
παραµένει αρκετά πάνω από το µηδέν. Αυτό φανερώνει ότι η θετική αντίδραση των
επενδυτών ασθενεί όσο περνάνε οι µέρες. Τέλος, επαληθεύεται το γεγονός ότι η
χρήση των γενικών δεικτών των χωρών ή του ευρωπαϊκού δε διαφοροποιεί τα
αποτελέσµατα.
Τα αποτελέσµατα αυτά διαγραµµατικά έχουν ως εξής:
∆ιάγραµµα 4.7: CAAR εξαγοραζόµενων εταιρειών (χρήση γενικού δείκτη κάθε
χώρας)

CAAR%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

CAAR%

0,00%
[0,+1]

CAAR%
[-1,+1]

[-2,+2]

[-5,+5]

Παρατηρούµε και από το διάγραµµα την πτωτική τάση όσο αποµακρυνόµαστε από
τις ηµέρες ανακοίνωσης.
Σε αυτό το σηµείο θα εξετάσουµε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα, αλλά µε χρήση του
ευρωπαϊκού δείκτη για εύρεση των αθροιστικών υπεραποδόσεων.
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Πίνακας 4.8: Αθροιστική Μέση Υπεραπόδοση Εξαγοραζόµενων Εταιρειών
(χρήση ευρωπαϊκού δείκτη)
Event Period

CAAR%

TS t-test

CS t-test

[0,+1]

4,21%

1,821*

2,229**

[-1,+1]

6,13%

2,164**

2,907***

[-2,+2]

6,04%

1,651*

2,790***

[-5,+5]

3,42%

0,631

1,299

Σηµείωση: Όλα τα αποτελέσµατα των τεστ είναι στατιστικά µη σηµαντικά εκτός από αυτά που
συνοδεύονται από

*,

τα οποία είναι στατιστικά σηµαντικά µε το ανάλογο επίπεδο στατιστικής

σηµαντικότητας.
***

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%,

**

: επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, *: επίπεδο

στατιστικής σ`ηµαντικότητας 10%

Στη συνέχεια δίνεται και το διάγραµµα των αποτελεσµάτων του πίνακα.
∆ιάγραµµα 4.8: CAAR εξαγοραζόµενων εταιρειών (χρήση ευρωπαϊκού δείκτη)

CAAR%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

CAAR%

0,00%
[0,+1]

[-1,+1]

CAAR%
[-2,+2]

[-5,+5]

Η εικόνα που παρατηρούµε και σε αυτά τα αποτελέσµατα είναι ίδια. Έχουµε θετικές
αθροιστικές µέσες υπεραποδόσεις, το σύνολο σχεδόν των οποίων είναι στατιστικά
σηµαντικές και µάλιστα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%. Οι
υπεραποδόσεις αυτές αρχίζουν να µειώνονται όσο περνάνε οι µέρες µετά την
ανακοίνωση.
61

4.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες εμπειρικές
μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας
Στην ενότητα αυτή γίνεται µία σύγκριση των αποτελεσµάτων στα οποία καταλήξαµε
και σε αυτά που έχουν διατυπωθεί από άλλες µελέτες που έχουν διεξαχθεί. Οι
συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές,
καθώς χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα από τις εταιρείες ως τον πιο δηµοφιλή τρόπο
ανάπτυξης. Εποµένως, πολλά συµπεράσµατα έχουν διεξαχθεί.
Όσον αφορά τις εξαγοράζουσες εταιρείες, από τη δική µας έρευνα προέκυψε ότι οι
υπεραποδόσεις τους είναι αρνητικές και µόνο το διάστηµα [0,+1] γίνονται θετικές
κοντά στο µηδέν (0.53%-0.59%) , αποτέλεσµα εντελώς παροδικό, αφού από τη
δεύτερη µέρα και µετά ανατρέπονται και γίνονται ξανά αρνητικές. Τα αποτελέσµατα
αυτά είναι στατιστικά µη σηµαντικά. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των µελετών δεν
ταυτίζονται πάντα. Πολλές µελέτες δείχνουν ότι οι εξαγοράζουσες εταιρείες δεν
παρουσιάζουν έκτακτες υπεραποδόσεις (Jensen et al, 1983) ή παρουσιάζουν
αρνητικές. Από την άλλη µεριά, ο Eckbo (1983) στη µελέτη του κατέληξε στο ίδιο
συµπέρασµα µε της παρούσας έρευνας, ότι δηλαδή οι εξαγοράζουσες εταιρείες
παρουσιάζουν έκτακτες θετικές υπεραποδόσεις της τάξης του 0.07% στατιστικά µη
σηµαντικές το διάστηµα [-1,+1]. Επίσης, οι Franks et al (1989) κατέληξαν για τις
εξαγοράζουσες εταιρείες στην αγορά των Η.Π.Α. ότι τη µέρα ανακοίνωσης έχουν
έκτακτες θετικές αποδόσεις 0.10% στατιστικά µη σηµαντικές.
Όσον αφορά τις εξαγοραζόµενες εταιρείες, παρατηρήσαµε σχετικά υψηλές
υπεραποδόσεις (3.77%) στατιστικά σηµαντικές. Οι θετικές αποδόσεις για αυτές τις
εταιρείες είναι ένα συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η πλειοψηφία των µελετών της
βιβλιογραφίας. Τέτοιες µελέτες είναι των Andrade, Mitchell και Stafford (2001), των
Healy, Palepu και Ruback κ.λπ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί έντονα το σύγχρονο
επιχειρηµατικό κόσµο. Η συµβολή τους στη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία µπορεί
να πάρει δύο διαστάσεις. Από τη µία αποτελούν ένα σχετικά εύκολο τρόπο
στρατηγικής ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων σε άλλους κλάδους ή άλλες
χώρες, αλλά από την άλλη µπορεί να κριθούν ως αναγκαίο µέτρο για την επιβίωση
αρκετών επιχειρήσεων που βιώνουν κρίση ή και τον κίνδυνο πτώχευσης. Είναι
λογικό, λοιπόν, αρκετοί ερευνητές να έχουν µελετήσει το συγκεκριµένο θέµα,
προκειµένου να κατανοήσουν το ρόλο των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αγορά,
αλλά και οι επιδράσεις και τα αποτελέσµατά τους.
Ο κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας είναι ένας κλάδος
συνεχώς εξελισσόµενος και µεταβαλλόµενος, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας
στην οποία στηρίζεται και στην ψηφιοποίηση των συστηµάτων. ∆ιαφαίνεται, λοιπόν,
η πιθανότητα κυριαρχίας λίγων εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο που θα καλύπτουν
ένα ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων. Άρα, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές παίζουν
καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση του κλάδου.
Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η εξέταση ύπαρξης υπεραποδόσεων στην
ανακοίνωση µίας συγχώνευσης ή εξαγοράς στον κλάδο των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας. Χρησιµοποιήθηκε δείγµα 46 συγχωνεύσεων, δηλαδή
92εταιρειών (46 εξαγοραζουσών και 46 εξαγοραζόµενων), οι οποίες προέρχονται από
τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ανακοινώσεις εξαγορών έγιναν µεταξύ
2000 και 2012. Για την εύρεση των υπεραποδόσεων µέσω των υποδειγµάτων
χρησιµοποιήθηκαν οι γενικοί δείκτες κάθε χώρας από τις οποίες προέρχονται οι
εταιρείες και ένας ευρωπαϊκός δείκτης. Βρέθηκαν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα και µε
τους δύο τρόπους.
Ένα από τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκε είναι ότι έκτακτες υπεραποδόσεις τόσο
για τις εξαγοράζουσες όσο και για τις εξαγοραζόµενες εταιρείες εµφανίστηκαν από 12 µέρες πριν την επίσηµη ανακοίνωση της εξαγοράς µέχρι 1 µέρα µετά. Αυτό µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ανακοίνωση µίας εξαγοράς σαφώς δηµιουργεί µία
αντίδραση στην αγορά των επενδυτών. Για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις οι
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υπεραποδόσεις που βρήκαµε την περίοδο γεγονότος ήταν γενικά αρνητικές και
στατιστικά ασήµαντες και µόνο το διάστηµα [0,+1] έγιναν ελαφρώς θετικές, αλλά
εξακολούθησαν να είναι στατιστικά ασήµαντες. Από την άλλη µεριά, για τις
εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις βρήκαµε σχετικά υψηλές θετικές υπεραποδόσεις το
διάστηµα [-1,+1], οι οποίες ήταν στατιστικά σηµαντικές. Η εύρεση υψηλότερων
υπεραποδόσεων για τις εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις είναι και ένα από τα κοινώς
αποδεκτά συµπεράσµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ένα άλλο συµπέρασµα της
µελέτης ήταν ότι η χρήση του ευρωπαϊκού γενικού δείκτη και του γενικού δείκτη
κάθε χώρας δε διαφοροποιεί σηµαντικά τα αποτελέσµατα, γεγονός που
αντικατοπτρίζει ότι οι δείκτες αυτοί κινούνται µε την ίδια τάση. Επίσης, τα δύο
διαφορετικά τεστ στατιστικής σηµαντικότητας σε γενικές γραµµές συµφωνούν στα
αποτελέσµατά τους, κάτι το οποίο αυξάνει την εγκυρότητα και ισχύ των
αποτελεσµάτων. Τέλος, από την ανάλυση παρατηρήσαµε ότι οι υπεραποδόσεις
διαρκούν µέχρι 1-2 µέρες µετά την ανακοίνωση και εποµένως η παροδικότητα αυτή
ίσως προδίδει ότι οι αντίδραση αυτή των επενδυτών µπορεί να οφείλεται σε
ψυχολογικά αίτια που επηρεάζονται από την ανακοίνωση µίας επικείµενης εξαγοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ηµεροµηνία Ανακοίνωσης, Εξαγοράζουσες Εταιρείες, Εταιρείες Στόχοι και
Χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες

Acquiror

Date
Announced

Acquiror Name

Nation

Keskisuomalainen
29/06/2012

Oyj

Target
Target Name

Nation

Esan Kirjapaino
Finland

Oy

Finland

Communications

United

Essentially

PLC

Kingdom

France

France

Metrodome

United

Hollywood

United

Group PLC

Kingdom

Classics Ltd

Kingdom

Smiths News

United

Dawson

United

PLC

Kingdom

Holdings PLC

Kingdom

Commun Grp

United

CMG Worldwide

United

PLC

Kingdom

Ltd

Kingdom

Germany

ARBOmedia AG

Germany

Chime

28/12/2011

11/08/2011

07/06/2011

Next Fifteen

13/05/2011

Goldbach Ost
05/05/2011

GmbH

Mood & Motion
22/02/2011

Wige Media AG

Germany

AG

Germany

Electric Word

United

Radcliffe

United

16/11/2010

PLC

Kingdom

Publishing Ltd

Kingdom

04/11/2010

Ilkka-Yhtyma Oyj Finland

Alma Media Oyj

Finland

09/09/2010

Axel Springer AG Germany

SeLoger.com SA

France

Lagardere Active
01/10/2008

Lagardere SCA

France

SA

France

Valassis
Communications18/08/2008

High Co SA

France

French

France

15/05/2008

Prime Active

Ireland-Rep

Media Square

United
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Capital PLC

PLC

Kingdom
Spain

20/12/2007

PRISA

Spain

Sogecable SA

14/12/2007

Kinowelt GmbH

Germany

Intertainment AG Germany

Telegraaf Media
01/06/2007

17/11/2006

ProSiebenSat1

Groep NV

Netherlands

British Sky

United

Bdcstg Grp PLC

Kingdom

28/04/2006

AG

Yell Group PLC

Germany
United

Effecte Spiegel
08/09/2006

Media AG

ITV PLC

Kingdom

Jack White
Germany

Productions AG

Germany

United

Telefonica

Kingdom

Publicidad

Spain

Lambrakis Press
01/02/2006

SA

Greece

Teletipos SA

Greece

16/01/2006

NH Hoteles SA

Spain

Sotogrande SA

Spain

Grupo Media
25/11/2005

21/06/2005

09/05/2005

21/02/2005

RTL Group SA

Emap PLC

Ulster Television

Huntsworth PLC

Luxembourg

Capital SGPS SA Portugal

United

Scottish Radio

United

Kingdom

Holdings PLC

Kingdom

United

Wireless Group

United

Kingdom

PLC

Kingdom

United

Incepta Group

United

Kingdom

PLC

Kingdom

Arnoldo
Mondadori
18/10/2004

29/09/2004

Attica

Editore SpA

Italy

Publications SA

Greece

Capital Radio

United

GWR Group

United

PLC

Kingdom

PLC

Kingdom

France

Hotel Lutetia

France

Societe du Louvre
18/03/2004

SA
Groupe Partouche

12/03/2004

02/03/2004

Groupe Didot-

SA

France

Bottin SA

France

Informa Group

United

Taylor & Francis

United

PLC

Kingdom

Group PLC

Kingdom

66

United
23/10/2003

TripleArc PLC

United

Kingdom

Access Plus PLC

Kingdom

Cordiant

19/06/2003

12/08/2002

WPP Group PLC

TV-Loonland AG

United

Communications

United

Kingdom

Group

Kingdom

Metrodome

United

Group PLC

Kingdom

Germany

HIT

Gullane

Entertainment

United

Entertainment

United

25/06/2002

PLC

Kingdom

PLC

Kingdom

19/06/2002

Sanoma Oyj

Finland

Rautakirja Oy

Finland

23/05/2002

Cie des Alpes SA

France

Grevin & Cie

France

United

TEAMtalk Media United

13/05/2002

ukbetting PLC

Kingdom

Group Plc

Kingdom

13/11/2001

Studiocanal SA

France

Expand SA

France

Brainpool TV
07/11/2001

VIVA Media AG

Germany

AG

Hilton Group

United

Scandic Hotels

23/04/2001

PLC

Kingdom

AB

Sweden

28/03/2001

Mondo TV SpA

Italy

Igel Media AG

Germany

Crown Sports

United

PLC

Kingdom

Esporta PLC

Kingdom

Portugal

Estoril Sol

Portugal

22/03/2001

Germany

United

Sociedade
07/12/2000

Figueira Praia SA

United
14/11/2000

27/10/2000

United

Just Group PLC

Kingdom

Trinity Mirror

United

PLC

Kingdom

MediaKey PLC

Kingdom
United

Southnews PLC

Kingdom

Carlton

24/10/2000

Communications

United

United

PLC

Kingdom
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HTV

Kingdom
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