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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Είναι ευρέως διαδεδομένο στον κόσμο της χρηματοοικονομικής 

επιστήμης ότι η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας συνδέεται θετικά 

με τα βραχυπρόθεσμα της κέρδη. Έτσι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο 

πολλές εταιρείες να θυσιάζουν στρατηγικές επενδύσεις με

μακροπρόθεσμα οφέλη, προκειμένου να αυξήσουν τα βραχυπρόθεσμα 

κέρδη.

Παρ' όλα αυτά, πολλές έρευνες σε αμερικανικές κυρίως 

χρηματιστηριακές αγορές, έχουν αποδείξει πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο 

στην πραγματικότητα. Αντίθετα η ανακοίνωση από την πλευρά των 

επιχειρήσεων της αύξησης των επενδύσεων με μακροπρόθεσμα οφέλη, 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των μετοχών, ενώ αντίστοιχα η 

ανακοίνωση της μείωσης των επενδύσεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της τιμής των μετοχών (φυσικά κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις).

Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του J.R.Woolridge (1988)' ο 

οποίος υποστήριξε ότι τελικά οι επενδυτές δεν είναι "κοντόφθαλμοι" και 

δεν ισχύει τελικά η κατηγορία ότι αποφεύγουν επενδύσεις με 

μακροπρόθεσμα οφέλη. Αντίθετα απέδειξε ότι η αγορά αντιδρά θετικά 

στην ανακοίνωση από την πλευρά των επιχειρήσεων, στρατηγικών 

επενδύσεων με μακροπρόθεσμα οφέλη, διαφόρων τύπων (όπως joint 

ventures, Ε&Α, εισαγωγής νέων προϊόντων, επενδύσεων κεφαλαίου 

κ.α.).

Προτού εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι 

επενδυτές στην ανακοίνωση των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

1 J.R.Woolridge, "Competitive decline and corporate restructuring: Is a myopic stock market to 
blame?", Journal of Applied Corporate Finance,(Spring 1988), pp. 26-36.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

στρατηγικών επενδύσεων, θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες 

οι οποίες είναι βασικές για τη μελέτη του θέματος αυτού. Στη συνέχεια 

λοιπόν, θα αναφερθούμε στην αξία της επιχείρησης καθώς και στους 

τρόπους υπολογισμού της, στους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία 

των μετοχών, στην υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς και τέλος 

στους τρόπους με τους οποίους αντιδρά η αγορά.

1.2 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Η αξία της επιχείρησης είναι η αξία όλων των ωφελειών που 

μπορούν να δημιουργηθούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

(παραγωγικές και επενδυτικές). Συνήθως παρουσιάζεται ως η συνολική 

αξία των αξιώσεων που έχουν οι μέτοχοι, δηλαδή ως η αξία της μετοχής 

της επιχείρησης στο χρηματιστήριο πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό 

των μετοχών. Κατά μια πιο ευρεία έννοια, η αξία της επιχείρησης 

παρουσιάζεται ως η συνολική αξία τόσο των κοινών όσο και των 

προνομιούχων μετοχών καθώς και των δανειακών κεφαλαίων.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την μέτρηση της αξίας της 

επιχείρησης, οι οποίοι όμως δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία για τη 

χρηματοοικονομική διοίκηση, αφού βασίζονται σε ιστορικές και όχι σε 

τρέχουσες αξίες. Ένας τρόπος είναι η λογιστική αξία των Ιδίων 

Κεφαλαίων η οποία είναι η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων που απεικονίζεται 

στον ισολογισμό (η ονομαστική αξία μιας μετοχής επί τον αριθμό των 

μετοχών σε κυκλοφορία). Ένας δεύτερος τρόπος είναι η λογιστική αξία 

των Περιουσιακών Στοιχείων η οποία και πάλι είναι η αξία των 

Περιουσιακών Στοιχείων που απεικονίζεται στον ισολογισμό. Οι τρόποι

2 Ν.Seitz, Μ.Ellison, "Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions", Dryden, Harcout 
Brace College Publishers, 3rd Edition, 1999. p.l 17
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αυτοί δεν είναι και τόσο χρήσιμοι για την χρηματοοικονομική διοίκηση, 

αφού ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 

στο παρελθόν για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχει μια διαφορά 

μεταξύ της χρηματιστηριακής και της λογιστικής αξίας της επιχείρησης, 

αφού η αγοραία αξία των μετοχών είναι συνήθως υψηλότερη από την 

ονομαστική τους αξία. Η διαφορά αυτή αντανακλά την προσδοκία των 

επενδυτών ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία σε συνδυασμό με τις 

μελλοντικές επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης, θα 

δημιουργήσουν ωφέλειες, η παρούσα αξία των οποίων θα είναι 

μεγαλύτερη από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω καταλήγουμε ότι η Αξία 

της επιχείρησης είναι ίση με το άθροισμα: α) της Καθαρής Παρούσας 

Αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών που θα δημιουργηθούν από τα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση και β) την Καθαρή 

Παρούσα Αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από τις επενδυτικές 

ευκαιρίες που θα είναι διαθέσιμες και θα αναληφθούν από την 

επιχείρηση στο μέλλον. Η αγοραία αξία της επιχείρησης μεταβάλλεται 

καθώς η αγορά λαμβάνει πληροφορίες, είτε γενικές, είτε σχετικές με τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, οι οποίες μεταβάλλουν τις προσδοκίες των 

επενδυτών είτε σε σχέση με το (α) είτε σε σχέση με το (β).

Τέλος κατά μια άλλη άποψη η αξία της επιχείρησης είναι η 

Παρούσα Αξία των μελλοντικών μερισμάτων προσαυξημένη με την 

Παρούσα Αξία των μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών, που θα έχει τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευθεί η επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

J.R.Woolridge, "Competitive decline and corporate restructuring: is a myopic stock market to
blame?", Journal of Applied Corporate Finance, (Spring 1988), pp. 26-36.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε συνοπτικά τους παράγοντες οι οποίοι 

προσδιορίζουν τη ζήτηση και κατά συνέπεια τις τιμές των μετοχών.

1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Η αύξηση στη ζήτηση των μετοχών είναι ο σημαντικότερος λόγος 

που οδηγεί στην αύξηση της τιμής τους. Οι βασικότεροι παράγοντες οι 

οποίοι συμβάλλουν στη ζήτηση των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι4:

> Η χρηματιστηριακή άνθηση (μια γενικότερη στροφή των επενδυτών 

προς το χρηματιστήριο).

> Η ύπαρξη του κινήτρου της κερδοσκοπίας, δηλ. της δυνατότητας 

επίτευξης άμεσων κερδών.

> Το φαινόμενο της μίμησης.

> Πληροφορίες ότι μελλοντικά θα ανέβουν οι τιμές των μετοχών.

> Στροφή προς την αγορά μετοχών όταν τα επιτόκια των καταθέσεων 

και των ομολογιών δεν είναι ικανοποιητικά (ιδιαίτερα σε συνάρτηση 

με τον πληθωρισμό).

Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη ζήτηση των μετοχών 

μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και κατ' επέκταση και στην αύξηση της 

τιμής της μετοχής της είναι:

> Πραγματοποίηση υψηλών κερδών καθώς και δημοσιοποίηση 

ικανοποιητικού ισολογισμού.

> Ισχυρή κεφαλαιακή συγκρότηση της επιχείρησης.

> Εφαρμογή ορθής πολιτικής και καλός χειρισμός από τη διοίκηση.

4 Γ.Κ.Χολεβάς, "77 πρέπει να γνωρίζουμε για το Χρηματιστήριο", Interbooks, Αθήνα 1991, Σελ. 111- 
112.
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> Ευνοϊκές φήμες για την επιχείρηση, που κυκλοφορούν είτε 

ασυντόνιστα είτε συντονισμένα και συστηματικά.

> Δημιουργία γενικά ευνοϊκού ψυχολογικού κλίματος για την 

επιχείρηση.

> Προβλέψεις για καλή μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης, είτε με 

νέες επενδύσεις, είτε με την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, είτε με την 

εισαγωγή νέου ή νέων προϊόντων στην αγορά, είτε με την υλοποίηση 

καινοτομιών κ.α..

Με αυτόν τον τελευταίο παράγοντα, δηλ. με την ανακοίνωση από 

την πλευρά των επιχειρήσεων τέτοιου είδους επενδύσεων, θα 

ασχοληθούμε στη συνέχεια.

Τέλος με βάση την άποψη ότι η αξία της επιχείρησης είναι η 

Παρούσα Αξία των μερισμάτων συν την Παρούσα Αξία των 

μελλοντικών επενδύσεων της επιχείρησης, μια μεταβολή των τιμών των 

μετοχών μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας μεταβολής της Παρούσας 

Αξίας των μελλοντικών μερισμάτων. Η Παρούσα Αξία των μελλοντικών 

μερισμάτων, με τη σειρά της μπορεί να μεταβληθεί είτε εξαιτίας της 

μεταβολής της μερισματικής πολιτικής είτε εξαιτίας της μεταβολής της 

απαιτούμενης απόδοσης. Τα αναμενόμενα μερίσματα μπορεί να 

μεταβληθούν λόγω των νέων πληροφοριών για την ίδια την επιχείρηση ή 

την οικονομία γενικότερα, που μεταβάλλουν τις προσδοκίες των 

επενδυτών σε σχέση με την επιχείρηση (οι επενδυτές γίνονται δέκτες 

νέων πληροφοριών καθημερινά). Η μεταβολή της απαιτούμενης 

απόδοσης μπορεί να προέλθει είτε από μια αλλαγή του επιπέδου των 

επιτοκίων γενικότερα είτε από μια μεταβολή του κινδύνου της 

επιχείρησης. Τα παραπάνω απεικονίζονται περιληπτικά στο παρακάτω 

σχήμα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

ΣΧΗΜΑ 1

ΠΗΓΗ: Ν.Seitz, Μ.Ellison, "Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions", Dryden, 

Harcout Brace College Publishers, 3rd Edition, 1999. p. 109

1.4 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

Παρ' όλο που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι υποστηρικτές της 

άποψης ότι οι χρηματιστηριακές αγορές δεν είναι αποτελεσματικές, η 

άποψη που επικρατεί είναι αυτή της αποτελεσματικότητας ή έστω της 

μερικής αποτελεσματικότητας των αγορών.

Η αγορά ορίζεται ως αποτελεσματική, όταν οι τιμές, σε κάθε 

χρονική στιγμή, αντανακλούν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση η οποία 

είναι σχετική με τον καθορισμό των αξιών των μετοχών. Κατά την
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

άποψη αυτή δηλαδή, κάθε νέα σχετική πληροφορία ενσωματώνεται 

άμεσα στις τιμές.

Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε3 ότι η αναμενόμενη τιμή μιας 

μετοχής, σε μια μελλοντική περίοδο, δεδομένων κάποιων πληροφοριών 

στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι ίση με τη σημερινή τιμή συν την 

αναμενόμενη απόδοση για την επόμενη περίοδο. Αλγεβρικά η τιμή της 

μετοχής θα δίνεται από την εξής σχέση:

Ε(Ρψ+!|Φ0 = [1 + E(Rj)t+i|<Dt)]Pj,t

Το Ε δηλώνει προσδοκώμενη τιμή. To Pjt+1 είναι η τιμή της j 

μετοχής την χρονική στιγμή t+Ι, ενώ το Φ( είναι όλη η διαθέσιμη 

πληροφόρηση στο χρόνο t. Rj>t+i είναι η απόδοση της] μετοχής στο χρόνο 

t+Ι, ενώ Pj,t είναι η τιμή της] μετοχής τη χρονική στιγμή t.

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη αποτελεσματικότητας των 

αγορών:

ΐ. Αποτελεσματικότητα Ισχυρής μορφής. Στην περίπτωση αυτή, 

όλες οι πληροφορίες, ακόμη και αυτές που δεν δημοσιεύονται, 

αντανακλώνται στην τιμή της μετοχής. Έτσι ακόμη και αυτοί που 

διαθέτουν εσωτερικές πληροφορίες, τους είναι άχρηστες αφού αυτές 

έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

ii. Αποτελεσματικότητα Μέτριας μορφής. Στην περίπτωση αυτή 

ενσωματώνονται στις τιμές των μετοχών, μόνο οι δημόσια διαθέσιμες 

πληροφορίες. 5

5 Seha Μ. Tinic, Richard R West, "Investing in Securities: An efficient Market Approach", Addison- 
Wesley Publishing Company, 1979, p.94
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

iii. Αποτελεσματικότητα Ήπιας μορφής. Σ' αυτού του είδους την 

αγορά, στις τρέχουσες τιμές ενσωματώνονται μόνο στοιχεία που 

αφορούν τις μεταβολές των τιμών στο παρελθόν (ιστορικά στοιχεία). 

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας είναι γενικά αποδεκτή (ή έστω της μερικής 

αποτελεσματικότητας), υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 

επιστημόνων και επενδυτών που υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αυτή δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πράγματι η θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς, δέχτηκε 

αρκετή κριτική6, κυρίως λόγω των προϋποθέσεων στις οποίες στηρίζεται. 

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

> Ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες δυνατότητες πληροφόρησης.

> Ότι απαγορεύεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

> Ότι κανείς επενδυτής δε διαθέτει ένα τόσο μεγάλο χαρτοφυλάκιο 

μετοχών, ώστε να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αγορά.

1.5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Ο Woolridge (1988)7 αναφέρει ότι η αντίδραση της αγοράς 

αποτελείται από δύο συστατικά:

ΐ. Από αντίδραση των τιμών η οποία αντανακλά γενικούς παράγοντες 

οι οποίοι επηρεάζουν στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης καθώς και 

την αξία της επιχείρησης και

ii. Από αντίδραση των τιμών η οποία προκαλείται από συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά αντιδρά θετικά ή 

αρνητικά σε στρατηγικές ανακοινώσεις, βασιζόμενη είτε σε

6 Ε.Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, "Χρηματιστήριο Αξιών, Οργάνωση — Λειτουργία - Χρηματιστηριακές 
Επενδύσεις", Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1995, σελ. 213-216.
7 J.R. Woolridge (1988) "Competitive decline and corporate restructuring: Is a myopic stock market to 
blame?" Journal of Applied Corporate Finance, Spring, pp. 26-36.
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πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στους επενδυτές τη χρονική 

στιγμή της ανακοίνωσης, είτε στην αντίληψη των επενδυτών σε σχέση 

με την ορθότητα των αποφάσεων για στρατηγικές επενδύσεις.

Επίσης στην ίδια εργασία του ο Woolridge διακρίνει τρεις πιθανές 

αντιδράσεις της αγοράς:

1. Θετική αντίδραση της Αγοράς.

> Μεγιστοποίηση της ωφέλειας του επενδυτή.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία η διοίκηση της επιχείρησης 

επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Με βάση την 

υπόθεση αυτή, η διοίκηση εξαναγκάζεται από τις δυνάμεις της αγοράς 

να λαμβάνει στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της περιουσίας των μετόχων. Συνεπώς η ανακοίνωση 

των στρατηγικών επενδύσεων εκλαμβάνεται από τους επενδυτές ως 

απόφαση για επένδυση με θετική καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ) και 

άρα οδηγεί στην δημιουργία σημαντικών θετικών υπερβαλλουσών 

αποδόσεων.

2·Ουδέτερη αντίδραση της Αγοράς.

> Αγορές υψηλής ανταγωνιστικότητας.

Σε αγορές υψηλής ανταγωνιστικότητας οι τιμές καθορίζονται έτσι 

ώστε να αποκλείονται υπερβάλλοντα κέρδη. Συνεπώς σπάνια 

εμφανίζονται δυνατότητες για στρατηγικές επενδύσεις με θετική ΚΠΑ 

και άρα η ανακοίνωση τέτοιων επενδύσεων δε θα επέφερε καμία 

αλλαγή στις τιμές των μετοχών.

> Αγορές των ορθολογικών προσδοκιών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τιμές των μετοχών αντανακλούν τις 

προσδοκίες των επενδυτών ότι η διοίκηση θα αναλάβει στρατηγικές 

επενδύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και 

αυξάνουν τα οφέλη των μετόχων. Με βάση αυτή την υπόθεση, οι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________
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τιμές των μετοχών δε μεταβάλλονται με την ανακοίνωση των 

στρατηγικών επενδύσεων, ακόμη και αν οι επενδυτές πιστεύουν ότι 

πρόκειται για επενδύσεις με θετική ΚΠΑ.

3. Αρνητική αντίδραση της Αγοράς.

> "Κοντόφθαλιτη Αγορά" (Myopic Market).

Πρόκειται για τη γνωστή και από πολλούς αποδεκτή, άποψη ότι οι 

επενδυτές επικεντρώνονται μόνο στα βραχυπρόθεσμα κέρδη των 

επιχειρήσεων και με βάση αυτά επιλέγουν τις μετοχές στις οποίες θα 

επενδύσουν. Έτσι αποθαρρύνουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να 

αναλάβουν επενδύσεις με μακροπρόθεσμα οφέλη. Με βάση την 

υπόθεση αυτή, η ανακοίνωση επενδύσεων οι οποίες θα έχουν 

μακροπρόθεσμα οφέλη (όπως επενδύσεις κεφαλαίου, Ε&Α, κ.α.) σε 

συνδυασμό με τον κίνδυνο για μείωση των βραχυπρόθεσμων κερδών, 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών των μετοχών.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο αντιδρά η αγορά στην ανακοίνωση στρατηγικών επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

1.6 Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Πολλοί είναι οι συγγραφείς, στην αμερικανική κυρίως 

βιβλιογραφία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η χρηματιστηριακές αγορές 

εξαναγκάζουν τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, να τηρούν μια 

βραχυπρόθεσμη στάση κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που
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υποστηρίζουν ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων μπορούν να 

αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές οι οποίες μάλιστα
ο

επιβραβεύονται από την αγορά. Οι Woolridge και Snow (1990) 

προσπάθησαν να εξετάσουν εμπειρικά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η 

αγορά στην ανακοίνωση στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων.

Όπως είδαμε παραπάνω, η αξία της επιχείρησης είναι το άθροισμα 

της Παρούσας Αξίας των ταμειακών ροών που αναμένεται να 

δημιουργηθούν από τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και της Καθαράς Παρούσας Αξίας των ταμειακών ροών από τις 

μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και θα 

αναληφθούν από την επιχείρηση. Συνεπώς η αξία της επιχείρησης θα 

μεταβάλλεται καθώς η αγορά δέχεται νέες πληροφορίες για την 

οικονομία γενικότερα ή για την ίδια την επιχείρηση, οι οποίες 

μεταβάλλουν τις προσδοκίες της αγοράς σε σχέση με τις μελλοντικές 

ταμειακές ροές που θα δημιουργηθούν από τα υπάρχοντα και τα 

μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Η αποτελεσματικότητα των αγορών είναι ένα θέμα που 

απασχόλησε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

εμπειρικών μελετών υποστηρίζει ότι η αγορά είναι αποτελεσματική όσον 

αφορά τις δημοσιευόμενες πληροφορίες (τις πληροφορίες δηλαδή, που 

είναι προσιτές σε όλους τους επενδυτές). Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των 

μετοχών αντανακλούν όλες τις δημοσιευόμενες πληροφορίες και 

ανταποκρίνονται άμεσα σε νέες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να 

επηρεάζουν τον κίνδυνο ή την απόδοση των μετοχών. Η μεταβολή αυτή 

των τιμών αποτελεί την αξιολόγηση από την αγορά, των επενδυτικών 

αποφάσεων της επιχείρησης. Για να γίνει δυνατή η απομόνωση της 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

8 J.R.Woolridge, C.C.Snow, "Stock Market Reaction to Strategic Investment Decisions", Strategic 
Management Journal, Vol. 11, 1990, pp. 353 - 363.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

επιρροής μιας συγκεκριμένης ανακοίνωσης στην απόδοση μιας μετοχής, 

πρέπει να γίνει μια προσαρμογή σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση. 

Η διαφορά της πραγματικής απόδοσης από την αναμενόμενη απόδοση, 

ονομάζεται "υπερβάλλουσα απόδοση" ή "μη κανονική απόδοση" 

(abnormal return).

1.6.2 η αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση 
στρατηγικών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις.

Για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ των ανακοινώσεων στρατηγικών 

επενδύσεων και της αντίδρασης της αγοράς οι Woolridge και Snow 

προχώρησαν στον έλεγχο τριών υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές, οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη και το μέγεθος αλλά και τη διάρκεια των 

επενδύσεων, είναι:

> Υπόθεση 1: Μεγιστοποίηση της περιουσίας των μετόχων. Η αγορά 

θα αντιδρά θετικά στην ανακοίνωση στρατηγικών επενδύσεων από τις 

επιχειρήσεις.

Υπόθεση Ια: Θα παρατηρούνται θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επενδύσεις, με πολύ 

μικρές ή καθόλου διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών. Επίσης θα 

παρατηρούνται θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις τόσο για τις 

βραχυπρόθεσμες όσο και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με πολύ 

μικρές ή καθόλου διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών.

> Υπόθεση 2: Θεσμικοί επενδυτές. Η αγορά θα αντιδρά αρνητικά στην

ανακοίνωση στρατηγικών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. 

Υπόθεση 2α: Θα παρατηρούνται αρνητικές υπερβάλλουσες

αποδόσεις τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επενδύσεις. Οι 

μεγάλες επενδύσεις θα έχουν μεγαλύτερες αρνητικές αποδόσεις.
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Επίσης θα παρατηρούνται αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις τόσο 

για τις βραχυπρόθεσμες όσο και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

αρνητικές αποδόσεις.

> Υπόθεση 3: Ορθολογικές Προσδοκίες. Η αγορά δεν αντιδρά στις 

ανακοινώσεις στρατηγικών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. 

Υπόθεση 3α: Θα παρατηρούνται ασήμαντες υπερβάλλουσες

αποδόσεις, για όλες τις επενδύσεις, είτε είναι μικρές είτε μεγάλες, είτε 

είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες.

Σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 

προβλέπει αρνητική αντίδραση της αγοράς σε μεγάλες και 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αφού οι θεσμικοί επενδυτές ενδιαφέρονται 

για βραχυπρόθεσμες κυρίως αποδόσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί: α) 

οι μεγάλες επενδύσεις έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στη 

βραχυπρόθεσμη κερδοφορία της επιχείρησης και β) τα κέρδη από 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις γίνονται αντιληπτά περισσότερο στο 

μακρινό μέλλον.

Οι συγγραφείς συγκέντρωσαν ένα δείγμα από 767 ανακοινώσεις οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν από 248 επιχειρήσεις. Η στατιστική μελέτη 

του δείγματος παρείχε υποστήριξη στην υπόθεση της μεγιστοποίησης της 

περιουσίας των μετόχων. Κατά την ανακοίνωση στρατηγικών 

επενδύσεων από τις επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε μια άμεση και 

θετική αντίδραση της αγοράς. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκαν και 

κάποιες περιπτώσεις όπου οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά σε κάποιες 

ανακοινώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά προσπαθεί να διακρίνει τις 

"καλές" από τις "κακές" επενδυτικές αποφάσεις.

Σε σχέση με το είδος των επενδύσεων διαπιστώθηκαν τα εξής: Η 

ανακοίνωση του σχηματισμού Joint Venture (JV) έχει ως αποτέλεσμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________
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την θετική αντίδραση της αγοράς. Θετική ήταν επίσης, η αντίδραση της 

αγοράς στην ανακοίνωση επενδύσεων με σκοπό την Έρευνα και 

Ανάπτυξη (Ε&Α) καθώς και στην ανακοίνωση επενδύσεων κεφαλαίου. 

Τέλος διαπιστώθηκε ότι η αγορά αντιδρά θετικά στην ανακοίνωση 

επενδύσεων επέκτασης σε νέες αγορές ή σε νέα προϊόντα, με κάποιες 

όμως διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Συγκεκριμένα, η 

αντίδραση είναι θετική για την εισαγωγή νέων προϊόντων είτε αυτή 

γίνεται σε νέες είτε σε παλιές αγορές. Σχετικά με την επέκταση σε νέες 

αγορές η αντίδραση είναι θετική όταν αυτή γίνεται με νέα προϊόντα, είναι 

όμως αρνητική όταν γίνεται με παλιά.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς μελέτησαν την επίδραση του μεγέθους 

και της διάρκειας της επένδυσης. Διαπίστωσαν ότι η αντίδραση της 

αγοράς είναι θετική και παρόμοια τόσο για τις μικρές όσο και για τις 

μεγάλες επενδύσεις. Επίσης διαπιστώθηκε θετική και σημαντική 

αντίδραση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρείχαν περαιτέρω υποστήριξη στην υπόθεση της μεγιστοποίησης της 

περιουσίας των μετόχων και ταυτόχρονα απέρριψαν την υπόθεση των 

θεσμικών επενδυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

1.7εΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Για πολύ καιρό στις χρηματιστηριακές αγορές, επικρατούσε η 

άποψη ότι οι επενδυτές είναι "κοντόφθαλμοι" και οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στο να θυσιάζουν πολύτιμες μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

επενδύσεις για να μη μειώνουν τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία τους. Οι 

Woolridge και Snow απέδειξαν ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά 

οι επενδυτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

στρατηγικές επενδύσεις με μακροπρόθεσμα οφέλη. Πράγματι κατά την
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ανακοίνωση τέτοιων επενδύσεων παρατηρούνται θετικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις στις τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων που τις 

πραγματοποιούν.

Ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στον 

τρόπο με τον οποίο αντιδρά η αγορά στις ανακοινώσεις στρατηγικών 

επενδύσεων, είναι το είδος της επένδυσης. Για την ορθότερη, λοιπόν, 

αντιμετώπιση του θέματος, απαιτείται ο διαχωρισμός των ανακοινώσεων 

σε τέσσερις βασικές κατηγορίες9, ανάλογα με τη στρατηγική κατεύθυνση 

των επενδύσεων. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

ί. Επενδύσεις Κεφαλαίου.

ii. Συνδυασμοί επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Joint 

Ventures).

iii. Επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

iv. Επενδύσεις επέκτασης σε νέες αγορές ή σε νέα προϊόντα.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, θα 

αναλύσουμε κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"__________________

9 J.R.Woolridge (1988) "Competitive decline and corporate restructuring: Is a myopic stock market to 
blame?" Journal of Applied Corporate Finance, Spring, pp. 26-36.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”

2.1ειςαγωγη

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία η χρηματιστηριακή αξία της 

επιχείρησης είναι ίση με την Παρούσα Αξία (ΠΑ) των μελλοντικών 

κερδών που δημιουργούνται από τα περιουσιακά της στοιχεία, 

προσαυξημένη κατά την ΚΠΑ των ευκαιριών για επενδύσεις που θα έχει 

στη διάθεσή της η επιχείρηση στο μέλλον. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις 

που αναμένουν από τις μελλοντικές τους επενδύσεις, απόδοση 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απόδοση της αγοράς, αν η διοίκηση 

ακολουθήσει τον κανόνα της μεγιστοποίησης της αξίας, τότε σύμφωνα 

με την παραδοσιακή θεωρία, η ανακοίνωση μιας αναπάντεχης αύξησης 

των επενδύσεων κεφαλαίου θα πρέπει να έχει θετική επίδραση στη 

χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Αντίστοιχα η ανακοίνωση μιας 

μείωσης θα πρέπει να έχει αρνητική επίδραση. Η θετική αντίδραση 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά ενσωματώνει άμεσα στις τιμές, την 

επιπλέον θετική ΚΠΑ των νέων επενδύσεων που πρόκειται να αναλάβει 

η επιχείρηση. Η αρνητική αντίδραση που σχετίζεται με την αναπάντεχη 

μείωση των επενδύσεων κεφαλαίου οφείλεται όχι στο γεγονός ότι η 

επιχείρηση πρόκειται να αναλάβει επενδύσεις με αρνητική ΚΠΑ, αλλά 

στο γεγονός ότι θα πραγματοποιήσει λιγότερες επενδύσεις με θετική 

ΚΠΑ.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις των οποίων η απόδοση των 

επιπρόσθετων ευκαιριών για επενδύσεις είναι ίση με την απαιτούμενη 

απόδοση της αγοράς, η παραδοσιακή θεωρία αναφέρει ότι η ανακοίνωση 

της αύξησης ή της μείωσης των επενδύσεων κεφαλαίου δεν έχει καμία 

επίδραση στη χρηματιστηριακή της αξία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
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για αυτές τις επιχειρήσεις, οι επιπρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες δεν 

έχουν θετική ΚΠΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Me Connell και Muscarella (1985)10, τα 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

> Κατά πόσο η αγορά ανταποκρίνεται στις ανακοινώσεις των 

επιχειρήσεων για πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου, 

επαναπροσδιορίζοντας τις τιμές των μετοχών και

> Κατά πόσο η αγορά αντιδρά σύμφωνα με τον κανόνα της 

μεγιστοποίησης της αξίας, δεδομένων των πληροφοριών που 

εμπεριέχονται στις ανακοινώσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η ανακοίνωση από 

τις επιχειρήσεις των σχεδίων για μελλοντικές επενδύσεις κεφαλαίου, 

αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικές με τον προσδιορισμό της αξίας της 

επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η αντίδραση των τιμών των μετοχών στις 

ανακοινώσεις αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου, σε γενικές γραμμές 

είναι σύμφωνη με την υπόθεση της μεγιστοποίησης της αγοραίας αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”___________________________________________

2.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ως ανακοινώσεις αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου, μιας 

επιχείρησης, θεωρούνται όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο (σε 

επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα), που παρέχουν 

πληροφορίες για τις επενδύσεις αυτές, τον τρόπο χρηματοδότησης και τα 

οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση από την πραγματοποίησή τους. 

Κατά την πραγματοποίηση των διαφόρων εμπειρικών μελετών, οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν κάποια κριτήρια για την επιλογή των

10 J. J. McConnell, C.J. Muscarella (1985), "Corporate capital expenditure decisions and the market 
value of the firm", Journal of Financial Economics, September, pp. 399-422.
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ανακοινώσεων όπως να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τις 

πωλήσεις ή τα κέρδη της επιχείρησης11 12 κ.α..
12Συγκεκριμένα οι Chung, Wright και Charoenwong (1998) , για 

την επιλογή του δείγματος με βάση το οποίο μελέτησαν την επίδραση 

των ανακοινώσεων αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου στη 

χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης, χρησιμοποίησαν τα εξής 

κριτήρια:

> Οι ανακοινώσεις θα έπρεπε να αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τις 

αποφάσεις για επενδύσεις.

> Οι ανακοινώσεις θα έπρεπε να περιέχουν τον ακριβή σχεδίασμά των 

επενδύσεων και όχι πιθανολογίες για το μέλλον. Επιπλέον θα έπρεπε 

να περιέχουν και προϋπολογιστικά μεγέθη, καθώς και το πώς 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια.

> Οι ανακοινώσεις θα έπρεπε να μην έχουν σχέση με άλλες 

ανακοινώσεις. Επίσης δε θα έπρεπε να έχουν γίνει άλλες 

ανακοινώσεις της επιχείρησης τουλάχιστον για τρεις μέρες πριν και 

μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

> Οι ανακοινώσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει από επιχειρήσεις των 

οποίων οι πληροφορίες για τις καθημερινές αποδόσεις να παρέχονται 

από το NYSE, AMEX, ή από τους φακέλους NASDAQ του "Center 

for Research in Security Prices (CRSP)".

Παρόμοια κριτήρια χρησιμοποίησαν κατά την επιλογή του δείγματός 

τους και οι Me Connell και Muscarella (1985), οι οποίοι επιπλέον, 

διέκριναν τις ανακοινώσεις στις εξής κατηγορίες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

11 J.R.Woolridge, (1988) "Competitive decline: Is a myopic stock market to blame?". Journal of
Applied Corporate Finance, Spring, pp.26-36.
12 K.H.Chung, P.Wright, C.Charoenwong (1998), "Investment opportunities and market reaction to 
capital expenditure decisions", Journal of Banking and Finance 22, pp. 41-60.
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> Ανακοίνωση ενός "κεφαλαιακού προϋπολογισμού" ο οποίος 

παρουσιάζεται αυξημένος σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου 

έτους.

> Ανακοίνωση ενός "κεφαλαιακού προϋπολογισμού" ο οποίος είναι 

μειωμένος σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου έτους.

> Ανακοίνωση ενός συμπληρωματικού, αυξημένου σε σχέση με τον 

προηγούμενο, "κεφαλαιακού προϋπολογισμού" για το τρέχον έτος.

> Ανακοίνωση ενός συμπληρωματικού, μειωμένου σε σχέση με τον 

προηγούμενο, "κεφαλαιακού προϋπολογισμού" για το τρέχον έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

2.3 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες ενώ 

οι μελετητές έχουν προσεγγίσει το θέμα από πολλές πλευρές. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι:

> Οι Me Connell και Muscarella (1985) εξέτασαν την αντίδραση της 

αγοράς στην ανακοίνωση των αποφάσεων για επενδύσεις κεφαλαίου, 

ανάλογα με το αν πρόκειται για βιομηχανικές επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

^ Οι Chen και Ηο (1997) μελέτησαν την αντίδραση της αγοράς στις 

ανακοινώσεις επενδύσεων κεφαλαίου, διακρίνοντας τις επιχειρήσεις 

ανάλογα με τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους και 

τις "ελεύθερες ταμειακές ροές" (free cash flow).

> Ο Vogt (1997) προσέγγισε το θέμα διακρίνοντας τις επιχειρήσεις 

ανάλογα με το βαθμό κάλυψης των ταμειακών ροών, το μέγεθος των 

περιουσιακών στοιχείων και την ιδιοκτησιακή κατάσταση της 

επιχείρησης.
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> Οι Chung, Wright και Charoenwong (1998) εξέτασαν την αντίδραση 

της αγοράς στις ανακοινώσεις για επενδύσεις κεφαλαίου, ανάλογα με 

το αν οι επιχειρήσεις έχουν ή όχι δυνατότητα για πραγματοποίηση 

επενδύσεων υψηλής απόδοσης (δηλ. ανάλογα με τη δυνατότητα 

ανάπτυξης που έχουν).

> Οι Burton, Lonie και Power (1999) διέκριναν την επίδραση των 

ανακοινώσεων: Πρώτον, ανάλογα με το αν πραγματοποιούνται από 

μεμονωμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν σχηματίσει "Joint 

Ventures (JV)". Δεύτερον, ανάλογα με το αν οι επενδύσεις αυτές 

παράγουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα ταμειακές εισροές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εμπειρικών 

ερευνών ακολουθώντας τις προσεγγίσεις που αναφέραμε παραπάνω.

2.4.Χ 1η Προσέγγιση: Διάκριση των επιχειρήσεων σε 
βιομηχανικές και κοινής ωφελείας.

Για την πραγματοποίηση της έρευνάς τους οι Me Connell 

και Muscarella (1985)13 επέλεξαν ένα δείγμα από επιχειρήσεις που είχαν 

ανακοινώσει αυξήσεις ή μειώσεις επενδύσεων κεφαλαίου στην ετήσια 

έκδοση του "Wall Street Journal Index" (WSJI) για την περίοδο 1975- 

1981. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι επιλέχθηκαν μόνο επιχειρήσεις 

που η μετοχή τους ανήκε στις λίστες των "New York Stock Exchange" 

(NYSE) και "American Stock Exchange" (AMEX).

13 J.J. McConnell, C.J. Muscarella (1985), "Corporate capital expenditure decisions and the market
value of the firm". Journal of Financial Economics, September, pp. 399-422.
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Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία, οι τιμές των μετοχών 

μεταβάλλονται διαφορετικά στις ανακοινώσεις επενδύσεων κεφαλαίου, 

ανάλογα με το αν το ποσοστό απόδοσης των ευκαιριών για επενδύσεις 

των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της αγοράς. Για να εναρμονιστούν με το 

θέμα αυτό οι συγγραφείς, χώρισαν το δείγμα τους σε δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων. Τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας. Η διάκριση αυτή έγινε με το σκεπτικό ότι οι 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, είναι επιχειρήσεις που δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στο αποτέλεσμα της παραγωγής τους και στην τιμή (ο βασικός 

τους σκοπός δεν είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερου κέρδους). 

Έτσι τις επιχειρήσεις αυτές τις ενδιαφέρει μόνο να κερδίσουν τέτοια 

απόδοση από τα επενδυμένα κεφάλαια, όση και το κόστος χρήσεως 

κεφαλαίου. Είναι λοιπόν φανερό ότι για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, η 

ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης επενδύσεων κεφαλαίου, δε θα επηρεάσει 

την τιμή των μετοχών τους.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση αυτή των 

επιχειρήσεων είναι πολύ απλοποιημένη και προσπαθεί μόνο να 

προσεγγίσει τη διάκριση των επιχειρήσεων σε αυτές που έχουν ποσοστό 

απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων μεγαλύτερο από το κόστος 

χρήσεως κεφαλαίου και σε αυτές που έχουν μικρότερο.

Μετά από τη στατιστική μελέτη των δεδομένων οι Me Connell και 

Muscarella κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αντίδραση των τιμών των 

μετοχών στην ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης των επενδύσεων 

κεφαλαίου είναι σύμφωνη με τον κανόνα μεγιστοποίησης της αξίας της 

επιχείρησης καθώς και με το παραδοσιακό μοντέλο υπολογισμού της 

αξίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ή ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________
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> Για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (δηλ. επιχειρήσεις που έχουν 

ευκαιρίες για επενδύσεις με θετική ΚΠΑ) η ανακοίνωση αύξησης των 

επενδύσεων κεφαλαίου, σχετίζεται με μια στατιστικά σημαντική 

αύξηση της τιμής των μετοχών, ενώ η ανακοίνωση μείωσης των 

επενδύσεων κεφαλαίου, με μια στατιστικά σημαντική μείωση της 

τιμής των μετοχών.

> Για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (δηλ. επιχειρήσεις που έχουν 

λίγες πιθανότητες για επενδύσεις με θετική ΚΠΑ) η ανακοίνωση είτε 

αύξησης, είτε μείωσης των επενδύσεων κεφαλαίου δε συνδέεται με 

μια στατιστικά σημαντική μεταβολή της τιμής των μετοχών.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι οι συγγραφείς τονίζουν δύο

προβλήματα τα οποία δεν εξετάστηκαν από την έρευνα. Αυτά είναι:

I. Η πιθανότητα η αντίδραση της αγοράς να οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι ανακοινώσεις των επενδύσεων αποτελούν ένα "σημάδι" για τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη της επιχείρησης.

II. Η χρησιμοποίηση ενός απλοποιημένου μοντέλου για τις προσδοκίες 

των επενδυτών σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις των 

επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

2.4.2 2η Προσέγγιση: Διάκριση των επιχειρήσεων
ανάλογα με τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν στη 
διάθεσή τους και τις "ελεύθερες ταμειακές ροές" (free cash 
flow).

Οι Chen και Ho (1997)14 στην έρευνά τους, εξέτασαν το ρόλο των 

επενδυτικών ευκαιριών της επιχείρησης και των "ελεύθερων ταμειακών 

ροών" (ΕΤΡ) για να εξηγήσουν την αντίδραση της αγοράς στις

14 S.S.Chen, K.W.Ho, "Market Response to Product-Strategy and Capital-Expenditure Announcements 
in Singapore: Investment Opportunities and Free Cash Flow", Financial Management, (Autumn 
1997), Vol. 26, No. 3, pp. 82 - 88.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

ανακοινώσεις επενδύσεων κεφαλαίου. Στο δείγμα τους συμπεριέλαβαν 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη Σιγκαπούρη. Συνεπώς η 

μελέτη τους αυτή καταδεικνύει τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν 

την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις στρατηγικών επενδύσεων 

από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ραγδαία αναπτυσσόμενες 

οικονομίες.

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το "q του Tobin"15 για να 

διαχωρίσουν τις επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικές ευκαιρίες από αυτές 

που δεν έχουν ευκαιρίες για πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής αξίας. 

Πράγματι από εμπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις 

που δεν έχουν ευκαιρίες για μελλοντικές επενδύσεις υψηλής αξίας, έχουν 

χαμηλό q, συνήθως μικρότερο της μονάδας (q<l). Αντίθετα, οι 

επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικές ευκαιρίες, έχουν υψηλό q, 

μεγαλύτερο της μονάδας (q>l).

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι 

στην κεφαλαιαγορά της Σιγκαπούρης, η ανακοίνωση μελλοντικών 

επενδύσεων κεφαλαίου συνδέεται με θετικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" των μετοχών. Συγκεκριμένα οι μετοχές των επιχειρήσεων με 

υψηλό q, παρουσίαζαν θετικές και στατιστικά σημαντικές

"υπερβάλλουσες αποδόσεις", ενώ αυτές των επιχειρήσεων με χαμηλό q, 

αρνητικές όμως όχι στατιστικά σημαντικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις".

is Το ""Tobin's q" ισούται με το λόγο της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης προς το κόστος 
αντικατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων (q = Χρημ. Αξία της Επιχ. / Κόστος Αντικ.Π.Σ.)

To "Tobin's q" εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εργασία των Brainard και Tobin "Pitfalls in 
Financial Model Building" [American Economic Review (Papers and Proceedings) (May 1968) pp. 98- 
122]. Ήταν μια μεταβλητή που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι δύο συγγραφείς 
στην έρευνά τους αυτή. Σιγά-σιγά το q εξελίχθηκε σε μια στατιστική μεταβλητή η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράφει την τρέχουσα επεκτατική δυνατότητα των διαφόρων πολιτικών 
ανάπτυξης.

Ο σκοπός του Tobin ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ του q και των επενδύσεων. 
Υποστήριξε ότι αν στο οριακό σημείο το q ήταν μεγαλύτερο της μονάδας, οι επιχειρήσεις θα είχαν 
κίνητρο να επενδύσουν, αφού η απόδοση της νέας επένδυσης θα ήταν μεγαλύτερη από το κόστος. 
Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι αν η επιχείρηση εκμεταλλευθεί όλες τις επενδυτικές της ευκαιρίες, η οριακή 
τιμή του q θα τείνει στη μονάδα.
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Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι μετοχές των επιχειρήσεων που έχουν 

στη διάθεσή τους επενδυτικές ευκαιρίες, αντιδρούν θετικά στις 

ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

κεφαλαίου. Αντίθετα οι μετοχές των επιχειρήσεων χωρίς επενδυτικές 

ευκαιρίες, αντιδρούν μάλλον αρνητικά.

Όσον αφορά την υπόθεση των "ελεύθερων ταμειακών ροών, η 

στατιστική μελέτη έδωσε αποτελέσματα τα οποία δεν την υποστηρίζουν. 

Έτσι βρέθηκε ότι παρουσιάζουν υψηλότερες "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" οι μετοχές των επιχειρήσεων με υψηλό q, σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις με χαμηλό q, ανεξάρτητα από το αν ανήκαν στην κατηγορία 

των επιχειρήσεων με υψηλές ή χαμηλές ταμειακές ροές.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 

της έρευνας του Jensen (1986)16, που έδειχναν ότι οι επιχειρήσεις με 

υψηλό q/χαμηλές ταμειακές ροές (χαμηλό q/υψηλές ταμειακές ροές) 

παρουσιάζουν κατά μέσο όρο τις υψηλότερες (χαμηλότερες) 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις". Πρέπει να σημειώσουμε πάντως, ότι οι 

διαφορές αυτές των δύο ερευνών ίσως να μη είναι τόσο σημαντικές, 

αφού και οι δύο σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν μικρό σχετικά 

δείγμα επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ή ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

2.4.3 3" Πρ οσέγγιση: Διάκριση των επιχειρήσεων
ανάλογα με το βαθμό κάλυψης των ταμειακών ροών, το 
μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και την ιδιοκτησιακή 
κατάσταση της επιχείρησης.

16 Μ.C.Jensen, "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers", American
Economic Review, (May 1986), pp. 323 - 329.
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Ο Vogt (1997)17, διαπίστωσε ότι η αντίδραση της αγοράς στην 

πραγματοποίηση δαπανών για επενδύσεις κεφαλαίου, εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης που πραγματοποιεί τις δαπάνες αυτές. 

Συγκεκριμένα εξαρτάται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

> Από το επίπεδο των αδιανέμητων ταμειακών ροών σε σχέση με τις 

συνολικές δαπάνες για επενδύσεις κεφαλαίου,

> από το μέγεθος της επιχείρησης,

> από το ποσοστό της "εσωτερικής ιδιοκτησίας" (δηλαδή το ποσοστό 

των μετοχών που κατέχουν τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης) 

και

> από τις επενδυτικές ευκαιρίες της επιχείρησης, όπως αυτές μετρώνται 

από το q του Tobin.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα με αυτά των Me 

Connell και Muscarella (1985). Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις 

που ανακοινώνουν αυξήσεις των επενδύσεων κεφαλαίου, απολαμβάνουν 

θετικές και στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Αντίθετα 

αυτές που ανακοινώνουν μείωση των επενδύσεων κεφαλαίου έχουν 

αρνητικές, όχι όμως στατιστικά σημαντικές, υπερβάλλουσες αποδόσεις.

Κατά το διαχωρισμό των επιχειρήσεων με βάση το q του Tobin 

(και άρα με βάση τις επενδυτικές τους ευκαιρίες), τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις με υψηλό q (q>l) παρουσιάζουν θετικές και 

στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, ενώ οι επιχειρήσεις με 

χαμηλό q (q<l) παρουσιάζουν κατά μέσο όρο υπερβάλλουσες αποδόσεις, 

σχεδόν μηδενικές και στατιστικά μη σημαντικές.

Το επίπεδο των ανακοινωθέντων δαπανών για επενδύσεις 

κεφαλαίου παρουσιάζει μια ισχυρή θετική συσχέτιση με το επίπεδο των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

17 S.Vogt, "Cash Flow and Capital Spending: Evidence from Capital Expenditure Announcements", 
Financial Management, (Summer 1997), Vol. 26, No. 2, pp. 44 - 57.
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ταμειακών ροών. Η συσχέτιση αυτή ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο 

όσο οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερες κερδοφόρες επενδυτικές 

ευκαιρίες (δηλαδή επιχειρήσεις με q>l), όσο το μέγεθος τους μειώνεται 

και τέλος όσο το ποσοστό της εσωτερικής ιδιοκτησίας αυξάνεται. Έτσι 

αποδείχθηκε ότι οι θετικές και στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις που παρουσιάζουν οι μετοχές των επιχειρήσεων που 

ανακοινώνουν αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου, συγκεντρώνονται 

κυρίως:

> στις μικρότερες επιχειρήσεις

> στις επιχειρήσεις με χαμηλές ταμειακές ροές σε σχέση με τις 

κεφαλαιακές δαπάνες και

> σε μικρότερο βαθμό, στις επιχειρήσεις με υψηλή εσωτερική 

ιδιοκτησία.

Επιπλέον στατιστική μελέτη των στοιχείων, έδειξε ότι οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις για τις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις 

σχετίζονται με μη αναμενόμενες αυξήσεις των σχεδιαζόμενων 

κεφαλαιακών δαπανών. Επίσης έδειξε ότι η αγορά αντιδρά περισσότερο 

θετικά στην ανακοίνωση αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου των 

μικρών επιχειρήσεων, όταν οι σχεδιαζόμενες δαπάνες βασίζονται 

περισσότερο στις ταμειακές ροές.

Από την άλλη πλευρά οι υπερβάλλουσες αποδόσεις για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι αρνητικές, όμως στατιστικά μη σημαντικές. Οι 

υπερβάλλουσες αυτές αποδόσεις, συσχετίζονται αρνητικά με το βαθμό 

στον οποίο οι μη διανεμηθείσες ταμειακές ροές είναι διαθέσιμες για τη 

χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων κεφαλαίου. Τέλος 

συσχετίζονται θετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχει στη διάθεσή 

της η επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

2.4.4 4η Προσέγγιση: Διάκριση των επιχειρήσεων
ανάλογα με το αν έχουν ή όχι δυνατότητα για 
πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής απόδοσης.

• 18'Οι Chung, Wright και Charoenwong(1998) , συμφωνούν με τα

αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, φαίνεται όμως να διαφωνούν με 

τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούν τις εταιρείες οι προηγούμενοι 

ερευνητές. Θεωρούν ότι η κατηγοριοποίηση αυτή είναι πολύ ειδική και 

δε μπορεί να εξηγηθεί από οικονομική άποψη. Ισχυρίζονται λοιπόν, ότι η 

αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης επενδύσεων 

κεφαλαίου, εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται η αγορά την ποιότητα 

των ευκαιριών για επένδυση, της επιχείρησης. Έτσι προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν την επίδραση που έχουν στις τιμές των μετοχών, οι 

ανακοινώσεις αύξησης ή μείωσης επενδύσεων κεφαλαίου, ανάλογα με το 

αν οι επιχειρήσεις έχουν ή όχι ευκαιρίες για επενδύσεις μεγάλης αξίας. Η 

άποψη δηλαδή που απορρέει από την εργασία τους, είναι ότι η 

αντίδραση της αγοράς εξαρτάται περισσότερο από τις δυνατότητες 

για ανάπτυξη της επιχείρησης παρά από το είδος της.

Οι συγγραφείς για να διακρίνουν τις επιχειρήσεις ανάλογα με το αν 

έχουν ή όχι ευκαιρίες επενδύσεων αξίας, χρησιμοποίησαν το Mq του 

Tobin". Από εμπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που 

δεν έχουν ευκαιρίες για επενδύσεις αξίας, έχουν χαμηλό q, συνήθως 

μικρότερο της μονάδας (q<l). Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν 

ευκαιρίες για μελλοντικές επενδύσεις αξίας, έχουν υψηλό q, συνήθως 

μεγαλύτερο της μονάδας (q>l).

Μετά από τη στατιστική μελέτη των δεδομένων, οι Chung, Wright 

και Charoenwong κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: 18

18 Κ.Η.Chung, Ρ.Wright, C.Charoenwong (1998), "Investment opportunities and market reaction to 
capital expenditure decisions", Journal of Banking and Finance 22, pp. 41-60
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> Για τις επιχειρήσεις με q>l οι ανακοινώσεις για αύξηση (μείωση) των 

επενδύσεων κεφαλαίου, έχουν θετική (αρνητική) επίδραση στην τιμή 

των μετοχών.

> Για τις επιχειρήσεις με q<l οι ανακοινώσεις για αύξηση (μείωση) των 

επενδύσεων κεφαλαίου, έχουν αρνητική (θετική) επίδραση στην τιμή 

των μετοχών.

> Για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, η ανακοίνωση της αύξησης 

των επενδύσεων κεφαλαίου, έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των 

μετοχών όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν q<l.

> Για τις επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας, η ανακοίνωση της μείωσης 

των επενδύσεων κεφαλαίου έχει αρνητική επίδραση στις τιμές των 

μετοχών, όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν q>l.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________

2.4.5 5η Προσέγγιση: Διάκριση των μεμονωμένων
επιχειρήσεων από αυτές που έχουν σχηματίσει "Joint 
Ventures (JV)" και των επενδύσεων που παράγουν άμεσα 
ταμειακές εισροές από αυτές που τις παράγουν 
μακροπρόθεσμα.

Οι Burton, Lonie και Power (1999)19 διαφοροποίησαν και 

επέκτειναν την ανάλυσή τους σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, σε 

6 σημεία:

1. Επέλεξαν το δείγμα των επιχειρήσεων από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά της Μ.Βρετανίας, ενώ οι 

περισσότερες από τις προηγούμενες έρευνες χρησιμοποιούσαν 

δεδομένα από την αμερικανική αγορά.

19 Β.Μ.Burton, A.A.Lonie, D.M.Power, "The Stock Market Reaction to Investment Announcements:
The Case of Individual Capital Expenditure Projects", Journal of Business Finance & Accounting
26, No. 5 & 6, (June/July 1999), pp. 681 - 708.

32



2. Διαχώρισαν τις ανακοινώσεις α) σε αυτές που αποσκοπούσαν σε έναν 

βραχυχρόνιο ορίζοντα και β) σε αυτές που αποσκοπούσαν σε έναν 

μακροχρόνιο ορίζοντα.

3. Σύγκριναν την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις αύξησης των 

επενδύσεων κεφαλαίου που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις, 

με την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις που γίνονται από 

επιχειρήσεις που συνδέονται με συμφωνίες "Joint Venture". Η 

προσέγγιση αυτή επέτρεψε τους ερευνητές να διαπιστώσουν κατά 

πόσο τα οφέλη από τη συνέργια που προκύπτουν από τα JV, 

αντανακλώνται στα υπερβάλλοντα κέρδη που παρατηρούνται κατά 

την ανακοίνωση της αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου.

4. Λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα διαρροής πληροφοριών στην 

αγορά, σε σχέση με μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου, πριν από την 

επίσημη ανακοίνωση από την επιχείρηση.

5. Αντιμετωπίζουν άμεσα το παραπάνω πρόβλημα, είτε ελέγχοντας το 

χρηματοοικονομικό τύπο της Μ.Βρετανίας, είτε χρησιμοποιώντας στο 

στατιστικό μοντέλο τις κατάλληλες μεταβλητές που απομονώνουν την 

επίδραση από πρόωρες πληροφορίες.

6. Τέλος, η έρευνα αυτή, εξετάζει το κατά πόσο οι συνηθισμένοι δείκτες 

που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές της επιχείρησης 

για ανάπτυξη, επηρεάζουν την αντίδραση της αγοράς στην 

ανακοίνωση των επενδύσεων κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αντίδραση των 

επενδυτών στις ανακοινώσεις αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου 

εξαρτάται:

Πρώτον, από το εάν οι επενδύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από 

μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις που συνδέονται με 

συμφωνία JV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"___________________________________________
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Δεύτερον, από το εάν οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν άμεσα ή 

μακροπρόθεσμα, ταμειακές εισροές.

Μόνο οι ανακοινώσεις που γίνονται από επιχειρήσεις που 

συνδέονται με συμφωνία JV, συνδέονται με θετικές και στατιστικά 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Οι μεμονωμένες επιχειρήσεις 

δεν παρουσιάζουν σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Όσον 

αφορά τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεμονωμένες 

επιχειρήσεις, η ανακοίνωσή τους δεν συνδέεται με σημαντικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις (οι οποίες κυμαίνονται γύρω από το μηδέν), 

είτε δημιουργούν άμεσα είτε μακροπρόθεσμα ταμειακές εισροές.

Αξίζει να τονίσουμε δύο σημεία σε σχέση με τα παραπάνω 

συμπεράσματα και τις προηγούμενες έρευνες. Πρώτον, η αγορά των 

ΗΠΑ αντιδρά περισσότερο θετικά στην ανακοίνωση αύξησης των 

επενδύσεων κεφαλαίου, σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Δεύτερον, Οι 

βρετανοί επενδυτές δεν φαίνεται να "τιμωρούν" τις επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν επενδυτικές δραστηριότητες που δεν παράγουν άμεσα 

ταμειακές εισροές. Πράγματι, όπως ήδη αναφέραμε, οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις από την ανακοίνωση επενδύσεων που παράγουν άμεσα 

ταμειακές εισροές, δεν είναι αρνητικές και δε διαφέρουν σημαντικά από 

τις υπερβάλλουσες αποδόσεις από την ανακοίνωση επενδύσεων που δεν 

παράγουν άμεσα ταμειακές εισροές.
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2.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Πολλές έρευνες σε αμερικανικές κυρίως χρηματιστηριακές αγορές, 

έχουν αποδείξει πως η ανακοίνωση από την πλευρά των επιχειρήσεων 

της αύξησης των επενδύσεων κεφαλαίου, με μακροπρόθεσμα οφέλη, έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των μετοχών, ενώ αντίστοιχα η
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ανακοίνωση της μείωσης των επενδύσεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της τιμής των μετοχών (φυσικά κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις).

Συγκεκριμένα οι Me Connell και Muscarella (1985), έδειξαν ότι η 

ανακοίνωση της αύξησης (μείωσης) των επενδύσεων κεφαλαίου από τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, έχει ως αποτέλεσμα την θετική (αρνητική) 

αντίδραση των τιμών των μετοχών. Για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 

δεν παρουσιάζεται καμιά ιδιαίτερη αντίδραση των τιμών των μετοχών, 

κατά την ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης των επενδύσεων κεφαλαίου.

Ο Vogt (1997), έδειξε ότι κατά την ανακοίνωση αύξησης των 

επενδύσεων κεφαλαίου, απολαμβάνουν θετικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν χαμηλή κάλυψη ταμειακών ροών, 

καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν μικρό μέγεθος. Οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων με υψηλό 

και χαμηλό βαθμό εσωτερικής ιδιοκτησίας.

Οι Chung, Wright και Charoenwong (1998) διαπίστωσαν ότι για 

τις επιχειρήσεις με επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής αξίας, η ανακοίνωση 

της αύξησης (μείωσης) των επενδύσεων κεφαλαίου επιδρά θετικά 

(αρνητικά) στις τιμές των μετοχών τους. Αντίθετα για τις επιχειρήσεις 

χωρίς τέτοιες ευκαιρίες, η ανακοίνωση αύξησης (μείωσης) των 

επενδύσεων κεφαλαίου επιδρά αρνητικά (θετικά) στις τιμές των μετοχών 

τους. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Chen και Ηο (1997).

Οι Burton, Lonie και Power (1999) μελέτησαν την αγορά της Μ. 

Βρετανίας και διαπίστωσαν ότι η αντίδραση της αγοράς, κατά τις 

ανακοινώσεις αυξήσεως των επενδύσεων κεφαλαίου είναι θετική, όταν οι 

επενδύσεις αυτές αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις που έχουν 

σχηματίσει join venture. Αντίθετα η αντίδραση της αγοράς είναι
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αρνητική όταν οι επενδύσεις αυτές αναλαμβάνονται από μεμονωμένες 

επιχειρήσεις.
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Οι συνδυασμοί των πόρων (μερικοί ή ολικοί) των επιχειρήσεων, 

αποτελούν επενδυτικές επιλογές που ανέκαθεν έπαιζαν και 

εξακολουθούν να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική 

διοίκηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το βασικό κίνητρο για την 

πραγματοποίησή τους είναι το ίδιο που οδηγεί στην πραγματοποίηση 

κάθε στρατηγικής επένδυσης: να προσθέσει αξία στην επιχείρηση.

Δύο (ή περισσότερες) επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν όλους 

τους πόρους τους, και να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση με μια εξ' 

ολοκλήρου νέα διοίκηση, ή μόνο ένα τμήμα αυτών με μια διοίκηση 

συνεργασίας και στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Στην 

πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στις Συγχωνεύσεις ή Εξαγορές 

(Σ&Ε), ενώ στη δεύτερη στα Joint Ventures (JV).

Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των Σ&Ε και των JV 

μπορούν να διαφανούν μέσα από τα κίνητρα που οδηγούν τις διοικήσεις 

των επιχειρήσεων στην πραγματοποίησή τους. Οι Melicher και Nielsen 

(1978) , εντόπισαν τα σημαντικότερα κίνητρα που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση Σ&Ε και JV. Αυτά αναφέρονται στον 

πίνακα 1. 20
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20 R.W.Melicher and J.F.Nielsen, "Financial Factors that Affect Acquisition Prices", Review of 
Business & Economic Research 13-14, (Winter 1977/78), pp. 94-106.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Κίνητρα για Σ&Ε.

1. Επέκταση των υφιστάμενων 1.

αγορών

2. Βελτίωση των δικτύων διανομής 2.

3. Επέκταση των γραμμών παραγωγής 3.

4. Βελτίωση των παραγωγικών 4.

μονάδων

5. Πρόβλεψη του λειτουργικού 5.

κόστους

6. Βελτίωση της σταθερότητας της 6. 

κερδοφορίας

7. Επίτευξη κάθετης ολοκλήρωσης 7.

8. Απόκτηση Νέων Τεχνολογιών 8.

9. Βελτίωση των ερευνητικών 9.

εγκαταστάσεων

10. Απόκτηση χρηματοοικονομικών 10. 

πόρων

11. Πρόβλεψη των εξόδων διοίκησης

12. Επίτευξη συμβολαίων με την 

πολιτεία

13. Απόκτηση δικαιωμάτων από

πατέντες

Κίνητρα για JV.

Απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνικού 

know-how

Απόκτηση δικτύων διανομής 

Απόκτηση παραγωγικών μονάδων 

To JV είναι πελάτης μιας από τις 

επιχειρήσεις

To JV είναι προμηθευτής μιας από 

τις επιχειρήσεις

Απόκτηση της δυνατότητας έρευνας

και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή

διαδικασιών

Απόκτηση κεφαλαίου

Επίτευξη συμβολαίων με την

πολιτεία

Απόκτηση παραγωγικής μονάδας 

που ανήκει στο δημόσιο 

Εκμετάλλευση ενός προϊόντος ή 

διαδικασίας
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Στη συνέχεια θα εξετάσουμε χωριστά τους δύο αυτούς τρόπους 

συνδυασμού των πόρων δύο επιχειρήσεων και θα δούμε πώς η 

ανακοίνωσή τους επηρεάζει τις τιμές των μετοχών των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων.

3.2 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ (Σ&Ε).

.2.1 Γενικά σχόλια.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ’'Συγχώνευση" είναι η 

δραστηριότητα που αναφέρεται στη συνένωση δύο διαφορετικών 

επιχειρήσεων σε μια. Εάν μετά τη συγχώνευση, εξακολουθεί να υπάρχει 

η εξαγοράζουσα επιχείρηση ενώ παύει να υφίσταται η εξαγοραζόμενη, 

τότε αναφερόμαστε στην περίπτωση της "απορρόφησης". Όταν παύουν 

να υπάρχουν και οι δύο επιχειρήσεις και δημιουργείται μια νέα 

επιχείρηση, τότε αναφερόμαστε στην περίπτωση της "συνένωσης".

Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να 

αποκτήσει μια άλλη, είναι η απόκτηση των μετοχών της. Μπορεί δηλαδή 

η επιχείρηση να κάνει μια "προσφορά αγοράς μετοχών" απευθείας 

προς τους μετόχους της επιχείρησης στόχου, και να αγοράσει τις μετοχές 

της, με αντάλλαγμα είτε μετρητά είτε μετοχές της νέας επιχείρησης ή 

άλλα χρεόγραφα.

Τέλος ένας τρίτος τρόπος για την απόκτηση μιας επιχείρησης από 

μια άλλη, είναι η αγορά των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

στόχου.

Η συγχώνευση μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη. Οριζόντια 

(horizontal) συγχώνευση έχουμε όταν ενώνονται δύο επιχειρήσεις με 

παρόμοιες γραμμές παραγωγής. Κάθετη (vertical) συγχώνευση έχουμε
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όταν οι επιχειρήσεις που ενώνονται λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα 

παραγωγής, του ίδιου όμως τύπου προϊόντων. Τέλος η συγχώνευση 

μπορεί να είναι ασυσχέτιστη (conglomerate) στην περίπτωση που οι 

επιχειρήσεις που συνενώνονται λειτουργούν σε διαφορετικές αγορές με 

διαφορετικού τύπου προϊόντα.

Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με τις Σ&Ε. Σύμφωνα με την 

πρώτη, οι συγχωνεύσεις αποτελούν προσπάθειες για μεγιστοποίηση της 

ανάπτυξης στις πωλήσεις ή στα περιουσιακά στοιχεία, ή για έλεγχο μιας 

μεγάλης επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις αυτής της μορφής όχι μόνο δεν 

έχουν οικονομικά οφέλη, αλλά δεδομένου του κόστους 

διαπραγματεύσεων και άλλων πιθανών προβλημάτων, μπορεί να έχουν 

ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες. Έτσι οι θετικές αποδόσεις που 

πιθανόν θα έχουν οι μέτοχοι της επιχείρησης στόχου θα αντισταθμιστούν 

από τις αρνητικές αποδόσεις των μετόχων της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης. Κατά την ανακοίνωση της μελλοντικής εξαγοράς (ή 

συγχώνευσης) οι μετοχές της επιχείρησης στόχου παρουσιάζουν θετικές 

υπεράνω του κανονικού αποδόσεις (υπερβάλλουσες αποδόσεις), ενώ οι 

μετοχές της εξαγοράζουσας επιχείρησης παρουσιάζουν αποδόσεις 

μικρότερες του κανονικού. Η θεωρία αυτή αποτελεί την υπόθεση της 

μεγιστοποίησης της ανάπτυξης και ισχύει στην περίπτωση που οι 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν ασυσχέτιστες (conglomerate)

συγχωνεύσεις και έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα Σ&Ε.

Η δεύτερη θεωρία αφορά την υπόθεση της μεγιστοποίησης της 

αξίας και σύμφωνα με αυτή οι Σ&Ε θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση 

τα ίδια κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται όλες οι επενδυτικές 

δραστηριότητες. Με βάση την υπόθεση αυτή, για να πραγματοποιηθεί 21

21 Halpem, "Corporate Acquisitions: A Theory of Special Cases? A Review of Event Studies Applied to 
Acquisitions", Journal of Finance 38 (May 1983), pp.297-317.
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μια συγχώνευση θα πρέπει να έχει ένα θετικό αναμενόμενο όφελος. 

Επίσης οι μετοχές της εξαγοράζουσας επιχείρησης θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τουλάχιστον αποδόσεις κανονικού επιπέδου.

3.2.2 Λόγοι για την πραγματοποίηση Σ&Ε.

22Οι Weston, Kwang, Chung and Hoag (1990) , αναφέρουν ότι οι 

βασικοί λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούνται Σ&Ε είναι:

> Αναποτελεσματική διοίκηση.

> Λειτουργικές συνέργιες.

> Χρηματοοικονομικές συνέργιες.

> Αλλαγές στην στρατηγική κατεύθυνση.

> Υποτιμημένη αξία της επιχείρησης.

> Πληροφορίες και "σημάδια" στην αγορά.

> Προβλήματα σχετικά με την αντιπροσώπευση και τη διοίκηση.

> Απόκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά.

> Φορολογικοί λόγοι.

> Αναδιανομή.

23 r , r rO Harrington με τη σειρά του, αναφέρει ότι οι Σ&Ε είναι 

ελκυστικές γιατί οδηγούν:

> Σε χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα.

> Σε διαφοροποίηση και άρα μείωση του κινδύνου.

> Σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή της εξαγοράζουσας επιχείρησης.

> Στην χρησιμοποίηση μεγαλύτερων κεφαλαίων. 22 23

22 Weston, Kwang, Chung and Hoag, "Mergers, Restructuring and Corporate Control", Prentice Hall, 
New Jersey 1990.
23 Harrington, "Corporate Financial Analysis, In a Global Environment", South - Western College 
Publishing (ITP) Cincinnati, Ohio, 1998, 5lh Edition.
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> Στην εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων.

> Στην απόκτηση μιας υποτιμημένης από την αγορά επιχείρησης.

> Στην εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας ή μεγέθους.

> Στην εισαγωγή σε μια νέα δραστηριότητα ή αγορά.

> Στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Όλοι αυτοί οι λόγοι μπορούν να αντικατασταθούν από έναν και 

μοναδικό: Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης. Η δημιουργία της αξίας αυτής μπορεί να προέλθει μόνο 

μέσα από την επίτευξη συνεργίας μεταξύ των δύο υπό συνένωση 

εταιρειών. Η συνέργια προέρχεται από το συνδυασμό της μη 

χρησιμοποιούμενης παραγωγικής δυναμικότητας της μιας επιχείρησης με 

την ανάγκη για αυτή τη δυναμικότητα της άλλης επιχείρησης. Η αξία για 

τους μετόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης, μπορεί επίσης να 

προέλθει και από την καταβολή μικρότερου τιμήματος από αυτό που 

πραγματικά αξίζει η εξαγοραζόμενη επιχείρηση (περίπτωση 

υποτιμημένης επιχείρησης). Παρ' όλα αυτά η συνέργια μπορεί να 

επιτευχθεί με τον συνδυασμό ή την καλύτερη χρησιμοποίηση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων, των καναλιών διανομής, των τμημάτων 

πωλήσεων, των δεξιοτήτων των διοικητικών στελεχών κ.α.. Τέλος 

συνέργια μπορεί να προέλθει και από τον συνδυασμό της διαφορετικής 

αντιμετώπισης του κινδύνου από τους ιδιοκτήτες των δύο επιχειρήσεων 

(π.χ. όταν η μια πλευρά χαρακτηρίζεται από αποστροφή κινδύνου ενώ η 

άλλη πλευρά είναι δεκτική του κινδύνου).

Οι Weston, Kwang, Chung and Hoag (1990), αναφέρουν επίσης 

και τους εξής επιπλέον λόγους που οδηγούν στην πραγματοποίηση Σ&Ε 

σε διεθνές επίπεδο:

> Η ανάπτυξη.

> Η τεχνολογία.
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> Πλεονεκτήματα από τη διαφοροποίηση των προϊόντων.

> Κυβερνητική πολιτική.

> Συναλλαγματικές ισοτιμίες.

> Πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

> Κόστη και αποτελεσματικότητα της εργασίας.

> Διαφοροποίηση (των προϊόντων, γεωγραφική ή για τη μείωση του 

κινδύνου).

> Εξασφάλιση πόρων.

3·2·3 Καθορισμός της Συνεργίας από μια συγχώνευση.

Η συνέργια από μια συγχώνευση μπορεί να καθοριστεί24 με βάση 

το μοντέλο των "προεξοφλημένων ταμειακών ροών". Θα είναι δηλαδή:

Όπου ACF είναι η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών της νέας 

επιχείρησης και του αθροίσματος των ταμειακών ροών των δύο 

ξεχωριστών επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια το ACF είναι η σχετική 

(επιπλέον) ταμειακή ροή από τη συγχώνευση. To r είναι το κατάλληλο 

ποσοστό προεξόφλησης, προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο.

Επίσης η συνέργια μπορεί να οριστεί και ως η διαφορά μεταξύ της 

αξίας της νέας επιχείρησης (Vab) και του αθροίσματος των αξιών των 

δύο επιχειρήσεων ως χωριστές οντότητες (VA + Υβ)· Δηλαδή:

24 Buckley, Ross, Westerfield, Jaffe, "Corporate Finance Europe", McGraw - Hill, London 1998. 
(κεφ.28).
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Συνέργια = VAb - (VA + VB)

Γίνεται δηλαδή φανερό ότι αν δεν προκόψει συνέργια από μια 

συγχώνευση, η αξία της νέας επιχείρησης θα ισούται με το άθροισμα των 

αξιών των δύο επιχειρήσεων. Δηλαδή:

Vab = Va + Vb

Η συνέργια μπορεί να πάρει τη μορφή οικονομιών κλίμακας ή 

ωφελειών που προκύπτουν από τη δημιουργία μονοπωλιακών 

καταστάσεων στην αγορά. Επίσης μπορεί να πάρει τη μορφή ωφελειών 

από τη μείωση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της καθετοποίησης της 

επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

3.2.4 Δημιουργούν οι Σ&Ε αξία;

Κατά καιρούς έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός 

εμπειρικών μελετών που προσπάθησε να διαπιστώσει την επίδραση των 

Σ&Ε στην αξία τόσο της νέας επιχείρησης όσο και της εξαγοράζουσας 

καθώς και της επιχείρησης στόχου25 26.

Ο Shastri σε μια έρευνά του μελετά την επίδραση των Σ&Ε στην 

αξία των μετοχών και των ομολογιών της νέας επιχείρησης. Ισχυρίζεται 

ότι η αξία της νέας επιχείρησης επηρεάζεται από τρεις παράγοντες: 

Πρώτον, τη διακύμανση (δηλαδή τον κίνδυνο), δεύτερον, από τη 

μόχλευση (Ξένα κεφάλαια προς τη συνολική αξία της επιχείρησης -

25Halpem, "Corporate Acquisitions: A Theory of Special Cases? A Review of Event Studies Applied to 
Acquisitions", Journal of Finance 38 (May 1983), pp.297-317.
26 Copeland & Weston, "Financial Theory and Corporate Policy" 3rd edition, ADDISON - WESLEY 
PUBLISHING COPMPANY, 1988.
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Ξ.Κ./Σ.Α.) και τρίτον από τη λεικτότητα των ξένων κεφαλαίων. 

Θεωρώντας ότι η επιχείρηση Α συνενώνεται με την επιχείρηση Β και 

δημιουργούν μια νέα επιχείρηση, την Γ και συμβολίζοντας με SA την 

αξία των μετοχών της Α, με SB την αξία των μετοχών της Β και με Sr την 

αξία των μετοχών της Γ, στον πίνακα 2 συγκεντρώνονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής σχετικά με την αξία των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ σΑ > σΓ > σΒ Sr >(SA+SB) ή Sr<(SA+SB)

Οχ < σΓ < <*Β Sp >(SA+SB) ή Sp<(SA+SB)
σ,\, σβ >Or Sr<(SA+SB)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ “Κα/ΣΑα>λΚβ/ΣΑβ Sr<(SA+SB)
1 ΞΚα/ΣΑα<ΞΚβ/ΣΑβ Sr<(SA+SB)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΚΤΟΤΗΤΑΣ SpASa+Sb)

ΠΗΓΗ: Copeland & Weston, "Financial Theory and Corporate Policy" 3rd edition, ADDISON - WESLEY 
PUBLISHING COPMPANY, 1988 (σελ. 695)

Όσον αφορά την επίδραση των Σ&Ε στην αξία των δύο χωριστών 

επιχειρήσεων, το μέσο που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για τη μελέτη 

της επίδρασης αυτής ήταν η παρατήρηση των "μη κανονικών" 

(abnormal) μεταβολών στις τιμές των μετοχών, κατά τα διαστήματα πριν 

και μετά την ανακοίνωση καθώς και την ίδια την μέρα της ανακοίνωσης 

των επικείμενων Σ&Ε. Σε γενικές γραμμές οι έρευνες αυτές έδειξαν τα 

εξής:

ΐ. Οι μέτοχοι των "επιχειρήσεων στόχων" απολαμβάνουν σημαντικά 

οφέλη ως αποτέλεσμα επιτυχημένων εξαγορών. Τα οφέλη αυτά είναι 

μεγαλύτερα όταν η εξαγορά γίνεται με "προσφορά για αγορά μετοχών" 

παρά με συγχώνευση.
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ϋ. Τα οφέλη των μετόχων της "εξαγοράζουσας επιχείρησης" από την 

εξαγορά είναι κατά πολύ μικρότερα (ενώ μερικές έρευνες διαπιστώνουν 

μικρές ζημίες). Τα οφέλη αυτά διαπιστώνονται κυρίως όταν η εξαγορά 

γίνεται μέσω "προσφοράς για αγορά μετοχών" ενώ στην περίπτωση των 

συγχωνεύσεων οι μέτοχοι ούτε χάνουν ούτε κερδίζουν, 

iii. Οι αποδόσεις των μετόχων των "επιχειρήσεων στόχων" που η 

πρόταση για συγχώνευση απέτυχε, είναι αρνητικές για το διάστημα από 

την ανακοίνωση της ακύρωσης της συγχώνευσης μέχρι τη στιγμή της 

ακύρωσής της. Δηλαδή όλα τα οφέλη των μετόχων από την ανακοίνωση 

της επικείμενης συγχώνευσης χάνονται στο διάστημα που η αποτυχία της 

συγχώνευσης αυτής γίνεται γνωστή.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών ακολουθώντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

3.2.5 Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών.

3.2.5.1 Γενική θεώρηση.

Στις διάφορες έρευνες που θα εξετάσουμε, τα δεδομένα 

επιλέχθηκαν από διάφορες βάσεις δεδομένων και κυρίως από τη βάση 

δεδομένων του αμερικανικού κέντρου ερευνών για τις τιμές των 

χρεογράφων (Center for Research in Security Prices - CRSP). Τα 

δεδομένα αφορούν επιχειρήσεις εισηγμένες στο Αμερικανικό

Χρηματιστήριο (ΑΜΕΧ) ή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE) ή και στα δύο. Κάποιες έρευνες θέτουν ως όρο οι ανακοινώσεις 

να έχουν γίνει στο "Wall Street Journal". Επίσης πρέπει να αναφέρουμε 

ότι η επιλογή των δειγμάτων γίνεται με βάση κάποια κριτήρια όπως:
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> Η επιχείρηση δεν είχε εμπλακεί σε άλλες δραστηριότητες Σ&Ε 

τουλάχιστον για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

> Όλες οι συγχωνεύσεις για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για 

λιγότερο από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν και μετά την 

πραγματοποίησή τους, εξαλείφονται από το δείγμα.

> Όλες οι συγχωνεύσεις για τις οποίες οι πληροφορίες δεν είναι 

ξεκάθαρες ή είναι λανθασμένες, εξαλείφονται από το δείγμα.

> Το μέγεθος της επιχείρησης στόχου δε θα πρέπει να είναι μικρότερο 

από ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης.

> κ.α.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι κάποιες έρευνες μελετούν μόνο 

τις επιτυχημένες προσπάθειες Σ&Ε ενώ κάποιες άλλες μελετούν τόσο τις 

επιτυχημένες όσο και τις αποτυχημένες. Πληροφορίες συγκεντρώνονται 

συνήθως για χρονικό διάστημα 2 ή 3 ετών πριν την συγχώνευση, τόσο 

για την εξαγοράζουσα επιχείρηση όσο και για την επιχείρηση στόχο και 2 

ή 3 ετών μετά τη συγχώνευση ή την ακύρωσή της.

Όσον αφορά τις χρονικές περιόδους που πρέπει να καλύπτει η 

μελέτη, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολούθησε ο Asquith (1983)27 

και που φαίνεται να είναι η πιο σωστή, η αξιολόγηση της επίδρασης των 

Σ&Ε στις τιμές των μετοχών θα πρέπει να ερευνηθεί: 

ί. Την περίοδο πριν γίνει γνωστή η πρόταση για συγχώνευση ή 

εξαγορά.

ii. Την ημέρα της ανακοίνωσης της επικείμενης συγχώνευσης ή 

εξαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

27 Ρ.Asquith, "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics
11 (1983), pp.51-83
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ϋί. Την περίοδο που ισχύει η πρόταση (δηλαδή την περίοδο μεταξύ της 

ανακοίνωσης της πρότασης και της ημέρας του αποτελέσματος), 

ΐν. Την ημέρα του αποτελέσματος (δηλαδή την ημέρα της 

πραγματοποίησης της συνένωσης ή της απόρριψης της πρότασης) 

ν. Την περίοδο μετά την ημέρα του αποτελέσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται καλύτερα ο διαχωρισμός των 

περιόδων αυτών:

ΣΧΗΜΑ 1

Περίοδος πριν 
την ημέρα 
ανακοίνωσης

Ημέρα της 
ανακοίνωσης

1

Ενδιάμεση
περίοδος

Ημέρα του 
αποτελέσματος

1

Περίοδος μετά 
την ημέρα του 
αποτελέσματος

(Χρονικό 1 (Χρονικό 1 (Χρονικό
διάστημα) (Γ εγονός) διάστημα) (Γεγονός) διάστημα)

ΠΗΓΗ: Ρ.Asquith, 
(1983), ρρ. 51-83.

'Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics 11,

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι για την ανάλυση των αποδόσεων 

των χρεογράφων, δύο είναι οι πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές μελέτες :

> Η σύγκριση των αποδόσεων των συγκεκριμένων περιόδων ή των 

προσαρμοσμένων μέσων όρων αυτών. Η προσέγγιση αυτή έχει το 

εξής μειονέκτημα: Πολλές έρευνες έδειξαν, ότι οι πληροφορίες που 

επηρεάζουν τις αποδόσεις των χρεογράφων των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται σε Σ&Ε, εκτείνονται σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα 

των 60 ημερών πριν από την ανακοίνωση. Είναι φανερό ότι με βάση

28 D.K.Dennis, J.J.McConnell, "Corporate Mergers and Security Returns", Journal of Financial
Economics 16, (1986), pp. 143 - 187.
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έναν τόσο μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων είναι εύκολο να γίνουν λάθη 

στον υπολογισμό των μέσων όρων.

> Η προσαρμογή των αποδόσεων με βάση τις αποδόσεις της αγοράς. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της απόδοσης ενός χρεογράφου και της 

απόδοσης της αγοράς, ονομάζεται "υπερβάλλουσα" απόδοση 

(abnormal return). Σε σχέση με αυτή την προσέγγιση, πολλές φορές 

προκύπτουν προβλήματα σχετικά με τον εντοπισμό του απαραίτητου 

δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των 

"υπερβαλλουσών αποδόσεων", για τα διάφορα είδη των χρεογράφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

3.2.5.2 η επίδραση των επικείμενων Σ&Ε στις μετοχές
των επιχειρήσεων στόχων 
επιτυχή κατάληξη.

όταν η ανακοινώσεις έχουν

Μια από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για το θέμα 

αυτό και που αποτέλεσαν τη βάση για την πραγματοποίηση μελλοντικών 

ερευνών, είναι αυτή του Langetieg (1978) . Ο Langetieg χρησιμοποίησε 

ένα μοντέλο τριών παραγόντων, με το οποίο προσπάθησε να εντοπίσει τα 

οφέλη των μετόχων από τις Σ&Ε. Οι τρεις παράγοντες του μοντέλου 

ήταν:

ΐ. Η απόδοση της αγοράς μείον το επιτόκιο απόδοσης χωρίς κίνδυνο

ii. Ο παράγοντας του κλάδου

iii. Μια ομάδα από παρόμοιες επιχειρήσεις που δεν εμπλέκονται σε

διαδικασίες Σ&Ε.

Το δείγμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα αποτελούνταν από 

149 συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 465 επιχειρήσεων 29

29 T.C.Langetieg, "An Application of a Three - Factor Performance Index to Measure Stockholder 
Gains from Merger", Journal of Financial Economics 6, (1978), pp. 365 - 383.

50



Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος ο συγγραφέας 

διαπίστωσε ότι οι μετοχές της "επιχείρησης στόχου" παρουσιάζουν 

σημαντικές θετικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" (abnormal returns) 

στο χρονικό διάστημα μετά την ανακοίνωση της επικείμενης 

συγχώνευσης. Πάντως οι αποδόσεις αυτές είναι μικρές ώστε να 

θεωρηθούν ως το μοναδικό κίνητρο για την πραγματοποίηση 

συγχωνεύσεων (αφού έχει αποδειχθεί από την έρευνα ότι η υπόθεση της 

επίδρασης των Σ&Ε είναι σύμφωνη με την υπόθεση ότι η διοίκηση 

λειτουργεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις των μετόχων). Έτσι 

προκύπτει από την έρευνα ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οδηγούν 

στην πραγματοποίηση των Σ&Ε όπως οφέλη για τα διοικητικά στελέχη 

κ.α..

Επίσης ο Langetieg προσπάθησε να εξηγήσει τις αποδόσεις αυτές 

με βάση την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Η στατιστική μελέτη 

έδειξε ότι τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την υπόθεση αυτή.

Μια εξίσου σημαντική έρευνα είναι και αυτή του Dodd (1980) . 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι και εδώ ο συγγραφέας 

προσπάθησε να εντοπίσει την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση 

πραγματοποίησης κάποιας μελλοντικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, 

χρησιμοποιώντας όμως αυτήν την φορά το μοντέλο της αγοράς (Rjt = α, + 

PjRmt + ε^) για τον εντοπισμό των "υπερβαλλουσών αποδόσεων" των 

μετοχών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρούνται 

σημαντικές θετικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών της 

"επιχείρησης στόχου" κατά την ημέρα της ανακοίνωσης της 

επικείμενης συγχώνευσης ή εξαγοράς, καθώς και μια μέρα πριν. Οι 30

30 P.Dodd, "Merger Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth", Journal of 
Financial Economics 8, (1980), pp. 105 - 137.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________
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αποδόσεις αυτές είναι άμεσο επακόλουθο της πρότασης για συγχώνευση 

και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν κάποια "καλή επίδοση" 

της επιχείρησης πριν από την ανακοίνωση. Αντίθετα η πραγματοποίηση 

της συνένωσης έχει μικρή (πάντα όμως θετική) επιρροή στην αξία των 

μετοχών της "επιχείρησης στόχου".

Ο Asquith (1983)31, όπως ήδη αναφέραμε, εξέτασε την αντίδραση 

των τιμών των μετοχών, κατά τη διάρκεια τριών περιόδων και δύο 

γεγονότων: την περίοδο πριν την ανακοίνωση, την ημέρα της 

ανακοίνωσης, το διάστημα μεταξύ της ανακοίνωσης και του 

αποτελέσματος, την ημέρα του αποτελέσματος και το διάστημα μετά από 

το αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής όσον αφορά τις 

ανακοινώσεις οι οποίες είχαν επιτυχή κατάληξη έχουν ως εξής:

Κατά την περίοδο πριν από την ανακοίνωση τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν κατά μέσο όρο αρνητικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" των μετοχών της "επιχείρησης στόχου". Μάλιστα οι 

αποδόσεις αυτές είναι περισσότερο αρνητικές για τις περιπτώσεις που οι 

ανακοινώσεις έχουν επιτυχή κατάληξη παρά για τις περιπτώσεις που 

οδηγούνται στην αποτυχία.

Κατά την ημέρα της ανακοίνωσης παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές και μεγάλες "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών των 

"επιχειρήσεων στόχων". Μάλιστα οι αποδόσεις κατά την περίοδο αυτή 

είναι οι μεγαλύτερες δυνατές που παρατηρούνται.

Στην περίοδο μεταξύ της ανακοίνωσης και του αποτελέσματος 

παρατηρούνται επίσης θετικές και στατιστικά σημαντικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" (όχι όμως τόσο μεγάλες όπως κατά τη 

στιγμή της ανακοίνωσης) για τις μετοχές των "επιχειρήσεων στόχων".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”________________________________________________________________

31 Ρ.Asquith, "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics
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Στην περίπτωση των ανακοινώσεων με επιτυχή κατάληξη, αυτό σημαίνει 

ότι οι πληροφορίες που διοχετεύονται στην αγορά, ενισχύουν το θετικό 

κλίμα που δημιουργήθηκε κατά την ανακοίνωση και έτσι διατηρούνται 

σε κάποιο βαθμό οι "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών.

Την ημέρα του αποτελέσματος, στην περίπτωση που το 

αποτέλεσμα συμπίπτει με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, 

παρατηρούνται και πάλι θετικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των τιμών 

των μετοχών των "επιχειρήσεων στόχων".

Κατά την περίοδο μετά το αποτέλεσμα δεν παρατηρείται άμεση 

αντίδραση των μετοχών της νέας επιχείρησης (που δημιουργείται από τη 

συνένωση των δύο προηγούμενων επιχειρήσεων). Πάντως μετά από ένα 

περίπου χρόνο παρατηρούνται μεγάλες αρνητικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις".

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Eckbo (1983) , ο 

οποίος ερεύνησε την επίδραση των ανακοινώσεων επικείμενων Σ&Ε με 

βάση δύο υποθέσεις: την υπόθεση της συνεννόησης και την υπόθεση της 

παραγωγικής αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με την υπόθεση της 

συνεννόησης, οι ανταγωνιστές των συγχωνευμένων επιχειρήσεων 

επωφελούνται από την συγχώνευση αφού η επιτυχής συνεννόηση 

περιορίζει την παραγωγή, αυξάνει την τιμή του προϊόντος και/ή οδηγεί 

στη μείωση των τιμών άλλων πόρων. Σύμφωνα με την υπόθεση της 

παραγωγικής αποτελεσματικότητας, η θετική αποτελεσματικότητα των 

ανταγωνιστριών επιχειρήσεων που σχετίζεται με την ανακοίνωση της 

πρότασης για συγχώνευση, αντικατοπτρίζει τις προεξοφλημένες ωφέλειες 

από την μείωση του κόστους, οι οποίες έγιναν φανερές από την 

ανακοίνωση της πρότασης.
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32 Β.Ε.Eckbo, "Horizontal Mergers, Collusion and Stockholder Wealth", Journal of Financial
Economics 11 (1983), pp.241-273.
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Τα αποτελέσματα της στατιστικής μελέτης έδειχναν ότι γενικά, οι 

Σ&Ε είναι αποτελέσματα επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 

επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αξίας τους (γεγονός 

απαραίτητο τόσο για την υπόθεση της συνεννόησης όσο και για την 

υπόθεση της παραγωγικής αποτελεσματικότητας). Επίσης έδειξαν ότι οι 

"οριζόντιες συγχωνεύσεις" προκαλούν μεγαλύτερες "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" από ότι οι "κάθετες".

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα και με τις δύο 

παραπάνω υποθέσεις. Δηλαδή, η ανακοίνωση των "οριζόντιων" 

συγχωνεύσεων έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση θετικών, 

"υπερβαλλουσών αποδόσεων" για τις μετοχές της "επιχείρησης 

στόχου" και αυτό οφείλεται: Πρώτον, στη μεγιστοποίηση της 

πιθανότητας για "επιτυχή συνεννόηση" μεταξύ των ανταγωνιστών 

παραγωγών. Δεύτερον, στη θετική αποδοτικότητα που παρατηρείται 

στους ανταγωνιστές των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων.

Με βάση τρεις διαφορετικές υποθέσεις, εξέτασε και ο Malatesta 

(19 8 3)33 την επιρροή των ανακοινώσεων επικείμενων Σ&Ε στην αξία 

των μετοχών. Οι υποθέσεις αυτές ήταν: η υπόθεση της μεγιστοποίησης 

της αξίας (ή της επένδυσης), η υπόθεση της μεγιστοποίησης του 

μεγέθους και η υπόθεση της βελτίωσης της διοίκησης. Η εμπειρική 

έρευνα έδειξε ότι κάτω από τις δύο πρώτες υποθέσεις παρατηρούνται 

θετικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης, ενώ κάτω από την τρίτη υπόθεση αρνητικές.

Σε σχέση λοιπόν με την "επιχείρηση στόχο" τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μετοχές της παρουσιάζουν θετικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" ακόμη και 2 με 5 χρόνια πριν από την

j3 Ρ.Η.Malatesta, "The Wealth Effect of Merger Activity and the Objective Functions of Merging 
Firms", Journal of Financial Economics 11 (1983), pp.155-181.
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ανακοίνωση της επικείμενης συγχώνευσης ή εξαγοράς. Παρ' όλα αυτά 

την περίοδο 2 χρόνια μέχρι 4 με 6 μήνες πριν από την ανακοίνωση, 

προκύπτουν για την επιχείρηση αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις". 

Σε γενικές γραμμές η ανακοίνωση των μελλοντικών Σ&Ε συνδέεται 

με θετικές αντιδράσεις των τιμών των μετοχών και σύμφωνα με αυτή 

την άποψη οι Σ&Ε είναι προς το συμφέρον των μετόχων των 

"επιχειρήσεων στόχων". Παρ' όλα ταύτα, πολύ πριν από την 

ανακοίνωση, οι μετοχές παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι πολλοί λόγοι που δίνουν ώθηση σε μια τέτοια διαδικασία, 

υφίστανται και πριν από την ανακοίνωση της επικείμενης συγχώνευσης.

Όσον αφορά την περίοδο μετά τη συγχώνευση, ένα σημαντικό 

μέρος του δείγματος των νέων επιχειρήσεων, παρουσιάζει κάποιες 

σημαντικές ενδείξεις ότι επιτυγχάνονται οφέλη από συνέργιες που 

προέρχονται από τη συγχώνευση. Για το διάστημα όμως μέχρι και 5 

χρόνια μετά τη συνένωση, σε γενικές γραμμές παρατηρούνται 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" που κυμαίνονται γύρω από το μηδέν. 

Συνεπώς γίνεται φανερό, ότι μακροπρόθεσμα, τα διάφορα γεγονότα που 

συνδέονται με την ανακοίνωση των επικείμενων Σ&Ε δεν έχουν μια 

καθαρή επιρροή στις αποδόσεις των μετοχών της νέας επιχείρησης.

Οι Asquith και Kim (1982)33 34 προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά 

προηγούμενων ερευνών, μελέτησαν την επίδραση των ανακοινώσεων 

των μελλοντικών Σ&Ε, όχι μόνο στις αποδόσεις των μετοχών αλλά και 

των ομολογιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Σε σχέση με τις 

αποδόσεις των μετοχών κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα με τους 

προηγούμενους συγγραφείς. Οι μέτοχοι των "επιχειρήσεων στόχων"
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33 Ρ.Asquith, E.H.Kim, "The Impact of Merger Bids on the Participating Firms' Security Holders",
Journal of Finance, Vol. 37, No. 5, (Dec. 1982), pp. 1209 - 1228.
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απολαμβάνουν θετικές και στατιστικά σημαντικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις", κατά το μήνα κυρίως της ανακοίνωσης.

Την ίδια προσέγγιση ακολούθησαν και οι Dennis και McConnell 

(1986)35, οι οποίοι εξέτασαν την επίδραση των ανακοινώσεων των Σ&Ε 

στους κοινούς και στους προνομιούχους μετόχους των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων, καθώς και στους ομολογιούχους.

Όσον αφορά τους μετόχους, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα 

είναι τα ίδια. Τόσο για τις προνομιούχες όσο και για τις κοινές μετοχές 

των "επιχειρήσεων στόχων", παρατηρούνται θετικές και στατιστικά 

σημαντικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις".

Οι συγγραφείς προσπάθησαν να εξηγήσουν τα αποτελέσματα 

της έρευνάς τους, πραγματοποιώντας στατιστικό έλεγχο του 

δείγματός τους για δύο υποθέσεις:

> Την υπόθεση της μείωσης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση η συνένωση δύο μοχλευμένων 

επιχειρήσεων, οδηγεί στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου 

και άρα στην αύξηση της αγοραίας αξίας των χρεογράφων τους.

> Την υπόθεση της αναδιανομής. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι 

μέτοχοι μοχλευμένων επιχειρήσεων είναι πρόθυμοι να αναλάβουν 

επενδυτικά προγράμματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, 

εάν αυτά οδηγούν στην αναδιανομή του πλούτου από τους κατόχους 

άλλων χρεογράφων της επιχείρησης (π.χ. ομολογιούχους) σε αυτούς.

Τελικά αποδείχτηκε ότι τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την 

υπόθεση της μείωσης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, όχι όμως και 

με την υπόθεση της αναδιανομής. Άρα οι "υπερβάλλουσες αποδόσεις" 

που παρατηρούνται κατά την ανακοίνωση των μελλοντικών Σ&Ε,

j5 Dennis D.K., J.Μ.McConnell, "Corporate Mergers and Security Returns" Journal of Financial 
Economics 16, (June 1986), pp. 143-187.
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οφείλονται (μεταξύ άλλων) και στην προσδοκία των επενδυτών ότι με 

την συνένωση των δύο μοχλευμένων επιχειρήσεων θα μειωθεί ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος.

Από την παραπάνω ανάλυση το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η

ανακοίνωση των επικείμενων Σ&Ε που έχουν επιτυχή κατάληξη, έχει 

ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση θετικών και στατιστικά 

σημαντικών "υπερβαλλουσών αποδόσεων”, για τις μετοχές των 

"επιχειρήσεων στόχων”.
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3.2.5.3 η επίδραση των ανακοινώσεων επικείμενων 
Σ&Ε στις μετοχές των "επιχειρήσεων στόχων” όταν οι 
ανακοινώσεις δεν έχουν επιτυχή κατάληξη.

Την περίπτωση αυτή συμπεριέλαβε στην έρευνά του ο Asquith 

(1983)36, ο οποίος εκτός των άλλων εξέτασε και την επίδραση των 

ανακοινώσεων Σ&Ε στην αξία των μετοχών των "επιχειρήσεων στόχων", 

όταν οι ανακοινώσεις αυτές οδηγούνται στην αποτυχία. Ο συγγραφέας 

κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

> Κατά την περίοδο πριν από την ανακοίνωση, οι μετοχές των 

"επιχειρήσεων στόχων" που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, 

παρουσιάζουν πιο έντονες αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" σε 

σχέση με αυτές που ανήκουν στην κατηγορία των ανακοινώσεων που 

έχουν επιτυχή κατάληξη.

> Την ημέρα της ανακοίνωσης παρουσιάζονται θετικές και 

στατιστικά σημαντικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις” των μετοχών

(δηλαδή η αγορά δε διακρίνει τις ανακοινώσεις ανάλογα με την 

πιθανότητα επιτυχίας της πρότασης για συγχώνευση).

36 Ρ.Asquith, "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics
11 (1983), pp.51-83.
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> Κατά την περίοδο μεταξύ της ανακοίνωσης και του 

αποτελέσματος, οι μετοχές των επιχειρήσεων αυτής της 

κατηγορίας, παρουσιάζουν αρνητικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις". Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο αυτή διοχετεύονται 

στην αγορά νέες πληροφορίες για την πιθανή κατάληξη της πρότασης 

για συγχώνευση, οι οποίες οδηγούν στην αντιστροφή των αποδόσεων 

που παρουσιάστηκαν κατά την ημέρα της ανακοίνωσης.

> Η ανεπιτυχής κατάληξη της πρότασης για συγχώνευση και ο 

τερματισμός της (ημέρα του αποτελέσματος) έχει ως αποτέλεσμα 

την δραματική αύξηση των αρνητικών αποδόσεων των μετοχών 

των "επιχειρήσεων στόχων".

> Κατά την περίοδο μετά την ημέρα του αποτελέσματος συνεχίζονται οι 

αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις".

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει, όσον αφορά την περίπτωση 

αυτή, και ο Dodd (1980) , ο οποίος διαπιστώνει θετικές και στατιστικά 

σημαντικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" για τις τιμές των μετοχών 

των "επιχειρήσεων στόχων", κατά την ανακοίνωση επικείμενων 

Σ&Ε, ακόμη και αν οι ανακοινώσεις αυτές δεν έχουν επιτυχή 

κατάληξη. Επίσης κατά την ημέρα της ανακοίνωσης της ακύρωσης 

της πρότασης για συγχώνευση, παρατηρούνται αρνητικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις".

Ο συγγραφέας, όσον αφορά την περίπτωση αυτή, διαχώρισε το 

δείγμα του στις περιπτώσεις όπου η πρόταση της συγχώνευσης 

ακυρώνεται από την εξαγοράζουσα επιχείρηση και στις περιπτώσεις που 

ακυρώνεται από τη διοίκηση της "επιχείρησης στόχου" με την άσκηση 

"veto" από τα διοικητικά στελέχη. Στην δεύτερη περίπτωση οι
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37 P.Dodd, "Merger Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth", Journal of
Financial Economics 8, (1980), pp. 105 - 137.
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αρνητικές αποδόσεις είναι κατά πολύ μικρότερες και δεν εξαλείφουν 

εξ' ολοκλήρου τις θετικές αποδόσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 

ανακοίνωση της επικείμενης συγχώνευσης.

3.2.5.4 Η επίδραση των ανακοινώσεων των επικείμενων 
Σ&Ε στις μετοχές των "εξαγοραζουσών επιχειρήσεων”.

Οι έρευνες που ήδη αναφέραμε, εκτός από την επιρροή των 

ανακοινώσεων των Σ&Ε στις μετοχές των "επιχειρήσεων στόχων", 

εξέτασαν και την επιρροή τους στις μετοχές των εξαγοραζουσών 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο 

ομοιογενή όπως στην προηγούμενη περίπτωση.

Ο Langetieg (1978) συμπεραίνει ότι οι μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης παρουσιάζουν "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" μικρότερες από αυτές που παρουσιάζουν οι μετοχές της 

"επιχείρησης στόχου". Οι αποδόσεις αυτές ίσως να αποτελούν μια 

κατώτερη επιβράβευση για τη μελλοντική συνένωση. Επίσης οι 

αποδόσεις αυτές είναι τόσο μικρές ώστε αποκλείεται να αποτελούν το 

μοναδικό κίνητρο για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Είναι πολύ 

πιθανό να υπάρχουν και άλλα κίνητρα όπως το συμφέρον των 

διοικητικών στελεχών κ.α..

Ο Dodd (19 8 0)* 39 καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα αφού 

διαπιστώνει μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές, αρνητικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών των εξαγοραζουσών

T.C.Langetieg, "An Application of a Three - Factor Performance Index to Measure Stockholder 
Gains from Merger", Journal of Financial Economics 6, (1978), pp. 365 - 383.
39 P.Dodd, "Merger Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth", Journal of 
Financial Economics 8, (1980), pp. 105 - 137.
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επιχειρήσεων, κατά την ημέρα της πραγματοποίησης της ανακοίνωσης 

και καθ' όλη τη διάρκεια της πρότασης για συγχώνευση.

Ο Asquith (1983)40 πραγματοποίησε μια πιο λεπτομερή έρευνα και 

όπως είδαμε παραπάνω εξέτασε το δείγμα του σε πέντε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές ή περιόδους. Σε σχέση με την επίδραση των 

ανακοινώσεων Σ&Ε στις μετοχές των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων 

κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

Κατά την περίοδο πριν από την ανακοίνωση παρατηρούνται 

θετικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών. Όμως η αντιμετώπιση 

από την αγορά των επιτυχών και των αποτυχημένων προτάσεων για 

συνένωση είναι διαφορετική. Έτσι βλέπουμε ότι οι "υπερβάλλουσες" 

αυτές αποδόσεις είναι μεγαλύτερες όταν οι προτάσεις έχουν επιτυχή 

κατάληξη.

Την ημέρα της ανακοίνωσης η αγορά αντιδρά σε μικρό βαθμό ή 

δεν αντιδρά καθόλου στην ανακοίνωση προτάσεων για συγχώνευση ή 

εξαγορά, είτε οι προτάσεις αυτές οδηγούνται σε επιτυχία ή όχι. Πάντως 

όταν αντιδρά παρουσιάζονται μικρές και μη σημαντικές στατιστικά 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις".

Για τις προτάσεις που έχουν επιτυχή κατάληξη η απουσία 

"υπερβαλλουσών αποδόσεων" συνεχίζεται και στην περίοδο μεταξύ της 

ανακοίνωσης και του αποτελέσματος. Στην περίπτωση των 

αποτυχημένων προτάσεων, η αγορά αντιδρά αρνητικά στις νέες 

πληροφορίες και έτσι οι μετοχές των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων 

παρουσιάζουν μεγάλες αρνητικές και στατιστικά σημαντικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις".
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40 Ρ.Asquith, "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics
11 (1983), pp.51-83.
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Κατά την ημέρα του αποτελέσματος δεν διοχετεύεται καμία νέα 

πληροφορία για την εξαγοράζουσα επιχείρηση. Έτσι δεν παρουσιάζεται 

καμία αντίδραση των μετοχών της.

Στην περίοδο μετά το αποτέλεσμα δεν παρατηρείται καμία 

άμεση αντίδραση της μετοχής της νέας επιχείρησης. Μετά από ένα 

περίπου χρόνο παρουσιάζονται σημαντικές αρνητικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις". Οι μετοχές των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων, που οι 

προτάσεις τους για συγχώνευση ή εξαγορά απέτυχαν, παρουσιάζουν 

άμεσα σημαντικές αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" οι οποίες 

διαρκούν τουλάχιστον για ένα έτος.

Ο Malatesta (1983)41 με τη σειρά του διαπίστωσε ότι για την 

περίοδο 24 έως 4 μήνες πριν από την ανακοίνωση, οι μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" ενώ την περίοδο μετά την ανακοίνωση 

αρνητικές. Κατέληξε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι οι Σ&Ε είναι 

επενδύσεις με αρνητική καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) για την 

επιχείρηση.

Ο Malatesta μελέτησε επίσης το δείγμα του υπό το πρίσμα τριών 

υποθέσεων: της υπόθεσης της μεγιστοποίησης της αξίας (ή της 

επένδυσης), της υπόθεσης της μεγιστοποίησης του μεγέθους και της 

υπόθεσης της βελτίωσης της διοίκησης. Όσον αφορά τις μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης, αποδεικνύεται ότι υπό την πρώτη και την 

τρίτη υπόθεση παρουσιάζονται αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" 

ενώ υπό την δεύτερη, παρουσιάζονται άλλοτε θετικές και άλλοτε 

αρνητικές. Συνεπώς διαπιστώνεται μια αρνητική επίδραση των Σ&Ε στην
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41 Ρ.Η.Malatesta, "The Wealth Effect of Merger Activity and the Objective Functions of Merging 
Firms", Journal of Financial Economics 11 (1983), pp. 155-181.

61



αξία της εξαγοράζουσας επιχείρησης και παρέχεται υποστήριξη μόνο 

στην υπόθεση της μεγιστοποίησης του μεγέθους.

Οι αρνητικές αυτές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" των μετοχών των 

εξαγοραζουσών επιχειρήσεων εγείρουν το θέμα της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς. Σύμφωνα με το συγγραφέα υπάρχουν 

τουλάχιστον τρεις εξηγήσεις για τα αποτελέσματα αυτά: 

ί. Η αγορά είναι αναποτελεσματική όσον αφορά πληροφορίες 

σχετικές με Σ&Ε.

ii. Το δείγμα δεν καλύπτει το κατάλληλο χρονικό διάστημα με 

αποτέλεσμα οι αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" να οφείλονται 

σε κάποιους αναπάντεχους λόγους.

iii. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δεν είναι ικανές να λάβουν 

υπόψη τους τις μεταβολές του κινδύνου κατά την πραγματοποίηση της 

συνένωσης.

Σύμφωνα με τους Asquith και Kim (1982)42, οι μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" κατά τον μήνα της ανακοίνωσης 

επικείμενης συγχώνευσης. Όμοια και οι Dennis και McConnell (1986)43 

έδειξαν ότι οι μέτοχοι των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων δεν χάνουν 

από τη συγχώνευση. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιες στατιστικά αξιόπιστες 

ενδείξεις ότι έχουν κάποιες χαμηλές αποδόσεις από την πραγματοποίηση 

των συγχωνεύσεων αυτών.

Είδαμε λοιπόν, ότι με βάση ένα μεγάλο αριθμό ερευνών, η 

ανακοίνωση επικείμενων Σ&Ε έχει ως αποτέλεσμα τη μη δημιουργία ή
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42 Ρ.Asquith, E.H.Kim, "The Impact of Merger Bids on the Participating Firms' Security Holders", 
Journal of Finance, Vol. 37, No. 5, (Dec. 1982), pp. 1209 - 1228.
43 Dennis D.K., McConnellJ.M., "Corporate Mergers and Security Returns" Journal of Financial 
Economics 16, (June 1986), pp. 143-187.
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τη δημιουργία αρνητικών "υπερβαλλουσών αποδόσεων" για τις μετοχές 

των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων.

Σε αντίθεση με αυτά τα αποτελέσματα έρχονται τα συμπεράσματα 

των Asquith, Bruner και Mullins (1983)44, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι

συγχωνεύσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών 

σωρευτικών "υπερβαλλουσών αποδόσεων" για τις μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης.

Οι συγγραφείς κατά τη στατιστική μελέτη του δείγματός τους, 

προχώρησαν στον έλεγχο των εξής υποθέσεων:

> Υπόθεση 1: Δημιουργία αξίας (οι μέτοχοι των εξαγοραζουσών 

επιχειρήσεων, επωφελούνται από την πραγματοποίηση Σ&Ε).

> Υπόθεση 2: Επίδραση της κεφαλαιοποίησης (σε μια αποτελεσματική 

αγορά, τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων στους μετόχους, γίνονται 

γρήγορα γνωστά και έτσι μειώνεται η αβεβαιότητα).

> Υπόθεση 3: Επίδραση του μεγέθους (εάν η αξία της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης επηρεάζεται από τη συγχώνευση, τότε οι 

παρατηρούμενες "υπερβάλλουσες αποδόσεις" θα πρέπει να 

σχετίζονται με τη σχέση των μεγεθών της εξαγοράζουσας και της 

επιχείρησης στόχου).

^ Υπόθεση 4: Επίδραση του χρόνου (τα δεδομένα στην αγορά σε σχέση 

με τις Σ&Ε μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και έτσι 

να μεταβάλλονται οι αποδόσεις των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων).

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα με τις τρεις από τις 

τέσσερις υποθέσεις. Έδειξαν δηλαδή ότι οι μέτοχοι των εξαγοραζουσών 

επιχειρήσεων επωφελούνται από την πραγματοποίηση Σ&Ε. Επίσης 

επιβεβαιώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των "υπερβαλλουσών αποδόσεων"

44 Ρ. Asquith, R.F.Bruner, D.W. Mullins Jr., "The Gains to Bidding Firms from Merger", Journal of 
Financial Economics 11, (1983), pp. 121 - 139.
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των μετοχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης και του σχετικού μεγέθους 

της "επιχείρησης στόχου", είναι θετική και στατιστικά σημαντική. Επίσης 

τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με την υπόθεση ότι η αγορά για 

Σ&Ε μεταβάλλεται. Τέλος τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι όλα τα οφέλη των συγχωνεύσεων αντικατοπτρίζονται από 

τις τιμές των μετοχών, πριν ή κατά την ανακοίνωση των επικείμενων 

συγχωνεύσεων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα διαφορετικά αυτά αποτελέσματα, 

σε σχέση με προηγούμενες μελέτες, μπορεί να οφείλονται εν μέρει στην 

αποτυχία των παλαιότερων ερευνών να ελέγξουν παράγοντες όπως: το 

μέγεθος της "επιχείρησης στόχου", η επιτυχία ή η αποτυχία της πρότασης 

για συγχώνευση, η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται η 

πρόταση κ.α..

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι με βάση την έρευνα αυτή, οι Σ&Ε 

αποτελούν επενδυτικές προτάσεις με θετική καθαρά παρούσα αξία 

(ΚΠΑ) για την επιχείρηση που κάνει την πρόταση. Επίσης τα 

προγράμματα συγχωνεύσεων είναι σύμφωνα με τη συμπεριφορά της 

διοίκησης που έχει ως σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας.
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3·2·6 Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των "μη 
κανονικών αποδόσεων" των "επιχειρήσεων στόχων".

Έρευνες έχουν επίσης πραγματοποιηθεί και για να εντοπιστούν οι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το μέγεθος των "υπερβαλλουσών 

αποδόσεων". Ο εντοπισμός και η μελέτη των παραγόντων αυτών έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τους εξής λόγους: Πρώτον, ενώ είναι γνωστό ότι 

οι αποδόσεις των μετοχών ποικίλουν κατά ένα μεγάλο βαθμό την
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περίοδο της ανακοίνωσης Σ&Ε, πολύ λίγες πληροφορίες υπάρχουν 

σχετικά με τις διακυμάνσεις αυτές. Δεύτερον, υπάρχει ενδιαφέρον και 

από δημοσιονομική άποψη για τα αποτελέσματα των επιδράσεων στις 

περιουσίες των μετόχων. Τρίτον, Η μελέτη των παραγόντων αυτών μας 

δίνει μια καλύτερη εικόνα των στρατηγικών αποφάσεων των σχετικών με 

τις Σ&Ε.

Βρέθηκε45 λοιπόν ότι το μέγεθος των "υπερβαλλουσών 

αποδόσεων" των μετοχών των "επιχειρήσεων στόχων" από τις 

ανακοινώσεις Σ&Ε εξαρτάται από: 

ΐ. τη μορφή της εξαγοράς 

U. τον τρόπο πληρωμής και 

iii. τον βαθμό της αντίδρασης της διοίκησης.

Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, η επιλογή μεταξύ 

συγχώνευσης ή "προσφοράς για αγορά μετοχών" εξαρτάται κυρίως από 

το κόστος. Το κόστος με τη σειρά του εξαρτάται από την ανταμοιβή που 

ζητάει η διοίκηση της "επιχείρησης στόχου" για τον έλεγχο της εταιρείας.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με την καταβολή μετρητών είτε με 

την παροχή χρεογράφων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 

της μεθόδου πληρωμής είναι η φορολογία, η λογιστική μεταχείριση, τα 

αποτελέσματα της πληρωμής, προβλήματα αντιπροσώπευσης κ.α..

Σε σχέση με τον τρίτο παράγοντα, γίνεται αποδεκτό ότι η 

αντίδραση στην επικείμενη συγχώνευση από τη διοίκηση της 

"επιχείρησης στόχου", είναι προς το συμφέρον των μετόχων (συνήθως η 

αντίδραση έχει ως σκοπό την αύξηση του ποσού πληρωμής). Πάντως η 

αντίδραση των διοικητικών στελεχών, μπορεί να μην είναι προς το 

συμφέρον των μετόχων όταν: α) η διοίκηση σπαταλά πόρους της

45 Y.S.Huang, R.A.Walkling, "Target Abnormal Returns Associated With Acquisition Announcements", 
Journal of Financial Economics 19, (1987), pp.329-349.
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επιχείρησης για να αποτρέψει επικερδής προτάσεις εξαγοράς, β) η 

αποδοτικότητα της διοίκησης μειώνεται όταν αυτή δεν ελέγχεται 

εξωτερικά και γ) οι μέτοχοι χάνουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τα 

οφέλη από μια προσφορά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ’’προσφορές για 

αγορά μετοχών" έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" από ότι οι συγχωνεύσεις. Πάντως όταν ληφθεί υπόψη και ο 

τύπος πληρωμής καθώς και η αντίσταση της διοίκησης, δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των "προσφορών για αγορά μετοχών" και 

των συγχωνεύσεων.

Επίσης οι προσφορές που συναντούν κάποια αντίδραση φαίνεται 

ότι έχουν ως αποτέλεσμα ασήμαντα υψηλότερες "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" σε σχέση με τις προσφορές που δε συναντούν καμία 

απολύτως αντίδραση. Παρά τη μικρή διαφορά, υπάρχουν λόγοι που 

οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι ο βαθμός της αντίδρασης επηρεάζει την 

αξία των μετοχών.

Τέλος οι πληρωμές με μετρητά συνδέονται με στατιστικά 

σημαντικές υψηλότερες "υπερβάλλουσες αποδόσεις", είτε λαμβάνεται 

υπόψη η μορφή της εξαγοράς και η αντίδραση της διοίκησης είτε όχι.
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εμποδίζουν την πραγματοποίηση Σ&Ε και πως επηρεάζουν 
την αξία της επιχείρησης.

Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που εμποδίζουν την 

πραγματοποίηση Σ&Ε, είναι όροι που προστίθενται στο καταστατικό της 

επιχείρησης και έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν τη μεταφορά της 

διοίκησης της επιχείρησης σε μια άλλη ανεξάρτητη εταιρεία.

Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που
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Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τέτοιες τροποποιήσεις δεν 

είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Παρ' όλα αυτά, τα διοικητικά 

στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, ισχυρίζονται ότι τέτοιες τροποποιήσεις 

έχουν θετική επίδραση στις τιμές των μετοχών, αφού ενδυναμώνουν την 

διοίκηση κατά την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Οι Linn και McConnell (1983)46 σε μια έρευνά τους, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή και υιοθέτηση τροποποιήσεων που 

παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση Σ&Ε, σχετίζονται με αυξήσεις 

των τιμών των μετοχών, ενώ αντίθετα η κατάργηση τέτοιων 

τροποποιήσεων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών των 

μετοχών. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη που να ενισχύει την άποψη ότι οι 

τροποποιήσεις αυτές οδηγούν στην μείωση των τιμών των μετοχών.
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46 S.C.Linn, J.J.McConnell, "An Empirical Investigation of the Impact of 'Antitakeover' Amendments
on Common Stock Prices", Journal of Financial Economics 11 (1983), pp.361-399.
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3.3 JOIN VENTURES (JV).

.3.1 Γενικά σχόλια.

Όπως είδαμε παραπάνω, οι εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι οι 

ανακοινώσεις των Σ&Ε, σε γενικές γραμμές, συνδέονται με αύξηση της 

αξίας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές. Οι Σ&Ε 

όμως αντιπροσωπεύουν έναν μόνο από τους τρόπους με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν τους πόρους τους κάτω από μια 

διοίκηση και να επιτύχουν έτσι κάποιους στόχους. Ένας δεύτερος τρόπος 

είναι τα JV. Σε αντίθεση με τις Συγχωνεύσεις, τα JV αποτελούν το 

συνδυασμό ενός μόνο μέρους από τους πόρους δύο (ή περισσοτέρων) 

επιχειρήσεων, κάτω από μια διοίκηση συνεργασίας των επιχειρήσεων 

αυτών. Κατά μια άποψη λοιπόν, οι Συγχωνεύσεις αποτελούν μια ειδική 

περίπτωση των JV (όπου έχουμε τη συνένωση όλων των πόρων δύο 

επιχειρήσεων υπό μια νέα διοίκηση). Με βάση το σκεπτικό αυτό και 

δεδομένου ότι στην περίπτωση των Σ&Ε ισχύει η υπόθεση της 

"συνέργιας", θα ανέμενε κανείς ότι η ανακοίνωση της πραγματοποίησης 

JV θα είχε ανάλογα αποτελέσματα σε σχέση με τις τιμές των μετοχών 

των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως και στην περίπτωση των Σ&Ε.

3·3·2 Η αντίδραση
πραγματοποίησης JV.

της αγοράς στην ανακοίνωση
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Οι McConnell και Nantell (1985)47, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

210 αμερικανικών επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν 136 JV στο 

διάστημα 1972 - 1979, προσπάθησαν να μελετήσουν την αντίδραση των 

τιμών των μετοχών στις ανακοινώσεις πραγματοποίησης JV.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι μέτοχοι των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες πραγματοποίησης JV, 

απολαμβάνουν θετικές και στατιστικά σημαντικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις", κατά την περίοδο της ανακοίνωσής τους. Γίνεται λοιπόν 

φανερό ότι τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της περίπτωσης των 

Σ&Ε.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συγγραφείς εξέτασαν και το πώς 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, παράγοντες όπως ο 

κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθώς και η παράλληλη 

δημοσίευση άλλων στοιχείων σχετικών με την πορεία ή την κερδοφορία 

της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός, έδειξε ότι κανένας από τους δύο 

αυτούς παράγοντες δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά 

υπάρχουν δύο μελανά σημεία όσον αφορά την πραγματοποίηση της 

έρευνας:

Πρώτον, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έγινε η επιλογή του 

δείγματος, τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν κυρίως τις συμφωνίες JV 

που είχαν επιτυχή κατάληξη. Αυτό είναι φυσικό αφού η μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τη συμφωνία 

JV, έχει ξεπεραστεί μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης.

Δεύτερον, υπήρχε αβεβαιότητα όσον αφορά στο κατά πόσο τα 

αποτελέσματα αφορούσαν τη συμφωνία JV αυτή κάθε αυτή ή 

προέκυπταν από άλλες πληροφορίες που τυχόν να διοχετεύονταν στην

41 J.J.McConnell, T.J.Nantell, "Corporate Combinations and Common Stock Returns: The Case of 
Joint Ventures", The Journal of Finance, (June 1985) Vol.XL, No 2, pp. 519-536.
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αγορά δια μέσω της ανακοίνωσης της συμφωνίας JV. Πρέπει να 

σημειώσουμε εδώ, ότι οι συγγραφείς, αφού έκαναν κάποιες διορθωτικές 

ενέργειες, επανέλαβαν τη στατιστική μελέτη και τα αποτελέσματα ήταν 

όμοια με τα προηγούμενα.

Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο έλεγξαν οι McConnell και 

Nantell (1985) ήταν το κατά πόσο το μέγεθος των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται σε συμφωνίες JV επηρεάζει το μέγεθος των 

"υπερβαλλουσών αποδόσεων". Σε γενικές γραμμές, διαπίστωσαν ότι οι 

μέτοχοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε JV ανεξάρτητα από το 

μέγεθος της συνεργαζόμενης επιχείρησης, απολαμβάνουν σημαντικές 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις". Παρ' όλα αυτά οι μέτοχοι της μικρότερης 

από τις δύο συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απολαμβάνουν μεγαλύτερες 

ποσοστιαίες "υπερβάλλουσες αποδόσεις". Αντίθετα οι υπερβάλλουσες 

αυτές αποδόσεις είναι μικρότερες όταν εκφράζονται σε απόλυτα μεγέθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

3.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Οι συνδυασμοί των πόρων δύο επιχειρήσεων αποτελούν 

επενδυτικές δραστηριότητες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

στρατηγική διοίκηση και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. Είναι 

λοιπόν φυσικό η ανακοίνωση τέτοιων δραστηριοτήτων να επηρεάζει με 

κάποιο τρόπο τις τιμές των μετοχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Οι 

σημαντικότεροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνδυάσουν τους 

πόρους τους δύο επιχειρήσεις είναι, είτε με τη συνένωσή τους (Σ&Ε) 

(συνδυασμός όλων των πόρων υπό μια νέα διοίκηση και νέα επιχείρηση), 

είτε με τη δημιουργία JV (συνδυασμός ενός μέρους των πόρων για την 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού και συνδιοίκηση από τις δύο 

επιχειρήσεις).
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Όσον αφορά τις Σ&Ε, από την ανάλυση που προηγήθηκε είδαμε 

ότι η ανακοίνωση επικείμενων συγχωνεύσεων ή εξαγορών, επηρεάζει τις 

αποδόσεις των μετόχων με τους εξής τρόπους:

> Οδηγεί στην δημιουργία θετικών "υπερβαλλουσών αποδόσεων", για 

τους μετόχους των "επιχειρήσεων στόχων", όταν η ανακοίνωση έχει 

επιτυχή κατάληξη.

> Οι μετοχές των "επιχειρήσεων στόχων", που η ανακοίνωση δεν είχε 

επιτυχή κατάληξη, παρουσιάζουν αρνητικές "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις", για το διάστημα από την ανακοίνωση μέχρι την ακύρωση 

της πρότασης.

> Οι μέτοχοι των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων ούτε χάνουν ούτε 

κερδίζουν από την ανακοίνωση επικείμενων Σ&Ε (κάποιες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι έχουν μικρά οφέλη, ενώ κάποιες άλλες ότι έχουν 

μικρές απώλειες).

Το μέγεθος, αυτών των "υπερβαλλουσών αποδόσεων" των 

επιχειρήσεων στόχων, εξαρτάται από τη μορφή της εξαγοράς, τον τρόπο 

πληρωμής και το βαθμό αντίδρασης της διοίκησης.

Από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν για να εξηγήσουν την 

αντίδραση της αγοράς, δύο είναι οι πιο σημαντικές48: Σύμφωνα με την 

πρώτη, η αντίδραση της αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι ο συνδυασμός 

των περιουσιακών στοιχείων των δύο επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα 

την επίτευξη ’'συνεργίας". Η συνέργια παίρνει τη μορφή οικονομιών 

κλίμακας, αύξησης του μεριδίου αγοράς, βελτίωση των δικτύων 

διανομής κ.α.. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η αντίδραση της αγοράς 

οφείλεται στην αντικατάσταση της αναποτελεσματικής διοίκησης της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ&Ε ΚΑΙ JOINT VENTURES ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"________________________________________________________________

48 J.J.McConnell, T.J.Nanteil, "Corporate Combinations and Common Stock Returns: The Case of 
Joint Ventures", The Journal of Finance, (June 1985) Vol.XL, No 2, pp. 519-536.
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Επίσης είδαμε ότι η εισαγωγή τροποποιήσεων στο καταστατικό 

της επιχείρησης, που παρεμποδίζει την πραγματοποίηση Σ&Ε, έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των μετοχών, ενώ η κατάργησή της, 

τη μείωσή τους.

Τέλος όσον αφορά τα JV, οι McConnell και Nantell (1985) έδειξαν 

ότι η ανακοίνωσή τους έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση θετικών 

και στατιστικά σημαντικών "υπερβαλλουσών αποδόσεων", για τις 

μετοχές και των δύο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
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%JE Φβ-ΛΛίο

Η ΕΠΙΜΑΧΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΊΩΝΈΗΕΝ3ΎΣΈΩΝΈ<ΠΑ ΣΤΗΝΑΞΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η οικονομική και η χρηματιστηριακή 

ανάπτυξη των δύο τελευταίων δεκαετιών (κυρίως στην Αμερική) 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. Η καινοτομία και η τεχνολογική μεταβολή είναι τα βασικά 

στοιχεία που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην παραγωγικότητα και την 

ανάπτυξη.

Στις αμερικανικές αγορές η σύνδεση μεταξύ Ε&Α, τεχνολογικών 

αλλαγών και οικονομικής ανάπτυξης έχει ερευνηθεί τόσο θεωρητικά όσο 

και εμπειρικά, σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι η Ε&Α 

συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με στοιχεία της επιχείρησης όπως η 

παραγωγικότητα, τα κέρδη και οι τιμές των μετοχών.

Σε σχέση με τις τιμές των μετοχών, πολλές έρευνες έδειξαν ότι 

αυτές συσχετίζονται θετικά με τις επενδύσεις κεφαλαίου που 

πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις ακόμα και αν αυτές μειώνουν τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη τους. Έτσι σε κάθε ανακοίνωση των εταιρειών για 

μελλοντική πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου, παρατηρείται μια 

αύξηση των τιμών των μετοχών της. Αντίθετα η ανακοίνωση μείωσης 

των επενδύσεων κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών 

των μετοχών.

Παρά το γεγονός ότι τα έξοδα για Ε&Α αναγνωρίζονται λογιστικά 

ως έξοδα, πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για επένδυση αφού τα 

οφέλη από την Ε&Α είναι συνήθως μακροπρόθεσμα και διαρκή για την 

επιχείρηση. Είναι λοιπόν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα της 

ανακοίνωσης για πραγματοποίηση επενδύσεων που αφορούν Ε&Α, να
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είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης επενδύσεων 

κεφαλαίου.

Όσον αφορά τη σχέση της Ε&Α με την Αξία της επιχείρησης49 οι 

διάφορες έρευνες έχουν δείξει, σε γενικές γραμμές, τα εξής:

> Οι δραστηριότητες Ε&Α δημιουργούν Εμπόδια Εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο και άρα παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό 

δημιουργώντας έτσι μονοπωλιακές τάσεις στην αγορά.

> Η Ε&Α δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εισέλθει σε νέες 

παραγωγικές δραστηριότητες.

> Υψηλά έξοδα για Ε&Α (υπεράνω του κανονικού) αποτελούν σημάδι 

υψηλού κινδύνου στην αγορά και βλάπτουν την προσαρμοσμένη με 

βάση τον κίνδυνο αξία της επιχείρησης.

> Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ε&Α για να 

μετριάσουν τη μεταβλητότητα των Χρηματοροών, αφού η Ε&Α 

μπορεί να προσαρμοστεί τόσο στις "καλές" όσο και στις "κακές" 

εποχές. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι ανεξάρτητα από αυτούς τους 

βραχυπρόθεσμους χειρισμούς που έχουν σκοπό να "τονώσουν" την 

αξία της επιχείρησης.

> Η Ε&Α σε επίπεδο κλάδου δείχνει ότι αναμένεται ανάπτυξη και 

βελτίωση των χρη ματοροών.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μια σειρά εμπειρικών ερευνών, 

τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές η 

ανακοίνωση μελλοντικών επενδύσεων που αφορούν Ε&Α έχει ως 

αποτέλεσμα τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών και κατά συνέπεια 

την αύξηση της τιμής των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"______________________________________________________________________

49 Jose M.L., Nichols L.M., Stevens J.L., "Contributions of Diversification, Promotion, and R&D to the 
Value of Multiproduct Firms: A Tobin's q Approach", Financial Management (Winter 1986), pp.33- 
42.
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4.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

Στις έρευνες που θα αναφέρουμε παρακάτω, οι συγγραφείς 

αντιμετώπισαν το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες και ανάλογα 

επέλεξαν τα στοιχεία με βάση τα οποία διαχώρισαν τις κατηγορίες των 

επιχειρήσεων που αποτελούσαν το δείγμα τους. Έτσι παρατηρούμε ότι η 

επίδραση της ανακοίνωσης πραγματοποίησης επενδύσεων που αφορούν 

Ε&Α, μελετήθηκε κυρίως σε σχέση με δύο χαρακτηριστικά:

> Πρώτον, με βάση το αν επρόκειτο για επιχειρήσεις Υψηλής 

Τεχνολογίας (High-tech) ή επιχειρήσεις Χαμηλής Τεχνολογίας (Low- 

tech), και

> Δεύτερον, με βάση το Tobin's q της επιχείρησης το οποίο 

χρησιμοποιείται ως δείκτης για το αν έχουν οι επιχειρήσεις ευκαιρίες 

για μελλοντικές επενδύσεις.

Κατά δεύτερο λόγο παρατηρήθηκε κατά πόσο η επίδραση είναι 

ίδια ανάλογα με το αν πρόκειται για επιχειρήσεις Βιομηχανικές ή όχι, 

ανάλογα με το μέγεθος, ανάλογα με τη συγκέντρωση της αγοράς (αγορά 

χαμηλής ή υψηλής συγκέντρωσης), ανάλογα με τον τύπο των 

ανακοινώσεων, ανάλογα με το αν επενδύουν ποσά μεγαλύτερα από το 

μέσο όρο του κλάδου και τέλος ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο 

ανήκουν.

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

4.3.1 Η επίδραση των ανακοινώσεων ανάλογα με το αν οι 
επιχειρήσεις είναι χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας.
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Οι Chan, Martin και Kensinger (1990)50, στην έρευνά τους 

μελέτησαν την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της αύξησης των 

επενδύσεων Ε&Α ανάλογα με το αν οι επιχειρήσεις είναι χαμηλής 

τεχνολογίας (Low Tech) ή υψηλής τεχνολογίας (High Tech). 

Συγκεκριμένα προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν και να προσθέσουν ένα 

νέο αποδεικτικό στοιχείο στα εξής δύο συμπεράσματα παλαιότερων 

ερευνών:

> Το πρώτο αφορά τη στενή σχέση που διαπιστώθηκε μεταξύ 

επενδύσεων Ε&Α και της αξίας της επιχείρησης και

> Το δεύτερο αφορά την αύξηση της τιμής των μετοχών όταν 

ανακοινώνεται αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου γενικά.

Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής ήταν 

μια μελέτη των επιχειρήσεων που ανακοινώνουν αυξήσεις στα έξοδα 

Ε&Α. Οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν στην υπόθεση της "μυωπικής 

αγοράς" (market myopia) συγκρίνοντας τις μεταβολές των τιμών των 

μετοχών κατά τις ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων Ε&Α, ακόμη και 

όταν συνοδεύονται με ανακοινώσεις μείωσης των βραχυπρόθεσμων 

κερδών με την προοπτική αύξησης των κερδών στο μέλλον. Τέλος, 

μελέτησαν την διαχρονική μεταβολή της αντίδρασης των τιμών των 

μετοχών στις ανακοινώσεις Ε&Α, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη 

διαφόρων παραγόντων που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν γενικά την 

"καινοτομία". Τέτοιοι παράγοντες είναι το επίπεδο της τεχνολογίας στον 

κλάδο, η συγκέντρωση που παρουσιάζει ο κλάδος, η δύναμη της 

επιχείρησης στην αγορά, η ένταση της Ε&Α σε σχέση με τον κλάδο και 

τέλος το μέγεθος της αύξησης του προϋπολογισμού Ε&Α σε σχέση με τις 

πωλήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”______________________________________________________________________

50 S.Η.Chan, J.D.Martin, J.W.Kensinger (1990), "Corporate R&D expenditures and share value", 
Journal of Financial Economics 26, pp. 255-276.

77



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

4.3.1.1 Το δείγμα των επιχειρήσεων.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας, οι συγγραφείς επέλεξαν ένα 

δείγμα από επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν αύξηση σε επενδύσεις Ε&Α 

(δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση για μείωση) για το χρονικό διάστημα 

1979-1985. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούσαν αμερικανικές 

επιχειρήσεις και αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων "Dow Jones 

Retrieval Service Database".

Οι συγγραφείς θεώρησαν ως ανακοίνωση αύξησης επενδύσεων 

Ε&Α, κάθε δημοσιευόμενη πληροφορία για μεταβολή του προγράμματος 

Ε&Α σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξαίρεσαν από το δείγμα τους 

έναν αριθμό ανακοινώσεων για τους εξής λόγους:

> Διπλές ανακοινώσεις.

> Ανακοινώσεις επενδύσεων Ε&Α που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν 

εν μέρει από πελάτες ή από το κράτος.

> Ασαφείς ανακοινώσεις.

> Ανακοινώσεις από επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός των Η.Π.Α..

^ Ανακοινώσεις που έγιναν ταυτόχρονα με μειώσεις σε επενδύσεις 

κεφαλαίου.

> Ανακοινώσεις που έγιναν ταυτόχρονα με ανακοίνωση πτώχευσης.

> Ανακοινώσεις που αφορούσαν επενδύσεις Ε&Α που επρόκειτο να 

διαρκέσουν πολλά χρόνια.

Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 95 ανακοινώσεις οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από 64 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια 

προχώρησαν στην κατηγοριοποίηση του δείγματός τους ανάλογα με το 

είδος της ανακοίνωσης. Διέκριναν τα εξής είδη ανακοινώσεων:
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Κατηγορία ϊ.Απλές ανακοινώσεις αύξησης επενδύσεων Ε&Α χωρίς 

επιπρόσθετες πληροφορίες.

Κατηγορία ϋ.Ανακοινώσεις αύξησης επενδύσεων Ε&Α που

συνοδεύονταν με προβλέψεις της διοίκησης για κέρδη.

Κατηγορία ίίί.Ανακοινώσεις αύξησης επενδύσεων Ε&Α που

συνοδεύονταν από τριμηνιαία αναφορά κερδών.

Κατηγορία ΐν.Ανακοινώσεις αύξησης επενδύσεων Ε&Α που

συνοδεύονταν από ανακοινώσεις αύξησης επενδύσεων κεφαλαίου. 

Επίσης διέκριναν το δείγμα τους σε επιχειρήσεις υψηλής και 

χαμηλής τεχνολογίας (κυρίως κατασκευαστικές και επιχειρήσεις 

φυσικών πόρων). Η διάκριση αυτή έγινε με βάση το σκεπτικό (που 

προκύπτει από μια έρευνα του Hall51) ότι η αναδιάρθρωση με αύξηση της 

μόχλευσης αφορά κυρίως "ώριμες" επιχειρήσεις, σε κλάδους όπου η 

καινοτομία και οι επενδύσεις Ε&Α έχουν όλο και πιο μειωμένη σημασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"______________________________________________________________________

4·3·1·2 Μεθοδολογία της έρευνας.

Με τη στατιστική μελέτη του δείγματος οι ερευνητές 

προσπάθησαν να εντοπίσουν "υπερβάλλουσες αποδόσεις" (abnormal 

returns) των επιχειρήσεων για το διάστημα από την ημέρα -30 έως και 

την ημέρα +12, από την πραγματοποίηση της ανακοίνωσης (30 ημέρες 

πριν έως 12 ημέρες μετά από την ανακοίνωση). Για να αποφύγουν το 

πρόβλημα της τυχόν μεταβολής του "beta" της επιχείρησης από την 

ανακοίνωση, χρησιμοποίησαν παραμέτρους από την περίοδο -141 έως - 

31 ημέρες πριν την ανακοίνωση για τον υπολογισμό των

51Β.Η. Hall (1990) "The impact of corporate restructuring on industrial R&D" in: M.N.Baily and 
C.Wiston, eds., Brookings papers on economic activity: Microeconomics (1), (Brookings Institution, 
Washington DC) pp.85-135.
Με την έρευνα αυτή o Hall προσπάθησε να διαπιστώσει αν οι αλλαγές στη χρηματοοικονομική δομή 
εξηγούν τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των εξόδων για Ε&Α των εισηγμένων επιχειρήσεων
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"υπερβαλλουσών αποδόσεων" για την περίοδο -30 έως -1 και 

παραμέτρους από την περίοδο +13 έως +151 από την ανακοίνωση για 

τον υπολογισμό των "υπερβαλλουσών αποδόσεων" για την περίοδο 0 

έως +12.

Ένα δεύτερο στοιχείο που ελέγχθηκε στατιστικά ήταν το κατά 

πόσο επηρέασαν την αντίδραση της αγοράς άλλες παράλληλες 

ανακοινώσεις όπως ανακοινώσεις για αύξηση των κερδών ή προβλέψεις 

κερδών κ.α.. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε τέτοιος 

επηρεασμός ενώ το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η ανακοίνωση των 

αυξήσεων των εξόδων Ε&Α σε γενικές γραμμές συσχετίζεται με μια 

αναμενόμενη αύξηση της περιουσίας των μετόχων. Έτσι καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές βλέπουν τα υψηλότερα έξοδα για Ε&Α 

ως ένδειξη καλύτερων προοπτικών ανάπτυξης και το λαμβάνουν αυτό 

υπόψη τους κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"______________________________________________________________________

4.3.1.3 Τα αποτελέσματα της έρευνας.

Μετά από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, οι Chan,

Martin και Kensinger, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

> Η ανακοίνωση της αύξησης επενδύσεων Ε&Α έχει θετική επίδραση 

στην τιμή των μετοχών. Η επίδραση αυτή τείνει να είναι θετική 

ακόμη κι όταν η ανακοίνωση συνοδεύεται από μείωση των κερδών.

> Με τη διάκριση του δείγματος σε επιχειρήσεις υψηλής και χαμηλής 

τεχνολογίας, διαπιστώνεται ότι η ανακοίνωση της αύξησης των 

επενδύσεων Ε&Α έχει θετική επίδραση στις τιμές των μετοχών των 

"επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας", ενώ έχει σημαντική αρνητική 

επίδραση στις τιμές των μετοχών των "επιχειρήσεων χαμηλής 

τεχνολογίας".
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4.3.2
"Tobin's-

Η επίδραση των ανακοινώσεων ανάλογα με το 
qM των επιχειρήσεων.

To "Tobin's q" είναι ο λόγος της αξίας της επιχείρησης προς τα 

κόστη αντικατάστασης των περιουσιακών της στοιχείων. Είναι ένα μέσο 

μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης που με βάση τη θεωρία της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, παρουσιάζει κατά κάποιο τρόπο την 

πραγματική αξία της επιχείρησης.

Την προσέγγιση αυτή ακολούθησαν στην έρευνά τους οι 

Szewczyk, Tsetsekos και Zantout (1996) οι οποίοι διαπίστωσαν μια 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του "Tobin's q" μιας επιχείρησης και 

της αντίδρασης της τιμής της μετοχής της στις ανακοινώσεις αύξησης 

εξόδων Ε&Α.

Όπως είδαμε παραπάνω οι Chan, Martin και Kensinger 

διαπίστωσαν ότι η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις Ε&Α ήταν 

σημαντικά θετική για επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας, ενώ ήταν αρνητική για επιχειρήσεις που 

λειτουργούσαν σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα δηλαδή με 

αυτήν την άποψη η πραγματοποίηση εξόδων Ε&Α αξίζει τον κόπο για 

επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης, ενώ διαφορετικά είναι περιττή.

Οι Szewczyk, Tsetsekos και Zantout στην έρευνά τους καταλήγουν 

στα ίδια συμπεράσματα χρησιμοποιούν όμως διαφορετικό κριτήριο για 

να μετρήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων. Το κριτήριο 

αυτό είναι το "Tobin's q". Πιστεύουν ότι το κριτήριο αυτό είναι καλύτερο 52

52 S.Η.Szewczyk, G.P.Tsetsekos, Ζ.Zantout, "The valuation of corporate R&D expenditures: Evidence 
from investment opportunities and free cash flow", Financial Management 25, (Spring 1996), pp.
105-110.
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για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, πολλές επιχειρήσεις μπορεί να 

λειτουργούν σε πολλούς κλάδους και έτσι να είναι δύσκολη η κατάταξή 

τους σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Δεύτερον, ακόμη και αν η επιχείρηση 

λειτουργεί σε έναν ώριμο κλάδο μπορεί να υπάρχουν προοπτικές 

ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

να προέρχεται από τη διαφοροποίηση του προϊόντος.

Τέλος εξετάζουν και το κατά πόσο μπορούν οι Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) να εξηγήσουν τις μεταβολές της 

αντίδρασης της αγοράς στις ανακοινώσεις για αύξηση των εξόδων Ε&Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
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4·3·2·1 Το Δείγμα των Επιχειρήσεων.

Οι συγγραφείς επέλεξαν το δείγμα τους από τη βάση δεδομένων 

"Dow Jones News Retrieval" με βάση τέσσερα κριτήρια διάκρισης: 

ί. Οι ανακοινώσεις αφορούσαν αρχικές ανακοινώσεις για μελλοντικά 

σχέδια αύξησης των εξόδων Ε&Α.

ίί. Τα ανακοινωθέντα σχέδια δεν περιελάμβαναν τίποτα σχετικό με τη 

χρηματοδότηση από τους πελάτες ή από την κυβέρνηση, 

iii. Τα ανακοινωθέντα σχέδια δεν ανήκαν σε κάποιο "joint venture" ή 

σε κάποια συμφωνία συνεργασίας με άλλη επιχείρηση, 

ίν. Η επιχείρηση που κάνει την ανακοίνωση έχει ικανοποιητικό 

αριθμό πληροφοριών στη βάση δεδομένων του Κέντρου Έρευνας 

Τιμών των Χρεογράφων (Center for Research on Security Prices - 

CRSP).

Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό δείγμα το οποίο αποτελούνταν από 

252 ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Ιουνίου 1979 και 

του Δεκεμβρίου 1992 από 121 επιχειρήσεις εισηγμένες στο Αμερικανικό 

Χρηματιστήριο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE and
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AMEX-listed firms). Από τις 252 ανακοινώσεις, οι 121 είχαν αρκετές 

πληροφορίες για τον υπολογισμό του q και του δείκτη χρηματοροών 

(cash flow ratio).

4.3.2.2 Μεθοδολογία της έρευνας.

Οι ερευνητές διαίρεσαν το δείγμα τους σε "επιχειρήσεις με 

υψηλό q" και σε "επιχειρήσεις με χαμηλό q" για να εξετάσουν την 

αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση αύξησης των επενδύσεων σε 

Ε&Α, ανάλογα με τις ευκαιρίες που έχουν οι επιχειρήσεις για επένδυση 

(πρώτη υπόθεση). Επίσης διαίρεσαν το δείγμα τους σε "επιχειρήσεις με 

υψηλές χρηματοροές" και σε "επιχειρήσεις με χαμηλές χρηματοροές" 

(πάνω ή κάτω από το μέσο όρο του δείγματος) για τον έλεγχο της 

υπόθεσης των μεταβολών στην αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις 

για αύξηση των εξόδων Ε&Α (δεύτερη υπόθεση).

Από τη στατιστική μελέτη, σε σχέση με την πρώτη υπόθεση, 

βρέθηκε ότι οι "επιχειρήσεις με υψηλό q" έχουν κατά μέσο όρο 

σημαντικές θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις (abnormal returns). 

Αντίθετα οι "επιχειρήσεις με χαμηλό q" έχουν κατά μέσο όρο ασήμαντες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις.

Σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση, οι "επιχειρήσεις με χαμηλές 

χρηματοροές" (και υψηλό q) έχουν τα χαμηλότερα πιθανά κόστη 

αντιπροσώπευσης (agency costs) που αφορούν τα έξοδα Ε&Α. Αυτές οι 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις υψηλότερες θετικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις. Οι "επιχειρήσεις με υψηλές χρηματοροές" (και χαμηλό q) 

έχουν τα υψηλότερα κόστη αντιπροσώπευσης που αφορούν τα έξοδα 

Ε&Α. Τα αποτελέσματα για αυτή την κατηγορία δε διαφέρουν σημαντικά 

από αυτά της προηγούμενης κατηγορίας. Παρ' όλα αυτά, οι θετικές
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υπερβάλλουσες αποδόσεις, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές.

43.2.3 Τα αποτελέσματα της έρευνας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα με αυτά 

προηγούμενων ερευνών, με τη διαφορά ότι εδώ οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν ως μέτρο για τις μελλοντικές ευκαιρίες της επιχείρησης 

για πραγματοποίηση επενδύσεων, το "Tobin's q". Τα ευρήματα της 

έρευνας έχουν ως εξής:

> Παρατηρήθηκε μια σημαντική θετική αντίδραση της αγοράς στις 

ανακοινώσεις για αύξηση των εξόδων Ε&Α, για "επιχειρήσεις με 

υψηλό q".

y Παρατηρήθηκε μια σημαντική αρνητική αντίδραση της αγοράς 

στις ανακοινώσεις για αύξηση των εξόδων Ε&Α, για 

"επιχειρήσεις με χαμηλό q".

Τα αποτελέσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και όταν 

λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν κάποια 

επιρροή.

Όσον αφορά τη μελέτη των μεταβολών της αντίδρασης της αγοράς 

στις ανακοινώσεις Ε&Α, ανάλογα με το αν πρόκειται για επιχειρήσεις με 

υψηλές ή χαμηλές ταμειακές ροές, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική 

μεταβολή κατά την περίοδο των ανακοινώσεων. Πάντως βρέθηκε μια

πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των ταμειακών ροών και του q.

4.4 ΑΛΑΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
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4.4.1 Επίδραση των ανακοινώσεων ανάλογα με τη
συγκέντρωση που παρουσιάζει ο κλάδος (χαμηλή / υψηλή) 
στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Οι Doukas και Switzer (1992)53 ερεύνησαν την αξιολόγηση από τη 

χρηματιστηριακή αγορά των σχεδίων για Ε&Α των αμερικανικών 

επιχειρήσεων. Ανέπτυξαν ένα μοντέλο με βάση το οποίο μελέτησαν τη 

σχέση μεταξύ των εξόδων που κάνει η επιχείρηση για την καινοτομία και 

της αξίας της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στις "υπερβάλλουσες αποδόσεις" (abnormal returns) των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν σε διαφορετικό περιβάλλον αγοράς. 

Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

κλάδους με υψηλή συγκέντρωση, η ανακοίνωση της αύξησης των 

εξόδων Ε&Α συνδέεται με μια θετική αντίδραση των τιμών των μετοχών. 

Αντίθετα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλάδους με χαμηλή 

συγκέντρωση παρατηρείται μια αρνητική αντίδραση των τιμών των 

μετοχών.

Η έρευνα λοιπόν αυτή, παρέχει εμπειρική απόδειξη για τη 

δυναμική σχέση που υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων με σκοπό την καινοτομία και της χρηματιστηριακής τους 

αξίας. Αυτό είναι σύμφωνο με την υπόθεση ότι οι managers επιλέγουν 

προγράμματα Ε&Α με σκοπό:

> να μεγιστοποιήσουν την Αναμενόμενη Παρούσα Αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών από τη λειτουργία της επιχείρησης,

> να πετύχουν μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά κέρδη και

> να αποφύγουν διαφυγόντα κέρδη λόγω της τεχνολογικής απαξίωσης.

53 J. Doukas, L. Switzer, "The stock market's valuation of R&D spending and market concentration",
Journal of Economics and Business 44 (May 1992), pp. 95-114.
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Με βάση τα παραπάνω, οι συγγραφείς προσπάθησαν να δώσουν 

απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο μπορούν οι ανακοινώσεις για 

Ε&Α να περιέχουν μη δημοσιευόμενες πληροφορίες (πληροφορίες που 

τις γνωρίζουν μόνο οι managers) σε σχέση με την τεχνολογία.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου ήταν ότι οι 

ανακοινώσεις για τα έξοδα Ε&Α λειτουργούσαν σαν ένα αξιόπιστο 

"σημάδι" το οποίο βασιζόταν σε χαρακτηριστικά που είχαν σχέση με τη 

συγκέντρωση της αγοράς στην οποία λειτουργούσε η κάθε επιχείρηση. 

Όσο πιο υψηλός ήταν ο ανταγωνισμός στον κλάδο τόσο λιγότερο ήταν 

διατεθειμένη η επιχείρηση να πραγματοποιήσει έξοδα με σκοπό την 

καινοτομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται η Παρούσα Αξία των 

ωφελειών από αυτήν. Είναι λοιπόν φυσικό κανείς να περιμένει 

διαφορετική αντίδραση στις ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων Ε&Α 

ανάλογα με τη συγκέντρωση της αγοράς.

Σε σχέση με την επιλογή του δείγματος αξίζει να αναφέρουμε ότι 

οι ανακοινώσεις που λαμβάνονται υπόψη είναι ανακοινώσεις για μη 

αναμενόμενη αύξηση των εξόδων Ε&Α σε επίπεδο υψηλότερο από τα 

προηγούμενα επίπεδα. Επίσης το δείγμα περιλαμβάνει ανακοινώσεις που 

αφορούν μόνο την Ε&Α και δεν περιλαμβάνουν άλλες πληροφορίες. Οι 

ερευνητές διέκριναν το δείγμα τους σε δύο κατηγορίες τις οποίες 

ανέλυσαν ξεχωριστά:

ί. Η πρώτη κατηγορία αποτελούνταν από ανακοινώσεις που 

αφορούσαν την αύξηση των εξόδων Ε&Α μέσα στο επόμενο 12μηνο 

από την έναρξη του οικονομικού έτους.

η. Η δεύτερη κατηγορία αποτελούνταν από ανακοινώσεις που 

θεωρήθηκε ότι αφορούν μακροπρόθεσμα σχέδια Ε&Α καθώς και από 

ανακοινώσεις που περιείχαν λεπτομερείς πληροφορίες για τη φύση των 

εξόδων Ε&Α.
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Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανακοινώσεις Ε&Α παρέχουν 

πληροφόρηση στην κεφαλαιαγορά. Συγκεκριμένα κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα:

> Η ανακοίνωση της αύξησης των εξόδων Ε&Α έχει σημαντική θετική 

επίδραση στις τιμές των μετοχών για επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

συγκέντρωση.

> Η ανακοίνωση της αύξησης των εξόδων Ε&Α έχει αρνητική 

επίδραση στις τιμές των μετοχών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

σε αγορές που χαρακτηρίζονται από χαμηλή συγκέντρωση.

Οι επενδυτές λοιπόν εκλαμβάνουν τις ανακοινώσεις Ε&Α ως 

θετικά νέα όταν αφορούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλάδους 

υψηλής συγκέντρωσης ενώ τις εκλαμβάνουν ως αρνητικά νέα όταν 

αφορούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλάδους χαμηλής 

συγκέντρωσης.
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4.4.2 Επίδραση των ανακοινώσεων ανάλογα με το αν η 
επιχείρηση επενδύει σε Ε&Α περισσότερο ή λιγότερο από το 
μέσο όρο του κλάδου.

Την προσέγγιση αυτή ακολούθησαν στην έρευνά τους οι Jose, 

Nichols και Stevens (1986)54, οι οποίοι εξέτασαν την συνεισφορά της 

διαφοροποίησης, της προώθησης (των προϊόντων) και της Ε&Α στην 

αξία της επιχείρησης.

5-1 M.L. Jose, L.M. Nichols, J.L. Stevens, "Contributions of Diversification, Promotion, and R&D to the 
Value of Multiproduct Firms: A Tobin's q Approach", Financial Management (Winter 1986), pp.33-
42
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Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές έρευνες σχετικά με την 

αξία των στρατηγικών επενδύσεων για την επιχείρηση. Σύμφωνα με την 

παραδοσιακή θεωρία, για την εκτίμηση της επίδρασης της δομής της 

αγοράς και των στρατηγικών επενδύσεων στην επίδοση της επιχείρησης, 

χρησιμοποιείται συνήθως το πλαίσιο "Δομή - Διοίκηση - Επίδοση". Παρ' 

όλα αυτά όμως δεν υπάρχει ομοφωνία για την αξία των επενδυτικών 

στρατηγικών.

Σύμφωνα με την προσέγγιση "Δομή - Διοίκηση - Επίδοση", από 

τα αποτελέσματα της υψηλής συγκέντρωσης απορρέουν μονοπωλιακές 

τάσεις. Οι επενδύσεις για διαφοροποίηση, προώθηση και Ε&Α, 

συνεισφέρουν στις μονοπωλιακές τάσεις υψώνοντας εμπόδια εισόδου, 

αποθαρρύνοντας την δημιουργία υποκατάστατων προϊόντων και 

ταυτόχρονα αυξάνοντας τη συγκέντρωση της αγοράς.

Οι συγγραφείς στην έρευνά τους αυτή, έκαναν διορθωτικές 

ενέργειες για την αντιμετώπιση δύο προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί 

στο μοντέλο της παραδοσιακής προσέγγισης "Δομή - Διοίκηση - 

Επίδοση" για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης και που 

οδηγούσαν σε ανομοιογενή αποτελέσματα. Τα προβλήματα αυτά ήταν: 

ΐ. Οι διαδικασίες προώθησης καθώς και τα έξοδα Ε&Α επηρεάζουν τη 

δομή της αγοράς όσο και η επίδοση. Άρα το γεγονός ότι 

συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις αυτοί παράγοντες στις ισότητες που 

προσδιορίζουν την επίδοση της επιχείρησης, οδηγεί σε λανθασμένες 

εκτιμήσεις σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα των επενδυτικών 

στρατηγικών. Το πρόβλημα αυτό οι ερευνητές το αντιμετωπίζουν 

χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο 

μεταβλητές από τις στρατηγικές που αφορούν την αγορά του 

προϊόντος.
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ϋ. Το δεύτερο πρόβλημα της παραδοσιακής προσέγγισης είναι το 

γεγονός ότι χρησιμοποιεί ως μέτρο της επίδοσης της επιχείρησης τα 

λογιστικά κέρδη. Όμως το μέγεθος αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 

αξία της επιχείρησης. Οι επιτυχημένες στρατηγικές έχουν 

μακροπρόθεσμα οφέλη (μείωση κινδύνου και αύξηση των κερδών) για 

την επιχείρηση, τα οποία κεφαλαιοποιούνται τα επόμενα χρόνια και 

αυξάνουν την αξία της. Επομένως χρειάζεται ένα χρηματοοικονομικό 

μέσο μέτρησης της αξίας της επιχείρησης και όχι τα λογιστικά κέρδη. 

Η έρευνα αυτή δείχνει πώς γίνεται η εφαρμογή τέτοιων 

χρηματοοικονομικών μέσων μέτρησης.

Κατά τη στατιστική μελέτη του δείγματός τους, σχετικά με την 

Ε&Α, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλή ένταση Ε&Α του κλάδου 

μειώνει την αξία των επιχειρήσεων που λειτουργούν σ' αυτόν τον κλάδο 

(με την υπόθεση ότι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί). 

Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η υψηλή ένταση Ε&Α αποτελεί ένα 

"σημάδι" μεγάλης πιθανότητας απαξίωσης των συγκεκριμένων 

προϊόντων. Επίσης διαπίστωσαν ότι το να έχει η επιχείρηση μεγαλύτερα 

έξοδα για Ε&Α από τον μέσο όρο του κλάδου, ούτε βοηθάει , ούτε 

βλάπτει την επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά διαφαίνεται ότι μεγάλες 

αποκλείσεις από το σημείο αναφοράς του κλάδου, προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, προσδίδουν στην επιχείρηση μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τελικά οι συγγραφείς, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των 

ανακοινώσεων για αύξηση των εξόδων Ε&Α και της αξίας της 

επιχείρησης, καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα:

> Οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στις ανακοινώσεις για αύξηση των 

εξόδων Ε&Α και οι τιμές των μετοχών αυξάνονται όταν το ύψος 

των εξόδων αυτών δεν διαφέρει πολύ από το μέσο όρο του κλάδου.
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> Η υπερβολική απόκλιση του επιπέδου εξόδων Ε&Α από το σημείο 

αναφοράς του κλάδου (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) οδηγεί στη 

μείωση της αξίας της επιχείρησης.
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4.4.3 Επίδραση των ανακοινώσεων ανάλογα με τις
πατέντες και τη σημασία που έχουν αυτές για τον κλάδο.

Ο A. Pakes (19 8 5)55, προσπάθησε να μελετήσει τη σχέση μεταξύ 

των επενδύσεων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση με σκοπό την 

καινοτομία (έξοδα Ε&Α) και της χρηματιστηριακής της αξίας. Κατά την 

προσπάθειά του αυτή συνάντησε δυσκολία στην επιλογή του 

απαραίτητου μέτρου εκτίμησης της καινοτομίας. Τελικά κατέληξε ότι το 

καλύτερο μέτρο ήταν οι ’’πατέντες". Η δικαιολογητική βάση για τη 

χρησιμοποίηση της πατέντας ήταν ότι αυτή αποτελεί ένα άμεσο 

επακόλουθο των δραστηριοτήτων για την καινοτομία. Επίσης οι πατέντες 

είχαν το πλεονέκτημα ότι οι πληροφορίες οι σχετικές με αυτές ήταν 

διαθέσιμες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με αρκετή λεπτομέρεια.

Στο οικονομετρικό μοντέλο που ανέπτυξε ο συγγραφέας, 

συμπεριέλαβε τρεις ισότητες. Η πρώτη μετρούσε το πώς αξιολογούν τα 

διοικητικά στελέχη τα συγκεκριμένα προγράμματα για την καινοτομία 

(έξοδα Ε&Α), περιλαμβάνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις 

καθαρές λειτουργικές χρηματοροές. Σύμφωνα με τη δεύτερη ισότητα, το 

βέλτιστο πρόγραμμα ήταν αυτό που μεγιστοποιούσε την αξία της 

επιχείρησης δεδομένων των σχετικών πληροφοριών και του κόστους του 

προγράμματος. Τέλος η τρίτη ισότητα είναι η συνάρτηση που

55 A.Pakes, "On patents, R&D and the stock market rate of return", Journal of Political Economy 93,
(April 1985), pp. 390-409.
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καταδεικνύει τον αριθμό των εφαρμοζόμενων από την επιχείρηση

"πατεντών".

Από την εμπειρική μελέτη, ο συγγραφέας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που οδηγούν την αγορά να 

επαναπροσδιορίσει την αξία της επιχείρησης, συνδέονται με έναν 

υψηλό βαθμό συσχέτισης με τις μη προβλεπόμενες αλλαγές τόσο στο 

επίπεδο Ε&Α όσο και στις πατέντες. Επιπλέον αποδείχτηκε ότι κατά 

μέσο όρο αυτές οι μη αναμενόμενες αλλαγές οδηγούν σε σημαντικές 

αλλαγές στην χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης.

Την προσέγγιση αυτή ακολούθησαν επίσης σε μια έρευνά τους και 

οι Cockbum και Griliches (1988)56 οι οποίοι εξέτασαν το πώς αξιολογεί 

η αγορά τα έξοδα Ε&Α και τις πατέντες, ανάλογα με τη σημασία που 

έχουν οι πατέντες για τον κλάδο. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε στη λογική 

ότι σε μια ορθολογική αγορά η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης είναι η 

Παρούσα Αξία του αναμενόμενου καθαρού εισοδήματος που θα 

προέρχεται από τα Περιουσιακά Στοιχεία της επιχείρησης (ενσώματα και 

ασώματα).

Κατά τη στατιστική μελέτη οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν δεν 

λαμβανόταν υπόψη η μεταβλητή της Ε&Α, τα αποτελέσματα έδειχναν 

μια απόδοση εξαιρετικά υψηλής αξίας στις πατέντες, όταν οι επιχειρήσεις 

ανήκαν σε κλάδους που η κατοχύρωση της καινοτομίας μέσω πατέντων 

ήταν πολύ σημαντική. Πάντως με την προσθήκη της μεταβλητής της 

Ε&Α, η μεταβλητή της πατέντας γινόταν λιγότερο σημαντική ενώ 

γινόταν περισσότερο εμφανής η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

"πληροφοριών" για Ε&Α και της τιμής των μετοχών. Τέλος 

διαπιστώθηκε ότι η αγορά προσδίδει αξία στην πληροφόρηση για Ε&Α

56 I.Cockbum, Ζ.Griliches, "Industry Effects and Appropriability Measures in the Stock Market's 
Valuation of R&D and Patents", American Economic Review, Papers and Proceedings 78 (May 
1988), pp.419-423.
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κατά πολύ υψηλότερη από παρελθούσες επενδύσεις ή παλιές πατέντες. 

Επίσης αυτή η πληροφόρηση βρέθηκε ότι αξιολογείται κατά 50% 

υψηλότερα σε κλάδους όπου η προστασία από τις πατέντες είναι πιο 

σημαντική.

Τελικά οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του επιπέδου στο οποίο θεωρεί ο 

κλάδος αποτελεσματικές τις πατέντες, της αξιολόγησης από την αγορά 

των δραστηριοτήτων Ε&Α, των κατοχυρώσεων με πατέντες από την 

επιχείρηση καθώς και των πρόσφατων κινήσεων της με σκοπό την Ε&Α. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι πατέντες και τα έξοδα Ε&Α 

αξιολογούνται περισσότερο θετικά σε περιβάλλον όπου οι πατέντες 

θεωρούνται περισσότερο σημαντικές.
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4.4.4 Άλλες προσεγγίσεις.

Οι Chauvin και Hirschey (1993) απέδειξαν ότι τα έξοδα για 

διαφήμιση και για πραγματοποίηση Ε&Α έχουν μια σημαντική θετική 

επιρροή στην χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Μαζί με τις 

πρόσφατες ταμειακές ροές, οι πληροφορίες για τα έξοδα διαφήμισης και 

Ε&Α, φαίνεται ότι βοηθούν τους επενδυτές να προϋπολογίσουν το 

μέγεθος και τη διακύμανση των μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα τα έξοδα αυτά να θεωρούνται ως μια μορφή επένδυσης 

σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία με προβλεπόμενη θετική επιρροή στις 

μελλοντικές ταμειακές ροές.

Παρόλο που η σχέση αυτή των εξόδων για διαφήμιση και για Ε&Α 

και της αξίας της επιχείρησης παρατηρείται φαινομενικά για όλες τις 57

57 Κ.Chauvin, Μ.Hirschey "Advertising, R&D expenditures and the market value of the firm", 
Financial Management, (Winter 1993), pp. 128-140.
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επιχειρήσεις, αποδεικνύεται από την έρευνα ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και ανάλογα με τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει. Επίσης η διαφορά που παρατηρείται ανάλογα 

με το μέγεθος της επιχείρησης εξακολουθεί να υφίσταται, είτε πρόκειται 

για βιομηχανικό τομέα είτε για μη βιομηχανικό.

Προηγούμενες έρευνες είχαν αποδείξει την θετική αντίδραση των 

τιμών των μετοχών στις ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων Ε&Α. Οι 

συγγραφείς με δεδομένα τα αποτελέσματα αυτά, προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν πώς τα στοιχεία που παραδοσιακά αναγνωρίζεται ότι 

καθορίζουν την αξία της επιχείρησης (ταμειακές ροές, ανάπτυξη, 

κίνδυνος και μερίδιο αγοράς) επηρεάζονται όταν η διαφήμιση και η Ε&Α 

ληφθούν ως πιθανές σημαντικές πηγές άϋλων κεφαλαιουχικών 

στοιχείων. Βρέθηκε λοιπόν ότι οι ταμειακές ροές αντικατοπτρίζουν τις 

θετικές επιρροές των εξόδων για διαφημίσεις και Ε&Α (έξοδα που 

μπορούν να θεωρηθούν ως επενδύσεις που παρέχουν οικονομικά οφέλη 

που επεκτείνονται σε χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του ενός έτους).

Στη συνέχεια οι ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν τα 

οικονομικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων και της Ε&Α, μελετώντας 

τις δραστηριότητες αυτές πρώτον ανάλογα με τον κλάδο και δεύτερον 

ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, η διαφήμιση και η Ε&Α 

εκλαμβάνονταν ως εναλλακτικά μέσα που οδηγούσαν στη 

διαφοροποίηση των προϊόντων. Τα μέσα αυτά είχαν την τάση να 

διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητά τους ανάλογα με τον κλάδο 

στον οποίο ανήκε η επιχείρηση. Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερη ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι βιομηχανική ή μη 

βιομηχανική. Γίνεται τελικά φανερό ότι οι δραστηριότητες Ε&Α 

συγκεντρώνονται κυρίως στις βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ε&Α ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"______________________________________________________________________

93



προώθηση μέσω διαφημίσεων είναι ευρέως διαδεδομένη τόσο στις 

βιομηχανικές όσο και στις μη βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα δεδομένα 

λοιπόν προτείνουν ότι η Ε&Α θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό μέσο 

για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση νέων προϊόντων για 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, ενώ η διαφήμιση αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό μέσο διαφοροποίησης των προϊόντων τόσο στο 

βιομηχανικό όσο και στο μη βιομηχανικό τομέα.

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι 

διαφημίσεις και η Ε&Α είναι περισσότερο διαδεδομένες μεταξύ των 

μεγάλων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι παρατηρείται το μεγαλύτερο 

μέρος των εξόδων για τις δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιείται από 

λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν, σημαντικά 

οφέλη που προκύπτουν από το μέγεθος (οικονομίες κλίμακας και 

οικονομίες σκοπού).

Ο βασικός στόχος της μελέτης ήταν ο εντοπισμός του ρόλου της 

διαφήμισης και της Ε&Α ως καθοριστικοί παράγοντες της αξίας της 

επιχείρησης. Για να απομονωθούν οι επιρροές αυτών των παραγόντων, 

έπρεπε να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι επιρροές των υπόλοιπων 

μεταβλητών που καθορίζουν την αξία της επιχείρησης (δηλαδή οι 

επιρροές των ταμειακών ροών, της ανάπτυξης, του κινδύνου και του 

μεριδίου αγοράς).

Επίσης έπρεπε να καθοριστεί και μια μεταβλητή που να μετράει 

την αξία της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να διαπιστώσει εάν 

οι επενδυτές αναγνωρίζουν τα έξοδα για διαφήμιση και Ε&Α ως 

μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι πιο ευρεία 

διαδεδομένες τέτοιες μεταβλητές είναι το "Tobin’s q" (η Αγοραία Αξία 

της επιχείρησης προς τα Κόστη Αντικατάστασης των Περιουσιακών 

Στοιχείων) και η σχετική επιπλέον αξία (EV/S) (η διαφορά της
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Αγοραίας και της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών προς τις Πωλήσεις). 

Όμως και οι δύο αυτές μεταβλητές αποτελούν λογιστικά μεγέθη και 

υπόκεινται σε λάθη μέτρησης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης υπόκεινται και σε άλλα λογιστικά σφάλματα, αφού 

αντικατοπτρίζουν, έστω και εν μέρει, τις επιρροές των λογιστικών 

πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση.

Οι ερευνητές λοιπόν, επικεντρώθηκαν στη συνεισφορά των 

εξόδων Ε&Α και διαφημίσεων στην αξία της επιχείρησης, με τρόπο που 

περιορίζει τα πιθανά λογιστικά σφάλματα. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποίησαν το ακόλουθο απλό μοντέλο:

Αξία της Επιχ.= α0 + δι(Ταμ.Ροές) + b2(Ανάπτυξη) +

δ3(Κίνδυνος) + δ4(Μερίδιο Αγοράς) + 

δ5(Διαφημίσεις) + b6(E&A) + e

Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος οι συγγραφείς 

κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

> Όπως οι ταμειακές ροές, η ανάπτυξη, ο κίνδυνος και το μερίδιο της 

αγοράς, έτσι και τα έξοδα για διαφημίσεις και Ε&Α αποτελούν 

βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της αξίας της 

επιχείρησης.

> Η επιρροή που έχουν οι διαφημίσεις και η Ε&Α στην αξία της 

επιχείρησης είναι το ίδιο καθοριστική τόσο στον βιομηχανικό όσο 

και στο μη βιομηχανικό τομέα.

> Οι διαφημίσεις και η Ε&Α αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους 

επένδυσης σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία με υψηλή αξία, έχουν 

όμως διαφορετική σπουδαιότητα για διαφορετικούς οικονομικούς 

κλάδους.
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> Η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και της Ε&Α διαφέρει 

ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (οι δραστηριότητες αυτές 

είναι αποτελεσματικότερες για τις μεγάλες επιχειρήσεις).

> Τα έξοδα για διαφήμιση και Ε&Α αποτελούν εναλλακτικούς 

τρόπους επένδυσης που αυξάνουν τις αποδόσεις για τους 

μετόχους.
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4.5 Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ.

Από τις έρευνες που αναφέραμε παραπάνω μπορεί κανείς να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές η ανακοίνωση της 

αύξησης των εξόδων Ε&Α συνδέεται με μια θετική αντίδραση στις τιμές 

των μετοχών.

Ο Β.Η. Hall (1993) όμως διατύπωσε κάποιες επιφυλάξεις, αφού 

διαπίστωσε ότι αυτή η θετική σχέση μεταξύ των εξόδων Ε&Α και της 

αξίας της επιχείρησης άρχισε να εξαλείφεται από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 και μετά.

Στην έρευνά του χρησιμοποίησε κι αυτός το "Tobin’s q", καθώς 

και ένα απλό μοντέλο που είχε χρησιμοποιηθεί και παλαιότερα για 

παρόμοιες έρευνες. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η αξία της επιχείρησης 

είναι το άθροισμα όλων των φυσικών κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς 

και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, που αξιολογούνται από την 

αγορά αλλά δεν αποτελούν ακόμα υφιστάμενα κεφάλαια για την 

επιχείρηση.

Για την εκτίμηση των κεφαλαίων της επιχείρησης που προέρχονται 

από την Ε&Α, χρησιμοποίησε δύο μεταβλητές. Η πρώτη ήταν η

58 B.Hall, "The stock market's valuation of R&D investment during the I980's", American Economic
Review, (May 1993), pp. 259-264.
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ταμειακή ροή που προέρχεται από τα έξοδα για Ε&Α και η δεύτερη 

αφορούσε τα επενδυθέντα στο παρελθόν κεφάλαια σε Ε&Α 

(υποθέτοντας ένα ετήσιο ποσοστό απόσβεσης 15%).

Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε όλες τις εισηγμένες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά το 

1976, καθώς και αυτές που εισήχθησαν από το 1976 έως το 1991.

Ένα σημείο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι η διαφήμιση και 

η Ε&Α που σε προηγούμενες έρευνες θεωρούνταν ότι έχουν την ίδια 

περίπου επιρροή στην αξία της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι έχουν 

αρκετά διαφορετικές συνέπειες στην συνολική αξία των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων. Παρόλο που το μέσο ύψος εξόδων για διαφημίσεις είναι 

περίπου το ίδιο με τα έξοδα για Ε&Α, η επίδραση της Ε&Α στην αξία της 

επιχείρησης είναι τέσσερις με πέντε φορές μεγαλύτερη από την επίδραση 

των εξόδων για διαφημίσεις.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο συγγραφέας είναι

ότι η θετική αξιολόγηση των κεφαλαίων που επενδύουν οι 

βιομηχανικές επιχειρήσεις σε Ε&Α από τους επενδυτές, παρουσιάζει 

μια δραματική μείωση το διάστημα 1986 - 1991 σε σχέση με το 

διάστημα 1979 - 1983. Επίσης αναφέρει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται 

σε έναν από τους εξής λόγους:

> Μείωση των ποσοστών απόδοσης της Ε&Α. Σ' αυτό ίσως να 

συνέβαλε και η φορολογική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε 

στην Αμερική το 1986.

> Τα κεφάλαια που προέρχονται από Ε&Α αποσβένονται πλέον πιο 

γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν.

> Η αγορά έγινε περισσότερο "μυωπική" και αντιμετωπίζει τις 

ταμειακές ροές που προέρχονται από την Ε&Α σαν ροές με μεγάλη 

αβεβαιότητα. Έτσι τις προεξοφλεί με ένα πολύ υψηλό επιτόκιο.
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4.6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Είδαμε λοιπόν, μέσα από μια σειρά εμπειρικών ερευνών ότι η 

ανακοίνωση μελλοντικών επενδύσεων σε Ε&Α, σε γενικές γραμμές έχει 

ως αποτέλεσμα τη θετική ανταπόκριση της αγοράς και κατ' επέκταση την 

άνοδο των τιμών των μετοχών των επιχειρήσεων που προχωρούν σε 

τέτοιες ανακοινώσεις.

Η αντίδραση όμως της αγοράς δεν είναι η ίδια για όλες τις 

επιχειρήσεις. Οι Chan, Martin και Kensinger απέδειξαν ότι τέτοιες 

ανακοινώσεις έχουν ως αποτέλεσμα μια θετική αντίδραση των τιμών των 

μετοχών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και μια αρνητική αντίδραση 

των τιμών των μετοχών επιχειρήσεων χαμηλής τεχνολογίας. Οι 

Szewczyk, Tsetsekos και Zantout με τη σειρά τους έδειξαν ότι η αγορά 

αντιδρά θετικά σε ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων Ε&Α, όταν 

πρόκειται για επιχειρήσεις με υψηλό q, ενώ αντιδρά αρνητικά όταν 

πρόκειται για επιχειρήσεις με χαμηλό q.

Επίσης οι Doukas και Switzer κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

αντίδραση της αγοράς είναι θετική όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε 

αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση, ενώ είναι 

αρνητική στην αντίθετη περίπτωση. Οι Jose, Nichols και Stevens έδειξαν 

με τη σειρά τους ότι οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στις ανακοινώσεις 

αύξησης των εξόδων Ε&Α όταν το ύψος των εξόδων αυτών δεν διαφέρει 

κατά πολύ από το μέσο όρο του κλάδου. Αντίθετα παρατηρείται μια 

αρνητική αντίδραση, όταν η απόκλιση του επιπέδου των εξόδων αυτών 

από το σημείο αναφοράς του κλάδου είναι υπερβολική. Ο A. Pakes 

εξέτασε τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων με σκοπό την καινοτομία και 

της αξίας της επιχείρησης. Διαπίστωσε με την έρευνά του ότι τα
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γεγονότα που οδηγούν την αγορά στον επαναπροσδιορισμό της αξίας της 

επιχείρησης, συνδέονται με έναν υψηλό βαθμό συσχέτισης με τις μη 

προβλεπόμενες αλλαγές τόσο στο επίπεδο Ε&Α όσο και στις πατέντες. 

Οι Cockburn και Griliches ακολουθώντας ένα παρόμοιο σκεπτικό με τον 

Pakes έδειξαν ότι τα έξοδα Ε&Α αξιολογούνται περισσότερο θετικά όταν 

η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο όπου οι πατέντες θεωρούνται περισσότερο 

σημαντικές ως μέσο κατοχύρωσης της καινοτομίας. Τέλος οι Chauvin 

και Hirschey έδειξαν ότι η αξιολόγηση από τους επενδυτές των εξόδων 

που πραγματοποιεί η επιχείρηση για διαφημίσεις και Ε&Α, διαφέρει 

ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και 

ανάλογα με το μέγεθος της (περισσότερο θετική για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις).

Σε όλες αυτές τις έρευνες διατυπώθηκαν και κάποιες αντιρρήσεις 

από τον Β. Η. Hall που έδειξε ότι η θετική αντίδραση της αγοράς στις 

ανακοινώσεις αύξησης των εξόδων Ε&Α, ήταν πιο έντονη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ενώ 

παρουσίασε μια δραματική μείωση από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

και μετά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

5.1ειςαγωγη.

Η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά καθώς και η επέκταση 

της επιχείρησης σε νέες αγορές, αποτελούν για την επιχείρηση 

επενδυτικές δραστηριότητες εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη και 

τη μελλοντική πορεία της. Είναι φανερό ότι μια επιχείρηση που δεν 

προχωρά στην ανανέωση των προϊόντων της καθώς και στην αναζήτηση 

νέων "πελατών" για τα προϊόντα της, είναι καταδικασμένη να περάσει 

γρήγορα στη τελευταία φάση του κύκλου ζωής της, τη φάση της 

παρακμής. Είναι λοιπόν αναγκαία για την επιχείρηση η πραγματοποίηση 

επενδύσεων που αποσκοπούν στην εισαγωγή νέων προϊόντων και στην 

επέκταση σε νέες αγορές, εάν αυτή επιθυμεί να επιμηκύνει όσο το 

δυνατόν περισσότερο τη φάση της ανάπτυξης στον κύκλο ζωής της.

Η επέκταση σε νέες αγορές παίρνει συνήθως τη μορφή της 

εισαγωγής σε αγορές άλλων χωρών (διεθνοποίηση) μέσω της 

πραγματοποίησης επενδύσεων ή με άλλους τρόπους. Υπάρχουν διάφοροι 

λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη διεθνή διαφοροποίηση και στην 

επέκταση σε αγορές του εξωτερικού. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς
/ 59είναι :

> Δημιουργία μεγαλύτερων αγορών για τη διάθεση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών.

> Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

> Λόγοι ανταγωνισμού.

> Έλεγχος της τεχνολογίας και της ποιότητας (η πρακτική που 

ακολουθούν ορισμένες επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν οι 59

59 Dara Khambata, Riad Ajami, "International Business - Theory and Practice", Macmillan 
Publishing Company, 1992, pp.283-285
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πληροφορίες οι σχετικές με τους τρόπους παραγωγής στα στενά 

πλαίσια της επιχείρησης ώστε να μη διαρρεύσουν στους 

ανταγωνιστές, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως "Εσωτερίκευση").

> Απόκτηση πρώτων υλών.

> Οριζόντια ολοκλήρωση της επιχείρησης.

> Απόκτηση τεχνολογίας.

Τα οφέλη αυτά που έχει η επιχείρηση από τις διεθνείς δραστηριότητές 

της, προέρχονται από τρεις κυρίως παράγοντες:

ϊ. Από ατέλειες της αγοράς προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών 

(product and factor market imperfections).

ii. Από τις διαφορές στα φορολογικά συστήματα των διαφόρων 

χωρών.

iii. Από ατέλειες στις χρηματιστηριακές αγορές (financial market 

imperfections).

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι η αξία που θα έχουν τα οφέλη 

αυτα για την επιχείρηση, εςαρταται απο τους εξής παράγοντες :

i. Την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τους περιορισμούς 

της χρηματιστηριακής αγοράς (φορολογικούς περιορισμούς, 

χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, κ.α.).

ii. Τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τη ροή των πληροφοριών 

στις αγορές (Informational Externalities) και τους τρόπους που 

φτάνουν αυτές στους επενδυτές.

iii. Την μείωση του κόστους από τη συνδυασμένη παραγωγή και το 

μάρκετινγκ.

Στο βαθμό που τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο 

από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και όχι από μεμονωμένους επενδυτές, η 60

60 J.Doukas, N.G.Travlos, "The Effect of Corporate Multinationalism on Shareholder Wealth: Evidence 
from International Acquisitions", The Journal of Finance, Vol. XLII1, No 5, (December) 1988, 
pp.1161-1175.
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αξία της επιχείρησης θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την 

επιπλέον αξία που προσδίδουν οι παραπάνω επιλογές.

5.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ.

1 Γενικά σχόλια.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το μυστικό πίσω από την 

επιτυχία των διοικητικών στελεχών και των επιχειρήσεων είναι η 

ανάπτυξη και η εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις σχετικά 

με την επίδραση τέτοιων δραστηριοτήτων στην χρηματιστηριακή αξία 

της επιχείρησης.

Μια από τις λίγες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

είναι αυτή των Chaney και Devinney (1992)61, οι οποίοι προσπάθησαν να 

δώσουν απαντήσεις σε πέντε βασικά ερωτήματα σχετικά με το θέμα 

αυτό:

ί. Παρουσιάζουν "υπερβάλλουσες αποδόσεις" οι μετοχές των 

επιχειρήσεων που ανακοινώνουν την εισαγωγή νέων, καινοτόμων 

προϊόντων ή υπηρεσιών;

ii. Αντιδρά η αγορά διαφορετικά σε ανακοινώσεις διαφορετικού είδους 

(π.χ. ανακοινώσεις που αφορούν την εισαγωγή πολλών προϊόντων ή 

ενός μεμονωμένου προϊόντος);

61 Ρ.Κ.Chaney, Τ.Μ.Devinney, "New Product Innovations and Stock Price Performance", Journal of 
Business Finance & Accounting, 19 (5), (September 1992), pp. 677-695.
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ϋί. Υπάρχουν προβλέψιμες αποδόσεις από την ανακοίνωση της 

ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που 

βασίζονται σε κάποια αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

ή του κλάδου (π.χ. μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων, έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης κ.α.);

ίν. Υπάρχει κάποια αναμενόμενη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών 

της επιχείρησης ή του κλάδου και του επιπέδου στο οποίο η 

επιχείρηση προχωρά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών;

ν. Προσδίδει η αγορά διαφορετική αξία σε διαφορετικού είδους 

ανακοινώσεις; Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που εισάγουν 

πραγματικά καινοτόμα προϊόντα, επιβραβεύονται περισσότερο από 

τις επιχειρήσεις που απλά ανανεώνουν τα προϊόντα τους;
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5.2.2 Αποτελέσματα της έρευνας.

Το δείγμα πάνω στο οποίο πραγματοποιήθηκε η στατιστική μελέτη 

αποτελούνταν από ανακοινώσεις εισαγωγής νέων προϊόντων που 

πραγματοποιήθηκαν από το 1975 έως και το 1988 και δημοσιεύθηκαν 

από το "Wall Street Journal Index".

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι 

μετοχές των επιχειρήσεων που εισάγουν νέα προϊόντα παρουσιάζουν 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" ύψους 0,60% για διάστημα τριών ημερών 

γύρω από την ημέρα της ανακοίνωσης (το διάστημα από την 

προηγούμενη μέχρι την επόμενη μέρα από την ημέρα της 

ανακοίνωσης).

Στα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές οι οποίες αν 

και δεν είναι στατιστικά σημαντικές, παρ' όλα αυτά δείχνουν ότι η 

επίδραση των ανακοινώσεων εισαγωγής νέων προϊόντων στις τιμές των
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μετοχών, διαφέρει ανάλογα με το χρονικό διάστημα της 

πραγματοποίησης της ανακοίνωσης, ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης (δηλαδή τον κλάδο στον οποίο ανήκει) και ανάλογα με το 

είδος της ανακοίνωσης.

Όσον αφορά την επίδραση του χρόνου πραγματοποίησης της 

ανακοίνωσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά μέσο όρο οι 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" ήταν υψηλότερες (0,77%) για την περίοδο 

1975 - 1981. Κατά την περίοδο 1982 - 1988, οι "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις" ήταν χαμηλότερες (0,48% κατά μέσο όρο) ενώ οι 

υψηλότερες από αυτές παρατηρήθηκαν τα έτη 1982 και 1987.

Σε σχέση με το είδος της επιχείρησης παρατηρήθηκε ότι σε 

κάποιους κλάδους οι "υπερβάλλουσες αποδόσεις" είναι μεγαλύτερες 

ενώ σε κάποιους άλλους μικρότερες. Οι έξι κλάδοι που παρουσίασαν 

τις υψηλότερες αποδόσεις είναι: ο κλάδος των τροφίμων, της 

τυπογραφίας, των χημικών και φαρμακευτικών, των Η/Υ, των 

ηλεκτρικών συσκευών και του φωτογραφικού εξοπλισμού. Αντίθετα οι 

κλάδοι με τις χαμηλότερες "υπερβάλλουσες αποδόσεις" είναι οι κλάδοι: 

υφαντουργίας, ελαστικών και δερμάτων, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, 

κινηματογράφου και επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Τέλος σε σχέση με το είδος της ανακοίνωσης, τρεις είναι οι 

βασικές επιρροές: Πρώτον, η ανακοίνωση της εισαγωγής μιας σειράς 

πολλών νέων προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες 

"υπερβάλλουσες αποδόσεις" από ότι η ανακοίνωση της εισαγωγής ενός 

μεμονωμένου νέου προϊόντος. Δεύτερον, είναι μεγαλύτερη η επίδραση 

της ανακοίνωσης πραγματικά καινοτόμων, νέων προϊόντων, από την 

ανακοίνωση της εισαγωγής απλά ανανεωμένων προϊόντων. Τρίτον, από 

τον συνδυασμό των δύο προηγούμενων προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη 

επίδραση και άρα τις υψηλότερες "υπερβάλλουσες αποδόσεις" έχει η
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ανακοίνωση της εισαγωγής μιας σειράς πολλών νέων και πραγματικά 

καινοτόμων (και όχι απλά ανανεωμένων) προϊόντων.

Οι συγγραφείς στην προσπάθειά τους να εξάγουν κάποια 

γενικότερα συμπεράσματα, πραγματοποίησαν δύο επιπλέον στατιστικές 

μελέτες:

ί. Η πρώτη αφορούσε την πρόβλεψη του μεγέθους των 

"υπερβαλλουσών αποδόσεων" ως συνάρτηση χαρακτηριστικών της 

επιχείρησης, του κλάδου, της αγοράς ή της ανακοίνωσης του 

προϊόντος.

ίί. Η δεύτερη αφορούσε την πρόβλεψη των στοιχείων που καθορίζουν 

το επίπεδο της καινοτομίας και τον αριθμό των νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών.

Σε σχέση με την πρόβλεψη του μεγέθους των "υπερβαλλουσών 

αποδόσεων" τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τρεις είναι οι κύριοι 

παράγοντες που το επηρεάζουν. Αυτοί, κατά σειρά σπουδαιότητας, είναι:

1. Το κατά πόσο η ανακοίνωση αφορά ένα και μοναδικό προϊόν ή μια 

ομάδα από νέα προϊόντα.

2. Το κατά πόσο η ανακοίνωση αφορούσε ένα πραγματικά καινοτόμο, 

νέο προϊόν ή την ανανέωση ενός υφιστάμενου προϊόντος.

3. Το επίπεδο της ποσοστιαίας απόδοσης χωρίς κίνδυνο (risk-free rate of 

interest).

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες αυτοί χάνουν μερικώς την 

δύναμή τους ως παράγοντες πρόβλεψης, κατά τα τελευταία έτη της 

μελέτης.

Όσον αφορά την πρόβλεψη του αριθμού των νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών, το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν 

σε συγκεντρωτικούς κλάδους και ξοδεύουν μεγαλύτερα κεφάλαια σε 

Ε&Α αναπτύσσουν και μεγαλύτερο αριθμό νέων προϊόντων. Παρ' όλα
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αυτά διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους με υψηλά 

έξοδα Ε&Α δεν εισάγουν σε γενικές γραμμές μεγάλο αριθμό νέων 

προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικά μικρές επιχειρήσεις με υψηλά 

έξοδα Ε&Α πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών νέων 

προϊόντων.
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5.2.3 Διαφορές από τις προηγούμενες έρευνες.

Σχετικά με την επίδραση της ανακοίνωσης της εισαγωγής νέων 

προϊόντων στις τιμές των μετοχών, είχαν πραγματοποιηθεί δύο έρευνες 

πριν από την έρευνα των Chaney και Devinney (1992). Η πρώτη 

πραγματοποιήθηκε από τους Eddy και Saunders (1980) , οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών και δε διαπίστωσαν 

καμία επίδραση των ανακοινώσεων πάνω σ' αυτές. Το βασικό 

μειονέκτημα από τη χρησιμοποίηση μηνιαίων αποδόσεων είναι ότι ο 

μήνας αποτελεί έναν μεγάλο χρονικό ορίζοντα και δε μπορούν να 

διαχωριστούν οι επιρροές από την ανακοίνωση της εισαγωγής του νέου 

προϊόντος από τις επιρροές άλλων πληροφοριών σχετικών με την 

επιχείρηση.

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε από τους Wittink, Ryans και Burrus 

(1982)62 63 οι οποίοι χρησιμοποίησαν ημερήσιες αποδόσεις ενός έτους των 

μετοχών και επικεντρώθηκαν στις ανακοινώσεις νέων προϊόντων στον 

κλάδο των Η/Υ και μηχανών γραφείου. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής, έδειξαν μια μικρή θετική επίδραση των ανακοινώσεων στις τιμές 

των μετοχών, την ημέρα της ανακοίνωσης καθώς και την επόμενη ημέρα.

62 A.Eddy, G.Saunder, "New Product Announcements and Stock Prices", Decision Sciences, Vol. 11, 
(1980), pp. 90-97.
63 D.Witting, A.Ryans, N.Burrus, "New Products and Security Prices", Working Paper, Cornell 
University (1982).
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Σύμφωνα με τους Chaney και Devinney η μελέτη αυτή έχει δύο βασικά 

προβλήματα. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα 

προέρχονται από έναν συγκεκριμένο κλάδο και αφορούν ένα μόνο έτος. 

Συνεπώς η γενίκευσή τους σε άλλους κλάδους και άλλες χρονικές 

περιόδους είναι υπό αμφισβήτηση. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι 

συγγραφείς χρησιμοποίησαν διάφορες πηγές για την άντληση των 

ημερομηνιών των ανακοινώσεων και κατέληξαν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα ανάλογα με τις πηγές αυτές.

Οι Chaney και Devinney ισχυρίζονται ότι η έρευνά τους διαφέρει 

σε δύο βασικά σημεία από τις προαναφερθείσες μελέτες. Πρώτον, 

χρησιμοποίησαν μια συγκεκριμένη πηγή για την άντληση των 

ημερομηνιών των ανακοινώσεων και δεύτερον συμπεριέλαβαν στο 

δείγμα τους όλες τις ανακοινώσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων για 

χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων ετών. Έτσι οι συγγραφείς εξασφάλισαν 

την γενικότητα των αποτελεσμάτων τους τόσο σε σχέση με το είδος της 

επιχείρησης όσο και σε σχέση με το χρόνο.
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5.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ.

5.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

καλύπτεται από Πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από επιχειρήσεις δηλαδή, που 

πραγματοποιούν επενδύσεις απόκτησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

σε ξένες χώρες, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις 

αγορές των χωρών αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν στους 

επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύουν στις αγορές του εξωτερικού με 

έναν έμμεσο τρόπο.

Πράγματι, παρόλο που οι επενδυτές στρέφονται όλο και 

περισσότερο προς την αγορά ξένων μετοχών και ομολογιών, πολλοί είναι 

αυτοί που επενδύουν σε αγορές του εξωτερικού έμμεσα, μέσω των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων64. Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν αξία 

για τους μετόχους τους πραγματοποιώντας στο εξωτερικό επενδύσεις που 

έχουν θετική Καθαρά Παρούσα Αξία. Έτσι παρατηρούνται αποδόσεις 

των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών μεγαλύτερες από αυτές που 

αναμένουν οι μέτοχοι (υπερβάλλουσες αποδόσεις). Για να συνεχίσουν να 

παρουσιάζονται οι υπερβάλλουσες αυτές αποδόσεις, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στις 

αγορές του εξωτερικού τις "πηγές" του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

που έχουν στην εσωτερική αγορά.

64 Alan C. Shapiro, "Multinational Financial Management", 5lh Edition, Prentice Hall, 1996, pp.494, 
497, 485.
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Η ικανότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων να προσφέρουν έναν 

έμμεσο τρόπο για διεθνή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των 

επενδυτών, αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους τελευταίους. 

Όμως η διεθνής διαφοροποίηση της επιχείρησης θα είναι επωφελής για 

τους μετόχους μόνο αν υπάρχουν εμπόδια για την άμεση διεθνή 

διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των μεμονωμένων επενδυτών. 

Τέτοια εμπόδια υπάρχουν πράγματι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια 

έχουν αρχίσει να καταρρέουν λόγω του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται 

πραγματικότητα.

Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν:

> Διάφορα νομικά, οικονομικά και σχετικά με τη δυνατότητα 

πληροφόρησης εμπόδια, τα οποία συμβάλλουν στο διαχωρισμό των 

εθνικών χρηματιστηριακών αγορών και αποτρέπουν τους επενδυτές 

από επενδύσεις σε ξένες αγορές.

> Η έλλειψη ρευστότητας, της δυνατότητας δηλαδή να αγοράζει κανείς 

και να πουλά μετοχές αποτελεσματικά.

> Προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο του συναλλάγματος.

> Φορολογικές ρυθμίσεις.

> Το γεγονός ότι κάποιες χρηματιστηριακές αγορές είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένες από κάποιες άλλες.

> Συναλλαγματικός κίνδυνος.

> Έλλειψη πληροφόρησης.

5.3.2 Μορφές επέκτασης σε νέες αγορές.

Η επέκταση σε νέες αγορές, κυρίως στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει 

είτε με την πραγματοποίηση "Άμεσων Επενδύσεων Εξωτερικού"
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(Foreign Direct Investments - FDI) ή με άλλους τρόπους και όχι με 

τέτοιου είδους επενδύσεις (Non - FDI).

Οι "Άμεσες Επενδύσεις Εξωτερικού", παίρνουν συνήθως μια από 

τις εξής τρεις μορφές65:

ί. Συγχώνευση ή Εξαγορά μιας επιχείρησης που λειτουργεί στην 

αγορά-στόχο.

η. Δημιουργία ενός Joint Venture.

iii. Εγκαθίδρυση μιας θυγατρικής επιχείρησης η οποία να ανήκει 

εξολοκλήρου στη μητρική.

Όσον αφορά τους τρόπους που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω 

κατηγορία, αυτοί περιλαμβάνουν:

> Εξαγωγές.

> Πραγματοποίηση συμβολαίων με επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 

αγορά-στόχο.

> Επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών.

> Δημιουργία υποκαταστημάτων πωλήσεων που αναλαμβάνουν τη 

διάθεση των προϊόντων στην αγορά-στόχο.

> κ.α.
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5.3.3 Δημιουργεί αξία η διεθνής διαφοροποίηση;

Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι το αν η 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δημιουργεί αξία για 

τους μετόχους της, αν προσθέτει δηλαδή αξία στην επιχείρηση.

65 K.C.Gleason, I.Mathur, L.K.Mathur, "Shareholders' Gains from Corporate Expansion to the 
Republics of the Former Soviet Union", Financial Management, Vol.26, No 1 (Spring 1999), pp.61 - 
74
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Όπως ήδη αναφέραμε, το αν η διεθνής διαφοροποίηση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων δημιουργεί οφέλη για τους επενδυτές ή όχι, 

εξαρτάται κυρίως από την τμηματοποίηση των αγορών. Αν οι 

επιχειρήσεις αυτές καταφέρουν να διεισδύσουν σε αγορές που δεν είναι 

διαθέσιμες στους μεμονωμένους επενδυτές για απευθείας διαφοροποίηση 

του χαρτοφυλακίου τους, τότε οι επενδυτές αυτοί ίσως είναι διαθέσιμοι 

να πληρώσουν παραπάνω για την απόκτηση μετοχών των πολυεθνικών 

αυτών επιχειρήσεων.

Στο ερώτημα αυτό προσπάθησαν επίσης να δώσουν απάντηση οι 

Morck και Yeung (1991 )66, οι οποίοι εξέτασαν το κατά πόσο έχουν ισχύ 

κάποιες από τις θεωρίες που συνδέουν τη διεθνοποίηση με την αξία της 

επένδυσης. Από τις θεωρίες αυτές, τέσσερις είναι οι βασικές:

1. Η θεωρία της "Εσωτερίκευσης". Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι 

"Αμεσες Επενδύσεις στο Εξωτερικό" πραγματοποιούνται όταν η 

επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την αξία της, "εσωτερικεύοντας"67 τις 

αγορές για κάποια συγκεκριμένα από τα άϋλα περιουσιακά της 

στοιχεία. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κάποιες 

ειδικές παραγωγικές ικανότητες που πιθανόν να έχει η επιχείρηση, 

πατέντες, κάποιες διοικητικές ικανότητες, φήμη και πελατεία κ.α.. Τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία έχουν κάποια από τα χαρακτηριστικά των 

δημοσίων αγαθών. Ένα από αυτά είναι ότι η αξία τους συνδέεται 

άμεσα με το μέγεθος των αγορών της επιχείρησης. Επίσης τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία βασίζονται σε εσωτερικές πληροφορίες οι
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66 R.Morck, Β.Yeung, "Why Investors Value Multinationality", Journal of Business, vol. 64, No 2, 
1991, pp. 165-187.
67 Πολλές φορές οι επιχειρήσεις, διατηρούν την τεχνολογία ή τους τρόπους παραγωγής μέσα στα στενά 
πλαίσια της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν δώσουν άδεια σε κάποια άλλη επιχείρηση να παράγει 
κάποιο προϊόν, μπορεί η ποιότητά του να είναι κατώτερη και έτσι να βλάψει το image του προϊόντος. 
Έτσι προτιμούν να δημιουργήσουν νέες δικές τους θυγατρικές επιχειρήσεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν την καλή ποιότητα, τη σωστή διακίνηση, το καλύτερο service και κυρίως την αξιοπιστία 
προς τους πελάτες. Η διαδικασία αυτή συνήθως αναφέρεται ως "εσωτερίκευση των αγορών"
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οποίες δεν μπορούν να γίνουν γνωστές στην αγορά, για διάφορους 

λόγους που σχετίζονται με την οικονομία των πληροφοριών καθώς 

και με τις προοπτικές των προϊόντων τους. Μια επιχείρηση μπορεί να 

ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά εσωτερικεύοντας τις αγορές για τα 

στοιχεία αυτά. Μπορεί να αυξήσει την αξία της επεκτείνοντας και 

ελέγχοντας η ίδια τις δράστηριότητές της σε ξένες αγορές, εάν βέβαια 

τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή των άϋλων περιουσιακών 

της στοιχείων στις νέες αγορές είναι μεγαλύτερα από τα κόστη 

λειτουργίας της θυγατρικής επιχείρησης.

2. Αναποτελεσματικότητα των Κεφαλαιαγορών. Οι επενδυτές δεν 

έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν τη βέλτιστη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου τους διεθνώς, με άμεσο τρόπο. Οι βασικοί λόγοι που 

οδηγούν σε αυτό είναι η ύπαρξη κάποιων θεσμικών περιορισμών στη 

ροή των κεφαλαίων διεθνώς και οι ασυμμετρίες που παρατηρούνται 

στην πληροφόρηση. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσφέρουν στους 

επενδυτές τη δυνατότητα για διεθνή διαφοροποίηση δια μέσω των 

επενδύσεων που πραγματοποιούν σε ξένες αγορές. Αυτό 

εκλαμβάνεται από μερικούς επενδυτές ως ένα αυξητικό στοιχείο για 

την τιμή της μετοχής των επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο αγορά.

3. Αντικειμενικοί Σκοποί της Διοίκησης. Οι στόχοι της διοίκησης της 

επιχείρησης είναι πιθανό να διαφέρουν από το δεδομένο στόχο των 

μετόχων που είναι η μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής. Όσο πιο 

πολύπλοκη είναι η επιχείρηση τόσο πιο δύσκολο είναι για τους 

μετόχους να ελέγχουν τις αποφάσεις της διοίκησης. Έτσι σε μια 

τέτοια επιχείρηση η διοίκηση έχει μεγαλύτερη ελευθερία να ενεργεί 

προς το δικό της συμφέρον, που πολλές φορές μπορεί να είναι εις 

βάρος των μετόχων. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι από τη φύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΑΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
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τους περισσότερο πολύπλοκες από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων 

επιθυμούν τη διεθνή διαφοροποίηση γιατί μειώνει τον σχετικό με την 

επιχείρηση κίνδυνο και βελτιώνει την "εικόνα" της διοίκησης. Όπως 

είναι φυσικό, οι στόχοι αυτοί αφήνουν αδιάφορους τους μετόχους της 

επιχείρησης. Αυτή η διαφορά στα συμφέροντα, της διοίκησης από τη 

μια πλευρά και των μετόχων από την άλλη, μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση της αξίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο αγορά.

4. Φοροαποφυγή και χαμηλό κόστος παραγωγικών συντελεστών. 

Υπάρχει επίσης και η άποψη ότι η διεθνοποίηση αυξάνει την αξία της 

επιχείρησης εξαιτίας της δυνατότητας που έχει η επιχείρηση με αυτόν 

τον τρόπο να αποφύγει την υψηλή φορολογία και να χρησιμοποιήσει 

φθηνότερους παραγωγικούς συντελεστές (κυρίως από χώρες λιγότερο 

αναπτυγμένες).

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν 

την θεωρία της Εσωτερίκευσης, ενώ δεν παρείχαν σημαντική 

υποστήριξη στις υπόλοιπες θεωρίες. Παράλληλα εντοπίστηκαν τρία 

ακόμη σημαντικά σημεία τα οποία παρείχαν υποστήριξη στην παραπάνω 

θεωρία. Πρώτον, βρέθηκε ότι η διεθνής διαφοροποίηση αυτή καθεαυτή 

δεν προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Δηλαδή δεν παρουσιάζεται κάποια 

ιδιαίτερη αύξηση των τιμών των μετοχών, των επιχειρήσεων που 

παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές για έμμεση διεθνή 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους. Δεύτερον, τα αποτελέσματα 

της έρευνας δεν έρχονταν κατ' ανάγκη σε αντίθεση με τη θεωρία των 

αντικειμενικών στόχων της διοίκησης. Η επιρροή όμως της θεωρίας 

αυτής υποσκελίζεται από την επιρροή της θεωρίας της εσωτερίκευσης. 

Τρίτον, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν θεωρίες με βάση τις
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οποίες η διεθνοποίηση έχει πλεονεκτήματα όπως η φοροαποφυγή, το 

χαμηλότερο κόστος των α' υλών και των παραγωγικών συντελεστών.

Επίσης βρέθηκε ότι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση προχωρεί 

στη διεθνοποίηση των λειτουργιών της, συσχετίζεται θετικά με την 

αγοραία αξία της επιχείρησης όπως αυτή μετράται από το q του Tobin. 

Τέλος ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η διεθνής 

διαφοροποίηση αυτή καθεαυτή δεν εκλαμβάνεται ιδιαίτερα θετικά 

από τους μετόχους, παρά μόνο όταν λαμβάνονται υπόψη και διάφορες 

ενδείξεις για πραγματοποίηση επενδύσεων της επιχείρησης σε άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία (όπως έξοδα για Ε&Α, έξοδα για διαφημίσεις 

κ.α.). Μάλιστα εντοπίστηκαν και κάποιες μη σημαντικές ενδείξεις ότι η 

διεθνοποίηση σε συνδυασμό με την απουσία τέτοιων ασώματων 

περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της αξίας της 

επιχείρησης.

Την σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και του 

βαθμού των διεθνών δραστηριοτήτων της, εξέτασαν με μια έρευνά τους 

και οι Errunza και Senbet (1981 )68. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

μελέτης έδειξαν ότι υπάρχει μια συστηματική, θετική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση, μεταξύ του βαθμού των διεθνών 

δραστηριοτήτων και μιας υπερβάλλουσας αγοραίας αξίας της 

επιχείρησης. Επίσης παρατηρείται και μια θετική συσχέτιση μεταξύ των 

διεθνών δραστηριοτήτων και των μονοπωλιακών τάσεων στην αγορά. 

Με την πάροδο του χρόνου η σχέση αυτή γίνεται όλο και πιο χαλαρή, 

λόγω της εξάλειψης των περιορισμών στη ροή κεφαλαίων μεταξύ των 

αγορών.
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68 V.R.Errunza, L.W. Senbet, "The Effects of International Operations on the Market Value of the Firm: 
Theory and Evidence", The Journal of Finance, vol. XXXVI, No 2, May 1981, pp.401-417.
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Την επιρροή της διεθνούς διαφοροποίησης της επιχείρησης στις 

αποδόσεις των μετόχων της εξέτασε με μια εμπειρική μελέτη και ο 

Fatemi (1984)69 ο οποίος σύγκρινε τις αποδόσεις των μετοχών των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων με αυτές των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται μόνο στην εσωτερική αγορά. Η λογική στην οποία 

στηρίχθηκε για την πραγματοποίηση της σύγκρισης αυτής ήταν ότι τυχόν 

υπεράνω του κανονικού αποδόσεις των διεθνών δραστηριοτήτων θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την διανομή υψηλότερων μερισμάτων και κατά 

συνέπεια την αύξηση των τιμών των μετοχών.

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας σύγκρινε μια ομάδα πολυεθνικών 

επιχειρήσεων με μια ομάδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια 

μόνο αγορά, αναφορικά με τις μηνιαίες μη προσαρμοσμένες αποδόσεις, 

τον κίνδυνο όπως αυτός μετράται με το β (beta) και τις "υπερβάλλουσες 

αποδόσεις". Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Πρώτον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είχαν κατά μέσο όρο 

χαμηλότερες μηνιαίες αποδόσεις σε σχέση με τις μη-πολυεθνικές. 

Πάντως ο συνολικός κίνδυνος των μετοχών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ήταν μικρότερος από αυτόν της άλλης ομάδας 

επιχειρήσεων.

Δεύτερον, η διεθνής διαφοροποίηση των επιχειρήσεων έχει ως 

αποτέλεσμα μικρότερο συστηματικό κίνδυνο. Επίσης όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός της διεθνούς διαφοροποίησης, τόσο μικρότερος είναι ο 

συστηματικός κίνδυνος.

Τρίτον, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς 

απολαμβάνουν σημαντικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις". Παρόλο που οι 

αποδόσεις αυτές είναι σημαντικές, είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με

69 Α.Μ.Fatemi, "Shareholder Benefits from Corporate International Diversification", The Journal of 
Finance, vol.XXXIX, No 5, December 1984, pp. 1325-1344.
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τις "υπερβάλλουσες αποδόσεις" που προκύπτουν από άλλα γεγονότα 

(όπως Σ&Ε, ανακοίνωση επενδύσεων κ.α.) καθώς και από την επιρροή 

του συνδυασμού των υψηλότερων κερδών με το χαμηλότερο κίνδυνο. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι οι επενδύσεις σε αγορές του 

εξωτερικού δεν είναι περισσότερο κερδοφόρες από αυτές που 

πραγματοποιούνται στην εσωτερική αγορά ή ότι τα υψηλότερα κέρδη 

από τις επενδύσεις στο εξωτερικό εκτοπίζονται από τα μειονεκτήματα 

που έχουν οι επενδύσεις αυτές.

Περαιτέρω αποδείξεις για την επίδραση της ανακοίνωσης της 

πραγματοποίησης επενδύσεων σε νέες αγορές, παρέχουν κάποιες έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί και που εξετάζουν την επίδραση που έχει 

στις τιμές των μετοχών η ανακοίνωση:

> Των διεθνών Εξαγορών (εξαγορά μιας επιχείρησης που

δραστηριοποιείται σε μια ξένη αγορά)

> Της επέκτασης κάποιων αμερικανικών επιχειρήσεων στις

Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

> Της πραγματοποίησης Joint Ventures μεταξύ αμερικανικών και 

ιαπωνικών επιχειρήσεων και

> Της πραγματοποίησης Joint Ventures μεταξύ αμερικανικών και 

κινεζικών επιχειρήσεων.
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5.3.4 Περίπτωση των Διεθνών Εξαγορών.

Οι Doukas και Travlos (1988)70 πραγματοποίησαν μια μελέτη με 

την οποία προσπάθησαν να διαπιστώσουν την επιρροή που είχαν στις 

τιμές των μετοχών αμερικανικών επιχειρήσεων οι ανακοινώσεις για την

70 J.Doukas, N.G.Travlos, "The Effect of Corporate Multinationalism on Shareholders' Wealth: 
Evidence from International Acquisitions", The Journal of Finance, Vol. XLIII, No 5, (December 
1988), pp. 1161-1175.

117



πραγματοποίηση διεθνών εξαγορών. Στο βαθμό που η επέκταση αυτή της 

επιχείρησης τείνει να εκπληρώσει τις προσδοκίες των επενδυτών για 

διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση για περαιτέρω εκμετάλλευση των 

πλεονεκτημάτων της διεθνούς διαφοροποίησης (μέσω της δημιουργίας 

ενός παγκόσμιου δικτύου71), θα έχει ως αποτέλεσμα θετικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις για τις μετοχές της επιχείρησης. Παρόλα αυτά 

στη σημερινή εποχή που οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάζουν 

ολοένα και υψηλότερο βαθμό ενοποίησης, οι διεθνείς εξαγορές δεν 

προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για διεθνή διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Στο βαθμό, λοιπόν, που οι 

χρηματιστηριακές αγορές του εσωτερικού είναι αποτελεσματικές, οι 

διεθνείς εξαγορές δεν αναμένεται να οδηγήσουν στην

πραγματοποίηση θετικών υπερβαλλουσών αποδόσεων από τις 

μετοχές της εξαγοράζουσας επιχείρησης.

Την μεγαλύτερη επιρροή στις αποδόσεις των μετοχών, αναμένεται 

να έχουν οι διεθνείς εξαγορές οι οποίες οδηγούν στη διαφοροποίηση 

όσον αφορά τη χώρα και τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

Αντίθετα αν η απόφαση της επιχείρησης για διεθνή επέκταση είναι 

αποτέλεσμα της μείωσης ή της εξάλειψης των ευκαιριών στην εσωτερική 

αγορά, η διεθνής εξαγορά θα έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση 

αρνητικών υπερβαλλουσών αποδόσεων από τις μετοχές της

εξαγοράζουσας επιχείρησης. Εξάλλου η επέκταση σε νέες αγορές του 

εξωτερικού, για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι θέμα επιβίωσης και 

όχι επίτευξης υπερβαλλουσών αποδόσεων των μετοχών τους.
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71 Σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε ο Kogut (1983), το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα που έχουν να μεταφέρουν πόρους ξεπερνώντας όλα τα 
σύνορα, διαμέσω ενός παγκόσμιου δικτύου.(Β.Kogut, "Foreign Direct Investment as a Sequential 
Process", In C. Kindleberger and D. Andretsch (eds.), The Multinational Corporation in the 1980s, 
Cambridge, MA: The MIT Press, 1983, pp. 38-56.).
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Τα υψηλά κόστη αντιπροσώπευσης κατά την προσπάθεια της 

επιχείρησης να πραγματοποιεί και να ελέγχει τις διεθνείς δράστηριότητές 

της, μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για την αξία της. Επιπλέον 

λόγω του ότι ο βαθμός ενοποίησης των χρηματιστηριακών αγορών 

διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και/η τον κλάδο, τα οφέλη ή οι ζημίες της 

διεθνούς εξαγοράς μπορεί να εξαρτώνται από την χώρα-στόχο και/η τον 

κλάδο-στόχο. Τέλος επειδή η απόφαση για την πραγματοποίηση διεθνούς 

εξαγοράς εξαρτάται και από την προηγούμενη εμπειρία της επιχείρησης 

σε σχέση με τις διεθνείς δραστηριότητες, τα οφέλη ή οι ζημίες από την 

πραγματοποίηση διεθνούς εξαγοράς μπορεί να εξαρτώνται από την 

έκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η ανακοίνωση της 

πραγματοποίησης διεθνών εξαγορών, συνδέεται κατά μέσο όρο με 

κανονικές αποδόσεις. Συγκεκριμένα κατά την ημέρα της ανακοίνωσης 

οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές και στατιστικά μη- 

ση μαντικές. Κατά την περίοδο πριν και μετά την ανακοίνωση οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις κυμαίνονται γύρω στο μηδέν. Συνεπώς η 

ανακοίνωση των διεθνών εξαγορών δεν οδηγεί σε αλλαγές των τιμών 

των μετοχών των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται σε αντίθεση με την άποψη ότι η επιχείρηση με τη 

διεθνοποίηση των λειτουργιών της μπορεί να εκμεταλλευθεί διάφορα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την δημιουργία ενός παγκόσμιου 

δικτύου για την ελεύθερη και εύκολη μεταφορά πόρων. Η έλλειψη 

υπερβαλλουσών αποδόσεων ίσως να σημαίνει ότι τα οφέλη του 

παγκόσμιου αυτού δικτύου εκτοπίζονται από τα κόστη που συνδέονται 

με τις διεθνείς δραστηριότητες.

Στη συνέχεια οι ερευνητές διέκριναν το δείγμα τους σε μικρότερα 

υποσύνολα για την εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων. Όσον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"____________________
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αφορά τις επιχειρήσεις που επεκτείνονταν για πρώτη φορά σε αγορές 

του εξωτερικού, διαπιστώθηκαν μηδαμινές και στατιστικά μη- 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την ημέρα της 

ανακοίνωσης της διεθνούς εξαγοράς. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την 

άποψη ότι η επέκταση σε διεθνείς αγορές, είναι περισσότερο θέμα 

επιβίωσης για τη επιχείρηση παρά θέμα επιλογής. Συνεπώς για τις 

επιχειρήσεις αυτές η διεθνής διαφοροποίηση δια μέσω των διεθνών 

εξαγορών, αποτελεί μάλλον μια προσπάθεια διατήρησης των 

υπαρχόντων αποδόσεων, παρά μια προσπάθεια για την επίτευξη 

υπερβαλλουσών αποδόσεων.

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγορές σε 

χώρες όπου δεν έχουν δραστηριοποιηθεί ξανά, διαπιστώθηκε ότι οι 

μετοχές τους παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις κατά την ανακοίνωση της επικείμενης εξαγοράς. Αντίθετα 

για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγορές σε χώρες όπου 

έχουν δραστηριοποιηθεί ξανά στο παρελθόν, δεν παρουσιάζονται 

θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών τους (μάλιστα 

παρουσιάζονται και μικρές, στατιστικά μη-σημαντικές, αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις).

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τα οφέλη της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης από μια διεθνή εξαγορά, είναι μεγαλύτερα όταν η 

επέκταση γίνεται σε μια νέα γεωγραφική περιοχή. Επιπρόσθετα τα 

οφέλη αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα όταν η οικονομία της χώρας- 

στόχου είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από την οικονομία της χώρας 

στην οποία λειτουργεί η εξαγοράζουσα επιχείρηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρέχουν επίσης υποστήριξη στην 

άποψη ότι η ταυτόχρονη διαφοροποίηση τόσο σε σχέση με την
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γεωγραφική περιοχή όσο και σε σχέση με τον κλάδο, έχει ως 

αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις εμπλέκονται σε διαδικασίες διεθνούς 

διαφοροποίησης, σε μια προσπάθειά να μεγιστοποιήσουν την περιουσία 

των μετόχων τους.

Το κατά πόσο οι διεθνείς εξαγορές δημιουργούν αξία για τις 

εξαγοράζουσες επιχειρήσεις, προσπάθησαν να διαπιστώσουν με μια 

μελέτη τους και οι Markides και Ittner (1994)72. Σε γενικές γραμμές τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διεθνείς εξαγορές δημιουργούν αξία για 

τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η αξία 

αυτή εξαρτάται από το είδος της εξαγοράς (συσχετισμένη ή 

ασυσχέτιστη), από το είδος του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, 

από την κατάσταση της εξαγοράζουσας επιχείρησης και από τη φύση του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Σε θεωρητικό επίπεδο (όπως είδαμε παραπάνω) η διεθνής 

διαφοροποίηση έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση 

(λειτουργικά, στρατηγικά και χρηματοοικονομικά). Οι συγγραφείς στην 

έρευνά τους αυτή ισχυρίζονται ότι η αξία που δημιουργείται από τις 

διεθνείς εξαγορές επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 

ΐ. Από το είδος του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Η θεωρία της Εσωτερίκευσης αναφέρει ότι τα οφέλη της 

επιχείρησης από τη διεθνή διαφοροποίηση θα είναι μεγαλύτερα εάν η 

επιχείρηση κατέχει ορισμένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία (όπως 

τεχνογνωσία, πραγματοποίηση Ε&Α κ.α.) τα οποία θα εκμεταλλευτεί 

στις νέες αγορές. Τα άϋλα αυτά περιουσιακά στοιχεία συνδέονται

72 C.C.Markides, C.D. Ittner, "Shareholder Benefits from Corporate International Diversification: 
Evidence from U.S. International Acquisitions", Journal of International Business Studies, 2nd 
quarter 1994, pp. 343-366.
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άμεσα με το είδος του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση.

Η. Από το είδος της εξαγοράς. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα 

οφέλη και τα κόστη από τις διεθνείς εξαγορές, εξαρτώνται από το 

είδος της εξαγοράς. Συγκεκριμένα οι συσχετισμένες εξαγορές 

συνδέονται με υψηλότερα οφέλη και χαμηλότερα κόστη από ότι οι 

ασυσχέτιστες. Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά της εξαγοράς που 

έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν την αξία που δημιουργείται είναι: 1) 

Το μέγεθος της επιχείρησης-στόχου σε σχέση με το μέγεθος της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης (σχετίζεται θετικά με την απόδοση στην 

εξαγοράζουσα επιχείρηση). 2) Ο τρόπος πληρωμής (ρευστά ή 

παροχή μετοχών). Η πληρωμή με ρευστά σχετίζεται με μεγαλύτερες 

αποδόσεις για την εξαγοράζουσα επιχείρηση.

iii. Από το Μακροοικονομικό περιβάλλον. Οφέλη που συνδέονται 

με τη φορολογία καθώς και με τις μεταβολές των συναλλαγματικών 

τιμών, θεωρείται ότι επηρεάζουν την αξία η οποία δημιουργείται από 

τη διεθνή εξαγορά.

ΐν. Από την κατάσταση της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η αξία 

που δημιουργείται από μια διεθνή εξαγορά, σύμφωνα με παλαιότερες 

έρευνες, επηρεάζεται από στοιχεία όπως η κερδοφόρα ικανότητα της 

επιχείρησης, η εμπειρία της σε σχέση με διεθνείς δραστηριότητες 

κ.α..

ν. Από την κατάσταση της αγοράς της χώρας-στόχου. Για να

δημιουργήσει η διεθνής εξαγορά αξία για την επιχείρηση, δεν αρκεί 

μόνο να επιφέρει καθαρά οφέλη. Θα πρέπει επίσης η αγορά για τον 

έλεγχο των επιχειρήσεων στη χώρα-στόχο να χαρακτηρίζεται από 

τέλειο ανταγωνισμό. Επίσης στο βαθμό που οι διεθνείς 

κεφαλαιαγορές είναι ενοποιημένες, οι επενδυτές θα μπορούν να
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εκμεταλλεύονται τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης 

διαφοροποιώντας τα χαρτοφυλάκιά τους σε διεθνές επίπεδο. Έτσι οι 

διεθνείς δραστηριότητες των επιχειρήσεων δε θα είχαν τόσο μεγάλη 

σημασία. Από την άλλη πλευρά, εάν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές δεν 

είναι ενοποιημένες, ακόμη και διεθνείς επενδύσεις με αρνητική ΚΠΑ 

θα ήταν ελκυστικές για τους επενδυτές για λόγους διαφοροποίησης 

των χαρτοφυλακίων τους. Η κατάσταση της αγοράς της χώρας- 

στόχου μπορεί να επηρεάσει την αξία που δημιουργείται από τη 

διεθνή εξαγορά, με τρεις κυρίως τρόπους:

• Τα οφέλη από τις διεθνείς εξαγορές ποικίλουν μεταξύ των 

χωρών ανάλογα με το βαθμό της ανταγωνιστικότητας των 

αγορών σε σχέση με τον έλεγχο των επιχειρήσεων.

• Ο βαθμός ενοποίησης των κεφαλαιαγορών διαφέρει 

ανάλογα με τις χώρες.

• Τα κόστη για την ενοποίηση και τη ρύθμιση των 

δραστηριοτήτων, των δύο υπό συνένωση επιχειρήσεων 

ποικίλουν ανάλογα με τις χώρες που εμπλέκονται και τις 

διαφορές τους όσον αφορά το κοινωνικο-πολιτισμικό 

περιβάλλον.

Για τους λόγους αυτούς αναμένεται ότι η αξία που δημιουργείται από τις 

διεθνείς εξαγορές θα ποικίλει ανάλογα με τις χώρες που εμπλέκονται.

Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος οι συγγραφείς 

κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

> Κατά μέσο όρο, οι διεθνείς εξαγορές αυξάνουν τις αποδόσεις των 

μετόχων των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι σύμφωνο με την υπόθεση ότι οι διεθνείς εξαγορές συνδέονται με 

καθαρά οφέλη για την επιχείρηση. Αντίθετα έρχεται σε αντίθεση με 

τα αποτελέσματα των ερευνών που μελετούν την επίδραση των Σ&Ε
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(στην εσωτερική αγορά) στις αποδόσεις των μετόχων και που 

δείχνουν αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις για τις τιμές των 

μετοχών των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων που ανακοινώνουν 

επικείμενες Σ&Ε. Γίνεται δηλαδή φανερό ότι η αγορά αντιμετωπίζει 

τα νέα για επικείμενες διεθνείς εξαγορές σχετικά θετικά και μάλιστα 

περισσότερο θετικά από τις εγχώριες Σ&Ε.

> Οι υψηλότερες υπερβάλλουσες αποδόσεις παρατηρούνται στο 

σύντομο χρονικό διάστημα μιας ημέρας πριν την ανακοίνωση έως 

τρεις ημέρες μετά. Κατά τις επόμενες δέκα ημέρες παρατηρούνται 

πότε αρνητικές και πότε θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, 

τέτοιες ώστε η τελική μεταβολή της αξίας να είναι σχεδόν 

μηδενική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με την υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς, από την άποψη ότι όλες οι νέες 

πληροφορίες ενσωματώνονται άμεσα στις τιμές των μετοχών.

> Οι συσχετισμένες διεθνείς εξαγορές δημιουργούν υψηλότερη αξία 

σε σχέση με τις ασυσχέτιστες. Συγκεκριμένα οι συσχετισμένες 

εξαγορές παρατηρείται ότι δημιουργούν αξία για την επιχείρηση ενώ 

οι ασυσχέτιστες μπορεί και να μειώνουν την αξία της επιχείρησης.

> Σε σχέση με τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι τα 

οφέλη της εξαγοράζουσας επιχείρησης συνδέονται με την ένταση 

της διαφήμισης ενώ αντίθετα δεν συνδέονται με το επίπεδο Ε&Α. 

Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζει μερικώς την θεωρία της 

εσωτερίκευσης, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση επενδύει στο 

εξωτερικό με σκοπό να εκμεταλλευθεί τα άϋλα περιουσιακά της 

στοιχεία.

> Όσον αφορά τη φύση της εξαγοράς, η μεταβλητή που επηρεάζει 

θετικά την αξία που δημιουργείται κατά την πραγματοποίηση διεθνών 

εξαγορών, είναι αυτή που υποδεικνύει το αν πρόκειται για απόκτηση
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εξ' ολοκλήρου ή ενός μέρους της επιχείρησης-στόχου. Αντίθετα δεν 

επηρεάζουν την αξία που δημιουργείται, οι μεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν τον τρόπο πληρωμής και το μέγεθος των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων.

> Όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον, θετικά επηρεάζει την 

αξία που δημιουργείται η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την ισχύ 

του νομίσματος της χώρας της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Αντίθετα 

δεν έχουν σημαντική επιρροή οι μεταβλητές που αφορούν τη 

φορολογία.

> Σε σχέση με την κατάσταση της εξαγοράζουσας επιχείρησης, οι 

μεταβλητές που έχουν θετική επιρροή είναι αυτές που αφορούν: 1)το 

κατά πόσο η επιχείρηση έχει την εμπειρία προηγούμενων διεθνών 

εξαγορών, 2)την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης και 3)το 

μέγεθος των πωλήσεών της. Αντίθετα δεν έχει καμία επιρροή η 

μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τα έσοδα της επιχείρησης.

> Όσον αφορά τη φύση του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση οι 

μεταβλητές που έχουν σημαντική επιρροή στην αξία που 

δημιουργείται είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν την ένταση της 

διαφήμισης και τη συγκέντρωση του κλάδου. Αντίθετα δεν έχει 

σημαντική επιρροή η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την ένταση της 

πραγματοποίησης Ε&Α.

> Τέλος σχετικά με τις μεταβλητές που αφορούν τη χώρα της 

επιχείρησης-στόχου, καμία δε βρέθηκε να επηρεάζει την αξία που 

δημιουργείται κατά την πραγματοποίηση της διεθνούς εξαγοράς. 

Συγκεκριμένα οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν αφορούσαν το αν η 

χώρα-στόχος έχει ως επίσημη γλώσσα την αγγλική, το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν, το επίπεδο των μισθών κ.α..
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73Σε μια πιο πρόσφατη εργασία τους, οι Markides και Oyon (1998) 

διαπίστωσαν ότι οι εξαγορές βρετανικών και καναδικών επιχειρήσεων 

από αμερικανικές επιχειρήσεις δεν δημιουργούν αξία, ενώ αντίθετα οι 

εξαγορές επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Ευρώπης δημιουργούν 

σημαντική αξία. Προσπάθησαν να εξηγήσουν τα αποτελέσματα αυτά 

εξετάζοντας:

1. Τα χαρακτηριστικά της διοίκησης των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων.

2. Την ανταγωνιστικότητα των ξένων αγορών όσον αφορά τον έλεγχο 

των επιχειρήσεων.

3. Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης-στόχου και της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης.

Όπως είδαμε στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, οι επιχειρήσεις 

θεωρητικά έχουν κάποια οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση. Οι 

συγγραφείς, με την έρευνά τους αυτή προσπάθησαν να αποδείξουν 

εμπειρικά ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη αυτά 

με την πραγματοποίηση διεθνών εξαγορών.

Από θεωρητική άποψη, για να δημιουργήσουν οι διεθνείς εξαγορές 

αξία για την επιχείρηση, θα πρέπει να ισχύουν δύο προϋποθέσεις: 

ΐ. Θα πρέπει να υπάρχουν καθαρά κέρδη από τη διεθνή διαφοροποίηση 

(η διαφορά "έσοδα μείον έξοδα" θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 

μηδενός). Με βάση τις θεωρίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα στο 

κεφάλαιο αυτό, τα κέρδη αυτά θα είναι μεγαλύτερα αν:

• Η εξαγοράζουσα επιχείρηση έχει άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία θα εκμεταλλευθεί στις αγορές του 

εξωτερικού (θεωρία της Εσωτερίκευσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"____________________

73 C.Markides, D.Oyon, "International Acquisitions: Do they Create Value for Shareholders?",
European Management Journal, Vol. 16, No 2, 1998, pp. 125-135.
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• Η εξαγοράζουσα επιχείρηση ανήκει σε έναν 

ολιγοπωλιακό κλάδο (στρατηγική θεωρία του Cave74).

• Υπάρχουν εμπόδια στη ροή κεφαλαίων μεταξύ των 

χρηματαγορών των ΗΠΑ και των χρηματαγορών των 

κρατών-στόχων (θεωρία της αναποτελεσματικότητας των 

αγορών).

• Η εξαγοράζουσα επιχείρηση έχει ισχυρή διοίκηση 

(θεωρία των αντικειμενικών σκοπών της διοίκησης).

ii. Η αγορά για τον έλεγχο των επιχειρήσεων στην χώρα-στόχο δεν είναι 

τόσο ανταγωνιστική όσο η αμερικανική.

Αν μια από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν ισχύει, τότε η επίδραση των 

διεθνών εξαγορών θα είναι η ίδια με την επίδραση των εξαγορών που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας (βλέπε Κεφάλαιο 2).

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης έδειξαν ότι η 

πραγματοποίηση διεθνών εξαγορών δημιουργεί αξία για την 

εξαγοράζουσα επιχείρηση. Συνεπώς οι διεθνείς εξαγορές έχουν ως 

αποτέλεσμα την επίτευξη καθαρών κερδών. Τα αποτελέσματα αυτά 

έρχονται σε αντίθεση με αυτά των ερευνών που εξετάσαμε στο κεφάλαιο 

2, όπου είδαμε ότι η πραγματοποίηση εξαγορών (στην εγχώρια αγορά) 

έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές ή αρνητικές "υπερβάλλουσες αποδόσεις" 

για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των διεθνών 

εξαγορών παρουσιάζονται θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, οι οποίες 

αν και είναι στατιστικά σημαντικές, είναι μικρές στο μέγεθος. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση-στόχος είναι συνήθως
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14 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή που προτάθηκε από τον Caves, η επιχείρηση θα προχωρήσει στη διεθνή 
διαφοροποίηση είτε για να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες, είτε για να μειώσει τα οφέλη των 
ανταγωνιστών που πρώτοι εκμεταλλεύθηκαν νέες ευκαιρίες. (R.E.Caves, "Corporate Mergers in 
International Economic Integration", Paper prepared for CERP/Instituto Mobiliare Italiano, 
Conference on European Financial Integration, Rome, January 1990).
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μικρότερη στο μέγεθος και η επιρροή της εξαγοράς στις μετοχές της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης είναι μικρή.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ήταν ότι η εξαγορά 

επιχειρήσεων από την ηπειρωτική Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αξίας για την εξαγοράζουσα επιχείρηση. Αντίθετα η εξαγορά 

καναδικών και βρετανικών επιχειρήσεων δεν οδηγούσε στη δημιουργία 

αξίας. Η μη δημιουργία υπερβαλλουσών αποδόσεων κατά την εξαγορά 

βρετανικών και καναδικών επιχειρήσεων, μπορεί να σημαίνει ότι οι 

χρηματιστηριακές αγορές των κρατών αυτών είναι ενοποιημένες σε 

μεγάλο βαθμό με την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ. Αντίθετα η 

δημιουργία αξίας από την εξαγορά επιχειρήσεων από την ηπειρωτική 

Ευρώπη, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγορές για τον έλεγχο 

των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές ή στο 

γεγονός ότι οι χρηματιστηριακές αγορές δεν είναι ενοποιημένες με τις 

χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά τόσο για την 

περίπτωση του Καναδά και της Βρετανίας όσο και για την περίπτωση της 

ηπειρωτικής Ευρώπης, το πιθανότερο είναι τα αποτελέσματα αυτά να 

οφείλονται σε χαρακτηριστικά που αφορούν τις ίδιες τις επιχειρήσεις και 

τη διαδικασία της εξαγοράς, παρά στους παραπάνω λόγους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης τα εξής:

> Η πραγματοποίηση διεθνών εξαγορών μεταξύ επιχειρήσεων που 

ανήκουν σε ολιγοπωλιακούς κλάδους, έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μεγαλύτερης αξίας.

> Η ύπαρξη άϋλων περιουσιακών στοιχείων (με εξαίρεση τα έξοδα για 

διαφημίσεις) ενισχύει σημαντικά την θετική επίδραση των διεθνών 

εξαγορών.

> Επιχειρήσεις που έχουν εμπειρία σχετικά με τις διεθνείς 

δραστηριότητες έχουν περισσότερα οφέλη από τις διεθνείς εξαγορές.
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> Διεθνείς εξαγορές που αποσκοπούν στη συσχετισμένη 

διαφοροποίηση, δημιουργούν μεγαλύτερη αξία από αυτές που 

αποσκοπούν στην ασυσχέτιστη διαφοροποίηση.

> Όσο πιο κερδοφόρα είναι η εξαγοράζουσα επιχείρηση τόσο μικρότερη 

αξία δημιουργεί μέσω των διεθνών εξαγορών.

> Η βασική αιτία για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των διεθνών εξαγορών μεταξύ των διαφόρων χωρών- 

στόχων, είναι οι διαφορές μεταξύ των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

που μπορεί να εισάγει και να εκμεταλλευτεί η εξαγοράζουσα 

επιχείρηση στην κάθε αγορά.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής υποστηρίζουν τη θεωρία της Εσωτερίκευσης και τη 

στρατηγική θεωρία. Αντίθετα δεν παρέχει υποστήριξη στις υπόλοιπες 

θεωρίες.
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5.3.5 Η Επίδραση της επέκτασης των επιχειρήσεων στις 
αγορές της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στις τιμές των 
μετοχών.

Μετά τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στις 

δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οικονομίες των κρατών 

αυτών ήρθαν πιο κοντά σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στις δυνάμεις 

προσφοράς και ζήτησης της αγοράς. Πολλές δυτικές επιχειρήσεις οι 

οποίες προσέβλεπαν σε μια μελλοντική δράστηριοποίηση τους στις 

αγορές αυτές, είδαν πολλές ευκαιρίες να γεννιούνται από τις αλλαγές 

αυτές. Έτσι πολύ γρήγορα παρουσιάστηκε το φαινόμενο ολοένα και 

περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους στις αγορές των χωρών αυτών δια μέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών,
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πραγματοποίησης Joint Ventures ή εγκαθίδρυση θυγατρικών 

επιχειρήσεων.

Πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να 

επωφελήθούν από τις ευκαιρίες των νέων αυτών αγορών, επεκτάθηκαν 

στις δημοκρατίες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης αμέσως μετά τη διάλυσή 

της. Παρόλα αυτά οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για να 

διαπιστώσουν τα οφέλη των αμερικανικών επιχειρήσεων από τις 

επεκτάσεις στις χώρες αυτές είναι πολύ λίγες.

Το κενό αυτό προσπάθησαν να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο οι
•JC

Gleason, Mathur και Mathur (1999) οι οποίοι προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν πώς επηρεάζεται η περιουσία των μετόχων των 

επιχειρήσεων από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις 

δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα λοιπόν με την εργασία αυτή, οι αμερικανικές 

επιχειρήσεις οι οποίες προσβλέπουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων 

τους στις αγορές των χωρών αυτών, θα αντιμετωπίσουν κάποια 

μειονεκτήματα κόστους σε σχέση με τις υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις. 

Τα δύο βασικότερα από τα μειονεκτήματα αυτά είναι αφενός το 

διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να 

λειτουργήσει η επιχείρηση όπου η ομιλούμενη γλώσσα δεν είναι η 

αγγλική και αφετέρου ο κίνδυνος του κράτους. Ο κίνδυνος του κράτους 

περιλαμβάνει: 1) Τον λειτουργικό κίνδυνο, 2) τον κοινωνικο-πολιτικό 

κίνδυνο, 3) τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με εμπόδια 

στις χρηματοροές και στη μετατροπή του νομίσματος. Λόγω των 

μειονεκτημάτων αυτών οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 75
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75 K.C.Gleason, I.Mathur, L.K.Mathur, "Shareholders' Gains from Corporate Expansion to the 
Republics of the Former Soviet Union", Financial Management, ol. 28, No 1, Spring 1999, pp.61-74.
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ελπίζουν σε σημαντικά πιθανά οφέλη τα οποία να τις ενθαρρύνουν να 

επεκταθούν στις αγορές των χωρών της πρώην Σοβιετική Ένωσης.

Οι πιθανές πηγές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν οφέλη, οι 

παραπάνω επιχειρήσεις, είναι πέντε: 

ί. Παράγοντες κινδύνου. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις παρόλο που πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την επέκταση στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης είναι πολύ υψηλοί, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν θετικά 

τις δραστηριότητες αυτές και σκοπεύουν να συνεχίσουν να 

επιδιώκουν στρατηγικές ευκαιρίες στις χώρες αυτές. Τα μοντέλα που 

μετρούν τον πολιτικό κίνδυνο προβλέπουν ότι ο κίνδυνος στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον είναι μεγαλύτερος στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης από τις υπόλοιπες μεταβαλλόμενες οικονομίες 

της Ανατολικής Ευρώπης. Παρόλα αυτά οι χώρες αυτές κινούνται με 

ταχείς ρυθμούς προς τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών και των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και στην οικονομική 

φιλελευθεροποίηση. Έτσι αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν 

υπερβάλλουσες αποδόσεις ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής 

ελευθερίας (διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων, ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα, πολιτικές επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 

ξένες επιχειρήσεις κ.α.).

ii. Τρόποι επέκτασης. Η επέκταση μπορεί να γίνει είτε με Άμεση 

Επένδυση Εξωτερικού (Foreign Direct Investment), είτε με άλλο 

τρόπο που δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία. Οι Άμεσες 

Επενδύσεις Εξωτερικού περιλαμβάνουν τις Σ&Ε, τα Joint Ventures 

και την εγκαθίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων. Άλλοι τρόποι που 

δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι οι εξαγωγές, οι στρατηγικές 

συμμαχίες, υποκαταστήματα πωλήσεων κ.α.. Ο αναμενόμενος
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κίνδυνος καθώς και η απόδοση είναι μεγαλύτεροι για τις Άμεσες 

Επενδύσεις Εξωτερικού.

iii. Κατοχή ή όχι άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Επιχειρήσεις οι 

οποίες κατέχουν άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως πατέντες, 

τεχνογνωσία, διοικητικές ικανότητες, φήμη και πελατεία κ.α. έχουν 

τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας με την επέκτασή 

τους στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το επίπεδο της 

πραγματοποίησης Ε&Α είναι η βασικότερη ένδειξη για το επίπεδο 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει μια επιχείρηση. 

Συνεπώς όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο πραγματοποίησης Ε&Α, 

τόσο υψηλότερη θα είναι η αξία που δημιουργείται για την 

επιχείρηση από την επέκταση.

ίν. Παράγοντες σχετικοί με τη Διοίκηση. Προηγούμενες έρευνες 

έδειξαν ότι το επίπεδο των έκτακτων απολαβών των διοικητικών 

στελεχών μπορεί να επηρεάσει την επίδοση της επιχείρησης. Ένας 

τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να αυξήσουν τις απολαβές 

τους είναι να αυξήσουν το πεδίο ελέγχου τους (και άρα τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης). Έτσι μπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο ανάπτυξης των 

περιουσιακών στοιχείων πριν από την επέκταση τόσο μικρότερα θα 

είναι τα οφέλη της επιχείρησης από αυτήν. Παλαιότερες έρευνες 

έδειξαν ότι το κατά πόσο τα διοικητικά στελέχη ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τα προσωπικά τους οφέλη, συνδέεται με την 

επιλογή του επιπέδου μόχλευσης της επιχείρησης. Έτσι ο λόγος 

Ξ.Κ./Σ.Π.Σ. (Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία) 

αποτελεί ένα δείκτη του κατά πόσο η διοίκηση λειτουργεί με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων και λιγότερο για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων. Συνεπώς θα μπορούσε
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κανείς να υποθέσει ότι ο δείκτης Ξ.Κ./Σ.Π.Σ. συσχετίζεται θετικά με 

την αξία που δημιουργείται από την επέκταση. Επίσης προηγούμενες 

έρευνες αναφέρουν ότι το επίπεδο συμμετοχής των διοικητικών 

στελεχών στα Ίδια Κεφάλαια αποτελεί μια ένδειξη της ποιότητας της 

επιχείρησης. Συνεπώς είναι αναμενόμενο το ποσοστό των Ιδίων 

Κεφαλαίων που κατέχουν τα διοικητικά στελέχη να συνδέεται θετικά 

με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις από την επέκταση, 

ν. Το πλεονέκτημα της "πρώτης'’ επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις οι 

οποίες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης αμέσως μετά τη διάλυσή της όπως ήταν 

αναμενόμενο, αντιμετώπισαν μικρότερο ανταγωνισμό από άλλες 

δυτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο χώρο αυτό. 

Συνεπώς είναι βάσιμη η υπόθεση ότι οι θετικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις ήταν υψηλότερες για τις επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν 

την επέκτασή τους το διάστημα 1989 - 1992.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στις επτά βασικές 

υποθέσεις οι οποίες ελέγχθηκαν από την εμπειρική μελέτη των Gleason, 

Mathur και Mathur (1999):

Υπόθεση 1. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις θα είναι υψηλότερες για τις 

χώρες με μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία.

Υπόθεση 2. Οι Άμεσες Επενδύσεις Εξωτερικού μπορεί να συνδέονται με 

μεγαλύτερες ή μικρότερες αποδόσεις από τις άλλες μορφές επέκτασης 

ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις απειλές από την επέκταση.

Υπόθεση 3. Το επίπεδο της Ε&Α ως ποσοστό των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων συνδέεται θετικά με την αξία που 

δημιουργείται από την επέκταση.
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Υπόθεση 4. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης πριν από την επέκταση, τόσο μικρότερη θα 

είναι η αξία που δημιουργείται μετά από αυτήν.

Υπόθεση 5. Ο λόγος Ξ.Κ./Σ.Π.Σ. συσχετίζεται θετικά με την αξία που 

δημιουργείται από την επέκταση.

Υπόθεση 6. Το ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων που κατέχουν τα 

διοικητικά στελέχη συσχετίζεται θετικά με τις υπερβάλλουσες 

αποδόσεις από την επέκταση.

Υπόθεση 7. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι υψηλότερες για τις 

επιχειρήσεις που προχώρησαν στην επέκταση το χρονικό διάστημα 

1989- 1992.

Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματός τους για τον έλεγχο των

παραπάνω υποθέσεων, οι συγγραφείς κατέληξαν στα εξής

συμπεράσματα:

> Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων που ανακοινώνουν επέκταση στις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, απολαμβάνουν θετικές και στατιστικά 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, κυρίως την ημέρα της 

ανακοίνωσης καθώς και μια μέρα πριν.

> Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων που επεκτείνονται στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης με την πραγματοποίηση Άμεσων Επενδύσεων 

Εξωτερικού απολαμβάνουν υψηλότερες θετικές και στατιστικά 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Δηλαδή οι επενδυτές 

αντιμετωπίζουν περισσότερο θετικά την επέκταση με τη μορφή των 

Άμεσων Επενδύσεων Εξωτερικού.

> Οι επενδυτές τηρούν μια ουδέτερη στάση κατά την επέκταση των 

επιχειρήσεων με μορφή διαφορετική από αυτή των Άμεσων 

Επενδύσεων Εξωτερικού.
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> Οι επιχειρήσεις που επεκτάθηκαν νωρίς στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και συγκεκριμένα το διάστημα 1989 - 1992, 

είχαν περισσότερα οφέλη κυρίως λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού 

από δυτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στην 

επέκταση το διάστημα 1993 - 1996 αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερο 

ανταγωνισμό και έτσι δεν ήταν σε θέση να επωφεληθούν από την 

επέκταση. Συγκεκριμένα παρουσίασαν αρνητικές, όχι όμως 

στατιστικά σημαντικές, υπερβάλλουσες αποδόσεις.

> Σε σχέση με τη μορφή επέκτασης, οι συγγραφείς διαπίστωσαν τα εξής 

για τις μορφές που απαιτούν Άμεσες Επενδύσεις Εξωτερικού (Σ&Ε, 

JVs και εγκαθίδρυση θυγατρικών): Κατά την εξαγορά επιχειρήσεων 

που λειτουργούν στις αγορές των χωρών της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι σχεδόν μηδενικές (και σε 

κάποιες περιπτώσεις αρνητικές). Δηλαδή οι μέτοχοι των επιχειρήσεων 

που επιλέγουν να επεκταθούν με αυτόν τον τρόπο, παραμένουν 

αδιάφοροι για την επέκταση αυτή. Αντίθετα κατά την επέκταση με τη 

μορφή του σχηματισμού Joint Venture καθώς και με την εγκαθίδρυση 

θυγατρικών επιχειρήσεων, παρουσιάζονται θετικές και στατιστικά 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Όσον αφορά τις μορφές που 

δεν απαιτούν Άμεσες Επενδύσεις Εξωτερικού (στρατηγικές 

συμμαχίες, συμβόλαια και εξαγωγές) διαπιστώθηκε ότι οι στρατηγικές 

συμμαχίες συνδέονται με αρνητικές όχι όμως στατιστικά σημαντικές 

αρνητικές αποδόσεις. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την 

σύναψη συμβολαίων ενώ αντίθετα η πραγματοποίηση εξαγωγών 

συνδέεται με στατιστικά σημαντικές θετικές αποδόσεις.

> Τέλος ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι επιχειρήσεις 

που είχαν στην κατοχή τους άϋλα περιουσιακά στοιχεία (όπως 

πατέντες, τεχνογνωσία, διοικητικές ικανότητες, Ε&Α κ.α.) είχαν τη
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δυνατότητα να εκμεταλλευθούν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες 

στις αγορές των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

5.3.6 Η Επίδραση της επέκτασης των επιχειρήσεων μέσω 
του σχηματισμού διεθνών Joint Ventures στις τιμές των 
μετοχών.

Όπως είδη έχουμε αναφέρει, ένας από τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν διεθνή διαφοροποίηση και 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, είναι και ο 

σχηματισμός Joint Ventures με εγχώριες επιχειρήσεις των χωρών στις 

οποίες επιθυμούν να επεκταθούν.

Τα αποτελέσματα των μελετών για την επίδραση της ανακοίνωσης 

του σχηματισμού τέτοιων JVs είναι αντιφατικά. Οι Lummer και 

McConnell (1990) έδειξαν ότι ο σχηματισμός διεθνών JVs αυξάνει σε 

γενικές γραμμές την αξία της επιχείρησης. Αντίθετα οι Lee και Wyatt 

(1990) εντόπισαν μια αρνητική αντίδραση των τιμών των μετοχών των 

αμερικανικών επιχειρήσεων που επρόκειτο να εμπλακούν στο 

σχηματισμό διεθνών JVs.

Ένα JV σχηματίζεται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

συνενώνουν τους πόρους τους υπό μια νομική οντότητα για την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού. Μέσω της συνένωσης αυτής των πόρων 

δημιουργούνται "συνέργιες" οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην 

αύξηση του μεριδίου αγοράς, στην μείωση των κινδύνων, στη μείωση 

των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Κατά 76 77

76 S.L.Lummer, J.J.McConnell, "Valuation Effects of International Joint Ventures", in S.G.Rhee and 
R.P.Chang (eds.), Pacific-Basin Capital Markets Research, Elsevier Science Publishers, New York, 
1990, pp. 531-546.
77 I.Lee, S.B.Wyatt, "The Effect of International Joint Ventures on Shareholder Wealth", The 
Financial Review, (November 1990), pp. 641-649.
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την πραγματοποίηση διεθνών JV, τρεις είναι οι βασικές πηγές από τις 

οποίες μπορεί να αντλήσει οφέλη μια επιχείρηση: 

ΐ. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της κοινής παραγωγής. 

Επίσης, σε πολλές χώρες είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό που 

προσελκύει τις ξένες επενδύσεις.

Η. Η ικανότητα των πολυεθνικών κυρίως επιχειρήσεων, να 

εκμεταλλεύονται τις ασυμμετρίες στη ροή των πληροφοριών 

(informational externalities). Πράγματι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να συλλέγουν πληροφορίες 

για τη διεθνή αγορά, να εκπαιδεύουν ένα μέρος του προσωπικού τους 

για διεθνείς δραστηριότητες και για να αναλύουν το κοινωνικο- 

πολιτικό περιβάλλον πολλών ξένων χωρών, 

iii. Τέλος μια σημαντική πηγή ωφελειών είναι και η δυνατότητα των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σχηματισμό διεθνών JV, να 

εκμεταλλεύονται και να επωφελούνται από τους περιορισμούς που 

υπάρχουν στις κεφαλαιαγορές των διαφόρων κρατών, μέσω της 

μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους από την μια χώρα στην άλλη.

Μια από τις έρευνες που προσπάθησαν να εντοπίσουν πώς 

επηρεάζεται η αξία της επιχείρησης από την πραγματοποίηση διεθνών JV 

είναι και αυτή των Chen, Hu και Shieh (1991) , οι οποίοι προσπάθησαν 

να διαπιστώσουν την επιρροή που έχει ο σχηματισμός διεθνών JV 

αμερικανικών επιχειρήσεων στην Κίνα, στην αξία των επιχειρήσεων 

αυτών.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ξένες επενδύσεις στην 

Κίνα προσφέρουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Συγκεκριμένα: 

Πρώτον, Η Κίνα είναι ένα σοσιαλιστικό κράτος με κεντρικά
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78 Η.Chen, M.Y.Hu, J.C.P.Shieh, "The Wealth Effect of International Joint Ventures: The Case of U.S.
Investment in China", Financial Management, Winter 1991, pp. 31-41.
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κατευθυνόμενη οικονομία. Όλες σχεδόν οι μεγάλες κινεζικές 

επιχειρήσεις είναι κρατικές. Έτσι η μόνη επιλογή που έχουν οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις είναι να σχηματίσουν JVs με κρατικές 

επιχειρήσεις. Είναι όμως κοινά αποδεκτό, τόσο στη θεωρία όσο και στην 

πράξη, ότι JVs με κρατικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Δεύτερον, σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία όπως είναι αυτή της Κίνας 

είναι φυσικό να υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα σε σχέση με την 

υποδομή. Οι ξένοι επενδυτές έρχονται συνήθως αντιμέτωποι με 

προβλήματα σχετικά με τις μεταφορές, την χαμηλή ποιότητα του 

εργατικού δυναμικού, την παροχή των α' υλών, την προσέγγιση των 

αγορών κ.α. Τέλος, τα ξένα JVs έρχονται συνήθως αντιμέτωπα με την 

παρέμβαση του κράτους, με το ελλιπές νομικό πλαίσιο, με την πολιτική 

αστάθεια και με διαφορές που αφορούν την κουλτούρα της χώρας.

Από την παραπάνω ανάλυση, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει 

ότι ο συνδυασμός του χαμηλού κόστους παραγωγής και της γνώσης του 

περιβάλλοντος από την πλευρά της Κίνας, και του κεφαλαίου, της 

τεχνολογίας και των διοικητικών ικανοτήτων από την πλευρά των 

αμερικανικών επιχειρήσεων, θα οδηγούσε στη δημιουργία "συνέργιας". 

Παρόλα αυτά, τα οφέλη από τη συνέργια θα μπορούσαν να εκτοπιστούν 

από τα κόστη της επένδυσης.

Βασιζόμενοι στη λογική αυτή, οι συγγραφείς προχώρησαν στον 

έλεγχο δύο υποθέσεων:

Υπόθεση 1. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις που ανακοινώνουν το 

σχηματισμό JVs στην Κίνα θα παρουσιάζουν θετικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις.

Υπόθεση 2. Αν τα οφέλη της επιχείρησης εκτοπίζονται από διάφορες 

επιλογές, τότε οι θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις θα συσχετίζονται
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αρνητικά με το μέγεθος της αρχικής επένδυσης που 

πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική επιχείρηση.

Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος, οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές η ανακοίνωση του 

σχηματισμού JV μιας αμερικανικής επιχείρησης στην Κίνα, έχει ως 

αποτέλεσμα θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών της. 

Δηλαδή οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στις πληροφορίες σχετικά με την 

είσοδο μιας αμερικανικής επιχείρησης στην αγορά της Κίνας. Οι 

ερευνητές έλεγξαν επίσης το κατά πόσο τα αποτελέσματα επηρεάζονται 

από άλλα παράλληλα γεγονότα και διαπίστωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι θετικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις συσχετίζονται αρνητικά με το μέγεθος της 

αρχικής επένδυσης από την αμερικανική επιχείρηση.

Τέλος ένα ακόμη συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η 

προηγούμενη παρουσία της επιχείρησης σε αγορές της Άπω Ανατολής, ο 

αριθμός των υποκαταστημάτων σε ξένες αγορές και το μέγεθος των 

συνεργαζόμενών επιχειρήσεων δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις 

θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι 

υπερβάλλουσες αυτές αποδόσεις μπορούν μάλλον να δικαιολογηθούν 

από το γενικότερο πλαίσιο των περαιτέρω επιλογών που έχει η 

επιχείρηση μετά των σχηματισμό του JV και γενικότερα των ευκαιριών 

που πιθανόν θα εμφανιστούν.

Μια παρόμοια έρευνα είναι και αυτή των Crutchley, Guo και 

Hansen (1991) , η οποία εξετάζει την αντίδραση των τιμών των μετοχών 

στην ανακοίνωση JVs μεταξύ αμερικανικών και γιαπωνέζικων
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79 C.E.Crutchley, E.Guo, R.S.Hansen, "Stockholder Benefits from Japanese - U.S. Joint Ventures",
Financial Management, (Winter 1991), pp.22-30.
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επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής μπορούν να

συνοψιστούν στα εξής:

> Κατά μέσο όρο, οι μέτοχοι τόσο των αμερικανικών όσο και των 

γιαπωνέζικων επιχειρήσεων που ανακοινώνουν τον σχηματισμό JV 

απολαμβάνουν θετικές και στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις.

> Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις των γιαπωνέζικων επιχειρήσεων δεν 

επηρεάζονται από την τοποθεσία που είναι εγκατεστημένο το JV ή 

από την τοποθεσία της αγοράς στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα 

του. Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις με την 

διαφορά ότι οι αποδόσεις τους είναι υψηλότερες όταν η αγορά στην 

οποία απευθύνεται το προϊόν δεν είναι στις ΗΠΑ.

> Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 

μεγαλύτερες εάν το μέγεθος τους είναι μικρότερο από το μέγεθος της 

γιαπωνέζικης επιχείρησης με την οποία σχηματίζουν το JV. Το 

αντίθετο ισχύει για τις γιαπωνέζικες επιχειρήσεις.

Ρ Τέλος σε σχέση με την ισχύ των νομισμάτων διαπιστώθηκε ότι για τις 

γιαπωνέζικες επιχειρήσεις οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 

μεγαλύτερες όταν ο λόγος γιέν/δολάριο (¥/$) είναι υψηλός. Αντίθετα 

για τις αμερικανικές επιχειρήσεις οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 

υψηλότερες όταν ο λόγος ¥/$ είναι χαμηλός.
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5.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Για να μπορέσει η επιχείρηση να επεκτείνει όσο το δυνατόν 

περισσότερο τη φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής της και να είναι σε 

θέση να μεγιστοποιεί την αξία της και κατά συνέπεια την περιουσία των 

μετόχων της, θα πρέπει να πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις και
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κυρίως επενδύσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων και επέκτασης σε νέες 

αγορές. Έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι η πραγματοποίηση τέτοιων 

επενδύσεων οδηγεί στην αύξηση των τιμών των μετοχών και στην 

πραγματοποίηση θετικών υπερβαλλουσών αποδόσεων. Δηλαδή οι 

επενδυτές αντιδρούν θετικά στις ανακοινώσεις των επιχειρήσεων για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων ή την επέκταση σε νέες αγορές.

Όσον αφορά την εισαγωγή νέων προϊόντων, οι Chaney και 

Devinney (1992), απέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που ανακοινώνουν την 

εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παρουσιάζουν 

θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις στο διάστημα από μια μέρα πριν μέχρι 

μια μέρα μετά την ανακοίνωση.

Σε σχέση με την επέκταση των επιχειρήσεων σε νέες (ξένες 

κυρίως) αγορές, οι έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η διεθνής 

διαφοροποίηση των επιχειρήσεων έχει και αυτή ως αποτέλεσμα την 

πραγματοποίηση θετικών υπερβαλλουσών αποδόσεων, είτε αυτή 

πραγματοποιείται με τη μορφή της διεθνούς εξαγοράς, είτε με τη μορφή 

του διεθνούς Joint Venture.

Οι Gleason, Mathur και Mathur (1999), έδωσαν μια ακόμη 

απόδειξη για την επίδραση της διεθνούς διαφοροποίησης στην αξία της 

επιχείρησης, μελετώντας την αντίδραση των τιμών των μετοχών 

αμερικανικών επιχειρήσεων που ανακοίνωσαν την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Διαπίστωσαν τελικά, ότι αυτές οι ανακοινώσεις προσθέτουν αξία στην 

επιχείρηση.

Τέλος περαιτέρω αποδείξεις επί του θέματος δόθηκαν από τους 

Chen, Hu και Shieh (1991) και Crutchley, Guo και Hansen (1991), οι 

οποίοι μελέτησαν την αντίδραση των τιμών των μετοχών αμερικανικών 

επιχειρήσεων στις ανακοινώσεις σχηματισμού Joint Venture με κινεζικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"____________________

141



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"____________________

και ιαπωνικές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Και αυτοί κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η πραγματοποίηση αυτών των JV επιδρά θετικά στην 

αξία της επιχείρησης.
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η εεϊμελεοεεηέ jumxpwazm;
ΊΏ9ίβΕΐΟΈΤΕΕΜΕΣΕΩΝ ΕΕΚΧΛ ΞΙβ.

ΕΗΕ ΕΤίΐΧΕΙΕΗΕΗΕ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Όπως ήδη αναφέραμε στα προηγούμενα τμήματα της εργασίας 

αυτής, η πραγματοποίηση επενδύσεων από την επιχείρηση, σε γενικές 

γραμμές, οδηγεί στην αύξηση της τιμής της μετοχής της και κατά 

συνέπεια προσθέτει επιπλέον αξία στην αξία της επιχείρησης. Παρόλα 

αυτά, πολλές φορές η επιχείρηση στην προσπάθειά της να αυξήσει την 

αξία της, είναι αναγκασμένη να προχωρήσει στην αποεπένδυση 

ορισμένων περιουσιακών της στοιχείων. Η Αποεπένδυση αποτελεί μια 

μείωση του "χαρτοφυλακίου" των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης και μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Οι 

σπουδαιότεροι από αυτούς είναι:

> Spin-off. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση διανέμει τις μετοχές μιας 

θυγατρικής επιχείρησης στους υφιστάμενους μετόχους, 

δημιουργώντας έτσι μια νέα ανεξάρτητη επιχείρηση.

> Sell-off. Με τη μέθοδο αυτή τα αποεπενδυμένα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης, αγοράζονται από μια άλλη επιχείρηση.

> Κλείσιμο μιας παραγωγικής μονάδας. Πολλές φορές μια επιχείρηση 

αποφασίζει να σταματήσει τη λειτουργία κάποιας παραγωγικής της 

μονάδας, κυρίως για λόγους χαμηλής παραγωγικότητας και 

κερδοφορίας.

> Εγκατάλειψη Έργου. Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της 

πραγματοποίησης μιας επένδυσης, η επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι ο 

τερματισμός της επένδυσης αυτής, τη συμφέρει περισσότερο από τη 

συνέχισή της.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια διαφόρων εμπειρικών μελετών που 

έχουν πραγματοποιηθεί στις αμερικανικές αγορές, θα προσπαθήσουμε να
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εντοπίσουμε την επίδραση που έχει η ανακοίνωση αυτών των μορφών 

αποεπενδύσεων στην χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης.

6.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ SPIN- 
OFFs ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις.

Τα Spin-offs και οι συγχωνεύσεις αποτελούν τις δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος. Με τις συγχωνεύσεις επιτυγχάνεται ο συνδυασμός των 

περιουσιακών στοιχείων δυο επιχειρήσεων και η συνένωσή τους σε μια 

οικονομική μονάδα. Αντίθετα με τα Spin-offs επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισμός μιας επιχείρησης σε δυο ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες. 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι δύο αυτές δραστηριότητες, παρόλο που 

είναι εντελώς αντίθετες, αυξάνουν σε γενικές γραμμές την αξία της 

επιχείρησης. Αν εκφράζαμε την αξία των επιχειρήσεων με αριθμητικούς 

όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αξία της επιχείρησης στην 

περίπτωση των συγχωνεύσεων είναι "2+2=5" ενώ στην περίπτωση των 

Spin-offs είναι "4-2=3"80.

Ενώ είναι εμφανές ότι τα πιθανά οφέλη από την πραγματοποίηση 

των συγχωνεύσεων μπορεί να προέρχονται, για παράδειγμα από την 

επίτευξη συνέργιας, δεν είναι το ίδιο εμφανής ο λόγος για τον οποίο 

αναμένεται, η συνολική αξία των μετοχών των δύο ανεξάρτητων πλέον 

επιχειρήσεων, να είναι υψηλότερη από την αξία της επιχείρησης πριν από 

το Spin-off. Εάν δεν είχαν επιτευχθεί συνέργιες μεταξύ της θυγατρικής 

και της μητρικής επιχείρησης, τότε οι συνολικές χρηματοροές των δύο

80 G.L.Hite, J.E.Owers, "Security Price Reactions Around Corporate Spin-off Announcements", 
Journal of Financial Economics, 12 (1983), pp. 409-436.
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επιχειρήσεων μετά από το Spin-off θα είναι ίσες με τις χρηματοροές που 

θα είχε η επιχείρηση αν παρέμενε ως είχε. Κατά συνέπεια όταν δεν 

υπάρχει συνέργια και όταν στη χρηματιστηριακή αγορά δεν υπάρχουν 

ανωμαλίες, το Spin-off δεν αναμένεται να επηρεάσει την αξία της 

επιχείρησης.

Στην πραγματικότητα το Spin-off δεν είναι μια διαδικασία χωρίς 

κόστη. Υπάρχουν διάφορα κόστη που συνδέονται με την έκδοση των 

νέων μετοχών, την διανομή τους, τη διανομή των μερισμάτων, τη 

μεταφορά της ιδιοκτησίας κ.α.. Επιπλέον εάν υπάρχει οποιαδήποτε 

θετική συνέργια από τη συνδυασμένη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα 

χαθεί με την πραγματοποίηση του Spin-off. Επομένως για να είναι όλη 

αυτή η διαδικασία προς όφελος των μετόχων, θα πρέπει τα οφέλη από 

τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων να είναι υψηλότερα από τα κόστη 

αυτά.
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6.2.2 Κίνητρα για την πραγματοποίηση Spin-offs.

Στις ώριμες και τέλειες κεφαλαιαγορές, η ανακοίνωση ενός spin

off δε θα επηρέαζε την αξία της επιχείρησης εκτός εάν οι μέτοχοι 

προσδοκούσαν ότι η αποεπένδυση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των μελλοντικών καθαρών χρη ματοροών. Ένα επιπλέον στοιχείο 

που οδηγεί στην αύξηση των μελλοντικών χρηματοροών είναι και η 

μεταβολή της φορολογίας ως αποτέλεσμα της αποεπένδυσης ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων.

Κατά την πραγματοποίηση ενός spin-off, οι Schipper και Smith 

(1983) εντόπισαν ως πιθανές πηγές από τις οποίες μπορούν να 81

81 Κ.Schipper, A.Smith, "Effects of Recontracting on Shareholder Wealth - The Case of Voluntary 
Spinn-offs", Journal of Financial Economics, 12 (1983), pp. 437-467.
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αντλήσουν οφέλη οι μέτοχοι, τους επαναπροσδιορισμούς τριών ειδών 

"συμβολαίων" της επιχείρησης. Το πρώτο είδος αφορά τα "συμβόλαια" 

της επιχείρησης με τους μετόχους και τους ομολογιούχους της. Κατά την 

πραγματοποίηση ενός spin-off παρατηρείται μια μεταφορά περιουσίας 

από τους ομολογιούχους προς τους μετόχους της επιχείρησης. Πράγματι 

κατά τη διαδικασία του spin-off μια θυγατρική επιχείρηση αποκτά την 

ανεξαρτησία της και οι μετοχές διανέμονται στους μετόχους της 

επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο όμως μειώνονται τα περιουσιακά 

στοιχεία στα οποία είχαν δικαιώματα οι ομολογιούχοι. Κατά αυτόν τον 

τρόπο επωφελούνται οι μέτοχοι έναντι των ομολογιούχων της 

επιχείρησης. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι έρευνες δεν παρέχουν 

σημαντική υποστήριξη στην υπόθεση αυτή.

Το δεύτερο είδος αφορά τα "συμβόλαια" της επιχείρησης με 

διάφορους άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες όπως τα σωματεία των 

εργαζομένων, την φορολογούσα αρχή κ.α.. Σε σχέση με τη φορολογία 

για παράδειγμα, παρατηρούνται κάποια οφέλη των μετόχων από τη 

μείωση της φορολογίας, λόγω της μείωσης των περιουσιακών στοιχείων.

Το τρίτο είδος αφορά τα "συμβόλαια" μεταξύ των διοικητικών 

στελεχών και των μετόχων. Με την πραγματοποίηση του spin-off 

επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός της διοίκησης της μητρικής από τη 

θυγατρική επιχείρηση. Επίσης επιτυγχάνεται και ο διαχωρισμός των 

απαιτήσεων των μετόχων από τα περιουσιακά στοιχεία. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αυξάνεται όσο μικρότερο 

είναι το μέγεθος της επιχείρησης και η διαφοροποίηση των περιουσιακών 

της στοιχείων.

Τέλος σε σχέση με το πρώτο είδος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 

η μεταφορά περιουσίας από τους ομολογιούχους προς τους μετόχους 

κατά την πραγματοποίηση ενός spin-off είναι λιγότερο πιθανό να
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πραγματοποιηθεί εάν: 1) η θυγατρική επιχείρηση που ανεξαρτητοποιείται 

υπάρχει ήδη ως χωριστή οντότητα, 2) οι ομολογιούχοι προστατεύονται 

από περιοριστικό όρο στα μερίσματα, για κάλυψη χρεών, 3) τα χρέη 

κατανεμηθούν αναλογικά, στη μητρική και τη θυγατρική επιχείρηση.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κίνητρα που οδήγησαν 58 

αμερικανικές επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση spin-offs, το διάστημα 

1963- 1981.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Τα κίνητρα που οδήγησαν 58 επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση spin-off στο

διάστημα 1963 -1981.

Κίνητρα Αριθμός
Επιχειρήσεων

1) Χαλάρωση της φορολογίας και άλλων εξωτερικών
ρυθμιστικών παραγόντων. 18

2) Βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών στελεχών.

Ανεξαρτητοποίηση της θυγατρικής, ώστε η 
διοίκηση να επικεντρωθεί σε βασικές λειτουργίες 
της επιχείρησης. 8

Ανεξαρτητοποίηση της θυγατρικής γιατί δεν 
ταιριάζει με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 
επιχείρησης ή με την μακροπρόθεσμη στρατηγική 11
της.

5
Διευκόλυνση της ανάπτυξης της θυγατρικής.

Βελτίωση των κινήτρων των διοικητικών στελεχών 
(αναφέρεται συνήθως σε σχέση με ανόμοιες 
γραμμές παραγωγής).

6

3) Άλλα κίνητρα.

Καλύτερη αξιολόγηση της μητρικής και της 
θυγατρικής επιχείρησης από τους επενδυτές, μέσω 
του διαχωρισμού τους. 7

Εξάλειψη ενός παράγοντα που προκαλεί 
διακυμάνσεις στο καθαρό εισόδημα. 3

Σύνολο: 58

ΠΗΓΗ: K.Schipper, A.Smith, "Effects of Recontracting on Shareholder Wealth - 
Spinn-offs", Journal of Financial Economics, 12 (1983), pp. 437-467.

The Case of Voluntary
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6·2·3 Η Αντίδραση των τιμών των μετοχών στις 
ανακοινώσεις για πραγματοποίηση spin-offs.

Οι Schipper και Smith (1983), στην έρευνα που αναφέραμε 

παραπάνω, προσπάθησαν να διαπιστώσουν πώς επηρεάζεται η περιουσία 

των μετόχων μιας επιχειρήσεις όταν αυτή ανακοινώνει ότι πρόκειται να 

προχωρήσει σε spin-off. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 

93 αμερικανικών επιχειρήσεων, που είχαν εμπλακεί σε τέτοιες 

διαδικασίες, το χρονικό διάστημα 1963 - 1981.

Μετά τη στατιστική μελέτη του δείγματος, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση των spin-offs συνδέεται με θετική και 

στατιστικά σημαντική αντίδραση των τιμών των μετοχών. Οσον 

αφορά τις πηγές από τις οποίες αντλούν οφέλη οι μέτοχοι κατά την 

πραγματοποίηση τέτοιων διαδικασιών, η έρευνα δεν παρείχε σημαντική 

υποστήριξη στην υπόθεση της μεταφοράς περιουσίας από τους 

ομολογιούχους στους μετόχους της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, μάλλον 

δεν είναι πιθανό, τα οφέλη των μετόχων από την πραγματοποίηση spin

off να προέρχονται εξ' ολοκλήρου από τις απώλειες των ομολογιούχων.

Τέλος, η εμπειρική μελέτη έδειξε ότι οι δύο σημαντικότερες 

πηγές ωφελειών των μετόχων είναι η μείωση των περιορισμών από 

τη φορολογία και από άλλους εξωτερικούς ρυθμιστικούς παράγοντες 

καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών 

στελεχών.

Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν με μια μελέτη τους και οι Hite 

και Owers (1983)82. Διαπίστωσαν δηλαδή σημαντικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις των μετοχών των επιχειρήσεων που ανακοινώνουν ότι

82 G.L.Hite, J.E.Owers, "Security Price Reactions Around Corporate Spin-off Announcements",
Journal of Financial Economics, 12 (1983), pp. 409 - 436.
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πρόκειται να προχωρήσουν σε spin-off. Επιπρόσθετα οι συγγραφείς 

στην έρευνα αυτή μελέτησαν και τη σχέση των υπερβαλλουσών 

αποδόσεων τόσο με το μέγεθος των αποεπενδυμένων περιουσιακών 

στοιχείων (το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που αποεπενδύεται 

σε σχέση με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία πριν από το spin-off) όσο 

και με τους λόγους που οδήγησαν στο spin-off.

Όσον αφορά τη σχέση των υπερβαλλουσών αποδόσεων με το 

μέγεθος των αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων, η στατιστική 

μελέτη έδειξε μια σημαντική σχέση μεταξύ του επαναπροσδιορισμού 

της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης και του ποσοστού των 

περιουσιακών στοιχείων που αποεπενδύθηκε.

Σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην 

πραγματοποίηση spin-off, οι συγγραφείς προσπάθησαν να εντοπίσουν αν 

αυτοί επηρεάζουν το μέγεθος των υπερβαλλουσών αποδόσεων. Για το 

λόγο αυτό χώρισαν το δείγμα τους σε τέσσερις υποκατηγορίες ανάλογα 

με τα αίτια που οδήγησαν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών στην 

αποεπένδυση των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι λόγοι λοιπόν αυτοί, 

καθώς και η επίδραση τους στο μέγεθος των υπερβαλλουσών αποδόσεων 

είχαν ως εξής:

> Διευκόλυνση επικείμενης εξαγοράς ή συγχώνευσης. Οι επιχειρήσεις 

της κατηγορίας αυτής προχωρούν σε spin-off για να διευκολύνουν την 

διαδικασία της συγχώνευσης, σε περίπτωση που η εξαγοράζουσα 

επιχείρηση ενδιαφέρεται για ένα μόνο συγκεκριμένο τμήμα της 

επιχείρησης. Για την κατηγορία αυτή παρατηρούνται σημαντικές 

θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα λόγω του γεγονότος ότι οι ανακοινώσεις 

αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και στοιχεία για επικείμενες 

συγχωνεύσεις. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό κατά πόσο οι
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υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι αποτέλεσμα του spin-off ή της 

ανακοίνωσης της συγχώνευσης.

> Εξειδίκευση. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να επιστρέψουν στις βασικές τους δραστηριότητες. Για το 

σκοπό αυτό προχωρούν στην αποεπένδυση όλων των περιουσιακών 

τους στοιχείων που δε σχετίζονται άμεσα με αυτές. Οι επιχειρήσεις 

που προβάλουν την αιτιολογία αυτή για την πραγματοποίηση των 

spin-offs, απολαμβάνουν τις υψηλότερες υπερβάλλουσες αποδόσεις.

> Νομικοί και άλλοι εξωτερικοί λόγοι. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας 

αυτής, προβάλουν κάποιους νομικούς ή άλλους λόγους που 

σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 

δραστηριότητες τους, για το διαχωρισμό των θυγατρικών από τις 

μητρικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής είναι οι 

μοναδικές που απολαμβάνουν αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

κατά την ανακοίνωση των spin-offs.

> Άλλοι λόγοι ή χωρίς λόγο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν προέβαλαν κάποιο συγκεκριμένο λόγο για 

την αποεπένδυση ή ο λόγος που προέβαλαν δεν εμφανιζόταν τόσο 

συχνά ώστε να διαμορφώσει μια νέα κατηγορία. Οι επιχειρήσεις της 

κατηγορίας αυτής, απολαμβάνουν θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, 

το μέγεθος των οποίων είναι ανάλογο με το μέσο όρο των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων των επιχειρήσεων των τριών 

προηγούμενων κατηγοριών.

Γίνεται λοιπόν φανερό, από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, ότι η ανακοίνωση επικείμενων spin-offs, σε γενικές 

γραμμές, οδηγεί στην δημιουργία υπερβαλλουσών αποδόσεων των 

μετοχών των επιχειρήσεων που πρόκειται να προχωρήσουν σε τέτοιες 

δραστηριότητες. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την επίδραση που έχει
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στην αξία μιας επιχείρησης, η ανακοίνωση για την πώληση ενός 

τμήματός της σε τρίτους.

6.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ SELL- 
OFFs ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

6.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να 

προχωρήσει στην αποεπένδυση κάποιων περιουσιακών της στοιχείων 

είναι τα sell-offs. Με τον τρόπο αυτό η μητρική επιχείρηση προχωράει 

στην πώληση ενός μέρους των περιουσιακών της στοιχείων σε μια άλλη 

επιχείρηση. Το μέρος αυτό των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι 

μια θυγατρική επιχείρηση, μια γραμμή παραγωγής ή ένα τμήμα της 

επιχείρησης.

Όπως είδαμε παραπάνω, η πραγματοποίηση ενός spin-off, είναι 

μια απόφαση με σκοπό τη μεταφορά περιουσίας από τους ομολογιούχους 

προς τους μετόχους της επιχείρησης, την εξάλειψη αρνητικών συνεργιών 

κ.α.. Η πραγματοποίηση ενός sell-off, αντίθετα, θεωρείται μια καθαρά 

επενδυτική απόφαση της διοίκησης, που αφορά επένδυση με θετική ΚΠΑ 

και αποσκοπεί στη βελτίωση της θέσης των μετόχων της επιχείρησης. 

Εξάλλου είναι αποδεκτή η υπόθεση ότι η διοίκηση της επιχείρησης 

ενεργεί πάντα προς το συμφέρον των μετόχων.

Η παραπάνω υπόθεση φαίνεται λογική για την περίπτωση των sell- 

offs για δύο κυρίως λόγους : Πρώτον, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνουν 

μεγάλη δημοσιότητα. Έτσι εάν οι αποφάσεις αυτές οδηγούν στη μείωση 83

83 P.C.Jain, "The Effect of Voluntary Sell-off Announcements on Shareholder Wealth", The Journal of 
Finance, Vol. XL, No 1, (March 1985), pp. 209-224.
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της περιουσίας των μετόχων, αυτοί θα επιδιώξουν την αντικατάσταση 

της διοίκησης. Δεύτερον, για αποφάσεις που αφορούν sell-offs συνήθως 

απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των μετόχων.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα κίνητρα που μπορούν να 

οδηγήσουν μια επιχείρηση στην πώληση ενός τμήματος των 

περιουσιακών της στοιχείων.
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6.3.2 Κίνητρα για την πραγματοποίηση sell-offs.

Υπάρχουν πολλά πιθανά σενάρια τα οποία μπορούν να οδηγήσουν 

την διοίκηση μιας επιχείρησης στην απόφαση για την πραγματοποίηση 

ενός sell-off. Κάποια από τα σενάρια αυτά, έχουν ως αποτέλεσμα τη 

διοχέτευση στην αγορά θετικών πληροφοριών για την επιχείρηση και 

κάποια αρνητικών.

Τα κίνητρα που διοχετεύουν θετικές πληροφορίες και που κατά 

συνέπεια θα πρέπει να οδηγούν στην θετική αντίδραση των επενδυτών
. 84είναι :

> To sell-off μπορεί να θεωρηθεί ως προπομπός μιας μερικής 

συγχώνευσης. Πολλές φορές κάποιο τμήμα της επιχείρησης έχει 

μεγαλύτερη αξία για μια άλλη επιχείρηση παρά για την ίδια. Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να είναι προς το συμφέρον των μετόχων η 

πώληση του τμήματος αυτού.

> Προσπάθεια για μεταφορά περιουσίας από τους ομολογιούχους 

προς τους μετόχους της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους τα οποία προέρχονται από 

την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Η διανομή αυτή των 84

84 P.C.Jain, "The Effect of Voluntary Sell-off Announcements on Shareholder Wealth", The Journal of 
Finance, Vol. XL, No 1, (March) 1985, pp. 209-224.
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μερισμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή μείωση των 

πληρωμών προς τους ομολογιούχους, γεγονός που συνεπάγεται μια 

μεταφορά περιουσίας από τους ομολογιούχους προς τους μετόχους.

Από την άλλη πλευρά τα κίνητρα που διοχετεύουν αρνητικές 

πληροφορίες και που κατά συνέπεια θα πρέπει να οδηγούν στην αρνητική 

αντίδραση των επενδυτών, είναι :

> Πώληση ζημιογόνων τμημάτων. Οι επιχειρήσεις συχνά προχωρούν 

στην πώληση κάποιων τμημάτων που δεν συνεισφέρουν στην 

κερδοφορία τους.

> Μείωση της διαφοροποίησης. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

για το σκοπό αυτό πωλούν τα τμήματα ή τον παραγωγικό εξοπλισμό 

που δε συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες αυτές.

> Βελτίωση της ρευστότητας. Πολλές επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, προχωρούν στην πώληση 

κάποιων τμημάτων τους με σκοπό τη δημιουργία ταμειακών εισροών.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τα κίνητρα αυτά διοχετεύουν άλλοτε 

θετικές και άλλοτε αρνητικές πληροφορίες οι οποίες αποτελούν 

αντίστοιχα "καλά νέα" ή "κακά νέα" για την επιχείρηση. Τα νέα αυτά 

μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά είτε ταυτόχρονα είτε όχι. Στην 

περίπτωση που δε διοχετεύονται ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, τα 

"κακά νέα" θα οδηγήσουν στη δημιουργία αρνητικών υπερβαλλουσών 

αποδόσεων ενώ τα "καλά νέα" στη δημιουργία θετικών. Στο ενδιάμεσο 

διάστημα θα παρατηρούνται κανονικές αποδόσεις. Στην περίπτωση της 

ταυτόχρονης ανακοίνωσης, το καθαρό αποτέλεσμα στις αποδόσεις των 85
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85G.J. Alexander, P.G. Benson, J.M.Kampmeyer, "Investigating the Valuation Effects of Announcements 
of Voluntary Corporate Selloffs", The Journal of Finance, Vol. XXXIX, No 2, (June) 1984, pp. 503- 
517 και P.C.Jain, "The Effect of Voluntary Sell-off Announcements on Shareholder Wealth", The 
Journal of Finance, Vol. XL, No 1, (March) 1985, pp. 209-224.
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μετοχών είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Παρ' όλα αυτά 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες που εξέτασαν την συμπεριφορά 

των τιμών των μετοχών στην ταυτόχρονη ανακοίνωση "καλών" και 

"κακών νέων".
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6.3.3 Η επίδραση της ανακοίνωσης των sell-offs στην 
αξία της επιχείρησης.

ο/

Οι Alexander, Benson και Kampmeyer (1984) χρησιμοποίησαν 

ένα δείγμα από 53 sell-offs που ανακοινώθηκαν την περίοδο 1964 - 

1973, για να μελετήσουν την αντίδραση των τιμών των μετοχών των 

επιχειρήσεων στις ανακοινώσεις αυτές. Τα βασικά συμπεράσματα από τη 

στατιστική μελέτη ήταν τα εξής:

> Η ανακοίνωση ενός sell-off έχει μια ελαφριά θετική επίδραση στις 

τιμές των μετοχών. Μια πιθανή εξήγηση για το συμπέρασμα αυτό 

είναι ότι πολλές φορές η ανακοίνωση για sell-off ακολουθεί μετά από 

κάποια αρνητικά νέα για την επιχείρηση. Έτσι μειώνεται η θετική 

επίδραση που θα είχε από μόνη της η ανακοίνωση για την πώληση 

των περιουσιακών στοιχείων. Μια δεύτερη πιθανή εξήγηση προκύπτει 

από την υπόθεση ότι η αγορά για τα sell-offs είναι τέλεια 

ανταγωνιστική. Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ότι όταν οι αγορές για 

Σ&Ε είναι τέλεια ανταγωνιστικές, η ΚΠΑ για την εξαγοράζουσα 

επιχείρηση είναι μηδενική. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και στην 

περίπτωση των sell-offs και κατά συνέπεια να μην έχει σημαντική 

επίδραση στις τιμές των μετοχών. 86

86G.J. Alexander, Ρ.G.Benson, J.Μ.Kampmeyer, "Investigating the Valuation Effects of Announcements 
of Voluntary Corporate Selloffs", The Journal of Finance, Vol. XXXIX, No 2, (June) 1984, pp. 503- 
517.
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> Τα sell-offs συνήθως ανακοινώνονται μετά από μια περίοδο όπου οι 

τιμές των μετοχών παρουσιάζουν αρνητικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι ανακοινώνονται μετά από την 

δημοσίευση άλλων αρνητικών για την επιχείρηση πληροφοριών.

Την ίδια έρευνα πραγματοποίησε και ο Jain (1985) , 

χρησιμοποιώντας όμως ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα (πάνω από 1000 

περιπτώσεις) από sell-offs που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1976 - 

1978. Σε αυτήν την έρευνα, ο συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

η ανακοίνωση των sell-offs έχει ως αποτέλεσμα θετικές και 

στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις των τιμών των 

μετοχών, κυρίως την δεύτερη και την τελευταία ημέρα πριν από την 

ανακοίνωση.
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6.4 SELL-OFF ή SPIN-OFF;

88 ' ,Ο Rosenfeld (1984) πραγματοποίησε μια έρευνα με την οποία 

εξέτασε την επίδραση τόσο των spin-offs όσο και των sell-offs στην αξία 

της επιχείρησης και διαπίστωσε ότι οι επιδράσεις των δύο αυτών 

γεγονότων είναι παρόμοιες για το χρονικό διάστημα των παρατηρήσεων 

(61 ημέρες). Παρατηρήθηκαν όμως σημαντικές διαφορές για τα χρονικά 

διαστήματα "-10 έως -2" και "-1 έως 0". Στο πρώτο διάστημα τα spin

offs παρουσιάζουν διπλάσιες υπερβάλλουσες αποδόσεις από τα sell-offs 

ενώ στο δεύτερο διάστημα η διαφορά αυτή αυξάνεται ακόμη 

περισσότερο. Από την ημέρα +10 και μετά παρατηρείται μια μειωτική 87 88 89

87 P.C.Jain, "The Effect of Voluntary Sell-off Announcements on Shareholder Wealth", The Journal of 
Finance, Vol. XL, No 1, (March) 1985, pp. 209-224.
88 J.D.Rosenfeld, "Additional Evidence on the Relation Between Divestiture Announcements and 
Shareholder Wealth", The Journal of Finance, Vol. XXXIX, No 5, (December) 1984, pp. 1437-1448.
89 Με συμβολίζονται οι ημέρες πριν την ανακοίνωση και με "+" οι ημέρες μετά την ανακοίνωση. Η 
ημέρα της ανακοίνωσης συμβολίζεται με "0".
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τάση των υπερβαλλουσών αποδόσεων στην περίπτωση των spin-offs και 

μια αυξητική στην περίπτωση των sell-offs. Εφόσον γίνεται αποδεκτή η 

υπόθεση της αποτελεσματική αγοράς, σύμφωνα με την οποία οι 

πληροφορίες ενσωματώνονται άμεσα και εξολοκλήρου στις τιμές των 

μετοχών, η περίοδος "-10 έως 0" θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αξιόπιστη 

για να εντοπιστεί η επίδραση της ανακοίνωσης στις τιμές των μετοχών.

Με βάση όλα τα παραπάνω ο συγγραφέας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση των spin-offs έχει ισχυρότερη θετική 

επιρροή στις τιμές των μετοχών σε σχέση με τα sell-offs. Αυτό όμως 

δε σημαίνει ότι γενικά μια στρατηγική spin-off είναι καλύτερη από μια 

στρατηγική sell-off. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για την επιλογή της βέλτιστης λύσης όπως π.χ. το 

γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα spin-offs, τα sell-offs έχουν ως 

αποτέλεσμα την εισροή ρευστών στην επιχείρηση.
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6.5 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

6.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μια 

επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην αποεπένδυση κάποιων 

περιουσιακών της στοιχείων, είναι και ο τερματισμός της λειτουργίας 

μιας παραγωγικής μονάδας. Οι σπουδαιότεροι από τους λόγους που 

μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στην απόφαση να κλείσει κάποια 

από τις παραγωγικές της μονάδες είναι:
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> Η λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας δεν είναι 

κερδοφόρα.

> Η επιχείρηση επιθυμεί τη συγκέντρωση των παραγωγικών της 

διαδικασιών σε μια γεωγραφική περιοχή.

> Μια πιθανή ρήξη ή διαμάχη μεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζομένων.

> Κάποιοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που εμποδίζουν ή κάνουν μη 

κερδοφόρα τη λειτουργία της μονάδας.

Σε γενικές γραμμές οι λόγοι που οδηγούν τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων σε κλείσιμο μιας παραγωγικής μονάδας, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη διοχέτευση αρνητικών πληροφοριών για την επιχείρηση, 

στην αγορά.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η ανακοίνωση για το κλείσιμο μιας 

παραγωγικής μονάδας, διοχετεύει πληροφορίες στην αγορά όχι μόνο για 

τη μονάδα που πρόκειται να τερματίσει τη λειτουργία της αλλά για 

ολόκληρη την επιχείρηση.

Από χρηματοοικονομική άποψη η απόφαση για το κλείσιμο μιας 

παραγωγικής μονάδας μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Εάν η

προεξοφλημένη αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

από την μονάδα, είναι μικρότερη από την Παρούσα Αξία (ΠΑ) των 

αναμενόμενων ταμειακών εισροών από το κλείσιμό της, τότε η απόφαση 

αυτή θα αυξήσει την αξία της επιχείρησης. Παρόλα αυτά η αντίδραση της 

αγοράς δεν εξαρτάται μόνο από την ΚΠΑ της απόφασης για κλείσιμο της 

παραγωγικής μονάδας, αλλά και από τις πληροφορίες που διοχετεύονται 

μαζί με την ανακοίνωση.

Εάν η αγορά έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την αξία της 

μονάδας που πρόκειται να κλείσει, τότε λογικά θα παρατηρούνταν 

θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την ανακοίνωση, αφού η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
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απόφαση αυτή αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, 

εάν οι επενδυτές δεν ήταν πλήρως ενημερωμένοι για τη ζημιογόνο 

λειτουργία της μονάδας ή δεν κατανοούσαν τον τρόπο με τον οποίο το 

κλείσιμο της μονάδας επηρεάζει την αξία της επιχείρησης, οι μετοχές θα 

παρουσίαζαν αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις ακόμη και αν η 

απόφαση είχε θετική ΚΠΑ. Επίσης η ανακοίνωση μπορεί να αποκαλύπτει 

ότι η επιχείρηση δεν έχει ευκαιρίες ανάπτυξης ή πιθανότητες για την 

πραγματοποίηση μελλοντικών ταμειακών εισροών. Στην περίπτωση αυτή 

και πάλι θα ανέμενε κανείς, οι μετοχές να παρουσιάσουν αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Επιπλέον, εάν οι επενδυτές πιστεύουν ότι η 

διοίκηση έχει λάβει μια λανθασμένη επενδυτική απόφαση που έχει ως 

συνέπεια το κλείσιμο μιας κερδοφόρας παραγωγικής μονάδας, η 

αντίδραση θα είναι και πάλι αρνητική.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε δύο έρευνες οι οποίες προσπάθησαν 

να δώσουν μια απάντηση στο ερώτημα του πώς αντιδρά η αγορά στην 

ανακοίνωση της απόφασης μιας επιχείρησης να κλείσει μια παραγωγική 

της μονάδα.
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6.5.2 Η επίδραση της ανακοίνωσης του κλεισίματος μιας 
παραγωγικής μονάδας στην αξία της επιχείρησης.

Οι Blackwell, Marr και Spivey (199Θ)90, συγκέντρωσαν ένα δείγμα 

από 286 ανακοινώσεις που αφορούσαν αποφάσεις επιχειρήσεων για τον 

τερματισμό της λειτουργίας μιας παραγωγικής τους μονάδας και που 

πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1980 - 1984. Από την στατιστική 

μελέτη του δείγματός τους, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα

90 D.W.Blackwell, Μ.W.Marr, Μ.F.Spivey, "Plant-closing Decisions and the Market Value of the 
Firm", Journal of Financial Economics 29, (1990), pp. 277-288.
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ότι η αγορά αντιδρά αρνητικά στην ανακοίνωση του κλεισίματος 

μιας παραγωγικής μονάδας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις 

που προχωρούν σε τέτοιες ανακοινώσεις έχουν μικρότερες αποδόσεις 

από τη μέση απόδοση του κλάδου. Σε γενικές γραμμές οι αποδόσεις 

αυτές παρουσιάζουν μια μικρή βελτίωση μετά την ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στα εξής:

> Η ανακοίνωση του κλεισίματος μιας παραγωγικής μονάδας συνδέεται 

με συνεχώς μειούμενες αποδόσεις. Οι αποδόσεις αυτές παρουσιάζουν 

μια μικρή βελτίωση μετά την ανακοίνωση.

> Ο λόγος που φαίνεται να οδηγεί σε ανακοινώσεις αυτού του είδους, 

είναι το γεγονός ότι η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί την 

παραγωγική μονάδα μη κερδοφόρα.

> Δεν παρέχεται υποστήριξη στην υπόθεση ότι η πώληση μιας 

παραγωγικής μονάδας γίνεται για να βοηθήσει μια επικείμενη 

συγχώνευση ή εξαγορά.

> Κατά την περίοδο της ανακοίνωσης (ημέρες 0 και +1) παρατηρούνται 

μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές, αρνητικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις.

>- Το δείγμα διαχωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με του λόγους 

που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στο κλείσιμο μιας μονάδας (βλέπε 

παραπάνω). Στις ομάδες που δήλωσαν ως αιτία την συγκέντρωση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε μια περιοχή και τις διαμάχες 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων καθώς και στην ομάδα που δε 

δήλωσε καμία αιτία, παρατηρήθηκαν αρνητικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις, όχι όμως στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα οι αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις της ομάδας που δήλωσε ως αιτία ότι η 

μονάδα δεν ήταν αποδοτική, ήταν στατιστικά σημαντικές.
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> Συμπερασματικά η έρευνα μπορεί να δώσει δύο εξηγήσεις για τα 

παραπάνω αποτελέσματα: Πρώτον, οι ανακοινώσεις για το κλείσιμο 

μιας παραγωγικής μονάδας, αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες για τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές της επιχείρησης καθώς και για τις 

επενδυτικές της ευκαιρίες. Δεύτερον, οι επενδυτές φαίνεται ότι 

πιστεύουν ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που προχωρούν σε 

τέτοιες ανακοινώσεις, λαμβάνουν μη κερδοφόρες επενδυτικές 

αποφάσεις.

Μια παρόμοια έρευνα πραγματοποίησαν και οι Gombola και 

Tsetsekos (1992)91, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα δείγμα από 282 

ανακοινώσεις τερματισμού της λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας. 

Η στατιστική μελέτη του δείγματος αυτού έδωσε παρόμοια 

αποτελέσματα με αυτά της προηγούμενης έρευνας. Επιβεβαιώθηκαν 

δηλαδή οι αρνητικές υπερβάλλουσες αποδόσεις ως αποτέλεσμα των 

ανακοινώσεων του κλεισίματος μιας παραγωγικής μονάδας.

Επιπλέον οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι 

ανακοινώσεις αποκαλύπτουν πληροφορίες όχι μόνο για τη συγκεκριμένη 

παραγωγική μονάδα, αλλά για ολόκληρη την επιχείρηση. Επίσης το 

μέγεθος των αρνητικών αποδόσεων, σχετίζεται θετικά με το μέγεθος των 

μονάδων που κλείνουν και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Τέλος για 

μονάδες που αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο τμήμα της επιχείρησης ή 

που λειτουργούν "περιφερειακά" σε σχέση με τις δράστηριότητές της, η 

αντίδραση της αγοράς δεν είναι έντονη ούτε σημαντική.
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91 Μ.J.Gombola, G.P.Tsetsekos, "The information content of plant closing announcements: Evidence 
from financial profiles and the stock price reaction". Financial management 21, (Summer 1992), pp.
31-40
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6.6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

6.6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Μια μορφή παραίτησης από την πραγματοποίηση μιας επένδυσης 

είναι και ο τερματισμός έργου (project termination). Η μορφή αυτή 

αποεπένδυσης είναι παρόμοια με τα sell-offs με την βασική διαφορά ότι 

τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το έργο, παραμένουν στην 

επιχείρηση και δεν πωλούνται.

Η επιχείρηση θα πρέπει να παραιτείται και να τερματίζει ένα έργο, 

όταν η ΚΠΑ των αναμενόμενων ταμειακών ροών αν το έργο τερματιστεί 

είναι μεγαλύτερη από την ΚΠΑ των αναμενόμενων ταμειακών ροών αν 

το έργο συνεχιστεί τουλάχιστον για μια ακόμη περίοδο. Πολλές φορές 

όμως παρατηρείται το φαινόμενο η διοίκηση της επιχείρησης (σε 

αντίθεση με την υπόθεση της συμπεριφοράς της διοίκησης, που θα δούμε 

παρακάτω) να μην είναι διατεθειμένη να τερματίσει κάποια επένδυση, 

λόγω των πολλών ετών και των μεγάλων κεφαλαίων που έχουν ήδη 

δαπανηθεί, ακόμη και αν συνειδητοποιούν ότι η επένδυση δεν είναι 

κερδοφόρα.

Για να μπορέσει να μελετηθεί η αντίδραση των τιμών των μετοχών 

στην ανακοίνωση του τερματισμού ενός έργου, θα πρέπει να γίνει πρώτα 

μια ανάλυση των προσδοκιών των επενδυτών. Πράγματι οι αλλαγές στις 

τιμές των μετοχών προέρχονται από τις αλλαγές στις προσδοκίες των 

επενδυτών. Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να απαντηθούν είναι "ποιες 

είναι οι προσδοκίες των μετόχων πριν από την ανακοίνωση του
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τερματισμού ενός έργου" και "πώς θα μεταβληθούν οι προσδοκίες των 

μετόχων από την ανακοίνωση".

Στις ερωτήσεις αυτές προσπάθησε να δώσει απάντηση η έρευνα 

που θα εξετάσουμε παρακάτω.

6.6.2 η επίδραση της ανακοίνωσης της εγκατάλειψης 
ενός έργου στις τιμές των μετοχών της επιχείρησης.

09
Οι Statman και Sepe (1989) πραγματοποίησαν μια έρευνα με την 

οποία προσπάθησαν να εξετάσουν την επίδραση που έχει η ανακοίνωση 

του τερματισμού ενός έργου στην χρηματιστηριακή αξία της 

επιχείρησης. Δύο είναι οι βασικές υποθέσεις που προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν αν ισχύουν:

ΐ. Η κανονιστική υπόθεση. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, ένα έργο 

τερματίζεται όταν η συνέχισή του έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη 

ΚΠΑ από ότι ο τερματισμός του.

ii. Η υπόθεση της συμπεριφοράς της διοίκησης. Πολλές φορές η 

διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πότε η ΚΠΑ από τη 

συνέχιση του έργου πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα από την ΚΠΑ 

από την διακοπή του. Άλλες πάλι φορές μπορεί να το 

αντιλαμβάνεται, αρνείται όμως να αποδεχθεί ότι πρέπει να διακόψει 

μια επένδυση για την οποία έχει δαπανηθεί τόσος χρόνος και χρήμα 

και ελπίζει ότι στο μέλλον η επένδυση θα μετατραπεί σε κερδοφόρα. 

Το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές είναι να σπαταλούνται 

επιπλέον χρήματα. 92

92 Μ.Statman, J.F.Sepe, "Project Termination Announcements and the Market Value of the Firm", 
Financial Management, (Winter) 1989, pp.74-81.
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Οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 111 ανακοινώσεων, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές εκλαμβάνουν τις 

ανακοινώσεις για τερματισμό ενός έργου ως "καλά νέα". Πράγματι, 

κατά την περίοδο της ανακοίνωσης, διαπιστώθηκαν θετικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών των επιχειρήσεων που έχουν 

προχωρήσει σε αυτές. Μάλιστα, οι αποδόσεις αυτές παρουσιάζονται 

κατά πολύ υψηλότερες, στις περιπτώσεις που η μη ικανοποιητική 

απόδοση του έργου είχε γίνει γνωστή στους επενδυτές πριν από την 

ανακοίνωση του τερματισμού του.

Τέλος η έρευνα παρείχε υποστήριξη στην υπόθεση της 

συμπεριφοράς της διοίκησης (υπό τον όρο ότι οι επενδυτές ήταν πλήρως 

ενημερωμένοι για την αποδοτικότητα του έργου), ενώ αντίθετα δεν 

παρείχε υποστήριξη στην κανονιστική υπόθεση.
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6.7 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Σύμφωνα με μια άποψη που επικρατεί στη βιβλιογραφία, το 

ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι το σημαντικότερο 

περιουσιακό της στοιχείο. Συνεπώς οι απολύσεις θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως μια μορφή αποεπένδυσης.

Μια απόφαση για την πραγματοποίηση απολύσεων, είναι μια από 

τις πολλές πράξεις της επιχείρησης που μπορεί να συνδεθεί είτε με την 

αύξηση είτε με τη μείωση της κερδοφορίας ή ακόμη και της αξίας της 

επιχείρησης. Όταν οι επενδυτές παρατηρούν τέτοιες κινήσεις, ψάχνουν 

για "σημάδια" που θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν την επίδρασή τους 

στην αξία της επιχείρησης.
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Μια απόφαση για την πραγματοποίηση απολύσεων μπορεί να 

συνδέεται είτε με αύξηση, είτε με μείωση της αξίας της επιχείρησης. 

Απολύσεις που γίνονται εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά, όπως μείωση της ζήτησης ή αύξηση των τιμών 

των πρώτων υλών, θα πρέπει να συνδέονται με μειώσεις στις πωλήσεις 

και στην κερδοφορία. Συνεπώς οι ανακοινώσεις που περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για τέτοιες δυσμενείς συνθήκες, θα έχουν ως αποτέλεσμα 

την μείωση της αξίας της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, η 

ανακοίνωση μη αναμενόμενων απολύσεων οι οποίες γίνονται για λόγους 

αύξησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης, θα πρέπει να συνδέονται 

με αυξήσεις στις πωλήσεις και με βελτίωση της κερδοφορίας και άρα να 

οδηγούν σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης.

Την αντίδραση αυτή των επενδυτών στην ανακοίνωση 

πραγματοποίησης απολύσεων ερεύνησαν οι Palmon, Sun και Tang 

(1997)93 χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 140 ανακοινώσεις απολύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 1982 - 1990. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που 

ανακοινώνουν απολύσεις λόγω των δυσμενών συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά, παρουσιάζουν αρνητικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις. Αντίθετα, θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που ανακοινώνουν απολύσεις, λόγω της 

προσπάθειάς τους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης.

Το τελευταίο αυτό αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, αφού καμία ποτέ δεν 

διαπίστωσε, σε καμία περίπτωση, θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Η
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93 Ο.Palmon, H.L.Sun, A.Ρ.Tang, "Layoff Announcements: Stock Market Impact and Financial
Performance", Financial Management, Vol. 26, No 3, (Autumn) 1997, pp. 54 - 68.
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διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγγραφείς στην έρευνά τους 

αυτή, έλαβαν υπόψη τους και τα δύο κομμάτια πληροφοριών που 

περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις των απολύσεων. Το πρώτο κομμάτι 

αφορά τις απολύσεις αυτές καθαυτές ενώ το δεύτερο αφορά άλλες 

πληροφορίες που βοηθούν στην πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας 

της επιχείρησης. Έτσι οι θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, 

δικαιολογούνται από την άποψη ότι οι απολύσεις θεωρούνται ως ένα 

αποτελεσματικό μέτρο μείωσης του κόστους παραγωγής και άρα 

αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησης.
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6.8 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι έρευνες που εξετάσαμε παραπάνω, επικεντρώνονται στην 

αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στις ανακοινώσεις 

αποεπενδύσεων σε σχέση με τις μετοχές των επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν τις αποεπενδύσεις αυτές. Οι Sicherman και Pettway 

(1987)94 μελέτησαν την αντίδραση των τιμών των μετοχών των 

επιχειρήσεων που αγοράζουν τα αποεπενδυμένα περιουσιακά στοιχεία 

άλλων επιχειρήσεων.

Η αγορά αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως μερική εξαγορά μιας επιχείρησης. Όπως είδαμε σε 

προηγούμενο τμήμα της εργασίας αυτής, οι έρευνες που εξέτασαν την 

επίδραση των Σ&Ε στην αξία της επιχείρησης, έδειξαν ότι οι μέτοχοι των 

εξαγοραζουσών επιχειρήσεων, δεν επωφελούνται, κατά μέσο όρο, από 

τις εξαγορές. Συμβαίνει όμως το ίδιο και με την αγορά περιουσιακών

94 N.W.Sicherman, R.Η.Pettway, "Acquisition of Divested Assets and Shareholders' Wealth", The
Journal of Finance, Vol. XLII, No 5, (December) 1987, pp. 1261 - 1273.
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στοιχείων στην αποεπένδυση των οποίων έχουν προχωρήσει άλλες 

επιχειρήσεις;

Επίσης η αγορά αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια νέα επένδυση για την επιχείρηση που την 

πραγματοποιεί. Υποθέτοντας λοιπόν ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιεί 

επενδύσεις με θετική ΚΠΑ, είναι φυσικό να αναμένεται θετική (ή 

τουλάχιστον όχι αρνητική) αντίδραση των τιμών των μετοχών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά το σύνολο του 

δείγματος (147 αγορές αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων), ήταν 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών για τις Σ&Ε. Οι τιμές των 

μετοχών των επιχειρήσεων που αγοράζουν αποεπενδυμένα 

περιουσιακά στοιχεία, παρουσιάζουν θετικές όχι όμως στατιστικά 

σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Δηλαδή όπως και στην 

περίπτωση των Σ&Ε έτσι και σε αυτή την περίπτωση δε φαίνεται οι 

μέτοχοι να επωφελούνται ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια οι ερευνητές διαχώρισαν το δείγμα τους με βάση 

κάποια χαρακτηριστικά και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα τα 

οποία δεν ήταν πάντοτε σύμφωνα με το παραπάνω αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένα:

> Στις περιπτώσεις που τα αποεπενδυμένα περιουσιακά στοιχεία, 

σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 

παρατηρούνται σημαντικές θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. 

Αντίθετα όταν δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 

παρατηρούνται πότε θετικές και πότε αρνητικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις.

> Οι θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις από την απόκτηση σχετικών 

αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν συσχετίζονται με
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σημαντική αύξηση του συστηματικού ή του μη-συστηματικού 

κινδύνου.

> Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πωλήτριες επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε αδύνατη διαπραγματευτική θέση, συνεπάγεται 

μεγαλύτερα οφέλη για τους μετόχους από ότι η αγορά από 

επιχειρήσεις με ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Γίνεται λοιπό φανερό ότι, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις Σ&Ε, 

πολλές φορές η αγορά αποεπενδυμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί 

να οδηγήσει στην πραγματοποίηση στατιστικά σημαντικών θετικών 

υπερβαλλουσών αποδόσεων.

6.9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Η Αποεπένδυση αποτελεί μια μείωση των παραγωγικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και μπορεί να επιτευχθεί με 

διάφορους τρόπους οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι το spin-off, το 

sell-off, το κλείσιμο μιας παραγωγικής μονάδας και η εγκατάλειψη 

έργου.

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και που έχουν 

εντοπίσει την επίδραση που έχει η ανακοίνωση αυτών των μορφών 

αποεπενδύσεων στην χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης.

Σε σχέση με τα spin-offs και τα sell-offs διαπιστώθηκε ότι σε 

γενικές γραμμές η ανακοίνωση τους συνδέεται με θετική και στατιστικά 

σημαντική αντίδραση των τιμών των μετοχών.

Όσον αφορά το κλείσιμο μιας παραγωγικής μονάδας οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι η αγορά αντιδρά αρνητικά στην ανακοίνωση μιας 

τέτοιας ενέργειας. Τέλος οι επενδυτές εκλαμβάνουν τις ανακοινώσεις για 

τερματισμό ενός έργου ως "καλά νέα".
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7.1ειςαγωγη.

Όπως είδαμε στα προηγούμενα τμήματα της εργασίας αυτής, 

κάποιες επενδυτικές αποφάσεις οδηγούν σε αρνητική αντίδραση της 

αγοράς ενώ κάποιες άλλες σε θετική. Μια πιθανή εξήγηση είναι το ότι η 

αντίδραση της αγοράς εξαρτάται τόσο από το είδος της επενδυτικής 

απόφασης όσο και από τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνουν οι 

ανακοινώσεις των επενδύσεων αυτών. Οι Chan, Gau και Wang (1995)95 

μελέτησαν εμπειρικά την παραπάνω πιθανότητα εξετάζοντας τις 

περιπτώσεις της αλλαγής τοποθεσίας της επιχείρησης.

Εξέτασαν αυτού του είδους τις επενδυτικές αποφάσεις για δύο 

κυρίως λόγους:

ΐ. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την αλλαγή τοποθεσίας 

ολόκληρων υποκαταστημάτων, των διοικητικών εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης, παραγωγικών μονάδων κ.α.. Λόγω των πολλών αυτών 

ειδών αλλαγής τοποθεσίας, η μελέτη αυτού του είδους των 

επενδυτικών αποφάσεων, επιτρέπει τους ερευνητές να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα για το πώς το είδος της επένδυσης, καθώς και το 

τμήμα της επιχείρησης το οποίο εμπλέκεται στις διαδικασίες αυτές, 

επηρεάζει την αντίδραση της αγοράς, 

ίί. Η απόφαση μιας επιχείρησης για την αλλαγή της τοποθεσίας της, 

μπορεί να οδηγήσει είτε στην επέκταση των εργασιών και της 

παραγωγικής της δυναμικότητας, είτε στην μείωση τους και τη 

μείωση των εγκαταστάσεών της. Συνεπώς στην πρώτη περίπτωση,

95 S.Η.Chan, G.W.Gau, K.Wang, "Stock Market Reaction to Capital Investment Decisions: Evidence 
from Business Relocations", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 30, No 1, March 
1995, pp. 81-100.
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είναι λογικό να παρατηρηθεί μια θετική αντίδραση της αγοράς, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση μια αρνητική.

Όσον αφορά τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν μια 

επιχείρηση στην απόφαση για την αλλαγή της τοποθεσίας της, οι 

συγγραφείς διέκριναν τις παρακάτω κατηγορίες:

> Επέκταση των εργασιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 

επιχειρήσεις οι οποίες αλλάζουν την τοποθεσία τους για να 

βρίσκονται πιο κοντά στις αγορές στις οποίες απευθύνονται, για να 

επεκταθούν σε νέες αγορές ή για να αυξήσουν την παραγωγική τους 

δυναμικότητα. Οι ανακοινώσεις αυτού του είδους συνήθως 

περιλαμβάνουν θετικές πληροφορίες για τις μελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες της επιχείρησης.

> Μείωση του κόστους ή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες αλλάζουν 

την τοποθεσία τους στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος 

παραγωγής ή να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της 

παραγωγικής τους διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές οι κινήσεις 

αυτές δε φαίνονται να οδηγούν στη μείωση της παραγωγικής 

δυναμικότητας. Επίσης οι ανακοινώσεις αυτού του είδους, δε 

φαίνεται να διοχετεύουν αρνητικές πληροφορίες για τις μελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες της επιχείρησης.

> Μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας ή σταδιακό κλείσιμο 

της επιχείρησης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι 

οποίες σταματούν τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας και 

μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις κάποιας άλλης. Οι ανακοινώσεις 

αυτές περιλαμβάνουν συνήθως πληροφορίες για τη χειροτέρευση 

των συνθηκών παραγωγής ή για την ύπαρξη υπερβάλλουσας 

παραγωγικής δυναμικότητας. Συνεπώς περιλαμβάνουν αρνητικές
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πληροφορίες για τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες της 

επιχείρησης.

> Συνένωση παραγωγικών μονάδων. Τις περισσότερες φορές οι

αποφάσεις αυτού του είδους σχετίζονται με αποφάσεις της 

επιχείρησης για αναδιοργάνωση των λειτουργιών της και συνήθως 

καταλήγουν σε μαζικές απολύσεις. Συνεπώς οι ανακοινώσεις αυτές 

διοχετεύουν πληροφορίες για μείωση των εγκαταστάσεων και της 

παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης και άρα

περιλαμβάνουν αρνητικές πληροφορίες για τις μελλοντικές της 

επενδυτικές ευκαιρίες.

> Άλλοι λόγοι. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις

που αλλάζουν την τοποθεσία τους για λόγους όπως αποφυγή 

εξαγοράς, καλύτερο περιβάλλον εργασίας, αναγκαστική

μετεγκατάσταση λόγω φυσικής καταστροφής ή κυβερνητικής 

ρύθμισης κ.α.. Οι ανακοινώσεις αυτού του είδους δεν 

περιλαμβάνουν ξεκάθαρες πληροφορίες.

> Χωρίς λόγο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δεν 

προβάλουν κάποια ξεκάθαρη αιτιολογία για την αλλαγή της 

τοποθεσίας τους.
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Οι συγγραφείς μελέτησαν την αντίδραση της αγοράς στις 

ανακοινώσεις για αλλαγή τοποθεσίας, ανάλογα με τα κίνητρα που 

οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην απόφαση αυτή και ανάλογα με το είδος 

της μετεγκατάστασης (μιας παραγωγικής μονάδας, ενός τμήματος ή των

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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διοικητικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης). Τα συμπεράσματα της 

έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

> Οι αποφάσεις για μετεγκατάσταση που έχουν ως κίνητρο την 

επέκταση των εργασιών και την μείωση του κόστους παραγωγής, 

συνήθως δεν σχετίζονται με μείωση των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων ή της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. 

Συνεπώς οι ανακοινώσεις αυτές διοχετεύουν θετικές πληροφορίες 

στην αγορά, για τις μελλοντικές ταμειακές εισροές της επιχείρησης. Η 

αγορά αντιδρά θετικά σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις.

> Στις περιπτώσεις που το κίνητρο για την αλλαγή τοποθεσίας είναι η 

μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας ή η συνένωση των 

παραγωγικών διαδικασιών, η αγορά αντιδρά αρνητικά κατά την 

ανακοίνωσή της. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι αρνητικές 

ανεξάρτητα από το είδος μετεγκατάστασης.

> Όταν δεν δίνεται καμία αιτιολογία για την μετεγκατάσταση, η αγορά 

αντιδρά, σε γενικές γραμμές, θετικά στη μετεγκατάσταση των 

διοικητικών εγκαταστάσεων και αρνητικά στη μετεγκατάσταση 

παραγωγικών μονάδων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό αφού από 

το σύνολο των ανακοινώσεων, οι μετεγκαταστάσεις που αφορούσαν 

διοικητικές εγκαταστάσεις είχαν ως κίνητρο την επέκταση των 

δραστηριοτήτων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Από την 

άλλη πλευρά οι μετεγκαταστάσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων 

είχαν ως κίνητρο τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη 

συνένωση των δραστηριοτήτων.

Τέλος οι συγγραφείς εξέτασαν την επιρροή της αγοράς ή της 

πώλησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της αλλαγής των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών κατά την μετεγκατάσταση. Διαπίστωσαν ότι η 

αγορά αντιδρά αρνητικά στις αποφάσεις για μετεγκατάσταση που
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οδηγούν στην κατανάλωση σημαντικών πόρων για την απόκτηση νέων 

εγκαταστάσεων. Σε σχέση με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, η 

έρευνα δεν παρείχε σημαντικές ενδείξεις ότι αυτή αυξάνει την αξία της 

επιχείρησης κατά την ανακοίνωση της μετεγκατάστασης. Τέλος για τις 

περιπτώσεις όπου ταυτόχρονα με τη μετεγκατάσταση πραγματοποιείται 

και αλλαγή στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, παρατηρούνται μικρές 

αρνητικές, όχι όμως στατιστικά σημαντικές, υπερβάλλουσες αποδόσεις.
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7.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Είδαμε από την έρευνα των Chan, Gau και Wang (1995), ότι η 

ανακοίνωση των επιχειρήσεων για μετεγκατάστασή τους, έχει τα ίδια 

αποτελέσματα με την ανακοίνωση άλλων ειδών επενδύσεων ή 

αποεπενδύσεων. Πράγματι, όταν η ανακοίνωση της μετεγκατάστασης 

διοχετεύει πληροφορίες που δείχνουν ότι αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

της επιχείρησης και άρα μπορεί να θεωρηθεί ως μια επενδυτική 

δραστηριότητα, η αγορά αντιδρά θετικά και παρατηρούνται θετικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Αντίθετα, όταν οι πληροφορίες δείχνουν ότι η 

μετεγκατάσταση ουσιαστικά αποτελεί αποεπένδυση περιουσιακών 

στοιχείων, η αγορά αντιδρά αρνητικά και παρατηρούνται αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

8.1ειςαγωγη.

Στα προηγούμενα τμήματα της εργασίας αυτής, αναλύσαμε έναν 

μεγάλο αριθμό εμπειρικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν για να 

εξετάσουν την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στις 

ανακοινώσεις των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση στρατηγικών 

επενδύσεων. Στο τμήμα αυτό θα εξετάσουμε την αντίδραση των τιμών 

των μετοχών κάποιων ελληνικών επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους 

ανακοινώσεις.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια αξιόπιστα 

συμπεράσματα, αφού για κάτι τέτοιο απαιτείται στατιστική ανάλυση. 

Εδώ απλά παρουσιάζουμε γραφικά την πορεία των τιμών των μετοχών 

επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει στην ανακοίνωση για κάποια 

επένδυση, για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την ανακοίνωση και 6 

μηνών μετά. Επίσης δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα για λόγους όπως:

> Οι ανακοινώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 

περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία, την 

μερισματική πολιτική της επιχείρησης κ.α.. Συνεπώς δεν μπορούμε να 

πούμε με βεβαιότητα ότι η αντίδραση της αγοράς είναι πάντα 

αποτέλεσμα της ανακοίνωσης της επένδυσης.

> Δεν γνωρίζουμε αν την ίδια περίπου χρονική περίοδο η επιχείρηση 

πραγματοποίησε και άλλες ανακοινώσεις, οι οποίες μπορεί να 

επηρέασαν τους επενδυτές.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τις επιφυλάξεις που αναφέραμε παραπάνω, 

στη συνέχεια θα αναλύσουμε μερικές περιπτώσεις από την ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά.

178



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.

8.2.1 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "TITAN”.

Η TITAN είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στον κλάδο των 

Οικοδομήσιμων Υλικών. Στις 22/3/1999 ανακοίνωσε96 την 

πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 15,5 δισ. δρχ. Στην ανακοίνωση 

αναφέρεται ότι οι επενδύσεις αφορούν έργα εκσυγχρονισμού των τριών 

εργοστασίων της επιχείρησης στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρεται ότι οι 

επενδύσεις αποσκοπούν στην μείωση του κόστους παραγωγής. Τέλος 

υπάρχουν κάποια στοιχεία που αφορούν την κερδοφορία και τον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης.

ΣΧΗΜΑ 1:Πορεία της μετοχής της "TITAN"
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Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στα προηγούμενα τμήματα της 

εργασίας, η αγορά θα έπρεπε να αντιδράσει θετικά στην ανακοίνωση 

αυτή, και να παρουσιαστεί μια ανοδική πορεία της τιμής της μετοχής της 

TITAN. Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 1 από τις 22/9/1998 (έξι μήνες πριν 

την ανακοίνωση) μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης η τιμή της μετοχής

96 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 22 Μαρτίου 1999.
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παρουσίαζε μια ανοδική πορεία με κάποιες μικρές αυξομειώσεις. Από 

την ημέρα της ανακοίνωσης και για 1 περίπου μήνα η μετοχή 

παρουσιάζει μια πτωτική πορεία, ενώ αμέσως μετά ξεκινά και πάλι μια 

ανοδική πορεία. Συνεπώς οι επενδυτές δεν αντέδρασαν ώριμα στην 

ανακοίνωση. Υποθέτοντας ότι δε μεσολάβησε κανένα άλλο σημαντικό 

γεγονός, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι επενδυτές αντιλήφθηκαν 

καθυστερημένα (μετά από 1 μήνα) τις πληροφορίες σχετικά με τις 

επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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8.2.2 2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΕΛΒΑΛ".

Στις 7/3/1999 η ΕΛΒΑΛ (βιομηχανία αλουμινίου) προχώρησε 

στην ανακοίνωση της πραγματοποίησης 2 επενδύσεων ύψους 5,8 δισ. 

δρχ. συνολικά. Η πρώτη αφορούσε την εφαρμογή μιας νέας καινοτομικής 

μεθόδου παραγωγής ταινίας αλουμινίου, ενώ η δεύτερη την μετατροπή ή 

την αντικατάσταση υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Στην ανακοίνωση 

γίνεται αναφορά και σε παλαιότερες επενδύσεις της επιχείρησης καθώς 

και στην παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης.

ΣΧΗΜΑ 2:Πορεία της μετοχής της "ΕΛΒΑΛ"

Και στην περίπτωση αυτή όπως και στην προηγούμενη, θα έπρεπε 

να αναμένουμε μια θετική αντίδραση της αγοράς. Όπως βλέπουμε στο 

Σχήμα 2 στο διάστημα 6 μηνών πριν από την ανακοίνωση, η πορεία της 

τιμής της μετοχής παρουσίαζε μια πορεία με σημαντικές αυξομειώσεις. 

Στο διάστημα 2 εβδομάδων περίπου πριν από την ανακοίνωση, 

παρατηρούμε ότι η μετοχή ανέκαμψε μετά από μια σημαντική πτώση.

Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 7 Μαρτίου 1999.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση η τιμή της μετοχής παρουσίασε μια μικρή 

άνοδο και παρέμεινε σταθερή για 2 περίπου εβδομάδες. Σημαντική άνοδο 

παρουσίασε η μετοχή, μόνο μετά από 1 Vi περίπου μήνα από την 

ανακοίνωση. Καταλήγουμε λοιπόν στα ίδια συμπεράσματα με την 

προηγούμενη περίπτωση: η αγορά αργεί αρκετά να απορροφήσει τις 

νέες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μετοχή παρουσίασε μια πολύ 

μεγάλη πτωτική πορεία 4 μήνες μετά την ανακοίνωση, η οποία όμως 

διήρκεσε μόνο για λίγες μέρες, αφού γρήγορα άρχισε να ανακάμπτει. Η 

πτώση αυτή οφείλεται μάλλον σε άλλους παράγοντες ή γεγονότα τα 

οποία δε γνωρίζουμε.
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8.2.3 3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "Chipita".

Την έναρξη επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δις. δρχ., 

ανακοίνωσε στις 23/3/1999 η εταιρεία σνακ και άλλων τροφίμων 

"Chipita International Α.Ε.". Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούσαν στην 

βελτίωση της παραγωγικότητας και του τζίρου και αφορούσαν νέες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Στην ανακοίνωση δίνονταν επίσης 

στοιχεία για τη χρηματοδότηση των έργων η οποία είχε ως εξής: 40% 

χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, 20% από τραπεζικό δανεισμό και 

40% από επιχορήγηση του κράτους.

ΣΧΗΜΑ 3:Πορεία της μετοχής της "CHIPITA"

14000
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Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 3 η περίπτωση της εταιρείας αυτής, 

έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέραμε για την αντίδραση της αγοράς 

στην ανακοίνωση επενδύσεων κεφαλαίου με μακροπρόθεσμα οφέλη για 

την επιχείρηση. Ενώ σε γενικές γραμμές η πορεία της μετοχής της 

’’Chipita" ήταν ανοδική πριν από την ανακοίνωση, παρουσίασε μια

98 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 23 Μαρτίου 1999.
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δραματική πτώση αμέσως μετά από αυτήν. Η πτωτική αυτή πορεία 

διήρκεσε για 1 περίπου μήνα, ενώ αμέσως μετά άρχισε να ανακάμπτει. 

Μόνο 6 μήνες μετά την ανακοίνωση η μετοχή έφτασε στα επίπεδα που 

κυμαίνονταν πριν από την ανακοίνωση. Φαίνεται λοιπόν ότι οι μέτοχοι 

της επιχείρησης αυτής, αποσκοπούσαν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη και 

αντέδρασαν αρνητικά στην απόφαση της διοίκησης να θυσιάσει 

βραχυπρόθεσμα κέρδη για την πραγματοποίηση επενδύσεων με 

μακροπρόθεσμες αποδόσεις για την επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ''____________________________________________________________________
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8.2.4 4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "Flexopack"

Επενδύσεις ύψους 0,99 δισ. δρχ. για την ίδια και 1 δισ. δρχ. για τη 

θυγατρική της "Sporos Α.Ε.", ανακοίνωσε" η εταιρεία πλαστικών 

"Flexopack Α.Ε.Β.Ε." στις 23/3/1999. Η επενδύσεις αφορούσαν την 

εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής.

ΣΧΗΜΑ 4: Πορεία της μετοχής της "FLEXOPACK’

25000
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Σε ολόκληρη την περίοδο 6 μηνών πριν από την ανακοίνωση, η 

πορεία της μετοχής ήταν ελαφρά ανοδική. Αμέσως μετά την 

ανακοίνωση παρατηρούμε ότι η μετοχή παρουσιάζει μια σημαντική 

ανοδική πορεία. Παρόλα αυτά η αντίδραση των επενδυτών δεν ήταν 

άμεση, αφού για ένα διάστημα 2 εβδομάδων γύρω από την ανακοίνωση 

παρατηρείται μια πτωτική τάση.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι στην περίπτωση της "Flexopack" η 

αντίδραση της αγοράς είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα των

99 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 23 Μαρτίου 1999.
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εμπειρικών μελετών που αφορούν την αντίδραση της αγοράς στην 

ανακοίνωση στρατηγικών επενδύσεων.
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8.2.5 5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΧΑΑΚΟΡ".

Ύ1 Ο r r r r r \OQ1η δημιουργία ενός νέου εργοστάσιου ανακοίνωσε στις 

26/3/1999 η ΧΑΛΚΟΡ, το οποίο αναμενόταν να λειτουργήσει 

δοκιμαστικά περίπου τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το κόστος της 

επένδυσης αυτής είχε υπολογιστεί στα 3,5 δισ. δρχ.. Στην ανακοίνωση 

δίνονταν στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του νέου εργοστασίου καθώς 

και για το μέγεθος των εξαγωγών της εταιρείας.

ΣΧΗΜΑ 5: Πορεία της μετοχής της "ΧΑΛΚΟΡ"

Όπως την προηγούμενη περίπτωση έτσι και σε αυτήν, η αντίδραση 

της αγοράς είναι σύμφωνη με τα όσα έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα 

τμήματα της εργασίας. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα από την 

ανακοίνωση, η τιμή της μετοχής αρχίζει να κινείται ανοδικά. Αξίζει 

να σημειώσουμε ότι η τιμή της μετοχής παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη 

ανοδική πορεία από τις αρχές Ιουλίου και μετά, γεγονός που 

συμπίπτει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του 

εργοστασίου.

Ι(Χ) Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 26 Μαρτίου 1999.
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8.2.6 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "Intracom".

Στην ανακοίνωση101 μιας επένδυσης που αφορά την Ε&Α, 

προχώρησε η "Intracom" στις 27/3/1999. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η 

δημιουργία ενός νέου κέντρου Ε&Α στην Ξάνθη καθώς και η συμφωνία 

για συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, με το προσωπικό του 

οποίου επρόκειτο να στελεχωθεί το νέο κέντρο.

ΣΧΗΜΑ 6:Πορεία της μετοχής της "INTRACOM"

35000 ,-----------

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει για την αντίδραση της 

αγοράς στις ανακοινώσεις επενδύσεων που αφορούν Ε&Α, θα έπρεπε να 

αναμένεται μια θετική αντίδραση της αγοράς. Όπως παρατηρούμε στο 

Σχήμα 6, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Παρόλο που η μετοχή παρουσίαζε 

μια ανοδική πορεία πριν από την ανακοίνωση, αμέσως μετά από 

αυτήν παρουσίασε κάποιες μεγάλες αυξομειώσεις και μόνο μετά από 

ένα διάστημα 3 περίπου μηνών ξεκινά μια ανοδική πορεία.

101 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 27 Μαρτίου 1999.
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Όπως είναι φυσικό δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα 

αφού σίγουρα έχουν μεσολαβήσει και άλλα γεγονότα σχετικά με την 

επιχείρηση τα οποία δε γνωρίζουμε.
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8.2.7 7η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΒΑΡΑΓΚΗΣ".

Στις 24/3/1999 η εταιρεία κατασκευής επίπλων "Βαράγκης 

ΑΒΕΠΕ", ανακοίνωσε “ την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την 

εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών μιας ομοειδούς 

επιχείρησης. Στην ανακοίνωση υπήρχαν επιπλέον, στοιχεία για το στόχο 

της επιχείρησης να επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της καθώς 

και στοιχεία για τη συνεργασία της εταιρείας με ένα γνωστό αμερικανικό 

όνομα στο χώρο του καινοτομικού επίπλου γραφείου.

ΣΧΗΜΑ 7: Πορεία της μετοχής της "ΒΑΡΑΓΚΗΣ"

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 7, η μετοχή της επιχείρησης ακολουθεί 

μια συνεχόμενη ανοδική πορεία, η οποία διατηρείται μέχρι και τα μέσα 

του Σεπτεμβρίου 1999 οπότε και παρατηρείται μια κάθετη πτώση. Η 

ανοδική αυτή πορεία είναι φυσική αφού την περίοδο αυτή η εταιρεία 

βρίσκεται σε μια φάση ανάπτυξης.

Σε σχέση με την ανακοίνωση, παρατηρούμε ότι η άμεση 

αντίδραση της αγοράς είναι αρνητική, αφού τις αμέσως επόμενες

102 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 24 Μαρτίου 1999.
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μέρες παρατηρείται μια μικρή πτώση της τιμής της μετοχής. Αμέσως 

μετά όμως ξεκινά μια σημαντική ανοδική πορεία που διατηρείται για 

5 περίπου μήνες. Συνεπώς η αντίδραση της αγοράς είναι σύμφωνη με τα 

όσα έχουμε αναφέρει σχετικά με την επίδραση των ανακοινώσεων 

επικείμενων εξαγορών στην τιμή της μετοχής.

Όσον αφορά τη μεγάλη πτώση της τιμής της μετοχής, δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε τα γεγονότα και τους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτή. Πάντως είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι η μεγάλη άνοδος 

της τιμής της μετοχής δεν ήταν φυσιολογική και η μετοχή είχε 

υπερτιμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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8.2.8 8η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ - ΡΑΔΙΟ 
ΚΟΡΑΣΙΔΗ".

Την επίτευξη της μεταξύ τους συμφωνίας, ανακοίνωσαν103 οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων "ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ" και "ΡΑΔΙΟ 

ΚΟΡΑΣΙΔΗ" στις 31/1/1999. Η συμφωνία αφορούσε την απορρόφηση 

κάποιων εταιρειών του ομίλου "ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗ" από την 

εριοβιομηχανία "ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ". Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονταν 

στοιχεία για τους μελλοντικούς στόχους της "ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ" καθώς και 

οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν τις απορροφόμενες εταιρείες.

ΣΧΗΜΑ 8:Πορεία της μετοχής της "ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗ"

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουμε στα προηγούμενα τμήματα, για 

την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις επικείμενων Σ&Ε, θα 

έπρεπε να αναμένεται μια θετική αντίδραση της αγοράς για τον όμιλο 

στον οποίο ανήκουν οι απορροφόμενες εταιρείες, ενώ δε θα έπρεπε να 

υπήρχε σημαντική αντίδραση για τις μετοχές της απορροφούσας 

επιχείρησης.

103 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 31 Ιανουάριου 1999.
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Πράγματι, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 8 η τιμή της μετοχής της 

"ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗ" παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο αμέσως 

μετά την ανακοίνωση. Επίσης η τιμή της μετοχής της 

"ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ", όπως βλέπουμε στο Σχήμα 9, παρουσιάζει κάποιες 

αυξομειώσεις μετά την ανακοίνωση, σε γενικές όμως γραμμές 

κινείται στα ίδια επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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8.2.9 9η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΝΗΡΕΥΣ" - "ΣΑΡΑΝΤΗΣ".

Την εξαγορά του 40,5% της εταιρείας παραγωγής γλυκών 

κουταλιού "Σαράντης ΑΕΒΕ", ανακοίνωσε104 η εταιρεία 

ιχθυοκαλλιεργειών "Νηρέας", στις 24/1/1999. Στην ανακοίνωση 

περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία "Σαράντης" 

καθώς στοιχεία σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης.

ΣΧΗΜΑ 10: Πορεία της μετοχής της "ΝΗΡΕΥΣ"

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη περίπτωση, θα πρέπει να 

αναμένουμε θετική αντίδραση της αγοράς σε σχέση με τη μετοχή της 

"Σαράντης ΑΕΒΕ" και ουδέτερη αντίδραση για τη μετοχή της "Νηρέας".

Πράγματι, η μετοχή της ’’Νηρέας" κινείται στα ίδια περίπου 

επίπεδα πριν και μετά την ανακοίνωση (Σχήμα 10). Παρουσιάζει μόνο 

κάποιες μικρές αυξομειώσεις.

Επίσης η αγορά, όπως αναμενόταν, αντέδρασε θετικά στην 

ανακοίνωση της εξαγοράς σε σχέση με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. 

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 11, η μετοχή της "Σαράντης ΑΕΒΕ" 

αρχίζει μια ανοδική πορεία αμέσως μετά την ανακοίνωση.

104 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 24 Ιανουάριου 1999.
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ΣΧΗΜΑ 11:Πορεία της μετοχής της "ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ'
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8.2.10 10η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΚΛΩΝΑΤΕΞ" - 
"ΠΑΝΝΟΥΣΗΣ".

Την επίτευξη της μεταξύ τους συμφωνίας για την από κοινού 

ανάπτυξη των εργασιών τους ανακοίνωσαν105 στις 24/1/1999 οι εταιρείες 

"ΚΛΩΝΑΤΕΞ" (κλωστοϋφαντουργική) και "ΠΑΝΝΟΥΣΗΣ" (βαφεία - 

φινιριστήρια). Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονταν οι λόγοι που 

οδήγησαν στην συνεργασία αυτή καθώς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα αυτής. Οι σημαντικότεροι από τους λόγους που οδήγησαν 

στη συνεργασία ήταν η επέκταση των αγορών, η ποιοτική αναβάθμιση 

των προϊόντων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

ΣΧΗΜΑ 12: Πορεία της μετοχής της "ΚΛΩΝΑΤΕΞ"

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει για την αντίδραση της 

αγοράς στις συμφωνίες Joint Venture, θα πρέπει να αναμένεται μια 

θετική αντίδραση για τις μετοχές και των δύο επιχειρήσεων. Πράγματι 

από τα Σχήματα 12 και 13 παρατηρούμε ότι και οι δύο μετοχές 

κινούνται ανοδικά αμέσως μετά από την ανακοίνωση. Η μετοχή της 

"ΠΑΝΝΟΥΣΗΣ" παρουσιάζει μια σταθερότητα και αρχίζει την ανοδική

105 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 24 Ιανουάριου 1999.
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της πορεία λίγο καθυστερημένα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιους 

παράγοντες που αφορούν την συγκεκριμένη επιχείρηση και που δεν είναι 

δυνατόν να τους εντοπίσουμε.

ΣΧΗΜΑ 13: Πορεία της μετοχής της "ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ"

f\) CO
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8.2.11 11η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "FANCO".

Στις 25/3/1999 η εταιρεία παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων 

"FANCO" ανακοίνωσε106 την δημιουργία ενός νέου εργοστασίου στα 

Σκόπια. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω επέκταση της 

επιχείρησης στις αγορές των Βαλκανίων (αφού ήδη διαθέτει εργοστάσια 

στη Βουλγαρία και την Αλβανία). Η επένδυση αυτή θα κοστίσει περίπου 

0,5 δισ. δρχ. συνολικά. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται επίσης 

στοιχεία που αφορούν την κερδοφορία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει σχετικά με την αντίδραση 

της αγοράς στις επενδύσεις επέκτασης της επιχείρησης σε νέες αγορές, 

θα πρέπει να αναμένεται μια θετική αντίδραση της αγοράς.

ΣΧΗΜΑ 14: Πορεία της μετοχής της "FANCO"

16000

Πράγματι από το Σχήμα 14 βλέπουμε ότι η αγορά αντιδρά 

θετικά στην ανακοίνωση και η ανοδική πορεία της τιμής της μετοχής 

που ξεκίνησε πριν ακόμα από την ανακοίνωση, συνεχίζεται και μετά 

από αυτήν.

Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 25 Μαρτίου 1999.
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8.2.12 12η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: "ΜΙΝΕΡΒΑ".

Την εισαγωγή νέων προϊόντων, ανακοίνωσε107 η βιομηχανία 

εσωρούχων "ΜΙΝΕΡΒΑ" στις 26/3/1999. Στην ανακοίνωση αναφέρεται 

το γεγονός ότι παρόλο που οι πωλήσεις της επιχείρησης το 1998 

μειώθηκαν, αυτή διατηρεί την ηγετική της θέση στον κλάδο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει για την αντίδραση της 

αγοράς στην ανακοίνωση επενδύσεων που αφορούν την εισαγωγή νέων 

προϊόντων, θα πρέπει να αναμένεται μια θετική αντίδραση της αγοράς.

ΣΧΗΜΑ 15: Πορεία της μετοχής της "ΜΙΝΕΡΒΑ"

Πράγματι η αντίδραση της αγοράς είναι θετική, δεν είναι όμως 

άμεση αφού η τιμή της μετοχής αρχίζει την ανοδική της πορεία μετά 

από μια εβδομάδα (στη διάρκεια της οποίας παρουσίαζε μια σχετική 

σταθερότητα).

107 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 26 Μαρτίου 1999.
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8.2.13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: "ΕΛΛΠΕ - 
ΕΚΟ"

' ' 108Στις 12/5/1999 η εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" ανακοίνωσε 

την διακοπή λειτουργίας μιας μονάδας αμμωνίας λόγω υψηλού κόστους 

παραγωγής. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται αναλυτικά οι λόγοι που 

οδήγησαν στη διακοπή λειτουργίας της μονάδας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει για την αντίδραση της 

αγοράς στην ανακοίνωση αποεπενδύσεων θα πρέπει να αναμένεται μια 

αρνητική αντίδραση της αγοράς.

ΣΧΗΜΑ 16: Πορεία της μετοχής της "ΕΛΛΠΕ"

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 16 η αγορά δεν αντιδρά ούτε θετικά 

ούτε αρνητικά στην ανακοίνωση. Πράγματι η μετοχή παρουσιάζει μια 

σχετική σταθερότητα με κάποιες μικρές μειώσεις, η οποία 

διατηρείται για ένα χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών. Παρόλα 

αυτά πριν την ανακοίνωση η μετοχή κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα

108 Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" 12 Μαΐου 1999.
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γεγονός που σημαίνει ότι ίσως οι επενδυτές να εξέλαβαν την 

ανακοίνωση ως "καλά νέα".
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