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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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Πρόλογος
Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να καταγράψει την παρούσα κατάσταση,
να εµβαθύνει το θεωρητικό υπόβαθρο και να αξιοποιήσει εµπειρικά στοιχεία στα
πλαίσια των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Αρχικός στόχος είναι η παρουσίαση της
διαχρονικής εξέλιξης του φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών σε διεθνές και
εγχώριο επίπεδο, αξιοποιώντας συγκεκριµένα στατιστικά δεδοµένα. Στη συνέχεια
αναπτύσσονται

σηµαντικά

ζητήµατα

της

δραστηριότητας

των

εταιρικών

συνενώσεων, όπως τα κίνητρα, οι παράγοντες προσδιορισµού του τελικού τιµήµατος,
η λογιστική µεταχείριση, οι τρόποι άµυνας και οι αιτίες αποτυχίας τους.
Η εµφάνιση ενός σηµαντικού όγκου εµπειρικών ερευνών από τις οποίες
αναδύονται πολλές και διάφορες πληροφορίες, αποτέλεσε κίνητρο για τη
συγκέντρωση όλων των σχετικών ερευνών, την καταγραφή τους και τη συγκριτική
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Απώτερος σκοπός είναι η διαµόρφωση συγκεκριµένων και αξιοποιήσιµων
συµπερασµάτων αναφορικά µε τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεωνεξαγορών στη µετοχική αξία των συναλλασσόµενων εταιριών.
Βασικός στόχος της παρούσας εµπειρικής έρευνας είναι να αναδυθούν έγκυρα
και χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε τις οικονοµικές συνέπειες του φαινοµένου
των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες. Με σκοπό τη διαµόρφωση
µιας όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρης και πληρέστερης εικόνας, τα αποτελέσµατα του
υπό εξέταση φαινοµένου στον ελληνικό χώρο παρατίθενται συγκριτικά µε τα
αντίστοιχα άλλων δυτικών χωρών.
Πιστεύουµε ότι η παρούσα εργασία θα συνεισφέρει σηµαντικά και ουσιαστικά
στην

καλύτερη

κατανόηση

του

φαινοµένου

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών

εµπλουτίζοντας το υπάρχον επίπεδο γνώσης. Επιπρόσθετα τα συµπεράσµατα της
εργασίας µπορούν να αξιοποιηθούν από πολλές οµάδες ενδιαφέροντος για την
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Ειδικότερα για τον
επιστηµονικό χώρο, τα συµπεράσµατα καθώς και η µεθοδολογική προσέγγιση της
παρούσας εργασίας αποτελούν εφαλτήριο για την αναζήτηση νέων ερευνητικών
πεδίων.
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1.

Κεφάλαιο: Εισαγωγή στις Συγχωνεύσεις-Εξαγορές

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας αναγκάζει τις επιχειρήσεις να υιοθετούν
νέες φιλοσοφίες διοίκησης, να τροποποιούν τους τρόπους και τις διαδικασίες
παραγωγής, να αναπτύσσονται εσωτερικά και εξωτερικά, να προχωρούν σε νέες
συνεργασίες και κυρίως αναγκάζει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε όλα τα
µήκη και τα πλάτη της γης να διεθνοποιούνται. Τόσο η παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας όσο και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων έχουν δηµιουργήσει ένα
ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε σηµαντικές επιπτώσεις στην ένταση και τα
επίπεδα του ανταγωνισµού.
Η ένταση του ανταγωνισµού στο παγκοσµιοποιηµένο πλέον περιβάλλον
γίνεται αισθητή σε κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθοδηγεί τις στρατηγικές
επιλογές των επιχειρήσεων, πιέζει για συνεχή και εξαντλητική προσπάθεια ανατροπής
των δεδοµένων και επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες των οικονοµικών µονάδων όλο
και πιο συχνά. Συνεχώς και περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν την επίτευξη του
τρίπτυχου στόχου ταχύτερα-καλλίτερα-φτηνότερα, συνεχώς και περισσότερες
επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι προµηθευτές και πελάτες µπορούν από εν δυνάµει
συνεργάτες να µετατραπούν σε εν δυνάµει ανταγωνιστές. Η συχνότητα των
τεχνολογικών εξελίξεων συρρικνώνει τον κύκλο ζωής των περισσοτέρων προϊόντων
και συµπιέζει τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης των επενδυόµενων κεφαλαίων ενώ η
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σηµαντική γεωγραφική διαφοροποίηση στο κόστος των εισροών έχει ήδη προκαλέσει
µια άνευ προηγουµένου αναδιάταξη των παραγωγικών και εµπορικών δυνάµεων.
Πολύπλευρες και πολυεπίπεδες ασφαλώς είναι και οι προσπάθειες των
επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Η καινοτοµία, η ενσωµάτωση
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, η ένταξη συστηµάτων ERP στη διοίκηση, η
επένδυση στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση, οι βραχυχρόνιες ή µακροχρόνιες
στρατηγικές συµµαχίες και η έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα αποτελούν ένα
µείγµα δράσεων που στόχο έχουν να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών, καταφεύγουν σε συγχωνεύσεις-εξαγορές κατά κύµατα προκειµένου να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν τη µονοπωλιακή τους
δύναµη. Οι συγχωνεύσεις εκµεταλλεύονται τις οικονοµίες κλίµακας και εύρους,
µειώνουν το κόστος παραγωγής, εξασφαλίζουν πόρους, ποιότητα πρώτων υλών και
παραδόσεις/παραλαβές προϊόντων just in time, πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες
αντίδρασης και ανταπόδοσης στις επιθετικές συµπεριφορές, αυξάνουν το µερίδιο
αγοράς και τελικά, όπως ήδη προαναφέρθηκε, φαίνεται να βελτιώνουν την
ανταγωνιστική θέση των εµπλεκοµένων. Τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών έχουν κατά καιρούς προκαλέσει κύµατα εταιρικών
συνενώσεων. Οριζόντιες ή κάθετες συγχωνεύσεις-εξαγορές, συγχωνεύσεις µεταξύ
επιχειρήσεων

του

ιδίου

ή

διαφορετικών

κλάδων,

συγχωνεύσεις

µεταξύ

συσχετισµένων ή ασυσχέτιστων επιχειρήσεων ή ακόµη και συνενώσεις επιχειρήσεων
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν ένα και µοναδικό στόχο: να βελτιώσουν την
ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στην αγορά. Εντούτοις, οι συγχωνεύσειςεξαγορές δεν αποτελούν πανάκεια και δεν εξασφαλίζουν βέβαιη επιτυχία στον
επιχειρηµατικό στίβο, καθώς αρκετά συχνά οι αρχικές προβλέψεις και ο
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ενθουσιασµός δεν επιβεβαιώνονται. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ενοποίηση των
επιχειρήσεων σε αρκετές περιπτώσεις δηµιουργεί δυσκίνητους επιχειρηµατικούς
κολοσσούς, οι οποίοι µε τον καιρό µετατρέπουν τις δυνάµεις των σε αδυναµίες,
εξανεµίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που αρχικά επέτυχαν. Κατά
συνέπεια, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές ως στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και όχι µόνο θα πρέπει να αξιολογούνται εκ του αποτελέσµατος.
Το ερώτηµα βεβαίως που αυθόρµητα σε αυτή την περίπτωση προκύπτει
αφορά τόσο τη µεθοδολογία της αξιολόγησης όσο και το πρίσµα υπό το οποίο αυτή
πραγµατοποιείται. Επιτυχηµένη µε άλλα λόγια πρέπει να θεωρείται µια συγχώνευση
που ικανοποιεί τους στόχους των ανώτατων και ανώτερων διοικητικών στελεχών ή
τους στόχους των µετόχων; Επιτυχηµένη συνένωση επιχειρήσεων είναι αυτή που
βελτιώνει την εικόνα του ισολογισµού ή αυτή που αυξάνει τον πλούτο των µετόχων;
Ακόµη, επιτυχηµένη συνένωση είναι αυτή που αυξάνει τον πλούτο των µετόχων µόνο
της επιτιθέµενης επιχείρησης ή αυτή που αυξάνει τον πλούτο αµφότερων των
επιχειρήσεων; Ή µήπως επιτυχηµένη θα µπορούσε να θεωρηθεί και µια συνένωση
επιχειρήσεων η οποία συνεισφέρει στην αύξηση των κερδών ή/και του τζίρου
παράπλευρων, συµπληρωµατικών ή και ασυσχέτιστων δραστηριοτήτων του
επιχειρηµατία; Και τέλος πως άραγε θα αξιολογήσουµε ως συνενώσεις γοήτρου και
πως θα µετρήσουµε και θα αποτιµήσουµε την ικανοποίηση ή µη της φιλοδοξίας ή και
την ικανοποίηση της µαταιοδοξίας όσων λαµβάνουν αποφάσεις;
Σε κάθε περίπτωση, η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν
αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα στον κόσµο των επιχειρήσεων καθώς εταιρικές
συγχωνεύσεις-εξαγορές πραγµατοποιούνται από το 19ο αιώνα. Έκτοτε, τόσο ο
αριθµός των σχετικών πράξεων/γεγονότων όσο και η αξία των συγχωνεύσεωνεξαγορών παρουσιάζουν µια συνεχή ανοδική τάση. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη του
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φαινοµένου δεν είναι οµοιόµορφη διαχρονικά, δεν κατανέµεται οµοιόµορφα µεταξύ
των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας όπως επίσης και µεταξύ των γεωγραφικών
διαµερισµάτων ενός µέγα-οικονοµικού ή/και µέγα-πολιτικού συγκροτήµατος (ΗΠΑ,
ΕΕ, ΝΑ Ασία κτλ) και δεν ακολουθεί διακυµάνσεις που θα µπορούσαν να
θεωρούνται επαναλαµβανόµενες. Ενδεικτικά ίσως πρέπει να αναφέρουµε ότι ενώ ο
αριθµός των γεγονότων και προϋπολογισµός των συγχωνεύσεων-εξαγορών
ακολούθησε µια ανοδική πορεία επί σειρά ετών, η εικόνα αυτή έχει αντιστραφεί κατά
τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ήτοι ενώ οι ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες της
περιόδου 2003-2007 συνετέλεσαν στη ραγδαία αύξηση της αξίας των συγχωνεύσεωνεξαγορών, η οποία από 1.4 τρις $ το 2003 εκτοξεύθηκε στα 4 τρις $ το 2007
καταγράφοντας δύο συναπτά ιστορικά ρεκόρ το 2006 και το 2007, και µόνο το
‘άρωµα’ της οικονοµικής κρίσης κατά τη διάρκεια του 2008 ήταν αρκετό για να
συρρικνώσει τον προϋπολογισµό αυτών των δράσεων σε επίπεδα της τάξης των 3
τρις $.
Θα πρέπει βέβαια σε αυτό το σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές δεν αξιολογούνται και δεν πρέπει να αξιολογούνται µόνο από
την οπτική γωνία των στελεχών ή των ιδιοκτητών µιας επιχείρησης. Οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές

συνήθως

προκαλούν

σηµαντικές

µεταβολές

στην

κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων αφού αυξάνουν ή µειώνουν τη χρηµατιστηριακή
αξία των µετοχών και υπό αυτή την έννοια αποτελούν προσφιλές αντικείµενο έρευνας
τόσο για τους θεσµικούς επενδυτές ή τους µικροµετόχους όσο και για τις επενδυτικές
εταιρίες, τα αµοιβαία κεφάλαια, τις χρηµατιστηριακές εταιρίες, τις τράπεζες, τα
ασφαλιστικά ταµεία και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή ακόµη και για τις
νοµισµατικές αρχές. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που τα συγκεκριµένα
οικονοµικά γεγονότα έχουν προσελκύσεις το ενδιαφέρον πολλών επιστηµόνων, οι
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οποίοι προσπαθούν να µετρήσουν και να αξιολογήσουν στατιστικά τα συνεπαγόµενα
κάθε φορά αποτελέσµατα. Αντικείµενο έρευνας αποτελούν πλέον η επιχειρησιακή και
η στρατηγική προοπτική των εταιρικών συνενώσεων, η επίδραση της διαφορετικής
κουλτούρας των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων και ο σηµαίνων ρόλος του
ανθρώπινου παράγοντα. Επίσης, σηµαντική προσπάθεια καταβάλλεται και προς την
κατεύθυνση της αξιολόγησης των δεδοµένων µιας συγχώνευσης-εξαγοράς µέσω της
µέτρησης των βραχυχρόνιων ή µακροχρόνιων επιδράσεων που ασκούνται στην
εικόνα του ισολογισµού. Παρόλα αυτά, η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται ακόµη και
στις µέρες µας να κυριαρχείται από εµπειρικές έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται
στις χρηµατιστηριακές συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών επί του πλούτου των
µετόχων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να διευκρινίσουµε, ότι αυτές οι
έρευνες αφορούν τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο και λιγότερο χώρες της
Ηπειρωτικής Ευρώπης ή άλλες χώρες.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα αποτελέσµατα των
εµπειρικών ερευνών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις
φαίνεται ότι αποκοµίζουν υψηλότερα κέρδη από αυτά των επιτιθέµενων
επιχειρήσεων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα καταγραµµένα κέρδη είναι
µικρά, ανύπαρκτα ή/και στατιστικά µη σηµαντικά, γεγονός που από µόνο του εγείρει
ερωτηµατικά για την σκοπιµότητα αυτών των στρατηγικών επιλογών. Συγχρόνως, η
εξαγωγή καθαρών συµπερασµάτων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών πρέπει να αντιµετωπίσει, ή όπως συνήθως συµβαίνει, να
αγνοήσει τα προβλήµατα συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων. Όπως ακόµη και µια
επιφανειακή προσέγγιση των εµπειρικών ερευνών αποκαλύπτει, η οµοιογένεια των
αποτελεσµάτων και άρα η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων θα πρέπει να λάβει
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υπόψη της την γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος, τη χρονική έκταση (κάλυψη),
αλλά βεβαίως και την τοποθέτησή του στο χρόνο. Οµοίως η συγκρισιµότητα των
αποτελεσµάτων όπως και τα αποτελέσµατα ανά έρευνα επηρεάζονται από τον κλάδο
στον οποίο είναι ενταγµένες οι προς εξέταση επιχειρήσεις (κλαδικός ή διακλαδικός
χαρακτήρας), από το µέγεθος των επιχειρήσεων, από τον επιθετικό ή φιλικό
χαρακτήρα της συναλλαγής, από τη διαρροή ή όχι πληροφοριών προ θεσµικούς και
όχι µόνο επενδυτές και τέλος από την ολοκλήρωση ή όχι του σχεδίου συγχωνεύσεωνεξαγορών. Διαφορές ή τροποποιήσεις των δεδοµένων επίσης να προκύψουν από τα
τεχνικά χαρακτηριστικά ή την τεχνική εξειδίκευση του µοντέλου που κάθε φορά
χρησιµοποιείται, από τη µεθοδολογία υπολογισµού των µη οµαλών αποδόσεων, από
το «χρονικό παράθυρο» που κάθε φορά υιοθετείται, όπως επίσης και από την
αποτελεσµατικότητα ή όχι της χρηµατιστηριακής αγοράς.
Παρά τα τεχνικά προβλήµατα, τα προβλήµατα οµοιογένειας των δειγµάτων ή
και τα προβλήµατα αποτελεσµατικότητας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι συγχωνεύσειςεξαγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν µια από τις πλέον ‘δηµοφιλείς’ στρατηγικές
επιλογές του επιχειρηµατικού κόσµου. Η πιστωτική ασφυξία που λόγω της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µαστίζει τις επιχειρήσεις, όπως και η άνευ
προηγουµένου συρρίκνωση της κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων αποτελούν
χαρακτηριστικά της αγοράς τα οποία από µόνα τους ή συνδυασµένα είναι ικανά να
προκαλέσουν ένα νέο κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στο πλαίσιο των όσων έχουµε προαναφέρει, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη
συστηµατική καταγραφή, ταξινόµηση και µελέτη των δεδοµένων, φιλοδοξώντας να
εντοπίσει και να αποκαλύψει κανόνες συµπεριφοράς που θα µπορούσαν αφενός να
φωτίσουν το φαινόµενο και αφετέρου να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό κόσµο και
τους επενδυτές. Ειδικότερα θα µπορούσε κανείς να αναφέρει ότι η έρευνα αυτή
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χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα σηµαντικά και
επίκαιρα θεωρητικά σηµεία του θεµατικού πεδίου Συγχωνεύσεις-Εξαγορές ώστε να
προκαθορισθούν

τα

όρια

και

δυνατότητες

της

ανάλυσης

ή/και

να

προσδιορισθούν/αναδειχθούν οι όποιες αδυναµίες. Στη συνέχεια, στη δεύτερη
ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης
των συγχωνεύσεων-εξαγορών και καταγράφεται, ταξινοµείται και αξιολογείται, ίσως
για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός
εµπειρικών αποτελεσµάτων. Τα εν λόγω εµπειρικά αποτελέσµατα στη συντριπτική
τους πλειοψηφία αναφέρονται στις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική
Ευρώπη. Στο τρίτο µέρος της παρούσας έρευνας γίνεται εµπειρική εκτίµηση του
οικονοµικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες και τα
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αυτά των τριών προηγούµενων γεωγραφικών
περιοχών. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφονται τα συµπεράσµατα
και αναπτύσσονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα.
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1.2 Ορισµοί των όρων συγχώνευση-εξαγορά

Η συγχώνευση αναφέρεται στη συνένωση του µετοχικού κεφαλαίου δύο εταιριών,
που το µέγεθος τους είναι περίπου το ίδιο (“merger of equals”), µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µιας νέας µεγαλύτερης επιχείρησης. Η µία ή και οι δύο συναλλασσόµενες
εταιρίες παύουν να υπάρχουν και ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της
περιουσίας τους σε άλλη εταιρία, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δηµιουργείται για το
σκοπό της συνένωσης. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται έναντι
ανταλλάγµατος για τους µετόχους κάθε εταιρίας που λύεται και µεταβιβάζει τα
περιουσιακά της στοιχεία. Οι µέτοχοι της εταιρίας ή των εταιριών που παύουν να
υφίστανται αποκτούν ως αντάλλαγµα συγκεκριµένο αριθµό µετοχών στη νέα εταιρία
ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών που αρχικά κατείχαν, βάσει της συµφωνηθείσας
σχέσης ανταλλαγής µετοχών. Η ονοµασία µιας από τις δύο ή και των δύο δύναται να
παραµένει, διαφορετικά η νέα εταιρία έχει άλλο όνοµα. Η πρόθεση για συγχώνευση
είναι αµοιβαία και από τις δύο εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν αυτοβούλως.
Ο ορισµός της εξαγοράς αφορά τη µεταβίβαση του συνόλου ή ενός µέρους της
ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης

(εξαγοραζόµενη) σε µια άλλη (εξαγοράζουσα), η

οποία καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιµο (Peacock and Bannock, 1991). Στην
περίπτωση µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών, η εταιρία-στόχος παύει να
υφίσταται,

η

εξαγοράζουσα

εταιρία

απορροφά

τις

δραστηριότητες

της

εξαγορασθείσας και συνεχίζεται η χρηµατιστηριακή διαπραγµάτευση των µετοχών
της εξαγοράζουσας εταιρίας µόνο. Σε περίπτωση που εξαγοράζεται ένα ποσοστό
µόνο της εταιρίας-στόχου, η τελευταία συνεχίζει να έχει νοµική υπόσταση χωρίς,
ωστόσο, να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα, καθώς οι αποφάσεις της ελέγχονται
από την εξαγοράζουσα εταιρία. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εξαγοράς
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περιλαµβάνει είτε την καταβολή χρηµάτων είτε την απόκτηση µετοχών της
εξαγοράζουσας εταιρίας βάσει της αναλογίας ανταλλαγής που προσφέρεται είτε
συνδυασµό µετοχών και µετρητών. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόµα και η απόκτηση
µειοψηφικού πακέτου µετοχών µπορεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα
επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν µε τη µεταβίβαση µπορεί να επηρεάσει κρίσιµες
επιλογές της διοίκησης και της στρατηγικής της εξαγοραζόµενης ή εάν τα λοιπά
µερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι κατακερµατισµένα. Στις εξαγορές, ο
πλειοδότης διαπραγµατεύεται τους όρους της συναλλαγής αρχικά απευθείας µε το
διοικητικό συµβούλιο. Η συµφωνία έπειτα υποβάλλεται στους µετόχους µε την
έγκριση του διοικητικού συµβουλίου (φιλική προσφορά δηµοπρασίας), ή χωρίς την
υποστήριξη του (εχθρική προσφορά δηµοπρασίας). Μια εχθρική προσφορά µπορεί να
γίνει αργότερα φιλική για διάφορους λόγους, αλλά συνήθως λόγω µιας ανόδου στο
τίµηµα εξαγοράς σε ένα επίπεδο, το οποίο το διοικητικό συµβούλιο θεωρεί αποδεκτό.
Σε µερικές περιπτώσεις επιθετικών προσφορών (tender offers), ο πλειοδότης
απευθύνεται απευθείας στους µετόχους της εταιρίας-στόχου, χωρίς να ζητήσει την
αρχική έγκριση ή να ενηµερώσει το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας-στόχου
(Hubbard, 2001).
Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω ορισµούς, αυθεντικές συγχωνεύσεις
λαµβάνουν χώρα πολύ σπάνια. Η πλειοψηφία των εταιρικών συνενώσεων είναι επί
της ουσίας εξαγορές. Στη επιχειρηµατική πραγµατικότητα συνήθως έχουµε την
εξαγορά µιας εταιρίας από µια άλλη, η οποία διακηρύσσεται όµως ως συγχώνευση.
Οι λόγοι είναι προφανείς, µιας και έτσι αποφεύγονται αρνητικά συµπεράσµατα, που
εύλογα ή µη µπορούν να εξαχθούν για την πλευρά της εταιρίας που γίνεται
αντικείµενο εξαγοράς. Έτσι λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τη συναλλαγή ως ‘συγχώνευση’,
η εξαγορά που στην ουσία πραγµατοποιείται γίνεται ευκολότερα αποδεκτή από όλους
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τους ενδιαφερόµενους φορείς. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις η διαφορά µεταξύ
συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι κυρίως ψυχολογική, αφού ο όρος εξαγορά
καθορίζει νικητές ή ηττηµένους. Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί πως, η διάκριση
µεταξύ συγχωνεύσεων-εξαγορών σε πολλές περιπτώσεις γίνεται για καθαρά
νοµικούς-λογιστικούς λόγους (Green,1990). Αναφορικά µε τη λογιστική µεταχείριση
των εταιρικών συνενώσεων, όλες οι συναλλαγές πλέον θεωρούνται εξαγορές1. Είναι
λοιπόν προφανές πως το κλίµα των διαπραγµατεύσεων, οι προθέσεις των διοικητικών
στελεχών των δύο εταιριών, καθώς και η στάση των µετόχων της εταιρίας-στόχου
δύναται να χαρακτηρίσει την ίδια συναλλαγή είτε ως συγχώνευση, είτε ως εξαγορά.

1

Σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) που
υιοθετούνται και στην Ελλάδα, έπειτα από το Μάρτιο του 2004 όλες οι εταιρικές συνενώσεις
θεωρούνται εξαγορές και δεν υφίσταται πλέον ο όρος συγχώνευση.
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1.3 Τύποι συγχωνεύσεων-εξαγορών

Ένα πρώτο κριτήριο κατηγοριοποίησης των συγχωνεύσεων-εξαγορών προκύπτει
από τη συσχέτιση ή µη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των δύο εµπλεκόµενων
εταιριών. Κατά τον τρόπο αυτό, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι δυνατόν να
κατηγοριοποιηθούν ως κάτωθι:
• Η οριζόντια συγχώνευση-εξαγορά περιλαµβάνει δύο εταιρίες που ανταγωνίζονται
στο ίδιο είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παράγοντας ή παρέχοντας
παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες και οι οποίες µοιράζονται την ίδια αγορά. Μια
τέτοια συγχώνευση-εξαγορά περιλαµβάνει τη συνένωση δύο ανταγωνιστών και,
εν τέλει, την ‘αποβολή’ ενός από τους δύο. Ως απόρροια

της οριζόντιας

ολοκλήρωσης, η νέα εταιρία αυξάνει τα µερίδια αγοράς της, καθώς και το βαθµό
συγκέντρωσης της προκείµενης αγοράς. Αυτός ο τύπος συγχώνευσης-εξαγοράς
θεωρείται ότι δηµιουργεί µονοπωλιακή δύναµη και, εποµένως, αποτελεί
αντικείµενο προσεκτικής εξέτασης από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και τους
θεσµικούς φορείς. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις εµφανίζονται
περισσότερο ‘φιλελεύθερες’, επιτρέποντας πολλές οριζόντιες συγχωνεύσεις και
εξαγορές να πραγµατοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη ‘νοµοθετική αντίσταση’
(Gaughan, 2002). Ο υπό µελέτη τύπος συγχωνεύσεων–εξαγορών διακρίνεται
περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη υποκατηγορία ανήκει µια εταιρία
που συγχωνεύεται ή εξαγοράζει µια άλλη, η οποία παράγει τα ίδια προϊόντα αλλά
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η δεύτερη υποκατηγορία αναφέρεται στη
συγχώνευση-εξαγορά κατά την οποία µια εταιρία συνενώνεται µε µια επιχείρηση
που παράγει ένα παρόµοιο αλλά όχι το ίδιο προϊόν (Reed, 1968). Οι δύο εν λόγω
υποοµάδες προσδιορίζονται από µερίδα συγγραφέων ως τµήµατα των
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Conglomerate συγχωνεύσεων-εξαγορών, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται στη
θεωρία εάν είναι οριζόντιες Conglomerate2.
• Οι κάθετες συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι συνενώσεις επιχειρήσεων που είχαν µια
σχέση αγοραστή-πωλητή. Μια εταιρία µπορεί να επεκταθεί κάθετα, είτε προς τα
εµπρός είτε προς τα πίσω, ενσωµατώνοντας είτε µια επιχείρηση-πελάτη είτε µια
επιχείρηση-προµηθευτή αντίστοιχα. Η κάθετη ολοκλήρωση είναι µία στρατηγική
ανάπτυξης, βάσει της οποίας, συνήθως, διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων
σταθερής κι υψηλής ποιότητας, µε ταυτόχρονη εξάλειψη σχέσεων εξάρτησης από
συγκεκριµένους

προµηθευτές

ή

και

διανοµείς.

Η

επιτυχηµένη

κάθετη

συγχώνευση-εξαγορά εν δυνάµει µειώνει τον ανταγωνισµό, ισχυροποιεί τη θέση
της νέας εταιρίας στην αγορά και συνάµα καθιστά πολύ δύσκολη την είσοδο νέων
ανταγωνιστών στο κλάδο (Παπαδάκης, 2002). Συγχρόνως, ο προγραµµατισµός
της παραγωγής σχεδιάζεται αποτελεσµατικότερα, ενώ η παραγωγική διαδικασία
αυτή καθ’ αυτή αποκτά µεγαλύτερη ευελιξία στις µεταβολές της ζήτησης, καθώς
η ροή πόρων και πληροφοριών καθίσταται ευκολότερη και αµεσότερη.
•

Οι διαγώνιες συνενώσεις, οι οποίες οδηγούν σε συγκρότηση οµίλων ετερογενών
επιχειρήσεων (Conglomerate) είναι ένας άλλος τύπος συγχώνευσης-εξαγοράς,
που

σχετίζονται

µε

εταιρίες

που

δραστηριοποιούνται

σε

ανεξάρτητα

επιχειρηµατικά πεδία. Περιγράφονται ως διαφοροποίηση, η οποία επιτυγχάνεται
όταν η βασική-µητρική εταιρία επεκτείνεται σε µη συσχετισµένες επιχειρησιακές
µονάδες (Mueller, 1969). Κάθε θυγατρική εταιρία λειτουργεί και αναπτύσσεται
αυτόνοµα από τις άλλες εταιρίες του οµίλου, αλλά είναι υπόλογος στην µητρική
εταιρία. Υφίστανται δύο βασικές αιτιάσεις για την ανάπτυξη τέτοιου είδους
επιχειρησιακών οµίλων. Αφενός, διαµέσου της συµµετοχής σε µη συσχετισµένες

2

Αναλύονται στη συνέχεια.
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επιχειρήσεις από τη µητρική εταιρία καθίσταται εφικτή η µείωση του κόστους,
που προκύπτει από τη κοινή χρήση δραστηριοτήτων εκ µέρους όλων των
θυγατρικών. Αφετέρου, µε την επιχειρησιακή διαφοροποίηση σε διάφορα πεδία
επιτυγχάνεται ελάττωση του επιχειρηµατικού κινδύνου σε σχέση µε τον κίνδυνο
που προκύπτει από τη δραστηριοποίηση σε µία µόνο αγορά. Τα πλεονεκτήµατα
στις

διαγώνιες

συγχωνεύσεις-εξαγορές

είναι

η

πιθανή

βελτίωση

της

παραγωγικότητας, οι οικονοµίες κλίµακας αναφορικά µε τη χρήση κεφαλαίου και
οι οικονοµίες στην προσφορά των υπηρεσιών, οι οποίες προκύπτουν από την
αποδοτική χρήση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, όπως τα συστήµατα
µάρκετινγκ (marketing) και λογιστικής. Δύο τύποι εταιριών Conglomerate
µπορούν να διακριθούν. Ο πρώτος τύπος είναι χρηµατοοικονοµικά Conglomerate,
τα οποία παρέχουν µια ροή κεφαλαίων σε κάθε τµήµα της δραστηριότητας τους,
εξασκούν τον έλεγχο και είναι οι τελικοί ανάδοχοι του χρηµατοοικονοµικού
κινδύνου. Ο δεύτερος τύπος είναι διευθυντικά Conglomerate που παρέχουν τις
διοικητικές και οργανωτικές συµβουλές, αυξάνοντας τη δυνατότητα για βελτίωση
της απόδοσης.
•

Ο τύπος Concentric αφορά σε δραστηριότητες συγχώνευσης-εξαγοράς µεταξύ
εταιριών που χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία ή η µία εξαρτάται από την
τεχνολογία της άλλης.
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Επίσης οι συγχωνεύσεις-εξαγορές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση τη
διαδικασία πραγµατοποίησης. Συγκεκριµένα διακρίνουµε τις κάτωθι υποκατηγορίες:
•

Φιλικές συγχωνεύσεις, όπου συνήθως πρόκειται για συνενώσεις δύο
σχεδόν ισοδύναµων σε µέγεθος εταιριών, οι οποίες και καθορίζουν από
κοινού τους όρους της.

•

Φιλικές εξαγορές, όταν µια εταιρία αγοράζει µια άλλη µικρότερου
µεγέθους, µε την σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
τελευταίας.

•

Επιθετικές ή εχθρικές εξαγορές, όταν η διοίκηση της εταιρίας–στόχου δεν
εγκρίνει την προταθείσα εξαγορά και η µεγαλύτερη εταιρία απευθύνεται
κατευθείαν στους µετόχους της εταιρίας–στόχου, συνήθως διαµέσου του
χρηµατιστηρίου, αυξάνοντας παράλληλα το αντίτιµο για να τους δελεάσει
ακόµη περισσότερο. Γίνεται αντιλυπτό πως επιθετικές συγχωνεύσεις δεν
δύναται να υπάρξουν.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συγχωνεύσεις-εξαγορές µπορούν
επίσης να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε την εθνικότητα των συναλλασσόµενων
εταιριών σε εγχώριες ή εθνικές και διασυνοριακές.
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1.4 Διεθνής τάση συγχωνεύσεων-εξαγορών

Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν αποτελεί ένα νέο φαινόµενο.
Για το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων η συνένωση µε µια άλλη εταιρία,
του ιδίου κλάδου ή διαφορετικού, αποτελεί ένα διαχρονικό τρόπο στρατηγικής
ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σηµαντικές επιχειρήσεις σε
ποικίλους επιχειρηµατικούς τοµείς έχουν προέλθει από τη συνένωση δύο ή και
περισσότερων εταιριών. Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών έχει αξιόλογο
παρελθόν, ενδιαφέρει και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να απασχολεί
εντονότερα τις εταιρίες, τα διοικητικά στελέχη, τους µετόχους και σχεδόν την κάθε
οµάδα ενδιαφέροντος που εµπλέκεται στον κόσµο των επιχειρήσεων. Το χρονικό του
‘φαινοµένου’ έχει αφετηρία το τέλος του 19ου αιώνα, δεδοµένου ότι µόνο και από
εκείνη τη χρονική περίοδο και εντεύθεν υπάρχουν έγκυρα και διαθέσιµα στατιστικά
στοιχεία

για

τις

συγχωνεύσεις-εξαγορές

επιχειρήσεων.

Παράλληλα,

όπως

αποκαλύπτεται από τα διαθέσιµα στοιχεία η δραστηριότητα των εταιρικών
συνενώσεων κατά τη διάρκεια του περασµένου αιώνα δεν ήταν οµοιόµορφα
κατανεµηµένη στο χρόνο, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε ανοµοιόµορφες τάσεις (Gugler
et al., 2006; Gordon et al., 2005; Kleinert and Klodt, 2002).
Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών φαίνεται να αναπτύσσεται σε
κύµατα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετική χρονική διάρκεια και χαρακτηρίζεται
από ξεχωριστά γνωρίσµατα. Η ανάπτυξη του φαινοµένου εντοπίζεται κυρίως στις
ΗΠΑ, ενώ αξιόλογη σχετική δραστηριότητα καταγράφεται τόσο στο Ηνωµένο
Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη. Αξίζει να σηµειωθεί πως στις ΗΠΑ εµφανίζεται ο
συντριπτικά µεγαλύτερος αριθµός εταιρικών συνενώσεων, καθώς η οικονοµία της
συγκεκριµένης χώρας έχει την ισχυρότερη παρουσία στο παγκόσµιο στερέωµα.
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Τα

κύµατα

συγχωνεύσεων-εξαγορών

αφορούν

χρονικές

περιόδους

που

χαρακτηρίζονται από πολυάριθµες πράξεις συνενώσεων, η αξία των οποίων επίσης,
ήταν εξαιρετικά υψηλή. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα κύµατα ακολουθούνται από
περιόδους ύφεσης. Η σηµαντικότερη, ίσως, αιτία για την εµφάνιση των εταιρικών
συνενώσεων σε κύµατα εικάζεται πως είναι η ύπαρξη απρόσµενων και ιδιαίτερα
ισχυρών κλονισµών σε κάποιο ή κάποιους επιχειρηµατικούς κλάδους, οι οποίοι µε τη
σειρά τους ωθούν τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων κλάδων σε
αναδόµηση, κυρίως µέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών (Gort, 1969, Jensen, 1993,
Andrade et al., 2004). Παραδείγµατα τέτοιων γεγονότων ‘κλονισµών’ θεωρούνται οι
τεχνολογικές καινοτοµίες, οι σηµαντικές αυξοµειώσεις στην προσφορά πρώτων υλών
(πχ πετρέλαιο), η ένταση του διεθνή ανταγωνισµού, οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
και η άρση νοµοθετικών περιορισµών. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί πως
στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει οµοφωνία, µεταξύ των συγγραφέων, αναφορικά µε τα
ακριβή χρονικά όρια της κάθε περιόδου έξαρσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
Παρόλα αυτά, στις αναφορές όλων των συγγραφέων διακρίνονται ως κοινός τόπος
τέσσερα κύµατα συγχωνεύσεων-εξαγορών, ενώ πολλοί συγγραφείς επισηµαίνουν την
εµφάνιση ενός ακόµη κύµατος κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του 20ου
αιώνα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται το τέλος του ( Bruner, 2004; Andrade et al.,
2004; Moeller et al., 2004). Συνοπτικά, τα εν λόγω κύµατα συγχωνεύσεων-εξαγορών
καταγράφονται στον επόµενο Πίνακα 1-1.
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Πίνακας 1-1 Κύµατα συγχωνεύσεων-εξαγορών
Κύµα 1ο
(1883-1904)

Κύµα 2ο
(1920-1929)

Δηµιουργία
Ολιγοπωλιακή
µονοπωλίων
συγκέντρωση
(merging
(merging for
for
oligopoly)
monopoly)

Κύµα 3ο
(1955-1969)

Κύµα 4ο
(1981-1990)

Κύµα 5ο
(1992συνεχίζεται)

Σχηµατισµός
Παγκοσµιοποίηση
κολοσσών από
(globalization)
Επιθετικές
µη
και άρση
εξαγορές και
συσχετισµένες
νοµοθετικών
deconglomeration
επιχειρήσεις
περιορισµών
(Conglomerate)
(deregulation)

Το πρώτο κύµα για το οποίο υπάρχουν ιστορικά στοιχεία έλαβε χώρα
αποκλειστικά στις ΗΠΑ. Εµφανίσθηκε το 1883, έπειτα από δύο δεκαετίες χαµηλής
οικονοµικής δραστηριότητας και ολοκληρώθηκε το 1904, µέσα σε ένα κλίµα
ραγδαίας ανάπτυξης. Αυτό το κύµα χαρακτηρίζεται από πληθώρα συγχωνεύσεωνεξαγορών στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής, µε συνέπεια τη δηµιουργία
µονοπωλιακών δοµών στην οικονοµία. Οι συγχωνεύσεις αυτού του κύµατος ήταν
κυρίως οριζόντιου τύπου (Gaughan, 2002) και για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της
δραστηριότητας εκείνης της εποχής, ενδεικτικά αναφέρεται πως το 1900 η αξία των
εταιριών που συγχωνεύτηκαν-εξαγοράσθηκαν αντιστοιχούσε στο 20% του ΑΕΠ των
ΗΠΑ. Ελλείψει νοµοθετικών και θεσµικών περιορισµών, αυτή η περίοδος είναι
γνωστή για το ρόλο της στη δηµιουργία µεγάλων µονοπωλίων (merging for
monopoly). Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτή η περίοδος τελείωσε µε
την εισαγωγή νοµοθετικών περιορισµών3, µε σκοπό την αποφυγή πρόσθετων
οριζόντιων

συγχωνεύσεων

που

θα

οδηγούσαν

µονοπωλιακών καταστάσεων (Cooke, 1986).

3

Οι σχετικές νοµοθεσίες είναι η Sherman Act και η Clayton Act.
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Το δεύτερο κύµα, που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1920 µε αιχµή το έτος
1928,

χαρακτηρίζεται

από

τις

συγχωνεύσεις-εξαγορές

συµπληρωµατικών–

συσχετιζόµενων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δηµιούργησαν µεν µονοπώλια αλλά
αναπόφευκτα οδήγησαν στο σχηµατισµό ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Αυτή η
περίοδος στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από πολυάριθµες κάθετες συγχωνεύσειςεξαγορές. Πολλές εταιρίες ενοποιήθηκαν δηµιουργώντας µια ολιγοπωλιακή
βιοµηχανική δοµή (merging for oligopoly). Το δεύτερο αυτό κύµα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ΗΠΑ συµπίπτει µε την εµφάνιση του πρώτου κύµατος
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συγχωνεύσεις-εξαγορές
αυτής της περιόδου καθόρισαν κατά ένα µεγάλο µέρος τη µορφή της Βρετανικής
επιχειρηµατικής δοµής και οικονοµίας για το υπόλοιπο του αιώνα. Η συγκεκριµένη
περίοδος διακρίνεται από την εκµετάλλευση των εθνικών πόρων, τη µαζική
παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και
τεχνολογίας (Fairburn & Kay, 1989). Σηµαντικές εταιρίες όπως η ICI και Unilever
δηµιουργήθηκαν αυτήν την περίοδο.
Το τρίτο κύµα εντοπίζεται στα µέσα της δεκαετίας του 1950, και πιο
συγκεκριµένα από το 1955 έως το 1969. Αυτό το κύµα χαρακτηρίστηκε από
ταυτόχρονο υψηλό επίπεδο δραστηριότητας συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ΗΠΑ και
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στη διάρκεια αυτού του κύµατος δηµιουργήθηκαν εταιρικοί
κολοσσοί, κυρίως από ‘µη συσχετιζόµενες επιχειρήσεις’ (Conglomerate). Πολλοί
ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση των Conglomerate εταιριών σε αυτήν
την περίοδο. Ιδιαίτερης αναφοράς χρίζει η θεωρία της διαφοροποίησης (διασπορά του
κινδύνου), η οποία έτυχε ευρείας διάδοσης και καθολικής αποδοχής από τον
επιχειρηµατικό κόσµο. Το βασικό αξίωµα της συγκεκριµένης θεωρίας αποτελεί η ιδέα
της µείωσης του κινδύνου που ελλοχεύει στους επιχειρηµατικούς κύκλους (business
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cycles), µέσω της διαφοροποίησης. Το κίνητρο πολλών συγχωνεύσεων-εξαγορών,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στο Ηνωµένο Βασίλειο ήταν να επιτευχθούν
οικονοµίες κλίµακας και να µειωθούν τα κόστη, αλλά, επίσης, συχνά οι εταιρίες
συνενώνονταν µε σκοπό να καταφέρουν να ανταγωνισθούν το µέγεθος και τις πηγές
των ξένων επιχειρήσεων.
Μετά την πτωτική τάση των συγχωνεύσεων-εξαγορών στη δεκαετία του 1970,
το κλίµα αντιστρέφεται αισθητά το 1981 και διαρκεί για αρκετά χρόνια. Είναι
αξιοσηµείωτο το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, στις ΗΠΑ
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 1,400 συγχωνεύσεις-εξαγορές µε συνολική
αξία περίπου $1.34 δισ. Ανάλογη αύξηση παρουσίασαν την ίδια περίοδο οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως µόνο
το 1990 πραγµατοποιήθηκαν 1,165 συνενώσεις εταιριών παγκοσµίως, ενώ ο
αντίστοιχος αριθµός για το 1985 ανήλθε στις 340 περιπτώσεις. Το διάστηµα αυτό
(1980-1990) οι συγχωνεύσεις-εξαγορές αποτέλεσαν µοχλό εταιρικής ανάπτυξης,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον υψηλό αριθµό και το µέγεθος των διεθνών
συνενώσεων. Επιπρόσθετα σηµαντικά χαρακτηριστικά του τετάρτου κύµατος είναι ο
σηµαντικός αριθµός των επιθετικών εξαγορών και η εξασθένιση των συνενώσεων
µεταξύ

µη

συσχετιζόµενων

επιχειρήσεων

(deconglomeration),

οι

οποίες

χαρακτήρισαν το προηγούµενο κύµα. Σχεδόν οι µισές σηµαντικές εταιρίες της εποχής
στις ΗΠΑ υπήρξαν αντικείµενο επιθετικής εξαγοράς. Αυτήν τη χρονική περίοδο
(1980-1990), οι εταιρίες διεξήγαν συγχωνεύσεις-εξαγορές µε σκοπό την απόκτηση
πολύ υψηλών κερδών σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης, αυτή η περίοδος
διακρίθηκε από το µέγεθος και τη φήµη των εταιριών στόχων. Χαρακτηριστικά, το εν
λόγω τέταρτο κύµα χαρακτηρίστηκε ως η περίοδος της ‘µανίας των συγχωνεύσεων’
(merger mania) µεγάλων επιχειρήσεων (Jemison et al., 1986). Η πραγµατοποίηση
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συγχωνεύσεων-εξαγορών αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων ήταν σύνηθες
φαινόµενο. Επιπρόσθετα, ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου
είναι τα µεγάλα χρηµατικά ποσά που δαπανήθηκαν για την πραγµατοποίηση
διαφηµιστικής καµπάνιας µε σκοπό την προώθηση ή την υπεράσπιση µιας
διαπραγµάτευσης συγχώνευσης-εξαγοράς (Cartwright et al., 1992).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του πιο πρόσφατου κύµατος συγχωνεύσεωνεξαγορών, το οποίο άρχισε στα µέσα του 1992 και ακόµη δεν έχει οριοθετηθεί το
τέλος του, είναι η παγκοσµιοποίηση (globalization) και η χαλάρωση των νοµοθετικών
περιορισµών (deregulation). Η παγκοσµιοποίηση απάλειψε τα εθνικά όρια και
οδήγησε σε επέκταση των αγορών διεθνώς, µε συνέπεια οι εταιρίες να επιδιώκουν τη
µεγέθυνση

τους

προκειµένου

να

µπορέσουν

να

ανταποκριθούν

στη

νέα

πραγµατικότητα. Επίσης, κύριος λόγος για την έξαρση των εταιρικών συνενώσεων
αυτής της περιόδου υπήρξε η χαλάρωση των νοµοθετικών περιορισµών. Άµεσες
συνέπειες της άρσης των νοµοθετικών περιορισµών ήταν η κατάργηση των εθνικών
µονοπωλίων, µε αποτέλεσµα αφενός µεν να ανοίξει ο δρόµος σε καινούριες
επιχειρήσεις και αφετέρου να δηµιουργηθούν δυνατότητες για αναζήτηση
επιχειρηµατικών ευκαιριών σε ξένες αγορές µέσω διασυνοριακών συγχωνεύσεωνεξαγορών. Μάλιστα, δε θα ήταν υπερβολή η δεκαετία του 1990 να χαρακτηριστεί ως
‘η δεκαετία της άρσης των ελέγχων’ (decade of deregulation) (Andrade et al., 2001).
Οι συνέπειες από το τελευταίο κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών είχαν ως αποτέλεσµα
να αναπτυχθεί έντονος προβληµατισµός αναφορικά µε τους κανόνες του διεθνούς
ανταγωνισµού και τη νοµοθεσία για την αποφυγή µονοπωλιακών καταστάσεων σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Κύριο χαρακτηριστικό της πιο πρόσφατης περιόδου είναι η εµφάνιση
στρατηγικών

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

ενώ,
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πραγµατοποιήθηκαν ελάχιστες, αντιπροσωπεύοντας µόνο το 4% επί του συνόλου των
συναλλαγών. Επίσης, αυτές οι συγχωνεύσεις-εξαγορές δε χρηµατοδοτήθηκαν από νέα
δάνεια ή οµολογίες, αλλά κυρίως, από την αυξανόµενη χρήση µετοχών, οι οποίες
λειτούργησαν ως µέθοδος πληρωµής των µετόχων της εξαγορασθείσας εταιρίας.
Ενδεικτικά, καταγράφεται ποσοστό σχετικών συναλλαγών, που περιλαµβάνουν τη
χρήση µετοχών ή συνδυασµό µετοχών και ρευστών ως µέσων πληρωµής, της τάξης
περίπου του 70%.
Τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκε έξαρση του φαινοµένου παγκοσµίως, µε
συνέπεια στις ΗΠΑ να σηµειωθεί το µεγαλύτερο κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών στην
ιστορία τους, ενώ ταυτόχρονα σηµαντικός αριθµός εταιρικών συνενώσεων
πραγµατοποιήθηκε σε Ευρώπη και Ασία. Στις ΗΠΑ, ενδεικτικά, κάθε χρόνο από το
1995 έως το 2000 καταγραφόταν και ένα νέο ιστορικό ρεκόρ για την µεταβολή της
αξίας των συγχωνεύσεων-εξαγορών, ξεκινώντας από $800 δισ. το 1995 και
φτάνοντας το $1,8 τρισ. το 2000.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστοίχως, η

θεσµοθέτηση και ο ερχοµός του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος φαίνεται πως επηρέασε
ιδιαίτερα θετικά τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών, αν και στην
απαρχή του 21ου αιώνα η δραστηριότητα εταιρικών συνενώσεων παρουσίασε µια
σχετική κάµψη σε σχέση µε την πορεία της προηγούµενης δεκαετίας. Παρόλα αυτά,
τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται µια αναζωπύρωση του φαινοµένου και είναι
χαρακτηριστικό πως το 2005 στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάστηκε η µεγαλύτερη
κινητικότητα των τελευταίων πέντε ετών, αφού το ύψος της αξίας των
συγχωνεύσεων-εξαγορών αυξήθηκε κατά 51% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος,
φτάνοντας τα €800 δισ. Σηµαντικό µερίδιο αυτής της ανάκαµψης οφείλεται στις
διασυνοριακές συνενώσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 58%
υποδηλώνοντας βέβαια την ‘εξωστρέφεια’ των επιχειρήσεων και συνεπώς την
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πρόθεσή τους να επενδύσουν σε αναπτυσσόµενες χώρες.
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1.5 Το ρεύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών στο χρηµατοοικονοµικό
κλάδο

Η αυξανόµενη τάση για συγχωνεύσεις-εξαγορές µεταξύ χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα της παγκόσµιας οικονοµίας.
Εταιρικές

συνενώσεις

λαµβάνουν

χώρα

όχι

µόνο

µεταξύ

εγχώριων

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών στις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά και σε διακρατικό
επίπεδο. Ειδικότερα, από το 1990 έως και το 2000 µεταξύ των έντεκα χωρών του G104 και, επιπλέον, της Ισπανίας και της Αυστραλίας παρατηρήθηκε µια έντονα
αυξανόµενη τάση για

συγχωνεύσεις-εξαγορές. Ο αριθµός των συγχωνεύσεων-

εξαγορών καθώς και η αξία τους παρουσίασαν συνεχή αύξηση. Ήτοι, κατά το
εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα σηµειώθηκαν περισσότερες από 7,600 συγχωνεύσειςεξαγορές µεταξύ χρηµατοοικονοµικών εταιριών από τις προαναφερθείσες χώρες, µε
συνολική αξία $1.6 τρισ. (βλέπε Πίνακα 1-2). Οι εταιρικές συνενώσεις αφορούν
αποκλειστικά χρηµατοοικονοµικές εταιρίες και περιλαµβάνουν τράπεζες, ασφάλειες
και εταιρίες επενδύσεων. Προς το τέλος της εξεταζόµενης δεκαετίας εκτιµάται ότι
κατά µέσο όρο ετησίως ο αριθµός και η αξία των συγχωνεύσεων-εξαγορών
τριπλασιάστηκε και δεκαπλασιάστηκε αντίστοιχα, συγκριτικά µε το 1990.
Παράλληλα, αναλογικά αυξήθηκαν και οι µέγα-συγχωνεύσεις, που αναφέρονται σε
περιπτώσεις όπου η µία τουλάχιστον χρηµατοοικονοµική εταιρία είχε περιουσιακά

4

Το Γκρουπ των Δέκα (G-10) αποτελείται από έντεκα βιοµηχανικές χώρες, οι οποίες είναι: Βέλγιο,
Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς,, Ιαπωνία και
ΗΠΑ.
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στοιχεία πάνω από $1 δισ5. Ο συνολικός αριθµός των συναλλαγών, η συνολική και
µέση αξία για τη δεκαετία 1990-1999 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1-2.

Πίνακας 1-2 Συγχωνεύσεις-εξαγορές στο χρηµατοοικονοµικό κλάδο
(1990-1999)

Αριθµός
συναλλαγών
Συνολική
αξία
Μέση
ετήσια αξία

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Σύνολα

337

565

630

692

792

901

878

936

933

970

7,634

38,679

38,361

40,260

65,742

53,056

153,601

99,377

298,972

498,988

369,000

1,656,041

224

153

138

163

110

309

230

504

793

648

379

Τα ποσά είναι σε $US εκατ.
Πηγή: Group of Ten (2001)

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1-3, ο οποίος εµφανίζει
τον αριθµό και τη συνολική αξία των συναλλαγών µε βάση τον κλάδο και τη χώρα
προέλευσης, ο µεγαλύτερος αριθµός συγχωνεύσεων-εξαγορών αφορούσε εταιρίες
που δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χρηµατοοικονοµικό τοµέα και προέρχονταν από
την ίδια χώρα. Αυτές οι συναλλαγές αποτελούν το 70% του συνολικού αριθµού και
αξίας των συµφωνιών. Η επόµενη πιο σηµαντική συχνότητα αναφέρεται σε εγχώριες
συγχωνεύσεις-εξαγορές,

που

αφορούν

χρηµατοοικονοµικές

επιχειρήσεις

διαφορετικού τοµέα (15% επί του συνόλου). Αντιθέτως, ο πιο σπάνιος τύπος αφορά
διακρατικές συνενώσεις, στις οποίες συµµετείχαν εταιρίες από διαφορετικό
χρηµατοοικονοµικό κλάδο (328 περιπτώσεις).

5

Ενδεικτικά αναφέρεται πως σχετικά µε εταιρίες πέραν του $1 δις. ενεργητικό, το 1992
πραγµατοποιήθηκαν 6 συναλλαγές µε συνολική αξία $12.4 δις., ενώ το 1998 συνέβησαν 58
συναλλαγές αξίας $431.0 δισ.
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Πίνακας 1-3 Κατηγοριοποίηση συναλλαγών βάσει
χρηµατοοικονοµικού κλάδου και χώρα προέλευσης (1990-1999)
Αριθµός
συναλλαγών
(1)

Συνολική
αξία
(2)

Μέση αξία
(3)

Εγχώριες/
ίδιος κλάδος

5,260

1,227,125

388

Εγχώριες/
διαφορετικός κλάδος

1,131

214,200

340

Διακρατικές/
ίδιος κλάδος

915

167,437

409

Διακρατικές/
διαφορετικός κλάδος

328

47,278

279

7,634

1,656,041

379

Σύνολα
Τα ποσά είναι σε $US εκατ.
Πηγή: Group of Ten (2001)

Αναφερόµενοι σε επιµέρους τοµείς του χρηµατοοικονοµικού κλάδου (βλέπε
Πίνακα 1-4) διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 60% των
συγχωνεύσεων-εξαγορών αφορούσε τράπεζες, το 25% αφορούσε επιχειρήσεις
επενδύσεων

και

περίπου

το

15%

αναφερόταν

σε

συγχωνεύσεις-εξαγορές

ασφαλιστικών εταιριών. Ως αυτονόητη συνέπεια αυτής της δραστηριότητας
καταγράφεται µείωση του αριθµού των τραπεζικών ιδρυµάτων σε όλα σχεδόν τα
κράτη και σηµαντική αύξηση της συγκέντρωσης6 στον τραπεζικό τοµέα. Ασφαλώς,
υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της τραπεζικής αγοράς µεταξύ των δεκατριών
εξεταζόµενων χωρών, αφού στις µεν Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία η
συγκέντρωση είναι υψηλή, ενώ στις ΗΠΑ και Γερµανία ο βαθµός συγκέντρωσης
είναι σηµαντικά µικρότερος.

6

Η συγκέντρωση µετριέται µε το ποσοστό των συνολικών καταθέσεων µιας χώρας που ελέγχουν οι
µεγαλύτερες τράπεζες.
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Πίνακας 1-4 Συναλλαγές ανά επιχειρηµατικό κλάδο (1990-1999)
Ποσοστό
Αριθµός
επί των
Συνολική
συναλλαγών συναλλαγών
αξία
(1)
(2)
(3)

Ποσοστό
επί της
αξίας
(4)

Μέση
αξία
(5)

Τράπεζες

4,423

60%

1,085,379

65%

378

Ασφάλειες

1,182

15%

364,964

23%

658

Εταιρίες
επενδύσεων/λοιπές

2,029

25%

205,697

12%

217

Σύνολα

7,634

100%

1,656,041

100%

379

Τα ποσά είναι σε $US εκατ.
Πηγή: Group of Ten (2001)

Ενδιαφέρουσα µπορεί να θεωρηθεί µια επιλεκτική αναφορά στις συγχωνεύσειςεξαγορές εταιριών του χρηµατοοικονοµικού κλάδου των ΗΠΑ αφού οι εν λόγω
συναλλαγές αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των συνενώσεων
σε παγκόσµιο επίπεδο. Η δεκαετία του 1990 ήταν αυτή όπου ο αριθµός των
συγχωνεύσεων και εξαγορών γνώρισε πραγµατικά αλµατώδη αύξηση, φθάνοντας το
ποσό των $6.5 τρις. σε αξία. Ο αριθµός των τραπεζικών συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α.
µεταξύ 1988-1997 ήταν περίπου 3,200. Προς το τέλος της προηγούµενης δεκαετίας
υπήρξε ένας αριθµός υπέρ-µέγα-συγχωνεύσεων, δηλαδή συγχωνεύσεις-εξαγορές
µεταξύ τραπεζών µε περιουσιακά στοιχεία πάνω από $10 δις. η κάθε µία. Αυτές
αφορούσαν στις εξής τράπεζες:
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•

Citicorp & Travelers

•

Bank One & First Chicago

•

Bank America & NationsBank

•

Norwest & Wells Fargo

•

UBS & Swiss Bank Corporation

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθούν και οι µεγαλύτερες συγχωνεύσεις-εξαγορές
που έλαβαν χώρα στο χρηµατοοικονοµικό κλάδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών (έπειτα από την αρχή της νέας χιλιετηρίδας):
•

Chase Manhattan & J.P. Morgan

•

Citigroup & Golden State Bancorp

•

Bank of America Corp. & FleetBoston Financial Corp.

•

J.P. Morgan Chase & Bank One

•

Capital One Financial Corporation & Hibernia National Bank

•

Bank of America & MBNA Corporation

•

NewAlliance Bank & Cornerstone Bank

•

WachoviaGolden & West Financial

Τέλος, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 1-5 όπου παρουσιάζονται ο αριθµός
συναλλαγών, η συνολική και µέση αξία, καθώς και το ποσοστό της συνολικής αξίας
των συγχωνεύσεων-εξαγορών βάσει του εθνικού ΑΕΠ για κάθε χώρα ξεχωριστά,
σηµειώνεται πως αν και το ρεύµα των συγχωνεύσεων-εξαγορών εµφανίζει µια
οµοιοµορφία µεταξύ των διαφόρων ανεπτυγµένων κρατών, υπάρχουν κάποιες
χαρακτηριστικές δοµικές διαφορές. Συγκεκριµένα σε Γερµανία, Ιαπωνία και Καναδά
η αξία των συγχωνεύσεων-εξαγορών ήταν κάτω του 0.5% του ΑΕΠ, ενώ ξεπέρασε το
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1% του ΑΕΠ στο Βέλγιο, Ελβετία, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. Στις ΗΠΑ η µεγαλύτερη
δραστηριότητα

συγχωνεύσεων-εξαγορών

αφορούσε

εγχώριες

τράπεζες,

σε

αντιπαράθεση µε το Βέλγιο όπου πραγµατοποιήθηκαν πράξεις συγχωνεύσεωνεξαγορών από αλλοδαπές εταιρίες και σε πολλούς χρηµατοοικονοµικούς τοµείς7.
Οµοίως µπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι ενώ στον Καναδά και στην Ιαπωνία η
τάση ήταν αυξητική και κορυφώθηκε στα τελευταία τρία έτη πριν το 2000, το ίδιο
χρονικό διάστηµα στην Ολλανδία, Γαλλία και Ελβετία δεν παρατηρήθηκε κάτι
ανάλογο.

Πίνακας 1-5 Συγχωνεύσεις-εξαγορές ανά κράτος (1990-1999)
Αριθµός
συναλλαγών
(1)

Συνολική
αξία
(2)

Μέση
αξία
(3)

Ποσοστό επί του
εθνικού ΑΕΠ
(4)

4,094

913,236

316

1.25%

Καναδάς

318

24,753

162

0.41%

Ιαπωνία

246

121,274

2580

0.29%

Αυστραλία

240

25,032

178

0.72%

Βέλγιο

100

32,913

1134

1.39%

Γαλλία

435

79,006

490

0.57%

Γερµανία

419

46,627

638

0.22%

Ιταλία

374

110,371

726

0.97%

Ολλανδία

209

44,901

847

1.25%

Ισπανία

186

42,620

526

0.76%

Σουηδία

124

26,832

439

1.14%

Ελβετία

184

46,529

861

1.8%

Μ. Βρετανία

705

141,940

295

1.23%

Σύνολα

7634

1,656,041

379

100%

ΗΠΑ

Τα ποσά είναι σε $US εκατ.
Πηγή: Group of Ten (2001)

7

Group of Ten (2001). pp 351-401.
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Εκτός από τα κίνητρα που ισχύουν γενικά για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές8,
είναι εξαιρετικά χρήσιµο να αναφερθούν οι ιδιαίτεροι λόγοι που ώθησαν τις
επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού κλάδου σε ενοποίηση. Σε γενικές γραµµές, η
συνεχώς αυξανόµενη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια µπορεί σε µεγάλο βαθµό να θεωρηθεί ως στρατηγική αντίδραση
των εταιριών απέναντι, στις συνεχώς εντονότερες αλλαγές στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Οι βασικές δυνάµεις που προξένησαν την πίεση για τις αλλαγές αυτές
είναι η πρόοδος της πληροφορικής τεχνολογίας, η άρση πολλών νοµοθετικών
περιορισµών και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και των χρηµατοοικονοµικών
αγορών. Παράλληλα, η έλευση του ευρώ και η διαρκής πίεση των µετόχων για
αύξηση της κερδοφορίας, υποδαύλισαν την όλη δραστηριότητα για υιοθέτηση
στρατηγικών συγχωνεύσεων-εξαγορών. Η υιοθέτηση κοινού νοµίσµατος από τα
ευρωπαϊκά κράτη (ευρώ) επιτάχυνε την οικονοµική ενοποίηση στον ευρωπαϊκό χώρο
και ενθάρρυνε τη διακρατική δραστηριότητα ενοποίησης των χρηµατοοικονοµικών
εταιριών. Η αύξηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού περιόρισε τα περιθώρια κέρδους
για πολλές χρηµατοοικονοµικές εταιρίες, οπότε αναζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης της
απόδοσής τους, µέσω αύξησης των εσόδων, µείωσης του κόστους και
αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των ιδίων πόρων. Βασικός άξονας για την
επίτευξη αυτών των στόχων ήταν η στρατηγική συγχωνεύσεων-εξαγορών.
Παράλληλα σηµαντικά αντικίνητρα, όπως τα διαφορετικά νοµοθετικά καθεστώτα
µεταξύ των κρατών, οι διαφορές στην εταιρική και εθνική κουλτούρα, καθώς και οι
αµφιβολίες σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούν
πραγµατική τροχοπέδη και συντελούν στην επιβράδυνση του ρυθµού συγχωνεύσεωνεξαγορών.

8

Τα κίνητρα των συγχωνεύσεων-εξαγορών παρουσιάζονται σε επόµενη ενότητα.
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Παρόλα αυτά, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές στο χρηµατοοικονοµικό κλάδο κατά
κοινή

παραδοχή

θα

συνεχιστούν

και

µάλιστα,

αναµένεται

η

ανάπτυξη

χρηµατοοικονοµικών κολοσσών παγκοσµίου εµβέλειας. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα
συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους εταιρίες, µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Τέλος, καθώς το κόστος για συγχωνεύσειςεξαγορές αυξάνεται, ιδιαίτερα για τις µεγάλες εταιρίες, πιο χαλαρές µορφές
ενοποίησης, όπως στρατηγικές συµµαχίες και κοινοπραξίες, είναι πολύ πιθανό να
αποτελέσουν ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις µέσα στο γενικότερο πλαίσιο των
πιθανών σεναρίων.
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1.6 Το φαινόµενο συγχωνεύσεων-εξαγορών στην Ελλάδα

Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών στην Ελλάδα παρουσιάζει µια
ιδιαίτερα ανοδική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ο αριθµός και η αξία
των εταιρικών συνενώσεων αυξάνονται, ενώ, παράλληλα, οι προοπτικές για το εγγύς
µέλλον διαγράφονται αρκετά θετικές. Το γεγονός αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται
τελευταία και από το έµπρακτο ενδιαφέρον ξένων επιχειρήσεων για επενδύσεις στη
χώρα µας µέσω εξαγοράς κερδοφόρων εγχώριων επιχειρήσεων. Από την αντίπερα
όχθη, και οι ελληνικές επιχειρήσεις συµπεριφέρονται µε ανάλογη εξωστρέφεια,
διεθνοποιώντας τις δραστηριότητές τους τόσο σε χώρες των βαλκανίων όσο και σε
χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και παρευξείνιες χώρες.
Εντονότερη

δράση

εµφανίζουν

οι

κλάδοι

των

τραπεζών

και

λοιπών

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, λιανεµπορίου,
και ενέργειας.
Επιχειρώντας

µια

σύντοµη

ιστορική

αναδροµή

των

δραστηριοτήτων

συγχώνευσης-εξαγοράς για την Ελλάδα, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι κατά
το παρελθόν αυτές οι δράσεις αντιµετώπισαν σηµαντικά διαρθρωτικά εµπόδια.
Ειδικότερα, η ελληνική οικονοµία χαρακτηριζόταν από πολλές οικογενειακές
επιχειρήσεις µε χαµηλό κύκλο εργασιών, µικρά µερίδια αγοράς και προσωποπαγή
διοικητικά

σχήµατα.

Επιπρόσθετα

αρνητικά

γνωρίσµατα

της

οικονοµικής

πραγµατικότητας ήταν ο µικρός αριθµός των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο
εταιριών, η ισχυρή παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας, η πολυπλοκότητα του
φορολογικού συστήµατος, η γραφειοκρατία των δηµοσίων υπηρεσιών και η
περιορισµένη ευελιξία της εργατικής νοµοθεσίας. Με τη δηµιουργία της ενιαίας
αγοράς το 1992 η ελληνική οικονοµία αναγκάστηκε να προσαρµοσθεί θεσπίζοντας
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ένα σταθερό και ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο απελευθέρωσε τις αγορές,
συνέβαλε στην πιο αποτελεσµατική λειτουργία τους και ενίσχυσε την εµπιστοσύνη
των ιδιωτών και θεσµικών επενδυτών. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον υγιούς
ανταγωνισµού η επιχειρηµατικότητα αυξήθηκε και αναπόφευκτα επηρεάστηκαν οι
εταιρικές

συναλλαγές.

Φυσική

συνέπεια

αυτών

των

εξελίξεων

ήταν

οι

δραστηριότητες συγχωνεύσεων-εξαγορών, οι οποίες σύµφωνα µε τα στατιστικά
δεδοµένα δροµολογήθηκαν στους τροφίµων, ποτών, πλαστικών και µη µεταλλικών
ορυκτών. Με απαρχή το 1994 οι συγχωνεύσεις-εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων µε
ξένες φαίνεται να συνυπάρχουν µε σηµαντικές άµεσες ξένες επενδύσεις, λ.χ. στην
κινητή τηλεφωνία, στα καζίνο, στα σουπερµάρκετ κ.α. παράλληλα, µε την ανάπτυξη
της χρηµατιστηριακής αγοράς, την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος, την
ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενικότερη βελτίωση των επιδόσεων της
ελληνικής οικονοµίας, την κατασκευή µεγάλων έργων, τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στα Βαλκάνια, καθώς και µε τη συνεχιζόµενη
πολιτική των αποκρατικοποιήσεων, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές στη χώρα µας
πολλαπλασιάστηκαν, ενώ έκρηξη του φαινοµένου παρατηρήθηκε στο τέλος της
δεκαετίας του 1990 στον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό κλάδο. Είναι, άλλωστε,
αξιοσηµείωτο πως το κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν το
1999 αντιπροσώπευε αξία συναλλαγών που έφτασε περίπου στο 17% του ΑΕΠ.
Την τετραετία 2002-2005 έγιναν περίπου 1,000 συγχωνεύσεις-εξαγορές, εγχώριες
και διασυνοριακές9, µε µέση αξία συναλλαγής τα €35 εκατοµµύρια. Ο αριθµός, η
µέση αξία συναλλαγής και η συνολική αξία των συναλλαγών για κάθε έτος
καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1-6. Συγκεκριµένα, έπειτα από µια πτώση του
αριθµού των συναλλαγών το 2003 (169) συγκριτικά µε το 2002 (328),
9

Στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές η µία από τις δύο συναλλασσόµενες εταιρίες είναι
Ελληνική.
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παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση τα δύο επόµενα χρόνια όπου έλαβαν χώρα 209 και
217 συνενώσεις αντίστοιχα. Παρά τη µείωση του αριθµού των συναλλαγών το 2003,
η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση µε το 2002, φτάνοντας τα €3δισ,
ενώ παράλληλα η µέση αξία συναλλαγής σχεδόν τριπλασιάστηκε. Η αύξηση της
µέσης αξίας συναλλαγής και της συνολικής αξίας για το έτος 2003 οφείλεται, κυρίως,
στην ύπαρξη αρκετών συναλλαγών µε πολύ υψηλό τίµηµα10 που καταγράφηκαν τη
συγκεκριµένη περίοδο. Αξίζει να σηµειωθεί πως η συνολική αξία των συναλλαγών το
2005 αυξήθηκε στα €4.3 δισ. από €2.0 δισ. το 2004, παρόλο που ο αριθµός των
συναλλαγών διατηρήθηκε σε παρόµοια επίπεδα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην
αύξηση των συναλλαγών πλειοψηφικού πακέτου, που σε συνδυασµό µε την
καταβαλόµενη υπεραξία στις εξαγοραζόµενες εταιρίες, είχαν ως αποτέλεσµα την
αύξηση του συνολικού τιµήµατος ανά συναλλαγή. Η µέση λοιπόν αξία συναλλαγής
για το 2005 ανήλθε σε €36 εκ. σε σχέση µε €28 εκατ. το 2004, σηµειώνοντας µια
αύξηση της τάξεως του 29%.

10

Μεγαλύτερο από €100 εκατοµµύρια.
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Πίνακας 1-6 Συγχωνεύσεις-εξαγορές στην Ελλάδα (2002-2005)
2002

2003

2004

2005

Αριθµός
συναλλαγών

328

169

209

217

Μέση αξία
συναλλαγής (€
εκατ.)

18,8

55,8

28,5

36,3

Συνολική αξία
συναλλαγών
(€ δισ.)

2,5

3,0

2,0

4,3

Πηγή: PRICEWATERHOUSECOOPERS (2003-2006)

Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των συναλλαγών και τον αριθµό των
διασυνοριακών και εγχώριων συγχωνεύσεων-εξαγορών, δεδοµένα παρουσιάζονται
στο επόµενο Γράφηµα 1-2. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, µετά την κορύφωση των
διασυνοριακών συναλλαγών το 2002, που ανήλθαν σε 81 περιπτώσεις (25% επί του
συνόλου), τα επόµενα τρία χρόνια ο αντίστοιχος αριθµός σηµείωσε πτώση και
παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα για καθένα από τα επόµενα χρόνια, 63
περιπτώσεις για το 2003 και 68 για καθένα από τα δύο επόµενα χρόνια. Λαµβάνοντας
όµως υπόψη το συνολικό αριθµό των εταιρικών συνενώσεων κάθε έτους ξεχωριστά,
το αντίστοιχο ποσοστό των διασυνοριακών περιπτώσεων κυµάνθηκε σε επίπεδα
υψηλότερα του 30% για την τριετία 2003-2005. Οι ελληνικές επιχειρήσεις επένδυσαν
€769 εκατ., που αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, σε
συναλλαγές µε εταιρίες του εξωτερικού κατά το 2005. Κατά τη διάρκεια του 2004 το
ποσό αυτό ήταν πολύ µικρότερο, φτάνοντας τα €142 εκατ. ή το 7% επί του συνόλου
της αξίας11. Αναφορικά µε τον προορισµό των ελληνικών επιχειρήσεων, οι χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης φαίνεται να προσελκύουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον,

11

PRICEWATERHOUSECOOPERS (2005).
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υποδηλώνοντας έτσι την απόφαση για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των
εγχώριων εταιριών µε σκοπό την αναζήτηση αγορών µε σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης.

Γράφηµα 1-2 Γεωγραφική κατανοµή συγχωνεύσεων-εξαγορών (20022005)

Πηγή: PRICEWATERHOUSECOOPERS (2003-2006)

Ιδιαίτερα χρήσιµα συµπεράσµατα εξάγονται από την κατηγοριοποίηση των
συγχωνεύσεων-εξαγορών βάσει επιχειρηµατικού κλάδου. Ο συνολικός αριθµός
συναλλαγών ανά κλάδο από το 2002 έως το 2005 παρουσιάζονται στον επόµενο
Πίνακα 1-7. Με εξαίρεση το 2002, όπου πρωτοπόρος ήταν ο κλάδος των
Κατασκευών µε 93 συναλλαγές και 28% επί του συνόλου, τα επόµενα χρόνια τη
σκυτάλη παίρνουν ο κλάδος της Τεχνολογίας & Τηλεπικοινωνιών και ο κλάδος των
Τραπεζών & Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών. Στον κλάδο Τεχνολογίας &
Τηλεπικοινωνιών, κατά το 2005, σηµειώθηκαν 34 συναλλαγές αξίας €2.1δισ.
αντιπροσωπεύοντας το 49% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ενώ στον Τραπεζικό
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& Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών κλάδο έγιναν 34 συναλλαγές αξίας €863
εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Είναι άξιο
αναφοράς το γεγονός πως, ενώ στους δύο κλάδους πραγµατοποιήθηκε ακριβώς ο
ίδιος αριθµός συναλλαγών, η αξία στον κλάδο Τεχνολογίας & Τηλεπικοινωνιών είναι
κατά 150% αυξηµένη, γεγονός που οφείλεται στο ότι στον εν λόγω κλάδο
πραγµατοποιήθηκαν τρεις από τις µεγαλύτερες συναλλαγές του 2005. Ήτοι, οι
συναλλαγές αυτές ήταν η εξαγορά της ΤΙΜΕλλάς από τις εταιρίες ApaxPartners και
TexasPacific για €1.4 δισ., η εξαγορά της Q-Telecom για €325 εκατ. από τις ίδιες
εταιρίες που εξαγόρασαν την ΤΙΜΕλλάς και η εξαγορά του 70% της Cosmorom από
την Cosmote για €120 εκατ.
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Πίνακας 1-7 Συγχωνεύσεις-εξαγορές ανά επιχειρηµατικό κλάδο
(2002-2005)
2002

2003

2004

2005

Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνιών

38

21

34

34

Τράπεζες & Χρηµα/κές Υπηρεσίες

36

29

31

34

Κατασκευές / Real Estate

93

10

9

22

Λιανεµπόριο & Χονδρεµπόριο

33

8

24

21

Τρόφιµα & Ποτά

20

17

15

17

Βιοµηχανία

21

14

27

16

Λοιπές Υπηρεσίες

33

9

5

16

Κτηνοτροφία & Ιχθυοτροφία

8

6

11

12

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Διασκέδαση

8

9

13

12

Ενέργεια και Μεταφορές

12

15

3

9

Ναυτιλία

-

-

2

8

Πλαστικά & Συσκευασίες

-

7

12

4

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

-

10

4

4

Υγεία

-

5

4

3

Ένδυση

5

-

5

2

Χηµικά & Φαρµακευτικά

16

-

5

2

Λοιπά / Μη δηµοσιευµένα

5

9

5

1

328

169

209

217

Σύνολα
Πηγή: PRICEWATERHOUSECOOPERS (2003-2006)

Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, η έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεωνεξαγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις αναµένεται να συνεχιστεί µε αµείωτο ρυθµό
και στο µέλλον. Διεθνείς εξελίξεις και εγχώριοι παράγοντες συντελούν στη
διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών. Στις διεθνείς εξελίξεις συγκαταλέγονται η
διαµόρφωση χαµηλών επιτοκίων που καθιστούν χαµηλό το κόστος δανεισµού και η
υψηλή ρευστότητα των διεθνών κεφαλαιαγορών, όπου µε την συνεχώς αυξανόµενη
παρουσία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (ασφαλιστικά ταµεία, αµοιβαία
κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών) τα
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διαθέσιµα κεφάλαια ευκολότερα βρίσκουν διέξοδο σε νέες επενδύσεις. Αναφορικά µε
τη διαµόρφωση ευνοϊκότερων παραγόντων στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον,
θα µπορούσε κανείς να αναφέρει την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς
παράλληλα µε τις αναµενόµενες αποκρατικοποιήσεις, τη νοµοθετική κωδικοποίηση
και την ταυτόχρονη εναρµόνισή της µε τα Διεθνή Πρότυπα, τη στρατηγική επιλογή
των ελληνικών επιχειρήσεων για επέκταση σε γειτονικές χώρες, έπειτα από τον
εκσυγχρονισµό και την απελευθέρωση της οικονοµίας τους (Τουρκία, Σερβία,
Ουκρανία, Βουλγαρία), τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές για παραπέρα βελτίωση
της ελληνικής οικονοµίας και βέβαια τη µείωση των φορολογικών συντελεστών για
τις ανώνυµες εταιρίες (29% για το 2006 και 25% για το 2007 και έπειτα).
Ασφαλώς, ο υψηλός βαθµός εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας από το
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στους πάσης φύσεως
κλυδωνισµούς της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι κίνδυνοι σχετικά µε τις τιµές διάθεσης
των πρώτων υλών, οι ενεργειακοί πόροι, οι συρράξεις µεταξύ κρατών, οι επιδιώξεις
κυριαρχίας, οι κλιµατολογικές αλλαγές και η διεθνής τροµοκρατία συνθέτουν ένα
ιδιαίτερα απρόβλεπτο επιχειρηµατικό περιβάλλον απέναντι στο οποίο ο οποιοσδήποτε
οφείλει να είναι επιφυλακτικός. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη και την τελευταία
µελέτη του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονοµία κατά το έτος 2007, στην οποία
καταγράφηκε η αύξηση του ΑΕΠ κατά ένα τέταρτο σε σχέση µε το 200012 και η
µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κάτω από το 3% του ΑΕΠ, µπορεί να να
υποστηριχθεί πως οι προοπτικές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευοίωνες και η
δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών αναµένεται ότι θα ανθίσει για µια
ακόµη φορά τα επόµενα χρόνια.

12

Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά την τελευταία είναι από τους υψηλότερους στις
χώρες του ΟΟΣΑ.
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1.7 Κίνητρα συγχωνεύσεων-εξαγορών

Πολλοί συγγραφείς έχουν αναπτύξει θεωρίες για τα κίνητρα που ωθούν τις
εταιρίες σε συγχωνεύσεις-εξαγορές. Σύµφωνα µε τον Halpern (1983) υπάρχουν δύο
γενικές κατηγορίες κινήτρων. Τα κίνητρα της πρώτης κατηγορίας αποσκοπούν στη
µεγιστοποίηση της µετοχικής αξίας των συναλλασσόµενων εταιριών (νεοκλασική
οικονοµική θεώρηση), ενώ τα κίνητρα της δεύτερης είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε
προσωπικές φιλοδοξίες των διοικητικών στελεχών, που δεν εξυπηρετούν τα
συµφέροντα των µετόχων των δύο εταιριών (διοικητικά κίνητρα). Οι Berkovitch and
Narayanan (1993) προτείνουν σαν κυρίαρχα κίνητρα τη δηµιουργία συνέργιας µεταξύ
των δύο εταιριών, την αντικατάσταση της αναποτελεσµατικής διοίκησης και την
υπερηφάνια των διοικητικών στελεχών, ενώ οι Bradley et al. (1983) υπογραµµίζουν,
παράλληλα µε τη συνέργια, τη σηµασία της προνοµιακής πληροφόρησης (inside
information) ως πρωταρχικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσειςεξαγορές. Επίσης, οι Copeland and Weston (1988) εισάγουν πέντε βασικούς λόγους
για την πραγµατοποίηση εταιρικών συνενώσεων: αύξηση αποδοτικότητας, προνοµιακή
πληροφόρηση, µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, µειωµένη φορολογία και προβλήµατα
ταύτισης συµφερόντων µεταξύ µετόχων (εντολέα) και διοικητικών στελεχών
(αντιπρόσωπου) (principal-agent problem). Οι Jensen and Ruback (1983)
επισηµαίνουν πως οι συγχωνεύσεις-εξαγορές δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας
αδιάκοπος αγώνας µεταξύ διαφόρων επιτυχηµένων οµάδων διοικητικών στελεχών,
που ανταγωνίζονται για την απόκτηση εταιριών µε αναποτελεσµατική διοίκηση.
Αξίζει να σηµειωθεί πως αρκετοί συγγραφείς προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε
προσωπικά και συχνά ιδιοτελή κίνητρα των διοικητικών στελεχών, τα οποία
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίηση µιας συγχώνευσης-εξαγοράς.
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Οι Hambrick and Cannella (1993), οι Haspeslagh and Jemison (1991) και ο Roll
(1986) είναι ένθερµοι υποστηρικτές της θεωρίας των προσωπικών ή διοικητικών
κινήτρων. Η τελευταία θεωρία δε σηµαίνει απαραίτητα πως τα στελέχη λειτουργούν
συνειδητά ενάντια στα οφέλη των µετόχων, αλλά το ότι οι πράξεις τους βασίζονται σε
µη ορθολογική και µάλλον συναισθηµατική εκτίµηση των δεδοµένων της
συγχώνευσης-εξαγοράς. Επίσης, σύµφωνα µε µια υπόθεση που έχει αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές πραγµατοποιούνται λόγω απρόσµενων
αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπως η αλλαγή της
νοµοθεσίας, η παγκοσµιοποίηση και η εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών (Andrade,
Mitchell and Stafford, 2001; Mulherin and Boone, 2000). Η τελευταία θεωρία, για
πολλούς συγγραφείς, αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο του εµπειρικού φαινοµένου
της εµφάνισης των συγχωνεύσεων-εξαγορών κατά κύµατα, µε χαρακτηριστική
έξαρση σε συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κλάδους, κάτι το οποίο ήδη έχουµε
αναφέρει.
Οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες
και διαφορετικά κίνητρα ενδεχοµένως να υπάρχουν ταυτόχρονα σε αρκετές
περιπτώσεις. Θεωρητικά η πλειοψηφία των κινήτρων στοχεύει σε βελτίωση της
απόδοσης και αύξηση της κερδοφορίας και των δύο εµπλεκόµενων εταιριών µετά από
την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος. Εντούτοις, µε βάση µια πιο αναλυτική
προσέγγιση των εναλλακτικών ή συµπληρωµατικών απόψεων θα έπρεπε να
κατανεµηθούν τα κίνητρα σε τρεις γενικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
εµπεριέχονται τα οικονοµικά κίνητρα (economic motives), που είναι η συνέργια, η
µείωση του κόστους και η ελάττωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα στρατηγικά
κίνητρα (strategic motives) διαµορφώνουν τη δεύτερη κατηγορία και περιλαµβάνουν
την ανάπτυξη, την εξασφάλιση πόρων-πηγών, την αύξηση του µεριδίου αγοράς, την
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απόκτηση προηγµένης τεχνολογίας και την εξαγορά ενός ανταγωνιστή ή την αποφυγή
του κινδύνου εξαγοράς από µια άλλη εταιρία. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία
εντάσσονται τα προσωπικά ή διοικητικά κίνητρα (personal/managerial motives),
όπως η υπερβολική υπερηφάνια, η υπεροψία των διευθυντικών στελεχών, η
εξασφάλιση οικονοµικών ωφελειών για τα στελέχη, η απόκτηση µιας εταιρίας µε
αναποτελεσµατική διοίκηση και η προνοµιακή πληροφόρηση. Σε ότι ακολουθεί
αναπτύσεται, σχολιάζεται και αναλύεται η φιλολογία που αφορά την ελκυστικότητα
ενός έκαστον των κινήτρων συγχωνεύσεων-εξαγορών.
Η συνέργια αποτελεί το βασικό και πιο αποδεκτό κίνητρο για συγχωνεύσειςεξαγορές. Η συνέργια αναφέρεται στα πλεονεκτήµατα που εµφανίζονται όταν
εταιρίες συνδυάζονται µε σκοπό να παράγουν µαζί ένα ενιαία µεγαλύτερο
αποτέλεσµα από εκείνο που θα πετύχαιναν αν λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Στην
επιχειρησιακή γλώσσα, η συνένωση συνίσταται στη δυνατότητα ενός εταιρικού
συνδυασµού να είναι πιο κερδοφόρος από τα µεµονωµένα µέρη της εταιρίας που
συνδυάστηκαν. Το κίνητρο της συνέργιας βασίζεται στο αξίωµα ότι 2΄+ 2΄= 5΄
(Gaughan,

2002),

αφού

οι

ωφέλειες

προκύπτουν

από

οµοιότητες

και

αλληλοσυµπληρώσεις µεταξύ των δύο εµπλεκόµενων εταιριών (Hayward and
Hambrick, 1997). Συνεργατικά οφέλη προκύπτουν σε συσχετισµένες και µη,
εταιρικές συνενώσεις. Το πλεονέκτηµα των λειτουργικών συνεργιών αφορά την
εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακος και φάσµατος. Ειδικότερα, οι οικονοµίες
κλίµακας οδηγούν σε αύξηση της παραγόµενης ποσότητας µε το ίδιο σταθερό κόστος
και συνεπώς εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µικρότερου κόστους
παραγωγής. Εντούτοις, στην περίπτωση παραγωγής πολλαπλών προϊόντων, η σχέση
µεταξύ των οικονοµιών κλίµακας και των κερδών των συγχωνεύσεων-εξαγορών είναι
πιο σύνθετη.
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Εκτός από τις συνέργιες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, οι επιχειρήσεις
µπορούν να επιτύχουν και συνέργιες που σχετίζονται µε τη συµπληρωµατικότητα των
δραστηριοτήτων τους ή των αποτελεσµάτων που οι δραστηριότητες αυτές
προκαλούν. Όταν εταιρίες έχουν αυξηµένες ταµειακές ροές και κάποιες άλλες
επιχειρήσεις έχουν µεγάλες ευκαιρίες επένδυσης αλλά περιορισµένη χρηµατοδότηση,
λόγω του χαµηλότερου κόστους της εσωτερικής χρηµατοδότησης σε σύγκριση µε την
εξωτερική χρηµατοδότηση, συνενωµένες οι δύο επιχειρήσεις αυτού του τύπου
µπορούν να οδηγηθούν σε σηµαντικά οφέλη (Myerw & Majluf, 1984).
Τα φορολογικά οφέλη αποτελούν ένα πρόσθετο ισχυρό οικονοµικό κίνητρο. Οι
διαπραγµατεύσεις πριν τη συγχώνευση-εξαγορά περιλαµβάνουν πάντα συζητήσεις
για τα φορολογικά οφέλη τα οποία πολλές φορές είναι κυρίαρχο ζήτηµα για έναν από
τους δύο συµβαλλόµενους (Hayne, 1989). Μία συγχώνευση-εξαγορά µπορεί να
δηµιουργήσει οφέλη σε περίπτωση που οι φορολογικές υποχρεώσεις της
νεοϊδρυθείσας εταιρίας είναι µειωµένες σε σύγκριση µε το άθροισµα των
υποχρεώσεων των δύο εταιριών ξεχωριστά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή
κατά την οποία η τελευταία ή τελευταίες χρήσεις της µιας εταιρίας είναι ζηµιογόνες,
ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες χρήσεις της άλλης εταιρίας παρουσιάζουν κέρδη. Όπως
αυτόµατα γίνεται κατανοητό, εάν από δύο τέτοιες επιχειρήσεις προκύψει µια
καινούργια, τα ενοποιηµένα κέρδη θα είναι σαφώς µικρότερα και συνεπώς ο φόρος
που θα προκύψει θα είναι σαφώς µικρότερος. Επιπρόσθετα, βέβαια, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η υπεραξία που καταβάλλεται από την εξαγοράζουσα εταιρία
υπόκειται σε πολυετή απόσβεση, µειώνοντας έτσι το ποσό της ετήσιας φορολογικής
επιβάρυνσης της νέας εταιρίας.
Έχοντας ολοκληρώσει το σχολιασµό των οικονοµικών κινήτρων, στις επόµενες
παραγράφους θα αναφερθούν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα λεγόµενα στρατηγικά
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κίνητρα. Αξίζει κατ’ αρχάς να αναφερθεί ότι πολλές εταιρίες προτιµούν να
αναπτυχθούν εξωτερικά, µέσω µιας συγχώνευσης-εξαγοράς, επειδή έτσι µειώνουν το
χρόνο απόκρισης στις νέες απαιτήσεις του παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος και
πολύ συχνά εξοικονοµούν ιδίους πόρους. Για πολλές επιχειρήσεις η εταιρική
συνένωση δεν αποτελεί µια εναλλακτική επιλογή αλλά µια αναγκαιότητα. Μια
επιχείρηση πρέπει να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσµατικά στις αλλαγές της αγοράς
και να επωφελείται από οποιαδήποτε ευκαιρία. Επειδή πολλοί ανταγωνιστές της
ενεργούν συνήθως κατά τον ίδιο τρόπο, ο χρόνος είναι περιορισµένος και εποµένως
πολλές φορές η εσωτερική ανάπτυξη µε τη χρησιµοποίηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων της ίδιας της εταιρίας δεν αποτελεί ανταγωνιστική εναλλακτική λύση. Η
εξωτερική ανάπτυξη, αντιθέτως, πολλές φορές οδηγεί σε αυτό που τα στελέχη κυρίως
αποβλέπουν, δηλαδή βελτίωση της αποδοτικότητας και σε σηµαντικά συνεργατικά
κέρδη.
Η εξωτερική ανάπτυξη µέσω της οριζόντιας ολοκλήρωσης, αποσκοπεί στην
απόκτηση µονοπωλιακών πλεονεκτηµάτων καθώς ενισχύει τη θέση της επιχείρησης
στην αγορά, µειώνοντας ή και εξαλείφοντας τον ανταγωνισµό. Αντίθετα, ένα κίνητρο
που ωθεί τις επιχειρήσεις σε εξωτερική ανάπτυξη µέσω καθετοποιηµένων
συγχωνεύσεων-εξαγορών είναι η εξασφάλιση φθηνών, ποιοτικών και άµεσα (on time)
παραδοτέων πρώτων υλών, αφού µέσω της απόκτησης µιας επιχείρησης ο έλεγχος
των πόρων της επιχείρησης στόχου µεταφέρεται στον αγοραστή. Αυτή η µεταφορά
µπορεί να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασµό σηµαντικών εισροών και παράλληλα να
µειώσει την εξωτερική αβεβαιότητα (Porter, 1980).
Ένα ακόµη στρατηγικό κίνητρο για συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι η αύξηση του
µεριδίου αγοράς (Stigler, 1950). Εάν η συγχώνευση-εξαγορά είναι αρκετά µεγάλη, η
εταιρία µπορεί να εξασφαλίσει µονοπωλιακή θέση προσδοκώντας κέρδη υψηλότερα
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των αναµενόµενων. Μια εταιρία µε µεγάλο µερίδιο αγοράς δηµιουργεί µονωπολιακές
καταστάσεις στον κλάδο που λειτουργεί, µε συνέπεια να τίθονται φραγµοί σε ήδη
υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές, ενώ, ταυτόχρονα, τα υποκατάστατα
προϊόντα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα. Επιπλέον, η αυξηµένη δυναµική
δίνει τη δυνατότητα στην καινούρια επιχείρηση να τοποθετηθεί καλύτερα στον
κλάδο, αυξάνοντας τη δύναµή της σε σχέση µε προµηθευτές, πελάτες και
ανταγωνιστές.
Σε περιπτώσεις που ως αιτία µιας συγχώνευσης-εξαγοράς θεωρείται η
αναβάθµιση της τεχνολογίας, γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η εισαγωγή νέων
τεχνολογιών µέσω δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων-εξαγορών καθίσταται πιο
συµφέρουσα και προτιµότερη από τη δυσκίνητη και δαπανηρή δραστηριότητα της
έρευνας και ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση µιας εταιρικής συνένωσης, τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα πνευµατικά δικαιώµατα και η τεχνογνωσία της
αγορασθείσας εταιρίας µεταφέρεται στον αγοραστή. Επίσης, η επιλογή στρατηγικής
ανάπτυξης µέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών µειώνει το κόστος και το χρόνο για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεπώς ευκολότερα ικανοποιείται η ανάγκη για
καινοτοµία και διαφοροποίηση, αφού το ρίσκο που εµπεριέχει η δηµιουργία ενός
νέου προϊόντος είναι σχετικά υψηλό.
Επιπρόσθετα, οι εταιρίες ωθούνται προς µια συγχώνευση-εξαγορά έτσι ώστε να
αποκτήσουν έναν ανταγωνιστή και παράλληλα να αποφύγουν το ενδεχόµενο να
αποτελέσουν αντικείµενο πιθανής εξαγοράς. Αυτό προφανώς είναι δυνατόν να
επιτευχθεί τόσο µε την αξιοποίηση των αποθεµατικών όσο και µε την εκτροπή των
ελεύθερων ταµειακών ροών (Jensen, 1986). Οι ελεύθερες ταµειακές ροές είναι
πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιµα, αφού έχουν καλυφθεί όλες οι υποχρεώσεις και τα
επενδυτικά προγράµµατα της επιχείρησης. Τα χρήµατα αυτά µπορούν είτε να
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καταβληθούν στους µετόχους είτε να παραµείνουν υπό τον έλεγχο των διοικητικών
στελεχών της εταιρίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Jensen (1986), οι εταιρίες
µπορούν να αξιοποιήσουν τα ρευστά διαθέσιµα που έχουν πραγµατοποιώντας
συγχωνεύσεις-εξαγορές, αυξάνοντας το µέγεθος τους, ενισχύοντας τη δύναµη και την
ικανότητά τους για κερδοφορία και ταυτόχρονα µειώνοντας τον κίνδυνο να γίνουν
στόχος µιας εξαγοράς. Η χρησιµοποίηση των αποθεµατικών και των ταµειακών ροών
µε σκοπό την εξαγορά µιας εταιρίας, αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ διοίκησης και
µετόχων, καθώς ο τρόπος αξιοποίησης των πλεοναζόντων χρηµατικών πόρων συχνά
αποτελεί πεδίο διαµάχης µεταξύ των δύο πλευρών. Τέλος, µια πιο συγκεκριµένη
πρόταση που προτείνεται από διάφορους συγγραφείς (Jensen, 1988; Dutz, 1989)
σχετικά µε την αξιοποίηση του χρηµατικού πλεονάσµατος των εταιριών είναι η
πραγµατοποίηση

οριζόντιων

συγχωνεύσεων-εξαγορών

βρίσκονται στο στάδιο της ύφεσης

σε

βιοµηχανίες

που

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόκτηση της

εταιρίας στόχου µειώνει τις πηγές που υπάρχουν στη βιοµηχανία και έτσι προτρέπει
την έξοδο των ανταγωνιστριών εταιριών και την παραπέρα συρρίκνωση της αγοράς.
Εκτός από τα ανωτέρω οικονοµικά και στρατηγικά κίνητρα υπάρχουν και τα
διοικητικά-διευθυντικά κίνητρα. Τα τελευταία, ωστόσο, έχουν έντονα επικριθεί ως
προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα των στελεχών, µιας και αποτιµάται πως δεν
εξυπηρετούν τη δηµιουργία αξίας στους µετόχους ως βασικό κι απώτερο στόχο. Το
υπόβαθρο των διευθυντικών κινήτρων εντοπίζεται στη σχέση µεταξύ εντολέα και
αντιπροσώπου (principal-agent problem)

(Jensen and Meckling, 1976). Τέτοια

προβλήµατα προκύπτουν όταν η ιδιοκτησία και η διαχείριση µιας εταιρίας
χωρίζονται. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται είτε λόγω αντικρουόµενων
συµφερόντων και διαφορετικών αντιλήψεων µεταξύ των µετόχων και των
διευθυντικών στελεχών είτε λόγω απουσίας έγγραφης διατύπωσης ακριβώς
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αποσαφηνισµένων και λεπτοµερών συµβάσεων µεταξύ των δύο αυτών εταιρικών
µερών. Η προηγούµενη άποψη υποθέτει ότι, αντί για τη µεγιστοποίηση της αξίας των
µετόχων, τα στελέχη προσδοκούν να µεγιστοποιούν τα δικά τους οφέλη. Αυτά τα
διευθυντικά κίνητρα µπορεί να οδηγήσουν µια εταιρία να αυξηθεί πέρα από το
βέλτιστο µέγεθος (Jensen, 1986). Συνεπώς, τα στελέχη χτίζουν την αυτοκρατορία
τους προκειµένου να εξασφαλισθούν προσωπικές ωφέλειες όπως το ύψος της
αποζηµίωσης, τα επιδόµατα, η δύναµη και το γόητρο. Επιπλέον, πολλές φορές τα
στελέχη ωθούνται προς µια συγχώνευση-εξαγορά, επειδή κατά αυτόν τον τρόπο
αφενός εξασφαλίζουν τη θέση τους στο διοικητικό συµβούλιο µιας άλλης εταιρίας
και εφετέρου παρουσιάζουν σηµάδια ανάπτυξης στους µετόχους, προτάσσοντας,
ουσιαστικά την προσωπική τους συµβολή και προβολή.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά µε τα κίνητρα των συγχωνεύσεωνεξαγορών έχει παρουσιαστεί από τον Roll (1986). Ο συγκεκριµένος συγγραφέας
υποστηρίζει ότι είναι αόριστη και υπερβολική η υπόθεση πως όλοι οι οικονοµικοί
παράγοντες λειτουργούν πάντοτε ορθολογικά. Έρευνες από διάφορους ψυχολόγους
απέδειψαν πως οι άνθρωποι δε λαµβάνουν πάντα λογικές αποφάσεις όταν βρίσκονται
υπό πίεση (Kahneman, Slovic, and Tversky, 1982; Tversky and Kahneman, 1981;
Oskamp,

1965).

Κάτω

από

αυτό

το

αντικατοπτρίζουν προσωπικές αποφάσεις

πρίσµα,

οι

συγχωνεύσεις-εξαγορές

(March and Simon, 1958; Cyert and

March, 1963), που παίρνονται µέσα σε ένα περιβάλλον έντασης και ανταγωνισµού.
Σύνθετες αποφάσεις, όπως είναι οι εταιρικές συνενώσεις, δεν απορρέουν
αποκλειστικά από αυστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια, αλλά υπεισέρχονται διάφοροι
παράγοντες (March and Simon, 1958). Η µη ορθολογική συµπεριφορά των στελεχών
των επιχειρήσεων έγκειται στην εντύπωση που έχουν ότι µπορούν να διοικήσουν
πολύ πιο αποτελεσµατικά µια άλλη εταιρία, η οποία µετατρέπεται έτσι σε υποψήφιο

Σελίδα 61 από 343

1.Κεφάλαιο: Εισαγωγή στις Συγχωνεύσεις-Εξαγορές

στόχο για εξαγορά. Τα στελέχη υπερεκτιµούν τις δυνατότητες και προσδοκίες µιας
ενδεχόµενης συγχώνευσης-εξαγοράς λόγω υπερβολικής περηφάνιας (hubris). Σε µια
συγχώνευση-εξαγορά γίνεται εκτίµηση της αξίας της εταιρίας-στόχου και η
διαδικασία εξελίσσεται µόνο όταν η εκτιµηθείσα αξία είναι µεγαλύτερη της
αγοραίας-χρηµατιστηριακής αξίας. Σύµφωνα µε τον Roll η υπεραξία που πληρώνουν
οι εταιρίες είναι τυχαία λάθη, που προκύπτουν από λάθη των στελεχών της
εξαγοράζουσας εταιρίας σε σχέση µε την εκτιµώµενη αξία της εταιρίας-στόχος.
Μάλιστα, οι Kaplan and Weisbach (1992) προτείνουν το αξίωµα πως όσο µεγαλύτερη
είναι η αυτοπεποίθηση και αλαζονεία των στελεχών, οµοίως αυξηµένη είναι η
υπεραξία που καταβάλλεται. Εντούτοις, η συγκεκριµένη υπόθεση δεν υπονοεί ότι τα
διευθυντικά στελέχη ενεργούν συνειδητά ενάντια στα συµφέροντα των ιδιοκτητών.
Οι προθέσεις τους µπορεί να συνάδουν µε την έντιµη και υπεύθυνη διαχείριση,
παρόλα αυτά οι δραστηριότητές τους δεν αποδεικνύονται πάντοτε ορθές.
Συµπερασµατικά,

η

δραστηριότητα

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών

συχνά

κατευθύνεται από υπερβολική και αλόγιστη περηφάνια των διευθυντικών στελεχών, η
οποία τους δηµιουργεί την αίσθηση πως είναι ανώτεροι (Hambrick and Cannella,
1993).
Ένα κίνητρο που έχει πολλούς συνηγόρους (Jensen, 1988; Melicher, Ledolter and
D. Antonio, 1983; Nelson,1959;), αλλά επίσης και πολλούς επικριτές (Ravenscraft
and Scherer, 1988), είναι η απόκτηση του εταιρικού ελέγχου µιας επιχείρησης που
εµφανίζει µειωµένη χρηµατοοικονοµική απόδοση. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, τα
στελέχη επιτυχηµένων επιχειρήσεων ανταγωνίζονται για την απόκτηση του
δικαιώµατος διαχείρισης των πόρων µιας υποτιµηµένης εταιρίας. Ως εκ τούτου,
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν µειωµένη απόδοση, απειλούνται
να γίνουν τα θύµατα µιας επικείµενης εξαγοράς. Η εξαγοράζουσα επιχείρηση µπορεί
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να διαθέτει διοικητικές ικανότητες που δύναται να βελτιώσουν σε υψηλό βαθµό την
απόδοση της υποψήφιας για εξαγορά εταιρία. Μετά την συγχώνευση-εξαγορά, η
θεωρούµενη

ανεπαρκής

διοικητική

οµάδα

της

εξαγορασθείσας

εταιρίας

αντικαθίσταται από έµπειρα στελέχη που µεγιστοποιούν την αξία της. Συνεπώς, η
εταιρία-αγοραστής υποθέτει ότι οικονοµικά οφέλη µπορούν να επιτευχθούν µε την
αντικατάσταση µη αποδοτικών διοικητικών στελεχών από επιτυχηµένα στελέχη.
Σύµφωνα τέλος µε τη θεωρία της καλύτερης ή προνοµιακής πληροφόρησης η
εξαγοράστρια εταιρία κατέχει πληροφορίες για την εταιρία-στόχο, που είναι
άγνωστες στο ευρύ κοινό και δεν ενσωµατώνονται στην παρούσα τιµή της µετοχικής
αξίας της εταιρίας-στόχου. Η συγκεκριµένη θεωρία βασίζεται στην ανεπάρκεια της
αγοράς και στην ελλιπή πληροφόρηση µεταξύ των συµµετεχόντων. Η εταιρία-στόχος
εµφανίζεται υποεκτιµηµένη και η εταιρία-αγοραστής προβαίνει στην απόκτησή της
µε σκοπό να την µεταπωλήσει στο άµεσο µέλλον σε υψηλότερο τίµηµα, καρπώνοντας
έτσι µια σηµαντική υπεραξία. Αυτού του είδους οι συναλλαγές γίνονται συνήθως για
κερδοσκοπικούς λόγους και όχι βάσει στρατηγικών ή οικονοµικών κινήτρων.
Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί πως παράλληλα µε τα προαναφερθέντα
κίνητρα κάθε µιας από τις τρεις γενικές κατηγορίες, συνυπάρχουν και κάποια άλλα.
Ειδικότερα, πολλές συγχωνεύσεις-εξαγορές βασίζονται σε αµυντικά κίνητρα, βάσει
της υπόθεσης ‘αγόρασε ώστε να µην αγορασθείς’ (Greer, 1986). Έχει παρατηρηθεί το
φαινόµενο από πολλές επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν µια συγχώνευση-εξαγορά,
έτσι ώστε να αποφύγουν µια πιθανή εξαγορά στο µέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται µε την
αλλαγή των χαρακτηριστικών της εταιρίας και κυρίως τη διόγκωση του µεγέθους της
και τη δηµιουργία αξιόλογης εταιρικής φήµης, εάν και εφόσον η πραγµατοποιηθείσα
συνένωση είναι επιτυχηµένη (Dickerson et al., 2003). Πολλές φορές µια αµυντική
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συγχώνευση-εξαγορά εφαρµόζεται επιδιώκοντας όχι τη δηµιουργία άµεσου κέρδους
αλλά την αποφυγή µιας επικείµενης ζηµιάς.
Τέλος, έχει υποστηριχθεί πως στα πλαίσια µιας ολιγοπωλιακής αγοράς οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές συχνά προκύπτουν από αυτό που έχει περιγραφεί ως
συµπεριφορά ‘ολιγοπωλιακής αντίδρασης’. Ο Knickerbocker (1973), καθορίζει την
ολιγοπωλιακή αντίδραση ως εταιρική συµπεριφορά, βάσει της οποίας ανταγωνίστριες
εταιρίες, σε µια βιοµηχανία που αποτελείται από λίγες µεγάλες εταιρίες, αντιγράφουν
η µία τις κινήσεις της άλλης. Κατά συνέπεια, πολλές εταιρίες προβαίνουν σε
συγχωνεύσεις-εξαγορές όχι βάσει κάποιου εταιρικού πλάνου, αλλά ακολουθώντας
την πρακτική των άλλων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου (Cantwell, 1992). Αυτή η
συµπεριφορά της ολιγοπωλιακής αντίδρασης µπορεί να προκαλέσει τη διαµόρφωση
αλυσίδας συγχωνεύσεων-εξαγορών και, ταυτόχρονα, αποτελεί µια βασική αιτία για
την εµφάνιση των κυµάτων συγχωνεύσεως-εξαγορών (Rajan, 2000; Bockem, 2001).
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1.8 Κίνητρα για διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές

Η ανάγκη κάθε επιχείρησης για επιβίωση και ανταγωνιστικότητα στο σύγχρονο
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα την επιδίωξη συνεργασιών µε
εταιρίες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα εθνικά τους σύνορα. Έτσι λοιπόν,
εκτός από τις εταιρικές συνενώσεις που πραγµατοποιούνται στο εγχώριο
επιχειρηµατικό περιβάλλον κάθε χώρας, πολλές εταιρίες επιλέγουν να επεκταθούν
διεθνώς, πραγµατοποιώντας συγχωνεύσεις-εξαγορές µε επιχειρήσεις άλλων χωρών.
Εκτός από τα κίνητρα που ισχύουν γενικά για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές των
εταιριών, τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, αξίζει να αναφερθούν
κάποια επιπρόσθετα κίνητρα που υφίστανται για την υλοποίηση διασυνοριακών
εταιρικών συνενώσεων (Weston et al., 1990).
Πρωταρχικό κίνητρο για την πραγµατοποίηση διεθνών συγχωνεύσεων-εξαγορών
αποτελεί η ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση σε νέες αγορές µε περισσότερους και
µεγαλύτερους δυνητικούς πελάτες και σε χώρες µε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης της
οικονοµίας τους. Στη σηµερινή εποχή οι εταιρίες κάθε κλάδου καλούνται να
ανταγωνισθούν όχι µόνο τις εγχώριες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου, αλλά και ξένες
που έχουν πλέον εισέλθει στο εσωτερικό κάθε χώρας. Οι εταιρίες, λοιπόν, µε σκοπό
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους είναι αναγκασµένες να αναπτυχθούν και
να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά όρια της χώρας όπου εδρεύουν, γεγονός που
επιτυγχάνεται, κυρίως, µέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών µε επιχειρήσεις άλλων χωρών.
Επιπλέον

παράγοντες που ενθαρρύνουν µια εταιρία να στραφεί στο διεθνές

περιβάλλον περιλαµβάνουν την ύπαρξη ενός αργού ρυθµού ανάπτυξης της εγχώριας
οικονοµίας, τον κορεσµό της εγχώριας αγοράς και το σχετικά µικρό µέγεθος της
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οικονοµίας στο εσωτερικό της χώρας που ενδεχοµένως αδυνατεί να υποστηρίξει την
ανάπτυξη µεγαλύτερων εταιριών.
Η διαφορά του τεχνολογικού επιπέδου που υπάρχει µεταξύ δύο επιχειρήσεων
διαφορετικής εθνικότητας αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο για την πραγµατοποίηση
διεθνών συγχωνεύσεων-εξαγορών. Μια εταιρία που κατέχει υψηλή τεχνολογία
δύναται να συνενωθεί µε µια αλλοδαπή µε σκοπό την εκµετάλλευση της
τεχνολογικής της προαγωγής. Η εξαγοράζουσα εταιρία επιλέγει µια άλλη-ξένη
επιχείρηση µε χαµηλό τεχνολογικό υπόβαθρο, στο οποίο προφανώς οφείλεται το
µειωµένο µερίδιο αγοράς και η χαµηλή κερδοφορία της υποψήφιας εταιρίας-στόχου.
Κατά συνέπεια, µε την παροχή εξειδικευµένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην
εξαγοραζόµενη εταιρία, η εξαγοράστρια, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της
πρώτης στην εγχώρια αγορά, αποκοµίζοντας η ίδια τα προκύπτοντα κέρδη. Επίσης,
µια εταιρία κατώτερη τεχνολογικά πιθανώς αποβλέπει στη συνεργασία µε µια ξένη
εταιρία που είναι τεχνολογικά ανώτερη, έτσι ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστική
της θέση στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Περαιτέρω κίνητρα που ωθούν τις εταιρίες σε διεθνείς συγχωνεύσεις-εξαγορές
είναι η κυβερνητική πολιτική, οι νοµοθετικοί κανόνες και το φορολογικό καθεστώς
που ισχύουν σε κάθε κράτος. Έτσι λοιπόν, συγκράτηση και χαλιναγώγηση στις
εισαγωγές ή εξαγωγές από ένα ξένο κράτος ενθαρρύνουν τη στρατηγική επιλογή
συγχώνευσης-εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν η αγορά που ‘προστατεύεται’ είναι
αξιοσηµείωτου µεγέθους. Επίσης, περιβαλλοντικοί και άλλοι εθνικοί περιορισµοί
µπορεί να αυξάνουν το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την εγκατάσταση σε
µια ξένη χώρα και, συνεπώς, η επιλογή εξαγοράς-συγχώνευσης µε εταιρία που
κατέχει εγκαταστάσεις στο εξωτερικό καθίσταται µοναδική λύση.
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Αξίζει,

ακόµη,

να

αναφερθεί

η

σπουδαιότητα

του

παράγοντα

των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν τις διεθνείς
συγχωνεύσεις-εξαγορές αφενός στον προσδιορισµό του συνολικού τιµήµατος που θα
πρέπει να καταβληθεί και αφετέρου κατά τον επαναπατρισµό των κερδών. Το κατά
πόσο ισχυρό ή αδύναµο είναι το εγχώριο νόµισµα σε σχέση µε το ξένο έχει άµεσο
αντίκτυπο στον καθορισµό της τιµής εξαγοράς, ανεξάρτητα από την αξία της
υποψήφιας εταιρίας-στόχου. Πολλές φορές, µια συγχώνευση-εξαγορά µπορεί να
καθίσταται φθηνή (ακριβή) σε περίπτωση που το νόµισµα της χώρας της
εξαγοράστριας εταιρίας είναι ισχυρό (αδύναµο) σε σχέση µε το νόµισµα της
εξαγορασθείσας.

Παράλληλα,

η

συναλλαγµατική

ισοτιµία,

καθώς

και

η

µεταβλητότητα τους, επηρεάζει το προσδιορισµό της αξίας των κερδών στο µέλλον,
τα οποία για κάθε χρήση (ανά έτος) θα πρέπει να µετατρέπονται σε χρηµατικές
µονάδες της χώρας όπου εδρεύει η εξαγοράστρια εταιρία.
Τέλος, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές που πραγµατοποιούνται στο διεθνές πεδίο
παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για γεωγραφική διαφοροποίηση. Σε
περίπτωση που οι οικονοµίες όπου δραστηριοποιούνται οι συναλλασσόµενες εταιρίες
δεν είναι συσχετιζόµενες, ο συνολικός κίνδυνος για τις δύο εταιρίες µειώνεται, σε
αντίθεση µε τις εταιρίες των οποίων η πορεία εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από
την εξέλιξη των θεµελιωδών µεγεθών µίας ή περισσοτέρων οικονοµιών, οι οποίες
εµφανίζουν υψηλό βαθµό συσχέτισης µεταξύ τους.
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2. Κεφάλαιο: Βασικά Ζητήµατα Συγχωνεύσεων-Εξαγορών

2.1 Ποσοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συγχωνεύσειςεξαγορές

Για την ολοκλήρωση µιας συγχώνευσης-εξαγοράς χρειάζεται να συνεκτιµηθούν
συγκεκριµένοι ποσοτικοί παράγοντες, οι οποίοι θα καθορίσουν και τους ειδικούς
όρους της συµφωνίας. Οι κυριότεροι παράγοντες στους οποίους δίδεται µεγαλύτερη
βαρύτητα όταν γίνεται η διαπραγµάτευση των όρων µε τους οποίους θα ολοκληρωθεί
η συναλλαγή, καθώς οι ιδιότητες αυτών και τα χαρακτηριστικά των επιδράσεών τους
περιγράφονται παρακάτω.

2.1.1

Η πορεία της εταιρικής κερδοφορίας

Η διαχρονική εξέλιξη των εταιρικών κερδών καθώς και το ύψος των µελλοντικών
προβλέψεων σε συνάρτηση µε τα επίπεδα µετοχικής αξίας, όπως κατά κύριο λόγο
αντικατοπτρίζονται στον δείκτη τιµής προς µετοχή (P/E), αποτελούν απαραίτητα
δεδοµένα για τον προσδιορισµό του τιµήµατος που θα συµφωνηθεί για την
πραγµατοποίηση της συγχώνευσης-εξαγοράς. Η ανάλυση αρχίζει από τα ιστορικά
στοιχεία των επιχειρήσεων, τους ρυθµούς αύξησης των κερδών στο παρελθόν και τις
πιθανές τάσεις του µέλλοντος, σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του
επιχειρηµατικού κλάδου και της αγοράς. Με βάσει τις ανωτέρω πληροφορίες
προσδιορίζεται ο πολλαπλασιαστής κερδών (P/E) της νέας εταιρίας που θα προκύψει
µετά τη συγχώνευση-εξαγορά.
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2.1.2

Η µερισµατική πολιτική

Οι όροι µιας συγχώνευσης-εξαγοράς µπορούν να επηρεαστούν σηµαντικά από το
ύψος των µερισµάτων που διανέµει κάθε επιχείρηση στους µετόχους της, καθώς
αποτελούν πραγµατικό εισόδηµα για τους µετόχους. Βέβαια, τα µερίσµατα δεν
ασκούν επίδραση στην αγοραία αξία των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε
αναπτυσσόµενους επιχειρηµατικούς κλάδους, ωστόσο στους κλάδους που εµφανίζουν
µειωµένο ρυθµό ανάπτυξης και αποδοτικότητας, τα υψηλά καταβαλλόµενα
µερίσµατα ασκούν σχετικά µεγάλη επίδραση στην αγοραία τιµή των µετοχών.

2.1.3

Η χρηµατιστηριακή αξία

Η αγοραία τιµή της µετοχής µιας εταιρίας αντικατοπτρίζει κυρίως τις
προσδοκίες για τα µελλοντικά της κέρδη και µερίσµατα. Η τρέχουσα-αγοραία αξία
της εταιρίας-στόχου είναι λογικό να ασκεί ισχυρή επίδραση στους όρους µιας
συγχώνευσης-εξαγοράς, αφού το κέρδος των µετόχων προσδιορίζεται βάσει αυτής
της αξίας. Υπό κανονικές συνθήκες η τιµή συγχώνευσης-εξαγοράς είναι µεγαλύτερη
από την τρέχουσα αγοραία τιµή της εταιρίας-στόχου, έτσι ώστε να οι µέτοχοι να
συµφωνήσουν να µεταβιβάσουν τις µετοχές τους. Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις
παρατηρείται είτε υπερεκτίµηση της εταιρίας-στόχου από την εταιρία-αγοραστή είτε
υποεκτίµηση της µετοχικής αξίας της εταιρίας-στόχου κυρίως σε περιόδους ύφεσης.
Αποτέλεσµα των δύο τελευταίων περιπτώσεων η καταβολή ενός τιµήµατος που
απέχει κατά πολύ από την πραγµατική αξία της εταιρίας-στόχου.
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2.1.4

Η λογιστική και η πραγµατική (εσωτερική) αξία ανά µετοχή

Η λογιστική αξία µιας µετοχής προσδιορίζει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και
των προβλέψεων της εταιρίας. Ωστόσο, η λογιστική αποτίµηση δεν είναι πάντοτε η
πραγµατική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς µπορεί να υπάρχουν
κάποια στοιχεία εκφρασµένα σε ιστορικές τιµές κτήσης, ενώ κάποια άλλα είναι άυλα,
όπως φήµη και πελατεία. Έτσι λοιπόν, στη λογιστική τιµή θα πρέπει αυτά να
λαµβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να προσδιορισθεί η πραγµατική τιµή. Η εν λόγω τιµή
φανερώνει τα υλικά και άυλα στοιχεία που αγοράζει η εταιρίας-αγοραστής, όπως οι
κτηριακές εγκαταστάσεις, τα αποθέµατα, οι πρώτες ύλες, τα συµβόλαια των πελατών
και διάφορα άλλα. Είναι αξιοσηµείωτο πως η εµπειρική έρευνα και πρακτική των
επιχειρήσεων καταδεικνύει ως σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα του
τιµήµατος την αγοραία αξία της εταιρίας-στόχου, χωρίς ωστόσο να υποτιµάται ο
ρόλος της λογιστικής αξίας.

2.1.5

Η καθαρά παρούσα αξία

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αναφορικά µε τις ταµειακές ροές, πριν και µετά
τη συγχώνευση-εξαγορά, µας δίνουν το µέγιστο προσαύξηµα (premium) πάνω από
την παρούσα αξία της εταιρίας-στόχου, το οποίο πρέπει να καταβάλλει η εταιρία που
κάνει την εξαγορά. Η τελική οικονοµική προσφορά πρέπει να γίνεται έπειτα από την
εκτίµηση της παρούσας αξίας των µελλοντικών χρηµατοροών. Ωστόσο, η διαδικασία
υπολογισµού της παρούσας αξίας της εταιρίας-στόχου δεν αποτελεί µια εύκολη
υπόθεση, καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προεξοφληθούν µε το
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προσαρµοσµένο, βάσει κινδύνου, απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης της εταιρίαςστόχου.

2.1.6

Ο δείκτης ανταλλαγής µετοχών

Ο δείκτης ανταλλαγής µετοχών αποτελεί σηµείο εκκίνησης για τις
διαπραγµατεύσεις και κατέχει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των όρων της
συγχώνευσης-εξαγοράς. Πέρα από τα διάφορα αντικειµενικά κριτήρια που
αναλύθηκαν έως τώρα, οι τελικοί όροι της συµφωνίας διαµορφώνονται σε µεγάλο
βαθµό από τη διαπραγµατευτική δύναµη των δύο εταιριών. Επίσης, η παρούσα
οικονοµική

κατάσταση-συγκυρία,

τα

κίνητρα

και

η

στρατηγική

επιλογή

διαπραγµάτευσης των δύο πλευρών επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Ο δείκτης
ανταλλαγής µετοχών ισούται µε το πηλίκο της τιµής που προσφέρεται για την µετοχή
της εταιρίας στόχου προς την τρέχουσα τιµή της εταιρίας αγοραστή. Ο εν λόγω
δείκτης καθορίζει τον αριθµό µετοχών της εταιρίας-αγοραστή που θα πάρουν οι
µέτοχοι της εταιρίας-στόχου, ως αντάλλαγµα για κάθε µετοχή της εταιρίας-στόχου
που αυτοί κατέχουν. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί πως συχνά ο εν λόγω δείκτης
επανακαθορίζεται από την εξέλιξη της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων.
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2.2 Χρηµατοοικονοµική λογιστική των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Η λογιστική µεταχείριση των συγχωνεύσεων-εξαγορών και ειδικότερα η
καθολική αποδοχή και εφαρµογή της καταλληλότερης µεθόδου έχουν αναχθεί σε
αντικείµενα ευρείας συζήτησης και ενίοτε έντονης αντιπαράθεσης. Οι δύο καθολικά
χρησιµοποιούµενοι µέθοδοι, µέχρι πρόσφατα, ήταν η συνάθροιση συµφερόντων
(pooling of interests) και η µέθοδος εξαγοράς (acquisition method). Η βασική
διαφορά των δύο µεθόδων συνίσταται στην αποτίµηση της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού της εταιρίας-στόχου στον ισολογισµό της καινούριας εταιρίας, καθώς
επίσης και στη δυνατότητα αποσβέσεων µετά τη συγχώνευση-εξαγορά. Σύµφωνα µε
την πρώτη µέθοδο, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δύο
συναλλασσόµενων εταιριών µεταφέρονται στην καινούρια εταιρία, µε την αξία που
έχουν την ηµεροµηνία της συγχώνευσης (ιστορική τιµή κτήσης). Στον ισολογισµό της
νέας εταιρίας εµφανίζεται το άθροισµα των στοιχείων ενεργητικού των δύο εταιριών,
σαν οι δύο εταιρίες να ήταν πάντοτε συνδεδεµένες. Το υπόβαθρο αυτής της µεθόδου
είναι η θεώρηση πως η συναλλαγή είναι απλά µια ανταλλαγή µετοχών. Οι µετοχές
της εξαγορασθείσας εταιρίας παύουν να υπάρχουν και αντικαθίστανται από νέες
µετοχές που εκδίδει η εξαγοράστρια εταιρία. Με αυτήν τη µέθοδο δε δηµιουργείται
υπεραξία (goodwill) και η συναλλαγή δεν υπόκειται σε φορολογικούς ελέγχους.
Λαµβάνοντας υπόψη τη µέθοδο εξαγοράς, από την άλλη µεριά, η µεταφορά του
ενεργητικού και παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρίας στον ισολογισµό της νέας
γίνεται µε βάση την αγοραία αξία τους κατά την ηµεροµηνία της συγχώνευσηςεξαγοράς. Αυτή η µέθοδος βασίζεται στην ιδέα πως τα στοιχεία του ενεργητικού της
εταιρίας-στόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται στη δίκαιη (αγοραία) αξία τους,
αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τους πραγµατικούς λόγους για τους οποίους ελήφθη
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η απόφαση εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρία. Το πλεόνασµα που προκύπτει από
τη διαφορά του τιµήµατος εξαγοράς των νέο-αποκτηθέντων στοιχείων και τη
λογιστική τους αξία, είναι η υπεραξία13 (goodwill), η οποία θεωρείται στοιχείο του
ενεργητικού. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η διαµόρφωση
αυξηµένων ποσών απόσβεσης, µιας και η υπεραξία ως στοιχείο ενεργητικού
υποκύπτει σε ετήσια απόσβεση, διάρκειας είκοσι ετών. Με αυτή τη µέθοδο οι
εταιρίες-αγοραστές επωφελούνται από το µειωµένο φόρο, που καταβάλλουν ετησίως
για όλα τα χρόνια µέχρι να αποσβεστεί πλήρως η υπεραξία.
Η δυνατότητα εφαρµογής µιας από τις προαναφερθείσες λογιστικές µεθόδους
υπήρχε έως το Μάρτιο του 2004, καθώς από τότε και σύµφωνα µε τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα14 (International Financial Reporting Standards) υιοθετήθηκε
αποκλειστικά η µέθοδος εξαγοράς, αφού έγιναν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις και
αποσαφηνίσεις. Οι πρωταρχικοί λόγοι αυτής της απόφασης ήταν να δοθεί
περισσότερη διαφάνεια στο τι ακριβώς αγοράζουν οι εταιρίες, δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα στις διάφορες οµάδες ενδιαφέροντος να αξιολογούν καλύτερα κάθε
συναλλαγή. Από τη στιγµή που αποφασίστηκε η αποκλειστική εφαρµογή της
συγκεκριµένης µεθόδου µε µια πρόσφατη αναθεώρησή της µάλιστα σύµφωνα µε τα
ΔΛΠ, θα ήταν πολύ χρήσιµη µια παραπέρα ανάπτυξη του λογιστικού υπόβαθρου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Βασικό αξίωµα της µεθόδου είναι πως όλες οι εταιρικές
αλλαγές θεωρούνται και χαρακτηρίζονται εξαγορές, δεν υφίσταται πλέον ο όρος
συγχώνευση, και, ως εκ τούτου, µια από τις δύο εταιρίες θα πρέπει να προσδιορίζεται
ως αγοραστής. Θα πρέπει να καθορίζονται περισσότερα από ένα άυλα στοιχεία
ενεργητικού µε συγκεκριµένη διάρκεια ζωής, πέρα από την υπεραξία. Ως άυλα

13

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο όρος ‘φήµη και πελατεία’.
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα σύνολο ευρέως αποδεκτών λογιστικών κανόνων.
Εφαρµόζονται από περίπου 100 χώρες, περιλαµβάνοντας τις Ε.Ε., Ρωσία, Ιαπωνία, Αυστραλία και
Νότια Αφρική.
14
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στοιχεία καθορίζονται αυτά που προκύπτουν από συµβάσεις, νόµιµα δικαιώµατα ή
είναι ξεχωριστά, µε την έννοια ότι µπορούν να πουληθούν. Η υπεραξία και κάποια
άυλα στοιχεία θα έχουν αόριστη διάρκεια και δε θα αποσβένονται, ενώ άλλα θα
υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο µείωσης της αξίας τους (έλεγχος αποµείωσης). Όλα τα
άυλα στοιχεία θα αναγράφονται στην αγοραία αξία τους και θα αποσβένονται αυτά
µόνο που θα έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής. Επίσης, η διάρκεια ζωής θα
προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε άυλο στοιχείο. Άυλα στοιχεία τα οποία
σχετίζονται µε αντίστοιχες κατηγορία παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα 2-1.

Πίνακας 2-1 Κατηγορίες άυλων στοιχείων
Κατηγορία

Στοιχεία

Marketing

Εµπορικά σήµατα, εµπορικά ονόµατα, διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Πελάτες

Λίστες πελατών, ανεκτέλεστες παραγγελίες, συµβασιακές και µη
σχέσεις µε πελάτες

Καλλιτεχνικά

Βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, εικόνες, τραγούδια, βίντεο,
φωτογραφίες, ταινίες, προγράµµατα τηλεόρασης, άδειες

Συµβασιακά

Συµβόλαια µίσθωσης, συµβόλαια συνεργασίας, άδειες κατασκευής,
λειτουργικά και ραδιοφωνικά δικαιώµατα, συµβόλαια franchise,
συµβόλαια υποστήριξης, χρήση αδειών εξόρυξης

Τεχνολογικά

Τεχνολογικές πατέντες, λογισµικό υπολογιστών, τεχνολογία
υπολογιστών, βάσεις δεδοµένων, εµπορικά µυστικά

Αξίζει επίσης να γίνει µια σύντοµη αναφορά στα µειονεκτήµατα και στις
δυσκολίες αυτής της µεθόδου. Αρχικά τα ετήσια αποτελέσµατα θα είναι δυσκολότερο
να υπολογιστούν αφενός λόγω της αδυναµίας προσδιορισµού των διαφόρων άυλων
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στοιχείων που θα πρέπει να καθορισθούν και αφετέρου εξαιτίας της αυστηρής
εφαρµογής των τεστ εξασθένισης. Επίσης, ο υπολογισµός της αξίας της εξαγοράς θα
είναι αρκετά περίπλοκος, αφού νέα στοιχεία θα εµφανίζονται στον ισολογισµό µε
διαφορετικούς κανόνες µέτρησης. Η όλη διαδικασία εξαγοράς αποκτά ακόµη πιο
σύνθετη διάσταση, καθώς απαιτείται εξειδικευµένη γνώση για την αξιολόγηση
διάφορων νέων άυλων στοιχείων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρίαςστόχου. Παρόλα αυτά θεωρείται πως η εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων θα συµβάλει κατά το µέγιστο στη διαφάνεια των εταιρικών πράξεων που
λαµβάνουν χώρα παγκοσµίως και στην ακριβέστερη πληροφόρηση των επενδυτών
όσο αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα των διοικητικών συµβουλίων των
εταιριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα καθίσταται στην επικοινωνία πριν τη συναλλαγή µε
σκοπό να προσδιορισθεί µε σαφήνεια η φιλοσοφία της. Η πλήρης κατανόηση του
συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράζονται ενισχύει τη
στρατηγική λήψη αποφάσεων και ξεκαθαρίζει τις δυνάµεις και πλεονεκτήµατα της
επικείµενα νέας επιχείρησης.
Θα πρέπει πάντως να επισηµανθεί πως στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στη
Μεγάλη Βρετανία, που είναι από τις µεγαλύτερες αγορές κεφαλαίων παγκοσµίως,
εφαρµόζονται οι Γενικά Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής (Generally Accepted
Accounting Principles), σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που
υιοθετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS). Οι δύο αυτές λογιστικές πρακτικές
αντιµετωπίζουν µε εντελώς διαφορετικό τρόπο το ζήτηµα της υπεραξίας (goodwill),
κάτι το οποίο έχει άµεσες συνέπειες στο φόρο που καταβάλει ετησίως η νεοϊδρυθείσα
εταιρία έπειτα από τη συγχώνευση-εξαγορά. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες για
εναρµόνιση µεταξύ του IFRS και GAAP, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηµατική
δραστηριότητα και να καµφθούν οι δυσκολίες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
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2.3 Στρατηγικές επιλογές για την αποφυγή συγχώνευσης-εξαγοράς

Κατά τη προκαταρτική περίοδο µιας συγχώνευσης-εξαγοράς παρατηρείται συχνά
το φαινόµενο τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας-στόχου να αντιδρούν στην
προοπτική της εταιρικής αλλαγής. Η άρνηση αυτή των στελεχών µπορεί να
αποδειχθεί αρκετά ωφέλιµη για τους µετόχους της εταιρίας-στόχου στην περίπτωση
όπου τελικά προκαλέσει την κατάθεση µιας υψηλότερης προσφοράς από την
υποψήφια εταιρία-αγοραστή ή από µια άλλη νεοεµφανιζόµενη εταιρία. Οι µέτοχοι,
από την άλλη πλευρά, µπορεί να βιώσουν µια µείωση του πλούτου τους, αν τα
διευθυντικά στελέχη εφαρµόζουν µια αµυντική τεχνική µε σκοπό τη µεγιστοποίηση
του προσωπικού τους κέρδους και όχι αυτού των µετόχων. Στις παρακάτω
παραγράφους αναλύονται βασικές τεχνικές άµυνας που µπορεί να χρησιµοποιηθούν
από την εταιρία-στόχο, έτσι ώστε είτε να µεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες από τους
όρους της συναλλαγής είτε να µαταιωθεί οριστικά η συγχώνευση-εξαγορά.

2.3.1

Χρυσά αλεξίπτωτα (Golden parachutes)

Τα χρυσά αλεξίπτωτα είναι ειδικά ασφαλιστικά συµβόλαια που κατοχυρώνουν
υψηλές αποζηµιώσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη µιας εταιρίας, στην
περίπτωση που εξαιτίας µιας συγχώνευσης-εξαγοράς τερµατισθεί η απασχόλησή
τους. Ο Jensen (1988) υποστηρίζει πως µε κατάλληλες ρυθµίσεις στους όρους τους τα
χρυσά αλεξίπτωτα βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη να διαπραγµατευτούν
υψηλότερες προσφορές για τους µετόχους. Αξίζει, ωστόσο, να επισηµανθεί πως ένα
πολύ µεγάλο τέτοιο συµβόλαιο ενδέχεται εν τέλει να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για
τις εταιρίες, µιας και η σηµαντική οικονοµική απολαβή που προκύπτει για τα
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διευθυντικά στελέχη είναι πιθανό να τα παρακινήσει να συναινέσουν σε µια
συγχώνευση-εξαγορά, που ίσως τελικά σηµάνει τη δική τους αποχώρηση µε
δυσµενείς οικονοµικούς όρους για την εταιρία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα
διευθυντικά στελέχη εξάσκησαν τέτοιου είδους δικαιώµατα, αν και κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, οι εταιρίες που διοικούσαν ζηµιώθηκαν σηµαντικά ποσά µε
αποτέλεσµα να απολυθούν χιλιάδες υπάλληλοι.

2.3.2

Δηλητηριώδη χάπια (Poison pills)

Η παρούσα µέθοδος είναι µια από τις πιο αποτελεσµατικές τακτικές που µπορούν
να εφαρµόσουν τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας-στόχου προκειµένου να
αντιµετωπίσουν µια εχθρική προσφορά εξαγοράς. Κατά την εφαρµογή αυτής της
τακτικής, τα στελέχη της εταιρίας-στόχου δίνουν συγκεκριµένα δικαιώµατα στους
µετόχους, τα οποία µπορούν να εξασκηθούν σε περίπτωση εξαγοράς ποσοστού
µεγαλύτερου ενός συγκεκριµένου ορίου (συνήθως 10%-20%). Τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα παρέχουν τη δυνατότητα στους µετόχους της εταιρίας να αγοράσουν
κοινές ή προνοµιούχες µετοχές σε συγκεκριµένες τιµές. Υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής
της µεθόδου. Κατά την πρώτη, οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι έχουν την επιλογή να
αγοράσουν µετοχές της καινούριας συγχωνευµένης εταιρίας σε µια εκπτωτική τιµή,
σε περίπτωση που η εταιρία-αγοραστής εξαγοράσει το σύνολο της εταιρίας-στόχου.
Εναλλακτικά, οι µέτοχοι έχουν το δικαίωµα να αγοράσουν µετοχές της εταιρίαςστόχου σε χαµηλή τιµή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της διασποράς των
µετοχών στη νέα εταιρία, κάτι που, ως άµεσο αντίκτυπο, έχει τη µείωση της καθαρής
θέσης της εταιρίας-αγοραστή. Η εφαρµογή της τελευταίας µεθόδου καθιστά την
προσπάθεια εξαγοράς ιδιαίτερα δαπανηρή, αφού πλέον ο αριθµός των µετοχών της

Σελίδα 77 από 343

2.Κεφάλαιο: Βασικά Ζητήµατα Συγχωνεύσεων-Εξαγορών

εταιρίας-στόχου καθώς και το µέγεθος της υπεραξίας (premium), που πρέπει να
καταβληθεί, έχουν αυξηθεί. Τα εµπειρικά συµπεράσµατα αναφορικά µε τις συνέπειες
της παρούσας µεθόδου (poison pills) είναι αµφιλεγόµενα. Οι Malatesta and Walking
(1988) και ο Ryngaert (1988) αποκάλυψαν πως κατά την ανακοίνωση υιοθέτησης
τέτοιων τακτικών η αξία των µετοχών της εταιρίας-στόχου µειώνεται. Ωστόσο, οι
Comment and Schwert (1995) έδειξαν πως η συγκεκριµένη πολιτική έχει θετικό
αντίκτυπο στην υπεραξία που αποκτούν οι µέτοχοι της εταιρίας-στόχου. Γενικότερα
πάντως, οι υποψήφιες για εξαγορά εταιρίες που έχουν υιοθετήσει τα προαναφερθέντα
µέτρα λαµβάνουν υψηλότερη υπεραξία συγκριτικά µε εκείνες τις εταιρίες που
αγνοούν την εφαρµογή των συγκεκριµένων αµυντικών τακτικών.

2.3.3

Τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού

Η εταιρία-στόχος µπορεί να επωφεληθεί από κάποιες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας αλλάζοντας συγκεκριµένους όρους στο καταστατικό της, έτσι ώστε η
ολοκλήρωση µιας συµφωνίας συγχώνευσης-εξαγοράς να καθίσταται σαφώς
δυσκολότερη. Για παράδειγµα, η εταιρία µπορεί να προωθήσει έναν όρο
υπερπλειοψηφίας, αναγκάζοντας να είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των µετόχων που
χρειάζεται προκειµένου να συναινέσει στην αποδοχή µιας εταιρικής αλλαγής.
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2.3.4

Συµφωνίες παγώµατος (Standstill agreements)

Η συµφωνία παγώµατος αποτελεί µια πολιτική άµυνας σε µια επιθετική εξαγορά,
σύµφωνα µε την οποία η υποψήφια εταιρία-αγοραστής δέχεται να µην αυξήσει το
µετοχικό της ποσοστό στην εταιρία-στόχο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Σε πολλές περιπτώσεις, η εταιρία-στόχος αποκτά τις µετοχές που κατέχει η
εξαγοράστρια εταιρία καταβάλλοντας µια υπεραξία, τερµατίζοντας έτσι την απόπειρα
εξαγοράς. Συχνά, επίσης, οι δύο συναλλασσόµενες εταιρίες συµφωνούν να µην
διαπραγµατευτούν µε άλλα µέρη καθ’ όλη τη διάρκεια παγώµατος των συζητήσεων
και να αξιολογήσουν περισσότερο εις βάθος τις λεπτοµέρειες της ενδεχόµενης
συνένωσης. Οι Dann and DeAngelo (1983) έδειξαν πως οι συµφωνίες παγώµατος
προκαλούν κατά µέσο όρο αρνητικές αποδόσεις στους µετόχους που δε συµµετείχαν
σε τέτοιου είδους συµφωνίες.

2.3.5

Εσωτερική επαναγορά (Greenmail)

Βάσει της συγκεκριµένης τεχνικής η εταιρία-στόχος µε σκοπό να αποτρέψει την
ολοκλήρωση µιας προσπάθειας εξαγοράς προσφεύγει στην αγορά των µετοχών ενός
µεγαλοεπενδυτή σε τιµή σηµαντικά πάνω από αυτήν της αγοράς. Η ξεχωριστή αυτή
προσφορά δεν ισχύει για τους υπόλοιπους µετόχους. Ωστόσο, εµπειρικά δείγµατα
δείχνουν πως ενώ κάποιοι µεγαλοµέτοχοι καρπώνονται υψηλές υπεραξίες οι τιµές
των µετοχών εταιριών που χρησιµοποίησαν αυτήν την τακτική, κατά µέσο όρο τελικά
µειώνονται (Bradley and Wakeman, 1983; Dann and DeAngelo, 1983).
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2.3.6

Λευκός ιππότης (White knight)

Όταν µια εταιρία-στόχος αντιµετωπίζει µια µη φιλική προσφορά εξαγοράς, τα
διευθυντικά στελέχη δύναται να προσεγγίσουν µια άλλη εταιρία (λευκός ιππότης),
που πρόσκειται φιλικά στην εταιρία τους. Η φιλική εταιρία εκτοπίζει την
ανεπιθύµητη εταιρία είτε κατατεθέντας µια καλύτερη προσφορά είτε εξασφαλίζοντας
τους όρους µιας ευνοϊκής, µελλοντικής, διαπραγµάτευσης µε το διοικητικό
συµβούλιο της εταιρίας-στόχου. Σε κάποιες περιπτώσεις, πολλά διευθυντικά στελέχη
της εταιρίας-στόχου, εκτιµώντας πως µια πιθανή εξαγορά-συγχώνευση θα
καθιστούσε επισφαλές το εργασιακό τους µέλλον, αναζητούν µια άλλη, νέα εταιρία
που θα υποσχεθεί να τους διατηρήσει στις υπάρχουσες θέσεις τους. Οι Banerjee και
Owers (1992) εξέτασαν 100 εταιρίες, όπου και εφαρµόστηκε η συγκεκριµένη τεχνική
µεταξύ 1978 και 1987. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι µέτοχοι αυτών των εταιριών
υπέστησαν µείωση του πλούτου τους, λόγω της ακόλουθης πτώσης των τιµών των
µετοχών τους.

2.3.7

Πολύτιµα κοσµήµατα (Crown jewel)

Ο βασικός στόχος εφαρµογής της συγκεκριµένης τακτικής είναι η εταιρία-στόχος
να καταστήσει µια επικείµενη εξαγορά λιγότερο ελκυστική στην εταιρία-αγοραστή. Η
εταιρία-στόχος µπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο ξεπουλώντας τα πολυτιµότερα στοιχεία
του ενεργητικού της (τα ‘κοσµήµατά της’), εκείνα δηλαδή που αποτέλεσαν πόλο
έλξης και προξένησαν το ενδιαφέρον της υποψήφιας εταιρίας-αγοραστή.
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2.4 Λόγοι αποτυχίας των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Πολλές φορές το µεγαλεπήβολο επιχειρηµατικά εγχείρηµα µιας συγχώνευσηςεξαγοράς αποτυγχάνει. Σχετικές µελέτες αναφέρουν µάλιστα ότι τα ποσοστά
αποτυχίας αγγίζουν το 70%-75% των περιπτώσεων. Στον παρακάτω Πίνακα
ενδεικτικά παρατίθενται σχόλια κάποιων ειδικών σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών.

Πίνακας 2-2 Σχόλια ειδικών
 "70% των συγχωνεύσεων αδυνατούν να επιτύχουν την προσδοκώµενη αξία
τους…", WEEKLY CORPORATE GROWTH REPORT
 " Οι περισσότερες συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν να προσθέσουν µετοχική αξία –
πράγµατι - µετά τη συγχώνευση, τα δύο τρίτα των περιπτώσεων αποδίδουν αρκετά
κάτω του µέσου όρου της βιοµηχανίας", HARVARD MANAGEMENT
UPDATE
 "Μια µελέτη της Towers Perrin για 150 συγχωνεύσεις χρηµατοοικονοµικών
εταιριών ανέδειξε ότι το 30% των συνενώσεων διάβρωσε σηµαντικά την αξία των
µετόχων και ένα υπόλοιπο 20% την ελάττωσε σε µικρότερο βαθµό …", BEST'S
REVIEW/PROPERTY-CASUALTY INSURANCE EDITION
 " Και παρά το κοινοποιηµένο, πολυαναλυµένο γεγονός ότι πολλές από τις
συγχωνεύσεις, µέχρι 70% σύµφωνα µε µερικές εκτιµήσεις, απέτυχαν να
δηµιουργήσουν αξία, φαίνεται σαφές ότι το τέλος θα είναι ακόµα χειρότερο",
FINANCIAL EXECUTIVE
 "Το ένα-τρίτο των περιπτώσεων παρείχε οριακά κέρδη, ενώ µόνο το 17%
παρουσίασε σηµαντικά κέρδη στους µετόχους." Σχετικά µε αυτά τα στοιχεία ένας
ειδικός σχολίασε: "Αυτός είναι ένας απογοητευτικός αριθµός. Αυτό σηµαίνει πως
αυτές οι επιχειρήσεις ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο πριν τη συνένωση, απ’ ότι
µετά., BEST'S REVIEW/PROPERTY-CASUALTY INSURANCE EDITION
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Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν την προσπάθεια στρατηγικής ανάπτυξης µέσω
συγχωνεύσεων-εξαγορών των επιχειρήσεων σε αποτυχία αναφέρονται στις επόµενες
ενότητες.

2.4.1

Ανεπαρκής αξιολόγηση της εταιρίας-στόχος

Όταν µια επιχείρηση εξετάζει την απόφαση στρατηγικής ανάπτυξης µέσω
εξαγορών-συγχωνεύσεων εισέρχεται, συνήθως, σε µια διαδικασία ελέγχου της
επιχείρησης-στόχου κατά την οποία αποτιµώνται αφενός τα προκύπτοντα οφέλη και
αφετέρου τα προκληθέντα κόστη µιας τέτοιας κίνησης (Barney, 1998). Ωστόσο,
πολλάκις η εν λόγω διαδικασία αποδεικνύεται ανεπαρκής, αφού ένας µεγάλος
αριθµός επιχειρήσεων, έπειτα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης-εξαγοράς,
ανακαλύπτει είτε ότι υπερτίµησε τα οφέλη που θα αποκόµιζε ή υποτίµησε τα κόστη
που θα απέρρεαν. Είναι αξιοσηµείωτη η συχνότητα λανθασµένων εκτιµήσεων και
ακόµα µεγαλύτερη η ένταση της υπερεκτίµησης των ωφελειών, που η επιχείρησηαγοραστής αναµένει να καρπωθεί από τη συγχώνευση της µε την επιχείρηση-στόχο.
Επιπρόσθετα, το κόστος αυξάνεται έπειτα από τη συγχώνευση-εξαγορά, εξαιτίας
κυρίως από προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια
ενοποίησης τους.
Ένας από τους βασικότερους λόγους που µια επιχείρηση αποφασίζει να
συνενωθεί µε µια άλλη είναι η επιδίωξη ενός ή περισσοτέρων ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων και ικανοτήτων, τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλες ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις του κλάδου. Προς µια τέτοια κατεύθυνση, κατοχύρωσης µιας
πλεονεκτικής θέσης ισχύος στην αγορά, η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την
ύπαρξη συνέργιας. Η συνέργια αφορά στην επίτευξη µεγαλύτερης απόδοσης από
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αυτής που θα επιτύγχαναν οι δύο επιχειρήσεις λειτουργώντας µεµονωµένα. Παίρνει
την µορφή οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, ενώ συµβάλλει στη βελτίωση του
δικτύου διανοµής κι αύξηση του µεριδίου της αγοράς. Αναµφίβολα όµως, υπάρχουν
δυσκολίες στην επακριβή αποτίµηση της ύπαρξης συνέργιας και του προκύπτοντος,
κατά συνέπεια, οφέλους. Η συνέργια συνεπάγεται τη δηµιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, που οφείλεται στην ανάπτυξη κάποιας µοναδικής δυνατότητας ή
στη συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών συντελεστών των δύο επιχειρήσεων. Το
πρόβληµα προκύπτει όταν τα στελέχη οδηγούνται σε αναζήτηση συνέργιας εκεί που
τελικά, αργότερα, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει, µε απώτερο αποτέλεσµα η
συγχώνευση-εξαγορά να θεµελιώνεται σε λανθασµένους όρους. Υπάρχει, επίσης, το
ενδεχόµενο τα διοικητικά στελέχη να αδυνατούν να αντιληφθούν την ύπαρξη
συνέργιας και, συνεπώς, να µην είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη
δραστηριότητα ενοποίησης των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας, που προκύπτουν από τη
δηµιουργία µιας µεγάλης επιχείρησης, δεν επιτυγχάνεται. Στους περισσότερους
κλάδους το απαραίτητο και επαρκές µέγεθος για την εύρυθµη λειτουργία της
επιχείρησης είναι συνήθως µεσαίας ή ακόµα και µικρής τάξης. Μια υπερέκταση πέρα
από αυτό το όριο, µε την προσδοκία ότι θα λειτουργήσει ως αρωγός στην µείωση του
κόστους της επιχείρησης και στην ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων, ενδεχοµένως
τελικά να δηµιουργήσει αντιοικονοµίες σε κάποια άλλα µέρη της αλυσίδας αξίας,
αντισταθµίζοντας τη µείωση του κόστους. Οι αντιοικονοµίες µπορούν να προκύψουν
από την γραφειοκρατία, που αναπτύσσεται παράλληλα µε την αύξηση του µεγέθους
της επιχείρησης, αλλά και από την απώλεια ευελιξίας της διοίκησης και την απώλεια
της δυνατότητας άµεσης αντίδρασης στις ξαφνικές αλλαγές της αγοράς.
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2.4.2

Αδυναµία οµαλής ενοποίησης των δύο εταιριών

Ένας επιπλέον βασικός λόγος αποτυχίας µιας στρατηγικής ανάπτυξης µέσω
εξαγορών-συγχωνεύσεων είναι η αδυναµία γρήγορης και επιτυχούς ενοποίησης των
δύο επιχειρήσεων (Baroncelli, 1998). Η προσπάθεια ένωσης δύο εταιριών αφορά
στην ένωση δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, χρηµατοοικονοµικών
συστηµάτων και συστηµάτων ελέγχου (Schuler and Jackson, 2001). Αφορά, επίσης,
την προσπάθεια δηµιουργίας αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των διοικητικών
στελεχών των δύο επιχειρήσεων (Cartwright and Cooper, 1993). Πρόκειται για µια
χρονοβόρα και µε αµφίβολα αποτελέσµατα διαδικασία. Εκτός από την περίπτωση
που δύο επιχειρήσεις αποδεικνύονται µη συµβατές ως προς τη στρατηγική που
ακολουθούν, δίνεται έµφαση στην περίπτωση εκείνη που ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι εκείνος που ευθύνεται για την αποτυχία. Ο όρος ανθρώπινος παράγοντας
παραπέµπει στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων και την εταιρική κουλτούρα.
Η εταιρική κουλτούρα συνίσταται στο σύνολο των αξίων, ιδεολογιών και υποθέσεων
που λειτουργούν συχνά ασυνείδητα ως άγραφοι νόµοι καθοδηγώντας και
διαµορφώνοντας την ατοµική και εταιρική φιλοσοφία και αντίληψη. Παρόλο που η
συµβατότητα της επιχειρηµατικής κουλτούρας είναι καθοριστικός παράγοντας
αποτελεσµατικότητας και ο βαθµός της είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε την επιτυχία
µιας συγχώνευσης-εξαγοράς, τα κριτήρια αξιολόγησης της είναι, µάλλον, αόριστα και
τελικά αγνοούνται, µε αποτέλεσµα κατά τη διαπραγµάτευση να δίνεται ελάχιστη ή
και καθόλου σηµασία. Οι δυσάρεστες συνέπειες αρχίζουν να φαίνονται στην
µεταβατική περίοδο, µετά την τελική συµφωνία, και είναι ιδιαίτερα σοβαρές ώστε να
οδηγήσουν σε αποτυχία µια συγχώνευση-εξαγορά. Το κίνητρο, πολλές φορές
άλλωστε,

µιας

συγχώνευσης-εξαγοράς

είναι

η

πεποίθηση

ότι

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί πιο αποδοτικά το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο της άλλης
Σελίδα 84 από 343

2.Κεφάλαιο: Βασικά Ζητήµατα Συγχωνεύσεων-Εξαγορών

επιχείρησης. Αποβλέπει στην πιο αποτελεσµατική εκµετάλλευση του προσωπικού
ενδοεπιχειρησιακά, ώστε να µπορέσει να τοποθετήσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην
κατάλληλη θέση και να επωφεληθεί από τους ανθρώπινους πόρους της άλλης
επιχείρησης. Επίσης, στοχεύει στη ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων
εταιριών προκειµένου να επωφελούνται και οι δύο.
Η εταιρία-αγοραστής στην προσπάθειά της να επιτύχει το στόχο, συχνά, ασκεί
πιέσεις στους υπαλλήλους και τα στελέχη της αποκτηθείσας εταιρίας µε σκοπό την
εναρµόνιση της συµπεριφοράς τους και του τρόπου εργασίας τους, σύµφωνα µε τα
πρότυπα της δικής τους κουλτούρας. Η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη και
χρονοβόρα. Πρόκειται για µια διαδικασία που εγκυµονεί κίνδυνους από τυχόν
λανθασµένο χειρισµό από µέρους των διοικητικών στελεχών της εταιρίας-αγοραστή.
Η αβεβαιότητα που επικρατεί στην εταιρία-στόχο ανάµεσα στους εργαζόµενους που
δεν γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τις θέσεις τους ή αν θα απολυθούν µέσα στο
ευρύτερο κλίµα των απολύσεων που συνοδεύει τις περισσότερες συγχωνεύσειςεξαγορές, επιδρά αρνητικά και ανασταλτικά στην προσπάθεια ενοποίησης της
εργασιακής κουλτούρας των δύο επιχειρήσεων. Έχει παρατηρηθεί µεταξύ των
υπαλλήλων των επιχειρήσεων-στόχων µια συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από
πτώση του ηθικού, άγχος, αύξηση των απουσιών από το χώρο εργασίας και µείωση
της παραγωγικότητας. Όσον αφορά τα υψηλόβαθµα στελέχη, κι εδώ καταγράφονται
ανάλογες αντιδράσεις και συµπεριφορές. Μειώνεται η αίσθηση του καθήκοντος και η
διάθεση συνεργασίας µε τα στελέχη της εταιρίας-αγοραστή, επειδή, ακριβώς, στα
πλαίσια της επικείµενης αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της επιχείρησης-στόχου,
βρίσκονται αντιµέτωπα µε αλλαγές ως προς τον τρόπο που λειτουργούσαν µέχρι τη
στιγµή της συγχώνευσης-εξαγοράς και ως προς τις αρµοδιότητες που θα έχουν στο
µέλλον.

Επιπλέον,

είθισται

οι

εργαζόµενοι
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προκατειληµµένοι έναντι της εξαγοράζουσας εταιρίας και τείνουν είτε να παρεξηγούν
είτε να απορρίπτουν συνεχώς τα οράµατα σχετικά µε τους στόχους ή το σκοπό για
τον οποίο έγινε η συγχώνευση-εξαγορά. Οι ασάφειες και η αβεβαιότητα που
επικρατούν, πυροδοτούν σύγκρουση των δύο ειδών εταιρικής κουλτούρας και
διαµάχες για το ποιός θα επικρατήσει.

2.4.3

Υπερβολικό χρέος που δηµιουργείται από τη χρηµατοδότηση των
συγχωνεύσεων-εξαγορών

Μια επιχείρηση που αποφασίζει να εξαγοράσει κάποια άλλη και ιδιαίτερα αν
είναι πεπεισµένη ότι από αυτή τη κίνηση θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη είναι
διατεθειµένη να πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει, περισσότερα ίσως από όσα
µπορεί άµεσα να διαθέσει. Παράλληλα, το προσφερόµενο τίµηµα συχνά αυξάνεται
εξαιτίας είτε ελλιπούς ανάλυσης είτε υπερεκτίµησης των δεδοµένων είτε υπερβολικής
αυτοπεποίθησης των στελεχών της εταιρίας-αγοραστή. Το κόστος µεγαλώνει ακόµη
περισσότερο όταν υπάρχει και κάποια άλλη ή άλλες εταιρίες που επιθυµούν να
αποκτήσουν την ίδια εταιρία-στόχο. Αν οι µετοχές της εταιρίας-στόχου διακινούνται
στο χρηµατιστήριο τότε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων αυξάνεται ραγδαία
η τιµή της µετοχής της. Προκειµένου κάποια εταιρία-αγοραστής να εξασφαλίσει την
εταιρία-στόχο θα πρέπει να διαθέσει υψηλή υπεραξία στους µετόχους της,
αυξάνοντας συνεπώς το αρχικό κόστος. Αν, µάλιστα, δε διαθέτει τα ρευστά που
απαιτούνται τότε στρέφεται σε άλλη µορφή χρηµατοδότησης, συνήθως τραπεζικό ή
οµολογιακό δάνειο. Σε κάθε περίπτωση η αβεβαιότητα της επένδυσης συνεπάγεται
υψηλότερο ύψος επιτοκίου, αυξάνοντας έτσι το συνολικό κόστος της εξαγοράς.
Παράλληλα, το προκύπτον χρέος από το δανεισµό της αγοράστριας εταιρίας
πρέπει να αποπληρωθεί. Για την αποπλήρωση αυτού, αναγκαία ξοδεύονται πόροι που
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θα χρησιµοποιούνταν για µακροπρόθεσµες επενδύσεις, κυρίως για έρευνα και
ανάπτυξη ή για αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. Αν η διαδικασία της
συγχώνευσης-εξαγοράς υλοποιείται σε περίοδο ύφεσης, όπου αυξάνονται τα επιτόκια
και µειώνονται τα κέρδη, η εταιρία-αγοραστής συναντά εντονότερη δυσκολία στην
εξόφληση του χρέους φτάνοντας ακόµη και σε σηµείο χρεοκοπίας.
Επίσης, η εταιρία-αγοραστής ενδεχοµένως να καταφύγει και σε ανορθόδοξους
τρόπους χρηµατοδότησης για την πραγµατοποίηση της εξαγοράς, όπως για
παράδειγµα τη χρήση ίδιων χρηµατικών πόρων, τους οποίους, αρχικά, προόριζε για
άλλες δραστηριότητες. Προβάλλεται ως αξίωµα η θέση ότι µια επιχείρηση που
πληρώνει υψηλή υπεραξία για µια ευκαιριακή εξαγορά οφείλει να γνωρίζει ότι κατά
πάσα πιθανότητα δε θα έχει επιτυχία. Δε θα µπορέσει να αποπληρώσει το κόστος
κεφαλαίου διότι οι συνέργιες είναι δύσκολο να επιτευχθούν, έστω και αν εφαρµόζεται
η κατάλληλη στρατηγική. Αρκετοί συγγραφείς ισχυρίζονται πως µόλις η επιχείρηση
ξεπεράσει το 25% επί της παρούσας αξίας, ποσοστό που δεν εµφανίζεται σπάνια, τότε
πραγµατικά ρισκάρει. Συνεπώς, η πληρωµή υψηλής υπεραξίας για την εξαγορά µιας
επιχείρησης έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την εταιρία-αγοραστή στη
συσσώρευση

χρέους

παρά

στην

αύξηση

των

κερδών

της,

συµπέρασµα

αδιαµφισβήτητο ακόµα και υπό το πρίσµα µακροπρόθεσµης ανάλυσης.

2.4.4

Ο ρόλος των στελεχών των συναλλασσόµενων εταιριών κατά τη
διαδικασία ολοκλήρωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Προβλήµατα για την επιχείρηση µπορεί να δηµιουργηθούν και κατά την πορεία ή
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για συγχώνευση-εξαγορά. Τα προβλήµατα αυτά,
ενώ δεν είναι έντονα και εµφανή αρχικά, αργότερα είναι δυνατόν να ενταθούν και να
οδηγήσουν σε αποτυχία. Τα στελέχη αδυνατούν να οργανώσουν αποτελεσµατικά τους
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υπόλοιπους συµµετέχοντες στην όλη διαδικασία, διαµορφώνοντας το απαιτούµενο
κλίµα συνεργασίας και σύµπνοιας. Κυρίαρχο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις έχουν τα
στελέχη της εταιρίας-αγοραστή. Εκτός, όµως, από την συµβολή των διοικητικών
στελεχών στην απόφαση συγχώνευσης-εξαγοράς, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν
και οι σύµβουλοι, που µε διαφορετική ειδίκευση και θεώρηση αναλύουν περαιτέρω
την εταιρία-στόχο. Ωστόσο, πολλές φορές η έλλειψη οργάνωσης όλων αυτών των
εξωτερικών αναλυτών συνεπάγεται αναφορές και αναλύσεις χωρίς συνοχή και µε
σηµαντικές ελλείψεις, καθώς αγνοούνται ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα, που
προκύπτουν από τη διαδικασία συγχώνευσης-εξαγοράς. Τα ατελή αυτά αποτελέσµατα
οφείλονται στο ότι κάθε στέλεχος µελετά από τη δική του µεµονωµένη και συχνά
ιδιοτελή οπτική γωνία την προσδοκία ανάπτυξης της επιχείρησης µετά την
συγχώνευση-εξαγορά (Holland and Zuckerman, 1995).
Κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων τα στελέχη των δύο συµβαλλόµενων
µερών βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας για το αποτέλεσµα της προκείµενης
συµφωνίας. Συνήθως, συµφωνούν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και
διαφωνούν ή αναβάλουν την επίλυση κάποιων ευαίσθητων θεµάτων για αργότερα.
Όταν φθάσει η στιγµή της αντιµετώπισης αυτών των θεµάτων, οι δυσκολίες που
αγνοήθηκαν την περίοδο των διαπραγµατεύσεων µπορούν να αποδειχτούν αιτία για
την αποτυχία της διαδικασίας της συγχώνευσης-εξαγοράς. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι
επίσπευσης της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων, που οδηγούν τα στελέχη σε
λάθος εκτιµήσεις και, µάλιστα, εκτιµήσεις εν τέλει καταστροφικές και µοιραίες για
την επιτυχία της συγχώνευσης-εξαγοράς. Ειδικότερα, σε περίπτωση διαρροής της
πληροφορίας ότι η επιχείρηση µελετά τη στρατηγική ανάπτυξη µέσω συγχώνευσηςεξαγοράς, επικρατεί κλίµα αβεβαιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης. Το
εργατικό δυναµικό και των δύο επιχειρήσεων ανησυχεί. Οι ανταγωνιστές προβαίνουν
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σε διάφορες στρατηγικές κινήσεις για την αντιµετώπιση του πιθανού κινδύνου, µε
αποτέλεσµα τα στελέχη να επιταχύνουν βεβιασµένα το κλείσιµο της τελικής
συµφωνίας, παρακάµπτοντας ουσιαστικές διαφωνίες. Παράλληλα, παρατηρείται πως
τα στελέχη της εταιρίας-αγοραστή, που πιθανότατα έχουν προτείνει ή έχουν
ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε την υιοθέτηση της ιδέας για συγχώνευση-εξαγορά έχουν
ταυτιστεί µε αυτή την ιδέα. Επιθυµούν να την εφαρµόσουν, ακόµη και αν οι
προβλέψεις δεν είναι τόσο ευοίωνες. Για να αποφύγουν, µάλιστα, τις αντιδράσεις
επισπεύδουν τη διαδικασία και κλείνουν συµφωνία.
Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν την πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης-εξαγοράς γιατί τελικά θα ωφεληθούν σε προσωπικό επίπεδο. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση τίθεται θέµα προσωπικών φιλοδοξιών και συµφερόντων,
όπου παραβλέπεται εξ’ ολοκλήρου το αν η εξεταζόµενη δραστηριότητα είναι
απόλυτα συµφέρουσα για την εταιρία στο σύνολό της. Οι παράµετροι ευθύνης για µια
πιθανή αποτυχία µιας συγχώνευσης-εξαγοράς πηγάζει κυρίως από την συµπεριφορά
και στάση των στελεχών της εταιρίας-αγοραστή απέναντι στα στελέχη της εταιρίαςστόχος. Τα στελέχη της πρώτης µπαίνουν στις διαπραγµατεύσεις µε την
αυτοπεποίθηση του επιβλέποντα, υποτιµώντας τα στελέχη της δεύτερης, µιας και η
επιχείρησή τους έφτασε σε σηµείο να εξαγοραστεί. Στην ουσία τίθεται η απαίτηση
των στελεχών της εταιρίας-αγοραστή να επιβλέπουν και να ελέγχουν τα στελέχη της
εταιρίας-στόχος χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς την πρότερη λειτουργία και
αρµοδιότητες εκείνων. Το ξέσπασµα της διαµάχης και η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ
των στελεχών των δύο εταιριών µπορούν να αποτελέσουν λόγους αποτυχίας της
συνένωσής τους. Συνεπώς, πολλές φορές τα διοικητικά στελέχη στην προσπάθεια
τους να αναπτύξουν την εταιρία που διοικούν µειώνουν την αξία της νέας
επιχείρησης κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς.
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2.5 Το παρόν και µέλλον των εταιρικών συνενώσεων

Η αξιολόγηση των συγχωνεύσεων-εξαγορών που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι
τώρα καταδεικνύει αντιφατικά αποτελέσµατα. Οι περισσότερες συναλλαγές ήταν
επιτυχείς επιβεβαιώνοντας τις αρχικές αιτιάσεις, ενώ άλλες υπήρξαν πολύ λιγότερο
ικανοποιητικές, διαψεύδοντας τις αρχικές προσδοκίες. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η
ροπή για συγχωνεύσεις-εξαγορές θα συνεχίζεται µε αµείωτο ενδιαφέρον, όπως
φανερώνουν και τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία διαφόρων ερευνών. Αξίζει πάντως
να σηµειωθεί πως ο τρόπος και η διαδικασία µιας συγχώνευσης-εξαγοράς έχουν
αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούµενα χρόνια οι συναλλαγές
χαρακτηρίζονταν από όχι τόσο αυστηρή διακυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας προσδιορισµού της εταιρίας-στόχου και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Αρκετές

εταιρικές

συνενώσεις

πραγµατοποιήθηκαν

µε

γνώµονα

µη

χρηµατοοικονοµικά κίνητρα, τα οποία επισκίαζαν την ορθολογική αξιολόγηση και
προσδιορισµό της τιµής της συγχώνευσης-εξαγοράς. Το αποτέλεσµα για πολλές
επιχειρήσεις ήταν η καταβολή ιδιαίτερα υψηλής υπεραξίας, µέσα σ’ ένα συγκεχυµένο
περιβάλλον χωρίς ξεκάθαρους στόχους.
Στη σηµερινή εποχή όλες οι οµάδες ενδιαφέροντος αλλά κυρίως οι µέτοχοι,
διερευνούν τις αποφάσεις των διευθυντικών στελεχών µε µεγαλύτερη επιµέλεια και
αυστηρότητα απ’ ότι συνέβαινε στο παρελθόν. Παράλληλα έχει αυξηθεί η εµπειρία
και τεχνογνωσία των εµπλεκόµενων µερών (διοικητικά στελέχη, σύµβουλοι, νοµικοί)
αναφορικά µε µια συγχώνευση-εξαγορά. Πράγµατι έχουν σηµειωθεί βήµατα προόδου
στην εταιρική διακυβέρνηση της όλης διαδικασίας, στην επιλογή της κατάλληλης
εταιρίας και στην εστίαση στην ενοποίηση των δύο εταιριών µετά την ολοκλήρωση
της

συναλλαγής.

Οι

αποφάσεις

της

ανώτερης
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ευθυγραµµισµένες µε τη δηµιουργία αξίας στους µετόχους και τα κριτήρια για µια
εταιρική αλλαγή είναι καθαρά χρηµατοοικονοµικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον
προσδιορισµό και ποσοτικοποίηση ‘κρυφών’ στοιχείων του παθητικού της εταιρίαςστόχου, όπως προγράµµατα ανταµοιβών προσωπικού και χρέη από συµµετοχές σε
άλλες επιχειρήσεις. Οι εταιρίες γνωρίζουν επακριβώς τι αγοράζουν, πως κατανέµεται
η αναδυόµενη υπεραξία και ποιες υποχρεώσεις αναλαµβάνουν. Ο κόσµος των
επιχειρήσεων υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και υπάρχει υψηλή διαφάνεια.
Επιπρόσθετα, οι εταιρίες οφείλουν πλέον να λαµβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους
τον ανθρώπινο παράγοντα, από την ηγεσία και τη στελέχωση µέχρι το κτίσιµο µιας
νέας κοινής εταιρικής κουλτούρας, ο οποίος συχνά παραµερίζονταν ή δεν
αξιολογούνταν όσο θα έπρεπε στο παρελθόν. Η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη
συµµετοχή των ανθρωπίνων πόρων συµβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχηµένη και
γρήγορη ενοποίηση της καινούριας εταιρίας. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της
συµµετοχής των εργαζοµένων από όλες τις βαθµίδες στην ολοκλήρωση της εταιρικής
συνένωσης επηρεάζει άµεσα την εύρυθµη λειτουργία της νέας εταιρίας, κάτι το οποίο
αποτελεί βασικό άξονα για επιτυχή χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα15.
Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές παραµένουν ένα επικίνδυνο µονοπάτι που δεν
εγγυάται τη βιωσιµότητα και µακροπρόθεσµη κερδοφορία των εταιριών. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλογίζονται και να κατανοούν πλήρως όλες τις
δυνατότητες, προκλήσεις και κινδύνους µιας εταιρικής συναλλαγής. Συγχωνεύσεις
και εξαγορές θα συνεχίσουν να γίνονται, αλλά τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να
αποτελέσουν έναυσµα για περισσότερη περίσκεψη. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως
η τεχνογνωσία και εµπειρία των συµµετεχόντων και κυρίως των διευθυντικών

15

Σχετική έρευνα της εταιρίας συµβούλων Towers Perrin αποφάνθηκε πως υπάρχει υψηλή συσχέτιση
(correlation) µεταξύ της επιτυχίας µιας συναλλαγής και τη συµµετοχή των εργαζοµένων από τα πρώτα
στάδια της διαδικασίας συγχώνευσης-εξαγοράς.
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στελεχών βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα που δύναται να συµβάλουν
αποφασιστικά σε επιτυχηµένες εταιρικές συνενώσεις. Η αλλαγή κουλτούρας και
φιλοσοφίας σε συγκεκριµένους τοµείς που αναφέρθηκαν παραπάνω και κυρίως η
σπουδαιότητα που αποδίδεται στον ανθρώπινο παράγοντα, αυξάνουν ραγδαία τις
πιθανότητες για επιτυχηµένες συναλλαγές. Παράλληλα έτσι µειώνεται και ο κίνδυνος
για πρόσθετες αποτυχηµένες περιπτώσεις που θα καταγραφούν στον κόσµο των
επιχειρήσεων, οι οποίες διέψευσαν στην πράξη την ευφορία των αρχικών προθέσεων
και κινήτρων.
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Κεφάλαιο: Αξιολόγηση των Συνεπειών των
Συγχωνεύσεων-Εξαγορών

3.1 Οι συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Στα πλαίσια µιας µεθοδικής και διεξοδικής προσέγγισης της δραστηριότητας των
συγχωνεύσεων-εξαγορών προηγήθηκαν δύο εισαγωγικά κεφάλαια, στα οποία
προσδιορίστηκαν και εξετάστηκαν εκτενώς πολλές και διαφορετικές πτυχές των
εταιρικών ενοποιήσεων. Η προηγούµενη ανάλυση επικεντρώθηκε σε βασικά σηµεία,
όπως, ενδεικτικά, στους τύπους και στα κίνητρα των συγχωνεύσεων-εξαγορών,
καταλήγοντας στα εν γένει χαρακτηριστικά της δυναµικής και εξέλιξης του
φαινοµένου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αντίστοιχα. Ειδικότερα ως προς το µέλλον
της εν λόγω επιχειρηµατικής δράσης, πολλάκις στο προηγούµενο κεφάλαιο
τονίστηκαν εκφράσεις όπως ‘επιτυχία’ και ‘αποτυχία’ των συγχωνεύσεων-εξαγορών,
χωρίς, ωστόσο, να έχει προσδιοριστεί το περιεχόµενο ή οι προεκτάσεις που
ελλοχεύουν πίσω από αυτές τις δύο έννοιες.
Το ερώτηµα που αυτοµάτως προκύπτει στην παρούσα φάση είναι ποιες οι
συνέπειες που απορρέουν από την ανακοίνωση µιας επικείµενης εταιρικής
συνένωσης. Ποιοι οι τελικοί αποδέκτες των ωφελειών ή των ζηµιών, που προκύπτουν
από τη εν λόγω εταιρική δραστηριότητα; Και ποια τα εµπειρικά συµπεράσµατα της
διαθέσιµης βιβλιογραφίας ως προς τις συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Αυτά,
και πλήθος σχετικής επιχειρηµατολογίας, προτίθεται να αναπτυχθεί στο παρόν
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κεφάλαιο, καλύπτοντας διεξοδικά και σφαιρικά το ευρύ φάσµα της αξιολόγησης των
εταιρικών συνενώσεων.

3.2 Το κριτήριο αξιολόγησης των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών, ως ένα σηµαντικό και ιδιαίτερα
προσφιλές µέσο εταιρικής αναδιάρθρωσης, αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς
ερευνητές. Καταλαµβάνοντας ένα ευρύ πεδίο έρευνας, οι εταιρικές συνενώσεις έχουν
αποτελέσει αντικείµενο πολλών και ποικίλων µελετών. Εντούτοις, η θεµελίωση
γενικευµένων και ευρέως αποδεκτών συµπερασµάτων ως προς τις συνέπειες των
συγχωνεύσεων-εξαγορών αποτελεί ένα άλυτο ζήτηµα, καθώς δεν υπάρχει ένας γενικά
αποδεκτός ορισµός της επιτυχίας ή αποτυχίας των εταιρικών συνενώσεων. Η
διαφωνία έγκειται στην επιλογή των κριτηρίων βάσει των οποίων µια συγχώνευσηεξαγορά αξιολογείται και κρίνεται ως επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη. Η αδυναµία
εξαγωγής γενικευµένων εκτιµήσεων είναι ενδεικτική της ευρύτερης διαφωνίας
µεταξύ ερευνητών, ακαδηµαϊκών, επενδυτών, διευθυντικών στελεχών και συµβούλων
επιχειρήσεων για τη τελική έκβαση των εταιρικών συνενώσεων.
Παρόλα

αυτά,

η

χρηµατοοικονοµική

σκοπιά

και

προοπτική

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών είναι το σηµείο όπου κατά το πλείστον εστιάζει ο
µεγαλύτερος όγκος των ερευνών. Με κέντρο βάρους του ερευνητικού ενδιαφέροντος
στο χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας έχουν πράγµατι
διεξαχθεί αρκετές έρευνες προσφέροντας χρήσιµα συµπεράσµατα. Κοινός τόπος
όλων των χρηµατοοικονοµικών µελετών αποτελεί το κριτήριο της δηµιουργίας ή όχι
πρόσθετου πλούτου στους µετόχους της εταιρίας που συγχωνεύεται, εξαγοράζεται ή
εξαγοράζει.

Το

ενδιαφέρον,

λοιπόν,

επικεντρώνεται
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χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών των δύο συναλλασσόµενων εταιριών. Η
υιοθέτηση του συγκεκριµένου κριτηρίου βασίζεται στην υπόθεση πως οι κάτοχοι
µετοχικών τίτλων είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες των εταιριών και συνεπώς η
βασικότερη παράµετρος και γνώµονας κάθε εταιρικής απόφασης θα πρέπει να είναι η
επίτευξη µετοχικής κερδοφορίας (Jensen, 1984). Είναι γεγονός πως βασικό αξίωµα
και στόχος κάθε εταιρίας αποτελεί η αυξανόµενη και συνεχής κερδοφορία, οπότε
όλες οι αποφάσεις και πολιτικές των διευθυντικών στελεχών οφείλουν να
ευθυγραµµίζονται µε τα οικονοµικά συµφέροντα των µετόχων. Έτσι λοιπόν, η
επιτυχία της απόφασης µιας εταιρίας για συγχώνευση-εξαγορά αξιολογείται βάσει
του αντίκτυπου που προκλήθηκε στη µετοχική αξία της εν λόγω εταιρίας.
Η παρούσα αναφορά επικεντρώνεται στις συνέπειες που επηρεάζουν τους
µετόχους των συναλλασσόµενων εταιρειών, υπογραµµίζοντας την κύρια ευθύνη της
διοίκησης κάθε εταιρίας. Πέραν, ωστόσο, των µετόχων, από τη δραστηριότητα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών επηρεάζονται οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι πιστωτές, ο
υπόλοιπος επιχειρηµατικός κόσµος του ίδιου ή όχι κλάδου καθώς ευρύτερα και η
οικονοµία κάθε χώρας. Οι ενδεχοµένως προκύπτουσες ωφέλειες για άλλες οµάδες
ενδιαφέροντος (stakeholders) είναι δευτερεύουσας σηµασίας, καθώς δύναται ενίοτε
να αποκλίνουν από το στενό οικονοµικό ενδιαφέρον των µετόχων. Επιπρόσθετα
πέραν των διαφόρων οµάδων ενδιαφέροντος, η δραστηριότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών επηρεάζει και µια ποικιλία παραγόντων µε οικονοµικές και κοινωνικές
προεκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται ο βαθµός συγκέντρωσης σε µια βιοµηχανία, η
δηµιουργία µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων, η ένταση του
ανταγωνισµού σε εγχώριο και διεθνές πεδίο, οι εργασιακές σχέσεις και η
απασχόληση, η αύξηση της παραγωγικότητας και η διάδοση της τεχνολογίας.
Συνοψίζοντας,

η

ακόλουθη

έρευνα

επικεντρώνεται
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συγχωνεύσεων-εξαγορών στους µετόχους των δύο συναλλασσόµενων εταιριών,
παραβλέποντας τυχόν συνέπειες που απορρέουν για άλλες οµάδες ενδιαφέροντος.
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3.3 Μέθοδοι αξιολόγησης συγχωνεύσεων-εξαγορών

Η δυνατότητα αξιολόγησης των συγχωνεύσεων-εξαγορών συνδέεται άρρηκτα µε
την ύπαρξη µεθόδων ικανών να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την εξαγωγή
αξιόπιστων και καθολικής αποδοχής συµπερασµάτων. Εντούτοις, η υιοθέτηση της
δηµιουργίας ή όχι πρόσθετης µετοχικής αξίας για τις συναλλασσόµενες εταιρίες ως
κριτήριο

αξιολόγησης

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

που

αναλύθηκε

στην

προηγούµενη ενότητα, είναι ιδιαιτέρως καθοριστική για την επιλογή της µεθόδου
αξιολόγησης των συγχωνεύσεων–εξαγορών. Παράλληλα όµως, για λόγους συνοχής
και σφαιρικότητας της έρευνας, αξίζει να παρουσιαστούν και να αποτιµηθούν όλες οι
διαθέσιµες µέθοδοι αξιολόγησης των εταιρικών συνενώσεων. Σε θεωρητικό, λοιπόν,
υπόβαθρο εντοπίζονται τέσσερις προσεγγίσεις για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων
των συγχωνεύσεων-εξαγορών, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια (Bruner, 2001).

3.3.1

Η µελέτη γεγονότος (event study)

Η συγκεκριµένη τεχνική εµπειρικής χρηµατοοικονοµικής έρευνας παρέχει τη
δυνατότητα µέτρησης του αντίκτυπου ενός συγκεκριµένου γεγονότος στην τιµή της
µετοχής µιας εταιρίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρµογή της εν λόγω
µεθόδου έγκειται στη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών (Fama et al., 1969),
σύµφωνα µε την οποία οι τιµές των µετοχών αντιδρούν γρήγορα και άµεσα σε
οποιαδήποτε τυχαία ανακοίνωση µιας χρήσιµης πληροφορίας. Ήτοι, κάθε χρήσιµη
νέα πληροφορία που βλέπει το φως της δηµοσιότητας, δηµιουργεί µελλοντικές
προσδοκίες, τις οποίες η αγορά προεξοφλεί κατά το χρόνο της δηµόσιας ανακοίνωσής
της. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, υπολογίζονται οι ποσοστιαίες µεταβολές της
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µετοχικής αξίας των συναλλασσόµενων εταιριών που πραγµατοποιούνται βάσει της
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης, η οποία ως συµβάν αποτελεί το
τυχαίο και καινούργιο γεγονός. Ειδικότερα, αυτό που τελικά αποτελεί στόχο των
µετρήσεων είναι οι επιπρόσθετες (µη οµαλές) αποδόσεις που προκύπτουν πριν, κατά
και µετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς βάσει ενός µέτρου αξιολόγησης
το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις εκφράζεται από την µεταβολή του γενικού
δείκτη. Από το άθροισµα των µη οµαλών αποδόσεων για το επιλεγµένο χρονικό
διάστηµα (παράθυρο) προκύπτουν οι σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η θεωρία των αποτελεσµατικών
αγορών, στην οποία βασίζεται η µελέτη γεγονότος, δεν προσδιορίζει το ακριβές
χρονικό παράθυρο το οποίο απαιτείται για την άµεση και πλήρη απορρόφηση των
συνεπειών ενός νέου γεγονότος στη µετοχική αξία της εταιρίας ή των εταιριών που
εξετάζονται. Παράλληλα, κατά τον καθορισµό της χρονικής διάρκειας εκτίµησης
αποτελεσµάτων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η φύση της νέας πληροφόρησης που
εξετάζεται (Ryngaert and Netter, 1990). Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα
αποτελέσµατα

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών

συνήθως

εφαρµόζουν

χρονικά

παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών έως το πολύ δύο µηνών γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης16. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια των υπό
εξέταση χρονικών περιόδων, τόσο δυσκολότερη και πιθανώς, ανέφικτη καθίσταται η
αποµόνωση των συνεπειών που οφείλονται στην ανακοίνωση των συγχωνεύσεωνεξαγορών, καθώς είναι πιθανό να δηµοσιοποιούνται νέες πληροφορίες, που µε τη
σειρά τους ασκούν επίδραση τις τιµές των µετοχών (McWilliams and Siegel, 1997).
Η επιλογή χρονικών παραθύρων για την εκτίµηση µη οµαλών αποδόσεων αρκετές
ηµέρες πριν την ανακοίνωση του γεγονότος, γίνεται µε σκοπό να εξετασθεί η
16

Σύµφωνα µε τους Mitchell and Netter (1989) και Dann et al. (1977) η απορρόφηση των συνεπειών
κάποιων γεγονότων στη µετοχική αξία πραγµατοποιείται όχι σε διάρκεια ηµερών, αλλά λεπτών.
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πιθανότητα ύπαρξης εσωτερικής πληροφόρησης (inside information) ή διαρροής
πληροφοριών (leakage of information). Παράλληλα, για τον προσδιορισµό της
χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την πλήρη ενσωµάτωση των συνεπειών των
συγχωνεύσεων-εξαγορών

στη

µετοχική

αξία

των

εµπλεκόµενων

εταιριών

χρησιµοποιούνται χρονικά παράθυρα διάρκειας αρκετών ηµερών έπειτα από την υπό
εξέταση ηµεροµηνία. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως στη συντριπτική πλειοψηφία
των εµπειρικών µελετών εφαρµόζονται χρονικά παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών
γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συνένωσης, καθώς η συγκεκριµένη
χρονική διάρκεια θεωρείται η πιο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική της θεωρίας των
αποτελεσµατικών αγορών, αναφορικά µε την απορρόφηση των συνεπειών ενός νέου
γεγονότος.

Ισχυρό

πλεονέκτηµα

της

µελέτης

περιπτώσεως

αποτελεί

ο

προσανατολισµός της στο µέλλον, υπό την έννοια ότι η µεθοδολογία της, βασιζόµενη
στη θεωρία ότι οι τρέχουσες τιµές των µετοχών αντανακλούν την παρούσα αξία των
µελλοντικών χρηµατικών εισροών, εστιάζει στη µελλοντική προοπτική των
συναλλασσόµενων εταιρειών.

3.3.2

Η λογιστική ανάλυση (accounting study)

Η δεύτερη µέθοδος εξετάζει συγκριτικά τις δηµοσιευµένες λογιστικές
καταστάσεις των εταιριών πριν και µετά τις συγχωνεύσεις-εξαγορές, εστιάζοντας σε
τυχόν αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική απόδοση που προκλήθηκαν από την εταιρική
συνένωση,

όπως

αριθµοδεικτών17.

αυτές

αποδεικνύονται

Ενδεικτικά

µέσα

χρησιµοποιούνται

17

από
ως

µεταβολές
βάση

διάφορων

αξιολόγησης

οι

Αριθµοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός στοιχείου του ισολογισµού ή της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης προς ένα άλλο, εκφραζόµενο µε µαθηµατική µορφή (κλάσµα) (Νιάρχος,
1997).
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αριθµοδείκτες µικτού κέρδους (gross profit margin), καθαρού κέρδους (net profit
margin), αποδοτικότητας ενεργητικού (return on assets), απασχολούµενων
κεφαλαίων (return to capital employed), αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return on
net worth) και οικονοµικής µόχλευσης (financial leverage). Η βέλτιστη χρησιµότητα
της λογιστικής ανάλυσης προκύπτει κατά τη σύγκριση δύο δειγµάτων, εκ των οποίων
το πρώτο περιλαµβάνει εταιρίες που πραγµατοποίησαν κάποια συγχώνευση-εξαγορά
ενώ το δεύτερο, αντίθετα, εταιρίες που δεν προέβησαν σε κάποια εταιρική αλλαγή.
Το σύνολο των εταιριών θα πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο κλάδο και να είναι του
ιδίου µεγέθους. Αυτό που εξετάζεται είναι κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές
επιδόσεις των εταιριών του πρώτου δείγµατος ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του
δεύτερου. Ωστόσο, η αδυναµία συλλογής συγκρίσιµων δεδοµένων, λόγω αφενός των
διαφορετικών λογιστικών πρακτικών µεταξύ των εταιριών ή και ευρύτερα µεταξύ των
κρατών και αφετέρου των συχνών τροποποιήσεων των δηµοσιευµένων λογιστικών
αρχών από τις κρατικές ή διεθνείς αρχές, πλήττει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων
των λογιστικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου
είναι το ότι η µεθοδολογία της βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία του παρελθόντος,
αγνοώντας τη µελλοντική προοπτική των εταιριών, ενώ ταυτόχρονα, παραβλέπεται η
αξία και τα οφέλη των άυλων στοιχείων, παραµερίζοντας κατά συνέπεια ένα βασικό
αξίωµα για την πραγµατοποίηση των συγχωνεύσεων-εξαγορών.

Σελίδα 101 από 343

3.Κεφάλαιο: Αξιολόγηση των Συνεπειών των Συγχωνεύσεων-Εξαγορών

3.3.3

Οι έρευνες των διευθυντικών στελεχών

Το βασικό εργαλείο της συγκεκριµένης µεθόδου αξιολόγησης αποτελεί ένα
ερωτηµατολόγιο, στο οποίο καλούνται να απαντήσουν τα διευθυντικά στελέχη των
εταιριών. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η επιτυχία µιας συγχώνευσης-εξαγοράς είναι
συνυφασµένη µε την επίτευξη των αρχικών στόχων και κινήτρων, για τα οποία έλαβε
χώρα η εταιρική συνένωση. Τα στελέχη που συµµετέχουν στις έρευνες, αξιολογούν
το βαθµό υλοποίησης κάθε στόχου ξεχωριστά, βάσει µιας διαβαθµισµένης κλίµακας.
Μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των ερωτηµατολογίων του δείγµατος εξάγονται
γενικευµένα συµπεράσµατα για την ωφέλεια και απόδοση της τελικής έκβασης της
συγκεκριµένης στρατηγικής επιλογής. Όσο υψηλότερο το τελικό άθροισµα τόσο πιο
επιτυχηµένη κρίνεται η συγχώνευση-εξαγορά. Εντούτοις, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία της εν λόγω προσέγγισης, ο βαθµός υλοποίησης των αρχικών κινήτρων
καθορίζει και το µέγεθος επιτυχίας της δραστηριότητας, χωρίς να εξετάζεται
περαιτέρω εάν η επίτευξη των κινήτρων τελικά επιφέρει ή όχι ουσιαστικό οικονοµικό
όφελος για τους µετόχους. Εξίσου σηµαντικά µειονεκτήµατα των ερευνών των
διευθυντικών στελεχών αποτελούν η αδυναµία εξαγωγής αξιόλογων γενικών
συµπερασµάτων, λόγω αφενός της υποκειµενικότητας των ερωτηθέντων και
αφετέρου της µικρής συµµετοχής του δείγµατος (2%-10%).
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3.3.4

Η µελέτη περίπτωσης µίας συναλλαγής ή ενός µικρού δείγµατος

Σύµφωνα µε τη µελέτη περίπτωσης µιας συναλλαγής ή ενός µικρού δείγµατος, η
κάθε περίπτωση συγχώνευσης-εξαγοράς αξιολογείται µεµονωµένα και εις βάθος µε
τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, στις οποίες συµµετέχουν διευθυντικά στελέχη και
διακεκριµένοι αναλυτές. Η µεθοδολογία της υπό µελέτη προσέγγισης έγκειται στην
επαγωγική µέθοδο, καθώς από το σύνολο των συγχωνεύσεων-εξαγορών επιλέγεται
και εξετάζεται λεπτοµερώς κάθε περίπτωση ξεχωριστά ή ένα µικρό δείγµα. Ισχυρό
πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η εξαγωγή αξιόλογων και συχνά νέων
αποτελεσµάτων σχετικά µε τις εταιρικές συνενώσεις. Ωστόσο, η γενίκευση των
συµπερασµάτων των είναι δυνατή, λόγω του ότι από κάθε συγχώνευση-εξαγορά
εξετάζονται και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάθε φορά
προκύπτουν, χωρίς να υπάρχει ένα κοινό µέτρο αξιολόγησης.
Πρόθεση και στόχος της έρευνας αυτής αποτελεί η αξιολόγηση µιας µη
στατικής επιχειρηµατικής στρατηγικής επιλογής µε πολλές και διαφορετικές τόσο για
την οικονοµία όσο και για την κοινωνία προεκτάσεις, που είναι η δραστηριότητα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Για την επίτευξη του σκοπού της συγκεκριµένης µελέτης
καθίσταται αναγκαία η εφαρµογή της κατάλληλης εµπειρικής προσέγγισης.
Παρουσιάζοντας και αναλύοντας εκτενώς τη µεθοδολογία, εργαλεία, πλεονεκτήµατα
και αδυναµίες καθεµίας εκ των τεσσάρων βασικών προσεγγίσεων και δεδοµένης της
προεπιλογής του χρηµατοοικονοµικού µέτρου δηµιουργίας πλούτου για τους
µετόχους ως κριτηρίου αξιολόγησης, καθίσταται προφανής η υιοθέτησης της µελέτης
γεγονότος. Με την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου δύναται να αποτιµηθεί το
µέγεθος επιτυχίας ή µη της υπό εξέταση επιχειρηµατικής δράσης, καθώς εστιάζει και
εξετάζει την υπόθεση εάν, κι αν ναι, σε ποιο ύψος δηµιουργείται πρόσθετη αξία
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(added value) στην κυριότερη οµάδα ενδιαφέροντος, τους κατόχους των µετοχικών
τίτλων. Συµπερασµατικά, η µελέτη περίπτωσης κρίνεται ως η καταλληλότερη και
ικανότερη µεταξύ των τεσσάρων προσεγγίσεων στη διαµόρφωση αξιόπιστων και
γενικευµένων εκτιµήσεων σχετικά µε την απόδοση των συγχωνεύσεων- εξαγορών.
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4.

Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

4.1 Προεπιλογές µελέτης γεγονότος

Η µέτρηση των επιπτώσεων των συγχωνεύσεων-εξαγορών στη µετοχική αξία των
δύο συναλλασσόµενων εταιριών, µε τη χρήση της µελέτης γεγονότος, καταλαµβάνει
σηµαντική έκταση στη διεθνή βιβλιογραφία. Αν και η µελέτη γεγονότος εφαρµόζεται
ευρέως ως µεθοδολογία αξιολόγησης των εταιρικών συνενώσεων, κατά την
εφαρµογή της απαιτεί µια σειρά από προεπιλογές οι οποίες επί της ουσίας
περιορίζουν την συγκρισιµότητα των εµπειρικών αποτελεσµάτων. Οι

εν λόγω

προεπιλογές µπορεί να αφορούν τη χώρα εφαρµογής, το µέγεθος του εξεταζόµενου
δείγµατος, τη περίοδο κάλυψης, το χρονικό παράθυρο, το είδος της συνένωσης
(συγχώνευση/φιλική εξαγορά ή επιθετική εξαγορά) και τη µεθοδολογία υπολογισµού
των µη οµαλών αποδόσεων των υπό εξέταση εταιριών. Πέραν, όµως, των ποικίλων
διαφοροποιήσεων, κοινός τόπος για τους συγγραφείς που υιοθετούν τη µελέτη
περίπτωσης είναι η εκτίµηση των (αθροιστικών) µη οµαλών αποδόσεων που
οφείλονται στο γεγονός της ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς.
Σηµειωτέον είναι πως υπάρχει µερίδα συγγραφέων, που λαµβάνει υπόψη ως
χρονικό σηµείο αναφοράς την ηµέρα αποδοχής της πρότασης συνένωσης κι όχι, ως
είθισται, την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της επικείµενης συγχώνευσης-εξαγοράς.
Σύµφωνα, όµως, µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, στην οποία βασίζεται η
µελέτη γεγονότος, οι τιµές των µετοχών αντιδρούν άµεσα σε νέα µόνο γεγονότα,
προεξοφλώντας τις µελλοντικές προσδοκίες που αυτά δηµιουργούν. Κι η ηµεροµηνία
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ανακοίνωσης είναι ένα τέτοιο τυχαίο γεγονός, πριν την αναµενόµενη απόφαση
αποδοχής ή απόρριψης. Αντίθετα, η ηµεροµηνία αποδοχής ή υλοποίησης είναι κάτι
βέβαιο, ενώ η τελική απόφαση, συχνά, είναι προδιαγεγραµµένη από την αγορά.
Συνεπώς, οι µεταβολές στη µετοχική αξία των συναλλασσόµενων εταιριών µπορούν
µε ακρίβεια και εγκυρότητα να υπολογιστούν γύρω από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία
δηµοσιοποίησης της εταιρικής συνένωσης.
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4.2 Καταγραφή και παρουσίαση εµπειρικών ερευνών
Αφού λοιπόν αναπτύχθηκε η µεθοδολογία και οι τυχόν διαφοροποιήσεις των
εµπειρικών ερευνών που εφαρµόζονται µε σκοπό την εκτίµηση του οικονοµικού
αντίκτυπου των συγχωνεύσεων-εξαγορών, αυτό που, στη συνέχεια, έχει µεγαλύτερο
ενδιαφέρον είναι η καταγραφή και ανάλυση αυτών καθ’ αυτών των αποτελεσµάτων
των ερευνών. Για το λόγο αυτό παρακάτω παρουσιάζεται ένας σηµαντικός αριθµός
εµπειρικών ερευνών αναφορικά µε τις οικονοµικές συνέπειες των συγχωνεύσεωνεξαγορών στις συναλλασσόµενες εταιρίες, κυρίως, σε βραχυπρόθεσµο αλλά και
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η αρχική διαφοροποίηση των ερευνών γίνεται
µεταξύ εταιριών-στόχων και εταιριών-αγοραστών, ενώ το επόµενο κριτήριο αφορά τη
χώρα προέλευσης των υπό εξέταση εταιριών. Ειδικότερα, το γεωγραφικό επίκεντρο
των εµπειρικών ερευνών βρίσκεται στις κεφαλαιαγορές των δυτικών οικονοµιών και
συγκεκριµένα των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ηπειρωτική Ευρώπη. Σε
αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα ταξινοµεί περεταίρω τα ευρήµατα σχετικών
µελετών µε κριτήριο τη διαδικασία προσέγγισης (συγχώνευση-εξαγορά ή επιθετική
εξαγορά) των εταιριών-στόχων από τις εταιρίες-αγοραστές. Επίσης, παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων και µη ολοκληρωµένων συγχωνεύσεων και
επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους. Τέλος, στις τελευταίες ενότητες του
κεφαλαίου καταγράφονται τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα για τις εταιρίεςαγοραστές και τα συνδυαστικά αποτελέσµατα για τις συναλλασσόµενες εταιρίες.
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4.3 Εµπειρικές έρευνες για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ

4.3.1

Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις
εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ καταγράφονται στον
Πίνακα 4-1. Στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα αναφέρεται το όνοµα του/των
συγγραφέων και σε παρένθεση η χρονολογία δηµοσίευσης της έρευνας, στη δεύτερη
στήλη προσδιορίζεται η περίοδος κάλυψης του δείγµατος, στην τρίτη στήλη
καταγράφονται οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις και σε παρένθεση η τιµή του
στατιστικού ελέγχου (t-statistic) όπου αυτό είναι διαθέσιµο, στην τέταρτη στήλη
παρουσιάζεται το µέγεθος του δείγµατος και σε παρένθεση το ποσοστό των εταιριώνστόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (στις έρευνες που είναι
διαθέσιµο), στην πέµπτη στήλη εµφανίζεται το χρονικό παράθυρο εκτίµησης των µη
οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους και στην τελευταία στήλη αναφέρονται
ιδιαίτερες πληροφορίες.
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Πίνακας 4-1 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ (1920 – 2000)

Συγγραφείς
(1)

Περίοδος
δείγµατος
(2)
1973-98

Andrade et
al.
(2001)

Asquith et
al. (1990)

Asquith
(1983)

Asquith and
Kim (1982)
Davidson
and Cheng
(1997)
DeLong
(2001)
Dennis and
McConnell
(1986)

Dodd
(1980)

Σωρευτικές µη
οµαλές
αποδόσεις
(3)
16%
23.8%

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
Μέγεθος
δείγµατος
[µήνες]
(4)
(5)
4,256

1973-79

16%
24.8%

789

1980-89

16%
23.9%

1,427

1990-98

15.9%
23.3%

2,040

1975-83

16.83% (70.39)

139

Ολοκληρωµένες
6.2% (23.07)
15.50%

211
(84%)

1962-76

Παρατηρήσεις
(6)

(-1,1)
(1
20,τέλος)

Περίπου το 8% του
υπό εξέταση
δείγµατος
αποτελείται από
επιθετικές εξαγορές

(-1,0)

(-1,0)
(2
1,τέλος)

Μη
ολοκληρωµένες
7% (12.83)
-7.5%

91
(89%)

1960-78

14.9%

22

(-10,10)

1981-87

11.60% (20.51)

145

(-1,1)

16.61% (35.77)

280
(89%)

(-10,1)

Συγχωνεύσεις, όπου
η µία τουλάχιστον
εταιρία ήταν
τράπεζα

76
(70%)

(-19,-2)
(-19,0)
(-1,0)
(0)
(-6,6)

Συγχωνεύσεις µε
αποκλειστική χρήση
µετοχών

1988-95

1962-80

1970-77

8.11% (3.00)
16.67% (2.86)
8.56% (7.07)
4.06% (4.52)
13.74% (2.54)
Ολοκληρωµένες
13.41% (71.2)
27.97%
Μη
ολοκληρωµένες
12.73% (19.8)
15.65%

71
(-1,0)
(-40,40)
80
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Eckbo
(1983)

Eger
(1983)
Frank and
Harris(1989)

Μη ελεγµένες
14.08% (6.97)
6.24% (9.97)
8.91% (9.23)
3.13% (10.17)

57
(70%)
(60%)
(65%)
(51%)

Ελεγµένες
25.03% (12.61)
10.2% (15.22)
11.74% (12.80)
3.82% (7.99)

29
(90%)
(72%)
(72%)
(57%)

1958-80

2.6% (10.36)

1955-85

(-20,10)
(-1,1)
(-3,3)
(0)

Ελεγµένες και µη
οριζόντιες
συγχωνεύσεις

36

(0)

Συγχωνεύσεις µε
ανταλλαγή µετοχών

14.7%

1,210
(81%)

[0]

Σύνολο
28.04% (22.87)

399

1963-78

Μία εταιρίααγοραστής
24.57% (19.25)
Frank et al.
(1991)

1975-84

Πολλές
εταιρίεςαγοραστές
39.49% (13.71)
Χωρίς
αντίσταση
25.58% (19.22)

306

93

(-5,5)

3

298

Με αντίσταση
35.32% (12.99)

101

Healy et al.
(1992)

1979-84

40.6%

50

(4
5,τέλος)

Houston et
al. (2001)

1985-90
1991-96
1985-96

15.58% (5.19)
24.60% (7.77)
20.80% (9.13)

27
37
64

(-4,
5
τέλος)

1977-82

22.6%

101

(-1,0)

1971-82

26.9% (19.2)

209
(95%)

(-5,5)

1919-30

18.22% (6.47)

59
(76%)

[0,τέλος]7

1969-74

16.8% (17.57)

83

[0]

Huang and
Walkling
(1989)
Kaplan and
Weisbach
(1992)
Leeth and
Borg (2000)
Malatesta
(1983)
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Οι 50 µεγαλύτερες
συγχωνεύσεις της
περιόδου
Συγχωνεύσεις
τραπεζών µε αξία
µεγαλύτερη από
$400 εκατ.

Συγχωνεύσεις αξίας
µεγαλύτερης από
$100 εκατ.
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Διαγώνιες
41.65% (6.55)

Maquieira et
al. (1998)

1963-96

MartίnezJerez (2002)

47
(83%)
[-2,2]

Μη-διαγώνιες
38.8% (4.94)

55
(80%)

1990-98

13.62%

335
(82%)

(-1,1)

1962-97

10.14%

202
(76%)

(-1,0)

1990-99

21.2% (16.8)

376

(-1,1)

Schwert
(2000)

1975-96

22% (24.4)
12.4% (24.8)
9.6% (13.7)

2,296

(-63,126)
(-63,-1)
(0,126)

Schwert
(1996)

1975-91

13.40%

647

(-42,-1)

Mulherin
(2000)
Mulherin
and Boone
(2000)

Συγχωνεύσεις µε
αποκλειστική
χρήση, κοινών και
προνοµιούχων,
µετοχών
Συγχωνεύσεις µε
συνάθροιση
8
συµφερόντων

Στο δείγµα
συµπεριλαµβάνονται
και επιθετικές
εξαγορές

Σύνολο
21.89%
577
Μία εταιρίααγοραστής
20.83%
Servaes
(1991)

1972-87

1972-80
1982-87

Πολλές
εταιρίεςαγοραστές
30.53%
24.55%
22.80%

500

(9
1,τέλος)

204

338
366

Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωση της συγχώνευση-εξαγοράς.
Το παράθυρο τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωση της συγχώνευσης-εξαγοράς ή την ηµέρα
εγκατάλειψή της.
3
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση συγχώνευσηςεξαγοράς.
4
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα εξόδου της εταιρίας-στόχου από το χρηµατιστήριο.
5
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει µία ηµέρα έπειτα από την ολοκλήρωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς.
6
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση συγχώνευσηςεξαγοράς.
7
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει το µήνα που ολοκληρώνεται η συγχώνευση-εξαγορά.
8
Η εν λόγω παρατήρηση συνίσταται στη λογιστική µεταχείριση της συνένωσης.
9
Το τέλος του χρονικού παραθύρου είναι η πρώτη ηµέρα µεταξύ της αποδοχής της πρότασης εξαγοράς
και της εξόδου από τη χρηµατιστηριακή αγορά.
Όλα τα ποσοστά που καταγράφονται στον παραπάνω Πίνακα είναι στατιστικά έγκυρα.
2
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Οι εµπειρικές έρευνες που εκτιµούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των
συγχωνεύσεων-εξαγορών στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ και που στο σύνολό τους
εµπεριέχονται στον παραπάνω Πίνακα, καλύπτουν µια περίοδο δειγµατοληψίας η
οποία έχει ως αφετηρία τη δεκαετία του 1920, όπου έλαβε χώρα το δεύτερο κύµα
συγχωνεύσεων-εξαγορών (Leeth and Borg, 2000) και τερµατίζεται προς το τέλος της
δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια του πέµπτου κύµατος εταιρικών συνενώσεων
(Martίnez-Jerez, 2002; Andrade et al., 2001; Houston et al., 2001; Mulherin, 2000;
Mulherin and Boone, 2000; Schwert, 2000; Maquieira et al., 1998). Εντούτοις, θα
πρέπει να επισηµανθεί πως οι περισσότερες έρευνες αξιοποιούν δεδοµένα τα οποία
καλύπτουν την περίοδο από το 1960 έως και τα µέσα της δεκαετίας του 1980.
Εξ’ ίσου σηµαντική παράµετρος η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για
την αξιολόγηση των εµπειρικών αποτελεσµάτων, είναι το µέγεθος του εξεταζόµενου
δείγµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στις έρευνες των Andrade et al. (2001),
Schwert (2000) και Frank and Harris (1987) ο αριθµός των υπό εξέταση εταιριώνστόχων κυµαίνεται από 1,210 έως 4,256, ενώ αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις ο
αριθµός των εξεταζόµενων εταιριών είναι αρκετά περιορισµένος, όπως για
παράδειγµα στις έρευνες των

Houston et al. (2001), Leeth and Borg (2000),

Maquiera et al. (1998), Haly et al. (1992), Eckbo (1983) Asquith and Kim, 1982),
όπου περιλαµβάνονται λιγότερες από 60 εταιρίες-στόχοι. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων παρόλα αυτά, οι µελετητές χρησιµοποιούν δείγµατα µε αριθµό
επιχειρήσεων που κυµαίνεται µεταξύ των 100 και των 350.
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4.3.1.1 Aξιολόγηση αποτελεσµάτων βάσει του εξεταζόµενου χρονικού
παραθύρου

Βασική διαφοροποίηση στη µεθοδολογία των παραπάνω εµπειρικών ερευνών,
η οποία συνδέεται άµεσα µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, αφορά το
χρονικό παράθυρο υπολογισµού των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων, δεδοµένου
ότι αυτές συσχετίζονται θετικά µε τη εύρος της χρονικής περιόδου υπολογισµού των.
Οι περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν ένα χρονικό διάστηµα λίγων ηµερών γύρω από
την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης (Martίnez-Jerez, 2002; Andrade et
al., 2001; Mulherin, 2000; Mulherin and Boone, 2000; Davidson and Cheng, 1997;
Frank et al., 1991; Huang and Walkling, 1989; Asquith, 1983; Eger, 1983; Dodd,
1980) ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγγραφείς εφαρµόζουν πιο διευρυµένα
χρονικά παράθυρα (Maquieira et al., 1998; Frank and Harris, 1987; Malatesta, 1983)
η λήξη των οποίων σε µερικές περιπτώσεις είναι συνδεδεµένη µε κάποιο γεγονός
όπως για παράδειγµα η ολοκλήρωση της συγχώνευσης-εξαγοράς (Andrade et al.,
2001; Houston et al., 2001; Leeth and Borg, 2000; Healy et al., 1992; Kaplan and
Weisbach, 1992; Servaes, 1991).
Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή κοινών χρονικών παραθύρων δεν
συνεπάγεται ίδια ή παρόµοια αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους. Αντιθέτως, σε
αρκετές περιπτώσεις, οι σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις καταγράφουν σηµαντικές
αποκλίσεις ακόµα και όταν εφαρµόζονται κοινά χρονικά παράθυρα. Για παράδειγµα,
το χρονικό παράθυρο διάρκειας τριών ηµερών (-1,1), στην έρευνα των Andrade et al.
(2001) καταγράφει θετική σωρευτική απόδοση της τάξης του 16% για την περίοδο
1973-199818, ενώ στις έρευνες των Martinez-Jerez (2002), Mulherin and Boone

18

Μάλιστα, η έρευνα των Andrade et al. (2001) καταγράφει σταθερά ποσοστά της τάξης του 16% και
για τις τρεις δεκαετίες (1970, 1980, 1990) που καλύπτει η εν λόγω έρευνα.
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(2000), Davidson and Cheng (1997) και Eckbo (1983), όπου η δειγµατοληψία
καλύπτει µικρότερες χρονικές περιόδους εντός της περιόδου που κάλυπτε η έρευνα
των Andrade et al. (2001), το εν λόγω χρονικό παράθυρο καταγράφει σωρευτικές
αποδόσεις που κυµαίνονται από 6.24% έως 21.2%. Οµοίως, οι έρευνες των MartinezJerez (2002) και Mulherin and Boone (2000) οι οποίες επίσης αξιοποιούν χρονικό
παράθυρο τριών ηµερών (-1, 1), ενώ δειγµατοληπτικά καλύπτουν σχεδόν την ίδια
χρονική περίοδο και συγκεκριµένα τη δεκαετία του 1990, στην δεύτερη εξ αυτών
καταγράφονται σωρευτικές αποδόσεις που είναι κατά 56% υψηλότερες αυτών της
πρώτης.
Ανάλογα,

σηµαντικές

διαφοροποιήσεις

παρουσιάζονται

µεταξύ

των

εµπειρικών αποτελεσµάτων και όταν το χρονικό παράθυρο που υιοθετείται είναι δύο
ηµερών, (-1,0), περιλαµβάνοντας την ηµέρα ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς
και την προηγούµενη της. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4-1, οι σωρευτικές
αποδόσεις που προκύπτουν από τις έρευνες των Mulherin (2000), Asquith et
al.(1990), Huang and Walkling (1989), Dennis and McConnell (1986), Asquith
(1983) και Dodd (1980) για το συγκεκριµένο χρονικό παράθυρο, (-1,0), κυµαίνονται
µεταξύ 6.2% και 22.6% και αποδεικνύουν τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη
µεταβολή της µετοχικής αξίας των εταιριών-στόχων που αυτές καταγράφουν.
Συµπληρώνοντας την εικόνα των επισηµάνσεων που κατεγράφησαν στις
παραπάνω παραγράφους, αξίζει να αναφέρουµε πως ο Eger (1983), υιοθετώντας
παράθυρο µιας ηµέρας (0), καταγράφει ποσοστό µη οµαλής απόδοσης κατά την
ηµέρα ανακοίνωσης της επικείµενης εταιρικής συνένωσης της τάξης του 26.48%. Το
ποσοστό αυτό, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4-1, είναι αρκετά υψηλότερο
από τα ποσοστά όλων των ερευνών που εφαρµόζουν χρονικά παράθυρα διάρκειας

Σελίδα 114 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

δύο (-1,0) ή τριών (-1,1) ηµερών19. Το χρονικό παράθυρο που υιοθετείται από τον
Eger (1983) εφαρµόζεται και στις έρευνες των Dennis and McConnell (1986) και
Eckbo (1983), όπου οι καταγεγραµµένες µη οµαλές αποδόσεις είναι της τάξης του
4.06% και 3.13% αντίστοιχα και σαφώς υπολείπονται αυτών που καταγράφει ο Eger
(1983). Ενοποιώντας τις επισηµάνσεις των τελευταίων παραγράφων θα µπορούσε
κανείς να ισχυρισθεί ότι οι καταγεγραµµένες µη οµαλές αποδόσεις διαφοροποιούνται
σηµαντικά από µελέτη σε µελέτη ακόµη και όταν ο χρόνος υπολογισµού των
αποτελεσµάτων περιορίζεται σε λίγες ηµέρες ή και σε µία µόνο ηµέρα. Ενδεικτικά
και προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, στο Γράφηµα 4-1 απεικονίζονται οι
καταγεγραµµένες αποδόσεις για τις περιπτώσεις των µελετών που χρησιµοποιούν
παράθυρα

βραχυπρόθεσµης

διάρκειας.

Όπως

διαπιστώνεται,

η

εξαγωγή

γενικευµένων και καθολικών συµπερασµάτων εµφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτό
που θα µπορούσε ίσως να επισηµανθεί είναι το γεγονός ότι πριν το 1970 οι
καταγεγραµµένες αποδόσεις για βραχυχρόνια παράθυρα είναι µικρότερες του 10%
ενώ µετά το έτος αυτό οι αποδόσεις κατά προσέγγιση κυµαίνονται από 12% έως και
23%.

19

Αναφορικά µε την έρευνα του Eger (1983), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πολύ µικρός αριθµός του
υπό εξέταση δείγµατος, ο οποίος περιλαµβάνει 36 περιπτώσεις.
Σελίδα 115 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Γράφηµα 4-1 Διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση εµπειρικών
αποτελεσµάτων
Ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων σε παρόµοια χρονικά
παράθυρα βραχυπρόθεσµης διάρκειας

Οι µεγάλες αποκλίσεις στις µη σωρευτικές αποδόσεις που καταγράφονται στα
αποτελέσµατα των µελετών που χρησιµοποιούν βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα
ολίγων ηµερών, δεν υφίσταται όταν ο χρόνος υπολογισµού των αθροιστικών µη
οµαλών αποδόσεων διευρύνεται και µετράται σε µήνες. Ειδικότερα, κατά το µήνα
ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης [0], οι έρευνες των Frank and Harris (1989)
και Malatesta (1983) οι οποίες αφορούν επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους,
εµφανίζουν συγκλίνουσες αποδόσεις της τάξης του 14.7% και 16.8% αντίστοιχα,.
Επίσης, η διεύρυνση του χρονικού παραθύρου πέραν του ενός µήνα που επιχειρείται
στις έρευνες των Leeth and Borg (2000) και Maquieira et al. (1998) συνεπάγεται
υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά µε τις δύο προηγούµενες έρευνες, καθώς τα
ποσοστά αυξάνονται στο 18.22% και 41.65% αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθούµε στις εµπειρικές έρευνες στις οποίες το
τέλος του χρονικού παραθύρου δεν είναι χρονικά προσδιορισµένο, αλλά εξαρτάται
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από την πραγµατοποίηση/ολοκλήρωση κάποιου γεγονότος. Στην περίπτωση που το εν
λόγω γεγονός αφορά την ολοκλήρωση της αρχικής δηµόσιας ανακοίνωσης για
συγχώνευση-εξαγορά, οι έρευνες των Andrade et al. (2001), Healy et al. (1992),
Servaes20 (1991) και Asquith (1983) καταγράφουν ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών
αποδόσεων που κυµαίνονται από 15.50% έως 23.8%, µε τις τρεις πρώτες έρευνες να
εµφανίζουν ποσοστά παρόµοια και λίγο υψηλότερα από το 20%.

Όπως στη

περίπτωση που υιοθετούνται µηνιαία παράθυρα έτσι και στην περίπτωση των µη
προσδιορισµένων χρονικών παραθύρων, τα αποτελέσµατα εµφανίζουν µια σχετική
οµοιοµορφία και υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για ένα
ασφαλέστερο προσανατολισµό των εµπλεκοµένων σε πράξεις συγχωνεύσεωνεξαγορών. Όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα 4-2, οι καταγεγραµµένες αποδόσεις σε
µελέτες που αξιοποιούν µακροχρόνια παράθυρα είναι σχετικά οµοιόµορφες, ιδιαίτερα
όταν οι εν λόγω µελέτες οµαδοποιηθούν σε αυτές που η έναρξη της περιόδου
δειγµατοληψίας εµπίπτει στην µετά του 1970 χρονική περίοδο ή όχι. Σύµφωνα µε τα
γράφηµα και εξαιρουµένων των ακραίων τιµών, όταν η έναρξη της περιόδου
δειγµατοληψίας εµπίπτει στην προ του 1970 χρονική περίοδο, οι αποδόσεις κατά
προσέγγιση κυµαίνονται µεταξύ 12% και του 17%. Αντιθέτως, όταν η έναρξη της
δειγµατοληψίας εµπίπτει στην µετά του 1970 χρονική περίοδο και εξαιρουµένων των
ακραίων τιµών, οι αποδόσεις κυµαίνονται από 22% έως και 28%.

20

Στην έρευνα των Servaes (1991), το τέλος του χρονικού παραθύρου είναι η πρώτη ηµέρα µεταξύ της
αποδοχής της πρότασης εξαγοράς και της εξόδου από τη χρηµατιστηριακή αγορά.
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Γράφηµα 4-2 Διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση εµπειρικών
αποτελεσµάτων
Ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων σε παρόµοια χρονικά
παράθυρα µακροπρόθεσµης διάρκειας

Τέλος, το εναλλακτικό χρονικό παράθυρο που εξετάζεται από τους Kaplan
and Weisbach (1992) και Frank et al. (1991), αρχίζει πέντε ηµέρες πριν από την
πρώτη πρόταση συγχώνευσης-εξαγοράς και τελειώνει πέντε ηµέρες µετά από την
τελευταία πρόταση που κατατίθεται για τις εταιρίες-στόχους. Οι δύο έρευνες, που
εξετάζουν

επικαλυπτόµενες

χρονικές

περιόδους,

καταγράφουν

παρόµοια

αποτελέσµατα, καθώς στην πρώτη το ποσοστό σωρευτικής απόδοσης ανέρχεται στο
26.9%, ενώ στη δεύτερη το εν λόγω ποσοστό βρίσκεται λίγο πάνω από 28%.
Με στόχο την πληρέστερη προσέγγιση του ζητήµατος, στο Γράφηµα 4-3
απεικονίζουµε τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων βάση τη διάρκειας των
χρονικών παραθύρων. Η συσχέτιση των δύο µεταβλητών φαίνεται να υποστηρίζει τις
ακόλουθες διαπιστώσεις. Ήτοι, οι έρευνες που χρησιµοποίησαν χρονικό παράθυρο
µιας ηµέρας κατέγραψαν αποδόσεις που κατά µέσο όρο δεν ξεπερνούν το 3.5%.
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Αντιθέτως, οι έρευνες που χρησιµοποιούν χρονικό παράθυρο δύο ηµερών
καταγράφουν πολύ πιο σηµαντικές αποδόσεις οι οποίες κυµαίνονται από 6% έως 23%
και οι οποίες κατά µέσο όρο αγγίζουν το 12.5%. Πανόµοια µε τα τελευταία ποσοστά
απόδοσης καταγράφουν και οι έρευνες που χρησιµοποιούν χρονικά παράθυρα από
τρεις έως 31 ηµέρες γεγονός που έστω και εµµέσως θα µπορούσε να οδηγήσει στο
συµπέρασµα ότι η θεωρία αποτελεσµατικών αγορών αφενός µεν προϋποθέτει
χρονικό διάστηµα δύο ηµερών και αφετέρου καλύπτει ή επαληθεύεται για χρονικό
διάστηµα που δεν ξεπερνά τις 31 ηµέρες.
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Γράφηµα 4-3 Ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων βάσει της διάρκειας
των χρονικών παραθύρων

Σηµειώνεται πως στα χρονικά παράθυρα που εκφράζονται σε µήνες, ο κάθε µήνας θεωρείται ότι έχει
20 ηµέρες χρηµατιστηριακών συναλλαγών.

Επίσης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που καταγράφονται στο Γράφηµα 4-3, οι
έρευνες

που

χρησιµοποιούν

παράθυρα

µεγαλύτερα

των

τριάντα

ηµερών

διαπιστώνουν αποδόσεις που κυµαίνονται από 15% έως 42% και κατά µέσο όρο
αγγίζουν το 25%. Η διαπίστωση αυτή είναι πιθανό να καταγράφει ένα δεύτερο κύµα
επενδύσεων στις µετοχές των εταιριών-στόχων το οποίο εκδηλώνεται σχεδόν ένα
µήνα µετά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, αν και
εξαιρετικά εντυπωσιακές, βασίζονται κυρίως σε αποτελέσµατα εναλλακτικών
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ερευνών που κατανέµονται και όχι στα ευρήµατα µιας µελέτης που έχει ως στόχο να
εντοπίσει τη σηµαντικότητα των χρονικών παραθύρων. Κατά συνέπεια, η διαπίστωση
στερείται µεν αυστηρής επιστηµονικής τεκµηρίωσης εγείρει όµως σηµαντικά
ερωτηµατικά τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν σε εµπειρικό επίπεδο και στα
πλαίσια µιας ενιαίας δειγµατοληψίας.
Επιπρόσθετα, θα µπορούσε κανείς να επισηµάνει ότι σύµφωνα µε τα δεδοµένα
της στήλης 4 του Πίνακα 4-1, το ποσοστό των εταιριών-στόχων ανά δειγµατοληψία
µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις κατά το εξεταζόµενο χρονικό παράθυρο,
σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 80% (Martίnez-Jerez, 2002; DeLong, 2001;
Maquieira et al., 1998; Kaplan and Weisbach, 1992; Frank and Harris, 1987; Asquith,
1983), ενώ το χαµηλότερο καταγεγραµµένο ποσοστό είναι της τάξεως του 51% επί
του συνόλου (Eckbo, 1983).
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4.3.1.2 Διαχρονική εξέλιξη της κερδοφορίας των συγχωνεύσεωνεξαγορών

Εκτός από τη διάρκεια του χρονικού παράθυρου, η δειγµατοληπτική περίοδος
αποτελεί ένα εξίσου σηµαντικό παράγοντα ο οποίος θα µπορούσε να επηρεάσει τα
εµπειρικά αποτελέσµατα. Κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις όπως
και πλήθος ερµηνευµένων και ανερµήνευτων µεταβλητών συνδιαµορφώνουν τις
προσδοκίες των οικονοµικών µονάδων και υπ’ αυτή την έννοια, ως ένα σηµείο,
προδιαγράφουν τις αποδόσεις των εταιρικών συνενώσεων. Προκειµένου να
διερευνηθεί η διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου και κατ’ επέκταση να εντοπισθούν
τυχόν διαχρονικές διαφοροποιήσεις στην αποτελεσµατικότητα των εταιρικών
συνενώσεων, τα δηµοσιευµένα εµπειρικά αποτελέσµατα κατανεµήθηκαν µε βάση την
περίοδο δειγµατοληψίας. Διαπιστώθηκε ότι, µε εξαίρεση τη µελέτη των Leeth and
Borg (2000), η συντριπτική πλειοψηφία των υπό εξέταση δειγµάτων εµπίπτει στις
τέσσερις τελευταίες δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και αφού
αγνοήθηκαν οι ακραίες παρατηρήσεις, σε ότι ακολουθεί (Πίνακας 4-2), αφενός µεν
διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα των εταιρικών συνενώσεων εντός µιας εκάστης
δεκαετίας και αφετέρου διερευνάται η από δεκαετία σε δεκαετία διαχρονική εξέλιξή
της.
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Πίνακας 4-2 Διαχρονική εξέλιξη εµπειρικών αποτελεσµάτων των
συγχωνεύσεων
Περίοδος Δειγµατοληψίας

Βραχυπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα
λίγων ηµερών

Μακροπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα
πολλών ηµερών
ή λίγων µηνών

Γενικό Εύρος τιµών

1961 –
επόµενες
δεκαετίες

1971 - 80

1981 - 90

1991 - 00

2.6% - 10.1%

13.4% 16.8%

11.6%

13.6% - 21.2%

14.9% - 41.7%

16.8% - 28%

15.6% 40.6%

16.6% - 24.6%

2.6% - 41.7%

13.4% - 28%

11.6% 40.6%

13.6% - 24.6%

Στον πίνακα καταγράφεται το εύρος διακύµανσης των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων µε βάση
την δεκαετία εντός της οποίας εµπίπτει η περίοδος δειγµατοληψίας.

Αναφορικά µε τη πιο πρόσφατη από τις εξεταζόµενες δεκαετίες, αυτή του
1990, οι έρευνες των Martίnez-Jerez (2002), Mulherin and Boone (2000) και Andrade
et al. (2001), οι οποίες µάλιστα αξιοποιούν κοινό βραχυπρόθεσµο χρονικό παράθυρο
(-1,1), καταγράφουν ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων της τάξης του
13.62%, 15.9% και 21.2% αντίστοιχα, διαµορφώνοντας ένα εύρος αποδόσεων από
13.6% - 21.2% .

Προσεγγίζοντας εν συνεχεία την περίπτωση των µακροχρόνιων χρονικών
παραθύρων διαπιστώνεται ότι η έρευνα του Houston et al. (2001) καταγράφει
ποσοστό σωρευτικής απόδοσης για τις εταιρίες-στόχους της τάξης του 24.6%, το
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οποίο είναι κατά 50% υψηλότερο από αυτό που καταγράφει η έρευνα του DeLong,
(2001). Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι αµφότερες αξιοποιούν µακροχρόνια
παράθυρα και αξιολογούν συγχωνεύσεις-εξαγορές µεταξύ τραπεζικών ιδρυµάτων. Η
µεγάλη διαφορά στα παραπάνω ποσοστά απόδοσης επιβάλλει να αναφέρουµε µια
πολύ βασική διάκριση στη µεθοδολογία υπολογισµού της αποδοτικότητας που αυτές
οι µελέτες υιοθετούν. Ήτοι, το γεγονός ότι ενώ η πρώτη εφαρµόζει ένα αρκετά
µεγάλο χρονικό παράθυρο που τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωσης της εταιρικής
συνένωσης, η δεύτερη εξ’ αυτών εφαρµόζει χρονικό παράθυρο που διαρκεί µόνο
δώδεκα ηµέρες (-10,1). Συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι κατά τη
δεκαετία του 1990 το γενικό εύρος των αποδόσεων από συγχωνεύσεις-εξαγορές για
τις εταιρίες στόχους στις ΗΠΑ κυµαίνεται µεταξύ του 13.6% - 24.6% . Το εν λόγω
εύρος των αποδόσεων διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρονικό παράθυρο
υπολογισµού των. Ήτοι, ενώ η χρήση βραχυχρόνιων παραθύρων υπολογισµού οδηγεί
σε εύρος αποδόσεων 13.6% - 21.2%, η χρήση µακροπρόθεσµων παραθύρων
υπολογίζει αποδόσεις µε εύρος 16.6% - 24.6%. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει
να υπογραµµιστεί είναι το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του 1990 τα µακροπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα καταγράφουν σχετικά υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των
βραχυπρόθεσµων.
Δειγµατοληπτική περίοδος εντός της δεκαετίας του 1980 εφαρµόζεται από
πέντε συνολικά µελέτες εκ των οποίων οι τέσσερις χρησιµοποιούν µακροπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα. Επικεντρώνοντας στα µακροπρόθεσµα χρονικά παράθυρα,
παρατηρείται ότι οι έρευνες των Andrade et al. (2001) και Servaes (1991),
καταγράφουν οµοιόµορφα αποτελέσµατα δεδοµένου ότι και οι δύο εµφανίζουν
ποσοστά σωρευτικής απόδοσης της τάξης του 23%, για σχεδόν ταυτόσηµα χρονικά
παράθυρα µε κοινό τέλος που είναι η ολοκλήρωση της αρχικής ανακοίνωσης
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συγχώνευσης. Παράλληλα, η έρευνα του Healy et al. (1992) η οποία καλύπτει το
πρώτο µισό της εν λόγω δεκαετίας και η οποία επίσης αξιοποιεί µακροπρόθεσµο
παράθυρο, καταγράφει ποσοστό σωρευτικής απόδοσης της τάξης του 40.6% το οποίο
είναι 80% υψηλότερο από αυτό των Andrade et al. (2001) και Servaes (1991).
Οµοίως, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Healy et al. (1992), ο οποίος επίσης αξιοποιεί
µακροπρόθεσµο χρονικό παράθυρο µε τέλος που ταυτίζεται µε αυτό των
προηγούµενων ερευνών, καταγράφει απόδοση 40.2%, η οποία είναι µεταξύ των
υψηλότερων καταγεγραµµένων αποδόσεων της περιόδου 1920 – 2000 για εταιρίες
στόχους των ΗΠΑ.

Συγχρόνως, η έρευνα του Houston et al. (2001) η οποία

χρησιµοποιεί µακροπρόθεσµο χρονικό παράθυρο και η έρευνα των Davidson and
Cheng

(1997)

η

οποία

χρησιµοποιεί

βραχυπρόθεσµο

χρονικό

παράθυρο,

καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά της εν λόγω περιόδου, που είναι της τάξης του
15.58% και 11.6%, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4-2, κατά τη
δεκαετία του 1980 το γενικό εύρος των αποδόσεων από συγχωνεύσεις-εξαγορές για
τις εταιρίες στόχους στις ΗΠΑ κυµαίνεται µεταξύ του 11.6% - 40.6% . Το εν λόγω
εύρος των αποδόσεων για µια ακόµη φορά διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρονικό
παράθυρο υπολογισµού των. Ήτοι, ενώ η χρήση βραχυχρόνιων παραθύρων
υπολογισµού

καταγράφει

αποδόσεις

της

τάξεως

του

11.6%,

η

χρήση

µακροπρόθεσµων παραθύρων υπολογίζει αποδόσεις µε εύρος 15.6% - 40.6%.
Συµπερασµατικά, επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά ότι και εντός της δεκαετίας του
1980, τα µακροπρόθεσµα παράθυρα καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις από αυτές
των βραχυπρόθεσµων.
Αναφορικά µε τη δεκαετία του 1970, οι έρευνες των Andrade et al. (2001),
Servaes (1991), Malatesta (1983) και Dodd (1980), καθώς και οι έρευνες των Kaplan
and Weisbach (1992), Frank et al. (1991), Asquith et al. (1990) και Huang and
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Walkling (1989), οι οποίες καλύπτουν και µερικά έτη από την δεκαετία του 1980,
παρουσιάζουν θετικά ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που κυµαίνονται
από 14% έως 28%. Οι παραπάνω σωρευτικές αποδόσεις δεν κατανέµονται
οµοιόµορφα στο εύρος τιµών 14% έως 28%. Αντ’ αυτού, παρατηρείται ότι αυτές
συγκεντρώνονται στα δύο όρια του εύρους. Ειδικότερα, οι έρευνες των Andrade et al.
(2001), Malatesta (1983), Dodd (1980) και Asquith et al. (1990), οι οποίες, µε
εξαίρεση τη δεύτερη, εφαρµόζουν κοινό χρονικό παράθυρο διάρκειας δύο ηµερών (1,0), καταγράφουν ποσοστά σωρευτικής απόδοσης κοντά στη χαµηλότερη τιµή του
εύρους τιµών, αγγίζοντας, στη καλλίτερη των περιπτώσεων το 17%. Αντιθέτως, οι
υπόλοιπες έρευνες και συγκεκριµένα αυτές των Kaplan and Weisbach (1992), Frank
et al. (1991), Servaes (1991) και Huang and Walkling (1989), χρησιµοποιώντας
ανόµοια χρονικά παράθυρα, διαπιστώνουν ποσοστά σωρευτικής απόδοσης µεταξύ
του 23% και του 28%. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση των δεδοµένων του Πίνακα 4-2,
το γενικό εύρος των αποδόσεων από συγχωνεύσεις-εξαγορές κατά τη δεκαετία του
1980 για τις εταιρίες στόχους στις ΗΠΑ κυµαίνεται µεταξύ 13.4% - 28%.
Επιπρόσθετα, αξίζει να επισηµάνουµε ότι έρευνες που αξιοποιούν βραχυπρόθεσµα
παράθυρα καταγράφουν αποδόσεις µεταξύ 13.4% - 16.8% ενώ οι έρευνες που
χρησιµοποιούν µακροπρόθεσµα παράθυρα καταγράφουν αποδόσεις από 16.8% έως
28%.
Τέλος,

για

τις

έρευνες

που

χρησιµοποιούν

υπερδεκαετή

περίοδο

δειγµατοληψίας η έναρξη της οποίας γίνεται εντός της δεκαετίας του 1960, το γενικό
εύρος τιµών των αποδόσεων κυµαίνεται µεταξύ 2.6% - 41.7%. Πιο συγκεκριµένα, οι
έρευνες των Dennis and McConnell (1986) και Asquith (1983), χρησιµοποιώντας
κοινό χρονικό παράθυρο (-1,0) και περιόδους δειγµατοληψίας που εν µέρει εµπίπτουν
στη δεκαετία του 1960, αφού η έναρξή τους γίνεται στα τέλη της εν λόγω δεκαετίας
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και η λήξη τους εντοπίζεται στα τέλη της επόµενης δεκαετίας, παρουσιάζουν
συγκλίνουσες σωρευτικές αποδόσεις της τάξεως του 8.56% και 7% αντίστοιχα.
Συγχρόνως, η έρευνα των Asquith and Kim (1982), η οποία χρησιµοποιεί παρόµοια
περίοδο δειγµατοληψίας, χρονικό παράθυρο (-10,10) και αξιολογεί αποκλειστικά
διαγώνιες εταιρικές συνενώσεις, εντοπίζει ποσοστά απόδοσης της τάξεως του 14.9%.
Παρόµοια περίοδο δειγµατοληψίας χρησιµοποιεί και η έρευνα του Eger (1983) η
οποία εκτιµά το ποσοστό µη οµαλής απόδοσης µόνο κατά την ηµέρα ανακοίνωσης
της επικείµενης συγχώνευσης-εξαγοράς. Σύµφωνα µε τον Eger (1983), το ποσοστό
µη οµαλής απόδοσης ανέρχεται στο 26.48%. Τέλος, οι Mulherin (2000) και
Maquieira et al. (1998) αξιοποιούν

περιόδους δειγµατοληψίας που αγγίζουν τα

είκοσι πέντε έτη και των οποίων η µεν αφετηρία εντοπίζεται στα πρώτα έτη της
δεκαετίας του 1960 το δε τέλος στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990. Σύµφωνα
µε τους εν λόγω ερευνητές, τα εκτιµώµενα ποσοστά µη οµαλής απόδοσης είναι
υπεραποκλίνοντα και ανέρχονται στο 10.14% και 41.65% αντίστοιχα. Το µέγεθος της
απόκλισης αν και είναι πολύ σηµαντικό, θα µπορούσε σε µεγάλο βαθµό να
αιτιολογηθεί από το διαφοροποιηµένο χρονικό παράθυρο που κάθε φορά υιοθετείται.
Ήτοι, ενώ στην έρευνα του Mulherin (2000) το χρονικό παράθυρο είναι διάρκειας
µόλις δύο ηµερών (-1,0), στην έρευνα του Maquieira et al. (1998) το χρονικό
παράθυρο εκτίµησης των αποτελεσµάτων ανέρχεται στους τέσσερις µήνες [-2,2].
Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη του
φαινοµένου

µπορούν

να

συνοψισθούν

στα

ακόλουθα.

Οι

έρευνες

που

χρησιµοποίησαν περιόδους δειγµατοληψίας εντός των δεκαετιών 1970 και 1990
κατέγραψαν ένα αναπάντεχα οµοιόµορφο γενικό εύρος τιµών (αποδόσεων). Ήτοι οι
έρευνες που αξιοποίησαν δεδοµένα της δεκαετίας του 1970 κατέγραψαν γενικό εύρος
αποδόσεων από 13.4% έως 28% ενώ οι έρευνες που εµπίπτουν στη δεκαετία του 1990

Σελίδα 127 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

κατέγραψαν το σχεδόν ταυτόσηµο εύρος αποδόσεων από 13.6% έως 24.6%. Ανάλογη
οµοιοµορφία εµφανίζεται και στο γενικό εύρος αποδόσεων της δεκαετίας του 1960 µε
υπερδεκαετή δειγµατοληψία και της δεκαετίας του 1980. ΄Ητοι, ενώ στη πρώτη των
περιπτώσεων καταγράφονται αποδόσεις από 2.6% έως και 41.7%, στη δεκαετία του
1980 οι αποδόσεις κυµαίνονται από 11.6% έως και 40.6%. Η κυκλικότητα του
φαινοµένου θα µπορούσε ασφαλώς να αποτελέσει αντικείµενο επισταµένης µελέτης.
Ακόµη πιο εντυπωσιακή είναι και η κυκλικότητα στις αποδόσεις που καταγράφουν οι
µελέτες που χρησιµοποιούν µακροπρόθεσµα παράθυρα. Πιο συγκεκριµένα, για τις
δεκαετίες 1960 και 1980 οι αποδόσεις που καταγράφουν τα µακροχρόνια παράθυρα
κυµαίνονται µεταξύ 14.9% - 41.7% και 15.6% - 40.6% αντιστοίχως ενώ για τις
δεκαετίες του 1970 και του 1990 οι αποδόσεις κυµαίνονται µεταξύ 16.8% - 28% και
16.6% - 24.6% αντιστοίχως. Η διαχρονική εξέλιξη των αποδόσεων που υπολογίζονται
µε βραχυχρόνια παράθυρα δεν εµφανίζει ανάλογη κυκλική οµοιοµορφία.
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4.3.2

Ο οικονοµικός αντίκτυπος των επιθετικών εξαγορών στις εταιρίεςστόχους των ΗΠΑ

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα αποτελέσµατα των επιθετικών
εξαγορών στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ καταγράφονται στον Πίνακα 4-3. Οι πέντε
στήλες του εν λόγω πίνακα ταυτίζονται ερµηνευτικά µε τις αντίστοιχες πέντε πρώτες
στήλες του Πίνακα 4-1. Η ταυτόχρονη εµφάνιση ενός ικανού αριθµού ερευνών στους
Πίνακες 4-1 και 4-3 οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές πραγµατεύονται συγχρόνως
τόσο τις συγχωνεύσεις-εξαγορές όσο και τις επιθετικές εξαγορές.
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Πίνακας 4-3 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των επιθετικών εξαγορών
στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ

Συγγραφείς
(1)
Asquith et al.
(1990)

Περίοδος
δείγµατος
(2)

Σωρευτικές µη
οµαλές αποδόσεις
(3)

Μέγεθος
δείγµατος
(4)

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

1975-83

27.36% (44.73)

18

(-1,0)

Σύνολο
31.77%
Bradley et al.
(1988)

1963-84

Μία εταιρίααγοραστής
24.65%
Πολλές εταιρίεςαγοραστές
45.50%
Μη ολοκληρωµένες
(αρχικά)
40.2%

Bradley et al.
(1983)

1963-80

Ολοκληρωµένες
(στη συνέχεια)
46.3%
Μη ολοκληρωµένες
(στη συνέχεια)
20.16%

Bradley et al.
(1982)
Bradley (1980)
Davidson and
Cheng (1997)
Dodd and
Ruback (1977)

1963-80

(-5,5)
236
(95%)

(-20,80)

112
86

[-1,1]

26

31.80% (36.52)

162

Ολοκληρωµένες
32.18% (26.68)

161

1962-77

1981-87

1

(-10,10)

(-20,20)
Μη ολοκληρωµένες
47.26% (30.42)

97

14.55% (39.61)

74

Ολοκληρωµένες
20.58 (25.81)

136

1958-76

(-1,1)

[0]
Μη ολοκληρωµένες
18.96% (12.41)
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23.3%
34.9%
Frank and Harris
(1989)

1955-85

229
(90%)
(86%)

Μία εταιρίααγοραστής
28.1%

[0]
[-4,1]

Πολλές εταιρίεςαγοραστές
41.5%
Huang and
Walkling (1989)

1977-82

27.5%

10. Jarrell and
Poulsen (1987)

1962-85
1960-69
1970-79
1980-85

Kummer and
Hoffmeister
(1978)

28.99%
19%
35%
30%
Ολοκληρωµένες
16.85 (10.88)

1956-74

Lang et al.
(1989)
Leeth and Borg
(2000)
Schwert
(2000)
Schwert
(1996)
Servaes
(1991)
Smith and Kim
(1994)

74

(-1,0)

526

(-20,10)

50
[0]

Μη ολοκληρωµένες
19.79% (11.6)

38

1968-86

40.3% (16.91)

87

(-5,5)

1919-30

7.31%* (1.39)

13
(69%)

[0, τέλος]

1975-96

32.5%

763

(-63,146)

1975-91

15.90%

526

(-42,-1)

1972-87

31.77%

125

(-1,τέλος)

1980-86

Ολοκληρωµένες και
µη
7.98% (7.87)
30.19% (49.37)
15.84%* (77.06)
-2.95% (-4.83)

177
(63%)
(96%)
(91%)
41%)

(-60,-6)
3
(-5,5)
(-1,0)
(6,60)

1

2

Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση επιθετικής
εξαγοράς.
2
Το τέλος του εν λόγω χρονικού παραθύρου είναι είτε η ηµέρα κατά την οποία η εταιρία-στόχος
βγαίνει εκτός διαπραγµάτευσης από το χρηµατιστήριο είτε η ηµέρα αποδοχής της πρότασης εξαγοράς
από τους µετόχους, όποια συµβεί νωρίτερα.
3
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση επιθετικής εξαγοράς.
Τα ποσοστά που συµβολίζονται µε * δεν είναι στατιστικά έγκυρα.
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Η περίοδος δειγµατοληψίας για τις εταιρίες-στόχους επιθετικών εξαγορών, µε
εξαίρεση την περίοδο δειγµατοληψίας στην έρευνα των Leeth and Borg (2000),
καλύπτει χρονική περίοδο 35 περίπου ετών µε αφετηρία στο δεύτερο µισό της
δεκαετίας του 1950. Αναφορικά µε το µέγεθος των δειγµάτων, πρέπει να αναφερθεί
ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό δεν ξεπερνά τις 240 παρατηρήσεις.
Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες των Schwert (2000; 1996) και Jarrell and Poulsen
(1989), όπου τα δείγµατα αποτελούνται από 763, 526 και 526 παρατηρήσεις
αντίστοιχα.
Ο σχετικά µικρός αριθµός εµπειρικών ερευνών µε αντικείµενο τις επιθετικές
εξαγορές, δεκαεπτά συνολικά, καθώς και οι µεγάλες διαφοροποιήσεις που
παρατηρούνται στα χρονικά παράθυρα εκτίµησης των αθροιστικών µη οµαλών
αποδόσεων µεταξύ των ερευνών, δυσχεραίνουν τη συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων και την διαµόρφωση καθολικών συµπερασµάτων. Παρόλα αυτά,
σύµφωνα µε τη συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω ερευνών, οι εταιρίες-στόχοι
επιθετικών εξαγορών καταγράφουν σωρευτικές αποδόσεις οι οποίες είναι θετικές και
στατιστικά σηµαντικές21. Ειδικότερα, οι έρευνες που καλύπτουν την τελευταία
τριακονταετία του προηγούµενου αιώνα αποκαλύπτουν ότι οι αποδόσεις για τις
εταιρίες-στόχους επιθετικών εξαγορών κατανέµονται σε ένα αρκετά µεγάλο εύρος
τιµών και συγκεκριµένα κυµαίνονται από 14.55% (Davidson and Cheng, 1997) έως
47.26% (Bradley, 1980). Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσουµε ότι
ένα ικανό ποσοστό αυτών των ερευνών καταγράφουν αποδόσεις που ξεπερνούν το
25%. Επίσης, αξίζει να επισηµανθεί ότι σε τέσσερις από τις δεκαεπτά έρευνες για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, το ποσοστό των εταιριών-στόχων ανα

21

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό που καταγράφεται στην έρευνα των Leeth and Borg
(2000), το οποίο δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα.
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δειγµατοληψία που εµφανίζουν θετικά αποτελέσµατα ξεπερνά το 90% (Smith and
Kim, 1994; Frank and Harris, 1989 και Bradley et al., 1988).
Μοναδική εξαίρεση στις προαναφερθείσες επισηµάνσεις αποτελεί η έρευνα
των Leeth and Borg (2000), στην οποία καταγράφονται ποσοστά σωρευτικών µη
οµαλών αποδόσεων που δεν ξεπερνούν το 7.31%. Το εν λόγω χαµηλό ποσοστό
σωρευτικής µη οµαλής απόδοσης αφορά περίοδο δειγµατοληψίας που εµπίπτει στη
δεκαετία

του

διαφοροποιηµένο

1920

η

οποία

οικονοµικό

προφανώς

περιβάλλον

αντιπροσωπεύει
και

επενδυτική συµπεριφορά.
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4.3.2.1 Aξιολόγηση αποτελεσµάτων βάσει του εξεταζόµενου χρονικού
παραθύρου

Σε

ότι

ακολουθεί

ανιχνεύονται

διαµορφώνονται

και

διατυπώνονται

συµπεράσµατα που αφορούν στη σχέση µεταξύ των χρονικών παραθύρων και της
αποτελεσµατικότητας των επιθετικών εξαγορών στις ΗΠΑ.
Βραχυπρόθεσµο

χρονικό

παράθυρο

διάρκειας

δύο

ηµερών

(-1,0),

χρησιµοποιούν οι έρευνες των Asquith et al. (1990) και Huang and Walkling (1989),
οι οποίες καλύπτουν παρόµοιες χρονικά περιόδους και οι οποίες καταγράφουν
ταυτόσηµα ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων, της τάξης του 27%.
Αντίθετα, στην έρευνα των Smith and Kim (1994), η οποία επίσης χρησιµοποιεί
βραχυχρόνιο χρονικό παράθυρο και η περίοδος δειγµατοληψίας της οποίας µερικώς
επικαλύπτεται µε αυτή των προηγούµενων µελετών, τα ποσοστά απόδοσης είναι
συγκριτικά µειωµένα κατά 40% και ανέρχονται στο 15.84%.
Αντιθέτως, όταν το χρονικό παράθυρο εκτίµησης των αποτελεσµάτων
διευρύνεται σε αρκετές ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
επιθετικών εξαγορών, τότε οι αποδόσεις τις οποίες καταγράφουν οι εµπειρικές
έρευνες είναι ιδιαίτερα υψηλές και σχετικά οµοιόµορφες. Ειδικότερα, στις έρευνες
των Smith and Kim (1994), Jarrell and Poulsen (1989), Lang et al. (1989) και Bradley
(1988; 1982;1980) καταγράφονται ποσοστά σωρευτικής µη οµαλής απόδοσης άνω
του 30%, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις που εκδηλώνεται πολλαπλό αγοραστικό
ενδιαφέρον, τα εν λόγω ποσοστά ξεπερνούν το 45%.
Επίσης, στις έρευνες των Frank and Harris (1989), Dodd and Ruback (1977)
και Kummer and Hoffmeister (1978), τα δείγµατα των οποίων έχει ως αφετηρία το
δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1950 και καλύπτει περισσότερα από 18 χρόνια
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τα ποσοστά των αποδόσεων, κατά το µήνα
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ανακοίνωσης των επιθετικών εξαγορών, κυµαίνονται από 16.85% έως 23.3% για τις
ολοκληρωµένες περιπτώσεις και κατά προσέγγιση στο 19% για τις µη
ολοκληρωµένες. Ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα σε σχέση µε τα παραπάνω, εµφανίζονται
τα αποτελέσµατα των Leeth and Borg (2000), όπου κατά το χρονικό παράθυρο το
ποσοστό σωρευτικής απόδοσης ανέρχεται στο 7% και δεν είναι στατιστικά
σηµαντικό.
Επιπρόσθετα, όταν τα χρονικά παράθυρα εκτίµησης των αποτελεσµάτων των
επιθετικών εξαγορών επεκτείνονται, καλύπτοντας λίγους µήνες πριν και µετά την
ηµεροµηνία ανακοίνωσής τους, τα ποσοστά που καταγράφονται εµφανίζουν
σηµαντική οµοιοµορφία, καθώς συγκλίνουν λίγο πάνω από το 30%, όπως προκύπτει
από τις έρευνες των Schwert (2000), Servaes (1991), Frank and Harris (1989) και
Bradley et al. (1988). Συνοπτικά, οι αποδόσεις που καταγράφονται για τις εταιρίες
στόχους επιθετικών εξαγορών µε βάση τη διάρκεια των χρονικών παραθύρων
απεικονίζονται στο Γράφηµα 4-4.
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Γράφηµα 4-4 Ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων βάσει της διάρκειας
των χρονικών παραθύρων

Σηµειώνεται πως στα χρονικά παράθυρα που εκφράζονται σε µήνες, ο κάθε µήνας θεωρείται ότι έχει
20 ηµέρες χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
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4.3.2.2 Διαχρονική εξέλιξη της κερδοφορίας των επιθετικών εξαγορών

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην περίπτωση των επιθετικών εξαγορών η
αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης του φαινοµένου παρουσιάζει ιδιαίτερες
δυσκολίες καθώς οι περισσότερες έρευνες, στοχεύοντας στη µεγέθυνση του
δείγµατος, κάλυψαν µεγάλα διαστήµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε
συνέπεια να µην είναι εφικτή η διάκριση αυτοτελών χρονικών ενοτήτων. Παρά τις
δυσκολίες, στον Πίνακα 4-4 αποτυπώνεται η κατανοµή των αποδόσεων για τρία
διαδοχικά χρονικά διαστήµατα. Την υπερδεκαετή περίοδο δειγµατοληψίας η έναρξη
της οποίας ταυτίζεται µε την έναρξη τα δεκαετίας του 1960, την περίοδο της
δεκαετίας του 1970 και τέλος την περίοδο της δεκαετίας του 1980.

Πίνακας 4-4 Διαχρονική εξέλιξη των εµπειρικών
αποτελεσµάτων από επιθετικές εξαγορές

Βραχυπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα
λίγων ηµερών

Μακροπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα
πολλών ηµερών
ή λίγων µηνών

Γενικό Εύρος τιµών

1961 – επόµενες
δεκαετίες

1971 - 80

1981 - 90

40.3%

27.4% - 27.5%

14.6% - 27.5%

16.9% - 47.3%

31.8% - 35%

30% - 32.5%

16.9% - 47.3%

27.4% - 35%

14.6% - 32.5%
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω καταχωρήσεις οι αποδόσεις που καταγράφονται
από τη χρήση βραχυπρόθεσµων παραθύρων διαχρονικά, δεν παρουσιάζουν κάποια
σαφώς διακριτή τάση. Αν εξαιρεθεί για αυτονόητους λόγους η υπερδεκαετής
περίοδος, τότε θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι το εύρος των αποδόσεων
κατά τη δεκαετία του 1980 διατήρησε το ίδιο ανώτερο όριο µε αυτό της δεκαετίας
του 1970 αλλά κατέγραψε ένα σαφώς πιο χαµηλό κατώτερο όριο, γεγονός που θα
µπορούσε να αποτελεί ένδειξη αυξηµένης αβεβαιότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα
µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι, τηρουµένων των αναλογιών, οι αποδόσεις που
καταγράφονται από τη χρήση µακροπρόθεσµων παραθύρων για τις δεκαετίες του
1970 και του 1980 παραµένουν σχεδόν ταυτόσηµες. Αυτό που δεν πρέπει να διαφύγει
της προσοχής είναι το γεγονός ότι σε αµφότερες τις δεκαετίες οι µέσω
µακροπρόθεσµων παραθύρων καταγεγραµµένες αποδόσεις για τις εταιρίες στόχους
επιθετικών εξαγορών είναι σαφώς υψηλότερες αυτών που καταγράφονται µέσω των
βραχυπρόθεσµων παραθύρων. Ειδικότερα, ενώ κατά τη δεκαετία του 1970, το
ανώτερο όριο του εύρους αποδόσεων µε τη χρήση βραχυπρόθεσµων παράθυρων είναι
το 27.5%, το εύρους αποδόσεων µε τη χρήση µακροπρόθεσµων παράθυρων είναι
31.8% - 35%. Οµοίως, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980, το ανώτερο όριο του εύρους
αποδόσεων µε τη χρήση βραχυπρόθεσµων παράθυρων είναι για µια ακόµη φορά το
27.5%, το εύρους αποδόσεων µε τη χρήση µακροπρόθεσµων παράθυρων είναι 30% 32.5%.
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4.3.3

Συγκριτική αξιολόγηση του οικονοµικού αντίκτυπου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών µε τις επιθετικές εξαγορές για τις
εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ

Πολλές από τις εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ εκτιµούν, παράλληλα, και
τα αποτελέσµατα των επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους του ίδιου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σε όλες τις εµπειρικές έρευνες που γίνεται
συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των συγχωνεύσεων-εξαγορών και των
επιθετικών εξαγορών, οι δεύτερες καταγράφουν σηµαντικά υψηλότερες αθροιστικές
µη οµαλές αποδόσεις. Ειδικότερα, στις έρευνες των Schwert (2000;1996), Davidson
and Cheng (1997), Servaes (1991), Asquith et al. (1990), Frank and Harris (1989) και
Huang and Walkling (1989), οι εταιρίες-στόχοι των ΗΠΑ εµφανίζουν υψηλότερα
κέρδη όταν δέχονται µία επιθετική προσφορά εξαγοράς απ’ ότι όταν συγχωνεύονταιεξαγοράζονται οικιοθελώς. Τα εν λόγω υψηλότερα κέρδη κυµαίνονται από 3% στην
έρευνα των Davidson and Cheng, 1997) έως και 20% στν έρευνα του (Asquith et al.,
1990) Σηµειώνεται πως οι διαφορές στις αποδόσεις ανάµενα στις φιλικές και τις
επιθετικές εξαγορές αυξάνονται όσο διευρύνεται το χρονικό παράθυρο εκτίµησης των
µη οµαλών αποδόσεων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Leeth and Borg
(2000), στην οποία καταγράφονται υψηλότερες αποδόσεις για τις συγχωνεύσειςεξαγορές (18.22%) απ’ ότι για τις επιθετικές εξαγορές (7.31%).
Επίσης, αξιολογώντας τα αποτελέσµατα εναλλακτικών εµπειρικών ερευνών
που εξετάζουν κατά αποκλειστικότητα ή τις επιθετικές εξαγορές ή τις συγχωνεύσειςεξαγορές, σε επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους και σε παρόµοια χρονικά
παράθυρα, επιβεβαιώνεται προηγούµενο συµπέρασµα σύµφωνα µε το οποίο οι
εταιρίες-στόχοι

επιθετικών

εξαγορών

επιτυγχάνουν
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Ειδικότερα, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των Frank and Harris (1989), Kummer
and Hoffmeister (1978) και Dodd and Ruback (1977) που αξιολογούν τις επιθετικές
εξαγορές, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των Frank and Harris (1987) και Malatesta
(1983) που εκτιµούν τις συγχωνεύσεις-εξαγορές, σε κοινό χρονικό παράθυρο (ο
µήνας της ανακοίνωσης) και παρόµοιες περιόδους δειγµατοληψίας (από το δεύτερο
µισό της δεκαετίας του 1950 και για αρκετά χρόνια µετά), οι επιθετικές εξαγορές
καταγράφουν αποδόσεις που είναι υψηλότερες κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες
Οµοίως, σε χρονικά παράθυρα κάποιων ηµερών γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης οι έρευνες των Jarrell and Poulsen (1989),
Lang et al. (1989) και Bradley et al. (1982;1980), αναδεικνύουν ποσοστά σωρευτικών
αποδόσεων που κυµαίνονται από 29% έως 40.3% για την περίπτωση των επιθετικών
εξαγορών, ενώ αντίθετα, οι έρευνες των Dennis and McConnell (1986), Eckbo (1983)
και Asquith and Kim (1982) καταγράφουν σαφώς χαµηλότερα ποσοστά µεταξύ
13.74% και 25.03% για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές.
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4.3.4

Συµπεράσµατα για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που ήδη έχουν παρουσιασθεί και αναλυθεί, οι
εταιρίες στόχοι των ΗΠΑ, στο σύνολο των περιπτώσεων, αποκοµίζουν κέρδη κατά το
χρόνο ανακοίνωσης µίας εταιρικής συνένωσης όταν αυτή πραγµατοποιείται µε τη
σύµφωνη γνώµη του διοικητικού τους συµβουλίου. Εντούτοις, θα πρέπει να
επισηµανθεί πως τα ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων, αν και στο
σύνολό τους είναι θετικά και στατιστικά σηµαντικά, καταγράφουν ένα τυπικά
σηµαντικό γενικό εύρος τιµών που κυµαίνεται µεταξύ του 2.6% έως και το 41.7%.
Το ύψος της απόδοσης στις συγχωνεύσεις-εξαγορές επηρεάζεται σε µεγάλο
βαθµό από το µέγεθος του χρονικού παράθυρου και σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις,
στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται διευρυµένα χρονικά παράθυρα, οι
καταγεγραµµένες αποδόσεις είναι σηµαντικά υψηλότερες. Σε γενικές γραµµές θα
µπορούσε κανείς να διαπιστώσει ασυµφωνία µεταξύ των ερευνητών για τον ακριβή
προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος (χρονικό παράθυρο) εκτίµησης των
συνεπειών των εταιρικών συνενώσεων. Ακόµη µεγαλύτερο προβληµατισµό προκαλεί
η διαπίστωση ότι τα καταγεγραµµένα αποτελέσµατα αποκλίνουν σηµαντικά ακόµα
και µεταξύ των ερευνών που εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών και εφαρµόζουν κοινά χρονικά παράθυρα, διάρκειας µίας ή λίγων ηµερών
γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης. Πιο ελπιδοφόρες
θεωρούνται οι διαπιστώσεις που αφορούν τα µακροχρόνια χρονικά παράθυρα. Πιο
συγκεκριµένα, σε χρονικά παράθυρα διάρκειας µερικών µηνών οι εκτιµώµενες
αποδόσεις των εµπειρικών ερευνών για τις εταιρίες-στόχους που συγχωνεύονταιεξαγοράζονται παρουσιάζουν µια σχετική οµοιοµορφία, ενώ σε κάθε περίπτωση οι
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καταγεγραµµένες αποδόσεις είναι υψηλότερες αυτών που υπολογίζονται από
βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών.
Διερευνώντας τη διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου για την περίπτωση των
συγχωνεύσεων-εξαγορών διαπιστώθηκε ότι οι αποδόσεις εµφανίζουν κυκλικότητα
τόσο κατά την εξέταση του γενικού εύρους τιµών όσο και κατά την εξέταση των
αποδόσεων που συνεπάγονται τα µακροπρόθεσµα παράθυρα. Η διαχρονική εξέλιξη
των αποδόσεων που υπολογίζονται µε βραχυχρόνια παράθυρα δεν εµφανίζει ανάλογη
κυκλική οµοιοµορφία.
Αναφερόµενος στις επιθετικές εξαγορές θα µπορούσε κανείς να διαπιστώσει
ότι αυτές αποφέρουν αποδόσεις που είναι θετικές και στατιστικά σηµαντικές.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, τα κέρδη για τις εταιρίες-στόχους επιθετικών εξαγορών
είναι υψηλότερα αυτών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις-εξαγορές. Επίσης,
διαπιστώθηκε ότι κέρδη για τις εταιρίες στόχους επιθετικών εξαγορών µεγεθύνονται
και γίνονται περισσότερο οµοιόµορφα όσο αυξάνεται η διάρκεια των χρονικών
παραθύρων. Για τη ακρίβεια, η χαµηλότερη τιµή στο εύρος αποδόσεων που
καταγράφουν τα µακροπρόθεσµα παράθυρα είναι υψηλότερη από τη µέγιστη τιµή
στο εύρος αποδόσεων που καταγράφουν τα βραχυπρόθεσµα παράθυρα.
Συµπληρωµατικά, πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε τους
µελετητές του φαινοµένου, ο ανταγωνισµός των εταιριών-αγοραστών για την
απόκτηση εταιριών-στόχων, επιφέρει υψηλότερες αποδόσεις για τις τελευταίες,
συγκριτικά µε την ύπαρξη µίας µόνο υποψήφιας εταιρίας-αγοραστή.
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4.4 Εµπειρικές έρευνες για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου
Βασίλειου

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών και επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους του
Ηνωµένου Βασιλείου καταγράφονται στον Πίνακα 4-5.

Πίνακας 4-5 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου

Συγγραφείς
(1)
Conn and
Connell
(1990)

Danbolt1
(2004)

Περίοδος
δείγµατος
(2)
1971-80

Σωρευτικές µη
οµαλές
αποδόσεις
(3)
11.08%
16.97%
Εγχώριες
20.29%
20.10%
24.07%
4.28%

1986-91

Διασυνοριακές2
21.05%
22.35%
27.95%
9.00%

Μέγεθος
δείγµατος
(4)
22

389

96

Σελίδα 143 από 343

Χρονικό
διάστηµα
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)
[0]
[-1,0]

[0]
[0,1]
[-1,0]
[-2,-1]

Παρατηρήσεις
(6)
Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις µε
εταιρίεςαγοραστές των
ΗΠΑ

Ολοκληρωµένες
και µη, εγχώριες
και
διασυνοριακές,
συγχωνεύσεις
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Σύνολο
27.58% (18.02)
Εγχώριες
27.28% (13.68)
Διασυνοριακές3
28.04% (11.69)
Donohoe
(2006)

1990-98

Επιθετικές
33.64%
Μία εταιρίααγοραστής
25.20%
Πολλές εταιρίεςαγοραστές
36.27%
Ολοκληρωµένες
28.1% (31.07)
27.9%
34.6%
1%5

Firth
(1980)

1969-75

Μη
ολοκληρωµένες
31.2% (31.87)
33.6%
39.6%
4%
Σύνολο
23.3% (60.60)
Συγχωνεύσεις
14.8%

Franks and
Harris
(1989)

1955-85

Επιθετικές
εξαγορές
24%
Μία εταιρίααγοραστής
20.6% (54.58)
Πολλές εταιρίεςαγοραστές
29% (23)

Franks et al.
(1977)

1955-72

16.00%
18.20%
34.9%

219
134
85
(-5,5)

4

42

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές

164
55

434
(99%)
52
(99%)

[0]
[0,1]
[-1,0]
[1,12]

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις

[0]

Ολοκληρωµένες
και µη,
συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές

[0]
[-1,0]
[0,1]

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις
εταιριών-στόχων
από τον κλάδο
ποτών

1,814
(87%)
121
(73%)
1,693
(88%)
1,238
207

70
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Σύνολο
12.31% (29.09)
17.42% (26.03)
38.30% (14.66)
29.32% (8.91)
Goergen and
Renneboo6
(2004)

1993-00

Εγχώριες
12.89% (30.55)
15.68% (23.50)
26.99% (14.13)
27.78% (8.46)
Διασυνοριακές7
15.27% (16.19)
17.61% (11.81)
31.24% (7.31)
33.28% (4.53)
Ολοκληρωµένες
24.29% (19.27)
6.16% (6.69)

Limmack
(1991)

Martynova
and
Renneboog
(2006)

Parkinson
(1991)
Sudarsanam
et al.(1996)

1977-86

1993-01

Μη
ολοκληρωµένες
23.87% (7.32)
-3.29% (1.52)
Εγχώριες
13.7%
28%

70

(-1,0)
(-2,2)
(-40,0)
(-60,60)

Ολοκληρωµένες
και µη, εγχώριες
και
διασυνοριακές,
συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές, αξίας
µεγαλύτερης από
$100 (€90)εκατ.

[0]
(1, τέλος)8

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις

(0)
(-40,0)

Ολοκληρωµένες
και µη, εγχώριες
και
διασυνοριακές,
συγχωνεύσεις

77

[0]
[1,12]

Μη
ολοκληρωµένες
επιθετικές
εξαγορές

429

(-20,40)
(-20,-1)
(0)
(1,40)

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

74

19

462
(87%)
(57%)
90
(83%)
(33%)

Διασυνοριακές9
13.80%
37%

1975-84

27.65%
7.58%

1980-90

29.18%
9.98%
13.96%
5.58%

Σελίδα 145 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Συγχωνεύσεις
30.50%{19.94%}
32.28%{16.93%}
4.03%{3.97%}

Tse and
Soufani10
(2001)

1990-93
{1994-96}

Ολοκληρωµένες
επιθετικές
εξαγορές
28.26%{20.75%}
20.63%{22.53%}
6.92%{2.68%}
Μη
ολοκληρωµένες
επιθετικές
εξαγορές
29.54%{Δ/Δ}
32.05%{Δ/Δ}
-1.89%{Δ/Δ}

40{48}

12{8}

[0]
[-1,0]
[1,3]

Ολοκληρωµένες
και µη,
συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές

13{3}

1

Στην έρευνα του Danbolt (2004) τα αποτελέσµατα που καταγράφονται προκύπτουν από την εφαρµογή
του µοντέλου της αγοράς (market model). Παράλληλα, στην εν λόγω έρευνα εµφανίζονται ποσοστά
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που εκτιµούνται βάσει ενός χαρτοφυλακίου µετοχών µε παρόµοια
χρηµατιστηριακή αξία µε τις υπό εξέταση εταιρίες-στόχους (the size-deciles control model). Ωστόσο
τα ποσοστά που προκύπτουν από τις δύο µεθόδους δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις.
2
Οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Ιρλανδία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία,
Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, Ελβετία και ΗΠΑ.
3
Οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Ιαπωνία και
Αυστραλία.
4
Το χρονικό διάστηµα τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την ανακοίνωση της πρότασης συνένωσης
που έγινε αποδεκτή.
5
Το χρονικό διάστηµα στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα περιλαµβάνει τους µήνες 1,2 και 3 έπειτα από
την ανακοίνωση της συγχώνευσης.
6
Στην έρευνα των Goergen and Renneboog (2004) στα εξεταζόµενα δείγµατα αναφορικά µε τις
εγχώριες και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές συµπεριλαµβάνεται και ένας µικρός αριθµός
εταιριών-στόχων από την Ιρλανδία.
7
Οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονται από την Ευρώπη.
8
Το χρονικό διάστηµα τελειώνει µία ηµέρα πριν από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης ή όχι της
συγχώνευσης.
9
Οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονται από την Ευρώπη.
10
Σε αγκύλη {} παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των συγγραφέων για διαφορετική χρονική περίοδο
δειγµατοληψίας.
Όλα τα ποσοστά αποδόσεων που καταγράφονται στον παραπάνω Πίνακα είναι στατιστικά έγκυρα.
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Οι εµπειρικές έρευνες που εκτιµούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των εταιρικών
συνενώσεων στις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου καλύπτουν ένα ευρύ
χρονικό διάστηµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το οποίο έχει αφετηρία το
δεύτερο µισό της δεκαετία του 1950 (Franks and Harris, 1989; Franks et al., 1977),
όπου αρχίζει το τρίτο κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών και τερµατίζεται στα τελευταία
χρόνια της δεκαετίας του 1990 (Donohoe, 2006; Martynova and Renneboog, 2006;
Goergen and Renneboog, 2004), κατά τη διάρκεια του πέµπτου κύµατος εταιρικών
συνενώσεων. Το αρχικό και γενικό συµπέρασµα για τις εταιρίες-στόχους του
Ηνωµένου Βασιλείου είναι πως κατά το χρόνο ανακοίνωσης µιας εταιρικής
συνένωσης οι εν λόγω εταιρίες αποκοµίζουν ιδιαίτερα υψηλά κέρδη. Αν και τα
ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους είναι στο
σύνολό τους θετικά και στατιστικά έγκυρα, καταγράφεται ένα σηµαντικό εύρος τιµών
που κυµαίνεται από χαµηλά ποσοστά µεταξύ 10% και 15%, όπως φανερώνουν οι
έρευνες των Martynova and Renneboog (2006), Goergen and Renneboog (2004),
Sudarsanam et al. (1996) και Conn and Connell (1990), έως πολύ υψηλά που
ξεπερνούν το 30%, όπως αναδεικνύουν οι έρευνες των Donohoe (2006), Goergen and
Renneboog (2004), Tse and Soufani (2001), Firth (1980) και Franks et al. (1977).
Επισηµαίνεται, πάντως, πως το ύψος των ποσοστών επηρεάζεται από το χρονικό
διάστηµα υπολογισµού τους, οπότε τα υψηλότερα ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών
αποδόσεων εµφανίζονται, συνήθως, σε διευρυµένα χρονικά διαστήµατα, χωρίς
ωστόσο αυτή η παρατήρηση να αποτελεί κανόνα. Επίσης, αξιοσηµείωτο γεγονός
αποτελούν τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά των εταιριών-στόχων που καταγράφουν
θετικά αποτελέσµατα σε χρονικά διαστήµατα που περιέχουν την ηµέρα ανακοίνωσης
της εταιρικής συνένωσης, τα οποία σε, σχεδόν, όλες τις περιπτώσεις βρίσκονται πάνω
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από το 80% επί του συνόλου των εταιριών του δείγµατος22 (Limmack, 1991; Franks
and Harris, 1989; Firth, 1980).
Μια σηµαντική παράµετρος που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εµπειρικών ερευνών είναι το µέγεθος των
δειγµάτων που εξετάζονται. Συγκεκριµένα, στα µεγαλύτερα υπό εξέταση δείγµατα ο
αριθµός εταιριών-στόχων κυµαίνεται από 400 έως 500, όπως καταγράφεται στις
έρευνες των Martynova and Renneboog (2006), Danbolt (2004), Sudarsanam et
al.(1996), Limmack (1991) και Firth (1980). Αντίθετα, σε αρκετές έρευνες ο αριθµός
των εξεταζόµενων εταιριών-στόχων είναι αρκετά µικρός, όπως για παράδειγµα στις
έρευνες των Goergen and Renneboog (2004), Tse and Soufani (2001), Parkinson
(1991), Conn and Connell (1990) και Franks et al. (1977), στις οποίες ο εν λόγω
αριθµός δεν ξεπερνά τις 80. Είναι προφανές πως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων είναι συνάρτηση του µεγέθους των υπό εξέταση δειγµάτων και
συνεπώς µεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται σε εκείνες τις έρευνες που
αξιολογούν διευρυµένα δείγµατα εταιριών-στόχων. Γενικότερα, οι παράµετροι που
τίθενται σε κάθε µία εµπειρική έρευνα και η συγκεκριµένη ανάλυση που επιδιώκει ο
κάθε συγγραφέας ή συγγραφείς, έχουν ως αποτέλεσµα τον καθορισµό των υπό
εξέταση δειγµάτων.

22

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Franks and Harris, (1989), όπου το ποσοστό των
εταιριών-στόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις είναι της τάξης του 73%.
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4.4.1.1 Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εµπειρικών
ερευνών

Η διαµόρφωση και εξαγωγή γενικευµένων συµπερασµάτων για τη
δραστηριότητα

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

προϋποθέτει

την

υιοθέτηση

συγκεκριµένων κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
εµπειρικών ερευνών. Ένα βασικό κριτήριο, που συνδέεται άµεσα µε τη θεωρία των
αποτελεσµατικών αγορών, είναι το χρονικό διάστηµα υπολογισµού των αθροιστικών
µη οµαλών αποδόσεων. Αναφορικά µε την αξιολόγηση του φαινοµένου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών

στις

εταιρίες-στόχους

του

Ηνωµένου

Βασιλείου,

παρατηρείται πως στην πλειοψηφία των εµπειρικών ερευνών εφαρµόζονται χρονικά
διαστήµατα διάρκειας µηνών, ενώ σε λίγες µόνο έρευνες υπολογίζονται σωρευτικές
µη οµαλές αποδόσεις σε χρονικά διαστήµατα κάποιων ηµερών γύρω από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σηµαντική απόκλιση που παρατηρείται
στα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών που εφαρµόζουν κοινά χρονικά
παράθυρα διάρκειας ενός ή δύο µηνών. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα που
περιλαµβάνει το µήνα της δηµόσιας ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης [0], τα
ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων κυµαίνονται από 11% (Conn and Connell, 1990)
έως 31% (Tse and Soufani, 2001; Firth, 1980). Παρόµοιου µεγέθους απόκλιση
παρατηρείται και στις περιπτώσεις όπου στις µη οµαλές αποδόσεις που προκύπτουν
κατά το µήνα ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς προστίθενται οι µη οµαλές
αποδόσεις είτε του προηγούµενου µήνα [-1,0] είτε του επόµενου [0,1]. Στην πρώτη
περίπτωση το εύρος των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων κυµαίνεται από 17%
(Conn and Connell, 1990) έως 35% (Firth, 1980), ενώ στη δεύτερη τα ποσοστά των

Σελίδα 149 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων καταγράφονται από 20% (Danbolt, 2004) έως
35% (Franks et al., 1977).
Σε αντίθεση µε τη µεγάλη απόκλιση που σηµειώθηκε στα αποτελέσµατα των
µηνιαίων χρονικών διαστηµάτων, τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων κατά την
ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης (0) εµφανίζονται ταυτόσηµα µεταξύ
των εµπειρικών ερευνών (Martynova and Renneboog, 2006; Sudarsanam et al.,
1996), της τάξης του 14%. Ωστόσο, όταν το χρονικό διάστηµα διευρύνεται,
περιλαµβάνοντας κάποιες ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
συγχώνευσης-εξαγοράς, οι Goergen and Renneboog (2004) αναδεικνύουν ποσοστό
την τάξης του 18% σε χρονικό διάστηµα διάρκειας πέντε ηµερών (-2,2), ενώ η
Donohoe (2006) εµφανίζει αρκετά υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 28%, σε
µεγαλύτερο, όµως, χρονικό διάστηµα διάρκειας έντεκα ηµερών (-5,5).
Αναφορικά

µε

τη

χώρα

προέλευσης

των

εταιριών-αγοραστών,

οι

διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές προκαλούν υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων
για τις εταιρίες-στόχους συγκριτικά µε τις εγχώριες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των
χρονικών παραθύρων. Συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις έρευνες των Donohoe
(2006) και Goergen and Renneboog (2004), σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα
και σε επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους, τα ποσοστά των διασυνοριακών
συγχωνεύσεων-εξαγορών καταγράφονται υψηλότερα από 0.76% έως 2.38%. Η
διαφορά των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο υποκατηγοριών αυξάνεται καθώς
διευρύνεται το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, όπως καταδεικνύουν οι έρευνες των
Martynova and Renneboog (2006), Danbolt (2004) και Goergen and Renneboog
(2004), όπου σε χρονικά παράθυρα διάρκειας είτε λίγων µηνών είτε πολλών ηµερών
καταγράφονται υψηλότερες αποδόσεις για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές
σε σχέση µε τις εγχώριες από 4% έως 9%.
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Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών έχει χαρακτηριστεί από πολλούς
ερευνητές (Jensen and Ruback, 1983; Jarrell et al., 1988; Manne, 1965) σαν µια
‘αγορά για την απόκτηση του εταιρικού ελέγχου’ (market for corporate control), οπότε
είναι πιθανό δύο ή περισσότερες εταιρίες να ανταγωνίζονται για την απόκτηση µιας
εταιρίας-στόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εταιρίες-στόχοι γίνονται
αντικείµενο πλειοδοσίας, τα κέρδη που προκύπτουν για τις εν λόγω εταιρίες είναι
πολύ υψηλότερα συγκριτικά µε τα αντίστοιχα των εταιριών-στόχων που αποδέχονται
την πρώτη και µοναδική πρόταση εξαγοράς που τους γίνεται. Ειδικότερα, όπως
αναδεικνύεται από τις έρευνες των Donohoe (2006) και Franks and Harris (1989) τα
ποσοστά των σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους που
υπάρχουν πολλές εταιρίες-αγοραστές είναι της τάξης του 36% και 29% αντίστοιχα,
καταγράφοντας πρόσθετα οφέλη, σε σύγκριση µε τις εταιρίες-στόχους όπου υπάρχει
µία πρόταση εξαγοράς, της τάξης του 10%.
Μια επιπρόσθετη παρατήρηση βάσει του τρόπου προσέγγισης των εταιριώνστόχων από τις εταιρίες-αγοραστές είναι τα υψηλότερα κέρδη που συνεπάγονται οι
επιθετικές εξαγορές συγκριτικά µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές, όπως καταγράφεται
στις εµπειρικές έρευνες των Donohoe (2006), Tse and Soufani (2001) και Franks and
Harris (1989). Ειδικότερα, οι εταιρίες-στόχοι εµφανίζουν υψηλότερα κέρδη κατά το
µήνα ανακοίνωσης [0], όταν δέχονται µια επιθετική προσφορά εξαγοράς απ’ ότι όταν
συγχωνεύονται οικιοθελώς, που κυµαίνονται από 1% (Tse and Soufani, 2001) έως 9%
(Franks and Harris, 1989). Επίσης, σε ίδιο χρονικό διάστηµα [0] και επικαλυπτόµενες
χρονικές περιόδους συλλογής δειγµάτων, καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά µη
οµαλών αποδόσεων της τάξης του 4% για τις µη ολοκληρωµένες επιθετικές εξαγορές
(Parkinson, 1991), συγκριτικά µε τις µη ολοκληρωµένες συγχωνεύσεις-εξαγορές
(Limmack, 1991). Παράλληλα, στην έρευνα των Tse and Soufani (2001) για χρονική
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περίοδο δειγµατοληψίας από το 1990 έως το 1993 και κατά το µήνα ανακοίνωσης της
εταιρικής συνένωσης [0], εµφανίζονται ελαφρώς καλύτερα αποτελέσµατα για τις
συγχωνεύσεις-εξαγορές απ’ ότι για τις (ολοκληρωµένες και µη) επιθετικές εξαγορές,
ωστόσο επισηµαίνεται πως στην εν λόγω έρευνα τα υπό εξέταση δείγµατα έχουν πολύ
µικρό µέγεθος (από 12 έως 40 παρατηρήσεις).
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών στο Ηνωµένο Βασίλειο από τα µέσα της δεκαετίας του
1950 έως και το τέλος του περασµένου αιώνα, δεν παρατηρείται κάποια ανοδική ή
καθοδική τάση των αποτελεσµάτων. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το
µεγάλο εύρος τιµών που καταγράφεται σε κάθε µία από τις τρεις τελευταίες δεκαετίες
του 20ου αιώνα. Για την πιο πρόσφατη δεκαετία του 1990 τα ποσοστά σωρευτικών µη
οµαλών αποδόσεων κυµαίνονται από 12% έως 38%, όπως φανερώνεται στις έρευνες
των Donohoe (2006), Martynova and Renneboog (2006), Goergen and Renneboog
(2004) και Tse and Soufani (2001). Για τη δεκαετία του 1980 τα αντίστοιχα ποσοστά
κυµαίνονται από 14% έως 29%, σύµφωνα µε τους Danbolt (2004), Sudarsanam et al.
(1996) και Parkinson (1991), ενώ για την προηγούµενη δεκαετία το εύρος τιµών είναι
από 11% έως 40%, µε βάση τις έρευνες των Parkinson (1991), Conn and Connell
(1990) και Firth (1980).
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4.5 Εµπειρικές έρευνες για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα αποτελέσµατα των συγχωνεύσεωνεξαγορών για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης γενικά, καθώς και για χώρες αυτής,
καταγράφονται στον Πίνακα 4-6, όπου στην τελευταία στήλη αναφέρεται η χώρα
προέλευσης των εταιριών-στόχων. Σε αντίθεση µε το Ηνωµένο Βασίλειο όπου η
εκτίµηση του φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών καλύπτει το δεύτερο µισό
του 20ου αιώνα, στην Ευρώπη οι εµπειρικές έρευνες επικεντρώνονται στην τελευταία
δεκαετία του περασµένου αιώνα. Στις επόµενες υποπαραγράφους παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στη συνέχεια
από τα υπό εξέταση δείγµατα παραλείπονται οι εταιρίες-στόχοι του Ηνωµένου
Βασιλείου και καταγράφεται ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών
για την Ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ στο τέλος εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των
ερευνών για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
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Πίνακας 4-6 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης

Συγγραφείς
(1)

Campa and
Hernando
(2004)

Περίοδος
δείγµατος
(2)

1998-00

Σωρευτικές µη
οµαλές
αποδόσεις
(3)
Σύνολο
8.90% (6.81)
5.31% (5.75)
6.60% (4.60)
3.93% (8.59)
Εγχώριες
8.57% (5.24)
4.92% (4.28)
5.98% (3.53)
3.86% (6.98)
Διασυνοριακές
9.66% (4.52)
6.18% (4.13)
8.01% (2.96)
4.08% (4.94)

Χρονικό
διάστηµα
Μέγεθος (ηµέρες)
δείγµατος [µήνες]
(4)
(5)

Παρατηρήσεις
(6)

Χώρα
(7)

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Ευρώπη

262

182

80
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Σύνολο
9.01% (29.53)
12.96% (26.88)
23.43% (17.62)
21.66% (14.39)

Goergen and
Renneboog
(2004)

136

Εγχώριες
10.22% (28.77)
22.74% (14.13)

85

Διασυνοριακές
11.25%(23.24)
19.81% (9.04)

49

Συγχωνεύσεις
8.80% (19.00)
23.41% (6.04)

40

Φιλικές
εξαγορές
5.96% (6.34)
20.34% (5.41)

53
(-1,0)
(-40,0)

1993-00
Επιθετικές
εξαγορές
12.60% (22.81)
29.23% (6.79)
Πολλοί
αγοραστές
6.98% (8.62)
23.68% (2.87)
Ολοκληρωµένες
10.30% (27.84)
13.75% (23.51)
22.45% (11.73)
20.58% (7.15)
Μη
ολοκληρωµένες
5.51% (8.49)
10.83% (10.55)
29.11% (8.73)
25.02% (4.95)

(-1,0)
(-2,2)
(-40,0)
(-60,60)

28

14

109

27
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(-40,0)
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Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Ευρώπη
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Σύνολο
11.49% (28.93)
9.13% (150.0)
12.47% (115.1)
15.83% (78.68)
26.70% (62.57)

760
(69%)
(70%)
(78%)
(79%)
(76%)

(-40,-1)
(0)
(-1,1)
(-5,5)
(-60,60)

Εγχώριες
10%
Διασυνοριακές
8%
Martynova
and
Renneboog
(2006)1

Συγχωνεύσεις
3%
1993-01
Φιλικές
εξαγορές2
12%

(0)

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Ευρώπη

Επιθετικές
εξαγορές
15%

Goergen and
Renneboog
(2004)

Martynova
and
Renneboog
(2006)

1993-00

Ολοκληρωµένες
21.5%

(-40,0)

Μη
ολοκληρωµένες
21.8%
10%

(-40,0)
[1,3]

5.95% (13.99)
8.85% (13.15)
14.95% (7.56)
14.82% (4.48)

(-1,0)
(-2,2)
(-40,0)
(-60,60)

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Ηπειρωτική
Ευρώπη

(0)
(-40,0)

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Ηπειρωτική
Ευρώπη

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Νότια
Ευρώπη

Ολοκληρωµένες
επιθετικές
εξαγορές

Γαλλία

66

Εγχώριες
4.5%
12%
1993-01
Διασυνοριακές
5.9%
14%
Εγχώριες
2.31% (2.01)
6.20% (1.19)*

Goergen and
Renneboog
(2004)

1993-00

Dumontier
and Petitt
(2002)2

1980-00

Διασυνοριακές
8.02% (3.25)
20.01% (1.78)
18.76% (7.53)
22.03% (7.67)

7

(-1,0)
(-40,0)

2
57
44
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Goergen and
Renneboog
(2004)

Martynova
and
Renneboog
(2006)
Martynova
and
Renneboog
(2006)

Goergen and
Renneboog
(2004)

Goergen and
Renneboog
(2004)
Bosveld et
al. (1997)
De Bruijn
and Van
Frederikslust
(1994)

Εγχώριες
3.58% (3.97)
11.81% (2.89)
1993-00
Διασυνοριακές
5.90% (4.49)
8.35% (1.40)*
Σύνολο
1.7%

(-1,0)
(-40,0)

3
(0)

1993-01
Διασυνοριακές
14%
Σύνολο
2.3%

(-40,0)
(0)

1993-01
Διασυνοριακές
13%
Εγχώριες
6.77% (5.09)
14.53% (2.41)

(-40,0)
6

1993-00
Διασυνοριακές
10.72% (9.11)
13.70% (2.57)
Εγχώριες
13.79% (6.15)
22.42% (2.21)
Διασυνοριακές
10.98% (8.51)
16.98% (2.91)

(-1,0)
(-40,0)

12

4

1993-00

(-1,0)
(-40,0)

7

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές
Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές
Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Γαλλία

Γαλλία

Γερµανία

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Γερµανία,
Αυστρία,
Ελβετία

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Κάτω
Χώρες

1970-94

2.39%

122

(-1,0)

Ολλανδία

1980-93

28.04%

39

(-1,1)

Ολλανδία

Van
Frederikslust
et al. (1999)

1954-97

Pop, D.
(2006)

1999-02

Goergen and
Renneboog
(2004)

11

11.94% (6.62)
11.02% (5.49)
16.76% (6.57)
22.59% (7.48)
0.4% (1.52)*
1.9% (3.71)
1.4% (3.54)
3.1% (3.85)
Εγχώριες
1.23% (0.35)*
38.84% (2.46)

89

26

1
(-1,0)
(-40,0)

1993-00
Διασυνοριακές
11.33% (8.81)
19.30% (3.34)

(-1,0)
(-1,5)
(-10,5)
(-40,5)
(-1,1)
(-5,5)
(-5,0)
(-10,15)

11
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Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Ολλανδία

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Ρουµανία

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Σκανδιναβία

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Martynova
and
Renneboog
(2006)

Σύνολο
21%
1993-01

(-40,0)
Διασυνοριακές
30%

Ολοκληρωµένες
και µη
συγχωνεύσεις
και επιθετικές
εξαγορές

Σκανδιναβία

Στην έρευνα των Martynova and Renneboog (2006) αναφορικά µε το µέγεθος των υπό εξέταση
δειγµάτων, ο µόνος αριθµός που προσδιορίζεται είναι αυτός για το σύνολο των εταιριών-στόχων της
Ευρώπης. Σε όλες τις άλλες κατηγοριοποιήσεις ο αριθµός των εξεταζόµενων δειγµάτων δεν
αναφέρεται.
2
Στην έρευνα των Dumontier and Petitt (2002) τα δύο ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων
που καταγράφονται αφορούν δύο περιπτώσεις επιθετικών εξαγορών: στην πρώτη περίπτωση η εταιρίααγοραστής αποκτά τον έλεγχο της εταιρίας-στόχου, ενώ στη δεύτερη η εταιρία-αγοραστής κατέχει
περισσότερο από το 50% των µετοχών της εταιρίας-στόχου πριν από τη νέα εξαγορά.
Σε όλες τις εµπειρικές έρευνες, οι εταιρίες-αγοραστές στις διασυνοριακές συνενώσεις προέρχονται από
την Ευρώπη.
Τα ποσοστά των αποδόσεων που συµβολίζονται µε * δεν είναι στατιστικά έγκυρα.

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών του
παραπάνω Πίνακα, συµπεραίνεται πως η δραστηριότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών προκαλεί θετικά αποτελέσµατα στις εταιρίες-στόχους του ευρωπαϊκού
χώρου. Τα θετικά ποσοστά των σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων για τις εν λόγω
εταιρίες, τα οποία είναι στο σύνολό τους στατιστικά έγκυρα, κυµαίνονται από 4%
(Campa and Hernando, 2004) έως 27% (Martynova and Renneboog, 2006) σε
βραχυπρόθεσµα χρονικά διαστήµατα, διάρκειας από µία (ηµέρα ανακοίνωσης) έως
αρκετές ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης.
Ωστόσο, παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά των µη οµαλών
αποδόσεων που καταγράφουν οι εµπειρικές µελέτες, σε χρονικά διαστήµατα λίγων
ηµερών

βάσει

της

ηµεροµηνίας

ανακοίνωσης

της

συγχώνευσης-εξαγοράς.

Ειδικότερα, οι Campa and Hernando (2004) αναδεικνύουν ποσοστό της τάξης του 4%
σε χρονικό διάστηµα διάρκειας τριών ηµερών (-1,1), ενώ οι Martynova and
Renneboog (2006) σε ίδιο χρονικό διάστηµα και σε επικαλυπτόµενη χρονική περίοδο
εµφανίζουν τρεις φορές υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 12%. Παράλληλα, οι
Goergen and Renneboog (2004) σε παρόµοια χρονικά διαστήµατα µε τις δύο
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προηγούµενες έρευνες και σχεδόν ίδια περίοδο δειγµατοληψίας µε τη δεύτερη,
καταγράφουν ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων που προσεγγίζουν τα
αντίστοιχα ποσοστά των Martynova and Renneboog (2006).
Η απόκλιση στα αποτελέσµατα των Campa and Hernando (2004) µε τις άλλες
δύο έρευνες υφίσταται και όταν τα χρονικά διαστήµατα διευρύνονται µε σκοπό να
διερευνηθεί η ύπαρξη µη οµαλών αποδόσεων αρκετές ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία δηµόσιας ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης. Συγκεκριµένα, η
έρευνα των Campa and Hernando (2004) σε χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών (-30,1) παρουσιάζει ποσοστό µη οµαλής απόδοσης της τάξης του 5%, ενώ στην έρευνα
των Martynova and Renneboog (2006), σε λίγο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (-40,1), το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 11%. Όπως παρατηρήθηκε
προηγουµένως έτσι και τώρα οι Goergen and Renneboog (2004) καταγράφουν
αποτελέσµατα που γειτνιάζουν µε αυτά των Martynova and Renneboog (2006).
Σηµειώνεται

πως

τα

ποσοστά

σωρευτικών

µη

οµαλών

αποδόσεων

που

αναδεικνύονται σε χρονικά διαστήµατα πριν από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
συγχώνευσης-εξαγοράς σε όλες τις έρευνες είναι αρκετά υψηλά, σε µερικές, µάλιστα,
περιπτώσεις εµφανίζονται υψηλότερα συγκριτικά µε τα αντίστοιχα ποσοστά που
προκύπτουν σε βραχυπρόθεσµα χρονικά διαστήµατα, διάρκειας λίγων ηµερών βάσει
της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης.
Αξιολογώντας τα ποσοστά αποδόσεων µεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών
συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν προκύπτει σαφές συµπέρασµα, καθώς τα αποτελέσµατα
των εµπειρικών ερευνών εµφανίζονται αντικρουόµενα. Συγκεκριµένα, οι Goergen
and Renneboog (2004) και Campa and Hernando (2004) καταγράφουν οριακά
υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων (έως 1%) για τις διασυνοριακές συγχωνεύσειςεξαγορές σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα, ενώ οι Martynova and Renneboog
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(2006) και οι Goergen and Renneboog (2004) αναδεικνύουν καλύτερα αποτελέσµατα
για τις εγχώριες συνενώσεις σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο χρονικό
παράθυρο αντίστοιχα. Μάλιστα, στην πρώτη έρευνα η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ
των δύο υποκατηγοριών είναι στατιστικά έγκυρη.
Ο τρόπος προσέγγισης των εταιριών-στόχων από τις εταιρίες-αγοραστές
φαίνεται να επηρεάζει τα κέρδη των υπό εξέταση εταιριών όπως αναδεικνύεται στις
έρευνες των Martynova and Renneboog (2006) και Goergen and Renneboog (2004),
καθώς οι επιθετικές εξαγορές προκαλούν ξεκάθαρα υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων
που κυµαίνονται από 3% έως 12%, συγκριτικά µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές.
Εντούτοις, δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των εµπειρικών ερευνών σχετικά µε το ποια
από τις δύο άλλες κατηγορίες εταιρικών συνενώσεων, συγχωνεύσεις ή φιλικές
εξαγορές, συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους.
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4.6 Εµπειρικές µελέτες για τις εταιρίες-στόχους της Ηπειρωτικής
Ευρώπης

Οι εµπειρικές έρευνες που παρουσιάσθηκαν προηγουµένως αναφορικά µε τον
οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις εταιρίες-στόχους της
Ευρώπης, αξιολογούν, παράλληλα, τις συνέπειες των εταιρικών συνενώσεων στις
αντίστοιχες εταιρίες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτό που παρατηρείται στις έρευνες
των Martynova and Renneboog (2006) και Goergen and Renneboog (2004), είναι η
κατακόρυφη πτώση των ποσοστών των µη οµαλών αποδόσεων για τις υπό εξέταση
εταιρίες, τα οποία, αν και στις δύο έρευνες καταγράφονται παρόµοια, εµφανίζονται
χαµηλότερα από 4% έως 9% σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εταιρίεςστόχους της Ευρώπης. Τα ποσοστά που εµφανίζονται στην Ηπειρωτική Ευρώπη είναι
της τάξης του 5% έως 15%, ενώ σηµαντικά κέρδη προκύπτουν σε προγενέστερο
χρόνο της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης. Είναι σαφές πως τα
υψηλά αποτελέσµατα των εταιριών-στόχων του Ηνωµένου Βασιλείου, τα οποία
επισηµάνθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, επηρεάζουν αυξητικά τα εκτιµώµενα
ποσοστά του συνολικού δείγµατος των εταιριών-στόχων της Ευρώπης. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει να επισηµανθεί πως οι εταιρίες-στόχοι του Ηνωµένου Βασιλείου στις δύο
προηγούµενες εµπειρικές έρευνες, αποτελούν περισσότερο από το 50% επί του
συνόλου των εταιριών-στόχων στα υπό εξέταση δείγµατα. Αντίθετα, στην έρευνα των
Campa and Hernando (2004) το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 14%.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συµµετοχής των εταιριών-στόχων του Ηνωµένου
Βασιλείου στα υπό εξέταση δείγµατα, καθώς και το ότι τα αποτελέσµατα των
Martynova and Renneboog (2006) και Goergen and Renneboog (2004) για τις
εταιρίες-στόχους της Ηπειρωτικής Ευρώπης συγκλίνουν µε αυτά των Campa and
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Hernando (2004) για την Ευρώπη, οι µεγάλες διαφορές που επισηµάνθηκαν µεταξύ
των τριών ερευνών, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης, είναι αρκετά πιθανό να οφείλονται στη
διάρθρωση των υπό εξέταση δειγµάτων. Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχθεί πως
ο οικονοµικός αντίκτυπος των εταιρικών συνενώσεων στις εταιρίες-στόχους της
Ηπειρωτικής Ευρώπης αναδεικνύεται ιδίου µεγέθους µεταξύ των εµπειρικών
ερευνών.
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4.7 Εµπειρικές µελέτες για τις εταιρίες-στόχους Ευρωπαϊκών
χωρών

Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών αναφορικά µε τον
οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών σε χώρες της Ευρώπης,
παρατηρούνται αποκλίνοντα ποσοστά τόσο µεταξύ των χωρών όσο και µεταξύ των
εµπειρικών ερευνών για την ίδια χώρα. Παράλληλα, η συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ
εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν αναδεικνύει ένα σαφές
προβάδισµα για κάποια από τις δύο περιπτώσεις, καθώς τα ποσοστά που
αναδεικνύουν οι εµπειρικές έρευνες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις
µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Γενικότερα, το εύρος των αποδόσεων που καταγράφεται για τις χώρες της
Ευρώπης είναι αισθητά µεγάλο, καθώς οι µη οµαλές αποδόσεις κυµαίνονται από πολύ
χαµηλά επίπεδα κοντά στο 1% στη Ρουµανία (Pop, D., 2006), στη Γαλλία (Martynova
and Renneboog, 2006) και στη Σκανδιναβία23 (Goergen and Renneboog, 2004), έως
πολύ υψηλά που προσεγγίζουν το 30% στην Ολλανδία (De Bruijn and Van
Frederikslust, 1994) και στη Σκανδιναβία (Martynova and Renneboog, 2006).
Ειδικότερα, στη Γαλλία τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων κυµαίνονται από 2%
κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης (Martynova and Renneboog,
2006), έως 22% σε χρονικό διάστηµα διάρκειας 31 ηµερών (-25,5) (Dumontier and
Petitt, 2002). Στη Γερµανία το υψηλότερο ποσοστό απόδοσης καταγράφεται στις
διασυνοριακές συνενώσεις και είναι της τάξης του 13% (Martynova and Renneboog,
2006; Goergen and Renneboog, 2004), ενώ πολύ χαµηλό ποσοστό εµφανίζεται κατά
την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης, το οποίο είναι της τάξης του 2%
23

Θα πρέπει να επισηµανθεί πως το εν λόγω ποσοστό προκύπτει από µία µόνο περίπτωση.
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(Martynova and Renneboog, 2006). Επίσης, ιδιαίτερα αποκλίνοντα αποτελέσµατα
προκύπτουν για την Ολλανδία, καθώς σε χρονικό διάστηµα διάρκειας δύο ηµερών (1,0) στην έρευνα των Bosveld et al. (1997) το ποσοστό σωρευτικής απόδοσης είναι
της τάξης του 2%, ενώ στην έρευνα των Van Frederikslust et al. (1999) το αντίστοιχο
ποσοστό είναι της τάξης του 12%. Παράλληλα, σε χρονικό διάστηµα µίας ηµέρας
επιπλέον (-1,1), οι De Bruijn and Van Frederikslust (1994) αναδεικνύουν σηµαντικά
υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες έρευνες της τάξης του 28%.
Τέλος, στη Σκανδιναβία οι διασυνοριακές συνενώσεις εµφανίζουν τα υψηλότερα
ποσοστά σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων στην Ηπειρωτική Ευρώπη, τα οποία
καταγράφονται από 19% έως 30% σε χρονικό διάστηµα διάρκειας 41 ηµερών (-40,0)
(Martynova and Renneboog, 2006; Goergen and Renneboog, 2004).
Μια γενική παρατήρηση για τις εταιρίες-στόχους των ευρωπαϊκών χωρών έχει
να κάνει µε το ύψος των µη οµαλών αποδόσεων που προκύπτουν για τις υπό εξέταση
εταιρίες, βάσει του χρονικού διαστήµατος υπολογισµού τους, καθώς σε
βραχυπρόθεσµα χρονικά διαστήµατα καταγράφονται πολύ χαµηλά ποσοστά, ενώ
καθώς το χρονικό διάστηµα εκτίµησης των αποτελεσµάτων διευρύνεται σε αρκετές
ηµέρες πριν από την ανακοίνωση της εταιρικής συνένωσης, οι αθροιστικές µη οµαλές
αποδόσεις παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλές, όπως αναδεικνύουν οι έρευνες των
Goergen and Renneboog (2004) για τη Νότια Ευρώπη, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες,
τη Γερµανία, την Αυστρία και την Ελβετία. και Van Frederikslust et al. (1999) για
την Ολλανδία.
Συµπερασµατικά, αν και τα ποσοστά των εµπειρικών ερευνών για την
Ηπειρωτική Ευρώπη γενικότερα εµφανίζουν µια σχετική οµοφωνία, τα αντίστοιχα
ποσοστά µεταξύ των χωρών της εν λόγω περιοχής καταγράφουν σηµαντικές
αποκλίσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα για την Ηπειρωτική Ευρώπη δεν µπορούν να
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θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών, οπότε η
δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά
σε κάθε µία χώρα.
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4.8 Συγκριτική αξιολόγηση του οικονοµικού αντίκτυπου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και
Ηπειρωτικής Ευρώπης

Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών αναφορικά µε τις συνέπειες των
εταιρικών συνενώσεων στις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Ηπειρωτικής Ευρώπης, κάνουν σαφές πως η δραστηριότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών επιφέρει υψηλότερα µετοχικά κέρδη στις πρώτες. Συγκεκριµένα, για τις
εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου οι σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις
κυµαίνονται από ποσοστά της τάξης του 11% (Conn and Connell, 1990) έως 40%
(Firth, 1980), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εταιρίες-στόχους της Ηπειρωτικής
Ευρώπης βρίσκονται µεταξύ 5% (Martynova and Renneboog, 2006) και 15%
(Goergen and Renneboog, 2004). Επιπλέον, µε βάση τα ποσοστά των αποδόσεων που
προκύπτουν για τις εταιρίες-στόχους σε κάθε µία χώρα της Ηπειρωτικής Ευρώπης
ξεχωριστά, συµπεραίνεται πως, µε κάποιες λίγες εξαιρέσεις, τα αντίστοιχα ποσοστά
για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου είναι αρκετά υψηλότερα.
Η υψηλότερη κερδοφορία των συγχωνεύσεων-εξαγορών που παρατηρείται για
τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου αναδεικνύεται είτε από τις εµπειρικές
έρευνες που εκτιµούν τις συνέπειες των εταιρικών συνενώσεων σε όλη την
ευρωπαϊκή ήπειρο (Martynova and Renneboog, 2006; Goergen and Renneboog,
2004) είτε κατά τη συγκριτική αξιολόγηση εµπειρικών ερευνών που εξετάζουν τις
συνέπειες της υπό εξέταση δραστηριότητας αποκλειστικά για το Ηνωµένο Βασίλειο
και την Ηπειρωτική Ευρώπη. Συγκεκριµένα, σε βραχυπρόθεσµα χρονικά διαστήµατα
διάρκειας λίγων ηµερών γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής
συνένωσης, τα ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίεςστόχους της Ευρώπης όπως καταγράφονται στις έρευνες των Martynova and
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Renneboog (2006), Campa and Hernando (2004) και Goergen and Renneboog (2004)
κυµαίνονται από 4% έως 13%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εταιρίες-στόχους
του Ηνωµένου Βασιλείου εντοπίζονται µεταξύ 14% και 28% σύµφωνα µε τις έρευνες
των Donohoe (2006) και Sudarsanam et al. (1996). Τα υψηλότερα ποσοστά για τις
εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου υφίστανται και σε διευρυµένα χρονικά
διαστήµατα24, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των τριών ερευνών που
εξετάζουν τις συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους της
Ευρώπης, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των Donohoe (2006), Tse and Soufani
(2001), Limmack (1991), Parkinson (1991), Franks and Harris (1989) και Firth (1980)
για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου.

24

Τα εν λόγω χρονικά διαστήµατα περιλαµβάνουν το µήνα της δηµόσιας ανακοίνωσης της
συγχώνευσης-εξαγοράς και τον προηγούµενο [-1,0].
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4.8.1

Συµπεράσµατα για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης

Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών προκαλεί ξεκάθαρα θετικό
οικονοµικό αντίκτυπο στις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης, µε τις εταιρίες-στόχους
του Ηνωµένου Βασιλείου να καταγράφουν τα υψηλότερα κέρδη. Οι επιθετικές
εξαγορές και η ύπαρξη πολλών υποψηφίων εταιριών-αγοραστών φαίνεται να
επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσµατα για τις υπό εξέταση εταιρίες, ενώ η χώρα
προέλευσης των εταιριών-αγοραστών αφήνει ανεπηρέαστα τα ποσοστά των
αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους. Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί η σηµαντική
απόκλιση των µη οµαλών αποδόσεων που καταγράφονται σε κοινά ή παρόµοια
χρονικά διαστήµατα και σε επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους δειγµατοληψίας για
τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης γενικά, του Ηνωµένου Βασιλείου και διαφόρων
ευρωπαϊκών χωρών. Η παρατήρηση αυτή καθιστά αδύνατη την εξαγωγή
γενικευµένων συµπερασµάτων για τις συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις
εταιρίες-στόχους κάθε χώρας ή γεωγραφικής περιοχής, µε εξαίρεση την Ηπειρωτική
Ευρώπη όπου παρατηρείται µια σχετική οµοφωνία των αποτελεσµάτων. Πάντως, η
συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εταιρικών συνενώσεων µεταξύ
χωρών και γεωγραφικών περιοχών αναδεικνύει τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου
Βασιλείου αυτές µε τα µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη.
Οι

µεγάλες

διαφορές

που

καταγράφονται

στα

αποτελέσµατα

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα µεταξύ
Ηνωµένου Βασιλείου και Ηπειρωτικής Ευρώπης, αποτελούν τεκµήρια κατάτµησης
της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, αν και η Ευρωπαϊκή ήπειρος, ιδιαίτερα από την
έλευση του ευρώ και µετέπειτα, θεωρείται µια ενιαία αγορά. Οι βασικές αιτίες
εµφάνισης αυτών των ανισορροπιών εντοπίζονται στην εταιρική διακυβέρνηση και
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στη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Χρηµατιστηριακής Αγοράς κάθε
χώρας25.

25

Το ζήτηµα των διαφορετικών αποτελεσµάτων εξετάζεται εκτενέστερα σε επόµενη ενότητα.
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4.9 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των ολοκληρωµένων και µη
ολοκληρωµένων συγχωνεύσεων και επιθετικών εξαγορών στις
εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Ηπειρωτικής Ευρώπης

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµισθεί πως η ανακοίνωση µιας
εταιρικής συνένωσης δεν συνεπάγεται τη βέβαιη ολοκλήρωσής της, καθώς για
διάφορους λόγους µπορεί να µαταιωθεί. Οι λόγοι µαταίωσης µια εταιρικής
συνένωσης µπορεί να είναι η µεταβολή της αρχικής (θετικής) εικόνας που είχε η µία
εταιρία για την άλλη, η εναντίωση των µετόχων των εταιριών-αγοραστών, η επιτυχής
εφαρµογή αµυντικών τακτικών από τις εταιρίες-στόχους και η µη έγκριση από τις
ρυθµιστικές και νοµοθετικές αρχές (Pickering, 1983).
Στην παρούσα παράγραφο καταγράφονται και αξιολογούνται οι µεταβολές
της µετοχικής αξίας των εταιρών-στόχων που προκύπτουν σε χρονικά παράθυρα
γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης συγχωνεύσεων-εξαγορών που είτε
ολοκληρώθηκαν είτε µαταιώθηκαν. Επιπλέον, µε σκοπό τη λεπτοµερέστερη ανάλυση
των αποτελεσµάτων οι εταιρικές συνενώσεις διακρίνονται σε δύο υποοµάδες, µε
κριτήριο τον τρόπο προσέγγισης των εταιριών-στόχων από τις εταιρίες-αγοραστές, τις
συγχωνεύσεις-εξαγορές και τις επιθετικές εξαγορές. Παράλληλα, σε κάθε µία
υποοµάδα εταιρικών συνενώσεων τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών
διαχωρίζονται βάσει της εθνικότητας των εταιριών-στόχων µεταξύ ΗΠΑ, Ηνωµένου
Βασιλείου και Ευρώπης.
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4.9.1

Ολοκληρωµένες και µη συγχωνεύσεις-εξαγορές

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των
ολοκληρωµένων και µη συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ,
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρώπης καταγράφονται στον Πίνακα 4-7. Στην
πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα αναφέρεται το όνοµα του/των συγγραφέων και σε
παρένθεση η χρονολογία δηµοσίευσης της έρευνας, στη δεύτερη στήλη προσδιορίζεται
η χρονική περίοδος δειγµατοληψίας, στην τρίτη και πέµπτη στήλη καταγράφονται οι
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις και σε παρένθεση η τιµή του στατιστικού του
ελέγχου (t-statistic) όπου αυτό είναι διαθέσιµο, ενώ στην τέταρτη και έκτη στήλη
παρουσιάζεται το µέγεθος του δείγµατος και σε παρένθεση το ποσοστό των εταιριώνστόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (στις έρευνες που είναι
διαθέσιµο) για τις ολοκληρωµένες και µη ολοκληρωµένες συγχωνεύσεις-εξαγορές,
αντίστοιχα. Στην τελευταία (πέµπτη) στήλη εµφανίζεται το χρονικό παράθυρο
εκτίµησης των µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους.
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Πίνακας 4-7 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των ολοκληρωµένων και µη
ολοκληρωµένων συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους
Χρονικό
Σωρευτικές
Σωρευτικές
παράθυρο
Περίοδος µη οµαλές
Μέγεθος
µη οµαλές
Μέγεθος
(ηµέρες)
Συγγραφείς δείγµατος αποδόσεις δείγµατος αποδόσεις δείγµατος
[µήνες]
(1)
(3)
(5)
(7)
(2)
(4)
(6)

Ολοκληρωµένες

Μη Ολοκληρωµένες

ΗΠΑ
6.2%
(23.07)

Asquith
(1983)

Dodd
(1980)

1962-76

1970-77

211
(84%)

1963-78

91
(89%)

(-1,0)

8.00%
(4.00)

-8.17%
(-3.43)

(1,-2)1

15.50%

-7.5%

(-1,τέλος)2

1.3%
(5.99)

-6.4%
(-11.37)

(-1,0)3

13.41%
(71.2)

12.73%
(19.8)

(-1,0)

27.97%

71

0.76%*

Eckbo
(1983)

7%
(12.83)

15.65%

80

(-40,40)
(-1,0)3

-8.68%

14.08%
(6.97)

57
(70%)

25.03%
(12.61)

29
(90%)

(-20,10)

6.24%
(9.97)

(60%)

10.2%
(15.22)

(72%)

(-1,1)

8.91%
(9.23)

(65%)

11.74%
(12.80)

(72%)

(-3,3)

3.13%
(10.17)

(51%)

3.82%
(7.99)

(57%)

(0)
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Ηνωµένο Βασίλειο

Firth
(1980)

Limmack
(1991)

1969-75

1977-86

28.1%
(31.07)

434
(99%)

31.2%
(31.87)

52
(99%)

[0]

6.5%

(81%)

8.4%

(83%)

[-1]

7.8%

9.2%

[-2,-1]

1%*4
(0.01)

4%*
(1.01)

[1,12]

24.29%
(19.27)

462
(87%)

23.87%
(7.32)

90
(83%)

(-30,0)

6.16%
(6.69)

(57%)

-3.29%*
(-1.52)

(33%)

(1,-1) 5

-0.14%*
(-0.51)

(41%)

-0.30%*
(-0.03)

(39%)

(1,30)6

Ευρώπη7

Goergen
and
Renneboog
(2004)

1993-00

10.30%
(27.84)

5.51%
(8.49)

(-1,0)

13.75%
(23.51)

10.83%
(10.55)

(-2,2)

22.45%
(11.73)

109

20.58%
(7.15)
Martynova
and
Renneboog
(2006)

27

25.02%
(4.95)

21.5%
1993-01

29.11%
(8.73)

(-60,60)

21.8%
1,941

(-40,0)
207

10%

1

(-40,0)

[0,2]

Το χρονικό παράθυρο ξεκινάει µία ηµέρα έπειτα από την ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς και
τελειώνει δύο ηµέρες πριν την ολοκλήρωση ή εγκατάλειψή της.
2
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωσης ή εγκατάλειψης της συγχώνευσης-εξαγοράς
3
Η ηµέρα γεγονότος στο εν λόγω παράθυρο είναι η αποδοχή ή απόρριψη της συγχώνευσης-εξαγοράς.
4
Το εν λόγω ποσοστό προκύπτει τους µήνες 1,2,3 έπειτα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσηςεξαγοράς.
5
Το χρονικό παράθυρο ξεκινάει µία ηµέρα έπειτα από την ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς και
τελειώνει µία ηµέρα πριν την ολοκλήρωση ή εγκατάλειψή της.
6
Το χρονικό παράθυρο ξεκινάει µία ηµέρα έπειτα από την ολοκλήρωση ή εγκατάλειψη της
συγχώνευσης-εξαγοράς.
7
Στα δείγµατα των Martynova and Renneboog (2006) και Goergen and Renneboog (2004) για την
Ευρώπη συµπεριλαµβάνεται ένα ποσοστό επιθετικών εξαγορών.
Τα ποσοστά που συµβολίζονται µε * δεν είναι στατιστικά αξιόπιστα.
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4.9.1.1 Εταιρίες-στόχοι των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση µιας συγχώνευσης-εξαγοράς προκαλεί τον ίδιο οικονοµικό
αντίκτυπο για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ ανεξάρτητα από το εάν τελικά
ολοκληρώθηκε ή όχι η επικείµενη συνένωση. Σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα
διάρκειας από µία έως τρεις ηµέρες οι έρευνες των Asquith (1983), Dodd (1980) και
Eckbo26 (1983) καταγράφουν ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων για τις ολοκληρωµένες
περιπτώσεις που κυµαίνονται µεταξύ 3% και 13%, ενώ για τις µη ολοκληρωµένες
περιπτώσεις τα αντίστοιχα ποσοστά ξεκινάνε από 4% και φτάνουν έως 13%. Αν και
τα ποσοστά αποδόσεων για τις ολοκληρωµένες και µη εταιρικές συνενώσεις
κυµαίνονται, σχεδόν, στο ίδιο διάστηµα, ενώ παράλληλα οι υπό εξέταση κατηγορίες
εµφανίζουν κοντινά αποτελέσµατα σε κάθε µία έρευνα, ωστόσο µεταξύ των
εµπειρικών ερευνών σηµειώνονται σηµαντικές

αποκλίσεις στα εκτιµώµενα

αποτελέσµατα. Έτσι λοιπόν, στην έρευνα του Dodd (1980) εµφανίζονται, περίπου,
διπλάσια ποσοστά συγκριτικά µε τα αντίστοιχα του Asquith (1983) σε κοινό χρονικό
παράθυρο (-1,0), ενώ στην έρευνα του Eckbo (1983) τα ποσοστά αποδόσεων που
προκύπτουν την ηµέρα ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς υπολείπονται κατά
50% από αυτά του Asquith (1983). Θα πρέπει, παράλληλα, να σηµειωθεί πως σε όλα
τα βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα τα ποσοστά των εταιριών-στόχων µε θετικά
ποσοστά αποδόσεων εµφανίζονται παρόµοια µεταξύ ολοκληρωµένων και µη
συγχωνεύσεων-εξαγορών και υψηλότερα από το 50% του συνόλου.
Παρόµοιο εύρος µη οµαλών αποδόσεων εµφανίζεται για τις ολοκληρωµένες
και µη συγχωνεύσεις-εξαγορές και όταν διευρύνεται το χρονικό παράθυρο σε

26

Η διάκριση του Eckbo (1983) γίνεται µε κριτήριο τον έλεγχο ή όχι των ανακοινώσεων των
συγχωνεύσεων-εξαγορών από κρατικούς ελεγκτικούς φορείς, ωστόσο σηµειώνεται πως η πλειοψηφία
των εν λόγω περιπτώσεων τελικά δεν ολοκληρώθηκαν.
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περισσότερες ηµέρες (από 31 έως 81), σύµφωνα µε τις έρευνες των Dodd (1980) και
Eckbo (1983). Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως στις εν λόγω έρευνες
παρατηρείται αναντιστοιχία των αποτελεσµάτων µεταξύ ολοκληρωµένων και µη
συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς στην πρώτη έρευνα το υψηλότερο ποσοστό
καταγράφεται για τις ολοκληρωµένες περιπτώσεις και στη δεύτερη έρευνα για τις µη
ολοκληρωµένες.
Τα παρόµοια αποτελέσµατα που καταγράφονται για τις ολοκληρωµένες και
µη συγχωνεύσεις-εξαγορές κατά το χρόνο ανακοίνωσής τους καταδεικνύουν πως η
αγορά εναποθέτει τις ίδιες µελλοντικές προσδοκίες για όλες τις εταιρίες που
αποτελούν πιθανούς στόχους. Οι επενδυτές αξιολογούν τη διαθέσιµη πληροφόρηση
τη δεδοµένη χρονική περίοδο, γεγονός που αποτυπώνεται στη µετοχική αξία των
εταιριών-στόχων. Καθώς, όµως, νέες πληροφορίες δηµοσιοποιούνται αναφορικά µε
την κατάληξη της ανακοίνωσης συνένωσης των δύο εταιριών, η αγορά αντιδρά
αναλόγως. Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε τον Asquith (1983) αυξηµένη πιθανότητα
ολοκλήρωσης της αρχικής ανακοίνωσης συνεπάγεται πρόσθετα οφέλη για τις
εταιρίες-στόχους της τάξης του 8% στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί έπειτα από
την ανακοίνωση της εταιρικής συνένωσης έως δύο µέρες πριν από την ολοκλήρωσή
της. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι πληροφορίες συγκλίνουν στη µαταίωση της
συνένωσης, εξανεµίζονται όλα τα πρόσθετα κέρδη που σηµειώθηκαν για τις εταιρίεςστόχους κατά το χρόνο ανακοίνωσής της.
Επιπλέον, η ανακοίνωση της µη ολοκλήρωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς
συνεπάγεται αρνητικά ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους από
-6% έως -9%. Τα εν λόγω αρνητικά ποσοστά έχουν ως αποτέλεσµα είτε τον
περιορισµό σε µεγάλο βαθµό των αρχικών κερδών (Dodd, 1980) είτε την εµφάνιση
ζηµιών (Asquith, 1983). Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί πως η ολοκλήρωση της
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εταιρικής συνένωσης συνεπάγεται στην καλύτερη περίπτωση οριακά πρόσθετα οφέλη
για τις εταιρίες-στόχους της τάξης του 1%, καθώς οι όποιες θετικές συνέπειες
προεξοφλήθηκαν κατά το χρόνο ανακοίνωσής της.

4.9.1.2 Εταιρίες-στόχοι του Ηνωµένου Βασιλείου

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των
συγχωνεύσεων-εξαγορών στο Ηνωµένο Βασίλειο εφαρµόζουν χρονικά παράθυρα
αρκετών ηµερών ή λίγων µηνών γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής τους. Τα
ποσοστά αποδόσεων που καταγράφονται για τις ολοκληρωµένες και µη εταιρικές
συνενώσεις στις έρευνες των Firth (1980) και Limmack (1991) συγκλίνουν
σηµαντικά στην κάθε έρευνα, ωστόσο τα εν λόγω ποσοστά εµφανίζονται διαφορετικά
µεταξύ των δύο εµπειρικών ερευνών. Γενικότερα, καταγράφονται αξιόλογα πρόσθετα
οφέλη για τις υπό εξέταση εταιρίες ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή όχι της
συνένωσης, καθώς στην πρώτη έρευνα τα µη οµαλά ποσοστά είναι της τάξης του
30% και στη δεύτερη του 24%. Επίσης, σε αρκετά υψηλά επίπεδα κυµαίνονται τα
ποσοστά των εταιριών-στόχων µε θετικά αποτελέσµατα και στις δύο έρευνες.
Το γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εταιρίες-στόχους
του Ηνωµένου Βασιλείου είναι πως η µη ολοκλήρωση της συγχώνευσης-εξαγοράς
συνεπάγεται, στη χειρότερη περίπτωση, πολύ µικρές απώλειες, οι οποίες µειώνουν
ανεπαίσθητα τα αρχικά κέρδη των εν λόγω εταιριών. Σύµφωνα µε την έρευνα του
Limmack (1991) οι απώλειες µεταξύ της ανακοίνωσης και της µαταίωσης της
συνένωσης είναι της τάξης του -3%, ενώ σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός
µήνα έπειτα από την ανακοίνωση της µη ολοκλήρωσης είναι οριακά πάνω από το
µηδέν (-0.3%). Ωστόσο κανένα από τα εν λόγω ποσοστά δεν είναι στατιστικά έγκυρο.
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Η συγκεκριµένη παρατήρηση για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου
φανερώνει διαφορετική αντίδραση της αγοράς στο ίδιο γεγονός, συγκριτικά µε αυτό
που σηµειώθηκε στη περίπτωση των αντίστοιχων εταιριών των ΗΠΑ. Τέλος, για τις
εταιρίες-στόχους που ολοκληρώνουν τη συνένωση τα ποσοστά αποδόσεων
βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν, χωρίς να είναι στατιστικά έγκυρα, γεγονός που,
όπως και στην περίπτωση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνει τη θεωρία των αποτελεσµατικών
αγορών.

4.9.1.3 Εταιρίες-στόχοι της Ευρώπης

Η

ανακοίνωση

µιας

συγχώνευσης-εξαγοράς

συνεπάγεται

θετικά

αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης είτε αυτή ολοκληρωθεί είτε όχι,
σύµφωνα µε τις έρευνες των Goergen and Renneboog (2004) και Martynova and
Renneboog (2006). Αυτό, ωστόσο, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις εν
λόγω έρευνες είναι τα υψηλά ποσοστά αποδόσεων που αναδεικνύονται για τις
εταιρίες-στόχους αρκετές ηµέρες πριν από τη δηµόσια ανακοίνωση της εταιρικής
συνένωσης. Συγκεκριµένα, σε χρονικό παράθυρο διάρκειας 41 ηµερών (-40,0) τα
ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους είναι της τάξης του 22% και
29% για τις ολοκληρωµένες και µη ολοκληρωµένες περιπτώσεις αντίστοιχα, ενώ σε
παράθυρο δύο ηµερών (-1,0) τα ποσοστά είναι της τάξης του 10% και 6%. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει πως η ανακοίνωση της εταιρικής συνένωσης, ανεξάρτητα
από την ολοκλήρωσή της ή όχι, δεν αποτελεί ένα νέο και αναπάντεχο γεγονός για την
αγορά, όπως επιτάσσει η θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών.
Επίσης, σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών έπειτα από την αρχική ανακοίνωση
της εταιρικής συνένωσης, όπου γνωστοποιείται η µαταίωσή της, σύµφωνα µε τους
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Martynova and Renneboog (2006) οι εταιρίες-στόχοι κερδίζουν ένα επιπλέον
ποσοστά της τάξης του 10%. Είναι προφανές πως η συµπεριφορά που παρατηρείται
για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης είναι αντίστοιχη µε αυτή των εταιριών-στόχων
του Ηνωµένου Βασιλείου και διαφορετική από τις ΗΠΑ.
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4.9.2

Ολοκληρωµένες και µη επιθετικές εξαγορές

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των
ολοκληρωµένων και µη επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ και
του Ηνωµένου Βασιλείου καταγράφονται στον Πίνακα 4-8. Αναφορικά µε τις
εταιρίες-στόχους της Ευρώπης σηµειώνεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιµες εµπειρικές
έρευνες που να αξιολογούν τις συνέπειες των ολοκληρωµένων και µη επιθετικών
εξαγορών στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, ωστόσο λαµβάνονται υπόψη οι έρευνες
των Goergen and Renneboog (2004) και Martynova and Renneboog (2006) οι οποίες
αναφέρθηκαν προηγουµένως, καθώς στα υπό εξέταση δείγµατα των δύο αυτών
ερευνών περιέχονται και επιθετικές εξαγορές. Σηµειώνεται επίσης πως η δοµή του
Πίνακα 4-8 είναι η ίδια µε αυτή του Πίνακα 4-7.
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Πίνακας 4-8 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των ολοκληρωµένων και µη
επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους
Χρονικό
παράθυρο
Σωρευτικές
Σωρευτικές
µη οµαλές
(ηµέρες)
Περίοδος µη οµαλές
Μέγεθος
Μέγεθος
Συγγραφείς δείγµατος αποδόσεις δείγµατος αποδόσεις δείγµατος
[µήνες]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ολοκληρωµένες

Μη Ολοκληρωµένες

ΗΠΑ
Bradley
(1980)

1962-77

32.18%
(26.68)
20.58%
(25.81)

Dodd and
Ruback
(1977)

Kummer
and
Hoffmeister
(1978)

Bradley et
al.
(1983)

1958-76

161

133

18.96%
(12.41)

97

(-20,20)

36

[0]

7.95%*
(0.85)

-3.25%*
(0.90)

[1,12]

-0.48%*
(1.19)

-0.05%*
(0.11)

[13,60]

16.45%
1956-74

19.79%
44

Δ/Δ

1963-80

47.26%
(30.42)

Δ/Δ

Δ/Δ

-12.9%

[1,12]

35.55%

[0]

40.20%
(23.93)

[-1,1]

3.04%*
(0.90)
1.78%*
(0.37)
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Ηνωµένο Βασίλειο
27.65%
Parkinson
(1991)

37.17%
1975-84

Δ/Δ

Δ/Δ

28.26%
(5.41)
Tse and
Soufani
(2001)

[0]

1990-93

20.63%
(2.10)

12

6.92%*
(1.14)

7.58%

[-1,1]
77

[1,12]

0.43%

[1,24]

29.54%
(6.04)

[0]

32.05%
(3.94)
-1.89%*
(-0.36)

13

[-1,0]
[1,3]

Τα ποσοστά που συµβολίζονται µε * δεν είναι στατιστικά αξιόπιστα.

4.9.2.1 Εταιρίες-στόχοι των ΗΠΑ

Οι εταιρίες-στόχοι που αντιµετωπίζουν επιθετικές εξαγορές επιτυγχάνουν
υψηλά ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων κατά το χρόνο ανακοίνωσής τους. Σε χρονικά
παράθυρα διάρκειας πολλών ηµερών ή κατά το µήνα ανακοίνωσης των επιθετικών
εξαγορών τα ποσοστά στις ολοκληρωµένες περιπτώσεις κυµαίνονται µεταξύ 16.5%
και 32.2%, ενώ στις µη ολοκληρωµένες τα αντίστοιχα οφέλη βρίσκονται σε ακόµη
υψηλότερα επίπεδα, ξεκινώντας από ποσοστά της τάξης του 19%, φτάνοντας έως
47.3%. Μια γενικότερη παρατήρηση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα που
καταγράφονται για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ στην περίπτωση των
ολοκληρωµένων και µη επιθετικών εξαγορών είναι πως τα εν λόγω αποτελέσµατα
καταγράφονται αρκετά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση της αγοράς στην περίπτωση των µη
ολοκληρωµένων επιθετικών εξαγορών. Τα µη οµαλά ποσοστά αποδόσεων που
προκύπτουν έπειτα από την ανακοίνωση των εν λόγω επιθετικών εξαγορών είτε
αφήνουν ανεπηρέαστα τα αποτελέσµατα είτε µειώνουν, έως ένα ποσοστό, τα κέρδη
που σηµειώθηκαν κατά το χρόνο ανακοίνωσής τους. Πάντως, σε καµία περίπτωση
δεν επανέρχονται τα επίπεδα τιµών που υπήρχαν για τις εταιρίες-στόχους πριν από
την ανακοίνωση της συνένωσης. Ειδικότερα, οι Dodd and Ruback (1977) και Bradley
et al. (1983) εµφανίζουν σωρευτικά ποσοστά αποδόσεων χωρίς στατιστική
σηµαντικότητα για τους επόµενους µήνες από την ανακοίνωση των µη
ολοκληρωµένων επιθετικών εξαγορών, ενώ οι Kummer and Hoffmeister (1978)
καταγράφουν απώλειες της τάξης του -12.9%, οι οποίες µειώνουν τα αρχικά κέρδη
κατά 65%.

4.9.2.2 Εταιρίες-στόχοι του Ηνωµένου Βασιλείου

Ο οικονοµικός αντίκτυπος των ολοκληρωµένων και µη επιθετικών εξαγορών
για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου καταγράφεται σε υψηλά επίπεδα
και βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων-εξαγορών για
τις εταιρίες-στόχους της ίδιας χώρας. Σύµφωνα µε τις έρευνες των Parkinson (1991)
και Tse and Soufani (2001) τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων για τις µη
ολοκληρωµένες επιθετικές εξαγορές κατά το µήνα ανακοίνωσής τους βρίσκονται
κοντά στο 28%. Παρόµοιο ποσοστό αναδεικνύεται και για τις ολοκληρωµένες
περιπτώσεις, ενώ όταν λαµβάνεται υπόψη και ο προηγούµενος µήνας από την
ανακοίνωση οι µη ολοκληρωµένες επιθετικές εξαγορές εµφανίζουν καλύτερα
αποτελέσµατα από τις πρώτες (Tse and Soufani, 2001).
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Αξίζει να σηµειωθεί πως κατά το χρονικό διάστηµα που έπεται την
ανακοίνωση των µη ολοκληρωµένων επιθετικών εξαγορών, οι εταιρίες-στόχοι
διατηρούν τα επίπεδα τιµών που διαµορφώθηκαν κατά το χρόνο ανακοίνωσής τους.
Σύµφωνα µε τους Tse and Soufani (2001) τους επόµενους τρεις µήνες µετά την
ανακοίνωση καταγράφεται αρνητικό ποσοστό µη οµαλής απόδοσης για τις εταιρίεςστόχους, το οποίο όµως δεν είναι στατιστικά έγκυρο. Αντίθετα µε τους Tse and
Soufani (2001), ο Parkinson (1991) αναδεικνύει πρόσθετο ποσοστό µη οµαλής
απόδοσης της τάξης του 7.6% σε χρονικό διάστηµα ενός έτους, για τις εταιρίεςστόχους που δεν ολοκλήρωσαν την επιθετική εξαγορά. Κατά συνέπεια, µπορεί να
υποστηριχθεί πως η τελική έκβαση των επιθετικών εξαγορών δεν προκαλεί αρνητικές
συνέπειες στις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου.
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4.9.3

Συµπεράσµατα

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των εµπειρικών ερευνών που αξιολογούν τον
οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών και των επιθετικών εξαγορών
για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρώπης,
συνάγεται πως οι εν λόγω εταιρίες αποκοµίζουν υψηλά και στατιστικά έγκυρα
ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων κατά το χρόνο ανακοίνωσης των εταιρικών
συνενώσεων. Επιπλέον, τα ποσοστά αποδόσεων που προκύπτουν για τις εταιρίεςστόχους κατά το χρόνο ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων δεν επηρεάζονται
από το εάν, τελικά, ολοκληρώνονται ή όχι. Το γεγονός αυτό ευθυγραµµίζεται πλήρως
µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, καθώς η αγορά αξιολογεί το νέο γεγονός
της επικείµενης συνένωσης µεταξύ δύο εταιριών µε βάση τις πληροφορίες που
διαθέτει την δεδοµένη χρονική στιγµή, µε συνέπεια οι δύο υποκατηγορίες εταιρικών
συνενώσεων να εµφανίζουν παρόµοια αποτελέσµατα.
Στην περίπτωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών, η ανακοίνωση της µη
ολοκλήρωσης της συνένωσης προκαλεί διαφορετικό οικονοµικό αντίκτυπο στις
εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ, απ’ ότι στις αντίστοιχες εταιρίες του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ευρώπης. Ειδικότερα, η µαταίωση της συγχώνευσης-εξαγοράς
συνεπάγεται αρνητικά ποσοστά αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ σε
τέτοιο βαθµό που εξαλείφονται πλήρως τα όποια θετικά ποσοστά προέκυψαν κατά το
χρόνο ανακοίνωσής τους. Αντίθετα, στο Ηνωµένο Βασίλειο η µη ολοκλήρωση της
συνένωσης αφήνει ανεπηρέαστα τα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους. Οι
εµπειρικές έρευνες που επικεντρώνονται στην Ευρώπη δεν εφαρµόζουν χρονικά
παράθυρα βάσει της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της µη ολοκλήρωσης της συνένωσης,
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ωστόσο σε χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει την ανακοίνωση της µαταίωσης, οι
εταιρίες-στόχοι καταγράφουν πρόσθετα οφέλη.
Στην περίπτωση των ολοκληρωµένων συγχωνεύσεων-εξαγορών, έπειτα από
την αρχική ανακοίνωσή τους οι εταιρίες-στόχοι και των τριών γεωγραφικών περιοχών
εµφανίζουν είτε πρόσθετα µικρά ποσοστά αποδόσεων είτε ποσοστά αποδόσεων τα
οποία στερούνται στατιστικής σηµαντικότητας. Η συγκεκριµένη παρατήρηση
καθιστά σαφές πως όλες οι µελλοντικές συνέπειες που η αγορά εκτιµά ότι θα
προκύψουν από µία ενδεχόµενη συνένωση ενσωµατώνονται στη µετοχική αξία των
εταιριών κατά το χρόνο ανακοίνωσης της συνένωσης. Μπορεί λοιπόν να
υποστηριχθεί η εφαρµογή της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών, µιας και η
πλήρης προεξόφληση των συνεπειών ενός νέου γεγονότος πραγµατώνεται, γρήγορα
και άµεσα, κατά τον πρώτο χρόνο δηµοσιοποίησης του.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση για τις εταιρίες-στόχους της Ευρώπης έχει να
κάνει µε το ύψος των µη οµαλών αποδόσεων σε συνάρτηση µε το χρόνο εµφάνισής
τους. Ειδικότερα, παρατηρείται υψηλό ποσοστό µη οµαλών αποδόσεων πριν από την
ηµέρα ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών, γεγονός που οφείλεται είτε στην
εκµετάλλευση εσωτερική πληροφόρησης (Keown and Pinkerton, 1981; Jaffe, 1974)
είτε σε νέες πληροφορίες που αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης µιας πρότασης
συνένωσης (Jensen and Ruback, 1983; Jarrell et al., 1988). Θα πρέπει να σηµειωθεί
πως οι δύο προαναφερθείσες θεωρίες είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες, καθώς στην
πρώτη περίπτωση υφίσταται παραβίαση της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών,
ενώ στη δεύτερη η εν λόγω θεωρία ενισχύεται ακόµη περισσότερο.
Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των µη
ολοκληρωµένων επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ και του
Ηνωµένου Βασιλείου έχουν ως κοινό τόπο το γεγονός της µη επιστροφής στα επίπεδα
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τιµών που υπήρχαν πριν από την ανακοίνωσή τους. Σε χρονικά παράθυρα αρκετών
µηνών και έως δύο έτη έπειτα από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των µη
ολοκληρωµένων επιθετικών εξαγορών οι εταιρίες-στόχοι διατηρούν τα αρχικά κέρδη
είτε στο σύνολό τους είτε κατά ένα µεγάλο ποσοστό.
Συµπερασµατικά, µε εξαίρεση τις µη ολοκληρωµένες συγχωνεύσεις των
εταιριών–στόχων των ΗΠΑ όπου η ανακοίνωση µαταίωσής τους συνεπάγεται
επιστροφή στα επίπεδα τιµών που υπήρχαν πριν από την αρχική πρόταση συνένωσης,
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µη ολοκληρωµένων εταιρικών συνενώσεων οι εταιρίεςστόχοι είτε αποκοµίζουν πρόσθετα κέρδη είτε διατηρούν τα διαµορφωθέντα επίπεδα
τιµών. Για την αιτιολόγηση αυτού του φαινοµένου έχουν υποστηριχθεί κάποιες
κοινώς αποδεκτές θεωρίες. Αρχικά, εκτιµάται πως εµφανίζονται νέες προτάσεις
συνένωσης για τις εταιρίες-στόχους, η αναµονή των οποίων δηµιουργεί θετικό κλίµα
στην αγορά, το οποίο αντικατοπτρίζεται στη µετοχική αξία των εν λόγω εταιριών.
Επίσης, η αποτυχηµένη απόπειρα εξαγοράς δραστηριοποιεί τα διοικητικά στελέχη
των εταιριών-στόχων µε συνέπεια τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την
αύξηση της µετοχικής κερδοφορίας. Τέλος, η πρόταση εξαγοράς ενδεχοµένως να
επισήµανε συγκεκριµένες ικανότητες των εταιριών-στόχων, οι οποίες έως εκείνο το
σηµείο δεν είχαν αξιοποιηθεί κατάλληλα και αποδοτικά. Οι δύο τελευταίες αιτιάσεις
δικαιολογούν την αύξηση της µετοχικής αξίας των εταιριών-στόχων, ενώ η
ολοκλήρωση µιας συνένωσης δεν αποτελεί, πλέον, αναγκαία προϋπόθεση για την
επίτευξη κερδοφορίας. Η αποδοχή αυτών των θεωριών επιβεβαιώνει, παράλληλα, τη
θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, καθώς οι τιµές των µετοχών διαµορφώνονται
βάσει νέων πληροφοριών και δεδοµένων, διατηρώντας τα επίπεδα τιµών που
σχηµατίσθηκαν κατά το χρόνο ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
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4.10 Εµπειρικές έρευνες για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ
4.10.1 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις
εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ καταγράφονται στον
επόµενο Πίνακα 4-9.

Πίνακας 4-9 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ
Χρονικό
Σωρευτικές µη
παράθυρο
Περίοδος
οµαλές
Μέγεθος (ηµέρες)
Συγγραφείς δείγµατος
αποδόσεις
δείγµατος [µήνες]
Παρατηρήσεις
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Σύνολο
-0.7%
3,688
-3.8%
Μετοχές
2,194
-1.5*
1973-98
-6.3%
Εκτός µετοχών
1,494
Στα υπό εξέταση
0.4%
Andrade et
(-1,1)
δείγµατα
-0.2%
al.
(συµπεριλαµβάνονται
(2001)
20,τέλος)1
και κάποιες
-0.3%
598
επιθετικές εξαγορές
1973-79
-4.5%
1980-89
1990-98

Asquith
(1983)

1962-76

-0.4%
-3.1%

1,226

-1.0%
-3.9%
Ολοκληρωµένες
0.2%
-0.1%
Μη
ολοκληρωµένες
0.5%
-5.5%

1,864
196
(58%)
(44%)
87
(49%)
(29%)
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Asquith and
Kim (1982)

1960-78

1.0% (1.43)
1.8%

26

(-1,0)
(-10,10)

Asquith et
al. (1983)

1963-79

0.9%* (4.68)

214

(-1,0)

1973-83

Σύνολο
-0.64%* (4.13)
Μετρητά
0.91%* (3.08)
Μετοχές
-2.58%* (-11.9)

Asquith et
al. (1990)

Banerjee
and Owers
(1992)
DeLong
(2001)
Dennis and
McConnell
(1986)

Dodd
(1980)

163
127

(-1,0)

48

1978-87

-3.31%* (11.75)
-0.11% (-0.12)

57

(-1,0)
(1,5)

1988-95

-1.68%* (-5.60)

280
(34%)

(-10,1)

90
(40%)3

(-19,-2)
(-19,0)
(-1,0)
(0)
(-6,6)

1962-80

1970-77

1.82% (1.69)
1.70% (1.45)
-0.12% (-0.33)
-0.34% (-1.48)
3.24%* (3.90)
Ολοκληρωµένες
-1.09%*
-7.22%
Μη
ολοκληρωµένες
-1.23% *
-5.50%

Οι εταιρίεςαγοραστές
χρησιµοποιήθηκαν
ως ‘Λευκοί Ιππότες’
Συγχωνεύσεις, όπου
η µία τουλάχιστον
εταιρία ήταν
τράπεζα
Συγχωνεύσεις µε
αποκλειστική χρήση
µετοχών

60
(-1,0)
(-10,10)4
66
102
(53%)
(53%)
(54%)

(-20,10)
(-1,1)
(0)

Οριζόντιες
συγχωνεύσεις
Συγχωνεύσεις µε
αποκλειστική χρήση
µετοχών

1963-87

1.58% (1.48)
0.07% (-0.12)
0.11% (0.39)

Eger
(1983)

1958-80

0.34%* (2.63)
0.36% (-0.29)
-3.1%* (-2.99)

37

(0)
(-1,0)
(1,20)

Frank and
Harris(1989)

1955-84

0.1%
1.5%

861
(49%)
(52%)

[0]
[-4,1]

Eckbo
(1983)

Διαγώνιες
συγχωνεύσεις
Η πρώτη εξαγορά
των εταιριώναγοραστών
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Frank et al.
(1991)

Fuller et al.
(2002)6

1975-84

1990-00

Σύνολο
-1.02% (-1.45)
Μετρητά
0.83% (0.68)
Μετοχές
-3.15%* (-2.79)
Μία εταιρίααγοραστής
-0.92% (-1.43)
Πολλές
εταιρίεςαγοραστές
-1.35% (-0.62)
Σύνολο
1.77%*
[-1.00%*]
Μετρητά
1.78%*
[0.34%]
Μετοχές
1.25%*
[-1.86%*]
Συνδυασµός
2.20%*
[-1.10%]

399
156
128
306

(-5,5)5

93

3,315
[456]
1,530
[146]
(-2,2)
763
[218]
842
[92]

Healy et al.
(1992)

1979-84

-2.2%

50

(5,τέλος)7

Kaplan and
Weisbach
(1992)

1971-82

-1.49%* (3.38)

271
(38%)

(-5,5)8

1919-30

Σύνολο
0.38% (0.45)
Μετρητά
2.47% (0.86)
Μετοχές
-1.12% (-0.94)

438
(46%)
41
(56%)
156
(39%)

[0,τέλος]9

1966-84

0.99%* (5.46)

1,135
(54%)

(-5,0)

1969-74

0.9% (1.53)

256

[0]

Maquieira et
al. (1998)

1963-96

Διαγώνιες
-4.79% (1.79)
Μη-διαγώνιες
6.14%* (2.27)

MartίnezJerez (2002)

1990-98

-2.93%

47
(36%)
55
(62%)
335
(32%)

Leeth and
Borg (2000)
Loderer and
Martin
(1990)
Malatesta
(1983)
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Οι εταιρίεςαγοραστές
πραγµατοποίησαν
πάνω από πέντε
συγχωνεύσεις. Στην
αγκύλη
εµφανίζονται
αποτελέσµατα από
συνενώσεις µε
εισηγµένες εταιρίεςστόχους
Οι 50 µεγαλύτερες
συγχωνεύσεις της
περιόδου
Συγχωνεύσεις αξίας
µεγαλύτερης από
$100 εκατ.

Συγχωνεύσεις µε
αποκλειστική χρήση
µετοχών
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Mitchell and
Lehn (1990)

1982-86

-0.21%* (2.18)
-0.08% (-0.45)
0.57% (0.75)

Moeller et
al. (2005)

1980-90
1991-01
1998-01
1980-01

0.64%
1.20%
0.69%
1.10%

1975-87

-0.65% (-0.46)

1990-99

-0.37% (-0.69)

Morck et al.
(1989)
Mulherin
and Boone
(2000)
Schwert
(2000)

1975-96

1972-87
Servaes
(1991)

1972-80
1981-87

1.3%
-2.3%
-1.00%
Σύνολο
-0.16% (0.17)
Μετρητά
3.44%
Μετοχές
-5.86%
Συνδυασµός
-3.74%
Μία εταιρίααγοραστής
-0.35% (0.12)
Πολλές
εταιρίεςαγοραστές
-2.97% (0.21)
0.49% (0.40)
-3.35% (0.04)
Μετρητά
-0.07%
0.37%
Μετοχές
-1.98%
-1.47%*

401
(42%)
(47%)
(53%)
2,182
9,841
4,136
12,023
329
(42%)

(0)
(-1,1)
(-20,40)
(-1,1)
(-1,1)

281

(-1,1)

1,286

(-63,-1)
(0,126)
(-63,126)

Ολοκληρωµένες και
µη συγχωνεύσεις και
επιθετικές εξαγορές

307
172
142
66
280

(1,τέλος)10

104

230
155
64

Travlos
(1987)

1972-81

Varaiya and
Ferris
(1987)

1974-83

-3.9%*

96
(42%)

(-20,80)

1980-96

Σύνολο
-1.13%* (-2.23)
Μετρητά
0.52% (0.88)
Μετοχές
-3.28%* (-4.16)

230
(40%)
159
(49%)
80
(28%)

(-2,2)

Walker
(2000)

Πολλές από τις
εταιρίες του
δείγµατος έγιναν
στόχοι εξαγοράς

60
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Weir
(1983)

1962-79

0.67% (1.47)

16

(0)

Μη ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

1

Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα ολοκλήρωσης ή εγκατάλειψης της συγχώνευσης.
3
Το συγκεκριµένο ποσοστό προσδιορίζει το ποσοστό των εταιριών-αγοραστών µε θετικές µη οµαλές
αποδόσεις την ηµέρα ανακοίνωσης της συγχώνευσης (0).
4
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει δέκα ηµέρες έπειτα από την ολοκλήρωση ή εγκατάλειψης της
συγχώνευσης.
5
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση συγχώνευσης.
6
Στα υπό εξέταση δείγµατα συµπεριλαµβάνονται και κάποιες επιθετικές εξαγορές.
7
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει την ηµέρα εξόδου της εταιρίας-στόχου από το χρηµατιστήριο.
8
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση συγχώνευσης.
9
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει το µήνα που ολοκληρώνεται η συγχώνευση.
10
Το τέλος του χρονικού παραθύρου είναι η πρώτη ηµέρα όπου η εταιρία-στόχος είτε αποδέχεται την
πρόταση εξαγοράς είτε παύει να διαπραγµατεύεται στη χρηµατιστηριακή αγορά.
Tα ποσοστά που συµβολίζονται µε * είναι στατιστικά έγκυρα
2

Το σύνολο των εµπειρικών ερευνών, µε εξαίρεση τους Leeth and Borg (2000),
επικεντρώνεται στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα και συγκεκριµένα από τα µέσα της
δεκαετίας του 1950 (Frank and Harris, 1989; Eger, 1983), έως τα τέλη της δεκαετίας
του 1990 (Moeller et al., 2005; Fuller et al., 2002; Martίnez-Jerez, 2002; Andrade et
al., 2001; Mulherin and Boone, 2000), καλύπτοντας έτσι το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο
κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα που
αναδεικνύουν οι εµπειρικές έρευνες δεν είναι εφικτή η διαµόρφωση µιας ξεκάθαρης
εικόνας αναφορικά µε τις οικονοµικές συνέπειες των εταιρικών συνενώσεων στη
µετοχική αξία των εταιριών-αγοραστών. Τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων
καταγράφουν ένα σηµαντικό εύρος τιµών, ενώ, παράλληλα, τα περισσότερα από αυτά
δεν εµφανίζουν στατιστική σηµαντικότητα. Οι µη οµαλές αποδόσεις κυµαίνονται από
αρνητικά ποσοστά που ξεπερνάνε το -3% στις έρευνες των Andrade et al. (2001),
Walker (2000), Maquieira et al. (1998), Banerjee and Owers (1992), Frank et al.
(1991), Asquith (1983), Eger (1983) και Dodd (1980), έως θετικά ποσοστά κοντά στο
2% σύµφωνα µε τις έρευνες των Fuller et al. (2002), Leeth and Borg (2000), Dennis
and McConnell (1986), Eckbo (1983), Asquith and Kim (1982), µε εξαίρεση τους
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Maquieira et al. (1998) και Servaes (1991) οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ υψηλά
ποσοστά της τάξης του 6.1% και 3.4% αντίστοιχα. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως
στην πλειοψηφία των εµπειρικών ερευνών τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων,
είτε θετικά είτε αρνητικά, βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν χωρίς να είναι
στατιστικά έγκυρα.
Η συγκεχυµένη εικόνα των µη οµαλών αποδόσεων αντικατοπτρίζεται και στα
ποσοστά των εταιριών-αγοραστών που εµφανίζουν θετικά αποτελέσµατα, καθώς τα
εν λόγω ποσοστά βρίσκονται πάνω από το 50% του συνόλου σε λίγες εµπειρικές
έρευνες (Maquieira et al., 1998; Loderer and Martin, 1990; Frank and Harris, 1989;
Asquith, 1983; Eckbo, 1983). Αντιθέτως, στην πλειοψηφία των ερευνών τα ποσοστά
των εταιριών-αγοραστών µε αρνητικές αποδόσεις εµφανίζονται από 60% έως 70%
επί του συνόλου (Martinez-Jerez, 2002; Delong, 2001; Leeth and Borg, 2000; Walker,
2000; Morck et al., 1989; Varaiya and Ferris, 1987; Dennis and McConnell, 1986;
Asquith, 1983).
Μια σηµαντική παράµετρος των εµπειρικών ερευνών, που θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους, είναι το µέγεθος
των υπό εξέταση δειγµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στις έρευνες των Moeller et
al. (2005), Fuller et al. (2002) και Andrade et al. (2001) ο αριθµός των υπό εξέταση
εταιριών-αγοραστών είναι µεγαλύτερος από 3,000, ενώ αντίθετα στις έρευνες των
Maquieira et al. (1998), Banerjee and Owers (1992), Healy et al. (1992), Travlos
(1987), Varaiya and Ferris (1987), Dennis and McConnell (1986), Eger (1983), Weir
(1983), Asquith and Kim (1982) και Dodd (1980) ο αντίστοιχος αριθµός βρίσκεται
κάτω από 100. Το µέγεθος των δειγµάτων προσδιορίζεται µε βάση τους περιορισµούς
και τους σκοπούς κάθε εµπειρικής έρευνας, ωστόσο η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων
είναι συνάρτηση του αριθµού των εξεταζόµενων παρατηρήσεων.
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4.10.2 Aξιολόγηση αποτελεσµάτων βάσει του εξεταζόµενου χρονικού
παραθύρου

Στις επόµενες δύο υποενότητες τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών
αξιολογούνται συγκριτικά µε βάση κοινά κριτήρια υπολογισµού τους, που είναι το
χρονικό παράθυρο εκτίµησής τους και η χρονική περίοδος δειγµατοληψίας. Αυτό
γίνεται µε σκοπό τη διαµόρφωση συγκεκριµένων συµπερασµάτων αναφορικά µε τον
οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις εταιρίες-αγοραστές. Αν και
η γενική εικόνα των συνεπειών των εταιρικών συνενώσεων είναι θολή, εντούτοις
επιχειρείται να εντοπισθεί ο βαθµός και τα σηµεία όπου οι εµπειρικές έρευνες
βρίσκονται σε συµφωνία.
Κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης (0) τα ποσοστά µη
οµαλών αποδόσεων που καταγράφουν οι έρευνες των Mitchell and Lehn (1990),
Dennis and McConnell (1986), Eckbo (1983), Eger (1983) και Weir (1983)
βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν και κυµαίνονται από -0.3% έως 0.7%. Όταν στα
παραπάνω ποσοστά προστίθενται και αυτά της προηγούµενης ηµέρας (-1,0) το εύρος
των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων διευρύνεται από -3.3% έως 1.0%, σύµφωνα
µε τις έρευνες των Banerjee and Owers (1992), Asquith et al. (1990), Travlos (1987),
Dennis and McConnell (1986), Asquith (1983), Asquith et al. (1983), Eger (1983),
Asquith and Kim (1982) και Dodd (1980). Αυτό που επιπρόσθετα έχει ενδιαφέρον
είναι πως υπάρχει σχετική ισορροπία µεταξύ των ερευνών που καταγράφουν ποσοστά
προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Επίσης, ένα άλλο χρονικό παράθυρο που εφαρµόζεται σε πολλές έρευνες είναι
αυτό των τριών ηµερών (-1,1), όπου και εδώ παρατηρείται παρόµοια κατανοµή των
αποτελεσµάτων όπως προηγουµένως. Ειδικότερα, στις έρευνες των Moeller et al.
(2005), Andrade et al. (2001) και Eckbo (1983) αναδεικνύονται θετικά ποσοστά έως
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1.2% χωρίς να είναι στατιστικά έγκυρα, ενώ τα αρνητικά ποσοστά που φανερώνονται
στις έρευνες των Martίnez-Jerez (2002), Andrade et al. (2001), Mulherin and Boone
(2000), Mitchell and Lehn (1990) και Morck et al. (1989) φτάνουν έως -2.9%. Αξίζει
πάντως να σηµειωθεί πως η πλειοψηφία των αποτελεσµάτων, ανεξαρτήτως
κατεύθυνσης, βρίσκεται πολύ κοντά στο µηδέν.
Πολλοί ερευνητές επιλέγουν να εφαρµόσουν βραχυπρόθεσµα χρονικά
παράθυρα µε διάρκεια από πέντε έως 100 ηµέρες, βάσει της ηµεροµηνίας
ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς. Λαµβάνοντας υπόψη τις έρευνες των
DeLong (2001), Schwert (2000), Walker (2000), Loderer and Martin (1990), Mitchell
and Lehn (1990), Travlos (1987), Varaiya and Ferris (1987), Dennis and McConnell
(1986), Eckbo (1983) και Asquith and Kim (1982) παρατηρείται πως τα ποσοστά των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων κυµαίνονται σε µεγαλύτερο εύρος τιµών απ’ ότι
σηµειώθηκε έως τώρα και συγκεκριµένα από -3.9% έως 3.2%. Επιπλέον, αξίζει να
σηµειωθεί πως η µειοψηφία των εν λόγω ποσοστών βρίσκεται κοντά στο µηδέν, ενώ
πολλά από αυτά έχουν στατιστική σηµαντικότητα.
Σε αρκετές εµπειρικές έρευνες το χρονικό παράθυρο εκτίµησης των
αποτελεσµάτων τελειώνει µε βάση είτε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης-εξαγοράς
είτε την εγκατάλειψή της είτε την τελευταία πρόταση συνένωσης. Η ολοκλήρωση της
συγχώνευσης-εξαγοράς αποτελεί ένα δυσάρεστο γεγονός για τους µετόχους των
εταιριών-αγοραστών, καθώς όλες οι εµπειρικές έρευνες καταγράφουν αρνητικά
ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων (Andrade et al., 2001; Healy et al.,
1992; Servaes, 1991; Asquith, 1983). Η µη ολοκλήρωση της εταιρικής συνένωσης
συνεπάγεται µεγάλες απώλειες για τις εταιρίες-αγοραστές, καθώς οι Asquith (1983)
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και Dodd (1980) αναδεικνύουν όµοιο ποσοστό της τάξης του -5.5%27. Αρνητικά
ποσοστά, λίγο κάτω από -1%, υφίστανται για τις εταιρίες-αγοραστές και στην
περίπτωση που πραγµατοποιούν πολλές προτάσεις συνένωσης προς τις εταιρίεςστόχους, σύµφωνα µε τους Frank et al. (1991) και Servaes (1991).

4.10.3 Διαχρονική εξέλιξη του
συγχωνεύσεων-εξαγορών

οικονοµικού

αντίκτυπου

των

Εκτός από το χρονικό παράθυρο, ένα άλλο κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης
των εµπειρικών ερευνών είναι η χρονική περίοδος συλλογής των υπό εξέταση
δειγµάτων. Στην τελευταία δεκαετία του περασµένου αιώνα οι αποδόσεις των
εταιριών-αγοραστών κυµαίνονται από -2.9% έως 1.8% σε βραχυπρόθεσµα χρονικά
παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών, σύµφωνα µε τους Moeller et al. (2005), Fuller et
al. (2002), Martίnez-Jerez (2002), Andrade et al. (2001), DeLong (2001) και
Mulherin and Boone (2000). Για την δεκαετία του 1980 όλες οι εµπειρικές έρευνες,
µε εξαίρεση αυτή των Moeller et al. (2005), εµφανίζουν αρνητικά αποτελέσµατα, εκ
των οποίων τα περισσότερα καταγράφονται µεταξύ -1% και -3.4%. Επίσης, για τη
δεκαετία του 1970 οι έρευνες των Andrade et al. (2001), Kaplan and Weisbach
(1992), Frank et al.(1991), Asquith et al. (1990), Travlos (1987), Varaiya and Ferris
(1987) και Dodd (1980) εµφανίζουν αρνητικά ποσοστά, ενώ µόνο οι Servaes (1991)
και Malatesta (1983) παρουσιάζουν θετικά ποσοστά της τάξης του 0.5% και 0.9%,
αντίστοιχα.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε τη διαχρονική εξέλιξη του
φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών είναι πως σε όλες τις εµπειρικές έρευνες

27
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο Dodd (1980) εφαρµόζει µεγαλύτερης διάρκειας χρονικό παράθυρο απ’ ότι ο
Asquith (1983).
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όπου η χρονική περίοδος συλλογής των εξεταζόµενων δειγµάτων ξεκινάει είτε έως τα
µέσα της δεκαετίας του 1960 είτε προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 και
τερµατίζεται

αρκετά

χρόνια

µετά

(έπειτα

από

14

χρόνια

τουλάχιστον),

αναδεικνύονται θετικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές, σύµφωνα µε τους
Maquieira et al. (1998), Loderer and Martin (1990), Frank and Harris (1989), Dennis
and McConnell (1986), Asquith (1983), Asquith and Kim (1982), Asquith et al.
(1983), Eckbo (1983), Eger (1983) και Weir (1983). Κατά συνέπεια θα µπορούσε να
αναπτυχθεί η άποψη πως τα θετικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του τρίτου κύµατος συγχωνεύσεων-εξαγορών, το
οποίο έλαβε χώρα από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 και διήρκησε έως το 1969.
Στη συνέχεια και για τις επόµενες δύο δεκαετίες ο οικονοµικός αντίκτυπος των
εταιρικών συνενώσεων καταγράφεται αρνητικός για τις υπό εξέταση εταιρίες. Τέλος,
για την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, όπου εντοπίζεται το τελευταίο (πέµπτο)
κύµα συγχωνεύσεων-εξαγορών, δεν καθίσταται εφικτή η διαµόρφωση µιας
συγκεκριµένης εικόνας.
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4.10.4 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των επιθετικών εξαγορών στις εταιρίεςαγοραστές των ΗΠΑ

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των
επιθετικών εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ καταγράφονται στον
παρακάτω Πίνακα 4-10.

Πίνακας 4-10 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των επιθετικών εξαγορών
στις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ

Συγγραφείς
(1)
Asquith et al.
(1990)

Bradley
(1980)1

Bradley et al.
(1988)

Bradley et al.
(1983)

Περίοδος
δείγµατος
(2)
1973-83

1962-77

1963-84

1963-80

Σωρευτικές µη
οµαλές αποδόσεις
(3)
Σύνολο
0.20% (0.43)
Μετρητά
1.21%* (1.94)
Ολοκληρωµένες
(µετρητά)
4%
4.36%* (2.67)
Μη ολοκληρωµένες
-2.96% (-1.31)
Σύνολο
0.97%* (2.61)
Μία εταιρίααγοραστής
2.0%* (4.11)
Πολλές εταιρίεςαγοραστές
-1.33% (-1.44%)
Μη ολοκληρωµένες
2.32%* (1.98)
-2.96**% (2.72)
-0.64% (-0.40)
Εξαγορά εταιρίαςστόχου
-8.43%* (2.23)
Μη εξαγορά
εταιρίας-στόχου
1.23% (0.19)
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Μέγεθος
δείγµατος
(4)

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

34
(-1,0)
19
88
(-2,2)
(-20,20)
46
(-20,20)
236
(47%)
163

(-5,5)2

73
94

(-20,1)
(2,20)
(-20,20)

67
(-20,160)
27
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Byrd and
Hickman
(1992)
Dodd and
Ruback (1977)

Frank and
Harris (1989)

Jarrell and
Bradley (1980)

1980-87

1958-75

1955-85

124

164
(54%)
(52%)

1962-85

1.14%* (2.49)
2.04%* (3.31)

405

1962-70

4.40%* (4.02)
4.95%* (3.52)

106

1.22%* (2.12)
2.21%* (2.87)

140

1956-74

-1.10% (-1.54)
-0.04% (-0.04)
Μετρητά
5.20%*
10.62%

[0]

[0]
[-4,1]
[-4,1]

88

1981-85

(-1,0)

48

6.66%*

1971-80

Smith and Kim
(1994)

Ολοκληρωµένες
2.83%* (2.16)
Μη ολοκληρωµένες
0.58% (1.19)
Σύνολο
1.0%
0.7%
Μία εταιρίααγοραστής
0.7%
Πολλές εταιρίεςαγοραστές
-0.2%

128

1962-77

Jarrell and
Poulsen (1987)

Kummer and
Hoffmeister
(1978)
Lang et al.
(1989)
Leeth and Borg
(2000)
Loderer and
Martin (1990)
Servaes
(1991)

-1.23%* (-6.78)

(-40,20)

(-10,5)
(-10,20)

159
17

[0]
[-1,1]

87

(-5,5)

1968-86

0.1% (0.09)

1919-30

-3.62% (-1.13)

1966-84

0.52% (1.24)

1972-87

-4.71% (0.11)

77

(-1,τέλος)3

1980-86

Ολοκληρωµένες και
µη
0.67% (0.34)
0.50% (0.34)
-0.23%* (-2.82)
2.76%* (3.22)

177
(51%)
(49%)
(46%)
(59%)

(-60,-6)
(-5,5)4
(-1,0)
(6,60)
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(46%)
274
(49%)

[0, τέλος]
(-5,0)
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Travlos (1987)

Walker
(2000)

1972-81

1980-96

Μετρητά
-0.96%
0.01%
Μετοχές &
Μετρητά
-7.27%
-4.11%*
0.51% (0.62)

36
5

48 (46%)

(-5,5)
(-1,0)

(-2,2)

1

Οι επιθετικές εξαγορές έγιναν µε αποκλειστική χρήση µετρητών.
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση επιθετικής
εξαγοράς.
3
Το τέλος του εν λόγω χρονικού παραθύρου είναι η πρώτη ηµέρα µεταξύ της εξόδου της εταιρίαςστόχος από το χρηµατιστήριο και της αποδοχής της πρότασης εξαγοράς.
4
Το χρονικό παράθυρο τελειώνει πέντε ηµέρες έπειτα από την τελευταία πρόταση επιθετικής
εξαγοράς.
Tα ποσοστά που συµβολίζονται µε * είναι στατιστικά έγκυρα
2

Όπως και στην περίπτωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών έτσι και στις
επιθετικές εξαγορές, τα χρονικά διαστήµατα συλλογής των υπό εξέταση δειγµάτων σε
όλες τις εµπειρικές έρευνες, µε εξαίρεση αυτήν των Leeth and Borg (2000),
εντοπίζονται στο δεύτερο µισό του περασµένου αιώνα. Το φαινόµενο των επιθετικών
εξαγορών αποτελεί µια υποκατηγορία εταιρικών συνενώσεων, που πραγµατοποιείται
σε αρκετά πιο περιορισµένη έκταση σε σχέση µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές. Το
γεγονός αυτό συνεπάγεται αφενός µικρότερο αριθµό εµπειρικών ερευνών και
αφετέρου περιορισµένο µέγεθος δειγµάτων.
Σε αντίθεση µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές όπου παρατηρήθηκε υψηλή
διασπορά αποτελεσµάτων για τις εταιρίες-αγοραστές, στην περίπτωση των
επιθετικών εξαγορών µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η εµφάνιση αρνητικών αποδόσεων
για τις υπό εξέταση εταιρίες, οπότε µειώνεται και η αβεβαιότητα κατά τη
διαµόρφωση συµπερασµάτων. Τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων για τις
εταιρίες-αγοραστές κυµαίνονται από -8.5% (Bradley et al., 1983) έως 11% (Kummer
and Hoffmeister, 1978), ωστόσο στην πλειοψηφία των εµπειρικών ερευνών τα
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αποτελέσµατα καταγράφονται θετικά. Μάλιστα, πολλά από τα θετικά ποσοστά
αποδόσεων εµφανίζουν στατιστική εγκυρότητα. Παράλληλα, τα ποσοστά των
εταιριών-αγοραστών που εµφανίζουν θετικά ποσοστά αποδόσεων εµφανίζονται
κοντά και γύρω από το 50% του συνόλου (Leeth and Borg, 2000; Walker, 2000;
Smith and Kim, 1994; Loderer and Martin, 1990; Frank and Harris, 1989; Bradley et
al., 1988).
Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών σε βραχυπρόθεσµα χρονικά
παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών (από δύο έως δεκαέξι), βάσει της ηµεροµηνίας
ανακοίνωσης των επιθετικών εξαγορών, καταδεικνύουν αύξηση της µετοχικής αξίας
των εταιριών-αγοραστών. Στις περισσότερες έρευνες τα ποσοστά καταγράφονται
θετικά έως και 4% (Jarrell and Poulsen, 1987; Bradley, 1980), ενώ αρνητικά
αποτελέσµατα καταγράφονται µόνο στις έρευνες των Smith and Kim28 (1994), Byrd
and Hickman (1992) και Travlos (1987). Το ίδιο συµπέρασµα διαµορφώνεται και
όταν διευρύνεται η χρονική διάρκεια αξιολόγησης είτε σε πολλές ηµέρες
(περισσότερες από τριάντα) είτε σε λίγους µήνες (από ένα έως τρεις). Έτσι λοιπόν, µε
εξαίρεση τις έρευνες των Leeth and Borg (2000), Bradley et al. (1983) και Servaes
(1991), στις έρευνες των Smith and Kim (1994), Frank and Harris (1989), Bradley
(1988;1980), Jarrell and Poulsen (1987), Jarrell and Bradley (1980), Kummer and
Hoffmeister (1978) και Dodd and Ruback (1977) τα ποσοστά αποδόσεων
εµφανίζονται θετικά. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί πως στις έρευνες των Jarrell and
Poulsen (1987), Jarrell and Bradley (1980) και Kummer and Hoffmeister (1978) τα
θετικά ποσοστά αγγίζουν ή ξεπερνάνε το 5%.

28

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην εν λόγω έρευνα το αρνητικό ποσοστό εµφανίζεται µόνο στο χρονικό
παράθυρο διάρκειας δύο ηµερών (-1,0), ενώ σε χρονικά παράθυρα µεγαλύτερης διάρκειας τα ποσοστά
εµφανίζονται θετικά.
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Αξιολογώντας τη διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου των επιθετικών
εξαγορών, παρατηρείται πως στο σύνολο των εµπειρικών ερευνών καταγράφονται
θετικά και στατιστικά έγκυρα ποσοστά αποδόσεων για τις εταιρίες-αγοραστές έως τις
αρχές της δεκαετίας του 1970 (Jarrell and Poulsen, 1987; Bradley, 1980; Jarrell and
Bradley, 1980; Kummer and Hoffmeister, 1978; Dodd and Ruback, 1977). Μάλιστα,
τα εν λόγω ποσοστά βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς κυµαίνονται από 3% έως
11%. Τα αρνητικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές εµφανίζονται, κατά
κύριο λόγο, από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 έως και την επόµενη δεκαετία,
σύµφωνα µε τις έρευνες των Smith and Kim (1994), Byrd and Hickman (1992),
Servaes (1991), Jarrell and Poulsen (1987) και Travlos (1987). Ωστόσο, στις έρευνες
των Walker (2000), Asquith et al. (1990), Loderer and Martin (1990) και Jarrell and
Poulsen (1987), όπου το χρονικό διάστηµα δειγµατοληψίας εµπίπτει στην εν λόγω
χρονική περίοδο, αναδεικνύονται θετικά αποτελέσµατα έως 2%. Κατά συνέπεια, αν
και δεν µπορεί να σχηµατισθεί ένα σαφές συµπέρασµα για το τελευταίο τέταρτο του
περασµένου αιώνα, είναι προφανές πως οι αποδόσεις των εταιριών-αγοραστών
καταγράφουν µια πτωτική πορεία στην διάρκεια των χρόνων, χωρίς ωστόσο αυτό να
σηµαίνει πως παγιώνονται σε αρνητικά επίπεδα.
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4.10.4.1 Οι συνέπειες του µέσου χρηµατοδότησης για τις εταιρίεςαγοραστές

Σε πολλές εµπειρικές έρευνες τα αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων-εξαγορών
για τις εταιρίες-αγοραστές διαχωρίζονται µε βάση το µέσο που χρησιµοποιείται για
την ολοκλήρωση της συνένωσης. Η δυνατότητα που έχουν οι εταιρίες-αγοραστές για
την εξαγορά µιας άλλης εταιρίας είναι να χρησιµοποιήσουν είτε µετρητά είτε µετοχές
είτε συνδυασµό των δύο29. Στις περισσότερες εµπειρικές έρευνες κριτήριο
διαφοροποίησης αποτελεί η αποκλειστική χρήση του ενός µέσου, ωστόσο σε κάποιες
περιπτώσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ταυτόχρονη
χρήση των δύο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών για τις
εταιρίες-αγοραστές τόσο στην περίπτωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών όσο και των
επιθετικών εξαγορών, είναι σαφές πως το µέσο που χρησιµοποιείται στις εταιρικές
συνενώσεις αποτελεί σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του οικονοµικού
αντίκτυπου για τις υπό εξέταση εταιρίες. Η χρήση µετοχών συνεπάγεται αρνητικά
ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων που κυµαίνονται από -1% έως -6%30, σύµφωνα µε
τις έρευνες των Fuller et al. (2002), Andrade et al. (2001), Leeth and Borg (2000),
Walker (2000), Frank et al. (1991), Servaes (1991), Asquith et al. (1990) και Travlos
(1987). Αντιθέτως όταν το µέσο που χρησιµοποιείται είναι µετρητά, τα αποτελέσµατα
για

τις

εταιρίες-αγοραστές

καταγράφονται

θετικά,

όπως

φανερώνουν

οι

προαναφερθείσες έρευνες καθώς και αυτές των Bradley (1980) και Kummer and
Hoffmeister (1978). Οι θετικές αποδόσεις ξεκινάνε από ποσοστά της τάξης του 0.5%

29
Σε αρκετές εµπειρικές έρευνες γίνεται επιπλέον διάκριση αναφορικά µε το είδος των µετοχών που
χρησιµοποιούνται και τους συνδυασµούς µετρητών και µετοχών.
30
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Fuller et al. (2002), αναφορικά µε την εξαγορά εισηγµένων και µη
εταιρών-στόχων. Στην περίπτωση των εισηγµένων εταιριών-στόχων τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά.
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και αγγίζουν το 11%, ενώ τα περισσότερα από αυτά παρουσιάζουν στατιστική
εγκυρότητα. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από το
συνδυασµό µετρητών και µετοχών, ωστόσο δεν είναι εφικτό να σχηµατισθεί ένα
ξεκάθαρο συµπέρασµα, µιας και τα ποσοστά που καταγράφονται κυµαίνονται από
-7% έως 2%. Θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να υποστηριχθεί πως τα ρνητικά ποσοστά
οφείλονται στη χρήση µετοχών, ωστόσο δεν είναι γνωστή η αναλογία του κάθε µέσου
στα εξεταζόµενα δείγµατα.
Η αιτιολόγηση των αρνητικών αποδόσεων στις εταιρίες-αγοραστές που
χρησιµοποιούνται µετοχές, βασίζεται στον οικονοµικό αντίκτυπο που συνεπάγεται η
ανακοίνωση έκδοσης νέων µετοχών. Η ανακοίνωση µια συγχώνευσης-εξαγοράς,
συνίσταται στην ταυτόχρονη πληροφόρηση αναφορικά µε µια νέα επένδυση και µε
τον τρόπο χρηµατοδότησής της. Σύµφωνα, µάλιστα, µε αρκετούς συγγραφείς όπως οι
Elsas et al. (2006), οι επενδυτικές αποφάσεις και ο τρόπος χρηµατοδότησής τους δεν
θα πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εταιρίες
προχωρούν σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου η αγορά αντιδρά αρνητικά, καθώς τα
αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών καταγράφουν αρνητικά ποσοστά µη οµαλών
αποδόσεων έως και -3% κατά το χρόνο ανακοίνωσης µιας νέας έκδοσης (Eckbo and
Masulis, 1995; Myers and Majluf, 1984). Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση µιας
συγχώνευσης-εξαγοράς υπολογίζεται ο οικονοµικός αντίκτυπος όχι µόνο της
εταιρικής συνένωσης, αλλά και του µέσου που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίησή
της, καθώς κάθε εταιρική απόφαση στρατηγικού χαρακτήρα αποτελεί µια επενδυτική
απόφαση κατανοµής των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων (Datta et al., 1992). Έτσι
λοιπόν, καθίσταται ανέφικτη η αποµόνωση των συνεπειών που απορρέουν για τις
εταιρίες-αγοραστές κατά τη δηµόσια ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών, ενώ
τα αρνητικά αποτελέσµατα θεωρείται ότι οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στον τρόπο
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χρηµατοδότησης της επενδυτικής απόφασης (Kaplan, 2006; Andrade et al., 2001;
Asquith et al., 1990).
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί πως τα αρνητικά αποτελέσµατα για τις
εταιρίες-αγοραστές από τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν
µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στον τρόπο χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα
στη χρήση µετοχών, καθώς αρνητικά ποσοστά εµφανίζονται και σε άλλες
περιπτώσεις, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται µια διακύµανση των αρνητικών
ποσοστών που καταγράφονται στις συνενώσεις που χρησιµοποιούνται µετοχές κατά
τη διάρκεια των χρόνων. Η εµφάνιση θετικών ή αρνητικών ποσοστών αποδόσεων δεν
µπορεί να αποδοθεί σε µία µόνο παράµετρο, ακόµη και εάν η σηµαντικότητα της εν
λόγω παραµέτρου αποδεικνύεται εµπειρικά πως είναι υψηλή. Ο εντοπισµός των
αιτιών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές έχει αποτελέσει
ευρύ πεδίο έρευνας και πολλές από τις απόψεις που έχουν αναπτυχθεί
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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4.10.5 Αιτιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν για τις εταιρίεςαγοραστές των ΗΠΑ

Με σκοπό την αιτιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν για τις
εταιρίες-αγοραστές, έχουν προταθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Σε αρκετές
περιπτώσεις παρατηρείται σύµπνοια απόψεων, ωστόσο κάποιες φορές οι γνώµες
διίστανται. Οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι αµοιβαίως
αποκλειόµενες και διαφορετικές αιτιάσεις ενδεχοµένως να υπάρχουν ταυτόχρονα σε
αρκετές περιπτώσεις. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι πολλές και
διαφορετικές απόψεις που έχουν αναπτυχθεί από ερευνητές του φαινοµένου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Ο τρόπος προσέγγισης των εταιριών-στόχων από τις εταιρίες-αγοραστές
φαίνεται πως επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα για τις τελευταίες,
όπως προκύπτει µε σαφήνεια από την ανάλυση των εµπειρικών ερευνών στα
προηγούµενα κεφάλαια. Ωστόσο, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία προσέγγισης των
εταιριών-στόχων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα κίνητρα των εταιριώναγοραστών. Ένα βασικό κίνητρο που ωθεί τις εταιρίες-αγοραστές σε επιθετικές
εξαγορές είναι η απόκτηση εταιριών που υπό-αποδίδουν, καθώς πιστεύεται πως µε
σωστή διαχείριση µπορούν να αποκοµίσουν σηµαντικά κέρδη. Στην περίπτωση αυτήν
ο οικονοµικός αντίκτυπος που απορρέει για τις εταιρίες-αγοραστές καταγράφεται
θετικός. Από την άλλη µεριά, όταν οι επιθετικές εξαγορές συµβαίνουν εξαιτίας
υπερβολικής

περηφάνιας

ή

αυτοπεποίθησης

των

διοικητικών

στελεχών

καταβάλλονται πολύ υψηλές υπεραξίες για την εξαγορά των εταιριών-στόχων, µε
συνέπεια την εµφάνιση αρνητικών αποτελεσµάτων για τις εταιρίες-αγοραστές.
Γενικότερα, η περηφάνια και η υπερβολική αυτοπεποίθηση των διοικητικών
στελεχών (hybris hypothesis), που αναπτύχθηκε αρχικά από τον Roll (1986), οδηγεί
Σελίδα 205 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

σε συγχωνεύσεις-εξαγορές που µειώνουν σηµαντικά τη µετοχική αξία των εταιριώναγοραστών. Μάλιστα, παρατηρείται µια γενική οµοφωνία µεταξύ των ερευνών
αναφορικά µε τα αρνητικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές, τα οποία
παραµένουν απογοητευτικά έως και τρία χρόνια έπειτα από την ολοκλήρωση της
εταιρικής συνένωσης (Sirower, 1994; Agrawal et al., 1992; Morck et al., 1989;
Bradley et al., 1988; Magenheim and Mueller, 1980). Παράλληλα, υποστηρίζεται πως
η αλαζονεία των διοικητικών στελεχών σχετίζεται σε αναλογία µε το ύψος της
προσφερόµενης υπεραξίας στους µετόχους της εταιρίας-στόχου. Συµπερασµατικά,
όσο πιο έντονο είναι το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης των στελεχών και µεγαλύτερη η
υπεραξία, τόσο µεγαλύτερη είναι η ζηµιά για τους µετόχους των εταιριών-αγοραστών
(Hayward and Hambrick, 1997).
Παράλληλα, τα διοικητικά στελέχη αν και γνωρίζουν τα αρνητικά
αποτελέσµατα που απορρέουν από πολλές εταιρικές συνενώσεις, πιστεύουν πως
έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και µπορούν να τα αποφύγουν. Παρόλα
αυτά, σε πολλές εταιρίες οι οποίες πραγµατοποιούν ένα σηµαντικό αριθµό
συγχωνεύσεων-εξαγορών παρατηρούνται αρνητικά αποτελέσµατα περιοδικά και όχι
µόνο στις αρχικές συνενώσεις. Επιπρόσθετα, η τάση των στελεχών για συγχωνεύσειςεξαγορές, συχνά, υποστηρίζεται από διαφόρους συµµετέχοντες στην αγορά
(αναλυτές, σύµβουλοι, τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι), καθώς η εν λόγω
δραστηριότητα συνεπάγεται σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για πολλές κατηγορίες
επαγγελµάτων. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υψηλή διασπορά
των µετοχών των εισηγµένων εταιριών που παρατηρείται, κυρίως, στις ΗΠΑ, µε
αποτέλεσµα τα στελέχη των επιχειρήσεων να δρουν ανεξέλεγκτα, καθώς ο
διοικητικός έλεγχος από τους (µικρο)επενδυτές είναι υψηλού κόστους και
χρονοβόρος (free-rider problem).
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Αναφορικά

µε

την

υποκατηγορία

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

οι

συσχετισµένες περιπτώσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε σκοπό την πραγµάτωση
συνεργιών µεταξύ των δύο συναλλασσόµενων εταιριών, επιφέρουν θετικά
αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές, σε αντίθεση µε τις ασυσχέτιστες ή
διαγώνιες συνενώσεις, σύµφωνα µε τους Walker (2000), Maquieiraet al. (1998), Datta
et al. (1992) και Morck et al. (1989). Επίσης, η υλοποίηση εταιρικών συνενώσεων
βάσει στρατηγικών κινήτρων, όπως η αύξηση του µεριδίου αγοράς και η ανάπτυξη
και η εξασφάλιση πόρων-πηγών, συνεπάγεται αρνητικά ποσοστά αποδόσεων για τις
υπό εξέταση εταιρίες.
Οι Jensen and Ruback (1983) είναι οι πρώτοι συγγραφείς που χαρακτήρισαν
το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών ως µια ‘αγορά για την απόκτηση του
εταιρικού ελέγχου’ (market for corporate control). Στα πλαίσια αυτής της ‘αγοράς’
είναι επόµενο, σε αρκετές περιπτώσεις, να παρατηρείται ένας έντονος ανταγωνισµός
µεταξύ των εταιριών-αγοραστών για την απόκτηση των εταιριών-στόχων, οι
συνέπειες του οποίου είναι ευµενείς για τις τελευταίες και αρνητικές για τις πρώτες
(Andrade et al., 2001; Datta et al., 1992). Το τίµηµα που προσφέρεται στις εταιρίεςστόχους συνεχώς αυξάνεται καθώς εµφανίζονται νέες προτάσεις, ενώ ο τελικός
νικητής είναι η εταιρία-αγοραστής που έχει υπερεκτιµήσει κατά το µέγιστο βαθµό την
αξία της εταιρίας που εξαγοράζει, µε συνέπεια την εµφάνιση αρνητικών ποσοστών
αποδόσεων. Η συγκεκριµένη θεωρία (‘The Winner’s Curse’) αναπτύχθηκε από τους
Varaiya and Ferris (1987), ενώ τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στις έρευνες
των Frank et al. (1991), Servaes (1991), Frank and Harris (1989) και Bradley et al.
(1988) επιβεβαιώνουν εµπειρικά την εν λόγω θεωρία. Συµπληρωµατικά, στην
προαναφερθείσα θεωρία µπορεί να αναφερθεί και η άποψη των Jarrell et al. (1988),
οι οποίοι επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα των αµυντικών τακτικών που έχουν στη
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διάθεσή τους οι εταιρίες-στόχοι. Η εφαρµογή των εν λόγω τακτικών αυξάνουν το
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συνένωσης και ταυτόχρονα δίνεται η
δυνατότητα υποβολής νέων προτάσεων εξαγοράς από άλλες εταιρίες-αγοραστές, οι
οποίες πλειοδοτούν για την απόκτηση µιας εταιρίας-στόχου.
Οι Moeller et al. (2005) και Fuller et al. (2002) υποστηρίζουν πως τα
αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές επηρεάζονται
από το είδος των εταιριών-στόχων. Συγκεκριµένα, οι συνενώσεις µε ιδιωτικές και
θυγατρικές εταιρίες, εµφανίζονται ως οι πιο συµφέρουσες, ενώ αντίθετα οι πιο
ζηµιογόνες είναι αυτές µε εισηγµένες εταιρίες-στόχους. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στη δυσκολία µεταβίβασης που υπάρχει για τις πρώτες, οπότε το ενδιαφέρον που
υπάρχει για την εξαγορά τους είναι µικρό σε σχέση µε τις εταιρίες που
διαπραγµατεύονται στη χρηµατιστηριακή αγορά (Koeplin et al., 2000). Αντιθέτως, οι
εισηγµένες εταιρίες µπορούν να εξαγορασθούν ευκολότερα και από τον οποιοδήποτε.
Επίσης, η αξία των εισηγµένων εταιριών διαµορφώνεται στη χρηµατιστηριακή αγορά
και το τίµηµα που θα πρέπει να καταβληθεί θα πρέπει να υπερβαίνει τη
χρηµατιστηριακή τους αξία. Για τις υπόλοιπες εταιρίες (εκτός χρηµατιστηρίου) δεν
υπάρχει ένας µηχανισµός προσδιορισµού αγοραίας αξίας, οπότε το τίµηµα που
καταβάλλεται ενδέχεται να είναι χαµηλότερο της πραγµατικής τους αξίας.
Επιπρόσθετα, οι εισηγµένες εταιρίες-στόχοι, σε αντίθεση µε τις ιδιωτικές εταιρίες,
πολλές φορές γίνονται αντικείµενο πλειοδοσίας από δύο ή περισσότερες υποψήφιες
εταιρίες που επιθυµούν να τις εξαγοράσουν, µε συνέπεια την εµφάνιση των
αποτελεσµάτων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.
Αν και για τις περισσότερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί υπάρχει σχετική
οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε το πως αυτές επηρεάζουν τα
αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές, στην περίπτωση που λαµβάνεται υπόψη το
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µέγεθος των εταιρών-στόχων συγκριτικά µε αυτό των εταιριών-αγοραστών, οι
απόψεις αποκλίνουν31. Σύµφωνα µε τους Fuller et al. (2002) όσο µεγαλύτερο είναι το
σχετικό µέγεθος των εταιριών-στόχων τόσο υψηλότερες είναι οι ζηµιές για τις
εταιρίες-αγοραστές, καθώς οι εταιρίες-στόχοι αφενός έχουν ισχυρή διαπραγµατευτική
δύναµη και αφετέρου δεν µπορούν να ενσωµατωθούν άµεσα και αποτελεσµατικά από
τις εταιρίες-αγοραστές. Αντιθέτως, οι Tuch and O’Sullivan (2007), Jarrell and
Poulsen (1989) και Asquith et al. (1983)32 υποστηρίζουν πως η συνένωση µε εταιρίεςστόχους µεγάλου µεγέθους σε σχέση µε το µέγεθος των εταιριών-αγοραστών
συνεπάγεται θετικές συνέπειες για τις τελευταίες. Ωστόσο, υπάρχει και µια τρίτη
άποψη που εκφράζεται από τους Franks and Harris (1989), σύµφωνα µε την οποία το
µέγεθος των συναλλασσόµενων εταιριών αφήνει ανεπηρέαστα τα αποτελέσµατα.
Αρκετοί συγγραφείς, όπως οι Fuller et al. (2002), Jensen and Ruback (1983),
και Schipper and Thompson (1983) υποστηρίζουν πως πολλές εταιρίες-αγοραστές
πραγµατοποιούν

σηµαντικό

αριθµό

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

βάσει

ενός

γενικότερου πλάνου επέκτασης µε αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
αξιολογείται και να λαµβάνεται υπόψη η αντίδραση της αγοράς κατά το χρόνο
ανακοίνωσης του συγκεκριµένου σχεδίου και όχι σε κάθε εταιρική συνένωση
ξεχωριστά. Μη οµαλές αποδόσεις αναµένεται να εµφανισθούν είτε όταν κάποια
συγχώνευση-εξαγορά αποτελεί απρόσµενο γεγονός και δεν εντάσσεται στο
γενικότερο πλάνο εταιρικών συνενώσεων είτε στην περίπτωση που προκύπτουν
πρόσθετα οφέλη (ή ζηµίες) από κάποια συγκεκριµένη συγχώνευση-εξαγορά. Θα
πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί πως αν και η συγκεκριµένη άποψη είναι ευρέως
αποδεκτή, εντούτοις δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί εµπειρικά, καθώς δεν µπορεί

31

Το µέγεθος µιας εταιρίας προσδιορίζεται µε βάση τη χρηµατιστηριακή της αξία (χρηµατιστηριακή
κεφαλαιοποίηση).
32
Αξίζει να σηµειωθεί πως διάφοροι συγγραφείς όπως οι Bruner (2001) και Jensen and Ruback (1983)
υιοθετούν την άποψη των Asquith et al. (1983).
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να προσδιορισθεί µε ακρίβεια ο χρόνος δηµοσιοποίησης ενός τέτοιου εταιρικού
πλάνου, ενώ παράλληλα οι εταιρίες σπάνια ανακοινώνουν τέτοιου είδους στρατηγικές
αποφάσεις.
Σύµφωνα µε τους Tichy et al. (2001) ένας σηµαντικός παράγοντας
διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων για τις εταιρίες-αγοραστές αποτελούν οι τάσεις και
τα δεδοµένα που υπάρχουν σε κάθε χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τα οποία ασκείται
η εταιρική διακυβέρνηση εκ µέρους των διοικητικών στελεχών. Παλαιότερα το
κίνητρο της διαφοροποίησης αποτέλεσε την αιτία για την εµφάνιση του τρίτου
κύµατος συγχωνεύσεων-εξαγορών (1955-69), ενώ το ακριβώς αντίθετο κίνητρο
οδήγησε στο τέταρτο κύµα εταιρικών συνενώσεων (1981-90). Στη σηµερινή εποχή οι
εταιρίες αισθάνονται την ανάγκη αφενός για δραστηριοποίηση σε παγκόσµιο επίπεδο
και αφετέρου για την απόκτηση ολοένα και µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς. Κατά
συνέπεια, για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταιρίες επιλέγουν να
δραστηριοποιούνται σε συγχωνεύσεις-εξαγορές, χωρίς ωστόσο να αξιολογούν τις
ουσιαστικές-οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν για τους µετόχους τους από τη εν
λόγω δραστηριότητα.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθούν κάποιες σηµαντικές µεθοδολογικές
αδυναµίες που υπάρχουν κατά την εκτίµηση του οικονοµικού αντίκτυπου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές. Μία από αυτές σχετίζεται µε το
σύντοµο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την πλήρη απορρόφηση των συνεπειών
που απορρέουν από την ανακοίνωση των εταιρικών συνενώσεων, όπως επιτάσσει η
θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών. Στο βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα των
περισσότερων εµπειρικών ερευνών, ενδεχοµένως, να µην είναι εφικτή η πλήρης
ενσωµάτωση των ωφελειών που θα προκύψουν από µια εταιρική συνένωση, καθώς οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές

αποτελούν

αποφάσεις
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αναµένεται να έχουν ποικιλόµορφα αποτελέσµατα στο µέλλον (King et al., 2004).
Επιπλέον, η συλλογή µεγάλων δειγµάτων µε τη συµµετοχή περιπτώσεων µε εντελώς
διαφορετικά

χαρακτηριστικά

καθιστά

επισφαλή

την

εξαγωγή

γενικών

συµπερασµάτων (Andrade et al., 2001). Μια τρίτη αδυναµία έχει να κάνει µε την
στατιστική εγκυρότητα των παραµέτρων των µοντέλων που χρησιµοποιούνται σαν
βάση αξιολόγησης. Για τον ακριβή προσδιορισµό αναµενόµενων (οµαλών)
αποδόσεων από οποιοδήποτε µοντέλο, οι εταιρίες-αγοραστές δεν θα πρέπει να
πραγµατοποιούν πολλές συγχωνεύσεις-εξαγορές σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάτι
που, συχνά, παραβιάζεται (Lubatkin, 1983). Μια τελευταία αδυναµία συνίσταται στη
δυνατότητα αποµόνωσης και κατόπιν αξιολόγησης των συνεπειών που προκύπτουν
κατά

το

χρόνο

ανακοίνωσης

µιας

συγχώνευσης-εξαγοράς,

καθώς,

συχνά,

εµπεριέχονται περισσότερες από µία πληροφορίες. Ειδικότερα, στην περίπτωση των
µεγάλων εταιριών καθηµερινά έρχεται στην επιφάνεια ένας µεγάλος όγκος
πληροφοριών (Moeller et al, 2005). Το γεγονός αυτό περιορίζει το βαθµό εφαρµογής
της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών, µιας και είναι πιθανό διάφορα γεγονότα
να επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα.
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4.10.6 Συµπεράσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ

Ασφαλή συµπεράσµατα αναφορικά µε τις συνέπειες των συγχωνεύσεωνεξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ δύσκολα µπορούν να διαµορφωθούν.
Η κατηγοριοποίηση των εταιρικών συνενώσεων, µε κριτήριο τον τρόπο προσέγγισης
των εταιριών-στόχων, σε συγχωνεύσεις-εξαγορές και σε επιθετικές εξαγορές,
καταδεικνύει καλύτερα αποτελέσµατα για τις υπό εξέταση εταιρίες από τις δεύτερες,
ξεκαθαρίζοντας έτσι έως ένα βαθµό τη γενική εικόνα. Στην περίπτωση των
συγχωνεύσεων-εξαγορών η συγκεχυµένη εντύπωση διατηρείται σε όλα τα χρονικά
παράθυρα, ενώ η πλειοψηφία των µη οµαλών αποδόσεων εντοπίζεται κοντά στο
µηδέν χωρίς στατιστική σηµαντικότητα. Αντίθετα, στις επιθετικές εξαγορές τα
περισσότερα ποσοστά αποδόσεων καταγράφονται θετικά, εκ των οποίων πολλά είναι
στατιστικά έγκυρα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο υποκατηγοριών είναι η
ξεκάθαρα θετική εικόνα που παρατηρείται από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 έως
τα µέσα της δεκαετίας του 1970. Κατά το τελευταίο τέταρτο του περασµένου αιώνα
εµφανίζονται αρνητικά ποσοστά αποδόσεων, γεγονός που δυσχεραίνει το σαφή
προσδιορισµό των συνεπειών της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων-εξαγορών για
τις εταιρίες-αγοραστές.
Εκτός από τον τρόπο προσέγγισης των εταιριών-στόχων από τις εταιρίεςαγοραστές, κατά την αξιολόγηση του οικονοµικού αντίκτυπου µιας εταιρικής
συνένωσης

θα

πρέπει

να

λαµβάνονται

υπόψη,

ταυτοχρόνως,

διάφοροι

προσδιοριστικοί παράγοντες, όπως το µέσο χρηµατοδότησης, τα κίνητρα των
εταιριών-αγοραστών, το σχετικό µέγεθος και το είδος των εταιριών-στόχων, η
ύπαρξη ή όχι ανταγωνισµού µεταξύ υποψήφιων εταιριών-αγοραστών, καθώς και το
χρονικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η δραστηριότητα των
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συγχωνεύσεων-εξαγορών συνεπάγεται θετικό οικονοµικό αντίκτυπο για τις εταιρίεςαγοραστές των ΗΠΑ στη περίπτωση των επιθετικών εξαγορών, των συνενώσεων µε
τη χρήση µετρητών, των συσχετιζόµενων συγχωνεύσεων-εξαγορών και των
συνενώσεων που πραγµατοποιούνται βάσει ορθολογικών κινήτρων.
Παρόλο που οι εταιρίες-αγοραστές φαίνεται να επωφελούνται από τις
συγχωνεύσεις-εξαγορές σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η γενική εικόνα που
διαµορφώνεται από το σύνολο των εµπειρικών ερευνών δεν είναι ενθαρρυντική µιας
τέτοιας δραστηριότητας. Οι εταιρίες-αγοραστές στην καλύτερη περίπτωση κερδίζουν
οριακά θετικές αποδόσεις, ενώ η πλειοψηφία των ερευνών καταγράφει αρνητικά ή
ουδέτερα αποτελέσµατα. Εύλογα, λοιπόν, δηµιουργείται το ερώτηµα από πολλούς
ερευνητές για το πως δικαιολογείται ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός και
χρηµατικός όγκος των συγχωνεύσεων-εξαγορών στη διάρκεια των χρόνων.
Μονοσήµαντη άποψη δεν µπορεί να υπάρξει, καθώς η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα
προκύπτει βάσει της οπτικής γωνίας που προσεγγίζει κανείς το φαινόµενο των
εταιρικών συνενώσεων.
Σύµφωνα µε τους Andrade et al. (2001), Bruner (2001) και Weston et al.
(2001) οι εταιρίες-αγοραστές ναι µεν δεν εµφανίζουν πρόσθετα ποσοστά αποδόσεων,
ωστόσο οι αποδόσεις τους είναι οι αναµενόµενες µε βάση το επίπεδο κινδύνου τους
(µη-συστηµατικός κίνδυνος). Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί πως οι
περισσότερες εταιρικές αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα συνεπάγονται είτε
αρνητικά είτε, στην καλύτερη περίπτωση, οριακά θετικά αποτελέσµατα (Elsas et al,.
2006; Andrade et al., 2001). Καθίσταται, λοιπόν, προφανές πως η συστηµατική λήψη
αποφάσεων που να δηµιουργούν πρόσθετα οφέλη δεν είναι εύκολη υπόθεση, ενώ η
σηµαντική διακύµανση των αποτελεσµάτων στην περίπτωση των συγχωνεύσεων-
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εξαγορών καταδεικνύει πως υπάρχουν περιθώρια για την απόκτηση αξιόλογων
κερδών.
Μία διαφορετική προσέγγιση εκφράζεται από τους Kaplan (2006) και
Andrade et al. (2001), οι οποίοι υποστηρίζουν πως για το σύνολο του επενδυτικού
κοινού και των ρυθµιστικών αρχών, καθώς επίσης και από µακροοικονοµική άποψη,
ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών θα πρέπει να αξιολογείται
βάσει των συνεπειών που προκαλούνται συνδυαστικά στις δύο συναλλασσόµενες
εταιρίες. Λαµβάνοντας υπόψη πως, σχεδόν, όλες οι έρευνες, όπως αυτές των
Mulherin and Boone (2000), Bradley et al.(1988), Frank et al. (1991), Servaes (1991),
Healy et al. (1992), Kaplan and Weisbach.(1992), Smith and Kim (1994),
καταγράφουν θετικά συνδυαστικά αποτελέσµατα, δικαιολογείται η αύξηση της
δραστηριότητας των εταιρικών συνενώσεων Όπως, επίσης, υποστήριξε ο Roll (1986)
οι συγχωνεύσεις-εξαγορές δεν δηµιουργούν ούτε καταστρέφουν αξία, αλλά την
αναδιανέµουν µεταξύ των εταιριών-αγοραστών και των εταιριών-στόχων. Ωστόσο,
λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των εταιρικών συνενώσεων που απορρέουν για τις
εταιρίες-αγοραστές, η προαναφερθείσα θεωρία απαξιώνεται στην πράξη (Bruner,
2001; Datta et al., 1992).
Εν κατακλείδι, η ένταση της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων-εξαγορών
δύναται να αποδοθεί, κατά κύριο λόγο, στα προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα των
διοικητικών στελεχών των εταιριών (Tuch and O’Sullivan, 2007; Cartwright and
Schoenberg, 2006; Andrade et al., 2001; Tichy, 2001; Datta et al., 1992; Lubatkin,
1983). Με δεδοµένο τη σπουδαιότητα των εν λόγω κινήτρων οι Datta et al. (2001)
προτείνουν τη σύνδεση των οικονοµικών απολαβών των ανώτερων διοικητικών
στελεχών µε τη µετοχική αξία των εταιριών τους, ενώ οι Cartwright and Schoenberg
(2006) επισηµαίνουν πως για την καλύτερη και εις βάθος διερεύνησή τους θεωρείται
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αναγκαία η συµβολή επιστηµών όπως η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Τέλος,
αξίζει να αναφερθεί η άποψη των King et al. (2004), οι οποίοι αν και αναγνωρίζουν
τη σηµαντικότητα των προσωπικών κινήτρων, σηµειώνουν πως θα πρέπει να
αναζητηθούν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για την αιτιολόγηση της εξέλιξης του
φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών, µιας και η υπάρχουσα γνώση δεν
θεωρείται επαρκής.
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4.11 Εµπειρικές έρευνες για τις εταιρίες-αγοραστές διαφόρων χωρών

Οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές σε διάφορες χώρες και
γεωγραφικές περιοχές καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 4-11.

Πίνακας 4-11 Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεωνεξαγορών στις εταιρίες-αγοραστές διαφόρων εθνοτήτων
Χρονικό
Σωρευτικές
διάστηµα
Περίοδος µη οµαλές
Μέγεθος (ηµέρες)
Συγγραφείς δείγµατος αποδόσεις δείγµατος [µήνες]
(1)
(5)
(2)
(3)
(4)
0.42%
(-20,0)
0.06%
(-1,0)
Beitel et al.
1985-00
98
-0.14%
(0)
(2002)
0.46%
(-5,5)
0.24%
(-10,10)
Meschi and
0.78%*
(-3,3)
Metais
1988-04
0.44%*
291
(-1,1)
(2006)
0.36%
(0)
Campa and
0.44%
(-1,1)
Hernando
1998-00
1.35%
262
(-30,1)
(2004)
0.56%
(-30,30)
Faccio et al.
(2003)
Goergen
and
Renneboog
(2004)
Lazaridis,
Subeniotis
and Lyroudi
(1999)
Conn et al.
(2003)

Παρατηρήσεις
(6)
Οι εξαγοράστριες
εταιρίες ήταν
τραπεζικά
ιδρύµατα της
Ευρώπης
Συγχωνεύσεις
εταιριών-στόχων
στις ΗΠΑ

Χώρα
(7)
Ανεπτυγµένες
και
αναπτυσσόµενες
χώρες
Γαλλία

Συγχωνεύσεις

Ευρώπη

Ευρώπη

1996-01

0.28%
1.75%*

385
1,294

(-2,2)

Εισηγµένες
εταιρίες-στόχοι
Μη εισηγµένες
εταιρίες-στόχοι

1993-00

0.70%
1.18%*
0.40%

139

(-1,0)
(-2,2)
(-40,0)

Συνενώσεις
ευρωπαϊκών
εταιριών

Ευρώπη

1989-91

0%

50

(-5,5)

Διεθνείς
συγχωνεύσεις

Ευρώπη και
Ιαπωνία

1984-98

0.59%*

4,320

(-1,1)

Εγχώριες και
διασυνοριακές
συγχωνεύσεις

Ηνωµένο
Βασίλειο
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Faccio et al.
(2003)
Frank and
Harris
(1989)
Raj and
Forsyth
(2002)
Sudarsanam
and Mahate
(2003)
Floreani
and
Rigamonti
(2001)
Ben-Amar
and Andre
(2006)
Eckbo and
Thorburn
(2000)

(-2,2)

Εισηγµένες
εταιρίες-στόχοι
Μη εισηγµένες
εταιρίες-στόχοι

Ηνωµένο
Βασίλειο

1,058

(0,30)

Επιτυχηµένες
συγχωνεύσεις

Ηνωµένο
Βασίλειο

1.60%*

340

(-14,15)

Διαφοροποιηµένες
συγχωνεύσεις

Ηνωµένο
Βασίλειο

1983-95

-1.4%*

519

(-1,1)

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Ηνωµένο
Βασίλειο

1996-00

3.65%

*

56

(-20,2)

Συγχωνεύσεις
εταιριών
ασφαλιστικού
κλάδου

Ηνωµένο
Βασίλειο,
Ευρώπη και
Αυστραλία

1998-02

1%*

327

(-1,1)

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Καναδάς

1964-83

1.71%*

1,261

(-40,0)

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Καναδάς

Διαφοροποιηµένες
συγχωνεύσεις

Σουηδία

Επικεντρωµένες
συγχωνεύσεις

Σουηδία

-1.12%*
1.33%*

350
2,400

1955-85

1%*

1994-98

1996-01

Doukas et
al. (2002)

1980-95

Doukas et
al. (2002)

1980-95

-2.37%
-0.52%*
0.62%*
2.74%
1.19%*
0.83%

101
101

(-5,5)
(-1,1)
(-1,0)
(-5,5)
(-1,1)
(-1,0)

Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις δυτικές χώρες είναι σαφώς
µειωµένης έντασης σε σχέση µε τις ΗΠΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον
σχετικά µικρό αριθµό εµπειρικών µελετών που αξιολογούν τις συνέπειες του
φαινοµένου, καθώς και από την περιορισµένη χρονική περίοδο δειγµατοληψίας που
αυτές καλύπτουν. Συγκεκριµένα, µε εξαίρεση τις έρευνες των Eckbo and Thorburn
(2000) και Frank and Harris (1989), οι εµπειρικές έρευνες επικεντρώνονται στις δύο
τελευταίες δεκαετίες του περασµένου αιώνα. Συνεπώς, η αξιολόγηση των εταιρικών
συνενώσεων συµπίπτει χρονικά µε την εµφάνιση του τέταρτου κύµατος εταιρικών
συνενώσεων και επεκτείνεται στο πέµπτο.
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Αναφορικά µε την έκταση της ανάλυσης των εµπειρικών ερευνών, όπως αυτή
προσδιορίζεται µε βάση το µέγεθος των υπό εξέταση δειγµάτων, επισηµαίνεται πως
µε εξαίρεση τις δύο προαναφερθείσες έρευνες και αυτές των Conn et al. (2003) και
Faccio et al. (2003) όπου ο αριθµός των υπό εξέταση εταιριών-αγοραστών είναι
µεγαλύτερος από 1,000, στις υπόλοιπες έρευνες ο αντίστοιχος αριθµός κυµαίνεται
από 50 έως 520. Η συγκεκριµένη παρατήρηση συνδέεται άρρηκτα µε την αξιοπιστία
των εξαγόµενων αποτελεσµάτων, καθώς όσο περισσότερες περιπτώσεις εταιρικών
συγχωνεύσεων αξιολογούνται τόσο εγκυρότερα συµπεράσµατα µπορούν να
διαµορφωθούν, ενώ αντιθέτως αποτελέσµατα που υπολογίζονται βάσει µικρού
σχετικά αριθµού παρατηρήσεων στερούνται ιδιαίτερης, στατιστικής και όχι µόνο,
αξιοπιστίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω περιορισµούς, η εθνικότητα των εταιριώναγοραστών προβάλλεται ως ένας ισχυρός προσδιοριστικός παράγοντας των
εκτιµώµενων σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων. Ως µια πρώτη παρατήρηση και
συγκριτικά µε τις ΗΠΑ καταγράφονται σαφώς καλύτερα αποτελέσµατα για τις
υπόλοιπες χώρες, ενώ παράλληλα η πλειοψηφία των θετικών ποσοστών συνοδεύεται
από στατιστική αξιοπιστία. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Ευρώπης και
σύµφωνα µε τις έρευνες των Campa and Hernando (2004), Goergen and Ronneboog
(2004), Faccio et al. (2003) και Lazaridis et al. (1999) οι εταιρίες-αγοραστές
εµφανίζουν οριακά κέρδη, όπως και στην περίπτωση των ανεπτυγµένων και
αναπτυσσόµενων χωρών (Beitel et al, 2002). Τα ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων
κυµαίνονται από 0.3% έως 1.8%, δίχως να εµφανίζουν στατιστική εγκυρότητα στο
σύνολό τους.
Οι εταιρίες-αγοραστές του Ηνωµένου Βασιλείου φαίνεται να καταγράφουν
αξιόλογα κέρδη προς το τέλος της δεκαετίας του 1990, ωστόσο όταν λαµβάνεται
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υπόψη και η προηγούµενη δεκαετία τα αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα.
Γενικότερα, τα θετικά ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων που εµφανίζονται για τις
εταιρίες-αγοραστές του Ηνωµένου Βασιλείου στις έρευνες των Conn et al. (2003),
Faccio et al. (2003)33, Raj and Forsyth (2002), Floreani and Rigamonti (2001) και
Frank and Harris (1989) είναι σχετικά υψηλά, καθώς βρίσκονται γύρω από το 1%,
ενώ είναι συνολικά στατιστικά έγκυρα. Τέλος, θετικά ποσοστά αποδόσεων
αναδεικνύονται και για χώρες όπως η Γαλλία (Meschi and Metais, 2006), η Ιαπωνία
(Lazaridis et al., 1999), η Αυστραλία (Floreani and Rigamonti, 2001), ο Καναδάς
(Ben-Amar and Andre, 2006; Eckbo and Thorbun, 2000) και η Σουηδία (Doukas et
al.,2002), αν και για την τελευταία τα αποτελέσµατα δεν είναι ξεκάθαρα θετικά αλλά
φαίνεται να προσδιορίζονται από το είδος της συγχώνευσης.
Από την ανάλυση του συνόλου των εµπειρικών ερευνών που αξιολογούν τον
οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους και τις
εταιρίες-αγοραστές σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, εύλογα κανείς καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι τα όποια οφέλη που τυχόν προκύπτουν από την ανακοίνωση
µιας συγχώνευσης ή εξαγοράς για τις δεύτερες είναι µηδαµινά σε σχέση µε τα
αντίστοιχα οφέλη για τις πρώτες.

33

Στην εν λόγω έρευνα το θετικό ποσοστό εµφανίζεται για την απόκτηση µη εισηγµένων εταιριώνστόχων, ενώ για την απόκτηση εισηγµένων τα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές είναι
αρνητικά.
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4.12 Συνδυαστικά αποτελέσµατα για τις συναλλασσόµενες εταιρίες

Οι εµπειρικές έρευνες που καταγράφηκαν έως αυτό το σηµείο αξιολογούν τα
αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων-εξαγορών µεµονωµένα, είτε για τις εταιρίεςστόχους είτε για τις εταιρίες-αγοραστές. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη
συνέχεια είναι ο προσδιορισµός των συνολικών οικονοµικών συνεπειών, εστιάζοντας
στη µεταβολή της µετοχικής αξίας συνδυαστικά για τις δύο συναλλασσόµενες
εταιρίες. Η αφετηρία για µια τέτοια µεθοδολογική προσέγγιση έγκειται στην άποψη
πολλών συγγραφέων, όπως οι Kaplan (2006) και Andrade et al. (2001), σύµφωνα µε
την οποία οι οικονοµικές συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών θα πρέπει να
αξιολογούνται από µακροοικονοµική σκοπιά, υπό το πρίσµα του γενικού οικονοµικού
συµφέροντος. Συνεπώς, θα πρέπει να εκτιµάται ο οικονοµικός αντίκτυπος της υπό
εξέταση δραστηριότητας συνολικά και όχι µεµονωµένα.
Βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισµό συνδυαστικών αποτελεσµάτων, αποτελεί η σχετική κεφαλαιοποίηση
κάθε εταιρίας βάσει της κεφαλαιοποίησης της συναλλασσόµενης εταιρίας. Συνεπώς,
οι µη οµαλές αποδόσεις των δύο εταιριών σταθµίζονται µε κριτήριο το σχετικό
µέγεθός τους και έτσι προκύπτουν τα ποσοστιαία συνδυαστικά αποτελέσµατα.
Παράλληλα, µερικοί εµπειρικοί ερευνητές υπολογίζουν τον οικονοµικό αντίκτυπο όχι
σε ποσοστά αποδόσεων, αλλά σε απόλυτες χρηµατικές µονάδες (σε αµερικάνικα
δολάρια ή αγγλικές λίρες) σταθµισµένες βάσει του µεγέθους των δύο εταιριών. Στον
επόµενο Πίνακα 4-12 παρουσιάζονται τα συνδυαστικά αποτελέσµατα για τις εταιρίεςαγοραστές και τις εταιρίες-στόχους.
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Πίνακας 4-12 Συνδυαστικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους
και τις εταιρίες-αγοραστές

Συγγραφείς
(1)
Bannerjee and
Owers (1992)

Σωρευτικές
Χρονικό
µη οµαλές
Μέγεθος Περίοδος παράθυρο
αποδόσεις δείγµατος δείγµατος (ηµέρες)
(2)
(3)
(4)
(5)
$9.95MM

33

Χώρα
(6)

1978-87

(-1,0)

ΗΠΑ
Ανεπτυγµένες
και
αναπτυσσόµενες
χώρες

Παρατηρήσεις
(7)
Επιθετικές
εξαγορές
Οι εξαγοράστριες
εταιρίες ήταν
τραπεζικά
ιδρύµατα της
Ευρώπης

0.91%
1.40%
1.35%

98

1985-00

0
(-1,1)
(-5,5)

$120MM*

330

1963-88

(-5,5)

ΗΠΑ

7.43%*

236

1963-84

(-5,5)

ΗΠΑ

$17MM

162

1962-80

(-20,5)

ΗΠΑ

-£36.6MM

434

1969-75

(-20,0)

Η. Β.

Frank et al.
(1991)

3.9%*

399

1975-84

(-5,5)

ΗΠΑ

Healy et al.
(1992)

9.1%*

50

1979-84

(-5,5)

ΗΠΑ

Houston et al.
(2001)

0.14%
3.11%*
1.86%*

27
37
64

1985-90
1991-96
1985-96

(-4,1)

ΗΠΑ

Kaplan and
Weisbach.(1992)

3.74%*

209

1971-82

(-5,5)

ΗΠΑ

Kuipers et al.
(2002)

3.77%

120

1982-91

(-5,5)

Χώρες OECD

11.3%*

87

1968-86

(-5,5)

ΗΠΑ

Επιθετικές
εξαγορές

0%

149

1929-69

(0,60)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

$86MM

53

1919-30

(-40,0)

ΗΠΑ

$32.4MM*

30

1969-74

(-20,20)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

ΗΠΑ

Μη
ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

Beitel et al.
(2002)
Berkovitch and
Narayanan
(1993)
Bradley et
al.(1988)
Bradley et al.,
(1982)
Firth (1980)

Lang et al.
(1989)
Langetieg
(1978)
Leeth and Borg
(2000)
Malatesta (1983)
Mulherin (2000)

2.53%

*

116

1962-97

(-1,0)
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εξαγορές
Επιθετικές
εξαγορές
Επιθετικές
εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές
Οι µεγαλύτερες
συγχωνεύσεις της
περιόδου
Και οι δύο
συναλλασσόµενες
εταιρίες ήταν
τράπεζες
Συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές
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Mulherin and
Boone (2000)

3.56%

281

1990-99

(-1,1)

ΗΠΑ

Servaes (1991)

3.66*

384

1972-87

(-1, τέλος)

ΗΠΑ

Smith and Kim
(1994)

8.88%*
3.79%*

177

1980-86

(-5,5)
(-1,0)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις και
επιθετικές
εξαγορές
Επιθετικές
εξαγορές

Τα ποσοστά µε * δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα.

Λαµβάνοντας υπόψη τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών
του παραπάνω Πίνακα, επιβεβαιώνεται η θέση πολλών συγγραφέων για τη
δηµιουργία πρόσθετης οικονοµικής αξίας από τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών, καθώς οι έρευνες καταγράφουν είτε θετικές µη οµαλές αποδόσεις είτε
αύξηση της χρηµατιστηριακής αξίας. Μάλιστα, στις περισσότερες µελέτες τα
ποσοστά αποδόσεων εµφανίζουν στατιστική σηµαντικότητα. Τα θετικά ποσοστά
αποδόσεων ξεκινάνε λίγο πάνω από το µηδέν (Beitel et al., 2002; Houston et al.,
2001) και φτάνουν έως 11% (Lang et al., 1989), µε τις υψηλότερες σωρευτικές µη
οµαλές αποδόσεις να εµφανίζονται στις έρευνες όπου τα δείγµατα των εταιριών
προέρχονται από επιθετικές εξαγορές. Στις περιπτώσεις των επιθετικών εξαγορών τα
ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων κυµαίνονται από 7.5% έως 11.3% και είναι
στατιστικά έγκυρα στο σύνολό τους, σύµφωνα µε τις έρευνες των Smith and Kim
(1994), Lang et al. (1989) και Bradley et al. (1988).
Επίσης, στις µελέτες όπου η µεταβολή της αξίας εκτιµάται σε χρηµατικές
µονάδες τα αποτελέσµατα βρίσκονται, σχεδόν, σε γενική οµοφωνία, καθώς στις πέντε
από τις έξι έρευνες καταγράφεται αύξηση της αξίας (Leeth and Borg, 2000; Berkovitch
and Narayanan, 1993; Bannerjee and Owers, 1992; Bradley et al., 1988; Malatesta,
1983). Στην περίπτωση υπολογισµού των αποτελεσµάτων σε χρηµατικές µονάδες, οι
µεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται στις επιθετικές εξαγορές (Berkovitch and
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Narayanan, 1993; Bradley et al., 1988), γεγονός που συµπίπτει µε τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα των ερευνών που εκτιµούν ποσοστιαίες αποδόσεις. Γενικά, το µέσο
ποσοστό αύξησης της συνδυασµένης χρηµατικής αξίας των συναλλασσόµενων
εταιριών εκτιµάται περίπου στο 10.5% (Jensen and Ruback, 1983). Εξαίρεση από τη
θετική εικόνα που διαµορφώνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των εµπειρικών
ερευνών αποτελούν οι έρευνες των Langetieg (1978) και Firth (1980), όπου στην
πρώτη εµφανίζονται µηδενικά ποσοστά αποδόσεων, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζεται
µείωση της συνδυασµένης µετοχικής αξίας κατά £36 εκατ. Ωστόσο, θα πρέπει να
σηµειωθεί πως τα αποτελέσµατα των εν λόγω εµπειρικών ερευνών δεν εµφανίζουν
στατιστική σηµαντικότητα.
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4.13 Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές

Για πολλά χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον αναφορικά µε την αξιολόγηση
του φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών επικεντρώνονταν στην εκτίµηση
αποτελεσµάτων σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα. Η κυρίαρχη και ευρέως
αποδεκτή αντίληψη µεταξύ των ερευνητών, σύµφωνα και µε τη θεωρία των
αποτελεσµατικών αγορών, ήταν η ενσωµάτωση των συνεπειών που απορρέουν από
τις συγχωνεύσεις-εξαγορές στη µετοχική αξία των εταιριών-αγοραστών σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής τους. Ωστόσο, µεγάλη
µερίδα συγγραφέων υποστήριξε την αδυναµία της αγοράς να εκτιµήσει σχετικά
γρήγορα, µέσα σε λίγες µόνο ηµέρες, τον συνολικό οικονοµικό αντίκτυπο µιας
πολυδιάστατης εταιρικής αλλαγής που θα διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστηµα στο
µέλλον. Κατά την άποψη των εν λόγω συγγραφέων, οι µη οµαλές αποδόσεις που
προκύπτουν σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν δύνανται να αντικατοπτρίζουν
πλήρως και αξιόπιστα τις συνέπειες µιας τόσο σύνθετης στρατηγικής επιλογής. Έτσι
λοιπόν, ήρθαν στο φως νέες εµπειρικές µελέτες, οι οποίες εξετάζουν τις µη οµαλές
αποδόσεις για τις εταιρίες-αγοραστές σε µακροπρόθεσµα χρονικά παράθυρα,
διάρκειας από ένα έως πέντε έτη έπειτα από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα των εµπειρικών
ερευνών για τις εταιρίες-αγοραστές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4-13.
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Πίνακας 4-13 Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα για τις εταιρίεςαγοραστές

Συγγραφείς
(1)
Agrawal et al.
(1992)
Asquith (1983)

Bradley et al.
(1983)

Σωρευτικές µη
οµαλές
αποδόσεις
(2)
-10.26%*
Ολοκληρωµένες
-7.20%*
Μη
ολοκληρωµένες
-9.60%*
Μη
ολοκληρωµένες
-7.85%*

Χρονικό
Μέγεθος Περίοδος παράθυρο
δείγµατος δείγµατος
(µήνες)
Χώρα
(3)
(4)
(5)
(6)
765

Παρατηρήσεις
(7)

1955-87

(0,60)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

1962-76

(0,8)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

94

1962-80

(0,12)

ΗΠΑ

Επιθετικές
εξαγορές

3637

1984-98

(0,36)

Η. Β.

Διασυνοριακές
συνενώσεις

1958-78

(0,12)

ΗΠΑ

Επιθετικές
εξαγορές

Ολοκληρωµένες
συγχωνεύσεις

196
89

Conn et al. (2005)

-19.78%*

Dodd and Ruback
(1977)

Ολοκληρωµένες
-1.32%
Μη
ολοκληρωµένες
-1.60%

Frank and Haris
(1989)

-12.6%*

1058

1955-85

(0,24)

Η. Β.

Gregory (1997)

-12%* έως 18%*

452

1984-92

(0,18)

Η. Β.

Gregory and
McCorriston(2005)

-9.36%*

197

1984-92

(0,36)

Η. Β.

Langetieg (1978)

Ολοκληρωµένες
-6.59%*

149

1929-69

(0,12)

ΗΠΑ

Limmack (1991)

-5.55%*
-14.96%*

529

1977-86

(0,12)
(0,24)

Η. Β.

Loderer and
Martin (1992)

1.5%

1298

1966-86

(0,60)

ΗΠΑ

Loughran and Vijh
(1997)

-6.5%*

434

1970-89

(1,60)

ΗΠΑ

-2.9%
-13.7%
Ολοκληρωµένες
-1.32%

121
75

1969-74
1970-74

(0,12)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

241

1941-63

(0,12)

ΗΠΑ

Συγχωνεύσεις

Malatesta (1983)
Mandelker (1974)

124
48
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Rau and
Vermaelen (1998)
Sudarsanam and
Mahate (2003)

Συγχωνεύσεις
-4%*
Επιθετικές
εξαγορές
9%*
-8.71%* έως 21.89%

3968
348

1980-91

(0,36)

ΗΠΑ

519

1983-95

(1,25)

Η. Β.

Το χρονικό
παράθυρο είναι
σε µήνες

Τα ποσοστά που συµβολίζονται µε * είναι στατιστικά έγκυρα.

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των ανωτέρω εµπειρικών ερευνών
συµπεραίνεται πως η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών αποτελεί
ζηµιογόνο επιλογή για τις εταιρίες-αγοραστές, δεδοµένου ότι σε µακροχρόνιο
ορίζοντα οι µη οµαλές αποδόσεις καταγράφονται αρνητικές34 και στην πλειοψηφία
τους στατιστικά έγκυρες. Οι εµπειρικές έρευνες των Conn et al. (2005), Sudarsanam
and Mahate (2003), Gregory (1997), Agrawal et al. (1992), Limmack (1991)
αποκαλύπτουν αρνητικές αποδόσεις που ξεκινάνε από ποσοστά της τάξης του -1.5%,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το -10%. Οι σηµαντικότερες απώλειες
µετοχικής αξίας για τις εταιρίες-αγοραστές εµφανίζονται στη δεκαετία του 1980
(Gregory and McCorriston, 2005; Gregory, 1997; Limmack, 1991), ενώ σε
παλαιότερα έτη τα αποτελέσµατα είτε ήταν αρνητικά και πολύ κοντά στο µηδέν είτε
δεν ήταν στατιστικά έγκυρα (Langetieg, 1978; Dodd and Ruback, 1977; Mandelker,
1974). Αξίζει να σηµειωθεί πως η δεκαετία του 1980, όπου εµφανίζονται οι
υψηλότερες ζηµιές για τις εταιρίες-αγοραστές, συµπίπτει µε το τέταρτο κύµα
συγχωνεύσεων-εξαγορών, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η έξαρση των
επιθετικών εξαγορών και ο οξύς ανταγωνισµός µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων
για την απόκτηση µικρότερου µεγέθους επιχειρηµατικών µονάδων. Έτσι λοιπόν, τα
χαρακτηριστικά του τέταρτου κύµατος συνετέλεσαν αφενός στη µεταφορά των
34

Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Loderer and Martin, (1992), η οποία αν και εµφανίζει θετικό
ποσοστό, δεν είναι στατιστικά έγκυρο και συνεπώς δεν µπορεί να θεωρηθεί διάφορο του µηδέν.
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ωφελειών στις υποψήφιες εταιρίες-στόχους και αφετέρου στην επιδείνωση των
συνεπειών για τις εταιρίες-αγοραστές (Jarrell et al., 1988), γεγονός που
επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών.
Επιπρόσθετο στοιχείο που προκύπτει για τις εταιρίες-αγοραστές είναι πως αν
και οι σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις για τους µετόχους των υπό εξέταση εταιριών
εµφανίζονται εµφανώς αρνητικές, εντούτοις εντοπίζεται σηµαντική διαφοροποίηση
στα αποτελέσµατα µεταξύ των εταιριών-αγοραστών που εδρεύουν στις ΗΠΑ και
αυτών που προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο. Ειδικότερα, οι έρευνες των Conn
et al. (2005), Sudarsanam and Mahate (2003), Gregory, (1997) και Frank and Haris
(1989) αναδεικνύουν αρνητικές και στατιστικά έγκυρες αποδόσεις για τις εταιρίεςαγοραστές του Ηνωµένου Βασιλείου που ξεπερνούν το -10%, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις τα ποσοστά φτάνουν έως και -20%. Αντίθετα, τα αντίστοιχα ποσοστά για
τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ είναι, στην πλειοψηφία τους, είτε οριακά κοντά στο
µηδέν είτε στατιστικά µη σηµαντικά. Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες των Agrawal et
al. (1992) και Malatesta (1983), οι οποίες φανερώνουν αρνητικά ποσοστά
σωρευτικών µη οµαλών αποδόσεων για τις αµερικάνικες εταιρίες-αγοραστές της
τάξης του -10%.
Τα αρνητικά αποτελέσµατα που καταγράφονται για τις εταιρίες-αγοραστές σε
µακροχρόνιο ορίζοντα εικάζεται ότι οφείλονται αφενός στην ακριβέστερη και χωρίς
πίεση από την αγορά αξιολόγηση της εταιρικής συνένωσης και αφετέρου στις νέες
πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται σχετικά µε τη συναλλαγή (Caves, 1989). Όλα τα
νέα δεδοµένα που αναδεικνύονται αναφορικά µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές των
εταιριών-αγοραστών είναι απαισιόδοξα, γεγονός που αντανακλάται στη µετοχική
αξία των εν λόγω εταιριών.

Σελίδα 227 από 343

4.Κεφάλαιο: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Στα πλαίσια, ωστόσο, µιας µακροχρόνιας ανάλυσης, βασικό σηµείο το οποίο
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η πιθανή επίδραση σηµαντικών γεγονότων
στην εξέλιξη της µετοχικής αξίας των εταιριών-αγοραστών, τα οποία δεν σχετίζονται
µε την εταιρική συνένωση. Παράλληλα, για την ακριβέστερη αποτίµηση των
µακροπρόθεσµων

συνεπειών

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών,

θα

πρέπει

να

συνυπολογισθεί το ενδεχόµενο µια εταιρική συνένωση να αποτελεί µέρος ενός
γενικότερου σχεδίου εταιρικών-συνενώσεων. Επίσης, η διαφορά µεγέθους µεταξύ των
δύο συναλλασσόµενων εταιριών αποτελεί κρίσιµο προσδιοριστικό παράγοντα των
µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων των εταιριών-αγοραστών. Οι δύο τελευταίες
αιτιάσεις αποτελούν βασικές παραµέτρους κατά την αξιολόγηση των συγχωνεύσεωνεξαγορών τόσο σε µακροπρόθεσµο όσο και σε βραχυπρόθεσµο χρονικό διάστηµα,
όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα.
Εκ των ανωτέρω είναι προφανή η πολυπλοκότητα και ο βαθµός δυσκολίας
που εµπεριέχει η µακροπρόθεσµη εκτίµηση των συνεπειών των συγχωνεύσεωνεξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές. Εντούτοις, εκτός από τις προαναφερθείσες
θεωρητικές επισηµάνσεις που καθιστούν δυσεπίτευκτη την αποµόνωση και τον
υπολογισµό

του

οικονοµικού

αντίκτυπου

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών

σε

µακροχρόνιο ορίζοντα, εγείρονται σοβαρά µεθοδολογικά προβλήµατα µιας τέτοιας
διαδικασίας σύµφωνα µε τους Mitchell and Stafford (2000), Fama (1998) και Barber
and Lyon (1997). Η βασική δυσκολία συνίσταται στην εφαρµογή του κατάλληλου
µοντέλου εκτίµησης αξιόπιστων αναµενόµενων αποδόσεων (CAPM, Market Model,
Factor Model κ.α.), έτσι ώστε να υπολογισθούν οι µη οµαλές αποδόσεις. Το
πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο έντονο καθώς ο υπό εξέταση χρονικός ορίζοντας
εκτίµησης αναµενόµενων αποδόσεων είναι µακροπρόθεσµος, καλύπτοντας έως και
πέντε έτη. Κατά συνέπεια, η αδυναµία υπολογισµού έγκυρων αναµενόµενων
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αποδόσεων µακροχρόνια, βάσει διαθέσιµων µοντέλων, καθιστά αυτοµάτως ανακριβή
και την εκτίµηση µη οµαλών αποδόσεων.
Ένα ακόµη σηµείο δυσκολίας συνίσταται στον προσδιορισµό της στατιστικής
εγκυρότητας των αποτελεσµάτων. Ο υπολογισµός του t-test, το οποίο ελέγχει την
αξιοπιστία των µέσων όρων των µη οµαλών αποδόσεων, προϋποθέτει ότι οι εν λόγω
αποδόσεις ακολουθούν την κανονική κατανοµή και είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους.
Εντούτοις, µερίδα εµπειρικών ερευνητών αµφισβητεί την ισχύ και αξιοπιστία αυτών
των υποθέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί στη διάρκεια των ετών πως οι
συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι συχνά συσχετισµένες και συµβαίνουν κατά οµάδες ή
κύµατα. Συνεπώς, η θετική συσχέτιση των εταιρικών συνενώσεων ως προς τη µαζική
και κατά διαστήµατα εµφάνιση τους, αλλοιώνει την τυχαία εµφάνιση των αποδόσεων,
οπότε ακυρώνεται µια βασική προϋπόθεση για τον υπολογισµό του t-test.
Συµπερασµατικά, οι εµπειρικές µελέτες που εξετάζουν την εξέλιξη της
απόδοσης των εταιριών-αγοραστών µακροπρόθεσµα, διερευνούν ταυτόχρονα τη
θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, τα διάφορα µοντέλα υπολογισµού
αναµενόµενων αποδόσεων και τη στατιστική ορθότητα των αποτελεσµάτων. Αν οι
αγορές ενσωµάτωναν πλήρως και γρήγορα όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες,
σύµφωνα µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, τότε δεν θα έπρεπε να
εµφανίζονται µη οµαλές αποδόσεις έπειτα από ένα συγκεκριµένο γεγονός. Αυτό όµως
προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη ενός µοντέλου που θα υπολογίζει µε ακρίβεια τις
οµαλές ή αναµενόµενες αποδόσεις και αφετέρου τον αµερόληπτο στατιστικό έλεγχο
των υπό εξέταση υποθέσεων.
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5.1 Διαδικασία συλλογής δειγµάτων

Το επίκεντρο της παρούσας εµπειρικής έρευνας βρίσκεται στις ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν σε συγχωνεύσεις-εξαγορές τη διετία 20042005. Στα υπό εξέταση δείγµατα συµπεριλαµβάνονται οι συγχωνεύσεις-εξαγορές
µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και αυτές όπου η µία συναλλασσόµενη
εταιρία ήταν ελληνική και η άλλη ξένη. Έτσι λοιπόν, ως συναλλαγές ελληνικών
επιχειρήσεων ορίζονται όλες οι συναλλαγές που αφορούν την απόκτηση ποσοστού
είτε ελληνικών επιχειρήσεων είτε επιχειρήσεων στο εξωτερικό από ελληνικές
εταιρίες. Το αρχικό δείγµα περιελάµβανε 426 συγχωνεύσεις-εξαγορές µε τη
συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, από τις οποίες οι 209 έλαβαν χώρα το 2004,
ενώ οι υπόλοιπες 217 πραγµατοποιήθηκαν το 2005.
Το αρχικό δείγµα του συνόλου των ελληνικών εταιριών διασπάστηκε σε δύο
επιµέρους δείγµατα, αυτά των εταιριών-αγοραστών και των εταιριών-στόχων.
Κατόπιν, για να συµπεριληφθεί µια ελληνική εταιρία αγοραστής ή στόχος στο
αντίστοιχο δείγµα, χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:
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i.

η ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς να είχε γίνει από 1/1/2004 έως
31/12/2005

ii.

η συναλλαγή να αφορούσε την απόκτηση ποσοστού άνω του 5% της εταιρίαςστόχου, έτσι ώστε να µειωθεί η πιθανότητα επηρεασµού της µετοχικής αξίας
των εξεταζόµενων εταιριών από άλλα γεγονότα

iii.

οι

µετοχές

των

εταιριών-αγοραστών

και

εταιριών-στόχων

να

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
iv.

να υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για τις τιµές κλεισίµατος των εταιριώναγοραστών και των εταιριών-στόχων κατά το χρόνο ανακοίνωσης της
συγχώνευσης-εξαγοράς
Όπως παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα 5-1, αυτές που ικανοποιούσαν τα

ανωτέρω κριτήρια από τις 426 εταιρίες του αρχικού δείγµατος ήταν συνολικά 188, εκ
των οποίων 138 ήταν εταιρίες-αγοραστές και 50 εταιρίες-στόχοι (βλ. Παράρτηµα I
και II).

Πίνακας 5-1 Δεδοµένα για την αξιολόγηση των συγχωνεύσεωνεξαγορών στις ελληνικές εταιρίες
Αριθµός συναλλαγών
Διαθεσιµότητα δεδοµένων για εταιρίες-αγοραστές

Αρχικός αριθµός εταιριών-αγοραστών

426

Εταιρίες-αγοραστές µε διαθέσιµες τιµές κλεισίµατος στο Χ. Α.

138

Διαθεσιµότητα δεδοµένων για εταιρίες-στόχους

Αρχικός αριθµός εταιριών-στόχων

426

Εταιρίες-στόχοι µε διαθέσιµες τιµές κλεισίµατος στο Χ. Α.

50

Πηγές: PricewaterhouseCoopers, ηµερήσια Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις εισηγµένων εταιριών στο
Χ.Α. και στον ηµερήσιο ελληνικό και ξένο, έντυπο και ηλεκτρονικό, τύπο.
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Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών σχετικά µε τις
συναλλαγές των εταιριών-αγοραστών και των εταιριών-στόχων και τον ακριβή
προσδιορισµό της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης ήταν οι
ετήσιες έρευνες της συµβουλευτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers, τα ηµερήσια
Δελτία Τύπου και οι ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιριών στον ηµερήσιο ελληνικό
και ξένο, έντυπο και ηλεκτρονικό, τύπο (Ναυτεµπορική, Presspoint, Factiva,
Capitalink). Οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος των µετοχών των εταιριών-στόχων,
καθώς και του Γενικού Δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αντλήθηκαν από το
δικτυακό

τόπο

της

εφηµερίδας

(http://www.enet.gr/finance/sharesSearch).
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5.2 Χαρακτηριστικά δειγµάτων

Λαµβάνοντας υπόψη την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των δειγµάτων των
εταιριών-αγοραστών και των εταιριών-στόχων, ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες
προκύπτουν σχετικά µε τη δραστηριότητα σε κάθε επιχειρηµατικό κλάδο, τον αριθµό
των εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς και τον
επιχειρηµατικό σκοπό των εταιρικών συνενώσεων. Στον Πίνακα 5-2 τα δύο υπό
εξέταση δείγµατα διαχωρίζονται βάσει του επιχειρηµατικού κλάδου, της εθνικότητας
της συναλλασσόµενης εταιρίας µε την ελληνική και της συσχέτισης ή µη των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
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Πίνακας 5-2 Σύνθεση Δειγµάτων
Εταιρίες-Αγοραστές

Εταιρίες-Στόχοι

Κατηγοριοποίηση βάσει επιχειρηµατικού κλάδου

Βιοµηχανία

14

(10%)

Ενέργεια και Μεταφορές

4

(8%)

2

(4%)

Κατασκευές / Real Estate

12

(9%)

5

(10%)

Κτηνοτροφία & Ιχθυοτροφία

9

(7%)

2

(4%)

Λιανεµπόριο & Χονδρεµπόριο

18

(13%)

5

(10%)

Λοιπές Υπηρεσίες

9

(7%)

1

(2%)

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

1

(1%)

3

(6%)

Ναυτιλία

1

(1%)

3

(6%)

2

(4%)

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Διασκέδαση
Πλαστικά & Συσκευασίες

5

(4%)

1

(2%)

Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες

15

(11%)

9

(18%)

Τράπεζες & Χρηµα/κές Υπηρεσίες

39

(28%)

10

(20%)

Τρόφιµα & Ποτά

11

(8%)

3

(6%)

Υγεία

3

(2%)

Χηµικά & Φαρµακευτικά

1

(1%)

Σύνολο

138

50

Κατηγοριοποίηση βάσει εθνικότητας

Διασυνοριακές

55

(40%)

10

(20%)

Εγχώριες

83

(60%)

40

(80%)

Σύνολο

138

50

Κατηγοριοποίηση βάσει συσχέτισης ή
µη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Οριζόντιες

94

(68%)

19

(38%)

Κάθετες

19

(14%)

8

(16%)

Διαγώνιες

25

(18%)

23

(46%)

Σύνολο

138

50

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός και σε παρένθεση το αντίστοιχο ποσοστό των
εταιριών-αγοραστών και των εταιριών-στόχων σε κάθε κατηγορία µε κριτήριο τον επιχειρηµατικό
κλάδο, την εθνικότητα της συναλλασσόµενης εταιρίας και τη συσχέτιση ή µη των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
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Λαµβάνοντας υπόψη το κριτήριο του επιχειρηµατικού κλάδου και σύµφωνα
µε τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα, οι κλάδοι που εµφανίζουν τη σηµαντικότερη
κινητικότητα

σε

συγχωνεύσεις-εξαγορές

είναι

οι

Τράπεζες

&

Λοιπές

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες, η Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες και το
Λιανεµπόριο & Χονδρεµπόριο. Από αυτούς τους τρεις κλάδους προέρχεται
αθροιστικά το 52% (72 περιπτώσεις) και το 48% (24 περιπτώσεις) των συναλλαγών
στα δείγµατα των εταιριών-αγοραστών και εταιριών-στόχων αντίστοιχα. Αντίθετα, οι
κλάδοι που παρουσιάζουν τη χαµηλότερη δραστηριότητα συγχωνεύσεων-εξαγορών
για το δείγµα των εταιριών-αγοραστών είναι αυτοί των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων
και Διασκέδασης, των Χηµικών και Φαρµακευτικών, της Ενέργειας και Μεταφορών
και της Ναυτιλίας, καθώς από όλους τους προαναφερθείς κλάδους προέρχονται µόνο
δύο συναλλαγές. Αναφορικά µε το δείγµα των εταιριών-στόχων, οι κλάδοι µε τη
µικρότερη δραστηριότητα είναι της Υγείας, των Λοιπών Υπηρεσιών, των Χηµικών
και Φαρµακευτικών και των Πλαστικών και Συσκευασιών από τους οποίους
προέρχεται το 4% των εταιρικών συνενώσεων.
Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των εταιρικών συνενώσεων
προκύπτει πως οι 55 από τις 138 εξαγορές (40% επί του συνόλου) των ελληνικών
επιχειρήσεων αφορούν αλλοδαπές εταιρίες, γεγονός που καταδεικνύει την επεκτατική
δραστηριότητα των εγχώριων εταιριών µε σκοπό την αναζήτηση αγορών µε
αυξηµένες προοπτικές ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες 83 συναλλαγές αφορούν εξαγορές
οµοεθνών επιχειρήσεων, αριθµός που αντιστοιχεί στο 60% επί του συνόλου των
συναλλαγών. Αντιθέτως, οι επενδύσεις ξένων εταιριών στην Ελλάδα µέσω εξαγορώνσυγχωνεύσεων ήταν περιορισµένες, αγγίζοντας το 20% (10 συναλλαγές) επί του
συνόλου των συναλλαγών. Η πλειοψηφία των εξαγορών των ελληνικών εταιριών
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πραγµατοποιήθηκε από εγχώριες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 80% (40 συναλλαγές) επί
του συνόλου των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
Με βάση το τρίτο κριτήριο κατηγοριοποίησης των εταιρικών συνενώσεων,
που ήταν η συσχέτιση ή µη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των δύο
συναλλασσόµενων εταιριών, προκύπτει πως οι περισσότερες συγχωνεύσεις-εξαγορές
πραγµατοποιήθηκαν από εταιρίες που ανταγωνίζονται στο ίδιο είδος επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, ήτοι ήταν οριζόντιες. Ειδικότερα, σε ποσοστό 68% επί του συνόλου
(94 περιπτώσεις) οι εταιρίες-αγοραστές εξαγοράζουν ανταγωνίστριες εταιρίες, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρίες-στόχους ανέρχεται σε 38% επί του συνόλου (19
περιπτώσεις). Αξίζει επιπρόσθετα να σηµειωθεί πως, ενώ το ποσοστό των διαγώνιων
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές βρίσκεται σε αρκετά χαµηλό
επίπεδο, της τάξης του 18% επί του συνόλου, οι εταιρίες-στόχοι σε ποσοστό 46% επί
του συνόλου συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται
σε ανεξάρτητα επιχειρηµατικά πεδία. Τέλος, το ποσοστό των κάθετων συνενώσεων,
όπου µεταξύ των εταιριών υπάρχει µια σχέση αγοραστή-πωλητή, παρουσιάζεται
παρόµοιο και αρκετά χαµηλό στα δείγµατα των εταιριών-αγοραστών και εταιριώνστόχων, καθώς το εν λόγω ποσοστό είναι της τάξης του 14% και 16% αντίστοιχα.
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5.3 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδοµένων

Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο και τέταρτο Κεφάλαιο, η τεχνική εµπειρικής έρευνας
που επιλέχτηκε να εφαρµοσθεί στην παρούσα µελέτη για την εκτίµηση του
οικονοµικού αντίκτυπου της ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών στη
µετοχική αξία των συναλλασσόµενων εταιριών είναι η µελέτη γεγονότος (event
study). Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες προεπιλογές που απαιτούνται για
την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογικής προσέγγισης, καθώς και τη
µεθοδολογία του συνόλου των εµπειρικών ερευνητών έτσι ώστε να είναι εφικτή η
µετέπειτα συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, αρχικά
επιλέχθηκαν να εφαρµοσθούν οκτώ χρονικά παράθυρα διάρκειας από δύο έως 61
ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συνένωσης. Ειδικότερα, τα
προκρινόµενα χρονικά παράθυρα είναι τα ακόλουθα:

(-30,30), (-30,1), (-30,0), (-

5,5), (-1,1), (-1,0), (-1,30) και (0,30).
Ένα επόµενο βασικό ζήτηµα για την εφαρµογή της µελέτης γεγονότος είναι ο
τρόπος υπολογισµού των µη οµαλών αποδόσεων (abnormal returns) της µετοχικής
αξίας των υπό εξέταση εταιριών. Η µη οµαλή απόδοση µιας µετοχικής αξίας
εκτιµάται βάσει ενός συγκεκριµένου µέτρου ή βάσης αξιολόγησης (benchmark),
οπότε πρέπει να υιοθετηθεί ένα µοντέλο προσδιορισµού αναµενόµενων αποδόσεων.
Η µη οµαλή απόδοση µιας µετοχής είναι η διαφορά της πραγµατικής ποσοστιαίας
µεταβολής της εν λόγω µετοχής, από τη ποσοστιαία µεταβολή του µέτρου
αξιολόγησης. Στην παρούσα έρευνα εφαρµόζεται η µεθοδολογία εµπειρικής έρευνας
των Leeth and Borg (2000), Sudarsanam et al. (1996), Smith and Kim (1994), Healy
et al. (1992), Dennis and McConnell (1986) και Brown and Warner (1985), σύµφωνα
µε την οποία οι µη οµαλές αποδόσεις υπολογίζονται χρησιµοποιώντας ως βάση
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αξιολόγησης τη ποσοστιαία µεταβολή της αγοράς, όπως εκφράζεται από το Γενικό
Δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (market-adjusted model). Αξίζει να σηµειωθεί
πως, σύµφωνα µε τους Conn et al. (2005) και Brown and Warner (1980), για την
εκτίµηση βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων που απορρέουν από ένα νέο γεγονός η εν
λόγω µεθοδολογία θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες, ενώ, παράλληλα, η εφαρµογή
πιο

σύνθετων

µοντέλων

δεν

συµβάλει

στη

στατιστική

αξιοπιστία

των

αποτελεσµάτων.
Στη συνέχεια αναλύεται θεωρητικά η µεθοδολογία για τον υπολογισµό των
τελικών αποτελεσµάτων για τις ελληνικές εταιρίες στόχους και αγοραστές.
Λαµβάνοντας υπόψη πως το χαρτοφυλάκιο της αγοράς αποτελείται από όλες τις
µετοχές και πως ο συστηµικός κίνδυνος κάθε µετοχής ισούται µε τη µονάδα, τότε η
αναµενόµενη απόδοση για κάθε χρεόγραφο j θα είναι ίση µε την αναµενόµενη
απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, οπότε θα ισχύει:
(1)
Όπου:
•

είναι η αναµενόµενη απόδοση του χρεογράφου j την ηµέρα t

•

είναι η αναµενόµενη απόδοση της αγοράς την ηµέρα t

Συνεπώς, η µη οµαλή απόδοση της εταιρίας-στόχου j την ηµέρα t, θα είναι:
(2)
Όπου:
•

είναι η µη οµαλή απόδοση της εταιρίας-στόχου j την ηµέρα t

•

είναι η πραγµατική µεταβολή της αξίας της εταιρίας-στόχου j την
ηµέρα t

•

είναι η µεταβολή του Γενικού Δείκτη την ηµέρα t
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Οι ηµερήσιες µη οµαλές αποδόσεις ενός δείγµατος εταιριών (

)

υπολογίζονται προσθέτοντας τις µη οµαλές αποδόσεις κάθε εταιρίας j για την ηµέρα t
και το εξαγόµενο άθροισµα διαιρείται µε το πλήθος (Ν) των εταιριών του δείγµατος,
οπότε:
(3)

Για την εκτίµηση της συνολικής επίδρασης της ανακοίνωσης της
συγχώνευσης ή εξαγοράς στη µετοχική αξία κάθε εταιρίας, προστίθενται οι µη
οµαλές αποδόσεις κάθε ηµέρας ανάλογα µε τη διάρκεια του επιλεγµένου χρονικού
παραθύρου. Η συνολική µη οµαλή απόδοση για κάθε εταιρίας (CARj) προκύπτει
αθροίζοντας τις ηµερήσιες µη οµαλές αποδόσεις της εξίσωσης (2), από την πρώτη
(d1) έως την τελευταία (d2) ηµέρα του υπό εξέταση χρονικού παραθύρου, οπότε:
(4)

Στη συνέχεια, αφού έχει υπολογισθεί η συνολική µη οµαλή απόδοση για κάθε
εταιρία ξεχωριστά, δύναται να εξαχθεί η µη οµαλή απόδοση του υπό εξέταση
δείγµατος, βάσει του επιλεγµένου χρονικού παραθύρου. Έτσι λοιπόν, η µέση µη
οµαλή απόδοση ενός δείγµατος (CAR) που περιλαµβάνει Ν αριθµό εταιριών, για
συγκεκριµένο χρονικό παράθυρο (από d1 έως d2), θα είναι η ακόλουθη:
(5)
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Η αναµενόµενη αξία των µη οµαλών αποδόσεων για κάθε δείγµα θα είναι θετική
σε περίπτωση που η ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς αναµένεται να
δηµιουργήσει πρόσθετα οφέλη για τους µετόχους των εταιριών που συνθέτουν το υπό
εξέταση δείγµα, ενώ ενδεχόµενες αρνητικές µη οµαλές αποδόσεις προκύπτουν από
απαισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε το µέλλον και τα οφέλη της εταιρικής
ενοποίησης. Οµοίως, µηδενικές µη οµαλές αποδόσεις συνίστανται ουδέτερα
(αδιάφορα) αποτελέσµατα για τους µετόχους των εξεταζόµενων εταιριών.
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5.4 Στατιστικός έλεγχος αποτελεσµάτων

Σε κάθε εµπειρική έρευνα η µέση τιµή που υπολογίζεται για κάθε εξεταζόµενο
δείγµα υπόκειται σε στατιστικό έλεγχο, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν είναι στατιστικά
έγκυρη ή αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό εξειδικεύονται δύο υποθέσεις: η εναλλακτική
ή υπόθεση έρευνας (alternative or research hypothesis), η οποία επιδιώκεται να
στηριχθεί από τα δεδοµένα του δείγµατος και συµβολίζεται µε Ηε και η µηδενική
υπόθεση (null hypothesis), η οποία είναι η αντίθετη της υπόθεσης έρευνας και
συµβολίζεται µε Η0. Συγκεκριµένα, στην παρούσα εµπειρική έρευνα η µηδενική
υπόθεση (Η0) δηλώνει πως η µέση µη οµαλή απόδοση του υπό εξέταση δείγµατος
ισούται µε το µηδέν και άρα οι µέτοχοι των εταιριών που συµπεριλαµβάνονται στο εν
λόγω δείγµα δεν επωφελούνται από την ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς.
Αντίθετα η εναλλακτική υπόθεση (Ηε) δηλώνει ότι η µέση τιµή του εξεταζόµενου
δείγµατος είναι διάφορη του µηδενός και κατά συνέπεια οι µέτοχοι των εταιριών, του
εν λόγω δείγµατος, κερδίζουν πρόσθετες αποδόσεις οφειλόµενες στην ανακοίνωση
της εταιρικής συνένωσης. Οι δύο υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
Μηδενική υπόθεση (null hypothesis):


Η0: Η µέση µη οµαλή απόδοση του υπό εξέταση δείγµατος ισούται µε το
µηδέν. Ουδέτερα αποτελέσµατα για τους µετόχους των εταιριών του
δείγµατος.

Εναλλακτική ή υπόθεση έρευνας (alternative or research hypothesis):


Ηε: Η Η0 δεν γίνεται αποδεκτή και η µέση µη οµαλή απόδοση του υπό
εξέταση δείγµατος είναι διάφορη του µηδενός. Θετικά ή αρνητικά
αποτελέσµατα για τους µετόχους των εταιριών του δείγµατος.

Σελίδα 242 από 343

5.Κεφάλαιο: Σύνθεση Δειγµάτων και Μεθοδολογία Έρευνας

Λαµβάνοντας υπόψη πως η µέση τιµή και η διακύµανση του πληθυσµού
αγνοούνται, τότε µε δεδοµένο ότι

και S2 είναι η µέση τιµή και η διακύµανση

τυχαίου δείγµατος µεγέθους Ν από κανονικό πληθυσµό, τότε το στατιστικό του
ελέγχου (test statistic) που χρησιµοποιείται είναι η τυχαία µεταβλητή t που ακολουθεί
την κατανοµή t-student µε v=n-1 βαθµούς ελευθερίας (όπου n το πλήθος του
δείγµατος):
(6)

Παράλληλα, θα πρέπει να ορίζεται το επίπεδο σηµαντικότητας α του ελέγχου,
το οποίο συµβολίζει τη πιθανότητα σφάλµατος, δηλαδή να απορριφθεί η µηδενική
υπόθεση παρόλο που ισχύει. Στην παρούσα έρευνα, η στατιστική εγκυρότητα των
µέσων τιµών των δειγµάτων ελέγχεται σε επίπεδα σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%.
Το κριτήριο αποφάσεως σχετικά µε τη στατιστική αξιοπιστία του υπό εξέταση µέσου
όρου βασίζεται στο εάν η τιµή t από την εξίσωση (6) είναι µεγαλύτερη από την τιµή
της κατανοµής

t-student µε v βαθµούς ελευθερίας (tν,

α/2).

Συµπερασµατικά, η

µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν ισχύει:
tν, α/2

(7)

Έτσι λοιπόν, για την εκτίµηση της στατιστικής αξιοπιστίας της µέσης µη
οµαλής απόδοσης κάθε δείγµατος υπολογίζεται το στατιστικό του ελέγχου t από την
εξίσωση (6), το οποίο στη συνέχεια συγκρίνεται µε την τιµή της κατανοµής t-student,
βάσει του επιπέδου σηµαντικότητας. Σε περίπτωση που ικανοποιείται η συνθήκη (7),
τότε η µη οµαλή απόδοση του δείγµατος που αξιολογείται, χαρακτηρίζεται
στατιστικά αξιόπιστη ή σηµαντική. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν µπορεί να απορριφθεί
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η µηδενική υπόθεση Η0, βάσει της οποίας οι συνέπειες της ανακοίνωσης συγχώνευσης
ή εξαγοράς είναι αδιάφορες για τους µετόχους των εταιριών του υπό εξέταση
δείγµατος.
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6.

Κεφάλαιο: Αποτελέσµατα Εµπειρικής Έρευνας

6.1 Εµπειρικά αποτελέσµατα για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους

Τα αποτελέσµατα για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους αρχικά καταγράφονται για
τη συνολική διάρκεια του χρονικού παραθύρου στον Πίνακα 6-1, όπου
παρουσιάζονται οι µη οµαλές αποδόσεις (AR) και οι αθροιστικές µη οµαλές
αποδόσεις (CAR) για ολόκληρο το δείγµα των εταιριών-στόχων σε συνολικά 61
ηµέρες35 βάσει της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Το
γενικό χρονικό παράθυρο των 61 ηµερών είναι συµµετρικό βάσει της ηµεροµηνίας
ανακοίνωσης, συνεπώς οι αποδόσεις των υπό εξέταση εταιριών υπολογίζονται
τριάντα ηµέρες πριν και µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Επίσης, στις δύο τελευταίες
στήλες του ίδιου Πίνακα εµφανίζεται ο αριθµός και το αντίστοιχο ποσοστό των
εταιριών-στόχων που εµφανίζει θετικές µη οµαλές αποδόσεις σε κάθε µία ηµέρα του
χρονικού παραθύρου (-30,30). Παράλληλα, οι µη οµαλές αποδόσεις (AR) και οι
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για τις εταιρίες-στόχους κατά το γενικό
χρονικό παράθυρο (-30,30) παρουσιάζονται διαγραµµατικά στα Γραφήµατα 6-1 και
6-2 αντίστοιχα, ενώ ο αριθµός και το αντίστοιχο ποσοστό των εταιριών-στόχων που
εµφανίζουν θετικές µη οµαλές αποδόσεις σε κάθε µία ηµέρα του χρονικού παραθύρου
(-30,30) καταγράφονται στο Γράφηµα 6-3.

35

Ο όρος ηµέρες περιλαµβάνει ηµέρες συνεδριάσεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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Πίνακας 6-1 Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας για τις εταιρίεςστόχους

Ηµέρα
(1)

Μη οµαλές
αποδόσεις
(2)

Αθροιστικές µη
οµαλές αποδόσεις
(3)

Εταιρίες µε
θετικές µη οµαλές
αποδόσεις
(4)

Ποσοστό εταιριών µε
θετικές µη οµαλές
αποδόσεις
(5)

-30

0.45

0.45

26

52%

-29

-0.33

0.12

22

44%

-28

0.12

0.24

26

52%

-27

0.06

0.29

27

54%

-26

-0.31

-0.02

22

44%

-25

-0.49

-0.51

20

40%

-24

0.61

0.10

20

40%

-23

0.03

0.13

24

48%

-22

-0.19

-0.06

23

46%

-21

-0.36

-0.42

20

40%

-20

0.20

-0.22

23

46%

-19

0.78

0.56

25

50%

-18

-0.21

0.35

20

40%

-17

-0.64

-0.28

25

50%

-16

-0.67

-0.95

15

30%

-15

-0.06

-1.01

24

48%

-14

-0.45

-1.46

18

36%

-13

-0.36

-1.82

21

42%

-12

0.06

-1.76

26

52%

-11

-0.69

-2.44

20

40%

-10

-0.27

-2.72

23

46%

-9

0.34

-2.37

27

54%

-8

-0.03

-2.41

26

52%

-7

-0.01

-2.42

24

48%

-6

-0.09

-2.51

25

50%

-5

-0.39

-2.90

19

38%

-4

0.19

-2.71

26

52%

-3

0.10

-2.61

26

52%

-2

0.55

-2.06

29

58%

-1

1.33

-0.73

28

56%

0

3.41

2.68

32

64%
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1

1.06

3.75

26

52%

2

0.16

3.90

21

42%

3

0.03

3.94

22

44%

4

-0.46

3.48

18

36%

5

0.14

3.61

21

42%

6

-0.88

2.73

14

28%

7

-0.66

2.07

15

30%

8

-0.46

1.61

20

40%

9

-0.30

1.30

23

46%

10

0.37

1.67

23

46%

11

0.16

1.84

23

46%

12

0.23

2.06

25

50%

13

0.28

2.35

23

46%

14

-0.20

2.15

19

38%

15

-0.31

1.84

18

36%

16

-0.12

1.72

23

46%

17

0.60

2.32

23

46%

18

0.36

2.69

27

54%

19

-0.15

2.53

28

56%

20

-0.83

1.70

19

38%

21

0.49

2.19

31

62%

22

-0.84

1.35

15

30%

23

0.22

1.58

23

46%

24

0.55

2.13

31

62%

25

-0.30

1.83

22

44%

26

0.11

1.94

23

46%

27

-0.51

1.44

22

44%

28

0.00

1.43

20

40%

29

0.44

1.87

28

56%

30

0.17

2.04

24

48%

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για 50
ελληνικές εταιρίες-στόχους, οι οποίες εξαγοράσθηκαν από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις τη διετία
2004-2005. Οι ποσοστιαίες µη οµαλές αποδόσεις (AR) και οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR)
για τις εταιρίες-στόχους υπολογίσθηκαν για συνολικά 60 ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς (τριάντα ηµέρες πριν και τριάντα µετά την εν λόγω
ηµεροµηνία). Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζεται ο αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικές µη
οµαλές αποδόσεις (AR) και στην πέµπτη (τελευταία) το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου των
εταιριών, για κάθε µία ηµέρα από τις συνολικά 61 του εξεταζόµενου χρονικού παραθύρου.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα, εξάγονται οι ακόλουθες
παρατηρήσεις για τις εταιρίες-στόχους. Κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του
χρονικού παραθύρου έως και πέντε ηµέρες πριν από την ανακοίνωση των εταιρικών
συνενώσεων, οι µη οµαλές αποδόσεις των εταιριών-στόχων εµφανίζονται στην
πλειοψηφία των ηµερών αρνητικές. Τα αρνητικά αποτελέσµατα για τις υπό εξέταση
εταιρίες αρχίζουν οριακά κάτω από το µηδέν (-0.01) και φτάνουν έως -0.69%. Κατά
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα των είκοσι έξι ηµερών, σε εννέα µόνο ηµέρες οι
µη οµαλές αποδόσεις έχουν θετικό πρόσηµο και κυµαίνονται, σε αντίστοιχο εύρος
τιµών µε τις αρνητικές αποδόσεις, από 0.03% έως 0.78%. Επίσης, κατά το εν λόγω
χρονικό διάστηµα το ποσοστό των εταιριών-στόχων µε θετικές µη οµαλές αποδόσεις
βρίσκεται κάτω από το 50% στην συντριπτική πλειοψηφία των ηµερών, ενώ
σηµειώνεται πως το εν λόγω ποσοστό ξεπερνάει οριακά το 50% σε µόλις έξι
ηµέρες36. Ως επακόλουθο των προηγούµενων παρατηρήσεων, το ποσοστό
αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης για τις εταιρίες-στόχους από την αρχή του
χρονικού παραθύρου (-30) έως την ηµέρα -5 είναι αρνητικό και συγκεκριµένα της
τάξης του -2.90%.
Η εικόνα για τις εταιρίες-στόχους αλλάζει εξ’ ολοκλήρου τέσσερις ηµέρες πριν
από την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών, ενώ η θετική τάση διατηρείται
έως και τρεις ηµέρες έπειτα από την ανακοίνωση (βλ. Γράφηµα 6-1 και 6-2). Κατά το
εν λόγω χρονικό διάστηµα οι µη οµαλές αποδόσεις παρουσιάζονται αποκλειστικά
θετικές και µάλιστα ξεπερνάνε τη µία ποσοστιαία µονάδα (1%) την ηµέρα
ανακοίνωσης, την προηγούµενη και την επόµενη της εν λόγω ηµέρας. Συγχρόνως, ο
αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικές µη οµαλές αποδόσεις αυξάνεται σταδιακά

36

Οι συγκεκριµένες ηµέρες είναι οι -30 (26), -28 (26), -27 (27), -12 (26), -9 (27) και -8 (26). Σε
παρένθεση δίπλα από κάθε ηµέρα καταγράφεται ο αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικές µη οµαλές
αποδόσεις.
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και κορυφώνεται την ηµέρα ανακοίνωσης, όπου και καταγράφεται το υψηλότερο
ποσοστό της τάξης του 62%. Σηµειώνεται πως το υψηλότερο ποσοστό µη οµαλής
απόδοσης εµφανίζεται κατά την ηµέρα ανακοίνωσης, όπου το αντίστοιχο ποσοστό
είναι της τάξεως του 3.41%. Οι µέτοχοι, λοιπόν, των εταιριών-στόχων κερδίζουν σε
µία µόνο ηµέρα 3.41% περισσότερο από το Γενικό Δείκτη του ΧΑ.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ηµερήσιες µη οµαλές αποδόσεις των εταιριών-στόχων,
κατόπιν υπολογίζονται οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις, η τιµή του στατιστικού
του ελέγχου και ο αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικά αποτελέσµατα για κάθε
επιλεγµένο χρονικό παράθυρο (βλ. Πίνακα 6-2). Έτσι λοιπόν, στο χρονικό παράθυρο
των τριών ηµερών βάσει της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης των συγχωνεύσεωνεξαγορών (-1,1) το ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης ανέρχεται στο 5.81%,
το οποίο εµφανίζει στατιστική εγκυρότητα. Παράλληλα, η πλειοψηφία των εταιριώνστόχων εµφανίζει θετικά αποτελέσµατα στο εν λόγω παράθυρο, καθώς το αντίστοιχο
ποσοστό είναι της τάξης του 74% (37 εταιρίες). Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί
πως το µεγαλύτερο τµήµα (82%) της απόδοσης που σηµειώνεται κατά το χρονικό
παράθυρο (-1,1), καταγράφεται τις πρώτες δύο ηµέρες (-1,0) όπου η αθροιστική µη
οµαλή απόδοση βρίσκεται στο 4.74% και είναι στατιστικά αξιόπιστη. Παράλληλα, ο
µεγαλύτερος αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές
αποδόσεις εµφανίζεται κατά το χρονικό παράθυρο (-1,1), καθώς όταν εφαρµόζεται το
σύντοµο παράθυρο των δύο ηµερών (-1,0) ο εν λόγω αριθµός εµφανίζεται µειωµένος
από 37 σε 35 εταιρίες.
Όταν το χρονικό παράθυρο επεκτείνεται καλύπτοντας πέντε ηµέρες πριν και µετά
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης (-5,5) το ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης
αυξάνεται στο 6.12% µε τιµή του στατιστικού του ελέγχου στο 2.80 και πιθανότητα
σφάλµατος µηδενική, οπότε χαρακτηρίζεται στατιστικά αξιόπιστο. Ωστόσο, ο
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αριθµός των εταιριών-στόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις κατά το
εν λόγω χρονικό διάστηµα εµφανίζεται µειωµένος συγκριτικά µε τον αντίστοιχο
αριθµό των προηγούµενων δύο χρονικών παραθύρων, καθώς 33 εταιρίες-στόχοι
παρουσιάζουν θετικά ποσοστά.
Η αθροιστική µη οµαλή απόδοση του δείγµατος των εταιριών-στόχων µε
αφετηρία 30 ηµέρες πριν την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών εµφανίζεται
αρνητική έως και µία ηµέρα πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, ενώ στη συνέχεια και
έως το τέλος του γενικού χρονικού παραθύρου (30) έχει αποκλειστικά και µόνο
θετικό πρόσηµο. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στα πολύ χαµηλά ποσοστά που
καταγράφονται έως και δύο ηµέρες πριν από την ανακοίνωση των συγχωνεύσεωνεξαγορών, παρόλο που στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικά, και αφετέρου στα
υψηλά θετικά ποσοστά που προκαλούνται τις τρεις ηµέρες βάσει της ηµέρας
ανακοίνωσης. Έτσι λοιπόν, στα χρονικά παράθυρα µε κοινή αφετηρία την ηµέρα -30
και τέλος τις ηµέρες 0 και 1, η αθροιστική µη οµαλή απόδοση βρίσκεται στο 2.69%
και 3.75% αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό των εταιριών-στόχων µε θετικές αθροιστικές
µη οµαλές αποδόσεις βρίσκεται στο 60% επί του συνόλου. Ωστόσο, τα ποσοστά για
τα συγκεκριµένα χρονικά παράθυρα [(-30, 0),(-30,1)] δεν εµφανίζουν στατιστική
σηµαντικότητα, αν και έχουν αρκετά χαµηλή πιθανότητα σφάλµατος (0,29 και 0,12
αντίστοιχα). Επίσης, παρατηρείται πως στα χρονικά παράθυρα µε κοινή αρχή (-30 και
-1) η αθροιστική µη οµαλή απόδοση είναι µεγαλύτερη σε αυτά που περικλείουν και
την ηµέρα έπειτα από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς,
καθώς η µη οµαλή απόδοση την ηµέρα 1 είναι 1.06%. Συνεπώς, στα µεγαλύτερα
χρονικά παράθυρα καταγράφονται υψηλότερες αποδόσεις, εφόσον τα εν λόγω
παράθυρα αρχίζουν την ίδια ηµέρα. Εντούτοις, η συγκεκριµένη παρατήρηση δεν
αποτελεί κανόνα, καθώς πριν από την ανακοίνωση των εταιρικών συνενώσεων τα
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αρνητικά ποσοστά αποδόσεων αν και είναι χαµηλά επιδρούν στα αποτελέσµατα των
διευρυµένων χρονικών παραθύρων. Αποτέλεσµα της τελευταίας παρατήρησης είναι
να καταγράφονται υψηλότερες αποδόσεις στα χρονικά παράθυρα µε διάρκεια από
δύο έως έντεκα ηµέρες συγκριτικά µε τα παράθυρα διάρκειας 31 και 32 ηµερών.
Η ιδιαίτερα θετική εικόνα που καταγράφηκε για τις εταιρίες-στόχους το χρονικό
διάστηµα των τριών ηµερών (-1,1) δεν συνεχίζεται, ενώ επιπρόσθετα τα ποσοστά των
µη οµαλών αποδόσεων εµφανίζουν µία ελαφρώς αρνητική τάση (βλ. Γράφηµα 6-1).
Η αρνητική εξέλιξη των ηµερήσιων µη οµαλών αποδόσεων επιδρά και στις
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις των εταιριών-στόχων, µε συνέπεια την ένατη
ηµέρα να καταγράφεται το χαµηλότερο ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης
της τάξης του 1.30%. Από της δέκατη ηµέρα και έως το τέλος του γενικού χρονικού
παραθύρου τα θετικά ποσοστά υπερισχύουν των αρνητικών, οπότε το ποσοστό
αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης για το χρονικό παράθυρο των 61 ηµερών να είναι
της τάξης του 2.04%. Επίσης, το ποσοστό των εταιριών-στόχων µε θετικά
αποτελέσµατα είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των τριάντα ηµερών µετά την
ηµέρα ανακοίνωσης κάτω από το 50%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκεται κάτω
και από το 40%. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η εµφάνιση µιας µειωµένης έντασης
αρνητική τάση των µη οµαλών αποδόσεων έπειτα από το χρόνο ανακοίνωσης των
εταιρικών συνενώσεων δεν είναι ένα ασυνήθιστο φαινόµενο, καθώς αρκετοί
συγγραφείς όπως οι Smith and Kim (1994), Huang & Walking (1987) και Dodd
(1980) έχουν επισηµάνει την εµφάνιση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς για τις
εταιρίες-στόχους.
Στα χρονικά παράθυρα µε κοινό τέλος (30) και αφετηρία είτε την ηµέρα
ανακοίνωσης (0) είτε την προηγούµενη (-1) οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις είναι
της τάξης του 2.77% και 4.10% αντίστοιχα, µε στατιστική σηµαντικότητα του
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δεύτερου ποσοστού µόνο, αν και το πρώτο ποσοστό εµφανίζει αρκετά χαµηλή
πιθανότητα σφάλµατος (0,23). Το ποσοστό των εταιριών µε θετικές αθροιστικές µη
οµαλές αποδόσεις βρίσκεται πάνω από το 50% και στα δύο χρονικά παράθυρα, αν και
στο µικρότερο παράθυρο (0,30) ο αριθµός των εταιριών είναι κατά δύο περιπτώσεις
µεγαλύτερος συγκριτικά µε το διευρυµένο κατά µία ηµέρα χρονικό διάστηµα (29
έναντι 27). Τέλος, κατά το χρονικό παράθυρο όπου περιλαµβάνεται το σύνολο των
εξηνταµία ηµερών (-30,30) η αθροιστική µη οµαλή απόδοση είναι της τάξης του
2.04%, το οποίο ποσοστό ωστόσο εµφανίζει αρκετά χαµηλό στατιστικό ελέγχου
(t=0,69) και συνάµα υψηλή πιθανότητα σφάλµατος, συνεπώς δεν χαρακτηρίζεται
στατιστικά αξιόπιστο. Ο αριθµός των εταιριών µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές
αποδόσεις φτάνει τις 24, αριθµός που αντιστοιχεί σε ποσοστό σχεδόν στο 50% επί
του συνόλου.
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Γράφηµα 6-1 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςστόχους

Γράφηµα 6-2 Ηµερήσιες µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςστόχους
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Γράφηµα 6-3 Αριθµός και ποσοστό εταιριών-στόχων µε θετικές µη
οµαλές αποδόσεις
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6.1.1

Σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις για τις ελληνικές εταιρίεςστόχους και συγκριτική αξιολόγηση µε αντίστοιχα αποτελέσµατα
για εταιρίες άλλων εθνικοτήτων

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους
βάσει των χρονικών παραθύρων που έχουν υιοθετηθεί καταγράφονται στον Πίνακα 62, ενώ στον Πίνακα 6-3 συγκρίνονται οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις µεταξύ
διαφόρων χρονικών παραθύρων.

Πίνακας 6-2 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςστόχους
Χρονικό
παράθυρο
(1)

Αθροιστικές µη
οµαλές αποδόσεις
(2)

Test Statistic
(3)

P-value
(4)

Εταιρίες µε
θετικές
αποδόσεις
(5)

(-30,30)

2.04

0,69

0,49

24

(-30,1)

3.75

1,57

0,12

31

(-30,0)

2.69

1,07

0,29

29

(-5,5)

6.12***

2,80

0,01

33

(-1,1)

5.81***

3,79

0,00

37

(-1,0)

4.74***

4,33

0,00

35

(-1,30)

4.10*

1,77

0,08

27

(0,30)

2.77

1,22

0,23

29

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για 50
ελληνικές εταιρίες-στόχους, οι οποίες εξαγοράσθηκαν από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις τη διετία
2004-2005. Οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για τις εταιρίες-στόχους υπολογίσθηκαν για 8
χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς. Δίπλα από
κάθε αθροιστική µη οµαλή απόδοση (CAR), για κάθε χρονικό παράθυρο, παρουσιάζεται η τιµή του
Test Statistic και η αντίστοιχη P-value. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο αριθµός των εταιριώνστόχων µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για το αντίστοιχο χρονικό παράθυρο.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.
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Πίνακας 6-3 Στατιστική σηµαντικότητα της διαφοράς των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών-στόχων µεταξύ
χρονικών παραθύρων
Χρονικά παράθυρα
(1)
(-30,1) - (-30,0)

Διαφορά
(2)
1.06

Test Statistic
(3)
0,307

P-value
(4)
0,759

(-30,0) - (0,30)

-0.08

-0,025

0,98

(-1,30) - (0,30)

1.33

0,412

0,68

(-30,1) - (-1,1)

-2.06

-0,726

0,468

(-30,30) - (-30,1)

-1.70

-0,45

0,653

(-1,1) - (-5,5)

-0.32

-0,11

0,905

Στον παραπάνω Πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο της διαφοράς δύο µέσων από
ανεξάρτητα δείγµατα µε βάση τα διάφορα χρονικά παράθυρα. Η µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι
ότι η διαφορά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων (CAR) για κάθε δύο υπό εξέταση χρονικά
παράθυρα ισούται µη µηδέν.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.

Από τους παραπάνω Πίνακες καθίσταται σαφές πως οι ελληνικές εταιρίες-στόχοι
κερδίζουν υψηλές πρόσθετες αποδόσεις σε µικρής διάρκειας χρονικά παράθυρα γύρω
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Μάλιστα οι
αποδόσεις και των τριών βραχυπρόθεσµων χρονικών παραθύρων διάρκειας από δύο
έως έντεκα ηµέρες είναι στατιστικά έγκυρες σε επίπεδο 1%. Στα τέσσερα χρονικά
παράθυρα µεγαλύτερης διάρκειας από τα προηγούµενα, τα οποία καλύπτουν το
χρονικό διάστηµα πριν και µετά την ηµέρα ανακοίνωσης οι αποδόσεις κυµαίνονται
από 2.77% έως 4.10%. Οι υψηλότερες αποδόσεις του εν λόγω εύρους τιµών
καταγράφονται στα δύο χρονικά παράθυρα που διαρκούν µία ηµέρα περισσότερο,
καθώς η εν λόγω ηµέρα είναι είτε η προηγούµενη είτε η επόµενη της ηµέρας
ανακοίνωσης. Επίσης, το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στο µεγαλύτερης
διάρκειας χρονικό παράθυρο διάρκειας 61 ηµερών, γεγονός που οφείλεται στην
ελαφριά υπεροχή των αρνητικών ποσοστών που παρατηρούνται πριν και µετά την
ηµέρα ανακοίνωσης. Θα πρέπει παράλληλα να σηµειωθεί πως τα ποσοστά που
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καταγράφονται στα πέντε µεγαλύτερα χρονικά παράθυρα δεν εµφανίζουν στατιστική
αξιοπιστία σε κανένα επίπεδο σηµαντικότητας. Γενικότερα το ύψος των µη οµαλών
αποδόσεων δεν εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια υπολογισµού τους, γεγονός που,
όπως εξετάσθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, επιβεβαιώνει τη θεωρία των
αποτελεσµατικών αγορών.
Οι διαφορές που παρατηρούνται στα διευρυµένα χρονικά παράθυρα δεν
εµφανίζουν στατιστική αξιοπιστία, γεγονός που οφείλεται στη µικρή ποσοστιαία
διαφορά που υπάρχει µεταξύ τους, γεγονός που αντανακλά τα σχετικά χαµηλά
ποσοστά αποδόσεων που καταγράφονται για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους σε σχέση
µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε άλλες χώρες. Οι διαφορές
µεταξύ χρονικών παραθύρων που δεν έχουν µεγάλες διαφορές στη χρονική διάρκειά
τους συνοδεύονται από πολύ µικρές τιµές του στατιστικού του ελέγχου και
ταυτόχρονη πιθανότητα λάθους κοντά στο 100%. Η µεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά
και η υψηλότερη τιµή του στατιστικού του ελέγχου εµφανίζονται µεταξύ των
παραθύρων (-1,1) και (-30,1), ωστόσο στατιστική σηµαντικότητα δεν δύναται να
καταγραφεί.
Με σκοπό τη διαµόρφωση µιας πληρέστερης εικόνας για τις οικονοµικές
συνέπειες των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες-στόχους, τα
εµπειρικά αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συγκρίνονται στη συνέχεια µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα διαφόρων εµπειρικών µελετών. Οι µη οµαλές αποδόσεις
που αναδεικνύονται για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους είναι αρκετά χαµηλές
συγκριτικά µε τις αντίστοιχες αποδόσεις που έχουν εκτιµηθεί στις ΗΠΑ και το
Ηνωµένο Βασίλειο. Ειδικότερα, το εύρος των µη οµαλών αποδόσεων για την πρώτη
χώρα σε χρονικά παράθυρα βραχυπρόθεσµης διάρκειας κατά το δεύτερο µισό του
προηγούµενου αιώνα ήταν από 2.6% έως 21.2%, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία
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των µη οµαλών αποδόσεων βρίσκεται πάνω από το 10%. Παρόµοια αποτελέσµατα
εµφανίζονται και για το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου τα χαµηλότερα ποσοστά µη
οµαλών αποδόσεων είναι της τάξης του 14%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν
το 28%.
Τα ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που εξάγονται για τις
ελληνικές εταιρίες-στόχους συγκλίνουν µε τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρωπαϊκών
εταιριών. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συγκλίνουν σε
σηµαντικό βαθµό µε αυτά των Martynova and Renneboog (2006), Pop (2006), Campa
and Hernando (2004), Chari et al. (2004), Goergen and Renneboog (2004) και
Bosveld et al. (1997), οι οποίοι αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των
συγχωνεύσεων-εξαγορών είτε στην Ηπειρωτική Ευρώπη είτε σε χώρες αυτής. Τα
ποσοστά αποδόσεων που καταγράφονται στις εν λόγω εµπειρικές έρευνες
κυµαίνονται από 0.4% έως 8.85%37 σε χρονικά παράθυρα διάρκειας λίγων ηµερών
βάσει της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει ταυτοχρόνως υψηλό βαθµό οµοιογένειας µεταξύ των κεφαλαιαγορών
των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης και σηµαντική διαφοροποίηση των εν λόγω
χωρών από τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο.

37

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στα εξεταζόµενα δείγµατα κάποιων εµπειρικών ερευνών περιέχονται
περιπτώσεις επιθετικών εξαγορών.
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6.1.2

Αιτιολόγηση των αποκλινόντων αποτελεσµάτων µεταξύ εταιριώνστόχων διαφόρων χωρών

Η αιτιολόγηση του φαινοµένου της υψηλότερης κερδοφορίας που απορρέει
από τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους των
ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου συγκριτικά µε τις εταιρίες-στόχους της Ελλάδας
και γενικότερα της Ηπειρωτικής Ευρώπης, έγκειται στη διαφορετική δοµή των
χρηµατιστηριακών αγορών που υφίσταται µεταξύ των προαναφερθέντων χωρών.
Ειδικότερα, οι βασικοί παράµετροι διαφοροποίησης είναι ο αριθµός των εισηγµένων
εταιριών, η µετοχική διάρθρωση των εν λόγω εταιριών, η εταιρική διακυβέρνηση και
το νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών. Σύµφωνα µε τους McCahery and
Renneboog (2002) στις δύο πρώτες χώρες υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εταιριών
εισηγµένων στο χρηµατιστήριο, ενώ παράλληλα στο µεγαλύτερο ποσοστό των
εταιριών εµφανίζεται υψηλή διασπορά των µετοχών τους38 (market oriented system).
Επίσης, οι Becht and Mayer (2001) υποστηρίζουν πως αν και στις ΗΠΑ και το
Ηνωµένο Βασίλειο η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε θεσµικούς επενδυτές
(κυρίως συνταξιοδοτικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρίες), εντούτοις το ποσοστό
των µετοχών που αυτοί κατέχουν δεν είναι τόσο µεγάλο ώστε να τους επιτρέπει να
ασκούν πλήρη και απόλυτο διοικητικό έλεγχο. Στις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο ο
διαχωρισµός µεταξύ ιδιοκτησίας και εταιρικής διοίκησης έχει διακριτά όρια.
Αντίθετα, στην Ηπειρωτική Ευρώπη ο αριθµός των εισηγµένων εταιριών είναι
σχετικά µικρός, ενώ παράλληλα ο εταιρικός έλεγχος ασκείται κυρίως από λίγους

38

Οι Goergen and Renneboog (2004) αναφέρουν πως το ποσοστό των εισηγµένων εταιριών στο
Χρηµατιστήριο του Λονδίνου που εµφανίζει υψηλή διασπορά κυµαίνεται στο 85%.
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επενδυτές που κατέχουν µεγάλα ποσοστά µετοχών39 (blockholder system), τα οποία
συνήθως ελέγχονται είτε από οικογένειες είτε από επιχειρήσεις40.
Σε έρευνα των Faccio and Lang (2002) σε δείγµα 5,232 εταιριών από 13
Ευρωπαϊκές χώρες41 αναφέρεται πως η µεγαλύτερη διασπορά µετοχών παρατηρείται
στις εταιρίες του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ενώ αντιθέτως στις εταιρίες
της Γερµανίας, Αυστρίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ελβετίας εµφανίζεται
υψηλή συγκέντρωση εταιρικού ελέγχου. Η υψηλή διασπορά των µετοχών καθιστά
σχεδόν όλες τις εταιρίες πιθανούς στόχους εξαγοράς και ειδικότερα αυτές που
εµφανίζουν χαµηλή αποδοτικότητα. Η χρηµατιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και του
Ηνωµένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται ως µία ανταγωνιστική και ενεργή ‘αγορά για
τον εταιρικό έλεγχο’ (market for corporate control) διαµέσου συγχωνεύσεωνεξαγορών, µε συνέπεια την εµφάνιση υψηλών κερδών για τις υποψήφιες εταιρίεςστόχους, τα οποία είναι σε σηµαντικό βαθµό υψηλότερα από αυτά που
καταγράφονται για αντίστοιχες εταιρίες εισηγµένες σε λιγότερο ανταγωνιστικές
κεφαλαιαγορές.
Επίσης, σηµαντικές διαφορές υφίστανται στη νοµοθεσία που διέπει την
κεφαλαιαγορά κάθε χώρας. Βασικό αξίωµα της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας στις
ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι ο υψηλός βαθµός προστασίας που παρέχεται
στους επενδυτές και κυρίως η διασφάλιση των δικαιωµάτων των µικροµετόχων.
Αντιθέτως, στις χώρες όπου παρατηρείται υψηλή µετοχική συγκέντρωση η νοµοθεσία
39

Οι κάτοχοι των πλειοψηφικών µετοχικών πακέτων είναι συνήθως οικογένειες ή επιχειρήσεις, όπου
βασικό χαρακτηριστικό είναι οι διαγώνιες εταιρικές συµµετοχές (cross-shareholdings).
40
Ειδικότερα, οι Franks and Mayer (1995) αναφέρουν πως στη Γαλλία και στη Γερµανία σε ποσοστό
µεγαλύτερο από το 80% από τις 170 µεγαλύτερες εταιρίες ένας µόνο µέτοχος έχει στη κατοχή του
τουλάχιστον το 25% του συνολικού αριθµού των µετοχών. Σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% επί
του συνόλου των εταιριών η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε ένα µόνο µέτοχο. Αντίθετα, τα
αντίστοιχα ποσοστά για το Ηνωµένο Βασίλειο είναι 16% από τις 170 µεγαλύτερες εισηγµένες εταιρίες,
όπου ένας µέτοχος κατέχει περισσότερο από το 25% των µετοχών, ενώ το ποσοστό των εταιριών όπου
υπάρχει ένας µόνο µέτοχος µε µετοχική πλειοψηφία είναι της τάξης του 6%.
41
Οι υπό εξέταση εταιρίες προέρχονταν από τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο
Βασίλειο.
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δεν προστατεύει σε ικανοποιητικό βαθµό τα δικαιώµατα των µικρών επενδυτών,
καθώς η διοίκηση και ο έλεγχος των εταιριών γίνεται από τους µεγαλοµετόχους χωρίς
να λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των άλλων µετόχων. Η διαδικασία και ο
τρόπος που οι συγχωνεύσεις-εξαγορές πραγµατοποιούνται, διαµορφώνονται από το
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα, γεγονός που επιδρά και στα κέρδη των
µετόχων (Rossi and Volpin, 2003; La Porta et al., 1996). Στις ΗΠΑ και το Ηνωµένο
Βασίλειο ο υψηλός βαθµός προστασίας των επενδυτών έχει ως αποτέλεσµα να
προσφέρονται µεγαλύτερα οικονοµικά κίνητρα στους µετόχους των εταιριών-στόχων,
έτσι ώστε να εκχωρήσουν τις µετοχές τους. Από την άλλη πλευρά, στις χώρες της
Ηπειρωτικής Ευρώπης οι κάτοχοι της πλειοψηφίας των µετοχών καθορίζουν τους
όρους µιας συγχώνευσης-εξαγοράς µε γνώµονα το προσωπικό τους όφελος κυρίως,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα συµφέρονται και των άλλων µετόχων, οι οποίοι είναι
νοµοθετικά απροστάτευτοι.
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6.1.3

Η εφαρµογή της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών στις
κεφαλαιαγορές της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου
και της Ηπειρωτικής Ευρώπης

Σύµφωνα µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, στην οποία βασίζεται η
εφαρµογή της µελέτης γεγονότος για την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων-εξαγορών,
οι τιµές των µετοχών προσαρµόζονται γρήγορα και άµεσα στις νέες πληροφορίες που
ανακοινώνονται δηµοσίως. Στην περίπτωση κατά την οποία το καινούργιο γεγονός
είναι η ανακοίνωση µιας συγχώνευσης-εξαγοράς, κριτήριο για το βαθµό εφαρµογής
της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών αποτελούν οι µεταβολές της µετοχικής
αξίας των εταιριών-στόχων κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης
και σε χρονικά διαστήµατα πριν από την εν λόγω ηµέρα. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα
κάθε µελέτης γεγονότος µπορούν να αξιοποιηθούν όχι µόνο για την αξιολόγηση του
υπό εξέταση φαινοµένου, αλλά και για το βαθµό εφαρµογής της εν λόγω θεωρίας.
Μέχρι αυτό το σηµείο η ανάλυση της έρευνας επικεντρώθηκε στον οικονοµικό
αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες-στόχους, τα
αποτελέσµατα της οποίας χρησιµοποιούνται στη συνέχεια ως κριτήριο για το εάν και
κατά πόσο η θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών εφαρµόζεται στην ελληνική
κεφαλαιαγορά.
Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των µη οµαλών αποδόσεων για κάθε ηµέρα γύρω
από την ηµέρα ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών, µπορεί να αναπτυχθεί ο
ισχυρισµός πως η ελληνική χρηµατιστηριακή κεφαλαιαγορά είναι σε µεγάλο βαθµό
αποτελεσµατική. Ειδικότερα, την ηµέρα ανακοίνωσης (0) των εταιρικών συνενώσεων
το ποσοστό µη οµαλής απόδοσης για τις εταιρίες-στόχους αυξάνεται αλµατωδώς, ενώ
υψηλά ποσοστά αποδόσεων καταγράφονται την προηγούµενη και την επόµενη της εν
λόγω ηµέρας. Επίσης, οι αποδόσεις των εταιριών-στόχων δεν διαγράφουν κάποια
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ισχυρή τάση σε χρονικά διαστήµατα τριάντα ηµερών πριν ή µετά την ηµέρα
ανακοίνωσης, µε εξαίρεση µια ελαφρώς πτωτική πορεία που διαφαίνεται έπειτα από
την ηµέρα ανακοίνωσης και για λίγες ηµέρες. Αυτό που έχει πρωτίστως σηµασία
είναι πως πριν από την ανακοίνωση δεν εµφανίζεται κάποια ανοδική τάση της
µετοχικής αξίας των εταιριών-στόχων, ενώ παράλληλα οι µετοχές των εν λόγω
εταιριών αρχίζουν να αυξάνονται απότοµα µία ηµέρα πριν από την ανακοίνωση των
εταιρικών συνενώσεων. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί πως σε κάποιες
περιπτώσεις ο προσδιορισµός της ηµέρας ανακοίνωσης µιας συγχώνευσης-εξαγοράς
έγινε βάσει κάποιας καταχώρησης στον έντυπο τύπο. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη
πως οι ειδήσεις που εµφανίζονται στον έντυπο τύπο αφορούν την προηγούµενη
ηµέρα, το θετικό ποσοστό µη οµαλής απόδοσης που καταγράφεται µία ηµέρα πριν
από την ανακοίνωση των εταιρικών συνενώσεων δεν αποτελεί παραβίαση της
θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών, καθώς οι ειδήσεις διαρρέονται ταχύτατα και
οι επενδυτές ενηµερώνονται από πολλές πηγές και όχι µόνο από έντυπα µέσα
ενηµέρωσης.
Με σκοπό την αξιολόγηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των κεφαλαιαγορών
των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης στους επόµενους
τέσσερις Πίνακες καταγράφονται επιλεκτικά οι εµπειρικές έρευνες που εκτιµούν τις
µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίες-στόχους σε χρονικά παράθυρα βραχυπρόθεσµης
διάρκειας γύρω από την ηµέρα ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
6.1.3.1 Η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ

Στον επόµενο Πίνακα 6-4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις
συγχωνεύσεις-εξαγορές στις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ, ενώ στον Πίνακα 6-5
καταγράφονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις επιθετικές εξαγορές.
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Πίνακας 6-4 Αποτελεσµατικότητα της κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
βάσει του οικονοµικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεων-εξαγορών

Συγγραφείς
(1)

Andrade et al.
(2001)
Asquith et al.
(1990)
Asquith
(1983)
Asquith and Kim
(1982)
Davidson and
Cheng (1997)
DeLong
(2001)

Περίοδος
Δείγµατος
(2)

Μέγεθος
δείγµατος
(4)

1973-98

16%
23.8%

4,256

(-1,1)
(20,ολοκλήρωση)

1973-83

16.83% (70.39)

139

(-1,0)

1962-76

6.2% (23.07)

211

(-1,0)

1960-78

14.9%

22

(-10,10)

1981-87

11.60% (20.51)

145

(-1,1)

1988-95

16.61% (35.77)

280

(-10,1)

Dennis and
McConnell (1986)

1962-80

Dodd
(1980)

1970-77

Eckbo
(1983)

1963-78

Eger
(1983)
Huang and
Walkling (1989)
Maquieira et al.
(1998)
Martίnez-Jerez
(2002)
Mulherin
(2000)
Mulherin and
Boone (2000)
Schwert
(2000)
Schwert
(1996)

Μη οµαλές αποδόσεις
(3)

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

8.11% (3.00)
8.56% (7.07)
4.06% (4.52)
13.41% (71.2)
27.97%
14.08% (6.97)
6.24% (9.97)
3.13% (10.17)

75
71
57

(-19,-2)
(-1,0)
(0)
(-1,0)
(-40,40)
(-20,10)
(-1,1)
(0)

1958-80

2.6% (10.36)

36

(0)

1977-82

22.6%

101

(-1,0)

1963-96

41.65% (6.55)

47

[-2,2]

1990-98

13.62%

335

(-1,1)

1962-97

10.14%

202

(-1,0)

1990-99

21.2% (16.8)

376

(-1,1)

1975-96

22% (24.4)
12.4% (24.8)

2,296

(-63,126)
(-63,-1)

1975-91

13.40%

647

(-42,-1)
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Πίνακας 6-5 Αποτελεσµατικότητα της κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
βάσει του οικονοµικού αντίκτυπου των επιθετικών εξαγορών

Συγγραφείς
(1)

Asquith et al.
(1990)
Bradley et al.
(1982)
Bradley
(1980)
Davidson and
Cheng (1997)
Frank and Harris
(1989)
Huang and
Walkling (1989)
Jarrell and
Poulsen (1987)
Lang et al. (1989)
Schwert
(2000)
Schwert
(1996)
Smith and Kim
(1994)

Περίοδος
Δείγµατος
(2)

Μη οµαλές
αποδόσεις
(3)

Μέγεθος
δείγµατος
(4)

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

1973-83

27.36% (44.73)

18

(-1,0)

1963-80

31.80% (36.52)

162

(-10,10)

1962-77

32.18% (26.68)

161

(-20,20)

1981-87

14.55% (39.61)

74

(-1,1)

1955-84

23.3%

229

[0]

1977-82

27.5%

74

(-1,0)

1962-85

28.99%

526

(-20,10)

1968-86

40.3% (16.91)

87

(-5,5)

1975-96

32.5%

763

(-63,126)

1975-91

15.90%

526

(-42,-1)

1980-86

7.98% (7.87)
15.84% (77.06)

177

(-60,-6)
(-1,0)

Όπως καταγράφεται στις εµπειρικές έρευνες των Andrade et al. (2001), Asquith
(1983) Eckbo (1983), Dodd (1980) για τις συγχωνεύσεις-εξαγορές, καθώς και στις
έρευνες των Smith and Kim (1994), Asquith et al. (1990) και Lang et al. (1989) για
τις επιθετικές εξαγορές, το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών κερδών που
προκύπτουν για τις εταιρίες-στόχους από το νέο γεγονός της εταιρικής συνένωσης,
πραγµατοποιείται σε χρονικά διαστήµατα διάρκειας λίγων ηµερών γύρω από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης του εν λόγω γεγονότος. Η συγκεκριµένη εµπειρική
παρατήρηση επιβεβαιώνει τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, καθώς το γενικό
και κοινό συµπέρασµα που εξάγεται είναι πως η µετοχική αξία των εταιριών-στόχων
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ενσωµατώνει γρήγορα και άµεσα τις συνέπειες που οφείλονται στο νέο και
αναπάντεχο γεγονός της εταιρικής συνένωσης. Ωστόσο, αξιολογώντας τα
αποτελέσµατα των DeLong (2001), Maquieira et al. (1998), Malatesta (1983) και
κυρίως των Schwert (2000, 1996), Smith and Kim (1994) και Dennis and McConnell
(1986), καταγράφονται, σηµαντικές, θετικές σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις σε
διαστήµατα πριν από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης, που
κυµαίνονται από 7.78% έως 15.90%.

6.1.3.2 Η κεφαλαιαγορά του Ηνωµένου Βασιλείου

Στον επόµενο Πίνακα 6-6 καταγράφονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τις
εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου.

Πίνακας 6-6 Αποτελεσµατικότητα της κεφαλαιαγοράς του Ηνωµένου
Βασιλείου βάσει του οικονοµικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεωνεξαγορών

Συγγραφείς
(1)

Περίοδος
Δείγµατος
(2)

Conn and
Connell (1990)

1971-80

Danbolt
(2004)

1986-91

Firth
(1980)
Franks and
Harris (1989)
Franks et al.
(1977)
Goergen and
Renneboog
(2004)
Limmack (1991)

1969-75
1955-85
1955-72
1993-00
1977-86

Μη οµαλές
αποδόσεις
(3)

Μέγεθος
δείγµατος
(4)

Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

11.08%
16.97%
20.29%
24.07%
4.28%
28.1% (31.07)
34.6%

434
(99%)

[0]
[-1,0]
[0]
[-1,0]
[-2,-1]
[0]
[-1,0]

23.3% (60.60)

1,814

[0]

16%
18.20%
12.31% (29.09)
38.30% (14.66)
29.32% (8.91)
24.29% (19.27)
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22
389

70
70
462

[0]
[-1,0]
(-1,0)
(-40,0)
(-60,60)
[0]
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Martynova and
Renneboog
2006)
Parkinson
(1991)

1993-01

13.7%
28%

N/A

(0)
(-40,0)

1975-84

27.65%

77

[0]

Sudarsanam et
al.(1996)

1980-90

Tse and Soufani
(2001)

1990-93

29.18%
9.98%
13.96%
30.50%
32.28%

429
40

(-20,40)
(-20,-1)
(0)
[0]
[-1,0]

Τα ποσοστά των αποδόσεων που καταγράφονται για τις εταιρίες-στόχους του
Ηνωµένου Βασιλείου είτε την ηµέρα ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης είτε σε
σύντοµης διάρκειας χρονικά παράθυρα που περιλαµβάνουν την εν λόγω ηµέρα,
αναδεικνύουν σηµαντικά κέρδη κατά το χρόνο εµφάνισης της νέας πληροφόρησης,
σύµφωνα µε τις έρευνες των Donohoe (2006), Martynova and Renneboog (2006),
Goergen and Renneboog (2004) και Sudarsanam et al. (1996). Ωστόσο, όπως
προκύπτει από τις παραπάνω έρευνες και κυρίως από τα αποτελέσµατα των Danbolt
(2004), Tse and Soufani (2001), Conn and Connell (1990), Firth (1980) και Franks et
al. (1977) όπου τα ποσοστά των µη οµαλών αποδόσεων υπολογίζονται σε χρονικά
παράθυρα διάρκειας µηνών και όχι ηµερών, σηµαντικά κέρδη καταγράφονται για τις
εταιρίες-στόχους πριν από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης.

6.1.3.3 Οι κεφαλαιαγορές χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης

Στον παρακάτω Πίνακα 6-7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εµπειρικών
ερευνών για τις εταιρίες-στόχους της Ηπειρωτικής Ευρώπης.
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Πίνακας 6-7 Αποτελεσµατικότητα των κεφαλαιαγορών των χωρών
της Ηπειρωτικής Ευρώπης βάσει του οικονοµικού αντίκτυπου των
συγχωνεύσεων-εξαγορών
Χρονικό
παράθυρο
(ηµέρες)
[µήνες]
(5)

Περίοδος
Δείγµατος
(2)

Μη οµαλές
αποδόσεις
(3)

Μέγεθος
δείγµατος
(4)

1993-00

5.95% (13.99)
14.95% (7.56)
14.82% (4.48)

66

1993-01

4.5%
12%

Goergen and
Renneboog
(2004)

1993-00

Εγχώριες
2.31% (2.01)
6.20% (1.19)*
Διασυνοριακές
8.02% (3.25)
20.01% (1.78)

Dumontier
and Petitt
(2002)

1980-00

22.03% (7.67)

57
44

(-25,5)

Γαλλία

Goergen and
Renneboog
(2004)

1993-00

3.58% (3.97)
11.81% (2.89)

11

(-1,0)
(-40,0)

Γαλλία

Συγγραφείς
(1)

Goergen and
Renneboog
(2004)
Martynova
and
Renneboog
(2006)

Martynova
and
Renneboog
(2006)
Martynova
and
Renneboog
(2006)
Goergen and
Renneboog
(2004)
Goergen and
Renneboog
(2004)
Bosveld et
al. (1997)

1993-01

1993-01

7

(-1,0)
(-40,0)
(-60,60)

Ηπειρωτική
Ευρώπη

(0)
(-40,0)

Ηπειρωτική
Ευρώπη

(-1,0)
(-40,0)

2

Σύνολο
1.7%
Διασυνοριακές
14%
Σύνολο
2.3%
Διασυνοριακές
13%

Χώρα
(6)

Νότια
Ευρώπη

(0)
Γαλλία
(-40,0)
(0)
Γερµανία
(-40,0)
6

(-1,0)
(-40,0)

Γερµανία,
Αυστρία,
Ελβετία

13.79% (6.15)
22.42% (2.21)

4

(-1,0)
(-40,0)

Κάτω
Χώρες

2.39%

122

(-1,0)

Ολλανδία

1993-00

6.77% (5.09)
14.53% (2.41)

1993-00
1970-94
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De Bruijn
and Van
Frederikslust
(1994)

1980-93

28.04%

39

11.94% (6.62)
11.02% (5.49)
16.76% (6.57)
22.59% (7.48)
0.4% (1.52)*
1.4% (3.54)
3.1% (3.85)

Van
Frederikslust
et al. (1999)

1954-97

Pop, D.
(2006)

1999-02

Goergen and
Renneboog
(2004)

1993-00

11.33% (8.81)
19.30% (3.34)

Martynova
and
Renneboog
(2006)

1993-01

30%

89

26

11

(-1,1)

Ολλανδία

(-1,0)
(-1,5)
(-10,5)
(-40,5)
(-1,1)
(-5,0)
(-10,15)

Ολλανδία

Ρουµανία

(-1,0)
(-40,0)

Σκανδιναβία

(-40,0)

Σκανδιναβία

Στην Ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς και σε χώρες αυτής, ναι µεν παρατηρείται µια
αύξηση της µετοχικής αξίας των εταιριών-στόχων κατά το χρόνο ανακοίνωσης της
συγχώνευσης-εξαγοράς, ωστόσο η εν λόγω αύξηση είναι αρκετά µικρή βάσει των
συνολικών κερδών που προκύπτουν για τις εξεταζόµενες εταιρίες, σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα που εµφανίζουν οι Martynova and Renneboog (2006), Pop (2006),
Campa and Hernando (2004), Goergen and Renneboog (2004) και Van Frederikslust
et al. (1999). Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσοστά των αθροιστικών µη
οµαλών αποδόσεων που προκύπτουν σε χρονικά παράθυρα πριν από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης

της

συγχώνευσης-εξαγοράς

είναι

υψηλότερα

από

αυτά

που

καταγράφονται σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα γύρω από την εν λόγω
ηµεροµηνία.
Η αιτιολόγηση του φαινοµένου εµφάνισης µη οµαλών αποδόσεων πριν από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης αποτελεί ένα πεδίο διαµάχης
µεταξύ των εµπειρικών ερευνητών, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν πως συντελείται
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κάποιου βαθµού παραβίαση της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών λόγω
εκµετάλλευσης εσωτερικής πληροφόρησης (Bhattacharya et al., 2000; Sanders and
Zdanowicz, 1992; Keown and Pinkerton, 1981; Jaffe, 1974), ενώ άλλοι ερευνητές
εκτιµούν πως το εν λόγω φαινόµενο επιβεβαιώνει την υπό εξέταση θεωρία (Jensen
and Ruback, 1983; Jarrell et al., 1988). Σύµφωνα µε το πρώτο επιχείρηµα, η απόφαση
συνένωσης µιας εταιρίας διαρρέεται σε κάποιους συµµετέχοντες στην αγορά, οι
οποίοι εκµεταλλεύονται την προνοµιακή πληροφόρηση που κατέχουν για προσωπικό
τους όφελος42. Οι ιδιώτες-κάτοχοι της προνοµιακής πληροφόρησης προβαίνουν σε
αθρόα αγορά µετοχών των εταιριών-στόχων, µε σκοπό να καρπωθούν τα υψηλά
κέρδη που θα προκύψουν στο κοντινό µέλλον κατά τη δηµόσια ανακοίνωση της
συγχώνευσης-εξαγοράς. Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον που προκύπτει για τις
µετοχές των εταιριών-στόχων έχει ως αποτέλεσµα την άνοδο της µετοχικής αξίας των
εν λόγω εταιριών, ηµέρες ή και εβδοµάδες πριν από την επίσηµη ηµέρα ανακοίνωσης
της εταιρικής συνένωσης.
Αρκετοί εµπειρικοί ερευνητές απορρίπτουν την αιτιολογία της εσωτερικής
πληροφόρησης, υποστηρίζοντας πως οι µη οµαλές αποδόσεις που εµφανίζονται πριν
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς οφείλονται σε
δηµόσιες πληροφορίες, οι οποίες και αυξάνουν την πιθανότητα µιας επικείµενης
πρότασης συνένωσης. Έτσι λοιπόν, η αγορά αξιολογώντας πληροφορίες που είναι
κοινώς γνωστές αντιδρά θετικά, ενώ οι εν λόγω πληροφορίες γεννούν την προσδοκία
εµφάνισης στο άµεσο µέλλον µιας εταιρικής συνένωσης, η οποία, τελικά,
πραγµατοποιείται. Η συγκεκριµένη συµπεριφορά της αγοράς επιβεβαιώνει τη θεωρία
των αποτελεσµατικών αγορών, καθώς οι τιµές των µετοχών προσαρµόζονται γρήγορα

42

Κατά τη διαπραγµάτευση δύο εταιριών για µια µελλοντική συγχώνευση-εξαγορά συµµετέχουν
διευθυντικά στελέχη, δικηγόροι, τραπεζίτες, στελέχη δηµόσιων σχέσεων, καθώς και οι γραµµατείς
τους, οπότε καθίσταται προφανές η ευκολία µε την οποία µπορεί να διαρρεύσει το αντικείµενο της
διαπραγµάτευσης.
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και άµεσα στις νέες δηµόσιες πληροφορίες. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα συµπεράσµατα έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
(Securities and Exchange Commission), σύµφωνα µε την οποία οι µη οµαλές
αποδόσεις που προκαλούνται πριν από τη δηµόσια ανακοίνωση µιας εταιρικής
συνένωσης οφείλονται σε τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι: α) η κερδοσκοπία των
ΜΜΕ, β) η πρόθεση της εταιρίας-αγοραστή να αποκτήσει ένα µετοχικό µερίδιο στην
εταιρία-στόχο πριν τη δηµόσια προσφορά µε σκοπό να ενισχύσει τη θέση της και γ)
ο τρόπος προσέγγισης της εταιρίας-στόχου, αν δηλαδή η εξαγορά θα είναι φιλική ή
επιθετική.
Συµπερασµατικά, αναφορικά µε το βαθµό υλοποίησης της θεωρίας των
αποτελεσµατικών αγορών στις ΗΠΑ και στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές,
διαφορετικά συµπεράσµατα εξάγονται για τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την
Ηπειρωτική Ευρώπη. Για τις κεφαλαιαγορές των δύο πρώτων χωρών η άποψη που
διαµορφώνεται είναι πως η υπό εξέταση θεωρία πραγµατώνεται σε υψηλό βαθµό,
µιας και την ηµέρα που γίνεται η ανακοίνωση της εταιρικής συνένωσης ή/και σε
βραχυπρόθεσµα χρονικά διαστήµατα βάσει της εν λόγω ηµέρας, παρατηρείται µία
ραγδαία ποσοστιαία αύξηση των τιµών των µετοχών των εταιριών-στόχων.
Εντούτοις, θα πρέπει να επισηµανθεί πως ενδεχοµένως να συντελείται, έως κάποιο
βαθµό, εκµετάλλευση προνοµιακής πληροφόρησης από µερίδα επενδυτών. Αντίθετα,
για την Ηπειρωτική Ευρώπη το ύψος και ο χρόνος εµφάνισης των µη οµαλών
αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους, καθιστά προφανές πως η ανακοίνωση της
συγχώνευσης-εξαγοράς δεν αποτελεί ένα νέο και µη αναµενόµενο γεγονός. Η
προνοµιακή πληροφόρηση που κατέχουν κάποιοι συµµετέχοντες στην αγορά
ενσωµατώνεται στη µετοχική αξία των εταιριών-στόχων, διαµέσου των υψηλού
όγκου αγορών µετοχικών τίτλων που πραγµατοποιούνται πριν από τη δηµόσια
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ανακοίνωση της συγχώνευσης-εξαγοράς. Συνεπώς, η απορρόφηση του συνολικού
οικονοµικού αντίκτυπου µιας συγχώνευσης-εξαγοράς γίνεται βαθµιαία, ενώ κατά το
χρόνο που ανακοινώνεται η εταιρική συνένωση η αξία των µετοχών των εταιριώνστόχων δεν εµφανίζει κάποια απότοµη (µη οµαλή) συµπεριφορά. Τα εµπειρικά
αποτελέσµατα αναδεικνύουν ως την πιο αποτελεσµατική αγορά την ελληνική, καθώς
η απότοµη και ραγδαία άνοδος της µη οµαλής απόδοσης κατά την ανακοίνωση της
εταιρικής συνένωσης σε συνδυασµό µε την έλλειψη κλίσης στη καµπύλη της
αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης πριν από την εν λόγω ανακοίνωση, αποτελούν την
πιο ξεκάθαρη απόδειξη µιας αποτελεσµατικής αγοράς, όπου οι τιµές των µετοχών
ενσωµατώνουν γρήγορα και άµεσα τη νέα πληροφόρηση.
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6.1.4

Κατηγοριοποίηση εταιριών-στόχων βάσει εθνικότητας των
εταιριών-αγοραστών: Εγχώριες και Διασυνοριακές συγχωνεύσειςεξαγορές

Τα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους µε κριτήριο την εθνικότητα των εταιριώναγοραστών καταγράφονται στον επόµενο Πίνακα 6-8, ενώ στον Πίνακα 6-9 τα εν
λόγω αποτελέσµατα αξιολογούνται συγκριτικά σε πέντε χρονικά παράθυρα.

Πίνακας 6-8 Αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους βάσει
εθνικότητας εταιριών-αγοραστών
Χρονικό παράθυρο
(1)
(-30,30)

Εγχώριες
(2)
-0.62

Test Statistic
(3)
-0,19

Διασυνοριακές
(4)
12.68 *

Test Statistic
(5)
1,92

(-30,1)

2.27

0,84

9.64 *

1,98

(-30,0)

0.87

0,31

9.95 *

2,02

(-5,5)

5.82**

2,19

7.35 ***

2,81

(-1,1)

6.22***

3,41

4.16

1,75

(-1,0)

4.81***

3,81

4.47 *

2,00

(-1,30)

3.33

1,56

7.20

0,89

(0,30)

1.89

0,90

6.27

0,80

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για τις
Ελληνικές εταιρίες-στόχους, οι οποίες κατηγοριοποιούνται µε βάση την εθνικότητα των εταιριώναγοραστών, τη διετία 2004-2005. Οι ποσοστιαίες αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για τα δύο
δείγµατα των εταιριών-στόχων υπολογίσθηκαν για 8 χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς. Δίπλα από κάθε αθροιστική µη οµαλή απόδοση (CAR), για
κάθε χρονικό παράθυρο, παρουσιάζεται η τιµή του Test Statistic και η αντίστοιχη P-value.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.
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Πίνακας 6-9 Στατιστική σηµαντικότητα της διαφοράς των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών-στόχων βάσει
εθνικότητας

Χρονικό παράθυρο
(1)

Διαφορά
(εγχώριεςδιασυνοριακές)
(2)

Test Statistic
(3)

P-value
(4)

(-30,30)

-13.3*

-1,853

0,07

(-30,1)

-7.33

-1,239

0,221

(-5,5)

-1.53

-0,409

0,685

(-1,1)

2.61

0,687

0,5

(-1,30)

-3.87

-0,461

0,654

Στον παραπάνω Πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο της διαφοράς δύο µέσων για τα
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, αυτά των εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών των
Ελληνικών εταιριών-στόχων. Η µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι ότι η διαφορά των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων (CAR) για κάθε δύο υπό εξέταση δείγµατα ισούται µη µηδέν.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.

Γράφηµα 6-4 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις µεταξύ εγχώριων και
διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές
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Τα ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων εµφανίζονται θετικά και στις
δύο υποκατηγορίες, µε εξαίρεση το ποσοστό των εγχώριων συγχωνεύσεων-εξαγορών
στο γενικό χρονικό παράθυρο των 61 ηµερών, ωστόσο το συγκεκριµένο ποσοστό
εµφανίζει πολύ χαµηλή τιµή στατιστικού του ελέγχου που το καθιστά µη έγκυρο. Τα
θετικά ποσοστά των εγχώριων συγχωνεύσεων-εξαγορών κυµαίνονται από 0.87% έως
6.22%, ενώ στατιστική σηµαντικότητα εµφανίζουν τα αποτελέσµατα των τριών µόνο
βραχύτερων χρονικών παραθύρων (-1,0), (-1,1) και (-5,5). Το αντίστοιχο εύρος
διακυµάνσεως των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων για τις διασυνοριακές
συνενώσεις εµφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις εγχώριες
συγχωνεύσεις-εξαγορές, ξεκινώντας από 4.16% και φτάνοντας έως 12.68%. Οι µη
οµαλές αποδόσεις των διασυνοριακών συνενώσεων εµφανίζουν στατιστική
σηµαντικότητα στα περισσότερα χρονικά παράθυρα, ενώ η τιµή του στατιστικού του
ελέγχου είναι πολύ χαµηλή στα δύο χρονικά παράθυρα που επικεντρώνονται έπειτα
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εταιρικής συνένωσης, (-1,30) και (0,30), αν και
στα εν λόγω παράθυρα καταγράφονται σηµαντικά ποσοστά αποδόσεων για τις
εταιρίες-στόχους.
Αξιολογώντας συγκριτικά τις αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις µεταξύ
εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθίσταται προφανές πως οι
εταιρίες-αγοραστές αποκοµίζουν υψηλότερα οφέλη όταν συνενώνονται µε ξένες
εταιρίες. Στην πλειοψηφία των χρονικών παραθύρων οι διασυνοριακές συγχωνεύσειςεξαγορές προκαλούν ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων τα οποία είναι
µεγαλύτερα από 1.53% έως 13.3% από τα αντίστοιχα ποσοστά των εγχώριων
συναλλαγών. Οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις είναι οριακά υψηλότερες στις
εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές στα συντοµότερα χρονικά παράθυρα, αυτά των δύο
(-1,0) και τριών (1,1) ηµερών, χωρίς ωστόσο οι αντίστοιχες διαφορές να είναι
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στατιστικά αξιόπιστες. Σε όλα τα υπόλοιπα χρονικά παράθυρα οι διασυνοριακές
συγχωνεύσεις-εξαγορές εµφανίζουν καλύτερα ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών
αποδόσεων. Επιπρόσθετα, καθώς διευρύνεται το διάστηµα εκτίµησης των
αποτελεσµάτων η διαφορά µεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεωνεξαγορών αυξάνεται, ενώ παράλληλα οι τιµές στατιστικού του ελέγχου εµφανίζονται
ολοένα και πιο υψηλές. Μάλιστα, η διαφορά µεταξύ των δύο υποκατηγοριών αγγίζει
την υψηλότερη τιµή της κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα των 31 ηµερών (30,30), όπου το ποσοστό διαφοράς ανέρχεται στο 13.3% και εµφανίζει στατιστική
σηµαντικότητα. Κατά συνέπεια και µε βάση όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις δύναται
να εξαχθεί το συµπέρασµα πως οι µέτοχοι των ελληνικών εταιριών-στόχων
επωφελούνται ιδιαιτέρως και συγκριτικά περισσότερο στην περίπτωση κατά την
οποία οι εν λόγω εταιρίες συνενώνονται µε εταιρίες που προέρχονται από το διεθνές
και όχι από το εγχώριο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Στο σηµείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των
αντίστοιχων αποτελεσµάτων για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ, του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης και η περαιτέρω σύγκρισή τους µε τα
αποτελέσµατα των ελληνικών εταιριών-στόχων. Γενικότερα, αξίζει να σηµειωθεί πως
οι εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τα αποτελέσµατα µεταξύ εγχώριων και
διασυνοριακών

συγχωνεύσεων-εξαγορών

για

τις

εταιρίες-στόχους

στις

προαναφερθείσες χώρες, συγκλίνουν στο συµπέρασµα πως τα οφέλη για τις εταιρίεςστόχους είναι ξεκάθαρα υψηλότερα στην περίπτωση που συνενώνονται µε εταιρίες
από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριµένα, για τις ΗΠΑ οι µελέτες των Servaes and Zenner
(1994), Kang (1993), Swenson (1993), Cebenoyan et al. (1992), Cakici et al. (1991),
Harris and Ravenscraft (1991), Shaked et al. (1991) και Cheng and Chan (1995)
αναδεικνύουν υψηλότερα κέρδη για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ όταν αυτές
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συνενώνονται µε ξένες εταιρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί πως κατά το
χρονικό διάστηµα από το 1981 (Economic Recovery Tax Act) έως το 1986 (Tax
Reform Act) όπου και πραγµατοποιήθηκαν δύο αλλαγές στο φορολογικό και
νοµοθετικό

πλαίσιο

των

ΗΠΑ,

οι

αποδόσεις

των

εταιριών-στόχων

που

συγχωνεύτηκαν-εξαγοράσθηκαν από αλλοδαπές εταιρίες-αγοραστές διέγραψαν
αξιοπρόσεκτη πτωτική πορεία (Servaes and Zenner, 1994; Harris and Ravenscraft,
1991), αναδεικνύοντας συνεπώς τη νοµοθεσία ως ένα σηµαντικό προσδιοριστικό
παράγοντα των αποτελεσµάτων.
Για το Ηνωµένο Βασίλειο οι έρευνες των Donohoe (2006), Martynova and
Renneboog (2006), Danbolt (2004) και Goergen and Renneboog (2004), συγκλίνουν
στο συµπέρασµα πως οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές προκαλούν
υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων για τις εταιρίες-στόχους συγκριτικά µε τις εγχώριες,
είτε σε βραχυπρόθεσµα είτε σε µακροπρόθεσµα χρονικά παράθυρα. Μάλιστα, η
ποσοστιαία διαφορά µεταξύ των δύο υποκατηγοριών αυξάνεται σε συνάρτηση µε τη
διάρκεια των χρονικών περιόδων αξιολόγησης, φτάνοντας έως και 9%. Σύµφωνα,
ωστόσο, µε τον Danbolt (2004), θα πρέπει παράλληλα µε την εθνικότητα των
εταιριών-αγοραστών να λαµβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη επίδραση και άλλων
παραγόντων στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, όπως η µέθοδος πληρωµής, ο
επιχειρηµατικός κλάδος και η τελική έκβαση της αρχικής ανακοίνωσης. Επιπρόσθετα,
η συγκριτική αξιολόγηση των αποδόσεων των διασυνοριακών συγχωνεύσεωνεξαγορών µεταξύ των δύο προαναφερθέντων χωρών, αναδεικνύει µεγαλύτερα οφέλη
για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ που ξεπερνούν το 10%, σύµφωνα µε τις έρευνες
των Feils (1993) και Conn and Connell (1990)43.

43

Συγκεκριµένα, στην έρευνα του Feils (1993) τα ποσοστά για τις εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ ήταν
40% έναντι 18% για τις αυτές του Ηνωµένου Βασιλείου , ενώ στην έρευνα των Conn and Connell
(1990) τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 26% έναντι 16%.
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Αναφορικά µε τον οικονοµικό αντίκτυπο µεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων
συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-στόχους της Ηπειρωτική Ευρώπης οι
εµπειρικές έρευνες των Martynova and Renneboog (2006), Campa and Hernando
(2004) και Goergen and Renneboog (2004) βρίσκονται σε συµφωνία µε τις
προηγούµενες, καταγράφοντας υψηλότερα κέρδη για τους µετόχους των εταιριώνστόχων, σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρονικά παράθυρα, στην περίπτωση
που συνενώνονται µε αλλοδαπές εταιρίες. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως
σύµφωνα µε τους Martynova and Renneboog (2006) και Goergen and Renneboog
(2004) οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές προκαλούν υψηλότερα κέρδη στις
εταιρίες-στόχους των παρακάτω χωρών: Ιρλανδία, Γερµανία, Γαλλία, Σκανδιναβικές
χώρες, χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Κάτω
Χώρες. Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα όλων των
προαναφερθέντων εµπειρικών µελετών, µπορεί να υποστηριχθεί πως τα εκτιµώµενα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας για τις ελληνικές εταιρίες-στόχους µε κριτήριο
την εθνικότητα των εταιριών-αγοραστών, βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας του συνόλου των δυτικών
οικονοµιών.
Η αιτιολόγηση του φαινοµένου των υψηλότερων ωφελειών που εµφανίζονται για
τις εταιρίες-στόχους στην περίπτωση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών
συγκριτικά µε τις εγχώριες έγκειται στο συγκερασµό διαφόρων παραγόντων που
υφίστανται στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι οικονοµικές συνέπειες των
εγχώριων και διεθνών συγχωνεύσεων-εξαγορών ενδεχοµένως να ήταν παρόµοιες σε
περίπτωση που οι κεφαλαιαγορές όλων ή των περισσοτέρων χωρών ήταν
ανεπτυγµένες στον ίδιο βαθµό, η αγορά για εταιρικό έλεγχο ήταν ανταγωνιστική στο
ίδιο επίπεδο διεθνώς και δεν υπήρχαν πρόσθετα πλεονεκτήµατα από τη
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διαφοροποίηση στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ωστόσο, η υφιστάµενη
κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική µε κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή
διαφοροποίηση µεταξύ των κεφαλαιαγορών παγκοσµίως εξαιτίας διαφορετικής
νοµοθεσίας και φορολόγησης, τη δυσκολία στην απόκτηση έγκυρων πληροφοριών
για το εγχώριο περιβάλλον µιας ξένης χώρας, ενώ παράλληλα στις διεθνείς
συναλλαγές υπάρχουν αρκετοί συναλλαγµατικοί περιορισµοί (McCann 2001; Danbolt
1995; Gultekin et al. 1989; Fatemi and Furtado 1988; Wheatley 1988; Jorion and
Schwart

1986).

Με

δεδοµένο,

λοιπόν,

ότι

οι

αγορές

κεφαλαίων

είναι

διαφοροποιηµένες και κατά συνέπεια τµηµατοποιηµένες, η δραστηριοποίηση στο
διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον δύναται να συνδέεται µε επιπλέον πλεονεκτήµατα
σε σχέση µε το εγχώριο. Η αναζήτηση των πολλών δυνητικών πλεονεκτηµάτων εκ
µέρους των εταιριών-αγοραστών οδηγεί συχνά τις τελευταίες στην καταβολή αρκετά
υψηλών τιµηµάτων για την απόκτηση συγκεκριµένων εταιριών-στόχων. Μάλιστα,
µερικοί

συγγραφείς

υποστηρίζουν

πως

όσο

υψηλότερος

είναι

ο

βαθµός

τµηµατοποίησης των κεφαλαιαγορών διεθνώς, τόσο αυξηµένη είναι η πιθανότητα
καταβολής υψηλότερου τιµήµατος που απαιτείται για την απόκτηση κάποιας ξένης
εταιρίας (Adler and Dumas, 1975). Η συγκεκριµένη κατάσταση λειτουργεί θετικά για
τις εταιρίες-στόχους οι οποίες φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο από τη διεθνή
πραγµατικότητα, καθώς τα ποσοστά αποδόσεων που καταγράφονται στις διεθνείς
συνενώσεις είναι σαφώς υψηλότερα από αυτά των εγχώριων.
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6.2 Εµπειρικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές

Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων για τις ελληνικές εταιρίεςαγοραστές ακολουθεί τη δοµή που υιοθετήθηκε προηγουµένως στην περίπτωση των
εταιριών-στόχων. Έτσι λοιπόν, στον επόµενο Πίνακα 6-10 καταγράφονται οι µη
οµαλές αποδόσεις (AR), οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR), ο αριθµός και
το αντίστοιχο ποσοστό των εταιριών-αγοραστών που εµφανίζουν θετικά ποσοστά
ηµερήσιων µη οµαλών αποδόσεων. Επιπλέον, µε σκοπό την καλύτερη και σαφέστερη
παρουσίαση των συµπερασµάτων για τις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές τα δεδοµένα
του εν λόγω Πίνακα απεικονίζονται διαγραµµατικά στα Γραφήµατα 6-5,6-6 και 6-7.
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Πίνακας 6-10 Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας για τις εταιρίεςαγοραστές

Ηµέρα
(1)

Μη οµαλές
αποδόσεις
(2)

Αθροιστικές µη
οµαλές αποδόσεις
(3)

Εταιρίες µε
θετικές µη οµαλές
αποδόσεις
(4)

-30

-0.23

-0.23

61

44%

-29

-0.17

-0.41

59

43%

-28

-0.28

-0.69

66

48%

-27

0.07

-0.62

75

54%

-26

0.11

-0.51

67

49%

-25

0.04

-0.46

66

48%

-24

-0.10

-0.57

60

43%

-23

-0.09

-0.66

58

42%

-22

-0.06

-0.72

66

48%

-21

0.36

-0.36

70

51%

-20

0.31

-0.05

65

47%

-19

-0.33

-0.37

56

41%

-18

-0.23

-0.61

59

43%

-17

-0.22

-0.83

54

39%

-16

-0.28

-1.11

62

45%

-15

-0.12

-1.23

68

49%

-14

-0.40

-1.63

64

46%

-13

0.28

-1.34

74

54%

-12

-0.32

-1.66

56

41%

-11

-0.22

-1.88

63

46%

-10

0.05

-1.83

64

46%

-9

-0.27

-2.10

56

41%

-8

0.06

-2.04

65

47%

-7

0.06

-1.98

71

51%

-6

-0.05

-2.03

60

43%

-5

0.35

-1.68

75

54%

-4

0.04

-1.64

68

49%

-3

0.02

-1.63

68

49%

-2

0.04

-1.59

62

45%

-1

-0.18

-1.77

62

45%

0

0.32

-1.45

70

51%

1

0.35

-1.10

71

51%
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θετικές µη οµαλές
αποδόσεις
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2

0.10

-1.00

57

41%

3

0.00

-1.00

56

41%

4

0.11

-0.89

70

51%

5

-0.20

-1.09

66

48%

6

-0.19

-1.28

62

45%

7

0.12

-1.16

70

51%

8

-0.13

-1.29

58

42%

9

-0.10

-1.39

61

44%

10

0.10

-1.29

75

54%

11

0.14

-1.15

69

50%

12

0.23

-0.92

69

50%

13

0.23

-0.70

67

49%

14

0.32

-0.37

74

54%

15

0.02

-0.36

65

47%

16

-0.19

-0.54

61

44%

17

-0.13

-0.67

67

49%

18

-0.20

-0.87

65

47%

19

0.13

-0.74

63

46%

20

-0.23

-0.98

60

43%

21

-0.13

-1.11

64

46%

22

0.09

-1.02

65

47%

23

-0.17

-1.19

59

43%

24

0.17

-1.02

70

51%

25

-0.25

-1.27

59

43%

26

-0.01

-1.28

63

46%

27

-0.21

-1.49

59

43%

28

-0.24

-1.73

58

42%

29

0.21

-1.52

67

49%

30

-0.49

-2.01

59

43%

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για 138
ελληνικές εταιρίες-αγοραστές, οι οποίες εξαγόρασαν ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις τη διετία 20042005. Οι ποσοστιαίες µη οµαλές αποδόσεις (AR) και οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για
τις εταιρίες-αγοραστές υπολογίσθηκαν για συνολικά 60 ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς (τριάντα ηµέρες πριν και τριάντα µετά την εν λόγω
ηµεροµηνία). Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζεται ο αριθµός των εταιριών-αγοραστών µε θετικές µη
οµαλές αποδόσεις (AR) και στην πέµπτη (τελευταία) το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου των
εταιριών, για κάθε µία ηµέρα από τις συνολικά 61 του εξεταζόµενου χρονικού παραθύρου.
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Το ύψος σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των µη οµαλών αποδόσεων που
εµφανίζονται για τις εταιρίες-αγοραστές από την αρχή του χρονικού παραθύρου (-30)
έως και έξι ηµέρες (-6) πριν από την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν
επιτρέπει τη διαµόρφωση ασφαλών και ξεκάθαρων συµπερασµάτων. Τα εκτιµώµενα,
θετικά ή αρνητικά, ποσοστά βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν, ενώ το εύρος
διακύµανσης των εν λόγω ποσοστών είναι από -0.40% έως 0.36%, σαφώς λιγότερο
διευρυµένο σε σχέση µε τις εταιρίες-στόχους όπου το αντίστοιχο εύρος ήταν από 0.69% έως 0.78%. Οι µη οµαλές αποδόσεις διαγράφουν µια θετική πορεία από την
αρχή του χρονικού παραθύρου και για έντεκα ηµέρες, ενώ στη συνέχεια η υπεροχή
των αρνητικών ποσοστών έναντι των θετικών συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός
σχετικά υψηλού αρνητικού ποσοστού αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης κατά την
εξεταζόµενη περίοδο, το οποίο ξεπερνάει οριακά το -2%. Το γεγονός αυτό είναι
παρόµοιο µε την περίπτωση των εταιριών-στόχων, όπου και εκεί παρατηρήθηκε ένα
υψηλό ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης που κορυφώθηκε λίγες ηµέρες
πριν από την ηµέρα ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου το ποσοστό των εταιριών-αγοραστών µε θετικά
αποτελέσµατα στη συντριπτική πλειοψηφία των ηµερών είναι µικρότερο του 50%.
Οι µη οµαλές αποδόσεις γίνονται ευνοϊκότερες για τις εταιρίες-αγοραστές πέντε
ηµέρες πριν από την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς τα ποσοστά,
εκτός από ένα, εµφανίζονται θετικά έως και την τέταρτη ηµέρα έπειτα από την
ανακοίνωση. Εντούτοις, τα εν λόγω ποσοστά βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν, ενώ
σε δύο µόνο ηµέρες εµφανίζονται σχετικά υψηλά ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, την
ηµέρα ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων (0) και την επόµενη αυτής (1) τα
ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων καταγράφονται της τάξης του 0.32% και 0.35%
αντίστοιχα, καταδεικνύοντας περιορισµένου ύψους οφέλη για τις εταιρίες-αγοραστές.
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Ενδεικτικό της ήπιας αντίδρασης των εταιριών-αγοραστών στο νέο γεγονός των
συγχωνεύσεων-εξαγορών αποτελεί το ποσοστό των εταιριών µε θετικά αποτελέσµατα
στις δύο υπό εξέταση ηµέρες, το οποίο ξεπερνά οριακά το 50%.
Τα περιορισµένου ύψους θετικά ποσοστά µη οµαλών αποδόσεων που
εµφανίζονται γύρω από την ηµέρα ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν
δύναται να αλλάξουν την πρότερη αρνητική πορεία των αθροιστικών µη οµαλών
αποδόσεων για τις εταιρίες-αγοραστές, σε αντίθεση µε τις εταιρίες-στόχους όπου οι
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις αλλάζουν πρόσηµο την ηµέρα ανακοίνωσης των
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σηµειωθεί πως αν και οι
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις δεν αλλάζουν πρόσηµο, οι αθροιστικές µη οµαλές
αποδόσεις για τις εταιρίες-αγοραστές µειώνονται αισθητά έως και κάτω του -1%.
Έτσι λοιπό, τα δύο χρονικά παράθυρα µε κοινή αρχή, (-30,1) και (-30,0),
καταγράφουν αρνητικά ποσοστά αποδόσεων της τάξης του -1.10% και -1.45%
αντίστοιχα, τα οποία στερούνται στατιστικής αξιοπιστίας. Παράλληλα, ο αριθµός των
εταιριών-αγοραστών µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις και στα δύο
χρονικά παράθυρα αντιστοιχεί σε ποσοστά κάτω του 50% επί του συνόλου, καθώς
στο πρώτο χρονικό παράθυρο (-30,1) οι εταιρίες-αγοραστές µε θετικές αθροιστικές
µη οµαλές αποδόσεις είναι 67, ενώ στο δεύτερο (-30,0) είναι 65, σε σύνολο 138
εταιριών. Αντιθέτως, στα τρία χρονικά παράθυρα διάρκειας από δύο έως έντεκα
ηµέρες γύρω από την ηµέρα ανακοίνωσης τα ποσοστά αποδόσεων για τις εταιρίεςαγοραστές εµφανίζονται θετικά, ενώ ραγδαία αυξάνεται και ο αριθµός των εταιριώναγοραστών µε θετικά αποτελέσµατα. Εντούτοις, σε κανένα από τα εν λόγω χρονικά
παράθυρα τα ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων δεν είναι στατιστικά
αξιόπιστα, αν και σε δύο από αυτά καταγράφονται οι συγκριτικά υψηλότερες τιµές
του στατιστικού του ελέγχου.
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Έπειτα από τη σχετικά θετική πορεία που διέγραψαν οι ηµερήσιες µη οµαλές
αποδόσεις κατά το χρόνο ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών και έως το
τέλος της εν λόγω περιόδου αξιολόγησης, επανέρχεται η εικόνα που είχε παρατηρηθεί
στο διάστηµα πριν από την ανακοίνωση. Συγκεκριµένα, από την πέµπτη ηµέρα έως
την τριακοστή οι µη οµαλές αποδόσεις κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα µεταξύ
-0.49% και 0.32%, ωστόσο η πλειοψηφία των αποτελεσµάτων βρίσκεται πολύ κοντά
στο

µηδέν.

Επίσης,

παρατηρείται

µια

ελαφρά

υπεροχή

των

αρνητικών

αποτελεσµάτων, γεγονός που συνεπάγεται την περαιτέρω µείωση κατά µία
ποσοστιαία µονάδα των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων από τα χαµηλά επίπεδα
του -1% κάτω από το -2% την τελευταία ηµέρα του χρονικού παραθύρου. Θα πρέπει
ωστόσο να επισηµανθεί πως οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις εµφανίζουν µια
αυξητική τάση έως τη δέκατηπέµπτη ηµέρα καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του
-0.36%, ενώ στη συνέχεια στις υπόλοιπες δεκαπέντε ηµέρες εµφανίζονται πτωτικές
τάσεις που διαµορφώνουν το τελικό -2.01%. Τα ποσοστά των εταιριών-αγοραστών µε
θετικά αποτελέσµατα στην υπό εξέταση χρονική περίοδο (5,30) κυµαίνονται από 42%
έως 54%, ωστόσο η πλειοψηφία των αποτελεσµάτων είναι µικρότερη του 50%.
Συνεπώς µπορεί να υποστηριχθεί πως οι εταιρίες-αγοραστές διαγράφουν παράλληλη
πορεία πριν και µετά την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς τα
ποσοστά των εταιριών-αγοραστών όπως και οι µη οµαλές αποδόσεις στις εν λόγω
χρονικές περιόδους εµφανίζουν παρόµοια εξέλιξη και εύρος διακύµανσης, αν και
στην πρώτη περίοδο επικρατούν ισχυρότερες πτωτικές τάσεις.
Η τελευταία παρατήρηση αποτυπώνεται στα ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών
αποδόσεων που καταγράφονται στα χρονικά παράθυρα µε κοινό τέλος και αρχή την
ηµέρα ανακοίνωσης (0,30) ή την προηγούµενη (-1,30), όπου τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι της τάξης του -0.24% και -0.42%, χωρίς να είναι στατιστικά αξιόπιστα. Τα εν
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λόγω ποσοστά είναι χαµηλότερα από αυτά των δύο παραθύρων παρόµοιας διάρκειας,
(-30,1) και (-30,0), ωστόσο ο αριθµός των εταιριών-αγοραστών στα τέσσερα
παράθυρα οµοιάζει σε µεγάλο βαθµό καθώς κυµαίνεται από 65 έως 68. Τέλος, στο
γενικό χρονικό παράθυρο των 61 ηµερών (-30,30) εµφανίζεται, όπως είναι
αναµενόµενο, το χαµηλότερο ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής απόδοσης της τάξης
του -2.01%, καθώς προστίθενται τα αρνητικά ποσοστά που παρατηρήθηκαν πριν και
µετά την ανακοίνωση των εταιρικών συνενώσεων. Παράλληλα, καταγράφεται ο
χαµηλότερος αριθµός εταιριών-αγοραστών µε θετικά αποτελέσµατα, µόλις 58
περιπτώσεις, αριθµός που αντιστοιχεί στο 42% επί του συνόλου.
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Γράφηµα 6-5 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςαγοραστές

Γράφηµα 6-6 Ηµερήσιες µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςαγοραστές
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Γράφηµα 6-7 Αριθµός και ποσοστό εταιριών-αγοραστών µε θετικές
µη οµαλές αποδόσεις
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6.2.1

Σωρευτικές µη οµαλές αποδόσεις για τις ελληνικές εταιρίεςαγοραστές και συγκριτική αξιολόγηση µε αντίστοιχα
αποτελέσµατα για εταιρίες άλλων εθνικοτήτων

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας για τις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές
στα οκτώ χρονικά παράθυρα που έχουν εφαρµοσθεί καταγράφονται στον Πίνακα 611, ενώ στον Πίνακα 6-12 συγκρίνονται οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις µεταξύ
διαφόρων χρονικών παραθύρων.

Πίνακας 6-11 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςαγοραστές
Χρονικό
παράθυρο
(1)

Αθροιστικές µη
οµαλές αποδόσεις
(2)

Test Statistic
(3)

P-value
(4)

Εταιρίες µε
θετικές
αποδόσεις
(5)

(-30,30)

-2.01

-1,24

0,22

58

(-30,1)

-1.10

-1,02

0,31

67

(-30,0)

-1.45

-1,33

0,19

65

(-5,5)

0.94

1,47

0,14

81

(-1,1)

0.49

1,59

0,11

70

(-1,0)

0.14

0,58

0,56

68

(-1,30)

-0.42

-0,38

0,71

65

(0,30)

-0.24

-0,22

0,82

68

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για 138
ελληνικές εταιρίες-αγοραστές, οι οποίες εξαγόρασαν ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις τη διετία 20042005. Οι ποσοστιαίες αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για τις εταιρίες-αγοραστές
υπολογίσθηκαν για 8 χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσηςεξαγοράς. Δίπλα από κάθε αθροιστική µη οµαλή απόδοση (CAR), για κάθε χρονικό παράθυρο,
παρουσιάζεται η τιµή του Test Statistic και η αντίστοιχη P-value. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται
ο αριθµός των εταιριών-αγοραστών µε θετικές αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για το
αντίστοιχο χρονικό παράθυρο.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.
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Πίνακας 6-12 Στατιστική σηµαντικότητα της διαφοράς των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών-αγοραστών
µεταξύ χρονικών παραθύρων
Χρονικό παράθυρο
(1)
(-30,1) - (-30,0)

Διαφορά
(2)
0.35

Test Statistic
(3)
0,229

P-value
(4)
0,819

(-30,0) - (0,30)

-1.21

-0,795

0,426

(-1,30) - (0,30)

-0.18

-0,117

0,907

(-30,1) - (-1,1)

-1.59

-1,418

0,156

(-30,30) - (-30,1)

-0.91

-0,469

0,639

(-1,1) - (-5,5)

-0.45

-0,63

0,529

Στον παραπάνω Πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο της διαφοράς δύο µέσων από
ανεξάρτητα δείγµατα µε βάση τα διάφορα χρονικά παράθυρα. Η µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι
ότι η διαφορά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων (CAR) για κάθε δύο υπό εξέταση χρονικά
παράθυρα ισούται µη µηδέν.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.

Από τους παραπάνω Πίνακες καθίσταται προφανές πως η ανακοίνωση
συγχωνεύσεων-εξαγορών προκαλεί θετικό οικονοµικό αντίκτυπο στις ελληνικές
εταιρίες-αγοραστές, καθώς σε χρονικά παράθυρα βραχυπρόθεσµης διάρκειας οι
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις κυµαίνονται από 0.14% έως 0.94%, ενώ το
ποσοστό των υπό εξέταση εταιριών µε θετικά αποτελέσµατα βρίσκεται πάνω από το
50%. Εντούτοις, θα πρέπει να επισηµανθεί πως τα εν λόγω ποσοστά στερούνται
στατιστικής εγκυρότητας, αν και αν και στα χρονικά παράθυρα των έντεκα (-5,5) και
τριών (-1,1) ηµερών τα αντίστοιχα ποσοστά εµφανίζουν τιµές στατιστικού του
ελέγχου οριακά χαµηλότερες από αυτές που απαιτούνται έτσι ώστε να
χαρακτηρισθούν στατιστικά έγκυρα. Το υψηλότερο ποσοστό αθροιστικής µη οµαλής
απόδοσης για τις εταιρίες-αγοραστές εµφανίζεται κατά το χρονικό παράθυρο των
έντεκα ηµερών (-5,5), το οποίο είναι της τάξης του 0.94%, ενώ στο εν λόγω χρονικό
παράθυρο καταγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός εταιριών-αγοραστών µε θετικές
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αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις, που φτάνει τις 81 εταιρίες (ποσοστό 59% επί του
συνόλου).
Σε όλα τα υπόλοιπα χρονικά παράθυρα όπου λαµβάνεται υπόψη η χρονική
περίοδος πριν ή µετά την ηµέρα ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων οι
ελληνικές εταιρίες-αγοραστές εµφανίζουν αρνητικά ποσοστά αθροιστικών µη
οµαλών αποδόσεων, τα οποία είναι µεγαλύτερα στην πρώτη περίοδο. Μάλιστα στα εν
λόγω παράθυρα καταγράφεται παρόµοιος αριθµός εταιριών-αγοραστών µε θετικά
αποτελέσµατα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως στα δύο χρονικά παράθυρα που
έπονται τη χρόνο ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών τα αρνητικά ποσοστά
είναι πολύ χαµηλά και συνοδεύονται από εξίσου χαµηλές τιµές στατιστικού του
ελέγχου, γεγονός που περιορίζει σηµαντικά τη σπουδαιότητά τους. Όπως είναι
αναµενόµενο στο γενικό χρονικό παράθυρο αναδεικνύονται οι µεγαλύτερες ζηµιές
για τις υπό εξέταση εταιρίες, που οριακά ξεπερνούν το -2%.
Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των χρονικών παραθύρων και
καταγράφονται στον Πίνακα 6-12, καθιστούν ξεκάθαρες τις οµοιότητες των
αποτελεσµάτων µεταξύ των χρονικών παραθύρων που έχουν είτε κοινή αρχή είτε
κοινό τέλος, καθώς οι όποιες ποσοστιαίες διαφορές έχουν πολύ χαµηλές τιµές
στατιστικού του ελέγχου. Μικρές διαφορές και στατιστικά µη σηµαντικές
εµφανίζονται επίσης µεταξύ των χρονικών παραθύρων που καλύπτουν τις χρονικές
περιόδους πριν και µετά την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-εξαγορών καθώς και
µεταξύ των βραχυπρόθεσµων χρονικών παραθύρων. Ο εν λόγω Πίνακας καταδεικνύει
τις σαφώς καλύτερες αποδόσεις που προκύπτουν κατά το χρόνο ανακοίνωσης των
εταιρικών συνενώσεων συγκριτικά µε αυτές που καταγράφονται σε όλα τα χρονικά
παράθυρα µεγαλύτερης διάρκειας, καθώς µάλιστα η µέγιστη διαφορά µεταξύ τους
αγγίζει ποσοστό της τάξης του 3%.
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Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις αναφορικά µε τις
αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις σε συνάρτηση µε τα χρονικά παράθυρα
υπολογισµού τους, προκύπτει αδυναµία διαµόρφωσης ξεκάθαρων και γενικευµένων
συµπερασµάτων για τον αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές
εταιρίες-αγοραστές. Ο βασικός λόγος αυτής της αδυναµίας έγκειται σε µια ουσιώδη
παράµετρο της θεωρίας των αποτελεσµατικών αγορών και συγκεκριµένα στο χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για την άµεση και πλήρη ενσωµάτωση των συνεπειών που
προκύπτουν από ένα καινούργιο γεγονός. Η εν λόγω θεωρία δεν προσδιορίζει µε
σαφήνεια το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια
βασική διχογνωµία µεταξύ των εµπειρικών ερευνητών, η οποία κατά συνέπεια
διαφοροποιεί τη µεθοδολογία των εµπειρικών ερευνών. Ο συγκεκριµένος
περιορισµός ισχύει βέβαια και στην περίπτωση των εταιριών-στόχων, ωστόσο το
θετικό πρόσηµο των αποτελεσµάτων σε σχεδόν όλες τις χρονικές περιόδους
αξιολόγησής τους, υποβαθµίζει τη σπουδαιότητα του χρονικού παράγοντα.
Αντιθέτως, στην περίπτωση των εταιριών-αγοραστών ο χρονικός παράγοντας
αναδεικνύεται ιδιαιτέρως καθοριστικός, µιας και τα διαφορετικά αποτελέσµατα που
καταγράφονται σε χρονικά παράθυρα ποικίλης διάρκειας δύναται να προκαλέσουν
την εξαγωγή µεροληπτικών συµπερασµάτων.
Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των εµπειρικών ερευνητών υποστηρίζει πως η
αξιολόγηση κάθε νέου γεγονότος, συνεπώς και των συγχωνεύσεων-εξαγορών, θα
πρέπει να γίνεται εφαρµόζοντας βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα διάρκειας από
µία έως το πολύ έντεκα ηµέρες βάσει της ηµέρας ανακοίνωσής του. Λαµβάνοντας
υπόψη τη συγκεκριµένη παραδοχή µπορεί να υποστηριχθεί ο θετικός οικονοµικός
αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές, ωστόσο
θα πρέπει να επισηµανθεί αφενός το περιορισµένο ύψος των θετικών ποσοστών και
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αφετέρου οι χαµηλές τιµές του στατιστικού του ελέγχου που, οριακά έστω, δεν
οδηγούν σε στατιστική αξιοπιστία των εν λόγω ποσοστών.
Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας για τις ελληνικές
εταιρίες-αγοραστές αξιολογούνται συγκριτικά µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα
εµπειρικών ερευνών που εκτιµούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεωνεξαγορών σε εταιρίες-αγοραστές άλλων χωρών και κυρίως των ΗΠΑ, του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ευρώπης. Όπως αναφέρθηκε στο τέταρτο Κεφάλαιο, η διεθνής
βιβλιογραφία σχετικά µε τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών
στη µετοχική αξία των εταιριών-αγοραστών δεν προσδιορίζει µια σαφή και
συγκεκριµένη εικόνα, σε αντίθεση µε τις εταιρίες-στόχους, όπου τα αποτελέσµατα
καταγράφονται θετικά στο σύνολό τους. Η αδυναµία που παρατηρείται στην
περίπτωση των εταιριών-αγοραστών δύναται βασικά να οφείλεται στην υιοθέτηση
διαφόρων χρονικών παραθύρων εκτίµησης αποτελεσµάτων, ωστόσο σηµαντικές
διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και σε κοινά ή παρόµοια χρονικά παράθυρα. Τα
αποτελέσµατα που καταγράφονται για τις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές συγκλίνουν
µε τις πιο πρόσφατες µελέτες των Meschi and Metais (2006), Campa and Hernando
(2004), Goergen and Renneboog (2004), Faccio et al. (2003) και Beitel (2002), οι
οποίες, µε εξαίρεση την τελευταία, αξιολογούν τις οικονοµικές συνέπειες των
συγχωνεύσεων-εξαγορών σε ευρωπαϊκές εταιρίες-αγοραστές. Οι εν λόγω έρευνες
αναδεικνύουν οριακά θετικά αποτελέσµατα σε βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα
για τις εξεταζόµενες εταιρίες µεταξύ 0.06% και 1.18%, τα οποία στην πλειοψηφία
τους στερούνται στατιστικής σηµαντικότητας. Εντούτοις, οι Campa and Hernando
(2004), Goergen and Renneboog (2004) και Beitel (2002) εµφανίζουν θετικά ποσοστά
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων για τις εταιρίες-αγοραστές, χωρίς στατιστική
εγκυρότητα, σε χρονικά παράθυρα διάρκειας από 20 έως 60 ηµέρες γύρω από την
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ηµεροµηνία ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων, γεγονός που έρχεται σε
αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των ελληνικών εταιριών-αγοραστών.
Επίσης, τα αποτελέσµατα των ελληνικών εταιριών-αγοραστών βρίσκονται σε
παρόµοια επίπεδα µε αυτά των αντίστοιχων εταιριών του Ηνωµένου Βασιλείου,
σύµφωνα µε τους Conn et al. (2003), Raj and Forsyth (2002) και Frank and Harris
(1989). Ωστόσο τα εν λόγω ποσοστά είναι στατιστικά έγκυρα στο σύνολό τους, ενώ η
χρονική περίοδο εκτίµησής τους ποικίλει. Παράλληλα, αναφορικά µε τις ΗΠΑ, τα
ποσοστά

αποδόσεων

για

τις

εταιρίες-αγοραστές

σε

χρονικά

παράθυρα

βραχυπρόθεσµης διάρκειας καταγράφουν ένα σηµαντικό εύρος τιµών από -2.9% έως
4%, ωστόσο τα θετικά ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων για τις
ελληνικές εταιρίες-αγοραστές βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα των
Moeller et al. (2005), Doukas et al. (2002), Asquith (1983), Eckbo (1983), Eger
(1983) και Weir (1983), οι οποίοι αναδεικνύουν θετικά ποσοστά αποδόσεων για τις
εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ που κυµαίνονται σε επίπεδα λίγο πάνω από το µηδέν
χωρίς να είναι στατιστικά έγκυρα. Σε χρονικά παράθυρα µεγαλύτερης διάρκειας η
πλειοψηφία των ερευνών αναδεικνύει θετικά αποτελέσµατα (Smith and Kim, 1994;
Frank and Harris, 1989; Bradley, 1988;1980; Jarrell and Poulsen, 1987; Jarrell and
Bradley, 1980; Kummer and Hoffmeister, 1978 και Dodd and Ruback, 1977), γεγονός
που έρχεται σε αντίθεση µε την ελληνική πραγµατικότητα.
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6.2.2

Κατηγοριοποίηση εταιριών-αγοραστών βάσει εθνικότητας των
εταιριών-στόχων: Εγχώριες και Διασυνοριακές συγχωνεύσειςεξαγορές

Τα αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές µε κριτήριο την εθνικότητα των
εταιριών-στόχων καταγράφονται στον επόµενο Πίνακα 6-13, ενώ στον Πίνακα 6-14
τα εν λόγω αποτελέσµατα αξιολογούνται συγκριτικά σε πέντε χρονικά παράθυρα.

Πίνακας 6-13 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για το δείγµα των
εταιριών-αγοραστών βάσει εθνικότητας
Χρονικό παράθυρο
(1)
(-30,30)

Εγχώριες
(2)
-1.35

Test Statistic
(3)
-0,61

Διασυνοριακές
(4)
-3.00

Test Statistic
(5)
-1,28

(-30,1)

-1.39

-0,91

-0.65

-0,46

(-30,0)

-1.92

-1,24

-0.73

-0,52

(-5,5)

1.36*

1,65

0.32

0,31

(-1,1)

0.50

1,11

0.49

1,25

(-1,0)

-0.03

-0,10

0.41

1,15

(-1,30)

0.54

0,39

-1.86

-1,03

(0,30)

0.80

0,61

-1.81

-1,03

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης γεγονότος (event study) για τις
ελληνικές εταιρίες-αγοραστές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται µε βάση την εθνικότητα των εταιριώνστόχων, τη διετία 2004-2005. Οι ποσοστιαίες αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις (CAR) για τα δύο
δείγµατα των εταιριών-αγοραστών υπολογίσθηκαν για 8 χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς. Δίπλα από κάθε αθροιστική µη οµαλή απόδοση (CAR), για
κάθε χρονικό παράθυρο, παρουσιάζεται η τιµή του Test Statistic και η αντίστοιχη P-value.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.
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Πίνακας 6-14 Στατιστική σηµαντικότητα της διαφοράς των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών-αγοραστών βάσει
εθνικότητας
Χρονικό παράθυρο
(1)
(-30,30)

Διαφορά
(εγχώριες-διασυνοριακές)
(2)
1,65

Test Statistic
(3)
0,513

P-value
(4)
0,608

(-30,1)

-0,74

-0,358

0,72

(-5,5)

1,04

0,789

0,43

(-1,1)

0,01

0,008

0,994

(-1,30)

2,4

1,055

0,291

Στον παραπάνω Πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο της διαφοράς δύο µέσων από
ανεξάρτητα δείγµατα, αυτά των εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών των
ελληνικών εταιριών-αγοραστών. Η µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι ότι η διαφορά των
αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων (CAR) για κάθε δύο υπό εξέταση δείγµατα ισούται µη µηδέν.
* / ** / *** συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο: α=10% / α=5% / α=1%.

Γράφηµα 6-8 Αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις µεταξύ εγχώριων και
διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές
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Τα ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων καταγράφουν µια
µεικτή εικόνα και στις δύο υποκατηγορίες, καθώς παρατηρούνται θετικά και
αρνητικά ποσοστά αποδόσεων. Ειδικότερα, στην περίπτωση των εγχώριων
συγχωνεύσεων-εξαγορών οι αθροιστικές µη οµαλές αποδόσεις για τις εταιρίεςαγοραστές κυµαίνονται από -1.35% έως 1.36%, ενώ το αντίστοιχο εύρος αποδόσεων
για τις διασυνοριακές είναι από -3% έως 0.49%. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο
υποκατηγοριών

είναι

τα

θετικά

ποσοστά

που

αναδεικνύονται

στα

τρία

βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα βάσει της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης των
εταιρικών συνενώσεων, ενώ στα υπόλοιπα παράθυρα η συντριπτική πλειοψηφία των
αποτελεσµάτων

έχει

αρνητικό

πρόσηµο.

Παράλληλα,

τα

θετικά

ποσοστά

συνοδεύονται από µεγαλύτερες τιµές του στατιστικού του ελέγχου συγκριτικά µε τα
αρνητικά, ωστόσο ποσοστό στατιστικά αξιόπιστο εµφανίζεται µόνο µία φορά.
Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα των δύο παραπάνω Πινάκων µπορεί να
υποστηριχθεί πως οι ελληνικές εταιρίες-αγοραστές έχουν µεγαλύτερες ωφέλειες όταν
συνενώνονται µε εγχώριες εταιρίες-στόχους απ΄ότι µε αλλοδαπές. Στα περισσότερα
χρονικά παράθυρα οι εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές προκαλούν καλύτερα
αποτελέσµατα στις εταιρίες-αγοραστές σε σχέση µε τις διασυνοριακές, ενώ αξίζει να
σηµειωθεί πως το ποσοστό απόδοσης που καταγράφεται στην περίπτωση των
εγχώριων συγχωνεύσεων-εξαγορών για το χρονικό παράθυρο των έντεκα ηµερών
(-5,5) συνοδεύεται από στατιστική σηµαντικότητα. Τα υψηλότερα ποσοστά που
αναδεικνύονται για τις εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές σε κάποιες περιπτώσεις
κυµαίνονται κοντά στο 2%, ωστόσο οι όποιες διαφορές µεταξύ των δύο
υποκατηγοριών δεν εµφανίζουν στατιστική αξιοπιστία.
Αν και για τις εταιρίες-στόχους, όπως αναπτύχθηκε προηγουµένως, οι
εµπειρικές έρευνες οδηγούν στο συµπέρασµα πως τα οφέλη για τις εν λόγω εταιρίες
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είναι υψηλότερα στην περίπτωση των διασυνοριακών συνενώσεων, η εικόνα για τις
εταιρίες-αγοραστές διαφόρων, λαµβάνοντας υπόψη αντίστοιχες εµπειρικές έρευνες,
δεν είναι ξεκάθαρη. Οι εµπειρικές έρευνες των Eckbo and Thorburn (2000), Cakici et
al. (1996), Datta and Puia (1995), Feils (1993), Conn and Connell (1990) και Fatemi
and Furtado (1988) καταγράφουν αρνητικά αποτελέσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές
των ΗΠΑ που προβαίνουν σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές, ενώ παρόµοια
(αρνητικά) αποτελέσµατα αναδεικνύουν και οι έρευνες των Gregory and Mc
Corriston (2005), Eun et al. (1996), Mathur et al. (1994) και Conn and Connell (1990)
για τις αντίστοιχες εταιρίες-αγοραστές του Ηνωµένου Βασιλείου. Αντίθετα, οι Chari
et al. (2004), Choi and Tsai (2002), Kiymaz and Mukherjee (2000), Seth et al. (2000),
Danbolt (1995), Markides and Ittner (1994), Morck and Yeung (1992), Doukas and
Travlos (1988) και Fatemi (1984) καταγράφουν θετικά ποσοστά για τις εταιρίεςαγοραστές των ΗΠΑ που εµπλέκονται σε συνενώσεις µε εταιρίες του εξωτερικού.
Επίσης, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα εµφανίζονται για τις Ιαπωνικές εταιρίεςαγοραστές που συνενώνονται µε αµερικανικές εταιρίες-στόχους, σύµφωνα µε τους
Cakici et al. (1996), Eun et al. (1996), Mathur et al. (1994) και Kang (1993).
Εκτός από τις εµπειρικές έρευνες που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο
µεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίεςαγοραστές συγκεκριµένων χωρών, κάποιοι άλλοι συγγραφείς επιλέγουν πιο σύνθετα
δείγµατα εταιριών-αγοραστών. Συγκεκριµένα, οι Chari et al. (2004) αναδεικνύουν
θετικά ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων της τάξης του 2.43% για
εταιρίες-αγοραστές ανεπτυγµένων44 αγορών που συνενώνονται µε εταιρίες-στόχους

44

Οι αναπτυγµένες αγορές περιλαµβάνουν τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Χονγκ Κονγκ, την
Ιταλία, την Ιαπωνία, τις Κάτω Χώρες, Σιγκαπούρη, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις
Ηνωµένες Πολιτείες
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αναδυόµενων

αγορών45.

Επίσης,

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζουν

τα

αντικρουόµενα αποτελέσµατα που εµφανίζονται µεταξύ εµπειρικών ερευνών που
αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών σε εταιρίεςαγοραστές διαφόρων χωρών που συνενώνονται µε εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, οι Cakici et al. (1996) και Servaes and Zenner (1994) αναδεικνύουν
θετικά ποσοστά αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που κυµαίνονται µεταξύ 0.05%
και 1.96% για τις ξένες εταιρίες-αγοραστές46 που συγχωνεύονται-εξαγοράζουν
εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ. Αντίθετα, στις µελέτες των Eun et al. (1996) και Mathur
et al. (1994) καταγράφονται αρνητικά και στατιστικά έγκυρα ποσοστά της τάξης του
-1.20% και -0.3% αντίστοιχα, για τις εταιρίες-αγοραστές47 εκτός των ΗΠΑ που
συνενώνονται µε αµερικανικές. Τέλος, ο Danbolt (1995) παρουσιάζει θετικές µη
οµαλές αποδόσεις της τάξης του 0.80%48 ένα µήνα πριν από την ηµέρα ανακοίνωσης
των συγχωνεύσεων-εξαγορών χωρίς στατιστική εγκυρότητα, για εταιρίες-αγοραστές
από διάφορες χώρες49 που συνενώθηκαν µε εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου
Βασιλείου. Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως, πως ο εν λόγω µήνας είναι ο µόνος µε
θετικό πρόσηµο στο χρονικό διάστηµα αξιολόγησης που καλύπτει πέντε µήνες πριν
και πέντε µετά το µήνα ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων.

45

Οι αναδυόµενες χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν οι παρακάτω: Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή,
Ινδονησία, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα και Ταϊλάνδη.
46
Οι ξένες εταιρίες-αγοραστές που περιλαµβάνονται στην έρευνα των Cakici et al. (1996)
προέρχονται από Ιαπωνία, Καναδά, Ιταλία, Σουηδία, Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία,
Αυστραλία και Ολλανδία. Στην έρευνα των Servaes and Zenner (1994) οι εταιρίες-αγοραστές
προέρχονται από Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Κάτω Χώρες Ιαπωνία, Αυστραλία, Δυτική Γερµανία,
Ελβετία, Γαλλία, Κουβέιτ, Ιταλία Χονγκ Κονγκ και Σουηδία.
47
Οι ξένες εταιρίες-αγοραστές που περιλαµβάνονται στην έρευνα των Eun et al. (1996) προέρχονται
από Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Χονγκ-Κονγκ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ολλανδία,
Σουηδία και Γερµανία. Στην έρευνα των Mathur et al. (1994) οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονται από
Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ιαπωνία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και
Γερµανία.
48
Χρησιµοποιώντας διαφορετικό µέτρο αξιολόγησης για την εξαγωγή µη οµαλών αποδόσεων το
αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 0,23%.
49
Οι εταιρίες-αγοραστές προέρχονταν από Αυστραλία, Καναδά, Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερµανία,
Ιαπωνία, Ιταλία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Ελβετία και ΗΠΑ.
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Οι εµπειρικές έρευνες που παρουσιάσθηκαν έως αυτό το σηµείο αξιολογούν
τις

οικονοµικές

αποκλειστικά,

ενώ

συνέπειες
στις

των

επόµενες

διασυνοριακών
έρευνες

συγχωνεύσεων-εξαγορών

υπολογίζονται

ταυτόχρονα

τα

αποτελέσµατα των εγχώριων και διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις
εταιρίες-αγοραστές. Πιο συγκεκριµένα, οι Moeller and Schlingemann (2005)
εµφανίζουν χαµηλότερες αποδόσεις της τάξης περίπου του 1% σε χρονικό διάστηµα
τριών ηµερών (-1,1), για τις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ που συνενώνονται µε
εταιρίες-στόχους από το εξωτερικό, συγκριτικά µε αυτές που συνενώνονται µε
εγχώριες εταιρίες. Αναφορικά µε το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Conn et al. (2005)
παρουσιάζουν χειρότερα αποτελέσµατα για τις εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές
συγκριτικά µε τις διασυνοριακές. Εντούτοις, στην έρευνα των Aw and Chatterjee
(2004) για τις εταιρίες-αγοραστές της εν λόγω χώρας καταγράφονται αντίθετα
αποτελέσµατα σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. Ειδικότερα, οι συνενώσεις των
εταιριών-αγοραστών του Ηνωµένου Βασιλείου µε εταιρίες-στόχους των ΗΠΑ και της
Ευρώπης φαίνεται να έχουν αρκετά µεγαλύτερα αρνητικά αποτελέσµατα, σε σχέση
µε τις εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές. Η αδυναµία εξαγωγής συγκεκριµένων
συµπερασµάτων παρατηρείται και για τις εταιρίες-αγοραστές της Ευρώπης, µιας και
οι εµπειρικές έρευνες των Campa and Hernando (2004) και Goergen and Renneboog
(2004) φέρνουν στο φως αντίθετα αποτελέσµατα. Στην πρώτη έρευνα, οι αθροιστικές
µη οµαλές αποδόσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρίες-αγοραστές εµφανίζονται
υψηλότερες στις εγχώριες απ’ ότι στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές, ενώ
αντίθετα, στη δεύτερη έρευνα οι αντίστοιχες αποδόσεις για τις εξεταζόµενες εταιρίες
παρουσιάζονται θετικές στις διασυνοριακές συνενώσεις και αρνητικές στις εγχώριες.
Τα ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που καταγράφονται για
τις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές που συµµετείχαν σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις-
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εξαγορές συγκλίνουν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στις έρευνες
των Seth et al. (2000), Kiymaz and Mukherjee (2000), Doukas and Travlos (1988), οι
οποίοι αναδεικνύουν οριακά κέρδη χωρίς στατιστική σηµαντικότητα, για εταιρίεςαγοραστές που πραγµατοποίησαν συνενώσεις µε αλλοδαπές εταιρίες50. Επιπρόσθετα,
τα καλύτερα αποτελέσµατα που εµφανίζονται για τις ελληνικές εταιρίες-αγοραστές
στις εγχώριες συγχωνεύσεις-εξαγορές συγκριτικά µε τις αντίστοιχες εταιρίες που
επέλεξαν να επεκταθούν στο εξωτερικό, βρίσκονται σε συµφωνία µε τις εµπειρικές
έρευνες των Moeller and Schlingemann (2005), Aw and Chatterjee (2004) και Campa
and Hernando (2004), όπου η συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ εγχώριων και
διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών αναδεικνύει υψηλοτέρα αποτελέσµατα για
τις πρώτες.

50

Τα ποσοστά των αθροιστικών µη οµαλών αποδόσεων που καταγράφονται στις έρευνες των Seth et
al. (2000), Kiymaz and Mukherjee (2000), Doukas and Travlos (1988) ήταν της τάξης του 0,11% (10,10), 0,50% (-1,1) και 0,08% (0), αντίστοιχα.
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Κεφάλαιο: Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική
Έρευνα

7.1 Γενικές Παρατηρήσεις

Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές φαινόµενο,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον αριθµό και όγκο των συναλλαγών που
καταγράφονται διεθνώς. Οι ολοένα αυξανόµενοι ρυθµοί που αναδεικνύονται στη
διάρκεια των χρόνων καθιστούν αναγκαία τη µελέτη και περαιτέρω αξιολόγηση του
φαινοµένου, καθώς οι συνέπειες του προκαλούνται από κάθε εταιρική συνένωση
διαχέονται σε ένα ευρύ φάσµα αποδεκτών, ενώ παράλληλα επηρεάζονται το
επιχειρηµατικό περιβάλλον και η οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Η πολυπλοκότητα
και ένταση του φαινοµένου έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστηµονικών
κλάδων, τα αποτελέσµατα των οποίων συχνά εµφανίζονται αντικρουόµενα. Η
αδυναµία εξαγωγής ολοκληρωµένων και έγκυρων συµπερασµάτων έγκειται, κατά
κύριο λόγο, στη φύση του υπό εξέταση φαινοµένου, καθώς η αξιολόγηση µιας τόσο
σύνθετης εταιρικής επιλογής δύσκολα µπορεί να γίνει βάσει ενός µόνο κριτηρίου. Οι
πολλαπλές συνέπειες που συνεπάγονται οι συγχωνεύσεις-εξαγορές σε πολλές και
συχνά αντικρουόµενων συµφερόντων οµάδες ενδιαφέροντος, εκτιµώνται ξεχωριστά,
µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε πολλά και διάφορα συµπεράσµατα. Η οπτική
γωνία αξιολόγησης που επιλέγει ο κάθε επίδοξος ερευνητής προσδίδει και την
διάσταση του φαινοµένου, χωρίς αυτό να υποβαθµίζει τη σπουδαιότητα των άλλων
συνιστωσών.

Συνεπώς,

στην

αναζήτηση

σφαιρικών
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συµπερασµάτων

καθίσταται

αναγκαία

η

συµβολή

πολλών

και

διάφορων

επιστηµονικών κλάδων.
Παρ’ όλους τους ανωτέρω περιορισµούς, βασική µεθοδολογία προσέγγισης και
αξιολόγησης των συγχωνεύσεων-εξαγορών αποτελεί η εκτίµηση των οικονοµικών
συνεπειών που αυτές συνεπάγονται στη µετοχική αξία των συναλλασσόµενων
εταιριών. Δίχως να υποβαθµίζονται οι πολλαπλές διαστάσεις του φαινοµένου και σε
ευθυγράµµιση µε τη σύγχρονη οικονοµική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία οι
εταιρικές αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται µε κριτήριο το συµφέρον των
µετόχων, επίκεντρο της συγκεκριµένης µεθοδολογίας είναι η εκτίµηση των
πρόσθετων αποδόσεων που απορρέουν από την ανακοίνωση των εταιρικών
συνενώσεων. Βέβαια, ακόµη και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει γενική
οµοφωνία αναφορικά µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα πρέπει
να εφαρµοσθεί, καθώς εγείρονται σοβαρές αντιγνωµίες µεταξύ των ερευνητών.
Εντούτοις, τα αποτελέσµατα που αναδεικνύονται υπό αυτό το πρίσµα µπορούν να
θεωρηθούν σε µεγάλο βαθµό οµοιογενή, ενώ παράλληλα οι διαφορετικές προεπιλογές
που υιοθετούνται από τους ερευνητές δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε σηµαντικό
βαθµό τα τελικά συµπεράσµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα έρευνα συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν
τα εµπειρικά αποτελέσµατα ενός αρκετά µεγάλου όγκου εµπειρικών ερευνών, µε
κυρίαρχο γεωγραφικό επίκεντρο τις µεγάλες οικονοµίες της Δύσης και συγκεκριµένα
αυτές των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Η κατηγοριοποίηση και
ανάλυση των ερευνών έγινε υιοθετώντας διάφορα κριτήρια, έτσι ώστε να παραχθούν
χρήσιµα και έγκυρα συµπεράσµατα µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη
κατανόηση ενός τόσο πολύπλοκου φαινοµένου. Στη συνέχεια και για πρώτη φορά
στην ελληνική πραγµατικότητα αξιολογήθηκαν οι συγχωνεύσεις-εξαγορές των
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εγχώριων επιχειρήσεων, εκπροσωπώντας σχεδόν όλους τους επιχειρηµατικούς
κλάδους. Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων για τις ελληνικές εταιρίες
έγινε συγκριτικά µε τις προαναφερθείσες χώρες, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση
του φαινοµένου και των συνεπειών του στην Ελλάδα. Συνοπτικά τα εµπειρικά
αποτελέσµατα για τις δύο υποκατηγορίες εταιριών παρουσιάζονται στη συνέχεια, ενώ
παράλληλα αναδύονται συγκεκριµένα θεωρητικά διλήµµατα Η έρευνα κλείνει µε
συγκεκριµένες ερευνητικές προτάσεις που µπορούν να αναζητηθούν στο µέλλον
έχοντας ως βάση τα συµπεράσµατα και τη µεθοδολογία της παρούσας έρευνας.
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7.2 Συµπεράσµατα για τις εταιρίες-στόχους

Οι εταιρίες-στόχοι είναι ξεκάθαρα οι µεγάλοι κερδισµένοι της δραστηριότητας
των συγχωνεύσεων-εξαγορών, καθώς σε διάφορα χρονικά παράθυρα είτε
βραχυπρόθεσµης είτε µακροπρόθεσµης χρονικής διάρκειας τα αντίστοιχα ποσοστά µη
οµαλών αποδόσεων είναι θετικά και στατιστικά έγκυρα στο σύνολό τους. Ωστόσο,
πέρα από τη γενική παρατήρηση αναφορικά µε το θετικό οικονοµικό αντίκτυπο των
εταιρικών συνενώσεων στις εταιρίες-στόχους, θα πρέπει να επισηµανθεί πως
καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων των
εµπειρικών ερευνών. Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις εντοπίζονται τόσο µεταξύ των
εταιριών-στόχων της ίδιας χώρας καθώς και ανάµεσα στις εταιρίες-στόχους διαφόρων
χωρών. Πιο συγκεκριµένα, οι συγχωνεύσεις-εξαγορές στις ΗΠΑ προκαλούν
σηµαντικό εύρος µη οµαλών αποδόσεων σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα, καθώς οι αποδόσεις κυµαίνονται µεταξύ 2.6% - 21.2% και
14.9% - 41.7% αντίστοιχα. Παράλληλα, στην περίπτωση των επιθετικών εξαγορών
για την εν λόγω χώρα τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα
συγκριτικά µε τις συγχωνεύσεις-εξαγορές, ωστόσο αναδεικνύεται και πάλι ένα
αξιόλογο γενικό εύρος αποδόσεων από 16.9% έως 47.3%. Το ίδιο φαινόµενο
παρατηρείται και για τις εταιρίες-στόχους του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου τα
αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται από 12.3% έως 28% σε βραχυπρόθεσµα χρονικά
παράθυρα και από 11% έως 39.6% σε µακροπρόθεσµα. Για τις εταιρίες-στόχους της
Ηπειρωτικής Ευρώπης τα ποσοστά αποδόσεων εµφανίζονται αισθητά µειωµένα σε
σχέση µε τις δύο προηγούµενες χώρες, καθώς κυµαίνονται από 4.5% έως 15%.
Ασφαλή συµπεράσµατα δεν προκύπτουν ούτε και κατά τη διαχρονική αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων, καθώς εκτός από µια κυκλικότητα των µη οµαλών αποδόσεων
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σε µακροπρόθεσµα χρονικά παράθυρα για τις ΗΠΑ, σε καµία άλλη περίπτωση δεν
εντοπίζεται κάποια χαρακτηριστική τάση.
Οι εταιρίες-στόχοι στην Ελλάδα φαίνεται πως συµπλέουν µε αυτές της
Ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά µη οµαλών
αποδόσεων κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Οι αξιοσηµείωτες διαφορές που
καταγράφονται µεταξύ Ηπειρωτικής Ευρώπης και Ηνωµένου Βασιλείου-ΗΠΑ
οφείλονται στις διαφορετικές οργανωτικές δοµές και νοµοθετικές ρυθµίσεις που
διέπουν τις κεφαλαιαγορές των εν λόγω χωρών. Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί πως το
Ηνωµένο Βασίλειο αν και γεωγραφικά εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο,
εντούτοις φαίνεται πως η λειτουργία και φιλοσοφία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς
προσοµοιάζει µε τις ΗΠΑ.
Εκτός

από

τις

προαναφερθείσες

διαφοροποιήσεις

υπάρχουν

κοινοί

προσδιοριστικοί παράγοντες µεταξύ των διαφόρων χωρών, οι οποίοι επηρεάζουν τα
αποτελέσµατα για τις εταιρίες-στόχους προς την ίδια κατεύθυνση. Πιο συγκεκριµένα,
σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν ο τρόπος προσέγγισης των εταιριών-στόχων από τις
εταιρίες-αγοραστές, η ύπαρξη πολλών υποψήφιων εταιριών-αγοραστών, το µέσο
χρηµατοδότησης και η εθνικότητα των εταιριών-αγοραστών. Οι εταιρίες-στόχοι
απολαµβάνουν εµφανώς υψηλότερα ποσοστά αποδόσεων στις περιπτώσεις που
δέχονται επιθετικές εξαγορές, υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ των εταιριώναγοραστών, εισπράττουν ρευστά αντί για µετοχές και οι εταιρίες-αγοραστές
προέρχονται από το εξωτερικό. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί πως η τελική
έκβαση της ανακοίνωσης των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν επηρεάζει τα
αποτελέσµατα των εταιριών-στόχων κατά την αρχική ανακοίνωσή τους σε όλες τις
περιπτώσεις.
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Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των µη οµαλών αποδόσεων των εταιριών-στόχων
σε συνάρτηση µε το χρονικό διάστηµα υπολογισµού τους, χρήσιµα συµπεράσµατα
εξάγονται αναφορικά µε το βαθµό εφαρµογής της θεωρίας των αποτελεσµατικών
αγορών στις υπό εξέταση χώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως η ελληνική
κεφαλαιαγορά αναδεικνύεται ως η πλέον αποτελεσµατική, καθώς οι τιµές των
µετοχών ακολουθούν έναν τυχαίο περίπατο έως το χρόνο ανακοίνωσης των
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην
Ηπειρωτική Ευρώπη παρατηρούνται αξιοσηµείωτα ποσοστά αποδόσεων πριν από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης των εταιρικών συνενώσεων, µε συνέπεια να εγείρονται
σοβαρές αιτιάσεις αναφορικά µε την εφαρµογή της εν λόγω θεωρίας. Ειδικότερα για
την Ηπειρωτική Ευρώπη, βάσει της εξέλιξης των µη οµαλών αποδόσεων µπορεί να
υποστηριχθεί πως οι συγχωνεύσεις-εξαγορές συχνά διαρρέονται σε διάφορους
επενδυτές, οι οποίοι αξιοποιούν για ίδιο όφελος την εν λόγω πληροφορία, µε
αποτέλεσµα η απορρόφηση του οικονοµικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεωνεξαγορών στη µετοχική αξία των εταιριών-στόχων να γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας
πολύ πριν τη δηµόσια ανακοίνωσή τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη, αν όχι
απόδειξη, µιας διαστρεβλωµένης και µη αξιόπιστης αγοράς, όπου οι τιµές των
µετοχών δεν µεταβάλλονται τυχαία βάσει των νέων πληροφοριών, αλλά αντιθέτως
χειραγωγούνται από µερίδα επενδυτών.
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7.3 Συµπεράσµατα για τις εταιρίες-αγοραστές

Σε αντίθεση µε τις εταιρίες-στόχους, τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις
εταιρίες-αγοραστές δε διαµορφώνουν µια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα. Λαµβάνοντας
υπόψη το σύνολο των εµπειρικών ερευνών που αξιολογούν τον οικονοµικό αντίκτυπο
των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις εταιρίες-αγοραστές των δυτικών οικονοµιών,
παρατηρείται ένα ευρύ φάσµα αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, το εύρος των µη οµαλών
αποδόσεων ξεκινάει από αρνητικά ποσοστά της τάξης του -8% και φτάνει λίγο πάνω
από 10%, ωστόσο η πλειοψηφία των ποσοστών είτε βρίσκεται κοντά στο µηδέν είτε
δεν εµφανίζει στατιστική εγκυρότητα. Έτσι λοιπόν, οι µέτοχοι των εταιριώναγοραστών στην καλύτερη περίπτωση δεν καταγράφουν µείωση της αξίας των
µετοχών τους από τις εταιρικές συνενώσεις, ενώ σε λίγες µόνο περιπτώσεις
αποκοµίζουν θετικά ποσοστά αποδόσεων. Επιπρόσθετα, σε πολλές περιπτώσεις οι
µέτοχοι των εν λόγω εταιριών εµφανίζονται ζηµιωµένοι, καθώς είτε σε
βραχυπρόθεσµα χρονικά παράθυρα γύρω από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
συγχωνεύσεων-εξαγορών είτε σε µακροπρόθεσµα παράθυρα έπειτα από την εν λόγω
ανακοίνωση οι µη οµαλές αποδόσεις καταγράφονται αρνητικές.
Ο οικονοµικός αντίκτυπος των συγχωνεύσεων-εξαγορών δεν είναι του ίδιου
µεγέθους σε όλες τις χώρες, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται σηµαντικές
διαφοροποιήσεις µεταξύ των χωρών. Τα ευνοϊκότερα αποτελέσµατα προκύπτουν
στην περίπτωση των επιθετικών εξαγορών στις ΗΠΑ, όπου στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων τα αποτελέσµατα είναι θετικά και στατιστικά έγκυρα. Θετικά, επίσης,
αποτελέσµατα εµφανίζονται και στην περίπτωση των εταιριών-αγοραστών της
Ευρώπης και του Ηνωµένου Βασιλείου, ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο
αριθµός και το ερευνητικό βάθος των αντίστοιχων εµπειρικών ερευνών είναι
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περιορισµένα.

Αντίθετα,

η

κατεύθυνση

του

οικονοµικού

αντίκτυπου

των

συγχωνεύσεων-εξαγορών στις εταιρίες-αγοραστές των ΗΠΑ δεν δύναται να
προσδιορισθεί µε σαφήνεια, καθώς τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών
εµφανίζουν µια συγκεχυµένη εικόνα.
Τα αποτελέσµατα για τις ελληνικές-εταιρίες αγοραστές βρίσκονται σε παρόµοια
επίπεδα µε αυτά των αντίστοιχων εταιριών της Ευρώπης, καθώς σε βραχυπρόθεσµα
χρονικά παράθυρα τα ποσοστά αποδόσεων καταγράφονται θετικά δίχως να είναι
στατιστικά έγκυρα. Η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων µε κριτήριο την
εθνικότητα των εταιριών-στόχων προσδίδει χρήσιµα συµπεράσµατα, καθώς στην
περίπτωση των εγχώριων συναλλαγών εµφανίζονται θετικά και στατιστικά αξιόπιστα
ποσοστά απόδοσης. Γενικότερα, τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις ελληνικές
εταιρίες-αγοραστές δεν διαφέρουν αισθητά από τη διεθνή πραγµατικότητα, ενώ
παράλληλα αναδεικνύεται η σηµασία συγκεκριµένων παραγόντων στην τελική
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα ο γεωγραφικός προσδιορισµός
της επένδυσης.
Τα γενικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν για τις εταιρίες-αγοραστές δεν
δύναται να αιτιολογήσουν τον συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό πραγµατοποίησης
συγχωνεύσεων-εξαγορών. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του
φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών καθίσταται προφανές πως η συγκέντρωση
και αξιολόγηση όλων των εταιρικών συνενώσεων ταυτοχρόνως δεν δύναται να
οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα. Οι εταιρικές συνενώσεις διαφέρουν σηµαντικά
µεταξύ τους, καθώς υπάρχουν πολλοί προσδιοριστικοί παράγοντες κάθε συναλλαγής,
οι οποίοι εν τέλει επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, ισχυροί
προσδιοριστικοί παράγοντες αποτελούν τα κίνητρα των συγχωνεύσεων-εξαγορών, το
µέσο χρηµατοδότησης, το είδος και το µέγεθος των εταιριών-στόχων, η ύπαρξη
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ανταγωνισµού µεταξύ των εταιριών-αγοραστών, οι τάσεις κάθε εποχής, καθώς και η
γενικότερη στρατηγική και φιλοσοφία κάθε εταιρίας. Συνεπώς, οι εταιρικές
συνενώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, τα οποία φαίνεται πως καθορίζουν τον
οικονοµικό αντίκτυπο στις εταιρίες-αγοραστές. Ωστόσο, η αδυναµία µείωσης ή
εξάλειψης των αρνητικών αποτελεσµάτων στη διάρκεια των χρόνων πιθανώς να
οφείλεται στα κίνητρα βάσει των οποίων γίνονται οι συγχωνεύσεις-εξαγορές, στη µη
γνώση και ενηµέρωση εκ µέρους των διοικητικών στελεχών για τα αποτελέσµατα των
εµπειρικών ερευνών και σε µεθοδολογικούς περιορισµούς που αλλοιώνουν ή
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα.
Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η ιδιαίτερη βαρύτητα που
αναπόφευκτα προσδίδεται στις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών των εταιριώναγοραστών, αναφορικά µε τον τρόπο ανάπτυξης που αυτοί επιλέγουν. Ταυτόχρονα,
προβάλλει ως αξίωµα ο ισχυρισµός πως στο σύγχρονο ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό και
µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι συγχωνεύσεις-εξαγορές δεν αποτελούν επιχειρηµατική
πανάκεια και δεν εξασφαλίζουν βέβαιη επιτυχία. Ο περιορισµένος αριθµός επιλογών
στρατηγικής ανάπτυξης αποδεικνύεται και από τα πολύ χαµηλά ή αρνητικά ποσοστά
αποδόσεων που καταγράφονται για τις εταιρίες από διάφορες άλλες επενδυτικές
αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι µέτοχοι-επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση
του δύσκολου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο οποίο οι εταιρίες καλούνται να
δραστηριοποιηθούν και παράλληλα να εµφανίζουν συνεχώς αυξανόµενη κερδοφορία.
Αυτό που απαιτείται από τη µεριά τους είναι πιο ενεργή συµµετοχή στις εταιρικές
αποφάσεις, µεγαλύτερος και πιο ενδελεχής έλεγχος και αξιολόγηση των
εναλλακτικών επιλογών. Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πως οι
διοικήσεις των εταιριών αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκλείεται είτε
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να κάνουν λάθη είτε να λειτουργούν προς ίδιο όφελος. Εξίσου σηµαντικό είναι να
γίνει κατανοητό από τους µετόχους πως η απαίτηση για ολοένα και περισσότερα
µετοχικά κέρδη, συχνά, οδηγεί τα διοικητικά στελέχη των εταιριών σε λανθασµένες
επιλογές µε µακροχρόνιο αρνητικό αντίκτυπο. Βασικός επενδυτικός πυλώνας θα
πρέπει να είναι η αποφυγή κεφαλαιουχικών ζηµιών, ενώ η απόκτηση των
αναµενόµενων ποσοστών απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρείται αρνητική εξέλιξη. Σε
κάθε περίπτωση, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να µην λησµονείται από όλους τους
συµµετέχοντες στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι ένα παλιό και ιδιαίτερα δηµοφιλές
αγγλοσαξονικό ρητό (caveat emptor), σύµφωνα µε το οποίο οι αγοραστές-επενδυτές
φέρουν την κύρια ευθύνη των πράξεών τους και συνεπώς οφείλουν να είναι πολύ
προσεκτικοί στις επιλογές τους.
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7.4 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα

Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας αποτελούν την αφετηρία για
περαιτέρω έρευνα του φαινοµένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Άλλωστε, η
αξιολόγηση ενός τόσο σύνθετου φαινοµένου ουσιαστικά δεν δύναται να οριοθετηθεί,
ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά και η πολυπλοκότητα των συγχωνεύσεωνεξαγορών δίνουν το έναυσµα σε κάθε επίδοξο ερευνητή για την αναζήτηση έγκυρων
συµπερασµάτων σε πολλά και κρίσιµα ζητήµατα που εγείρονται. Ειδικότερα,
αναφορικά µε τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στους
µετόχους των συναλλασσόµενων εταιριών, τα ποσοστά αποδόσεων που εκτιµήθηκαν
για τις ελληνικές εταιρίες µε την εφαρµογή της µελέτης γεγονότος µπορούν να
αντιπαρατεθούν µε τα αποτελέσµατα άλλων µεθόδων αξιολόγησης, όπως της
λογιστικής µεθόδου και των ερωτηµατολογίων των διοικητικών στελεχών.
Η συγκριτική αξιολόγηση των µη οµαλών αποδόσεων µεταξύ ελληνικών και
ξένων εταιριών σε προηγούµενες ενότητες προσέφερε χρήσιµα συµπεράσµατα,
ωστόσο οι εµπειρικές έρευνες για τις δεύτερες κάλυπταν παλαιότερες χρονικές
περιόδους, οπότε και υπάρχει µια χρονική υστέρηση µεταξύ των ερευνών. Αυτό που
στη συνέχεια θα ήταν χρήσιµο είναι η εκτίµηση των µη οµαλών αποδόσεων για τις
εταιρίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η
κατάσταση της οικονοµίας, το επενδυτικό κλίµα και τα γενικότερα χαρακτηριστικά
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που υφίστανται σε κάθε χρονική περίοδο
αναπόφευκτα επηρεάζουν τον οικονοµικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών.
Συνεπώς, η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µεταξύ διαφόρων χωρών θα
προσέφερε πιο χρήσιµα συµπεράσµατα εφόσον πραγµατοποιείται σε κοινές ή
παρόµοιες χρονικές περιόδους δειγµατοληψίας.
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8.Κεφάλαιο: Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Τέλος, ειδικότερα για την ελληνική πραγµατικότητα, βάσει της µεθοδολογίας
εκτίµησης των οικονοµικών συνεπειών των συγχωνεύσεων-εξαγορών για τις
ελληνικές εταιρίες που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα, θα πρέπει να διευρυνθεί
η χρονική περίοδος δειγµατοληψίας µε διττό σκοπό και συγκεκριµένα αφενός έτσι
ώστε να αξιολογηθεί η εξέλιξη των συνεπειών του φαινοµένου στις ελληνικές
εταιρίες και αφετέρου µε σκοπό την αναζήτηση και τον προσδιορισµό των
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το ύψος των µη οµαλών
αποδόσεων για τις εν λόγω εταιρίες. Απώτερος σκοπός αποτελεί η συνεισφορά
γνώσης αναφορικά µε ένα από τα πιο επίκαιρα επιχειρηµατικά φαινόµενα, η οποία θα
αξιοποιείται από ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων, ενώ παράλληλα θα ανανεώνεται
και θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε καινούργια στοιχεία.
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ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΛΤΡΕΚΚΑ
ATLAS BANKA
VLASINKA
ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ

3/3/2005

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3/3/2005

ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRODEFIN HOLDING

2/2/2005

30/12/2004

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

11/3/2005
21/3/2005

UNITELL LLC
ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

24/3/2005

MARFIN GLOBAL INVESTMENTS

29/3/2005

LOGISTICS SERVICES HELLAS

29/3/2005

HC ISTANBUL AS

1/4/2005

27. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε

4/4/2005

28. COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ)
29. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4/4/2005

MULTON
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ
BANKIA

7/4/2005

CALL CENTRE HELLAS
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30. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
31. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
32. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
33. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
34. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
Α.Ε.Γ.Ε.
35. NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.
36. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
37. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
38. Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ
Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑ)
39. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
40. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
41. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
42. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
43. ALTEC ΑΒΕΕ
44. CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
45. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
46. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
47. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
48. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
49. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
50. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
51. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
52. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.
53. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
54. "Ο ΚΕΚΡΟΨ" ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.
ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑΤΟΜ. ΕΠΙΧ.
55. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
56. EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
57. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
58. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
59. MARFIN INVESTMENT GROUP
(MIG)

8/4/2005

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

15/4/2005

LOGISTICS DIS

26/4/2005

DELTA SINGULAR
EDUCATIONAL

3/5/2005

INTRASOFT INTERNATIONAL

19/5/2005

ΣΕΛΑΝΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

25/5/2005

GANT

26/5/2005

ΕΘΝΕΧ

27/5/2005

COSMOROM

27/5/2005

ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1/6/2005

CAPITAL S.A.

21/6/2005
22/6/2005

EGYPTIAN COMMERCIAL BANK
ΟΜΙΛΟΣ UNIVERSAL

27/6/2005

HELLASCOM

28/6/2005
7/7/2005
11/7/2005
12/7/2005

UNISOFT ROMANIA
CHIPITA EAST EUROPE
TOTOLOTEK
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

14/7/2005

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

21/7/2005

FORTHNET

21/7/2005

WINLINK

29/7/2005

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

4/8/2005

GERMANOS TELECOM UKRAINE

4/8/2005

CPW EUROPEAN TRADING

8/8/2005

HELLAS ONLINE

9/8/2005

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

11/8/2005

EFG EUROBANK PROPERTIES

11/8/2005
25/8/2005

AGRIPROJECT
EGYPTIAN COMMERCIAL BANK
NACIONALNA STEDIONICA
BANKA

26/8/2005
2/9/2005
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

60. GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Α.Ε.Ε.Χ.
61. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
62. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.

6/9/2005

EURODRIP

14/9/2005

PIRAEUS FIXED ASSETS

15/9/2005

EFG PRIVATE BANK

63. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

20/9/2005

64. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
65. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
66. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
Α.Ε.Γ.Ε.
67. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
Α.Ε.Γ.Ε.
68. "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)
69. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
70. ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
71. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
72. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
73. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
74. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
75. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
76. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Β.Ε.Ε.
77. CHIPITA INTERNATIONAL S.A.
78. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
79. ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. Μ.Μ.Ε.
80. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
81. Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
82. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
83. ΓΕΝ.ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
84. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
85. DIONIC AEBE
86. COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ)
87. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤ
88. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ
ΕΡΛΙΚΟΝ)
89. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
90. FRIGOGLASS Α.Ε.
91. ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
92. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
93. LAVIPHARM Α.Ε.
94. S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Α.Ε.

26/9/2005

GERMANOS TELECOM
BULGARIA
AUTOTEAM

26/9/2005

NUANCE GROUP

30/9/2005

FISH FILET

5/10/2005

INTERFISH

13/10/2005

ALPHA RUMANIA INSURANCE

14/10/2005
26/10/2005
26/10/2005
4/11/2005

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΝΤ ΑΕ
INTRAKAT
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΘΡΑΠΛΑΣΤ-ΜΕΓΑΣΑΚΚΟΙ

8/11/2005

EURIAL LEASING

15/11/2005

GLOBAL FUND MANAGEMENT

17/11/2005

ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ

22/11/2005

ΝEPTUNUS MARINE FARMS

28/11/2005
29/11/2005
7/12/2005
8/12/2005
13/12/2005
28/12/2005
30/12/2005
2/1/2004
30/1/2004
28/1/2004

CREAM LINE
INTELTEK
Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ
PAIRIS PACK
MSN
CYPRIOT EUROINVESTMENTS
ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
GOTALKA

9/2/2004

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

25/2/2004

STOMANA INDUSTRY AD

27/2/2004
4/3/2004
8/3/2004

SOFIA MEL
3P HELLAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

8/3/2004

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

10/3/2004

LAVIPHARM ALLIANCE SANTE

7/4/2004

STOLLBERG
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95. ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
96. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
97. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧ/ΩΝ
98. ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ.
ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.
99. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
100. IPIROTIKI SOFTWARE &
PUBLICATIONS A.E.
101. ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
102. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
103. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
104. CHIPITA INTERNATIONAL
S.A.
105. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (Κ)
106. INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
107. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
108. FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
109. ΣΕΛΜΑΝ (ΚO)
110. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS S.A.
111. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
HOLDING A.E. (ΚΑ)
112. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (Κ)
113. GOODYS Α.Ε. (ΚΑ)
114. CHIPITA INTERNATIONAL
S.A.
115. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
116. ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
117. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ Α.Ε.
118. ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚO)
119. ΝΗΡΕΥΣ - ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ
Α.Ε.
120. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
121. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
122. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
123. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
124. ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ.
ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.
125. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ Α.Ε.

19/4/2004

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ALPHA LEASING

13/5/2004

HELLENIC COPPER MINES LTD

19/5/2004

ALPRO VLASENICA

19/5/2004

GTI SP

2/6/2004

ΑΚΤΟ

3/8/2004

ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

9/6/2004

INTERTRUST

18/6/2004

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

22/6/2004

CREAMLINE

29/6/2004

US DAUPHIN TECHNOLOGIES

29/6/2004

INFORM LYKOS ROMANIA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

16/4/2004

5/7/2004
2/7/2004

FOURLIS TRADE

24/6/2004

ΤΖΗΛΑΣ

7/7/2004

ALICO/CEH BALKAN HOLDING

19/7/2004

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ

20/7/2004

NORLEC MULTIMEDIA

23/7/2004

CAFÉ MARINA ZEAS

23/7/2004

ROYAL FOODS HOLDING

2/8/2004
2/8/2004

BARLOWORLD BULGARIA LTD
REDRA CONSTRUCT GRUP

10/8/2004

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3/8/2004

MILK TIM
ΜΥΛΟΚΟΠΗ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

12/8/2004
12/8/2004

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

15/9/2004
17/9/2004

DAEWOO UNITEL
ALPHA LEASING ROMANIA

30/9/2004

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

8/10/2004

METRON AUTOMATIONS

13/10/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
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126. HELLAS CAN - A.E. ΒΙΟΜ.
ΚΥΤΙΩΝ
127. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.
128. Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
129. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
130. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
131. EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
132. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
133. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
134. OPTIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
135. INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
136. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡ. ΕΙΔ ΔΙΑΤ
137. ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
138. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)

15/10/2004

CROWNPAK

29/10/2004
15/11/2004
17/11/2004
18/11/2004

INTERNATIONAL HELLAS
COTACHEM
SICME
HODDLE HOLDINGS
SPIDER
EURODRIP USA INC.

19/11/2004

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

22/11/2004

ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

25/11/2004

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Ε.Ε.Χ.

2/12/2004
8/11/2004
14/12/2004
20/12/2004

INFORM LYKOS ROMANIA
VETERIN
ENERGOMAT ENTERPRISES LTD
ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE

5/10/2004
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Παράρτηµα II
Εταιρίες-στόχοι

Εταιρίες-στόχοι
1. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
2. DOMUS A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
3. ΛΑΜΨΑ (ΑΝ. ΕΤ. ΕΛΛ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ)
4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ηµεροµηνία
ανακοίνωσης

Εταιρίες-αγοραστές

4/1/2005

ΙΔΙΩΤΗΣ

14/1/2005

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

19/1/2005

VENTURE ABILITY

20/12/2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

22/2/2005

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

6. Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
7. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

2/3/2005

8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

4/3/2005

ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
HELLAS PARTICIPATIONS

9. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
10. ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.
11. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
12. SINGULARLOGIC Α.Ε.
13. ARROW Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
15. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦ.

30/12/2004

3/3/2005

18/3/2005

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ

4/4/2005

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

14/4/2005

EFG EUROBANK

22/4/2005

MAX Q FUND LIMITED

9/5/2005

EDGEWATER HOLDINGS INC

26/5/2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

16. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.

8/6/2005

ALFONSO DE ORLEAN-BORBON

17. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

22/6/2005

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

13/7/2005

PRIMA HOLDINGS

12/7/2005

PULCLAIR

21/7/2005

18. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ
Α.Ε.Β.Ε.
19. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
20. FORTHNET A.E.
21. SINGULARLOGIC Α.Ε.

14/12/2004

22. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Β. & Τ.Ε.

29/8/2005

INTRACOM
BERBERIS INVESTMENT
ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

23. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

2/9/2005

MARFIN FINANCIAL GROUP

5/9/2005
1/12/2004

GLOBAL FINANCE
NOVATOR
IBERDROLA

28/9/2005

ΣΕΛΟΝΤΑ

7/10/2005

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

24. EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
25. FORTHNET A.E.
26. ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ
27. INTERFISH
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.
28.ΔΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

15/9/2005
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29. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.
30. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
A.E.
31. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ &
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.
32. CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

26/10/2005

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

16/11/2005

DELHAIZE GROUP

7/12/2005

IMAKO MEDIA NET GROUP

7/12/2005

ΙΔΙΩΤΗΣ

33. Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

8/12/2005

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

34. CHIPITA INTERNATIONAL S.A.

19/12/2005

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

35. GOODYS Α.Ε. (ΚΑ)
36. ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ
37. MARFIN INVESTMENT GROUP
38. ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. &
ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΘ. ΑΕ
39. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
40. ΛΑΜΨΑ (ΑΝ. ΕΤ. ΕΛΛ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ)
41. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
42. Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
43. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
44. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
45. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
46. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦ.

19/12/2005
24/3/2005

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
IBERDROLA
EUROLINE

29/7/2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

20/1/2004

SOCIETE GENERALE

9/3/2004

VENTURE ABILITY

18/2/2004

18/10/2004

ASTOTECH LTD.
DIXONS GROUP
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΤΣΗ
ARNOLDO MONDATORI EDITORE

30/9/2004

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

47. DIONIC AEBE

4/11/2004

ATCDM INTERNET &
MULTIMEDIA

17/11/2004

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

22/11/2004

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

48. SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ
Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E
49. Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
50. ΓΕΝ.ΕΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

23/12/2005

8/7/2004
12/8/2004
16/8/2004

19/7/2004

Σελίδα 343 από 343

