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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

   Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων, ελέγξαμε 

την επίδραση εταιρικών ανακοινώσεων και συγκεκριμένα των ανακοινώσεων 

συναλλαγών προσώπων κατόχων εμπιστευτικής πληροφόρησης, στις τιμές των μετοχών 

εταιρειών του κλάδου τεχνολογίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Βρήκαμε ότι οι 

συναλλαγές αγορών μετοχών δεν επηρεάζουν τις μη κανονικές αποδόσεις των μετοχών, 

ενώ αντίθετα οι συναλλαγές πωλήσεων τις επηρεάζουν και ότι τα πρόσωπα πωλούν 

μετοχές σε περιόδους που οι τιμές των μετοχών είναι αυξημένες. Επιπροσθέτως, 

ελέγξαμε για μεταβλητές που επηρεάζουν τις μη κανονικές αποδόσεις και βρήκαμε ότι η 

θέση των προσώπων στις εταιρείες και οι μεταβλητές ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης και 

ελέγχου επηρεάζουν τις μη κανονικές αποδόσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ανάλυση επιχειρηματικών γεγονότων, συναλλαγές προσώπων κατόχων 

εμπιστευτικής πληροφόρησης, μη κανονικές αποδόσεις, εταιρική διακυβέρνηση, 

ιδιοκτησιακή συγκέντρωση, Χ.Α.Α., διαστρωματική παλινδρόμηση  
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ABSTRACT 

 

   We tested the effect of corporate announcements and specifically transaction 

announcements by persons considered as holders of confidential information on stock 

prices of companies in the Athens Stock Exchange technology sector, by using event 

study analysis methodology. We found that buy transactions do not affect the abnormal 

stock returns, while sale transactions have an effect and that the above persons use to sell 

shares at periods when stock prices are high. In addition, we tested for variables that 

affect abnormal returns and found that the position of the individuals in companies and 

variables of ownership concentration and control affect abnormal returns. 

 

Keywords: event study analysis, insider dealing, abnormal returns, corporate 

governance, ownership concentration, A.S.E., cross-section of expected stock returns 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.  Περιεχόμενο Διπλωματικής Εργασίας 

     Μέσα από τα χρηματιστήρια και γενικότερα από τις αγορές αξιών τα τελευταία 

χρόνια έχουν ανακύψει ερωτήματα γύρω από τον τρόπο που οι αγορές αντιδρούν σε 

γεγονότα (εξαγορές συγχωνεύσεις, οικονομικά αποτελέσματα, αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, συναλλαγές μετόχων και στελεχών κ.λπ.), πως η αντίδρασή τους επηρεάζεται 

από πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακή πληροφόρηση, τον τρόπο ρύθμισης του 

περιβάλλοντος και τις εταιρικές πρακτικές μέσα από τις οποίες τα παραπάνω πρόσωπα 

δρουν, την προστασία των επενδυτών και των μετόχων από την ασύμμετρη 

πληροφόρηση  κ.λπ. . Τα ζητήματα που αναδύονται είναι πολλά και δεν θα μπορούσαν 

να καλυφθούν στο σύνολό τους από μία μελέτη. Αυτό που μπορεί όμως να γίνει είναι η 

επικέντρωση μίας μελέτης σε επιμέρους ζητήματα. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα εργασία 

επιλέγουμε να συζητήσουμε για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές προσώπων που 

κατέχουν θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και διευθύνσεις εισηγμένων σε χρηματιστήρια 

εταιριών.  

   Αρχικά ορίζουμε τις εν λόγω συναλλαγές και συζητάμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές γνωστοποιούνται στο κοινό στις χώρες κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.  Επίσης, 

εξετάζουμε το θέμα από την σκοπιά της εταιρικής διακυβέρνησης και τις εταιρικές 

πρακτικές που σκοπό έχουν την προστασία των μετόχων και των επενδυτών. Στη 

συνέχεια, αναφερόμαστε στη θεωρία για την αντίδραση των αγορών στην νέα 

πληροφόρηση που προκύπτει από γνωστοποιήσεις γεγονότων γενικότερα και ειδικότερα 

για γνωστοποιήσεις που αφορούν συναλλαγές υπόχρεων προσώπων κατόχων 

εμπιστευτικής πληροφόρησης. 

   Η εμπειρική ανάλυση που γίνεται στην παρούσα διπλωματική εργασία συνίσταται στην 

ανάλυση ενός δείγματος γεγονότων που αφορούν τις  προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις. 

Οι εταιρείες του δείγματος είναι εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Χρησιμοποιούμε την 

μεθοδολογία μελέτης επιχειρηματικών συμβάντων (event study analysis) για να 
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εξετάσουμε την αντίδραση των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών σε ανακοινώσεις 

συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα. Για επιτύχουμε το σκοπό μας υπολογίζουμε τις 

αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις των μετοχών γύρω από τις ημερομηνίες των 

ανακοινώσεων και αναφερόμαστε στον τρόπο υπολογισμού τους. Εξειδικεύοντας 

περισσότερο την εργασία μας, προχωράμε σε διαστρωματική ανάλυση παλινδρόμησης 

(cross sectional regression analysis) των αθροιστικών μη κανονικών αποδόσεων 

χρησιμοποιούμενων ως εξαρτημένη μεταβλητή, με χαρακτηριστικά που αφορούν τις 

εταιρείες, τα πρόσωπα που εκτελούν τις συναλλαγές και τις συναλλαγές αυτές καθ’ 

αυτές, χρησιμοποιούμενα ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Τέλος, παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματά μας, τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα της αρθρογραφίας της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και συζητάμε για τα προβλήματα της παρούσας εργασίας 

και την μελλοντική εργασία που πρέπει να γίνει για να λυθούν. 

1.2. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

   Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ιδρύθηκε το 1876. Από τη δεκαετία του 

1980, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το Χ.Α.Α. άρχισε να αναπτύσσεται 

φτάνοντας  πριν το 2000 να χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη αγορά (developing 

market). Μετά το 2000 με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) χαρακτηρίσθηκε ως ανεπτυγμένη αγορά 

(developed market). Η υιοθέτηση από το Χ.Α.Α. οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορούν τις κανονιστικές διατάξεις των χρηματαγορών, η αναβάθμιση των 

πληροφοριακών συστημάτων του μέσω της ανάθεσης τους σε ιδιωτικού δικαίου 

χρηματιστηριακές εταιρείες και η αύξηση της συμμετοχής θεσμικών και ξένων 

επενδυτών, οδήγησαν στην αύξηση της ελκυστικότητας και του κύρους του Χ.Α.Α. . 

Όμως, η επίδραση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και οι επιπτώσεις 

της ελληνικής κρίσης χρέους από το 2009 οδήγησαν το Χ.Α.Α. σε σταδιακή απαξίωση, 

καθώς από το 2007 μέχρι και το 2013 οι αξίες των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών 

έχουν χάσει πάνω από το 70% τις αγοραίας αξίας τους
1
. Από το 2008 που το ταμπλό του 

Χ.Α.Α. κατέγραφε 285 διαπραγματεύσιμες μετοχές, το 2013 ο αριθμός τους ανέρχονταν 

σε 250, ενώ δεκάδες άλλες βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής διαπραγμάτευσης ή 

                                                           
1
 Πηγή www.capital.gr - http://m.capital.gr/News.aspx?id=1298619 
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προς διαγραφή λόγω οικονομικού αδιεξόδου και χαμηλού κύκλου εργασιών
2
. Επιπλέον, 

δεκάδες  εισηγμένων βρίσκονται   υπό καθεστώς επιτήρησης και διαπραγματεύονται με 

ειδικό τρόπο
3
. Έτσι, από το 2013 κατατάσσεται στις αναδυόμενες αγορές.  

Γράφημα 1.1 : Πορεία Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α. 2007-2013. Πηγή: Bloomberg 

 

Γράφημα 1.2: Αξία συναλλαγών στο Χ.Α.Α. 2007-2013. Πηγή: Bloomberg 

 

    Το Χ.Α.Α. κατατάσσει τις μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε κλάδους και δείκτες. Οι 

περισσότεροι δείκτες αντιστοιχούν στους κλάδους δραστηριότητας των εταιρειών, καθώς 

και στις κεφαλαιοποιήσεις και την εμπορευσιμότητα των μετοχών των εταιρειών. Οι 

κλάδοι δραστηριότητας (υπερκλάδοι) είναι οι: Ακίνητης Περιουσίας, Ασφαλειών, 

Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εμπορίου, Κατασκευών και Υλικών, Κοινής 

Ωφέλειας, Μέσων Ενημέρωσης, Πετρελαίου και Αερίου, Προσωπικών και Οικιακών 

Αγαθών, Πρώτων Υλών, Ταξιδιών και Αναψυχής, Τηλεπικοινωνιών, Τροφίμων και 

Ποτών, Τραπεζών, Τεχνολογίας, Υγείας, Χημικών  και Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών. Ανάμεσα στους δείκτες που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση και την 

                                                           
2
 Πηγή: www.kathimerini.gr/757261/article/oikonomia/epixeirhseis/panw-apo-30-etaireies-8a-

diagrafoyn-apo-to-xa-mesa-sto-2014 
3
 Πηγή: www.imerisia.gr/article.asp?catid=26974&subid=2&pubid=112846586 

0 

2000 

4000 

6000 

2/1/2007 2/1/2008 2/1/2009 2/1/2010 2/1/2011 2/1/2012 2/1/2013 2/1/2014 

Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. 

2/1/2007 2/1/2008 2/1/2009 2/1/2010 2/1/2011 2/1/2012 2/1/2013 2/1/2014 

Turnover ΓΔ 



11 
 

εμπορευσιμότητα είναι οι FTSE/XA Large Cap, FTSE/XA Mid Cap, Μεσαίας και 

Μικρής Κεφαλαιοποίησης, FTSE/XA Liquid Mid. Το Χ.Α.Α., όπως και η ελληνική 

οικονομία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό κλάδο (bank oriented) και 

χαρακτηρίζεται ως τραπεζοβαρές.  

1.2.1. Ο κλάδος Τεχνολογίας στο Χ.Α.Α. 

   Ο κλάδος Τεχνολογίας, στον οποίο επικεντρωνόμαστε στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, περιλαμβάνει εταιρείες υπηρεσιών Η/Υ, Λογισμικού,  Υλικού Εξοπλισμού, 

Διαδικτύου και Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και παραγωγής λογισμικού. 

Γράφημα 1.3: Πορεία Δείκτη Τεχνολογίας Χ.Α.Α. 2007-2013. Πηγή: Bloomberg 

 

Γράφημα 1.4: Αξία συναλλαγών στον κλάδο Τεχνολογίας 2007-2013. Πηγή: Bloomberg 

 

   Ο κλάδος Τεχνολογίας ακολουθώντας την γενική πορεία του Χ.Α.Α (Γράφημα 1.1) 

παρουσίασε πτώση την περίοδο 2007-2013, με τις μετοχές του κλάδου να χάνουν μεγάλο 

μέρος της αξίας τους. Μεσοσταθμικά οι μετοχές του κλάδου Τεχνολογίας έχασαν το 80% 

της αξίας τους στο αντίστοιχο διάστημα (Γράφημα 1.3). Η αξία των συναλλαγών, όντας 
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μειούμενη συνολικά στο Χ.Α.Α για την περίοδο 2007-2013 (Γράφημα 1.2),  μειώθηκε με 

τους ίδιους ρυθμούς και στον κλάδο Τεχνολογίας (Γράφημα 1.4). Μέσα στο γενικότερο 

κλίμα απαξίωσης και στον συγκεκριμένο κλάδο μειώθηκε ο αριθμός των εισηγμένων 

εταιρειών. Από τις 24 εταιρείες που αριθμούσε ο κλάδος το 2007, σήμερα στο ταμπλό 

του Χ.Α.Α. συμμετέχουν οι 20. Επιπροσθέτως, από τις παραπάνω μετοχές, 5 βρίσκονται 

υπό καθεστώς επιτήρησης και άλλες 2 βρίσκονται στην κατηγορία προς διαγραφή. 

Γράφημα 1.5: Κύκλος Εργασιών του κλάδου τεχνολογίας 2007-2013. Πηγή: Ετήσια Δελτία Εταιρειών 

 

 

Γράφημα 1.6: Ενεργητικό του κλάδου τεχνολογίας 2007-2013. Πηγή: Ετήσια Δελτία Εταιρειών 
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συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου (Γράφημα 1.6), που βαίνουν μειούμενα 

από το 2010 έως το 2013. 

1.3. Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων Κατόχων Εμπιστευτικής πληροφόρησης 

     Οι συναλλαγές για απόκτηση ή πώληση μετοχών από πρόσωπα που εργάζονται ή 

κατέχουν θεσμικούς ρόλους και θέσεις σε εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι είναι 

εισηγμένοι σε αγορές κεφαλαίου, είναι καθημερινό φαινόμενο σε όλα τα χρηματιστήρια 

του κόσμου. Για λόγους ενημέρωσης και προστασίας του κοινού και των επενδυτών, σε 

πολλές χρηματαγορές υπάρχουν διατάξεις και κανονισμοί που ρυθμίζουν το πλαίσιο των 

γνωστοποιήσεων (disclosures) των παραπάνω πράξεων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Στα πλαίσια της εύρυθμης 

λειτουργίας των αγορών εντάσσεται η δυνατότητα των επενδυτών να λαμβάνουν 

ορθολογικές αποφάσεις βάσει της διαθέσιμης πληροφόρησης σε σχέση με εταιρικά 

στοιχεία που αφορούν την απόδοση των εταιρειών, τις προοπτικές τους, καθώς και την 

συμπεριφορά ατόμων που βάσει του θεσμικού πλαισίου είναι κάτοχοι εμπιστευτικής 

πληροφόρησης (insiders), που παρά τις αναγκαστικές γνωστοποιήσεις χαρακτηρίζεται 

ως  ‘’εσωτερική’’ πληροφόρηση, καθώς δεν θα μπορούσε να είναι γνωστή στο ευρύ 

κοινό. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι: επηρεάζει την τιμή των 

μετοχών των εταιρειών η γνωστοποίηση πληροφοριών για συναλλαγές που αφορούν 

πρόσωπα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε σχέση με τις εταιρείες αυτές; Εάν η 

απάντηση είναι καταφατική, πόσο γρήγορα οι τιμές των εν λόγω μετοχών αντιδρούν 

στην νέα πληροφόρηση; Είναι λογικό να αναμένουμε σημαντική αγοραία αντίδραση των 

τιμών των μετοχών στη νέα πληροφόρηση και προς ποια κατεύθυνση; 

    Ως συναλλαγές υπόχρεου προσώπου (insider trading) ορίζεται (Roddenberry και 

Bacon, 2011) ‘’ η πράξη αγοράς ή πώλησης εταιρικών μετοχών (stocks) ή άλλων τίτλων 

(securities) από ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μη δημόσια 

(non-public) πληροφόρηση για την εταιρία’’.  Οι συναλλαγές διευθυντικών στελεχών 

(corporate officers), μελών διοικητικών συμβουλίων (board members),  εργαζομένων 

(employees), σημαντικών μετόχων (shareholders) με μεγάλα ποσοστά ιδιοκτησίας στο 

μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και συγγενικών ή συνδεμένων προσώπων ή οργανισμών με 
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τις προαναφερθείσες οντότητες, εμπίπτουν ανάλογα με τις κατά περίπτωση διατάξεις στις 

συναλλαγές υπόχρεων προσώπων. 

     Για να καταδειχθεί η σημαντικότητα των συναλλαγών αναφέρουμε ότι σύμφωνα με 

τον Allen (2005) ‘’σε πολλές περιπτώσεις, οι επενδυτές μιμούνται τις συναλλαγές των 

insiders μόλις αυτές δημοσιεύονται, πράγμα που αποτελεί στοιχείο για το ότι η αγορά 

(the market) θεωρεί τις συναλλαγές αυτές μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις 

μακροπρόθεσμες προοπτικές μίας εταιρείας’’. Έτσι, προκύπτει ότι οι συναλλαγές αυτές 

μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές της αξίας εταιρικών μετοχών. Επιπροσθέτως, 

σύμφωνα με τους Del Brio et al. (2002), οι insiders που επενδύουν με βάση την κατοχή 

πληροφόρησης που χαρακτηρίζεται μη δημόσια (δηλ. εσωτερική πληροφόρηση) , 

μπορούν να αποκομίσουν αποδόσεις που υπερβαίνουν τις κανονικές αποδόσεις της 

αγοράς, ενώ αντιθέτως, οι επενδυτές που προσπαθούν να ακολουθήσουν στις επενδύσεις 

τους την διαθέσιμη δημοσιευμένη πληροφόρηση, αποτυγχάνουν στην επίτευξη 

αποδόσεων άνω του κανονικού. 

     Σύμφωνα με τους Hamill et al (2002) οι insiders γενικά προβαίνουν σε 

αγοραπωλησίες των μετοχών των εταιρειών κυρίως για λόγους ρευστότητας ή διότι 

έχουν γνώση εσωτερικών μη δημόσιων πληροφοριών.  Επίσης, εάν ένα υπόχρεο 

πρόσωπο προβαίνει σε αγορά ή πώληση μετοχών βασισμένο σε εσωτερική 

πληροφόρηση, μπορεί να το κάνει είτε γιατί θέλει να αποκομίσει βραχυπρόθεσμα κέρδη 

κερδοσκοπώντας επάνω στην τιμή της μετοχής, είτε διότι θέλει να παρέχει στην αγορά 

ένα σήμα (signal) για την αξία της εταιρείας. Στην έρευνά τους υποθέτουν ότι οι αγορές 

των στελεχών αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις τους για την μελλοντική κερδοφορία 

των εταιρειών και για τις μελλοντικές θετικές ταμειακές ροές προς αυτούς. Από τα 

δεδομένα του δείγματος της παρούσας εργασίας όμως,  προκύπτει ότι στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εξεταζόμενων εταιρειών 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους προβαίνουν μόνο σε αγορές μετοχών των εταιρειών 

τους. Εάν αυτό συνδυαστεί με τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι αυτό 

συμβαίνει και για λόγους στήριξης των αγοραίων τιμών των μετοχών. 

    Οι Gregory et al (2009) δείχνουν ότι τα στελέχη καταφέρνουν να κανονίζουν τις 

συναλλαγές (market timing) τους ώστε να αγοράζουν (πωλούν) μετά από μείωση 
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(αύξηση) των χρηματιστηριακών τιμών και πριν από αύξηση (μείωση) των 

χρηματιστηριακών τιμών. Επιπροσθέτως,  βρίσκουν ότι η αντίδραση της αγοράς 

εξαρτάται από την ιεραρχική θέση των στελεχών που προβαίνουν στις συναλλαγές 

(information hierarchy hypothesis). Συγκεκριμένα, βρίσκουν ότι το εάν οι συναλλαγές 

αγορών (purchases) γίνονται από εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων επηρεάζει την αντίδραση της αγοράς στις συναλλαγές. 
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2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

     Στα περισσότερα κράτη η νομοθεσία δεν επιτρέπει τους insiders να προβαίνουν σε 

αγορές και πωλήσεις μετοχών των εταιρειών χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό. Οι υποστηρικτές της ρύθμισης των αγορών με 

γνωστοποιήσεις για τις συναλλαγές των συνδεμένων προσώπων υποστηρίζουν ότι οι 

συναλλαγές χωρίς γνωστοποιήσεις  ζημιώνουν τους επενδυτές και υπονομεύουν την 

εμπιστοσύνη τους στις αγορές, ζημιώνουν τις εταιρείες και ισοδυναμούν με κλοπή της 

περιουσίας των εταιρειών (Hamill et al, 2002). Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η 

απελευθέρωση των συναλλαγών αυτών θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα για 

κερδοσκοπία από τα στελέχη των εταιρειών, καθώς  τα διευθυντικά στελέχη έχουν από 

τα  λογιστικά πρότυπα την ευελιξία να επιλέγουν λογιστικές πολιτικές που επηρεάζουν 

τις τιμές των μετοχών.   Επίσης,  ο Easterbook (1981) υποδεικνύει ότι οι συναλλαγές των 

insiders θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάληψη ρίσκου από τα στελέχη με 

σκοπό την αύξηση της μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών, ώστε 

να κερδοσκοπούν. Αυτό θα οδηγούσε σε ανάληψη έργων με μεγαλύτερο ρίσκο, σε 

αναποτελεσματική κατανομή των εταιρικών πόρων και τελικά σε ζημία για τους 

μετόχους (Levmore, 1982).  

     Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της ρύθμισης των αγορών με γνωστοποιήσεις για 

τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων, ο Bainbridge (1999) υποστηρίζει ότι η 

ασύμμετρη πληροφόρηση που υπάρχει μεταξύ των υπόχρεων προσώπων και των 

επενδυτών δεν προέρχεται από τη μη γνωστοποίηση των συναλλαγών των πρώτων, αλλά 

από την ευελιξία των  υπολοίπων κανόνων γνωστοποιήσεων, οι οποίοι επιτρέπουν στις 

εταιρείες την απόκρυψη ουσιώδους πληροφόρησης από τους επενδυτές. 

2.1.   Ρύθμιση Συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

    Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υιοθέτησαν από την αρχή ρυθμίσεις για τις 

συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων πριν τη δεκαετία του 1990. Στην πλειοψηφία τους 

ρύθμιζαν το ζήτημα των συναλλαγών αυτών με διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο και 

ανάλογα με την διατύπωση σε κάθε περίπτωση των όρων ‘’υπόχρεο πρόσωπο’’ και 

‘’εσωτερική εμπιστευτική πληροφόρηση’’ (Dardas K. και Guettler A., 2011 ). Η πρώτη 
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οδηγία (directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρύθμιζε με κοινό τρόπο τις συναλλαγές 

αυτές, η οδηγία 89/592/EOK (Πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών 

πληροφοριών – Έννοιες της “εμπιστευτικής πληροφορίας” και της “χρήσεως 

εμπιστευτικής πληροφορίας” – Προσυνεννοημένες χρηματιστηριακές πράξεις μεταξύ 

ομάδας προσώπων που θα μπορούσαν να είναι κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφορίας – 

Τεχνητή αύξηση της τιμής πωληθέντων μετοχών) του 1989, υιοθετήθηκε στις 01/06/1992 

και έφερε αλλαγές στις προηγούμενες διάσπαρτες ρυθμίσεις. Η εν λόγω οδηγία ορίζει για 

πρώτη φορά τα υπόχρεα πρόσωπα ως ‘’ κατόχους εμπιστευτικής πληροφόρησης’’ και 

τον τύπο των συναλλαγών αυτών ως ‘’ χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης’’. 

Συγκεκριμένα
4
:  

‘’εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές 

στο κοινό με ακρίβεια και αφορούν έναν ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή μία ή 

περισσότερες κινητές αξίες, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην τιμή των εν λόγω  κινητών αξιών’’. 

   Η οδηγία επεκτείνεται σε απαγορεύσεις ως προς την χρήση της εμπιστευτικής 

πληροφόρησης από πρόσωπα – κατόχους αυτών. Επίσης, για πρώτη φορά υιοθετείται ο 

όρος insider dealing αντί του όρου insider trading που μέχρι τότε συνόδευε τις πράξεις 

αυτές.  

    Παρόλα τα παραπάνω, η  οδηγία 89/592/EOK έδινε σε κάθε κράτος μέλος μεγάλο 

εύρος ελευθερίας για την υιοθέτηση και την επιβολή των διατάξεων της (Dardas K. και 

Guettler A., 2011 ). Το 2004 την αντικατέστησε μία νέα πιο περιεκτική οδηγία περί 

Κατάχρησης της Αγοράς
5
 (Market Abuse), την οδηγία 2003/6/EC, όπως αυτή στην 

συνέχεια αντικαταστάθηκε από την 2004/72/EC. Η οδηγία για την κατάχρηση αγοράς, η 

οποία ακόμα και σήμερα ισχύει για όλα τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

απαιτεί από όλα τα μέλη να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα για τη ρύθμιση των 

εσωτερικών συναλλαγών. Τα Κράτη - Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 

γνωστοποιήσεις για τις συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών γίνεται μέσα σε πέντε 

εργάσιμες ημέρες και περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες όπως το μέγεθος (size), την τιμή 

                                                           
4
 οδηγία 89/592/EOK  

5
 οδηγία 2003/6/EC, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 2004/72/EC 
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(price) και τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η οδηγία ορίζει επίσης τους ανθρώπους 

που είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις συναλλαγές. Συγκεκριμένα, όλα τα πρόσωπα 

σε διευθυντικές θέσεις, καθώς και οι οικογένειες τους και οργανισμοί που σχετίζονται με 

αυτά τα πρόσωπα, υποχρεούνται να αναφέρουν τις συναλλαγές τους. Επιπλέον, η οδηγία 

απαιτεί από τις εταιρείες να αναφέρουν τα ονόματα όλων των κατόχων εμπιστευτικών 

πληροφοριών και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές τακτικά. Για τα υπόχρεα 

πρόσωπα η οδηγία συγκεκριμένα αναφέρει: 

‘’ πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα υπό ενός εκδότη κινητών αξιών νοείται ένα 

πρόσωπο που μπορεί είναι (α) μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών 

οργάνων του εκδότη (β) ανώτερο διευθυντικό στέλεχος, που δεν είναι μέλος των οργάνων 

που αναφέρονται στο σημείο α και έχει τακτική πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες 

που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον εκδότη, και την εξουσία να λαμβάνει 

διαχειριστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις προοπτικές εξέλιξης και την επιχειρησιακή 

στρατηγική του εκδότη αυτού’’. 

     Τέλος, η οδηγία 2004/109/EΚ, ασχολούμενη κυρίως με ζητήματα του γενικού 

μηχανισμού
6
 γνωστοποιήσεων που πρέπει να εφαρμόζεται από τους εκδότες κινητών 

αξιών, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν στους εκδότες  προϋποθέσεις 

γνωστοποιήσεων αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

2.2.  Ρύθμιση Συναλλαγών στο Χ.Α.Α. 

   Στην ελληνική πραγματικότητα ο Έλληνας νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη της 

ευρωπαϊκές οδηγίες, θέσπισε αρχικά το Ν. 3340/2005
7
 με σκοπό την προστασία της 

κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από 

πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 13, τα πρόσωπα που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα (υπόχρεα) σε εισηγμένες εταιρείες (εκδότες τίτλων) και οι 

έχοντες στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στους εκδότες  όλες τις 

συναλλαγές που γίνονται για λογαριασμό τους και σχετίζονται με τίτλους του εκδότη. 

Επίσης, οι εκδότες οφείλουν να διαβιβάζουν τις παραπάνω γνωστοποιήσεις στο κοινό και 

                                                           
6
 οδηγία 2004/109/EΚ 

7
 Ν. 3340/2005 Για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν 

προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
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στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, οι εκδότες οφείλουν να καταρτίζουν καταλόγους 

υπόχρεων προσώπων, να τους υποβάλουν  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να 

ενημερώνουν για την οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους. Με την Απόφαση 

3/347/12.7.2005
8
 το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  συγκεκριμενοποιεί τα 

απαιτούμενα του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 για την γνωστοποίηση συναλλαγών. 

Ορίζει ότι μέλη Δ.Σ., ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διευθυντές συγκεκριμένων 

τμημάτων είναι υπόχρεα πρόσωπα. Επίσης, ορίζει ότι τα συγγενικά πρόσωπα αυτών που 

είναι υπόχρεοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω της συμμετοχής σε αυτά 

μέσω ελέγχου ή διευθυντικών αρμοδιοτήτων των αρχικών υπόχρεων, υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν τις συναλλαγές που αφορούν τον εκδότη. Ακόμα, καθορίζεται  και το 

περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων και ορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις. Οι σημαντικότερες πληροφορίες είναι: (α) το 

ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα  του υπόχρεου, (β) η επωνυμία του εκδότη, (γ) η φύση 

της συναλλαγής, δηλαδή απόκτηση ή πώληση, (δ) η ημερομηνία και (ε) η αξία και ο 

όγκος της συναλλαγής. Τα υπόχρεα πρόσωπα  δεν γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους 

εάν η συνολική αξία αυτών δεν ξεπερνάει τις 5.000 ευρώ μέσα σε ένα ημερολογιακό 

έτος, αλλά εφόσον γνωστοποιούν, οφείλουν να ενημερώσουν τον εκδότη εντός δύο 

εργάσιμων ημερών και ο εκδότης υποχρεούται σε επίσημη γνωστοποίηση προς την 

κεφαλαιαγορά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

   Πριν τις 03/07/2007 όλες οι γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιρειών γινόταν 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. Όμως με την θέσπιση του Ν. 3556/2007 και 

την Απόφαση 1/434/3.7.2007
9
 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτό άλλαξε. Ο 

Ν.3556/2007
10

 ορίζει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται. 

Προστίθεται η υποχρέωση γνωστοποίησης αλλαγών στην συμμετοχή προσώπων στο 

μετοχικό κεφάλαιο, εάν η συμμετοχή τους ανέρχεται ή κατέρχεται  από τα όρια 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή εάν η συμμετοχή τους γενικά είναι μεγαλύτερη 

του 10% του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 9). Σύμφωνα με το άρθρο 21 καθορίζεται ο 

τρόπος και τα μέσα  των γνωστοποιήσεων των ρυθμιζόμενων πληροφοριών και η 

                                                           
8
 3/347/12.7.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   

9
 Απόφαση 1/434/3.7.2007

9
 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

10 Ν.3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι 

κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 
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Απόφαση 1/434/3.7.2007  ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις διάχυσης αυτών προς το 

κοινό και τα μέσα ενημέρωσης. Στην έννοια της ρυθμιζόμενης πληροφορίας 

περιλαμβάνονται και οι γνωστοποιήσεις των συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων του 

άρθρου 13 του παλαιότερου  Ν. 3340/2005. 
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3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

   Η Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) σύμφωνα με τους Schleifer και 

Vishny (1997) ασχολείται κατά κύριο λόγο με το θεσμικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς 

για την προστασία των χρηματοδοτών (επενδυτών, πιστωτών) των επιχειρήσεων ώστε να 

διασφαλίζονται οι επενδύσεις τους. Η έννοια του προβλήματος που καλείται να λύσει η 

εταιρική διακυβέρνηση, βασίζεται στο de facto διαχωρισμό της παροχής κεφαλαίων προς 

τις επιχειρήσεις και του ελέγχου των επιχειρήσεων. Με πιο απλά λόγια, το ερώτημα στο 

οποίο καλείται να απαντήσει η εταιρική διακυβέρνηση είναι: Με ποιο τρόπο οι πάροχοι 

χρηματοδότησης μπορούν να αναγκάσουν τους διοικούντες των επιχειρήσεων να τους 

αποδώσουν τα κέρδη των επενδύσεών τους; 

   Ο ορισμός των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for Economic Cooperation and Development 

- OECD) για την εταιρική διακυβέρνηση είναι: 

‘’ Η Εταιρική Διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη 

Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη που· συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται 

οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη 

λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται 

το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 

απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. ’’ 

   Σύμφωνα με τους Monks και Minow  (2004), μία επιχείρηση (corporation) είναι ένας 

μηχανισμός που επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να συνεισφέρουν κεφάλαιο, ειδίκευση 

και εργασία με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας όλων των εμπλεκομένων 

πλευρών. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί που 

ρυθμίζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και 

να επιβάλλονται οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών. Οι παραπάνω μηχανισμοί  

μπορούν να προκύπτουν είτε μέσω συμβολαίων και συμφωνιών (contracts) μεταξύ των 

εμπλεκομένων, είτε μέσω νομικών και θεσμικών κανονισμών (legal protection), είτε 

τέλος μέσω της αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων για την απόκτηση του ελέγχου των 

επιχειρήσεων (Schleifer και Vishny, 1997). Έτσι λοιπόν, ειδικότερα θέματα όπως η 
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ιδιοκτησιακή δομή (ownership structure),  η λειτουργία και η δομή του διοικητικού 

συμβουλίου (director monitoring), η μέτρηση της αποδοτικότητας της διοίκησης 

(management performance), οι αμοιβές της διοίκησης (management compensation), τα 

δικαιώματα των πιστωτών κ.λπ., εμπίπτουν στους παραπάνω μηχανισμούς εταιρικής 

διακυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία του σωστού μίγματος εταιρικής 

διακυβέρνησης που να προσφέρει ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών. 

3.1. Το Πρόβλημα της Αντιπροσώπευσης  

   Το κυριότερο ζήτημα που καλείται να λύσει η εταιρική διακυβέρνηση είναι το 

πρόβλημα της αντιπροσώπευσης (agency problem).  Σύμφωνα με τους  Schleifer και 

Vishny (1997), η ουσία του προβλήματος της αντιπροσώπευσης έγκειται στον 

διαχωρισμό της διοίκησης της επιχείρησης από τους χρηματοδότες της ή αλλιώς, στο 

διαχωρισμό ιδιοκτησίας και ελέγχου. Οι επενδυτές εμπιστεύονται στην διοίκηση τα 

κεφάλαιά τους, αλλά δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι η διοίκηση θα χρησιμοποιήσει τα 

κεφάλαια αυτά με παραγωγικό τρόπο και δεν θα τα ιδιοποιηθεί προς όφελος της. Έτσι, οι 

επενδυτές θα ήθελαν να μπορούν να δεσμεύουν τους διοικούντες μέσω συμβολαίων 

(contractual view), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν 

σωστά. Όμως, επειδή η δημιουργία τέτοιων συμβολαίων που θα μπορούν να προβλέπουν 

κάθε μελλοντικό ενδεχόμενο είναι πρακτικά αδύνατη, αναζητούνται τρόποι διανομής 

των δικαιωμάτων ελέγχου (control rights), ώστε να διασφαλίζονται οι επενδυτές. 

Παρόλα αυτά, η διοίκηση σε κάθε περίπτωση καταλήγει με σημαντικά δικαιώματα 

ελέγχου και ευελιξία διαχείρισης (management discretion) των κεφαλαίων των 

επενδυτών, καθώς έχει επαρκέστερη γνώση των εταιρικών θεμάτων σε σχέση με τους 

επενδυτές και πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση.  

   Σύμφωνα με τους Monks και Minow (2004), ο βασικότερος παράγοντας που ενισχύσει 

το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης είναι η ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων 

(conflict of interests) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Στα πλαίσια της εταιρικής 

διακυβέρνησης λοιπόν, πρέπει να ανατίθενται οι ανάλογες εξουσίες ελέγχου στα 

πρόσωπα που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επάρκεια σε ικανότητες και πληροφόρηση 

και τα συμφέροντα τους συγκρούονται όσο είναι δυνατόν λιγότερο με τα συμφέροντα 
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του οργανισμού. Μία λύση για την εναρμόνιση των συμφερόντων της διοίκησης με τα 

συμφέροντα των χρηματοδοτών είναι η δημιουργία συμβολαίων παροχής κινήτρων 

(incentive contracts) προς τη διοίκηση. Τα συμβόλαια αυτά περιλαμβάνουν όρους 

αμοιβών της διοίκησης σε σχέση με την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Και σε αυτή 

την περίπτωση πρέπει να εφαρμοσθεί το βέλτιστο μίγμα αμοιβών που να εξυπηρετεί τους 

μακροπρόθεσμους εταιρικούς στόχους. Για παράδειγμα ένα συμβόλαιο παροχής 

κινήτρων μπορεί να εξωθεί ένα διευθυντή στην ανάληψη υψηλότερου ρίσκου για να 

ωφεληθεί βραχυπρόθεσμα, ενώ στην πραγματικότητα οι πράξεις του ζημιώνουν την 

μακροπρόθεσμη προοπτική της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Holmstrom (1999) το 

βέλτιστο συμβόλαιο παροχής κινήτρων προς έναν διευθυντή λαμβάνει υπόψη την 

αποστροφή του προς το ρίσκο (risk aversion), την σημαντικότητα της θέσης του και την 

ικανότητα του να επιστρέψει στους επενδυτές τα κεφάλαιά τους. 

3.1.1. Μελέτες Επιχειρηματικών Συμβάντων ως Απόδειξη του Προβλήματος της 

Αντιπροσώπευσης 

    Σύμφωνα με τους Schleifer και Vishny (1997), οι μελέτες επιχειρηματικών συμβάντων 

(event studies) που δείχνουν την επίδραση συγκεκριμένων γεγονότων στις 

χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών σε χρονικά διαστήματα γύρω από τη δημοσίευση 

των γεγονότων, μπορούν να παρέχουν στοιχεία για την ύπαρξη κόστους 

αντιπροσώπευσης. Η λογική αυτής της πρότασης είναι, ότι εάν με την δημοσίευση μίας 

πράξης ενός στελέχους η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής πέσει, τότε η πράξη αυτή 

πιθανότατα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του στελέχους και όχι των μετόχων. Η 

παραπάνω παραδοχή δεν είναι απόλυτη σε κάθε περίπτωση, καθώς οι αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών γύρω από ανακοινώσεις συμβάντων μπορεί να αντικατοπτρίζουν την 

άποψη της αγοράς για τις αρνητικές ή θετικές εξελίξεις στην  εταιρεία, χωρίς το γεγονός 

να υποδηλώνει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. 

   Για να συνδέσουμε το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης με την παρούσα εργασία, 

πρέπει να δούμε το θέμα από την οπτική του εάν οι συναλλαγές υπόχρεων προσώπων 

κατόχων εμπιστευτικής πληροφόρησης υποδηλώνουν την εκμετάλλευση της εσωτερικής 

πληροφόρησης προς όφελος των παραπάνω προσώπων και εις βάρος των μετόχων. Η 

πρακτική των εταιρειών να αμοίβουν τα στελέχη με μη σταθερά στοιχεία που συνδέονται 
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με την αξία των μετοχών, βοηθά να αναδυθούν ερωτήματα για τον τα κίνητρα με τα 

οποία τα στελέχη εμπορεύονται τις μετοχές των εταιρειών τους. Οι Fidrmuc et al (2006) 

αναφέρουν ότι οι κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφόρησης αποκομίζουν μη κανονικά κέρδη 

εμπορευόμενοι της μετοχές των εταιρειών. 

3.2. Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης 

3.2.1. Διεθνής Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

   Η πρώτη προσπάθεια για την δημιουργία κοινά αποδεκτών αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης έγινε το 1999 από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης.  Ο OECD προσέφερε έναν οδικό χάρτη με κύρια θέματα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των μετόχων, τα δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών (stakeholders), 

τις γνωστοποιήσεις και τη διαφάνεια και τέλος, τον ρόλο και τη δομή των διοικητικών 

συμβουλίων. Ένας πιο ουσιώδης και περιεκτικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης 

βασιζόμενος στις αρχές του OECD, που αντιπροσώπευε περισσότερο την οπτική των 

επενδυτών, εκδόθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Εταιρικής Διακυβέρνησης (International 

Corporate Governance Network) το 2004. Ο νέος οδικός χάρτης περιλάμβανε τα εξής 

θέματα: 

 Εταιρικός Στόχος. Επιτακτικός στόχος της επιχείρησης πρέπει να είναι η 

μεγιστοποίηση των χρηματοροών προς τους μετόχους. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει 

να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

 Γνωστοποιήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα ακριβείς και 

επαρκείς πληροφορίες προς πληροφόρηση των μετόχων, ώστε οι μέτοχοι να 

μπορούν να προβούν σε αποφάσεις. 

 Δικαιώματα Ψήφου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα 

ψήφου των μετόχων. Πρέπει επίσης, να διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση 

των μετόχων (μία μετοχή – ένα δικαίωμα ψήφου). Τα δικαιώματα πρέπει να 

γνωστοποιούνται εγκαίρως. Από την πλευρά των μετόχων, οι θεσμικοί επενδυτές 

(institutional investors) υποχρεούνται να ψηφίζουν. 

 Διοικητικό Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει σαν σύνολο και κάθε 

μέλος του ξεχωριστά, να είναι υπόλογο σε όλο το σώμα των μετόχων. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιούν τις ταυτότητες, τις δεξιότητες, τα 
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βιογραφικά, τα προσόντα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανεξαρτησία 

όλων των μελών και των υποψήφιων μελών των διοικητικών συμβουλίων, ώστε 

οι μέτοχοι να λαμβάνουν αποφάσεις για το ποια μέλη μπορούν να προσθέτουν 

αξία στις επιχειρήσεις. Η υποχρέωση των μελών ενός  διοικητικού συμβουλίου 

πρέπει να είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας της διεύθυνσης, η συνεισφορά 

στο έργο της, η στελέχωση επιτροπών και η προώθηση του έργου του διοικητικού 

συμβουλίου. 

 Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να 

περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό μελών που είναι ανεξάρτητα (δεν κατέχουν ή 

κατέχουν μικρό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου) και μη εκτελεστικά (δεν 

κατέχουν εκτελεστική θέση διοίκησης) με κατάλληλα προσόντα. Οι επιτροπές 

ελέγχου, αμοιβών και ορισμών πρέπει να πληρώνονται στην πλειοψηφία τους από 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

 Πολιτική Αμοιβών. Οι αμοιβές των μελών των συμβουλίων και των κύριων 

διευθυντών πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των 

μετόχων. Οι εταιρείες πρέπει να δημοσιεύουν τις παραπάνω αμοιβές, ώστε οι 

επενδυτές να γνωρίζουν εάν η πολιτική αμοιβών εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους. 

 Στρατηγική. Μεγάλες αλλαγές στις κύριες επιχειρησιακές στρατηγικές των 

επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση των μετόχων. Η πληροφόρηση 

για αυτές τις αλλαγές πρέπει να δημοσιεύεται εγκαίρως και λεπτομερώς, ώστε να 

γίνονται πληροφορημένες κρίσεις από τους μετόχους.  

 Συμμόρφωση με τους Νόμους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με 

όλους τους ισχύοντες νόμους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται. Με βάση την 

παραπάνω συμμόρφωση πρέπει να καθορίζονται οι σχέσεις των επιχειρήσεων με 

της οντότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούν (πιστωτές, συνεργάτες, εργαζόμενοι, 

άλλοι εμπλεκόμενοι) 

 Υιοθέτηση Συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Όπου υπάρχουν κώδικες 

καλής πρακτικής εταιρικής διακυβέρνησης, πρέπει να εφαρμόζονται πραγματικά. 

Όπου δεν υπάρχουν, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να δρουν για να δημιουργήσουν 

τέτοια συστήματα.  
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3.2.2. Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

   Στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω 

της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανονιστικών νομικών διατάξεων. Την λειτουργία των 

ανωνύμων εταιρειών ρυθμίζει ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών 2190/1920. Η έννοια της 

εταιρικής διακυβέρνησης εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα με 

τον Ν. 3016/2002
11

 και αφορά μόνο τις εισηγμένες εταιρείες. Ο νόμος καθορίζει κατά 

κύριο λόγο την διάρθρωση και την λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) και 

ρυθμίζει κάποια ζητήματα αμοιβών. Συγκεκριμένα: 

 Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη 

της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η 

προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. 

 Τα μέλη του ΔΣ απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν 

στα συμφέροντα της εταιρίας. Επίσης, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα 

υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, καθώς και 

κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας. 

 Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά 

μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά 

θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά θεωρούνται τα 

επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των 

μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. 

 Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν 2 τουλάχιστον 

ανεξάρτητα μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές 

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να 

μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 

 Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της 

εταιρίας αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Η αμοιβή και οι τυχόν 

                                                           
11

 Ν. 3016/2002, ‘’Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις’’ 
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λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 

είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την 

εκπλήρωση των καθηκόντων που τους.  

    Με τον Ν. 3884/2010
12

 ρυθμίζονται τα δικαιώματα των μετόχων σε θέματα 

πληροφόρησης για την προετοιμασία  της γενικής συνέλευσης και την διευκόλυνσή τους 

για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης,  το 2009 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει και να εκδόσει  το 2011 

έναν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών 

διακυβέρνησης για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του 

ελληνικού εταιρικού θεσμικού πλαισίου,  καθώς και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο κώδικας του ΣΕΒ, βασιζόμενος στις αρχές 

εταιρικές διακυβέρνησης του OECD, δίνει κατευθύνσεις πέρα από τις νομικές 

κανονιστικές διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ, για το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ, 

τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΔΣ και των μελών του, το επίπεδο και την διάρθρωση 

των αμοιβών και για τις σχέσεις με τους μετόχους.  

3.3. Ειδικά Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

3.3.1. Ιδιοκτησιακή Δομή 

   Όταν οι νομικές κανονιστικές διατάξεις δεν αρκούν ώστε οι μέτοχοι να απολαμβάνουν 

αρκετά δικαιώματα ελέγχου, τότε η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας σε λίγους μετόχους 

μπορεί να διευκολύνει την άσκηση του ελέγχου σε μία εταιρεία (Schleifer και Vishny, 

1997).  Στην περίπτωση της υψηλής ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης (ownership 

concentration), η δημιουργία μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία 

των συμφερόντων των μεγαλομετόχων, γίνεται πιο εύκολη.  Επίσης, σύμφωνα με τον 

Bhide (1997), όσο αυξάνονται τα επιμέρους ποσοστά των μεγάλων μετόχων, αυξάνεται 

και το κίνητρό τους για καλύτερο έλεγχο. Τέλος, η αυξημένη ιδιοκτησιακή συγκέντρωση 

συνδέεται θετικά σε πολλές περιπτώσεις με την απόδοση και την αξία των εταιρειών, 

καθώς σύμφωνα με τους Morck et al (2000), επιβεβαιώνεται η θετική σχέση μεταξύ της 

ύπαρξης ισχυρών μετόχων και εταιρικής αξίας. Επιπροσθέτως, σε όρους 

                                                           
12

 Ν. 3884/2010, ‘’Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων 

δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών.’’ 



28 
 

χρηματοοικονομικών μεγεθών οι Thomsen και  Pedersen (2000), δείχνουν ότι η ύπαρξη 

ισχυρών μεγαλομετόχων έχει θετική σχέση με την ανάπτυξη των εταιρειών (αύξηση 

κύκλου εργασιών) και το λόγο αγοραίας προς λογιστικής αξίας των μετοχών (market to 

book value). 

   Επειδή, η υψηλή ιδιοκτησιακή συγκέντρωση χαρακτηρίζεται ως αντίβαρο σε 

περιπτώσεις που το νομικό σύστημα δεν διαθέτει τις διατάξεις που απαιτούνται για την 

προστασία των μετόχων, σύμφωνα με τους  Overland et al (2012), η αύξηση της 

ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης συνδέεται με την αύξηση του ελέγχου και της 

παρακολούθησης των διευθυντικών στελεχών περισσότερο σε χώρες με πιο ανίσχυρες 

νομικές δικλείδες προστασίας των μετόχων.  Σε χώρες όπου οι μέτοχοι απολαμβάνουν 

ισχυρή νομική προστασία,  η θετική επίδραση από τον καλύτερο έλεγχο μέσω της 

συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας, απομειώνεται από την αύξηση της εξαγωγής κεφαλαίων 

(rent extraction) προς τους ισχυρούς μετόχους. Έτσι, προκύπτει ότι η υψηλή 

ιδιοκτησιακή συγκέντρωση μπορεί να έχει κόστος για τους ενδιαφερόμενους που δεν 

κατέχουν ισχυρά δικαιώματα ελέγχου, καθώς και σε αυτή την περίπτωση ανακύπτει το 

ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Σύμφωνα με τους Schleifer και Vishny (1997), 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι νόμιμες απαιτήσεις των μεγαλομετόχων επί των 

ταμειακών ροών (cash flow rights) είναι χαμηλότερες από τα δικαιώματα ελέγχου τους, ο 

κίνδυνος απαλλοτρίωσης (expropriation) των κεφαλαίων  των μικρομετόχων ή άλλων 

ενδιαφερόμενων (π.χ. πιστωτές) είναι μεγαλύτερος.  Για παράδειγμα, ένας 

μεγαλομέτοχος σε μία εταιρεία με υψηλή δανειακή μόχλευση μπορεί είναι πρόθυμος να 

προβεί σε ενέργειες υψηλού ρίσκου και αυξημένου κινδύνου εις βάρος των πιστωτών της 

εταιρείας. Οι  Claessens et al (2002) ενισχύοντας τα παραπάνω, καταλήγουν ότι υπάρχει 

μεν θετική συσχέτιση μεταξύ ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης και εταιρικής αξίας σε όρους 

δικαιωμάτων επί των ταμειακών ροών, αλλά υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ 

δικαιωμάτων ελέγχου και εταιρικής αξίας σε όρους δικαιωμάτων ψήφου (voting rights). 

Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε γενικές γραμμές η υψηλή ιδιοκτησιακή 

συγκέντρωση μπορεί να αυξάνει τον έλεγχο των μετόχων και την εταιρική αξία, αλλά 

μπορεί να εμπεριέχει και ένα κόστος υψηλής ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης για τους 

ενδιαφερόμενους που μένουν χωρίς ισχυρά δικαιώματα ελέγχου. Επομένως, το εύλογο 
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ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος συνδυασμός ποσοστών και αριθμού μετόχων 

πλειοψηφίας δημιουργεί έναν καλύτερο μηχανισμό εταιρικής διακυβέρνησης. 

3.3.2. Κεφαλαιακή Διάρθρωση 

   Οι μέτοχοι ανταλλάσουν τα κεφάλαια τα οποία τοποθετούν στα μετοχικά κεφάλαια των 

εταιρειών με δικαιώματα ελέγχου που αντικατοπτρίζονται κυρίως στο δικαίωμα εκλογής 

των διοικήσεων των εταιρειών. Αναμένουν την μεγιστοποίηση της αξίας των 

επενδύσεων τους και την επιστροφή του κεφαλαίου τους μέσω ταμειακών ροών με τη 

μορφή μερισμάτων, χωρίς όμως να διασφαλίζονται απόλυτα για την επιστροφή των 

επενδυμένων κεφαλαίων τους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες λαμβάνουν και 

εξωτερική χρηματοδότηση με τη μορφή δανείων για να στηρίξουν τα επενδυτικά τους 

πλάνα. Οι δανειστές (creditors) διασφαλίζουν με πιο συγκεκριμένο και αναγκαστικό 

τρόπο την επιστροφή του κεφαλαίου τους (Schleifer και Vishny, 1997). Στις δανειακές 

συμβάσεις περιλαμβάνονται όροι (covenants) για τον χρόνο και τον τρόπο που οι 

δανειστές θα πάρουν πίσω τα κεφάλαιά τους. Επίσης, μέσω των συμβολαίων αυτών 

διασφαλίζονται ακόμα περισσότερο αποκτώντας δικαίωμα επάνω στα περιουσιακά 

στοιχεία των εταιρειών (collaterals). Σύμφωνα με τον Jensen (1986), οι δανειστές 

μπορούν και επηρεάζουν τις πληρωμές προς τους μετόχους και ακόμα, σύμφωνα με τους 

Grossman και Hart (1982), μπορούν να αποκτούν και δικαιώματα ελέγχου έναντι των 

διοικούντων. Έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν όρους για τις χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις των εταιρειών, για τους δείκτες εξυπηρέτησης του χρέους των εταιρειών, 

ακόμα και για την ιδιοκτησιακή δομή των εταιρειών.  Ακόμα, σύμφωνα με τον Jensen 

(1986) το χρέος μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός δέσμευσης ώστε τα στελέχη να 

μην σπαταλούν τους εταιρικούς πόρους. Εάν, το χρέος και οι μηχανισμοί εταιρικής 

διακυβέρνησης θεωρηθούν ως υποκατάστατες λύσεις για τον μετριασμό των 

προβλημάτων αντιπροσώπευσης, θα ήταν αναμενόμενο εταιρείες με καλύτερα 

συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα χρέους. Οι 

Arping και Sautner (2010) σε έρευνα τους για την σχέση συμμόρφωσης των εταιρειών 

στον ολλανδικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης με το επίπεδο χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης (leverage), βρίσκουν ότι οι εταιρείες που υιοθέτησαν βέλτιστες πρακτικές του 

κώδικα μείωσαν αισθητά τα επίπεδα χρέους. Επίσης, καταλήγουν στο ότι η βελτιώσεις 
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στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης μειώνει την αξία του χρέους ως μηχανισμού 

πειθάρχησης των στελεχών. 

    Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με τον Zwiebel (1996), τα στελέχη επιλέγουν το χρέος 

ως επιλογή κεφαλαιακής διάρθρωσης ώστε να αποτρέπουν αλλαγές στον έλεγχο των 

εταιρειών. Επίσης, οι Wald και Long (2007) και οι John and Litov (2009) βρίσκουν ότι 

εταιρείες σε χώρες όπου οι νομικές διατάξεις  προστατεύουν τα συμφέροντα των 

διευθυντικών στελεχών, τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα χρέους. Τέλος, οι 

Pornsit et al (2012) σε μελέτη τους για το πόσο επηρεάζεται η κεφαλαιακή διάρθρωση 

από την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, βρίσκουν ότι εταιρείες με χαμηλούς 

δείκτες (metrics) εταιρικής διακυβέρνησης είναι πιο μοχλευμένες και ότι η υψηλή 

μόχλευση υποκαθιστά την έλλειψη μηχανισμών που αμβλύνουν την σύγκρουση 

συμφερόντων. 

3.3.3. Αμοιβές 

   Η πολιτική αμοιβών (remuneration policy) σε ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 

αποτελεί εργαλείο για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών και 

διοίκησης και μέσο άμβλυνσης του κόστους αντιπροσώπευσης (agency costs). Τα 

τελευταία χρόνια υπήρξαν αλλαγές στον τρόπο αμοιβής των διευθυντικών στελεχών. Το 

κλασσικό σχήμα αμοιβών με σταθερά στοιχεία (μισθοί) δεν παρείχε στη διοίκηση 

κίνητρο καλής απόδοσης  (Monks και Minow, 2004). Πλέον όλο και περισσότερο, οι 

αμοιβές της διοίκησης συνδέονται με τις κινητές αξίες των μετοχών των εταιρειών με 

σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της διοίκησης με τα συμφέροντα των 

μετόχων. Αυτές οι αμοιβές μπορεί να είναι δεσμευμένες ίδιες μετοχές που παραδίδονται 

στα διευθυντικά στελέχη αντί αμοιβής (stock payments) ή δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών (stock option plans). Η λογική αυτού του είδους των αμοιβών έγκειται 

στο γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο  η αξία της αμοιβής των διευθυντικών στελεχών  

συνδέεται με την αξία των μετοχών. Όμως, εάν το σύστημα αμοιβών δεν σχεδιαστεί 

καλά μπορεί να ενεργοποιηθούν διαδικασίες που ευνοούν βραχυπρόθεσμες αυξήσεις 

στην αξία των μετοχών, θυσιάζοντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

εταιρείας (μείωση επενδύσεων, χειραγώγηση λογιστικών μεγεθών). Για παράδειγμα, η 

αμοιβή με δικαιώματα απόκτησης μετοχών θα ευθυγράμμιζε σε ποιο μεγάλο βαθμό τα 
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μακροπρόθεσμα συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών με αυτά των μετόχων, εάν  τα 

δικαιώματα απόκτησης των μετοχών ωρίμαζαν σε επαρκές χρονικό διάστημα μετά την 

αποχώρηση των διευθυντικών στελεχών από την εταιρεία. 

    Σύμφωνα με τους Core et al. (2003),  ένα αποτελεσματικό συμβόλαιο αμοιβών μεταξύ 

μετόχων και στελεχών (contractual view) μεγιστοποιεί την συνολική οικονομική αξία για 

τους μετόχους, αφού αφαιρεθούν τα κόστη που προέρχονται από το συμβόλαιο και οι 

αμοιβές των στελεχών. Ο λόγος της δημιουργίας του συμβολαίου είναι η δημιουργία 

κινήτρων για τα στελέχη για την ανάληψη ρίσκου σε επενδυτικά προγράμματα που 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, μειώνοντας παράλληλα τον καιροσκοπισμό 

(opportunism) των στελεχών. Τα κόστη αντιπροσώπευσης δεν εξαφανίζονται, αλλά 

εκτιμάται το περιθώριο των ωφελειών υιοθέτησης του συμβολαίου σε σχέση με τα κόστη 

αντιπροσώπευσης που ανακύπτουν από αυτό.  

   Ο Conyon (2006) καταλήγει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κεφαλαιακά κίνητρα των 

στελεχών είναι στενά συνδεμένα με την απόδοση των εταιρειών. Τα κεφαλαιακά κίνητρα 

(equity incentives) αναδύονται από την κατοχή από τα διευθυντικά στελέχη μετοχών των 

εταιρειών, καθώς με αυτό τον τρόπο η περιουσία τους συνδέεται με την περιουσία των 

μετόχων. Έτσι, εάν η αξία της μετοχής μειωθεί, θα μειωθεί και η αξία της περιουσίας των 

στελεχών και το αντίστροφο. Σύμφωνα με τον Wallsten (2000), η εταιρική απόδοση 

συνδέεται με τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών. Όμως από την άλλη πλευρά, οι 

υψηλές εταιρικές επιδόσεις οδηγούν σε υψηλά συμβόλαια αμοιβών, ενώ οι χαμηλές δεν 

μειώνουν αντίστοιχα τα μεγέθη των συμβολαίων. Επιπρόσθετα, ο  Conyon (1997) 

αναφέρει ότι εταιρείες με μεγαλύτερα κόστη αντιπροσώπευσης αποδίδουν μεγαλύτερες 

αμοιβές στους διευθύνοντες συμβούλους, αλλά παρόλα αυτά έχουν χειρότερες επιδόσεις. 

   Ο ΣΕΒ (2011) στις βέλτιστες πρακτικές για το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών 

αναφέρει: 

(α) Πρέπει να συνίσταται επιτροπή αμοιβών, η οποία καθορίζει τις αμοιβές των 

εκτελεστικών μελών, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από το ΔΣ. Η επιτροπή 

αμοιβών πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην 

πλειονότητά τους μέλη του ΔΣ. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ πρέπει να 

συνδέονται με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους της εταιρείας και την 
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πραγματοποίηση αυτών, με σκοπό την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια, οι αμοιβές μπορούν να αποτελούνται  από σταθερά στοιχεία (μισθοί), 

από μεταβλητά στοιχεία συνδεόμενα με την απόδοση (χρηματικά μπόνους, παροχές σε 

δεσμευμένες μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών) και άλλες συμβατικές 

παροχές (συνταξιοδοτικά προγράμματα, αποζημιώσεις αποχώρησης, παροχές σε είδος). 

Τα μεταβλητά στοιχεία που συνδέονται με την απόδοση πρέπει να δεσμεύουν και τους 

λήπτες τους για μακροχρόνιο διάστημα μετά το χρόνο κατά τον οποίο τα έλαβαν. Έτσι, 

οι δεσμευμένες μετοχές απαγορεύονται να μεταβιβάζονται για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, τα δικαιώματα προαίρεσης δεν πρέπει να ωριμάζουν σε διάστημα κάτω των 

τριών ετών και σε κάθε περίπτωση το ΔΣ πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης των 

μπόνους  σε μεταγενέστερο χρόνο εάν προκύπτουν αναθεωρημένα στοιχεία για την 

απόδοση, βάσει της οποίας  αποδόθηκαν αυτά. 

(β) Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων μετά από πρόταση του ΔΣ, και θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρόνο 

απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη 

εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν θα πρέπει 

να περιλαμβάνει απολαβές που συνδέονται με την απόδοση.  

3.3.4. Δομή Διοικητικού Συμβουλίου 

   Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης είναι η δομή 

και η λειτουργία του Δ.Σ.. Τα Δ.Σ. μπορούν να απαρτίζονται από εκτελεστικά μέλη 

(executive members), μη εκτελεστικά μέλη (non executive members) και ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη (independent non executive members). Πολλές μελέτες έχουν γίνει για 

την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και των δομών του Δ.Σ.. Κατά τους Fama και 

Jensen (1983), το Δ.Σ. χαρακτηρίζεται  ως ο πιο σημαντικός μηχανισμός εταιρικής 

διακυβέρνησης που ελέγχει και καθοδηγεί την ανώτατη διοίκηση στην εκτέλεση των 

καθηκόντων της για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων.  

   Τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν το καθήκον της παρακολούθησης και του ελέγχου 

(monitoring) των εκτελεστικών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πρακτικές των 

τελευταίων είναι προς το συμφέρον των μετόχων (Weir και Laing, 2001). Επίσης, τα μη 

εκτελεστικά μέλη  χρησιμεύουν στην αύξηση της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων και 
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της εξειδίκευσης του Δ.Σ. (Abdullah, 2004).  Ο Awan (2012) σε δείγμα εταιρειών του 

χρηματιστηρίου του Πακιστάν ανακάλυψε θετική σχέση μεταξύ της ύπαρξης μη 

εκτελεστικών μελών και κεφαλαιακής απόδοσης (return on equity) των μετόχων. Από 

την άλλη πλευρά, οι Weir και Laing (2001) βρίσκουν ότι, στην πραγματικότητα λόγω 

έλλειψης εξειδίκευσης και πληροφόρησης σε τεχνικά θέματα, τα μη εκτελεστικά μέλη 

δεν μπορούν να επιτελέσουν σωστά το έργο τους.  Επιπροσθέτως, οι Haniffa και  Hudaib 

(2006) βρίσκουν ότι η ύπαρξη μη εκτελεστικών μελών δεν έχει επίπτωση στην εταιρική 

απόδοση. 

   Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της εισαγωγής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών στα Δ.Σ. των εταιρειών, οι Dehaene et al (2001) σε δείγμα βελγικών εταιρειών 

βρίσκουν ότι ο αριθμός των εξωτερικών μελών (outside directors) επηρεάζει θετικά την 

κεφαλαιακή απόδοση των μετόχων. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα ανεξάρτητα μέλη 

λόγω της ανεξαρτησίας τους ακούν με καλύτερο τρόπο το καθήκον του ελέγχου. Επίσης, 

σύμφωνα με τους Abidin et al (2009),  σε δείγμα μαλαισιανών εταιρειών η μεγαλύτερη 

αναλογία ανεξάρτητων μελών έχει θετική επίπτωση στην εταιρική απόδοση.  

   Ο ΣΕΒ (2011) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης για τις βέλτιστες πρακτικές για 

το μέγεθος και την δομή του Δ.Σ.  αναφέρει: 

(α) Παρόλο που ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών απαιτεί την ύπαρξη Δ.Σ. με 

τουλάχιστον 3 μέλη, ο κώδικας ως βέλτιστη πρακτική προτείνει Δ.Σ. με μέγεθος 7 έως 15 

μέλη. Επίσης οι νομικές διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση επιβάλουν το ένα τρίτο 

των μελών του Δ.Σ. να είναι  μη εκτελεστικά, ενώ ο κώδικας προτείνει πλειοψηφία μη 

εκτελεστικών μελών. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα προτείνεται η ανεξαρτησία του  

ενός τρίτου των μελών του Δ.Σ., ενώ η εθνική νομοθεσία επιβάλλει να είναι τουλάχιστον 

2 μέλη ανεξάρτητα. 

(β) Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση 

της εταιρείας και να διατηρούν κάποιας μορφής εργασιακή σχέση με αυτήν. Κάθε άλλο 

μέλος θεωρείται μη εκτελεστικό. Η ιδιότητα ενός μέλους ως εκτελεστικού ή μη 

εκτελεστικού θα πρέπει να καθορίζεται από το ΔΣ και να επικυρώνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, που 
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ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια ανεξαρτησίας και κατά το νόμο εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

(γ) Η ανεξαρτησία διασφαλίζεται με όρους μη κατοχής μετοχών πάνω από ένα όριο κατά 

τη διάρκεια της θητείας των μελών και με την μη ύπαρξη εργασιακής, επιχειρηματικής ή 

άλλης  εξάρτησης κατά το διάστημα  πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

(δ) Η αύξηση της ανεξαρτησίας του Δ.Σ. πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των 

δεξιοτήτων του Δ.Σ., να διευκολύνει την λήψη αποφάσεων και εν γένει να προσθέτει 

αξία στην εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση η αύξηση της ανεξαρτησίας μπορεί να 

επιφέρει αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

4.1. Αποτελεσματικές Αγορές 

    Σύμφωνα με τον Fama E. (1970), μία αγορά χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική 

(efficient market), εάν οι τιμές απεικονίζουν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση πλήρως και 

άμεσα. Σε μία αποτελεσματική αγορά υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός επενδυτών που 

σκοπεύουν στην μεγιστοποίηση του κέρδους τους με ορθολογικό τρόπο (rational profit 

maximizing investors) και που ενεργά ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να 

προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραίες τιμές μεμονωμένων τίτλων, ενώ παράλληλα η 

σημαντική τρέχουσα πληροφόρηση είναι σχεδόν ελεύθερα διαθέσιμη σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην αγορά. Η νέα πληροφόρηση απεικονίζεται στις τρέχουσες τιμές 

κάνοντας την παρελθούσα πληροφόρηση άχρηστη για την πρόβλεψη των μελλοντικών 

τιμών. Ο Fama E. (1970) χαρακτηρίζει τη θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς ως ένα 

μοντέλο δίκαιου παιχνιδιού (fair game) που υπονοεί την αδυναμία επιτυχίας 

συναλλακτικών συστημάτων με σκοπό την επίτευξη κερδών. 

    Σύμφωνα με τους  Niarchos και Alexakis (1998), σε μία αποτελεσματική αγορά οι 

τιμές των μετοχών αντιδρούν μόνο σε νέα πληροφόρηση, αλλά οι αλλαγές των τιμών και 

οι αποδόσεις των μετοχών δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σύμφωνα με την υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς, η καλύτερη πρόβλεψη της αυριανής τιμής μίας μετοχής με 

βάση την σημερινή διαθέσιμη πληροφόρηση, είναι η σημερινή τρέχουσα τιμή της 

μετοχής.  Με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, οι τρέχουσες τιμές την κάθε δεδομένη 

στιγμή αποτελούν πολύ καλούς εκτιμητές (estimates) των εσωτερικών αξιών (intrinsic 

values) των μετοχών (Fama E., 1965). 

     Όπως προαναφέραμε, η αγορές θεωρούν τις συναλλαγές υπόχρεων προσώπων μία 

σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μίας εταιρείας και 

μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές της αξίας εταιρικών μετοχών. Είναι θέμα του 

επιπέδου της αποτελεσματικότητας της κάθε αγοράς  να καθορίσει το κατά πόσο ένας 

επενδυτής θα μπορέσει, επενδύοντας βάσει της συγκεκριμένης νέας πληροφόρησης, να 

αποκομίσει αποδόσεις που ξεπερνούν τις αναμενόμενες αποδόσεις. 

   Σύμφωνα με τους Dockery E. και Kavussano M. (2001), σε αποτελεσματικές αγορές 

ασθενούς μορφής  οι επενδυτές είναι απίθανο να αποκομίσουν υπερβάλλοντα κέρδη 
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εκμεταλλευόμενοι πληροφόρηση που ενυπήρχε στις αλλαγές των ιστορικών 

παρελθόντων τιμών των μετοχών. Αυτό συμβαίνει διότι, εάν η πληροφόρηση για τις 

τιμές είναι διαθέσιμη σε όλους τους παράγοντες της αγοράς που κερδοσκοπούν με 

ορθολογικό τρόπο, οι πράξεις της κερδοσκοπίας τους θα οδηγούσε τις τιμές των μετοχών 

στην κατάσταση ισορροπίας τους. Ικανή συνθήκη για την αποτελεσματικότητα της 

αγοράς είναι ότι η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών των μετοχών ισχύει, 

υπόθεση η οποία υποδεικνύει ότι οι αλλαγές των τιμών των μετοχών είναι απρόβλεπτες.  

       Κατά τον Fama E. (1991),  οι μελέτες επιχειρηματικών συμβάντων (event studies) 

είναι το πιο εμφατικό εργαλείο για την εξεύρεση στοιχείων που υποστηρίζουν την 

ύπαρξη αποτελεσματικότητας των αγορών. Παρότι υπάρχουν εξαιρέσεις, αφού πολλές 

τέτοιες μελέτες απορρίπτουν την ύπαρξη αποτελεσματικότητας , στην πλειοψηφία τους 

οι περισσότερες μελέτες είναι υποστηρικτικές προς την ύπαρξη αποτελεσματικών 

αγορών. 

4.1.1. Η θεωρία του τυχαίου περιπάτου των τιμών των μετοχών 

      Η θεωρία του τυχαίου περίπατου (random walk hypothesis) των τιμών των μετοχών 

διατυπώθηκε επίσημα από τον Fama E. (1965), αν και προϋπήρχε σαν έννοια από 

προηγούμενες έρευνες επάνω στην ανάλυση οικονομικών χρονολογικών σειρών (Kendal  

and Bradford, 1953). Στην διαφωνία για το εάν οι παρελθούσες ιστορικές τιμές  των 

μετοχών εμπεριέχουν πληροφόρηση που αφορά επαναλαμβανόμενα μοτίβα που τείνουν 

να επαναληφθούν στο μέλλον και η πληροφόρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των μετοχών, η θεωρία του τυχαίου 

περίπατου καταλήγει  στο ότι οι προβλέψεις για τις μελλοντικές τιμές των μετοχών 

μπορεί να είναι τόσο προβλέψιμες, όσο και μία σειρά τυχαίων αριθμών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε στατιστικούς όρους,  υπονοείται ότι οι διαδοχικές αλλαγές των τιμών 

είναι ανεξάρτητες, τυχαίες μεταβλητές και ακολουθούν την κανονική κατανομή. Έτσι 

λοιπόν, η μελέτη των παρελθουσών ιστορικών τιμών των μετοχών δεν έχει καμία αξία 

για τους επενδυτές. 

4.1.2. Μορφές Αποτελεσματικών Αγορών 

    Ο Fama E. (1970) διέκρινε τρεις τύπους αποτελεσματικότητας της αγοράς (market 

efficiency forms).  Συγκεκριμένα, μία αγορά ονομάζεται αποτελεσματική αγορά 
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ασθενούς μορφής (weak form efficient), εάν τα ιστορικά στοιχεία των παρελθουσών δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Μία αγορά 

ονομάζεται αποτελεσματική αγορά ημι-ισχυρής μορφής (semi-strong form efficient), 

εάν όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση, όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και τα κέρδη δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Τέλος, μία 

αγορά ονομάζεται αποτελεσματική αγορά ισχυρής μορφής (strong form efficient), εάν 

όλο το φάσμα της πληροφόρησης, ακόμα και η εσωτερική εμπιστευτική πληροφόρηση, 

απεικονίζονται στις τιμές των μετοχών.  

   Για να ισχύει η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών, πρέπει να υπάρχουν σύμφωνα 

με τον Fama E. (1970), κάποιες επαρκείς συνθήκες (sufficient market conditions) όπως: 

(α) η μη ύπαρξη κόστους συναλλαγών, (β) η πλήρης και χωρίς κόστος διάθεση της 

υπάρχουσας πληροφόρησης σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και (γ) η πλήρης 

συμφωνία όλων των συμμετεχόντων για τις επιπτώσεις της παρούσας πληροφόρησης για 

την τρέχουσα τιμή και την κατανομή των μελλοντικών τιμών της κάθε μετοχής. Σε μία 

αγορά που οι παραπάνω συνθήκες εξυπηρετούνται, προφανώς η τρέχουσα τιμή της κάθε 

μετοχής αντικατοπτρίζει πλήρως το σύνολο της διαθέσιμης πληροφόρησης. Παρόλο που 

στην πράξη κάποιες αγορές μπορεί να μην καλύπτουν τις παραπάνω συνθήκες, οι 

συνθήκες αυτές μπορεί να είναι επαρκείς, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητες για την 

ύπαρξη αποτελεσματικότητας. 

   Ο  Fama E. (1970) θέτοντας τα πλαίσια για την ύπαρξη αποτελεσματικών αγορών σε 

τρεις κατηγορίες (ισχυρή, ημι-ισχυρή, ασθενής μορφή), διατυπώνει και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες η ύπαρξη των μορφών αποτελεσματικότητας εξετάζεται. Στην 

εξέταση για το αν μία αγορά είναι αποτελεσματική αγορά ισχυρής μορφής, πρέπει να 

ερευνάται εάν υπάρχουν μεμονωμένοι επενδυτές ή ομάδες επενδυτών οι οποίοι κατέχουν 

μονοπωλιακή πρόσβαση (monopolistic access) στην πληροφόρηση που είναι σχετική με 

την διαμόρφωση των τιμών των μετοχών. Έτσι λοιπόν, σε ένα γεγονός ερευνάται η 

ύπαρξη μη κανονικών αποδόσεων που υποδεικνύουν την κατοχή και χρήση 

εμπιστευτικής πληροφόρησης για την αποκόμισή κέρδους. Στην εξέταση για το αν μία 

αγορά είναι αποτελεσματική αγορά ημι-ισχυρής μορφής, πρέπει να ερευνάται εάν η 

πληροφόρηση είναι εμφανώς διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επομένως, σε 
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ένα γεγονός που αποτελεί νέα πληροφόρηση, πρέπει να ερευνάται εάν η νέα αυτή 

πληροφόρηση αντικατοπτρίζεται στις τιμές των μετοχών. Τέλος, στην εξέταση για το αν 

μία αγορά είναι αποτελεσματική αγορά ασθενούς μορφής, πρέπει να ερευνάται εάν η 

πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη αφορά μόνο τις παρελθούσες ιστορικές τιμές. 

Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, η μόνη πληροφόρηση προκύπτει από τις ιστορικές 

τιμές και η αγορά δεν αξιολογεί ένα γεγονός ως νέα πληροφόρηση.  

    Τα ευρήματα του Fama E. (1970) είναι θετικά για την ύπαρξη αποτελεσματικών 

αγορών και των τριών μορφών σε διάφορες περιπτώσεις. Όσον αφορά τις 

αποτελεσματικές αγορές ασθενούς μορφής, προκύπτουν στατιστικά σημαντικά στοιχεία 

για την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ διαδοχικών αλλαγών (price or return sequences) 

στις τιμές, υποδεικνύοντας ότι οι παρελθούσες τιμές αποτελούν πληροφόρηση βάσει της 

οποίας διαμορφώνονται οι τρέχουσες τιμές. Όσον αφορά τις αποτελεσματικές αγορές 

ημι-ισχυρής μορφής, προκύπτει ότι καθορισμένα γεγονότα (splits, ανακοινώσεις 

κερδών, ανακοινώσεις μερισμάτων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.) αποτελούν 

πληροφόρηση η οποία αντικατοπτρίζεται κατά την διαθεσιμότητά της στις τιμές των 

μετοχών. Τέλος, για τις αποτελεσματικές αγορές ισχυρής μορφής, προκύπτει ότι 

υπάρχουν ομάδες ενδιαφερομένων όπως πράκτορες σημαντικών χρηματιστηριακών 

συναλλαγών και insiders, οι οποίοι έχουν μονοπωλιακή πρόσβαση σε εμπιστευτική 

πληροφόρηση και χρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση για να αποκομίσουν κέρδη, 

ενσωματώνοντας την νέα πληροφόρηση στις τρέχουσες τιμές των μετοχών. 

4.2. Αρθρογραφία Αποτελεσματικών Αγορών 

4.2.1. Έρευνες Αποτελεσματικότητας γύρω από Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων 

Κατόχων Εμπιστευτικής Πληροφόρησης 

    Λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές προσώπων κατόχων εμπιστευτικών 

πληροφοριών από την αρχή της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών έως σήμερα, 

αποτελούν ένα όλο και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος πεδίο συζήτησης και οι αμοιβές των 

στελεχών σχετίζονται όλο και περισσότερο με τις μετοχές των εταιρειών, πολλές έρευνες 

και μελέτες έχουν εκπονηθεί σε σχέση με την αντίδραση της αγοράς στην πληροφόρηση 

που πηγάζει από τις εν λόγω συναλλαγές. Ο Jaffe (1974) σε έρευνά του για την επίδραση 

των συναλλαγών προσώπων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, βρίσκει ότι η αγορά 



39 
 

δεν είναι αποτελεσματική για αυτά τα πρόσωπα, καθώς η πληροφόρηση αυτή δεν 

αντικατοπτρίζεται στις αγοραίες τιμές και γενικά η αγορά δεν αντιδρά άμεσα στην 

πληροφόρηση για τις συναλλαγές των προσώπων αυτών. Έτσι, οι επενδυτές μπορούν να 

επωφεληθούν της συγκεκριμένης πληροφόρησης, αποκομίζοντας κέρδη. Ο Seyhun 

(1986) σε έρευνά του για την κερδοσκοπία των προσώπων κατόχων εμπιστευτικής 

πληροφόρησης και για την αποτελεσματικότητα της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι τα 

παραπάνω πρόσωπα μπορούν να κερδοσκοπήσουν επάνω στις τιμές, αλλά απορρίπτει 

την υπόθεση ότι οι επενδυτές γενικά μπορούν να επωφεληθούν της πληροφόρησης που 

προκύπτει από τέτοιες συναλλαγές. 

   Σε μία πιο εκτεταμένη έρευνα για την πληροφοριακή αξία των εταιρικών 

ανακοινώσεων για τις συναλλαγές υπόχρεων προσώπων στις Η.Π.Α., οι Lakonishok και 

Lee (2001) βρίσκουν ότι σε γενικές γραμμές η αγορά δεν αντιδρά στις παραπάνω 

ανακοινώσεις, καθώς δεν παρατηρείται υψηλή κινητικότητα γύρω από τις ανακοινώσεις. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε διότι οι παραπάνω ανακοινώσεις δεν έχουν 

πληροφοριακό περιεχόμενο, είτε διότι  η αγορά δεν αντιδρά αποτελεσματικά. Παρόλα 

αυτά, τα στελέχη των επιχειρήσεων φαίνεται να προβλέπουν καλύτερα τις πιο 

μακροπρόθεσμες αποδόσεις των μετοχών, δρώντας αντίθετα προς τις τρέχουσες τάσεις 

των τιμών (contrarian investors) κανονίζοντας τις συναλλαγές τους σε σωστούς χρόνους 

(market timing). Οι ανακοινώσεις των αγορών παρουσιάζουν προβλεπτική ικανότητα για 

τις μελλοντικές μη κανονικές αποδόσεις, ενώ οι ανακοινώσεις των πωλήσεων δεν 

παρουσιάζουν καμία προβλεπτική ικανότητα. Επίσης, οι Bajo και Petracci (2006) σε 

έρευνά τους για την κερδοσκοπία των insiders στο ιταλικό χρηματιστήριο, βρίσκουν ότι 

οι γύρω από τις ημέρες των ανακοινώσεων η αντίδραση της αγοράς είναι ασθενής και ότι 

σε πιο μακροπρόθεσμα διαστήματα παρατηρούνται μη κανονικά κέρδη. Και σε αυτή την 

περίπτωση η επίδραση των ανακοινώσεων των αγορών είναι μεγαλύτερη από την 

επίδραση των ανακοινώσεων των πωλήσεων. Επιπροσθέτως, οι Dickgiesser S. και 

Kaserer C. (2009), αντίθετα με τη θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς σε 

έρευνα για το γερμανικό χρηματιστήριο, βρίσκουν ότι οι τιμές δεν αντιδρούν άμεσα μετά 

τις ανακοινώσεις, αλλά σε μεγαλύτερα διαστήματα και έτσι θα μπορούσε βάση των 

ευρημάτων να σχηματισθεί μία επενδυτική στρατηγική προς αποκόμιση μη κανονικών 

κερδών. Όμως, το όφελος από τη χρήση από τους επενδυτές των ευρημάτων με σκοπό 
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την κερδοσκοπία μπορεί να αντισταθμίζεται από τα υψηλά κόστη συναλλαγών. Σε αυτή 

την περίπτωση οι ανακοινώσεις των πωλήσεων αλλά και των αγορών έχουν επίδραση 

στην αγοραία τιμή των μετοχών. 

   Οι Roddenberry και Bacon (2011),  ελέγχοντας την υπόθεση της αποτελεσματικότητας 

ημι-ισχυρής μορφής γύρω από συναλλαγές υπόχρεων προσώπων, βρίσκουν ότι γύρω από 

τις πωλήσεις η υπόθεση επιβεβαιώνεται, καθώς στο μικρό διάστημα πριν από τις 

ανακοινώσεις των πωλήσεων παρατηρείται η ύπαρξη αθροιστικών μη κανονικών 

αποδόσεων, ενώ κατά την ημέρα των ανακοινώσεων αυτές εκμηδενίζονται και έτσι, οι 

επενδυτές δεν μπορούν να αποκομίσουν μη κανονικά κέρδη δρώντας κατά την ημέρα της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση των ανακοινώσεων αγορών αντίθετα, η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας ημι-ισχυρής μορφής δεν επιβεβαιώνεται. Σε αυτή την περίπτωση 

όμως, φαίνεται σε αντίθεση με άλλες έρευνες οι πωλήσεις να σηματοδοτούν θετικές αντί 

για αρνητικές αντιδράσεις των αποδόσεων. Οι αγορές φαίνεται να σηματοδοτούν 

σύμφωνα με την αρθρογραφία θετικές αντιδράσεις των αποδόσεων. Οι Pope et al (1990) 

ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα της αγοράς γύρω από ανακοινώσεις υπόχρεων 

προσώπων στο βρετανικό χρηματιστήριο, βρίσκουν ότι για τις ανακοινώσεις των 

πωλήσεων οι τιμές αντιδρούν αρνητικά σταδιακά για μεγάλο διάστημα μετά τις 

ανακοινώσεις απορρίπτοντας θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, ενώ για τις αγορές 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αντίδραση. 

   Οι Fidrmuc et al (2006) σε έρευνα για τις επιδράσεις συναλλαγών από υπόχρεα 

πρόσωπα στις τιμές των μετοχών του βρετανικού χρηματιστηρίου βρίσκουν ότι η αγορά 

αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά για τις αγορές αλλά και για τις πωλήσεις μέσα σε δύο 

ημέρες από τις ανακοινώσεις των συναλλαγών. Συγκεκριμένα παρατηρείται θετική 

αντίδραση των χρηματιστηριακών τιμών για τις αγορές και αρνητική αντίδραση για τις 

πωλήσεις, με την αντίδραση στις αγορές να είναι σε απόλυτη τιμή αρκετά μεγαλύτερη. Η 

μικρότερη αντίδραση στις συναλλαγές πωλήσεων αποδίδεται στο γεγονός ότι οι αγορές 

έχουν μεγαλύτερο πληροφοριακό περιεχόμενο, καθώς αποτελούν τοποθέτηση επένδυσης, 

ενώ οι πωλήσεις μπορεί να γίνονται και για λόγους ρευστότητας. Οι Betzer και Theissen 

(2009) σε έρευνά τους για το γερμανικό χρηματιστήριο δε βρίσκουν στοιχεία 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, αλλά βρίσκουν ότι οι αθροιστικές μη κανονικές 
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αποδόσεις 20 ημέρες μετά είναι για τις αγορές στατιστικά σημαντικές θετικές και για τις 

πωλήσεις στατιστικά σημαντικές αρνητικές. Ακόμα, βρίσκουν στοιχεία ότι οι insiders 

πωλούν τις μετοχές που κατέχουν μετά από αυξήσεις στις τιμές των μετοχών (run-ups). 

Επίσης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι πιο πάνω επιδράσεις είναι ισχυρότερες στις 

εταιρείες με μεγαλύτερη διασπορά ιδιοκτησίας. Τέλος, δεν βρίσκουν αποδείξεις ότι η 

κατηγορία του προσώπου που εκτελεί τις συναλλαγές επηρεάζει τις αποδόσεις των 

μετοχών. 

4.2.2. Έρευνες για την αποτελεσματικότητα του Χ.Α.Α. 

    Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του Χ.Α.Α., πολλές έρευνες έχουν γίνει χωρίς 

όμως την χρήση της μεθοδολογίας των event studies,  αλλά με τη χρήση άλλων μεθόδων.  

Οι Stengos T. και Panas E. (1992) κάνοντας ελέγχους για την ύπαρξη μη γραμμικότητας 

(non linearity) στην δομή των αποδόσεων των μετοχών  και εφαρμόζοντας μεθόδους 

συνολοκλήρωσης (cointegration) για τα εάν η τιμή μίας μετοχής μπορεί να έχει 

προβλεπτική ικανότητα για την τιμή μιας άλλης μετοχής  σε δείγμα του τραπεζικού 

κλάδου στο Χ.Α.Α., καταλήγουν στο συμπέρασμα της επιβεβαίωσης ασθενούς και ημι-

ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας. Οι Niarchos N. και Christos Alexakis C. (1998) 

για να ελέγξουν την υπόθεση της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών στο Χ.Α.Α., 

εφαρμόζουν ελέγχους αιτιότητας (causality) μεταξύ των χρονολογικών  σειρών. Η 

ύπαρξη αιτιότητας από παρελθούσες τιμές προς τις μελλοντικές τιμές μετοχών υπονοεί 

μη αποτελεσματική αγορά ασθενούς μορφής. Από την εμπειρική ανάλυση προκύπτει η 

ύπαρξη της αιτιότητας και έτσι απορρίπτεται η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. 

Στην ίδια λογική οι Kavussanos M. και Dockery Ε. (2001), ελέγχοντας για την ύπαρξη 

μοτίβων στις τιμές που επιτρέπουν την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών, καταλήγουν 

στην απόρριψη της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς και στην ύπαρξη 

κερδοσκοπικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες. Τέλος, οι Patra T. και Poshakwale S. 

(2008), ελέγχοντας για τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στους 

κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες του Χ.Α.Α., καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

τιμές του τραπεζικού δείκτη εμπεριέχουν  προβλεπτική ικανότητα σε σχέση με τις τιμές 

άλλων δεικτών εξηγώντας επαρκές ποσοστό των διακυμάνσεων τους. Έτσι, και σε αυτή 
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την περίπτωση απορρίπτεται η υπόθεση ότι το Χ.Α.Α. είναι αποτελεσματικό ασθενούς 

μορφής. 

4.2.3. Έρευνες για συναλλαγές υπόχρεων προσώπων στο Χ.Α.Α. 

   Λίγες έρευνες έχουν εκπονηθεί για την αντίδραση της αγοράς του Χ.Α.Α. στις 

ανακοινώσεις συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα. Ξεχωρίζει η έρευνα των Leledakis et 

al (2010) οι οποίοι χρησιμοποιούν την μεθοδολογία των event studies για να ερευνήσουν 

την αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις συναλλαγών από τους insiders. Το 

συμπέρασμά τους είναι ότι η αγορά δείχνει ισχυρή θετική αντίδραση στις ανακοινώσεις 

αγορών και αρνητική αντίδραση στις ανακοινώσεις πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα  

παρατηρείται θετική αντίδραση στα διαστήματα μίας και δύο ημερών μετά την 

ανακοίνωση των αγορών, καθώς και στα αντίστοιχα διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις. 

Η αντίδραση σε πρότερο των ανακοινώσεων χρόνο ίσως να υπονοεί διαρροή 

εμπιστευτικής πληροφόρησης. Από τις παραπάνω αντιδράσεις φαίνεται ότι η 

πληροφόρηση, ακόμα και η εμπιστευτική, αντικατοπτρίζεται σχεδόν άμεσα στις αγοραίες 

τιμές και αυτό ίσως να υπονοεί την επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας ισχυρής μορφής. 

Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση των ανακοινώσεων των πωλήσεων, η αγορά δεν 

αντιδρά άμεσα παρά μόνο σε διαστήματα που αφορούν αρκετές ημέρες μετά τις 

ανακοινώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις απορρίπτεται η υπόθεση ότι οι insiders 

κανονίζουν χρονικά τις συναλλαγές τους ώστε να επωφεληθούν (timing trading). 

 

4.3. Το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων 

   Το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model ή 

C.A.P.M.), όπως αυτό διατυπώθηκε από τους Sharpe W. (1964) και Lintner  J. (1965), 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό  της θεωρητικής αναμενόμενης απόδοσης (expected 

rate of return) ενός περιουσιακού στοιχείου (asset) που ανήκει σε ένα καλά 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (portfolio), με δεδομένο το μη διαφοροποιημένο ρίσκο 

του περιουσιακού στοιχείου.  Συγκεκριμένα, η αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ισούται με το επιτόκιο μηδενικού ρίσκου (risk free rate) συν ένα ασφάλιστρο 

κινδύνου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός συντελεστή συστηματικού 
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ρίσκου επί την διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης της αγοράς και του 

επιτοκίου μηδενικού ρίσκου. Αναλυτικά: 

                        

όπου       είναι η αναμενόμενη απόδοση του περιουσιακού στοιχείου   , 

   είναι το χωρίς  ρίσκο επιτόκιο  

      είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ και  

    είναι ο συντελεστής συστηματικού ρίσκου του περιουσιακού στοιχείου   σε σχέση 

με το χαρτοφυλάκιο Μ. 

Ο συντελεστής β (beta) υπολογίζεται ως εξής: 

    
          

      
 

όπου στον αριθμητή βρίσκεται η συνδιακύμανση (covariance) της απόδοσης του 

περιουσιακού στοιχείου με την απόδοση του χαρτοφυλακίου και στον παρονομαστή 

βρίσκεται η απόδοση του χαρτοφυλακίου. 

   Το C.A.P.M. βασίζεται στην παραδοχή ότι για όλους τους επενδυτές ισχύουν οι 

παρακάτω υποθέσεις (Lintner, 1965): 

(α) Κάθε επενδυτής μπορεί να επενδύσει μέρος του κεφαλαίου του σε περιουσιακά 

στοιχεία που δεν έχουν ρίσκο και αποδίδουν κοινό μεταξύ τους θετικό επιτόκιο, 

(β) Κάθε επενδυτής μπορεί να επενδύσει μέρος του κεφαλαίου του σε όποια περιουσιακά 

στοιχεία ενέχουν ρίσκο, 

(γ) Τα περιουσιακά στοιχεία είναι εμπορεύσιμα σε μία μοναδική αμιγώς  ανταγωνιστική 

αγορά, χωρίς κόστη συναλλαγών και φόρους, σε συγκεκριμένες τιμές που δεν 

εξαρτώνται από της συναλλαγές του επενδυτή, 

(δ) Κάθε επενδυτής μπορεί να δανεισθεί κεφάλαια για να επενδύσει σε περιουσιακά 

στοιχεία που ενέχουν ρίσκο, 
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(ε) Κάθε επενδυτής μπορεί να αποταμιεύει  και να δανείζεται με επιτόκιο ίσο με το χωρίς 

ρίσκο επιτόκιο (risk-free interst), 

(στ) Όλοι οι επενδυτές σκοπεύουν στην μεγιστοποίηση της ωφέλειάς τους και δρουν  

ορθολογικά έχοντας κοινές προσδοκίες (homogeneous expectations), 

(η) Όλοι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk-averse investors). 

   Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρία του C.A.P.M. είναι υπερβολικά 

απλουστευμένες και δεν επαληθεύονται στην πραγματικότητα. Σε ανασκόπηση των 

Fama και French (2004) για την εμπειρική αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις το μοντέλο αποτυγχάνει να μετρήσει το ρίσκο των 

περιουσιακών στοιχείων και τη σχέση του με την αναμενόμενη απόδοση. Οι λόγοι των 

ανακριβειών των μετρήσεων μπορεί να οφείλονται σε θεωρητικές αστοχίες του 

μοντέλου. Για παράδειγμα, το μοντέλο υπαγορεύει την μέτρηση του ρίσκου σε σχέση με 

την αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου το οποίο αντιπροσωπεύει στην 

περίπτωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων την αγορά. Όμως, η 

αναμενόμενη απόδοση της αγοράς μπορεί να σχετίζεται και με άλλες μεταβλητές, όπως 

μακροοικονομικές μεταβλητές οι οποίες πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, 

πάλι οι  Fama και French (1993) σε προγενέστερή τους έρευνα προτείνουν τη χρήση 

επιπλέον συντελεστών (betas) για την μέτρηση του ρίσκου, συνδέοντας το εκτός από την 

αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου και με τις μεταβλητές του μεγέθους (size) και 

της λογιστικής αξίας προς την αγοραία αξία (book-to-market), δημιουργώντας ένα 

μοντέλο τριών παραγόντων (three factor model). 

4.4.  Μεταβλητές που επηρεάζουν τις Αποδόσεις των Μετοχών 

   Πολλές έρευνες έχουν γίνει γύρω από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποδόσεις 

των μετοχών. Αρχικά, το μοντέλο C.A.P.M. [Sharpe W., (1964) και Lintner  J., (1965)] 

έθεσε το ζήτημα στη βάση του ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών είναι μία 

θετική γραμμική συνάρτηση των συντελεστών της παλινδρόμησης τους με την απόδοση 

της αγοράς και ότι οι συντελεστές αυτοί έχουν ερμηνευτικό περιεχόμενο για την 

περιγραφή των αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών. Επιπροσθέτως, οι  Fama και 

French (1992), εξετάζοντας την ερμηνευτική ικανότητα και άλλων μεταβλητών που 
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σχετίζονται με τα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη, βρήκαν ότι μεταβλητές όπως το μέγεθος 

(size) και ο λόγος της λογιστικής αξίας προς την αγοραία αξία (book-to-market) 

σχετίζονται με τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών μειώνοντας την ερμηνευτική 

ικανότητα του beta. Οι περισσότερες έρευνες συσχετίζουν τις αποδόσεις των μετοχών με 

εταιρικές μεταβλητές, όταν όμως η συζήτηση έρχεται στο κατά πόσο γεγονότα που 

σχετίζονται με τις εταιρείες επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών τους, πρέπει να 

εξεταστούν και μεταβλητές που αφορούν τα γεγονότα αυτά καθ’ αυτά. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε διάφορες μεταβλητές που είτε είναι εταιρικά χαρακτηριστικά είτε 

αφορούν συναλλαγές υπόχρεων προσώπων. 

(α) Λογιστική και Χρηματιστηριακή αξία  

   Η μεταβλητή του μεγέθους (size) αφορά την κεφαλαιοποίηση (capitalization) της 

εταιρείας, δηλαδή τη συνολική αγοραία αξία αυτής. Οι Fama και French (1992) 

βρίσκουν ότι ο λογάριθμος του μεγέθους έχει αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των 

μετοχών. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της λογιστικής αξίας της μετοχής (book value) 

προς την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής (market value) παρουσιάζεται να έχει θετική 

σχέση με τις αποδόσεις των μετοχών. Το σημαντικό με τις δύο παραπάνω μεταβλητές 

είναι ότι κατά πρώτο λόγο ότι αποτελούν κλίμακες της χρηματιστηριακής τιμής των 

μετοχών, ενσωματώνοντας πληροφόρηση που αφορά τις αποδόσεις τους και κατά 

δεύτερο λόγο έχουν μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα από παρεμφερείς μεταβλητές 

όπως τα κέρδη προς την χρηματιστηριακή τιμή (earnings-to-price) και η μόχλευση 

(leverage).  

   Οι Dickgiesser και Kaserer (2009) σε έρευνα τους για τις μη κανονικές αποδόσεις γύρω 

από αγορές και πωλήσεις υπόχρεων προσώπων, βρίσκουν ότι στα μεγάλα διαστήματα 

(event windows) μετά τις ανακοινώσεις των αγορών το μέγεθος επηρεάζει αρνητικά τις 

μη κανονικές αποδόσεις, ενώ μετά τις ανακοινώσεις των πωλήσεων δεν επηρεάζει.  Η 

αρνητική επίδραση υποδηλώνει ότι οι μη κανονικές αποδόσεις μειώνονται όσο αυξάνεται 

το μέγεθος της εταιρείας. Επίσης, οι Gregory et al (2009) βρίσκουν ότι όταν τα στελέχη 

αγοράζουν, οι μη κανονικές αποδόσεις επηρεάζονται περισσότερο όσο μικρότερο είναι 

το μέγεθος της εταιρείας και όταν τα στελέχη πωλούν δεν παρουσιάζεται κάποια 

αξιόλογη αντίδραση. Η αυξημένη αντίδραση στο μικρότερο εταιρικό μέγεθος μπορεί να 



46 
 

οφείλεται στο μεγαλύτερο πληροφοριακό περιεχόμενο των συναλλαγών από υπόχρεα 

πρόσωπα σε μικρότερες εταιρείες, όπου η κάλυψη των αναλυτών και η πρόσβαση σε 

πληροφόρηση δεν υπάρχουν. Επιπροσθέτως, ο λόγος της χρηματιστηριακής αξίας προς 

την λογιστική αξία (αντίστροφος του book-to-value) επηρεάζει αρνητικά τις μη 

κανονικές αποδόσεις στην περίπτωση των αγορών, αλλά στην περίπτωση των πωλήσεων 

έχει θετική επίδραση με μεγαλύτερη επίδραση σε απόλυτη τιμή να παρουσιάζεται στην 

περίπτωση των πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές αξιολογούν χαμηλότερα τα 

σήματα των αγορών και υψηλότερα τα σήματα των πωλήσεων εάν οι αποτιμήσεις είναι 

υψηλές, επειδή πιστεύουν ότι οι μετοχές υψηλής αποτίμησης ενέχουν πιθανόν 

υψηλότερο ρίσκο. Τέλος, ο Azzam (2010) σε έρευνα για το Αιγυπτιακό χρηματιστήριο 

βρίσκει ότι η υπερτιμημένες μετοχές σε όρους υψηλής χρηματιστηριακής αξίας προς 

λογιστική αξία τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις υποτιμημένες μετοχές. 

 (β) Χρηματοοικονομική Μόχλευση 

   Μία μεταβλητή, της οποίας η επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών είναι 

αμφιλεγόμενη, είναι  η χρηματοοικονομική μόχλευση (leverage). Οι  Fama και French 

(1992) ορίζοντας ως μόχλευση τον λόγο του ενεργητικού (book assets) προς την αξία 

των ιδίων κεφαλαίων (book equity) ή προς την κεφαλαιοποίηση (market equity), 

βρίσκουν αντικρουόμενα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για το πώς η μόχλευση 

επηρεάζει τις αποδόσεις των μετοχών. Βρίσκουν ότι η μόχλευση, όταν στον 

παρονομαστή χρησιμοποιείται η κεφαλαιοποίηση επηρεάζει θετικά τις αποδόσεις, ενώ 

όταν στον παρονομαστή βρίσκεται η αξία των ιδίων κεφαλαίων οι αποδόσεις 

επηρεάζονται αρνητικά. Η αρνητική επίδραση σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

ενεργητικό ως προς τα ίδια κεφάλαια και επομένως και το χρέος ως προς τα ίδια 

κεφάλαια, τόσο οι αποδόσεις των μετοχών επηρεάζονται αρνητικά. Η εξήγηση που 

δίνουν για τα αντίθετα πρόσημα είναι ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών 

επηρεάζει τις αποδόσεις των μετοχών διότι είναι αντιπροσωπευτική του λόγου λογιστική 

προς χρηματιστηριακή αξία (book to market). Επίσης, οι  Dhaliwal et al. (2006) δείχνουν 

ότι οι αποδόσεις αυξάνουν με την αύξηση της μόχλευσης, ενώ οι Penman et al., (2007) 

εξετάζοντας τα συστατικά στοιχεία της μόχλευσης καταλήγουν στο αντίθετο 

συμπέρασμα.   Οι Dickgiesser και Kaserer (2009), βρίσκουν ότι σε εταιρείες με υψηλές 
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ετήσιες υποχρεώσεις που απορρέουν από δανεισμό, οι επενδυτές αξιολογούν με προσοχή 

τα σήματα των αγορών και αντιδρούν αρνητικά στα σήματα των πωλήσεων. 

(γ) Κατηγορία Υπόχρεων Προσώπων 

   Οι Dickgiesser S. και Kaserer C. (2009) βρίσκουν ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται 

από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ακολουθούνται από μεγαλύτερες σε απόλυτη τιμή μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις σε σχέση με τις συναλλαγές μελών του συμβουλίου 

ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές πωλήσεων από εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. έχουν 

υψηλή θετική επίδραση στις μη κανονικές αποδόσεις και οι αγορές από  μέλη του 

συμβουλίου ελέγχου έχουν χαμηλή θετική επίδραση στις μη κανονικές αποδόσεις. 

Ακόμα, οι Gregory et al (2009) βρίσκουν ότι οι αγορές από μη εκτελεστικά μέλη 

επιδρούν αρνητικά στις μη κανονικές αποδόσεις ενώ οι πωλήσεις από μη εκτελεστικά 

μέλη δεν παρουσιάζουν καμία επίδραση. Καταλήγουν στο γεγονός ότι ανάμεσα σε άλλες 

μεταβλητές ελέγχου η κατηγορία του προσώπου που κάνει την συναλλαγή επηρεάζει τις 

μη κανονικές αποδόσεις. Τέλος, οι Leledakis et al (2010) βρίσκουν ότι η θέση των 

υπόχρεων στις εταιρείες επηρεάζει τις μη κανονικές αποδόσεις, κατά τρόπο που 

ευθυγραμμίζεται με την υπόθεση της πληροφοριακής ιεραρχίας, αλλά οι Fidrmuc et al 

(2006) δεν βρίσκουν στοιχεία κατά τα οποία οι συναλλαγές από εκτελεστικά μέλη όπως 

οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν υψηλότερο πληροφοριακό περιεχόμενο. 

(δ) Αξία Συναλλαγών   

   Οι Gregory et al (2009) βρίσκουν ότι η αξία των συναλλαγών αγορών επιδρά θετικά 

στις αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις. Αντίθετα, η αξία των συναλλαγών πωλήσεων 

έχει αρνητική αλλά μικρότερη επίδραση στις αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις. Έτσι, 

όσο μεγαλύτερη είναι η συναλλαγή μίας αγοράς, τόσο περισσότερο επηρεάζονται θετικά 

οι μη κανονικές αποδόσεις. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η συναλλαγή μίας πώλησης, 

τόσο περισσότερο αρνητικά επηρεάζονται οι μη κανονικές αποδόσεις αλλά σε μικρότερο 

βαθμό σε σχέση με τις αγορές.  Οι Dickgiesser S. και Kaserer C. (2009) βρίσκουν ότι ο 

λόγος της αξίας των συναλλαγών προς την κεφαλαιοποίηση έχει αρνητική σχέση με τις 

μη κανονικές αποδόσεις στην περίπτωση συναλλαγών πωλήσεων και θετική σχέση   με 

τις μη κανονικές αποδόσεις στην περίπτωση συναλλαγών αγορών. Όμως, αντίθετα με τα 
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παραπάνω βρίσκουν ότι η επίδραση της αξίας των συναλλαγών είναι ισχυρότερη στην 

περίπτωση των πωλήσεων από ότι στην περίπτωση των αγορών.  

(ε) Ιδιοκτησία και Έλεγχος 

  Οι Alimehmeti και Paletta (2012) σε έρευνά τους για την επίδραση της ιδιοκτησιακής 

συγκέντρωσης στις εταιρικές επιδόσεις ιταλικών εισηγμένων εταιρειών καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η ιδιοκτησιακή συγκέντρωση παρουσιάζει θετική σχέση με την εταιρική 

αξία. Συγκεκριμένα, βρίσκουν ότι το ποσοστό ιδιοκτησίας από τον μεγαλύτερο μέτοχο 

σχετίζεται θετικά με τις εταιρικές αποδόσεις. Αυτό είναι σε ευθεία γραμμή με την θεωρία 

της αντιπροσώπευσης, καθώς η αυξημένη ιδιοκτησιακή συγκέντρωση σημαίνει και 

αυξημένο έλεγχο από τους μετόχους και συμβάλει στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων 

ιδιοκτησίας και διοίκησης. Όμως, σύμφωνα με τους Shleifer και Vishny (1997) είναι 

πιθανόν να μην υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση συμφερόντων, λόγω εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων της πλειοψηφίας σε βάρος των μετόχων της μειοψηφίας. Οι Fidrmuc et al 

(2006) βρίσκουν ότι η θετική αντίδραση των τιμών σε αγορές μετοχών από στελέχη είναι 

μεγαλύτερες όταν κύριοι μέτοχοι είναι οργανισμοί (θεσμικοί επενδυτές) που είναι 

πιθανότερο να ελέγχουν τη διοίκηση, παρά όταν κύριοι μέτοχοι είναι άλλες ιδιωτικές 

τοποθετήσεις. Επίσης, βρίσκουν ότι σε μικρότερο βαθμό η παρουσία θεσμικών 

επενδυτών ενισχύει και την αρνητική αντίδραση σε πωλήσεις μετοχών. Τέλος, όταν  τα 

στελέχη κατέχουν σημαντικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου η θετική επίδραση των 

αγορών μειώνεται με το αντίστροφο να γίνεται στην περίπτωση των πωλήσεων μετοχών. 

   Οι Wruck και Hopper (1989) βρίσκουν ότι η ιδιοκτησιακή συγκέντρωση στα χέρια των 

6 μεγαλύτερων μετόχων σχετίζεται θετικά με την εταιρική αξία. Ακόμα, οι Adams et al 

(2005)  καταλήγουν στην παρατήρηση ότι η μεγάλη ιδιοκτησιακή συγκέντρωση στα 

χέρια του διευθύνοντος συμβούλου έχει θετική σχέση με τις αποδόσεις των μετοχών και 

η μεταβλητότητα των αποδόσεων είναι μεγαλύτερη. Τέλος, σύμφωνα με τους Leledakis 

et al (2010)  η επίδραση των συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα είναι ισχυρότερη σε 

εταιρείες όπου έχουμε μεγαλύτερη διασπορά ιδιοκτησίας και σε περιπτώσεις όπου 

μέτοχοι είναι παράλληλα και στελέχη.    
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1. Δείγμα 

   Το δείγμα της εργασίας για τους σκοπούς της μελέτης επιχειρηματικών συμβάντων 

αποτελείται από γεγονότα αγοράς και πώλησης μετοχών από κατόχους εμπιστευτικής 

πληροφόρησης εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής από το 2007 έως και το 2013. 

Τα γεγονότα έχουν αλιευθεί από τις επίσημες ιστοσελίδες του Χ.Α.Α.
13

 και 

συγκεκριμένα από τις σελίδες των εταιρικών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου των 

εισηγμένων εταιρειών. Στους παρακάτω πίνακες 5.1 και 5.2 εμφανίζονται τα δύο 

δείγματα αγορών και πωλήσεων.  Στους πίνακες φαίνονται ο αριθμός των γεγονότων που 

αφορούν την κάθε εταιρεία και τα χαρακτηριστικά των προσώπων που εκτέλεσαν την 

συναλλαγή.  

 

Πίνακας 5.2: Παρατηρήσεις Αγορών Μετοχών 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν CEO Μέλη Δ.Σ. 
Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μη 

Εκτελεστικά 

Μέλη Δ.Σ. 

Ανεξαρτητα 

Μέλη Δ.Σ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ALTEC   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. 
1 0 1 0 0 0 1 

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 86 86 0 0 0 0 86 

FORTHNET A.E. 53 4 48 1 45 0 53 

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
8 0 8 0 8 0 8 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
7 2 5 0 0 0 7 

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α.Ε. 
20 16 4 0 0 0 20 

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 160 148 4 8 2 1 160 

PROFILE 72 69 2 1 2 0 72 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 14 9 5 0 0 0 14 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 23 1 11 11 1 0 23 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 11 0 11 0 0 0 11 

AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.E. 
22 7 13 2 13 0 22 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10 8 2 0 0 0 10 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11 0 11 0 0 0 11 

ΣΥΝΟΛΟ 498 350 125 23 71 1 498 

 

                                                           
13

 Πηγές: www.ase.gr  και  www.helex.gr  
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Πίνακας 5.3: Παρατηρήσεις Πωλήσεων Μετοχών 

 

   Στους πίνακες 5.1 και 5.2 βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των συναλλαγών γίνεται από 

διευθύνοντες συμβούλους, δευτερευόντως από μέλη Δ.Σ. και τέλος από ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη. Σε ότι αφορά τα μέλη του Δ.Σ. κάποια από αυτά είναι μη 

εκτελεστικά μέλη. Δεν υπάρχουν συναλλαγές από ανεξάρτητα μέλη λόγω των 

περιορισμών στην κατοχή από αυτά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου.  

   Από το αρχικό δείγμα έχουν αφαιρεθεί γεγονότα τα οποία δεν έδιναν στατιστικά 

σημαντικό beta στην παλινδρόμηση μεταξύ αποδόσεων μετοχής και αποδόσεων γενικού 

δείκτη κατά την περίοδο υπολογισμού (estimation window). Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

χαμηλή κινητικότητα των τιμών των μετοχών κατά το διάστημα υπολογισμού. Επίσης, 

έχουν αφαιρεθεί από το δείγμα γεγονότα κατά την ημερομηνία των οποίων συνέπιπτε 

κάποια άλλη σημαντική εταιρική ανακοίνωση, γεγονότα που αφορούν εταιρικές 

ανακοινώσεις που περιέχουν και αγορά και πώληση παράλληλα και γεγονότα που κατά 

την ίδια ημερομηνία υπάρχει και αγορά και πώληση.  

   Άλλα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και ανακτήθηκαν 

από τις εταιρικές ανακοινώσεις είναι το ύψος των συναλλαγών, η ιδιότητα του υπόχρεου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν CEO 
Μέλη 

Δ.Σ. 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

Μη 

Εκτελεστικά 

Μέλη Δ.Σ. 

Ανεξαρτητα 

Μέλη Δ.Σ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ALTEC   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. 
1 0 1 0 0 0 1 

FORTHNET A.E. 12 0 9 3 9 0 12 

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
2 0 1 1 0 0 2 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9 8 1 0 0 0 9 

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 43 35 3 5 2 0 43 

PROFILE 7 2 4 1 4 0 7 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 3 0 2 1 0 0 3 

PC SYSTEM A.E. 1 0 1 0 0 0 1 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 1 0 0 1 0 0 1 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 54 0 53 1 0 0 54 

AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.E. 
1 0 1 0 0 0 1 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1 1 0 0 0 0 1 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 3 0 0 3 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 138 46 76 16 15 0 138 
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προσώπου και η φύση της συναλλαγής. Από τις τελευταίες πριν το κάθε γεγονός 

περιοδικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποκτήθηκαν θεμελιώδη στοιχεία των 

εταιρειών. Επίσης, από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εταιρικές 

ανακοινώσεις αποκτήθηκαν τα στοιχεία για τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των 

εταιρειών. Τέλος, οι αποδόσεις των μετοχών γύρω από τα υπό διερεύνηση γεγονότα 

προέρχονται από την βάση δεδομένων του Bloomberg. 

    Παρακάτω στους πίνακες 5.3 και 5.4 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία των δύο δειγμάτων που αφορούν τις αγορές και τις πωλήσεις όπως αυτά 

ανακτήθηκαν από το λογισμικό πρόγραμμα Eviews.  

Πίνακας 5.4: Περιγραφική Στατιστική  Δείγματος Αγορών 

 

   Στον πίνακα 5.3 βλέπουμε ότι η μέση αθροιστική μη κανονική απόδοση για τις αγορές 

στο συνολικό διάστημα (-20,+20) είναι αρνητική -2.260%. Για τα διαστήματα γύρω από 

τη συναλλαγή οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις είναι επίσης αρνητικές σε 

μικρότερο όμως βαθμό. Μετά την συναλλαγή οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές 

αποδόσεις είναι σε κάθε περίπτωση αρνητικές. Ακόμα, στα μεγάλα διαστήματα πριν τις 

ανακοινώσεις των αγορών οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις είναι αρνητικές. 

Αντιθέτως, στα μικρά διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις των αγορών οι μέσες 

αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις είναι θετικές αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Για όλα τα 

Διάστημα 
Συμβάντος 

Mean Median Max Min 
Std. 
Dev. 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera Prob. Sum 
Sum Sq. 

Dev. 
Observ. 

(-20,+20) -0.0260 -0.0143 0.7812 -0.8679 0.1800 -0.0019 9.4015 850.3114 0.0000 -12.9678 16.1019 498 

(-3,+3) -0.0022 0.0017 0.4368 -0.3528 0.0785 0.3440 7.0150 344.3224 0.0000 -1.0849 3.0592 498 

(-2,+2) -0.0012 0.0021 0.2444 -0.2583 0.0668 0.0146 5.4749 127.1157 0.0000 -0.6166 2.2166 498 

(-1,+1) -0.0007 0.0019 0.2978 -0.2457 0.0519 -0.0010 7.6640 451.3791 0.0000 -0.3715 1.3367 498 

(-20,-1) -0.0239 -0.0090 0.5194 -0.7694 0.1426 -0.3427 7.4266 416.3489 0.0000 -11.9097 10.1058 498 

(-10,-1) -0.0129 -0.0011 0.5333 -0.5937 0.1010 -1.0292 10.3778 1217.3930 0.0000 -6.4439 5.0668 498 

(-2,0) 0.0002 0.0025 0.2511 -0.3160 0.0544 -0.4245 7.4007 416.8021 0.0000 0.0887 1.4698 498 

(-1,0) 0.0007 0.0017 0.2851 -0.2012 0.0419 0.1089 9.6841 928.0378 0.0000 0.3471 0.8717 498 

(0,+10) -0.0031 0.0025 0.3356 -0.7246 0.0948 -1.1626 13.3458 2333.1590 0.0000 -1.5314 4.4692 498 

(0,+20) -0.0021 -0.0019 0.4172 -0.7725 0.1210 -0.5267 9.5164 904.1364 0.0000 -1.0581 7.2773 498 

(0,+1) -0.0014 -0.0014 0.2080 -0.1916 0.0408 -0.0372 7.2877 381.5925 0.0000 -0.7170 0.8282 498 

(0,+2) -0.0014 -0.0018 0.2619 -0.2457 0.0513 0.2689 7.0623 348.4189 0.0000 -0.7037 1.3078 498 
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διαστήματα, οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 

Πίνακας 5.5: Περιγραφική Στατιστική  Δείγματος Πωλήσεων 

 

   Στον πίνακα 5.4 βλέπουμε ότι η μέση αθροιστική μη κανονική απόδοση για τις 

πωλήσεις στο συνολικό διάστημα (-20,+20) είναι θετική αλλά πολύ μικρή. Οι μέσες 

αθροιστικές  μη κανονικές αποδόσεις για τα διαστήματα πριν από τις συναλλαγές είναι 

θετικές. Όμως μετά την ανακοίνωση των συναλλαγών παρατηρείται ότι οι μέσες 

αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις είναι αρνητικές. Με εξαίρεση το διάστημα (0,+20), 

οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

5.2. Μεθοδολογία Μελέτης Επιχειρηματικών Συμβάντων  

     Στο πρώτο σκέλος της εμπειρικής ανάλυσης της εργασίας χρησιμοποιούμε την 

μεθοδολογία της μελέτης των επιχειρηματικών συμβάντων (event study analysis) όπως 

αυτή διατυπώνεται τους McKinlay (1997) και Kothari, Warner (2006). Αφού 

προσδιορίσαμε το γεγονός (ανακοινώσεις αγορών και πωλήσεων υπόχρεων προσώπων),  

ορίζουμε ως στιγμή 0 στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων την ημέρα της δημοσίευσης 

της σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης. Γύρω από την εταιρική ανακοίνωση ορίζουμε ένα 

διάστημα 41 ημερών (event window), καθώς και ορισμένα μικρότερα υποδιαστήματα    

[-20, +20 ], [-3,+3], [-2,+2], [-1,+1], [-20,-1], [-10,-1], [-2,0], [-1,0], [0,+10], [0,+20], 

Διάστημα 

Συμβάντος 
Mean Median Max Min Std. 

Dev. 
Skewness Kurtosis Jarque-Bera Prob. Sum Sum Sq. 

Dev. 
Observ. 

(-20,+20) 0.0041 -0.0035 0.6676 -0.3406 0.1166 1.1038 10.0157 311.0387 0.0000 0.5640 1.8621 138 

(-3,+3) -0.0004 -0.0013 0.1061 -0.1884 0.0474 -0.3555 4.1492 10.4998 0.0052 -0.0504 0.3079 138 

(-2,+2) 0.0020 -0.0006 0.2981 -0.1076 0.0419 2.3835 19.6727 1729.0360 0.0000 0.2757 0.2410 138 

(-1,+1) 0.0016 0.0022 0.1768 -0.1120 0.0339 0.4250 8.4256 173.4172 0.0000 0.2155 0.1575 138 

(-20,-1) 0.0220 0.0122 0.5109 -0.2966 0.0947 1.1168 8.2421 186.6924 0.0000 3.0373 1.2293 138 

(-10,-1) 0.0214 0.0144 0.4552 -0.1597 0.0714 1.7667 11.9712 534.5577 0.0000 2.9556 0.6983 138 

(-2,0) 0.0044 0.0018 0.3912 -0.0941 0.0439 4.9274 45.2401 10817.7100 0.0000 0.6060 0.2638 138 

(-1,0) 0.0020 0.0023 0.2675 -0.1367 0.0351 2.6285 26.9562 3458.8390 0.0000 0.2708 0.1685 138 

(0,+10) -0.0116 -0.0106 0.1694 -0.3815 0.0634 -1.2104 10.7693 380.7762 0.0000 -1.6063 0.5513 138 

(0,+20) -0.0179 -0.0209 0.1866 -0.1978 0.0743 0.0594 3.1904 0.2896 0.8652 -2.4733 0.7561 138 

(0,+1) -0.0021 -0.0020 0.1239 -0.1230 0.0293 -0.3753 7.9175 142.2844 0.0000 -0.2905 0.1173 138 

(0,+2) -0.0041 -0.0039 0.1118 -0.0940 0.0353 0.2168 4.0221 7.0880 0.0289 -0.5656 0.1703 138 
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[0,+1] και [0,+2] όπως στην έρευνα των Leledakis et al (2010). Σκοπός μας είναι σε όλα 

τα διαστήματα να υπολογίσουμε για το κάθε γεγονός τις αθροιστικές μη κανονικές 

αποδόσεις και από αυτές να εξάγουμε τις μέσες μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις. Ο 

υπολογισμός των μη κανονικών αποδόσεων προκύπτει από την διαφορά των 

πραγματικών αποδόσεων σε σχέση με τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών 

λαμβάνοντας υπόψη τη γραμμική τους σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς (market 

adjusted model). 

5.2.1. Μέθοδος Υπολογισμού των Μη Κανονικών Αποδόσεων 

   Για την εξαγωγή των μη κανονικών αθροιστικών αποδόσεων χρησιμοποιήθηκε το 

διορθωμένο μοντέλο της αγοράς όπως αυτό περιγράφεται από τον  McKinlay (1997). Για 

να βρεθεί η διορθωμένη απόδοση πρέπει να υπολογισθεί ο επίκαιρος γραμμικός 

συντελεστής beta που περιγράφει την σχέση των αποδόσεων των μετοχών με τις 

αποδόσεις του Γενικού Δείκτη (General Index) του Χ.Α.Α.. Για τον υπολογισμό των beta 

επιλέχθηκε από την αρθρογραφία (Leledakis et al, 2010) διάστημα υπολογισμού 

(estimation window) 160 ημερών  [-180, -21] προ του διαστήματος του συμβάντος. Ο 

υπολογισμός των beta έγινε στο οικονομετρικό πρόγραμμα EVIEWS. Ο υπολογισμός 

των ημερήσιων αποδόσεων, των αθροιστικών αποδόσεων και των μέσων αθροιστικών 

αποδόσεων έγινε σε λογιστικά φύλλα του  Microsoft Excel. 

   Η εξαγωγή των μη κανονικών αποδόσεων γίνεται από το διορθωμένο υπόδειγμα της 

αγοράς ως εξής: 

                              (1) 

     όπου       είναι η απόδοση της μετοχής   την ημέρα t ,      είναι η απόδοση του 

γενικού δείκτη της αγοράς την ημέρα t και        είναι τα κατάλοιπα. Το t παίρνει τιμές 

μέσα στο διάστημα υπολογισμού από -160 έως -21. Από τους εκτιμητές της μεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS estimators) των      και     προκύπτουν οι μη κανονικές 

αποδόσεις: 

                             (2) 
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    Το t εδώ παίρνει τιμές μέσα στο διάστημα του γεγονότος από -20 έως +20. Οι   

αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     για τα υπό εξέταση διαστήματα των 

γεγονότων  προκύπτουν: 

                
  
    

         (3) 

   όπου    είναι η πρώτη ημέρα του κάθε διαστήματος και    είναι η τελευταία. Οι  μέσες  

αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις      προκύπτουν: 

            
 

 
      

  
    

               (4) 

όπου    είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων. 
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5.2.2. Υποθέσεις και Έλεγχοι 

5.2.2.1. Υποθέσεις 

   Η συζήτηση που έγινε κατά την θεωρητική αναφορά στις μελέτες επιχειρηματικών 

γεγονότων γύρω από ανακοινώσεις συναλλαγών υπόχρεων προσώπων κατόχων 

εμπιστευτικής πληροφόρησης, μας βοηθά να διατυπώσουμε τις υποθέσεις που πρέπει    

να ελεγχθούν. Σε πρώτη φάση ελέγχουμε το κατά πόσο οι ανακοινώσεις συναλλαγών 

αγορών και πωλήσεων επηρεάζουν τις μη κανονικές αθροιστικές  αποδόσεις των 

μετοχών. Η πρώτη υπόθεση διατυπώνεται ως εξής: 

Η0α: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     σε όλα τα διαστήματα γύρω από τις 

αγορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν, 

Η0β: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     σε όλα τα διαστήματα γύρω από τις 

πωλήσεις είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν. 

   Σε περίπτωση που οι έλεγχοι δείξουν, ότι στα διαστήματα [0,+10], [0,+20], [0,+1] και 

[0,+2] οι μη κανονικές αθροιστικές  αποδόσεις των μετοχών είναι στατιστικά σημαντικές 

και επομένως διάφορες του μηδενός, θα απορρίψουμε τις  Η0α και Η0β  και θα 

αποδεχτούμε τις εναλλακτικές τους, κατά τις οποίες η αγορά αντιδρά στις ανακοινώσεις 

των συναλλαγών. 

   Στο δεύτερο στάδιο εξετάζουμε εάν η αγορά αντιδρά αποτελεσματικά. Οι μορφές 

αποτελεσματικότητας, των οποίων η ύπαρξη μπορεί να εξετασθεί, είναι η 

αποτελεσματικότητα ισχυρής μορφής και η αποτελεσματικότητα ημι-ισχυρής μορφής. 

Στην περίπτωση της αποτελεσματικότητας ισχυρής μορφής όλη η πληροφόρηση ακόμα 

και η εμπιστευτική είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους. Λόγω του ότι οι συναλλαγές 

ανακοινώνονται μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεσή τους, πρέπει να 

ελεγχθεί εάν στο  διάστημα μεταξύ της εκτέλεσης και της ανακοίνωσης, η αγορά 

αξιολογεί τα γεγονότα και αντιδρά σε αυτά. Επομένως, η υπόθεσή μας διατυπώνεται ως 

εξής: 

Η0γ: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα διαστήματα αμέσως πριν τις 

ανακοινώσεις των  αγορών δεν είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν, 
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Η0δ: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα διαστήματα αμέσως πριν τις 

ανακοινώσεις των  πωλήσεων δεν είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν. 

   Σε περίπτωση που οι έλεγχοι δείξουν, ότι στα διαστήματα [-2,0] και [-1,0] οι μη 

κανονικές αθροιστικές  αποδόσεις των μετοχών είναι στατιστικά σημαντικές και 

επομένως διάφορες του μηδενός, θα απορρίψουμε τις  Η0γ και Η0δ και θα αποδεχτούμε 

τις εναλλακτικές τους, κατά τις οποίες η αγορά παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 

ισχυρής μορφής. Ενδεχομένως, η αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης να υπονοεί και 

την ύπαρξη της διαρροής εμπιστευτικής πληροφόρησης κατά τους Leledakis et al. 

(2010). 

   Κατά την  αποτελεσματικότητα ημι-ισχυρής μορφής, η αγορά αντιδρά στην διαθέσιμη 

πληροφόρηση που μπορεί να είναι γνωστή στους ενδιαφερόμενους. Έτσι, οι 

ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται  τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων με την 

ανακοίνωση των συναλλαγών. Επομένως, πρέπει να ελεγχθεί εάν η αγορά αντιδρά άμεσα 

στις εταιρικές ανακοινώσεις και η υπόθεσή μας διατυπώνεται ως εξής: 

Η0ε: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα διαστήματα αμέσως μετά τις 

ανακοινώσεις των  αγορών δεν είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν, 

Η0στ: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα διαστήματα αμέσως μετά τις 

ανακοινώσεις των  πωλήσεων δεν είναι στατιστικά σημαντικές και ισούνται με μηδέν. 

   Εάν οι έλεγχοι δείξουν, ότι στα διαστήματα [0,+1] και [0,+2] οι μη κανονικές 

αθροιστικές αποδόσεις των μετοχών είναι στατιστικά σημαντικές και επομένως διάφορες 

του μηδενός, θα απορρίψουμε τις  Η0ε και Η0στ και θα αποδεχτούμε τις εναλλακτικές 

τους, κατά τις οποίες η αγορά παρουσιάζει αποτελεσματικότητα ημι-ισχυρής μορφής και 

αντιδρά άμεσα στις ανακοινώσεις.  

   Το τρίτο στάδιο των ελέγχων μας περιλαμβάνει την εξέταση εάν οι υπόχρεοι εκτελούν 

τις συναλλαγές τους σε χρόνους όπου η μετοχή έχει παρουσιάζει μία τάση. Έτσι, 

ελέγχεται εάν τα υπόχρεα πρόσωπα δρουν αντίθετα (contrarians) προς τις τάσεις των 

μετοχών κατά τα μεγάλα διαστήματα πριν τις συναλλαγές, δηλαδή αγοράζουν όταν οι 

μετοχές παρουσιάζουν αρνητικές  μη κανονικές αθροιστικές  αποδόσεις και πωλούν όταν 
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οι μετοχές παρουσιάζουν θετικές μη κανονικές αθροιστικές  αποδόσεις. Επομένως, οι 

υποθέσεις μας διατυπώνονται ως εξής: 

Η0ζ: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα μεγάλα διαστήματα πριν τις 

ανακοινώσεις των  αγορών δεν είναι αρνητικές και στατιστικά σημαντικές, 

Η0η: Οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις     στα μεγάλα διαστήματα πριν τις 

ανακοινώσεις των  πωλήσεων δεν είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές.  

   Εάν οι έλεγχοι δείξουν, ότι στα διαστήματα [-20,0] και [-10,0] οι μη κανονικές 

αθροιστικές αποδόσεις των μετοχών είναι στατιστικά σημαντικές και αρνητικές στις 

αγορές και θετικές στις πωλήσεις, θα απορρίψουμε τις  Η0ζ και Η0η και θα αποδεχτούμε 

τις εναλλακτικές τους, κατά τις οποίες τα υπόχρεα πρόσωπα δρουν αντίθετα στην 

παρούσα τάση.  

5.2.2.2. Έλεγχοι σημαντικότητας 

5.2.2.2.1. Παραμετρικός Έλεγχος 

  Στην συνέχεια εξετάζεται η στατιστική σημαντικότητα των  μη κανονικών αθροιστικών 

αποδόσεων μέσω παραμετρικών ελέγχων που προκύπτουν από την αρθρογραφία. Με 

βάση το βασικό έλεγχο που προτείνει ο MacKinlay (1997),  εξάγεται για κάθε διάστημα 

μία στατιστική t βάσει της οποίας προκύπτει αν οι μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις 

είναι διάφορες του 0.  

   Η στατιστική t προκύπτει από: 

   
           

                 
             (5) 

όπου       είναι η μέση αθροιστική μη κανονική απόδοση για το διάστημα         και 

          είναι η διακύμανση του δείγματος γύρω από το μέσο για το ίδιο διάστημα. 

Η διακύμανση           εξάγεται: 

                 
 

  
    

  
                   (6) 



58 
 

όπου N είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων και η διακύμανση    
         προκύπτει από 

την διακύμανση της παλινδρόμησης στο παράθυρο προσδιορισμού (-180,-21)     
  για 

κάθε συμβάν ως εξής: 

  
                     

              (7) 

  Σύμφωνα με τον MacKinlay (1997) η στατιστική t της εξίσωσης (5) κατανέμεται  

ασυμπτωτικά Ν(0,1). Εάν η στατιστική t είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή (critical value) για δίπλευρους ελέγχους (two-tailed test), απορρίπτουμε τις 

μηδενικές υποθέσεις και αποδεχόμαστε τις εναλλακτικές τους. Προβαίνουμε σε 

δίπλευρους ελέγχους, αξιολογώντας την αρθρογραφία και θεωρώντας ότι δεν είμαστε 

σίγουροι για την κατεύθυνση των πρόσημων των μη κανονικών αποδόσεων. 

5.2.2.2.2. Μη Παραμετρικός Έλεγχος 

   Σε αντίθεση με τους παραμετρικούς ελέγχους, οι οποίοι ενσωματώνουν λεπτομερείς 

υποθέσεις για την κατανομή των πιθανοτήτων των αποδόσεων, οι μη παραμετρικοί 

έλεγχοι δεν δεσμεύονται από αυστηρές υποθέσεις. Ένας μη παραμετρικός έλεγχος για 

την στατιστική σημαντικότητα των μη κανονικών αθροιστικών αποδόσεων προτείνεται 

από τον Cowan (1992) και εφαρμόζεται από τους Leledakis et al. (2010). Ο έλεγχος 

Generalized Sign Test (GST) για τον προσδιορισμό της στατιστικής σημαντικότητας των 

μη κανονικών αθροιστικών αποδόσεων κατά το διάστημα του συμβάντος,  λαμβάνει 

υπόψη τον λόγο (ratio) του αριθμού των θετικών μη κανονικών ημερήσιων αποδόσεων 

του δείγματος για κάθε παρατήρηση κατά το διάστημα υπολογισμού. Έτσι, προκύπτει 

μία στατιστική z,  η οποία εξαρτάται μόνο από τους λόγους των θετικών μη κανονικών  

αποδόσεων κατά τα διαστήματα υπολογισμού και συμβάντος. Η στατιστική είναι 

αρνητική όταν οι θετικές μη κανονικές αποδόσεις κατά το διάστημα υπολογισμού είναι 

περισσότερες από τις θετικές μη κανονικές αποδόσεις κατά το διάστημα που ελέγχουμε. 

Επίσης, ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι πιο ανθεκτικός στην ύπαρξη ακραίων σημείων 

(outliers) στο δείγμα που μπορούν να επηρεάζουν αυξητικά σε υπερβολικό βαθμό τις 

μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις CAAR. Αναλυτικά η στατιστική z προκύπτει 

ως εξής: 
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             (8) 

   όπου   είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων όπου στα διαστήματα          του 

συμβάντος οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις             είναι θετικές,    είναι 

ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος και    είναι το ποσοστό θετικών 

ημερήσιων μη κανονικών αποδόσεων στα διαστήματα προσδιορισμού (-180,-21) των 

συμβάντων. Ο λόγος    προκύπτει ως εξής: 

   
 

 
 

 

  

 
       

    
    

                (9) 

   όπου     είναι ο αριθμός των ημερήσιων μη κανονικών αποδόσεων στο διάστημα 

υπολογισμού           για την παρατήρηση    ,   είναι η ημέρα του διαστήματος 

υπολογισμού και: 

     
            

               
                    (10) 

   Σύμφωνα με τον Cowan (1992)  η στατιστική z της εξίσωσης (8) κατανέμεται 

ασυμπτωτικά Ν(0,1).   Εάν η στατιστική z είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή (critical value) για δίπλευρους ελέγχους (two-tailed test) , απορρίπτουμε τις 

μηδενικές υποθέσεις και αποδεχόμαστε τις εναλλακτικές τους.  

5.3. Μεθοδολογία Διαστρωματικής Παλινδρόμησης 

   Χρησιμοποιούμε την μεθοδολογία της OLS
14

 παλινδρόμησης για να αναλύσουμε την 

επίδραση που ασκούν διάφορα χαρακτηριστικά των συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 

και των εταιρειών στις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CARs. Ως εξαρτημένη 

μεταβλητή χρησιμοποιούμε τα CARs και ως ανεξάρτητες μεταβλητές των συναλλαγών, 

μεταβλητές εταιρικής διακυβέρνησης και άλλες μεταβλητές ελέγχου που αντλήσαμε από 

την αρθογραφία και μπορεί να επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών.  Διορθώσαμε τις 

ακραίες παρατηρήσεις (outliers) των CARs οι οποίες σύμφωνα με το Gujarati (2004) 

είναι πιθανό να προκαλούν προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας στο δείγμα. Στα 

                                                           
14

 Παλινδρόμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
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γραφήματα: 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) των 

διορθωμένων CARs. Παρακάτω στον πίνακα 5.5 παρουσιάζονται οι ορισμοί των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούμε στο μοντέλο μας. Οι ορισμοί των μεταβλητών εξηγούν 

τους όρους της εξίσωσης της OLS παλινδρόμησης όπως αυτή διαμορφώνεται: 

            

                                                                

                                                                                                (11)      

όπου          είναι τα διαστήματα (-2,0), (-1,0), (0,+1), (0,+2), (0,+10) και (0,+20),   i 

είναι οι παρατηρήσεις του δείγματος από 1 έως Ν για κάθε διάστημα, α είναι η σταθερά 

τεταγμένη της εξίσωσης         οι συντελεστές των μεταβλητών της παλινδρόμησης και 

   ο διαταρακτικός όρος της. 
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Πίνακας 5.6: Μεταβλητές Μοντέλου OLS Παλινδρόμησης 

Πίνακας Ορισμού Μεταβλητών OLS Παλινδρόμησης 

Μεταβλητές Εμπλεκομένων Προσώπων 

CEO Ψευδομεταβλητή με τιμή 1 εάν ο υπόχρεος είναι διευθύνων σύμβουλος, 

διαφορετικά 0. 

MEMBER Ψευδομεταβλητή με τιμή 1 εάν ο υπόχρεος είναι μέλος του Δ.Σ. , διαφορετικά 0. 

NONE_EXEC Ψευδομεταβλητή με τιμή 1 εάν ο υπόχρεος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , 

διαφορετικά 0. 

Άλλες Μεταβλητές Συναλλαγών 

TRANSACT Λόγος της αξίας της συναλλαγής προς την μέση κεφαλαιοποίηση της εταιρείας 

κατά το διάστημα υπολογισμού -180, -21. 

 

Άλλες Μεταβλητές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

CEO_BLOCK Ψευδομεταβλητή με τιμή 1 εάν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι και 

ο κάτοχος του μεγαλύτερου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά 0 

C1 Ποσοστό κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου του μεγαλύτερου μετόχου. 

C5 Ποσοστό κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου των 5 μεγαλύτερων μετόχων. 

Μεταβλητές Εταιρικών Χαρακτηριστικών 

LNME Ο λογάριθμος της συνολικής Χρηματιστηριακής αξίας  κατά το διάστημα 

υπολογισμού -180, -21. 

LNBTM Ο λογάριθμος του λόγου  της Λογιστικής προς τη Χρηματιστηριακή αξία  κατά το 

διάστημα υπολογισμού (-180, -21). 

LNATB Ο λογάριθμος του λόγου του συνολικού Ενεργητικού προς την Λογιστική Αξία. 
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5.3.1. Υποθέσεις  

   Το κύριο ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο εάν οι συντελεστές μεταβλητών των 

χαρακτηριστικών των συναλλαγών, των εταιρειών και άλλων μεταβλητών εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι  διάφορες του μηδενός. Οι μηδενικές υποθέσεις για το εάν οι 

μεταβλητές του πίνακα 5.5 επηρεάζουν τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις 

διατυπώνονται ως εξής: 

   
: Η εκτέλεση της συναλλαγής από διευθύνων σύμβουλο δεν επηρεάζει τις μη κανονικές 

αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και ισούται 

με το 0, 

   
: Η εκτέλεση της συναλλαγής από μέλος του Δ.Σ. δεν επηρεάζει τις μη κανονικές 

αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και ισούται 

με το 0, 

   
: Η εκτέλεση της συναλλαγής από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. δεν επηρεάζει τις μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και 

ισούται με το 0, 

   
: Το ύψος της συναλλαγής δεν επηρεάζει τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο 

συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και ισούται με το 0, 

   
: Η ύπαρξη διευθύνων συμβούλου που είναι και μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία δεν 

επηρεάζει τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά 

μη σημαντικός και ισούται με το 0, 

   
: Η συμμετοχή του μεγαλύτερου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο δεν επηρεάζει τις μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και 

ισούται με το 0, 

   
: Η αθροιστική συμμετοχή των 5 μεγαλύτερων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο δεν 

επηρεάζει τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά 

μη σημαντικός και ισούται με το 0, 
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: Το μέγεθος της εταιρείας σε όρους συνολικής κεφαλαιοποίησης  δεν επηρεάζει τις μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά μη σημαντικός και 

ισούται με το 0, 

   
: Η αποτίμηση της εταιρείας σε όρους Λογιστική Αξίας προς Χρηματιστηριακή Αξία δεν 

επηρεάζει τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και ο συντελεστής    είναι στατιστικά 

μη σημαντικός και ισούται με το 0, 

    
: Η μόχλευση της εταιρείας δεν επηρεάζει τις μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις και 

ο συντελεστής     είναι στατιστικά μη σημαντικός και ισούται με το 0. 

   Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε την στατιστική σημαντικότητα των στατιστικών 

συντελεστών  . Ένας στατιστικός συντελεστής θεωρείται στατιστικά σημαντικός εάν η 

τιμή του ανήκει στην κρίσιμη περιοχή, ή αλλιώς στην περιοχή αποδοχής. Σε μια τέτοια 

περίπτωση απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση  Η0 και αποδεχόμαστε την εναλλακτική της 

κατά την οποία ο συντελεστής   έχει τιμή διάφορη του 0. Οι παραπάνω υποθέσεις 

εξετάζονται για τα δείγματα των αγορών και των πωλήσεων και για τα διαστήματα μετά 

την εκτέλεση και όχι την ανακοίνωση των συναλλαγών (η συναλλαγές ανακοινώνονται 

μέχρι 3 εργάσιμες μετά την εκτέλεσή τους). 
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6. Αποτελέσματα 

6.1. Αποτελέσματα Event Study 

   Στον παρακάτω πίνακα 6.1 παρατίθενται τα αποτελέσματα του event study και των 

ελέγχων, βάσει της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, για τις αγορές μετοχών από υπόχρεα 

σε γνωστοποιήσεις πρόσωπα. 

 

   Πίνακας 6.1: Αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις γύρω από τις αγορές 

 

   Στη στήλη CAR standard t-test του πίνακα 6.1 βλέπουμε τις τιμές του t της εξίσωσης 

(5). Για τις τιμές που ξεπερνούν τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας 

απορρίπτουμε τις μηδενικές  υποθέσεις. Συγκεκριμένα, απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση Η0α  για τα διαστήματα (-20,+20), (-20,-1) και (-10,-1). Η μέση αθροιστική μη 

κανονική απόδοση CAAR είναι αρνητική -2.60% στο διάστημα (-20,+20), -2.39% στο 

Διαστήματα 

Γεγονότος 

Αριθμός 

Παρατηρήσεων 

Μέσες 

Αθροιστικές 

Αποδόσεις 

CAAR 

Θετικά: 

Αρνητικά 

CAR 

CAR 

standard 

t-test 

Generalized 

Sign 

z-test 

(-20,+20) 498 -2.6040% 216:282 -3.3852*** -2.3736** 

(-3,+3) 498 -0.2178% 257:241 -0.6854 1.3022 

(-2,+2) 498 -0.1238% 260:238 -0.4609 1.5712 

(-1,+1) 498 -0.0746% 262:236 -0.3585 1.7505* 

(-20,-1) 498 -2.3915% 232:266 -4.4514*** -0.9391 

(-10,-1) 498 -1.2940% 248:250 -3.4061*** 0.4953 

(-2,0) 498 0.0178% 266:232 0.0856 2.1091** 

(-1,0) 498 0.0697% 264:234 0.4102 1.9298* 

(0,+10) 498 -0.3075% 262:236 -0.7718 1.7505* 

(0,+20) 498 -0.2125% 246:252 -0.3859 0.3160 

(0,+1) 498 -0.1440% 242:256 -0.8475 -0.0426 

(0,+2) 498 -0.1413% 243:255 -0.6791 0.0471 

Ο πίνακας δείχνει τα διαστήματα γύρω από τις αγορές μετοχών, τον αριθμό των παρατηρήσεων, τις μέσες μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CAARs, το λόγο των θετικών προς τις αρνητικές μη κανονικές αθροιστικές 

αποδόσεις CARs (κατά το διάστημα προσδιορισμού (-180,-21) ο αντίστοιχος λόγος είναι 242:256), τις 

στατιστικές του παραμετρικού ελέγχου (Standard t-test) και τις στατιστικές του μη παραμετρικού ελέγχου 

(Generalized Sign z-test). Τα σύμβολα *,** και *** υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδα 

σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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διάστημα (-20,-1) και -1.29% στο διάστημα (-10,-1). Στα υπόλοιπα διαστήματα η Η0α 

γίνεται αποδεκτή. Οι μηδενικές υποθέσεις Η0γ και Η0ε γίνονται αποδεκτές για όλα τα 

διαστήματα, καθώς η τιμή του t για τα διαστήματα (-2,0), (-1,0),  (0,+1) και (0,+2) δεν 

ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή. Η μηδενική υπόθεση Η0ζ απορρίπτεται, καθώς στα 

διαστήματα (-20,-1) και (-10,-1) η τιμή του t ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή και οι αποδόσεις 

είναι αρνητικές. 

   Στη στήλη Generalized Sign z-test βλέπουμε τις τιμές του z της εξίσωσης (8).  Για τις 

τιμές που ξεπερνούν τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας απορρίπτουμε τις 

μηδενικές  υποθέσεις. Συγκεκριμένα, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Η0α  για τα 

διαστήματα  (-20,+20), (-2,0) και (-1,0). Για τα διαστήματα (-1,+1) και (0,+10) παρόλο 

που οι τιμές της στατιστικής z υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα των CAR, τα 

πρόσημα της στατιστικής z είναι αντίθετα από την υπολογισμένη μέση αθροιστική 

απόδοση CAAR και θα ήταν άτοπη η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Η μηδενική 

υπόθεση Η0γ απορρίπτεται, καθώς στα διαστήματα (-2,0) και (-1,0) το z ξεπερνάει την 

κρίσιμη τιμή. Αντιθέτως, η  μηδενική υπόθεση Η0ε γίνεται αποδεκτή, καθώς στα 

διαστήματα (0,+1) και (0,+1) το z δεν ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή. Η μηδενική υπόθεση 

Η0ζ γίνεται αποδεκτή, καθώς στα διαστήματα (-20,-1) και (-10,-1) η τιμή του z δεν 

ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή.  

    Από τους δύο ελέγχους που διενεργήσαμε για τις αγορές  μετοχών από υπόχρεα 

πρόσωπα, καταλήξαμε σε κοινή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης μόνο για το διάστημα 

(-20,+20), όπου η μηδενική υπόθεση Η0α  απορρίπτεται και στις δύο περιπτώσεις. Για 

τα υπόλοιπα διαστήματα παρατηρήθηκαν ή αντίθετα πρόσημα μεταξύ των στατιστικών 

τιμών, ή επιμέρους  στατιστική σημαντικότητα από μία μόνο τιμή, ή τέλος καμία ένδειξη 

στατιστικής σημαντικότητας των CAR.  

   Στον παρακάτω πίνακα 6.2 παρατίθενται τα αποτελέσματα του event study και των 

ελέγχων, βάσει της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, για τις πωλήσεις μετοχών από 

υπόχρεα σε γνωστοποιήσεις πρόσωπα. 
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  Πίνακας 6.2: Αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις γύρω από τις πωλήσεις 

 

   Στη στήλη CAR standard t-test του πίνακα 6.2 βλέπουμε τις τιμές του t της εξίσωσης 

(5). Για τις τιμές που ξεπερνούν τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας 

απορρίπτουμε τις μηδενικές  υποθέσεις. Συγκεκριμένα, απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση Η0β  για τα διαστήματα (-20,-1), (-10,-1), (0,+10) και (0,+20). Η μέση 

αθροιστική μη κανονική απόδοση CAAR είναι θετική +2.20% στο διάστημα (-20,-1), 

+2.14% στο διάστημα (-10,-1) και αντιθέτως αρνητική -1.16% και -1.79% στα 

διαστήματα (0,+10) και (0,+20) αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα διαστήματα η Η0β γίνεται 

αποδεκτή. Οι μηδενικές υποθέσεις Η0δ και Η0στ γίνονται αποδεκτές για όλα τα 

διαστήματα, καθώς η τιμή του t για τα διαστήματα (-2,0), (-1,0),  (0,+1) και (0,+2) δεν 

ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή. Η μηδενική υπόθεση Η0ζ απορρίπτεται, καθώς στα 

Διαστήματα 

Γεγονότος 

Αριθμός 

Παρατηρήσεων 

Μέσες 

Αθροιστικές 

Αποδόσεις 

CAAR 

Θετικά: 

Αρνητικά 

CAR 

CAR 

standard 

t-test 

Generalized 

Sign 

z-test 

(-20,+20) 138 0.4087% 66:72 0.3127 -0.0735 

(-3,+3) 138 -0.0365% 67:71 -0.0676 0.0969 

(-2,+2) 138 0.1998% 68:70 0.4377 0.2672 

(-1,+1) 138 0.1561% 75:63 0.4417 1.4599 

(-20,-1) 138 2.2010% 78:60 2.4111** 1.9709** 

(-10,-1) 138 2.1417% 85:53 3.3181*** 3.1635*** 

(-2,0) 138 0.4391% 76:62 1.2422 1.6302 

(-1,0) 138 0.1962% 76:62 0.6797 1.6302 

(0,+10) 138 -1.1640% 55:83 -1.7194* -1.9475* 

(0,+20) 138 -1.7922% 57:81 -1.9161* -1.6068 

(0,+1) 138 -0.2105% 59:79 -0.7292 -1.2661 

(0,+2) 138 -0.4098% 62:76 -1.1592 -0.7549 

Ο πίνακας δείχνει τα διαστήματα γύρω από τις πωλήσεις μετοχών, τον αριθμό των παρατηρήσεων, τις 

μέσες μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CAARs, το λόγο των θετικών προς τις αρνητικές μη 

κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CARs (κατά το διάστημα προσδιορισμού (-180,-21) ο αντίστοιχος 

λόγος είναι 66:72), τις στατιστικές του παραμετρικού ελέγχου (Standard t-test) και τις στατιστικές του μη 

παραμετρικού ελέγχου (Generalized Sign z-test). Τα σύμβολα *,** και *** υποδηλώνουν στατιστική 

σημαντικότητα σε επίπεδα σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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διαστήματα (-20,-1) και (-10,-1) η τιμή του t ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή και οι αποδόσεις 

είναι θετικές. 

   Στη στήλη Generalized Sign z-test βλέπουμε τις τιμές του z της εξίσωσης (8).  Για τις 

τιμές που ξεπερνούν τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας απορρίπτουμε τις 

μηδενικές  υποθέσεις. Συγκεκριμένα, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Η0β  για τα 

διαστήματα (-20,-1), (-10,-1) και (0,+10). Η μηδενική υπόθεση Η0δ γίνεται αποδεκτή, 

καθώς στα διαστήματα (-2,0) και (-1,0) το z δεν ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή. 

Επιπροσθέτως, η  μηδενική υπόθεση Η0στ γίνεται αποδεκτή, καθώς στα διαστήματα 

(0,+1) και (0,+1) το z δεν ξεπερνάει την κρίσιμη τιμή. Όμως, η μηδενική υπόθεση Η0η 

απορρίπτεται, καθώς στα διαστήματα (-20,-1) και (-10,-1) η τιμή του z ξεπερνάει την 

κρίσιμη τιμή.  

        Από τους δύο ελέγχους που διενεργήσαμε για τις πωλήσεις μετοχών από υπόχρεα 

πρόσωπα, καταλήξαμε σε κοινή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για τα διαστήματα (-

20,-1), (-10,-1) και (0,+10). Συγκεκριμένα, απορρίψαμε τις μηδενικές υποθέσεις Η0β 

και Η0η και στις δύο περιπτώσεις. Για το διάστημα (0,+20), ο μη παραμετρικός έλεγχος 

δεν επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα του παραμετρικού. Στα γραφήματα 6.1 και 6.2 

παρουσιάζονται διαγραμματικά οι μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις και οι 

μέσες ημερήσιες μη κανονικές αποδόσεις για τα διαστήματα (-20,0), (0,+20) πριν και 

μετά τις συναλλαγές αντίστοιχα. 

    Στα γραφήματα 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις 

για τις ανακοινώσεις αγορών και τις πωλήσεων αντίστοιχα για όλες τις εταιρείες του 

δείγματος. Στους κάθετους άξονες αναφέρεται το ύψος των αθροιστικών μη κανονικών 

αποδόσεων και στους οριζόντιους ο χρόνος των ανακοινώσεων στο διάστημα 2007-2013. 

Φαίνεται ότι οι ανακοινώσεις των αγορών, καθώς είναι περισσότερες στο διάστημα του 

δείγματος, είναι πιο κοντά η μία στην άλλη σε σχέση με τις πωλήσεις. Επίσης, είναι 

φανερό ότι  το υποδιάστημα 2007-2010 οι ανακοινώσεις συναλλαγών υπόχρεων 

προσώπων παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα. 
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Γράφημα 6.1: Μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις CAAR για διαστήματα πριν και μετά τις ανακοινώσεις αγορών με 
αφετηρία τη στιγμή 0 και ημερήσιες μη κανονικές αποδόσεις AAR 

 

 

Γράφημα 6.2: Μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις CAAR για διαστήματα πριν και μετά τις ανακοινώσεις πωλήσεων με  
αφετηρία τη στιγμή 0 και ημερήσιες μη κανονικές αποδόσεις AAR 
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Γράφημα 6.3: Μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CARs αγορών στα διαστήματα μετά την εκτέλεση των 
συναλλαγών 
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Γράφημα 6.4: Μη κανονικές αθροιστικές αποδόσεις CARs πωλήσεων στα διαστήματα μετά την εκτέλεση των 
συναλλαγών 
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6.2.  Αποτελέσματα Διαστρωματικής παλινδρόμησης 

  Στους παρακάτω πίνακες 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά των 

ανεξάρτητων μεταβλητών των παλινδρομήσεων για τις αγορές και τις πωλήσεις 

αντίστοιχα: 

 Πίνακας 6.3: Περιγραφική Στατιστική  Ανεξάρτητων Μεταβλητών OLS Παλινδρόμησης Δείγματος Αγορών 

 

Πίνακας 6.4: Περιγραφική Στατιστική  Ανεξάρτητων Μεταβλητών OLS Παλινδρόμησης Δείγματος Πωλήσεων 

 

   Από τους πίνακες 6.3 και 6.4 φαίνεται ότι ποσοστιαία οι συναλλαγές αγορών 

εκτελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από μέλη Δ.Σ. από ότι οι συναλλαγές των πωλήσεων. 

Το μέσο ύψος των συναλλαγών σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση είναι μεγαλύτερο στην 

περίπτωση των πωλήσεων από ότι είναι στις αγορές. Η μέση ιδιοκτησιακή συγκέντρωση 

είναι υψηλότερη στις αγορές από ότι είναι στις πωλήσεις. Στο ίδιο μοτίβο, η άσκηση του 

ελέγχου μέσω της κατοχής από  τον μεγαλύτερο μέτοχο της θέσης του διευθύνοντα 

συμβούλου είναι κατά μέσο όρο υψηλότερη στο δείγμα των αγορών. Όλες οι μεταβλητές 

 CEO MEMBER NONE_EXEC TRANSACT CEO_BLOCK C1 C5 LNME LNBTM LNATB 

Mean 0.7028 0.9317 0.1426 0.0009 0.7410 0.4301 0.7347 17.2997 -0.2554 0.6222 

Std. Dev. 0.4575 0.2525 0.3500 0.0027 0.4385 0.1930 0.1128 1.3211 0.9326 0.4061 

Skewness -0.8875 -3.4235 2.0446 10.0028 -1.1000 -0.1851 -0.4392 1.2889 -1.3600 1.3494 

Kurtosis 1.7877 12.7203 5.1804 137.1386 2.2101 1.7250 3.1836 4.6851 7.5964 4.7353 

Jarque-Bera 95.87 2933.35 445.61 381663.00 113.38 36.57 16.70 196.79 591.90 213.61 

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 

Sum 350.00 464.00 71.00 0.4476 369.00 214.17 365.89 8615.25 -127.18 309.85 

Sum Sq. Dev. 104.0161 31.6787 60.8775 0.0035 95.5843 18.5110 6.3256 867.4356 432.2853 81.9781 

Observ. 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 

 
CEO MEMBER NONE_EXEC TRANSACT CEO_BLOCK C1 C5 LNME LNBTM LNATB 

Mean 0.3333 0.8841 0.1087 0.0027 0.5580 0.3922 0.6392 19.1954 -0.9095 0.6664 

Std. Dev. 0.4731 0.3213 0.3124 0.0078 0.4984 0.1983 0.1780 2.0098 0.9560 0.3874 

Skewness 0.7071 -2.3992 2.5143 7.8191 -0.2335 0.3512 0.1336 -0.0886 0.4655 2.0023 

Kurtosis 1.5000 6.7561 7.3220 75.5010 1.0545 1.4798 1.3062 1.2379 2.6263 13.6120 

Jarque-
Bera 

24.43 213.51 252.81 31630.45 23.01 16.12 16.90 18.03 5.78 739.73 

Probability 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0001 0.0554 0.0000 

Sum 46.00 122.00 15.00 0.37 77.00 54.12 88.20 2648.96 -125.50 91.96 

Sum Sq. 

Dev. 
30.6667 14.1449 13.3696 0.0084 34.0362 5.3861 4.3428 553.3601 125.2144 20.5637 

Observ. 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 
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των συναλλαγών και τις εταιρικής διακυβέρνησης δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή.  

   

 

 

Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα ανάλυσης OLS Παλινδρόμησης 

 

Αγορές  Πωλήσεις 

Εξαρτημένη  
Μεταβλητή 

CAR 
(-2,0) 

CAR 
(-1,0) 

CAR 
(0,+1) 

CAR 
(0,+2) 

CAR 
(0,+10) 

CAR 
(0,+20) 

 CAR 
(-2,0) 

CAR 
(-1,0) 

CAR 
(0,+1) 

CAR 
(0,+2) 

CAR  
 (0,+10) 

CAR 
(0,+20) 

       
       

Constant -0.034 -0.012 0.072* 0.124** 0.375*** 0.432***  0.044 0.048 0.056 0.106 -0.028 -0.352* 
t-statistic -0.602 -0.276 1.759 2.368 4.115 3.591  0.483 0.590 0.656 1.015 -0.167 -1.667 

       
       

CEO 0.003 -0.003 0.008 0.006 0.043*** 0.042**  0.004 0.014 -0.007 0.002 0.004 0.020 
t-statistic 0.259 -0.465 1.048 0.622 2.624 1.943  0.440 1.622 -0.826 0.188 0.227 0.918 

       
       

MEMBER 0.004 0.010 -0.006 -0.013 -0.059*** -0.057**  0.018* 0.015 0.015 0.012 0.004 0.012 
t-statistic 0.401 1.044 -0.694 -1.133 -2.903 -2.143  1.730 1.585 1.522 0.989 0.181 0.501 

       
       

NONE_EXEC 0.018 0.016* 0.020** 0.017 0.015 0.028  -0.017* -0.011 -0.016* -0.020* -0.017 -0.053** 
t-statistic 1.576 1.909 2.446 1.577 0.847 1.157  -1.772 -1.240 -1.696 -1.809 -0.916 -2.338 

       
       

CEO_BLOCK 0.021** 0.020*** 0.005 0.005 -0.033** -0.016  -0.026** -0.026*** -0.007 -0.011 0.036* 0.007 
t-statistic 2.107 2.729 0.681 0.594 -2.086 -0.784  -2.604 -2.961 -0.704 -0.998 1.949 0.306 

       
       

TRANSACT 1.843** 1.109 0.716 2.200*** 5.388*** 5.722***  -0.085 -0.063 -0.246 0.311 -0.661 -2.347*** 
t-statistic 2.034 1.622 1.073 2.599 3.655 2.937  -0.243 -0.202 -0.752 0.773 -1.020 -2.891 

       
       

C1 0.022 0.020* 0.005 -0.002 -0.022 -0.004  0.063* 0.009 -0.011 -0.050 -0.158** 0.074 
t-statistic 1.497 1.783 0.451 -0.131 -0.905 -0.130  1.703 0.284 -0.321 -1.173 -2.287 0.855 

       
       

C5 -0.011 -0.015 -0.023 -0.021 -0.137*** -0.159***  -0.015 0.047 0.055 0.078* 0.186*** 0.239*** 
t-statistic -0.509 -0.890 -1.390 -1.039 -3.661 -3.336  -0.393 1.405 1.560 1.793 2.659 2.717 

       
       

LNME -0.001 -0.001 -0.004** -0.007*** -0.014*** -0.018***  -0.004 -0.005 -0.005 -0.008 -0.001 0.007 
t-statistics -0.244 -0.697 -2.138 -2.755 -3.158 -3.314  -1.053 -1.407 -1.303 -1.617 -0.150 0.785 

       
       

LNBTM -0.007** -0.006*** -0.006** -0.011*** -0.008* -0.017**  0.000 -0.002 -0.011** -0.016*** -0.026*** -0.016 
t-statistic -2.411 -2.702 -2.423 -3.804 -1.652 -2.725  0.023 -0.537 -2.332 -2.731 -2.786 -1.359 

       
       

LNATB 0.023*** 0.016*** 0.003 0.006 -0.017 -0.007  0.033*** 0.029*** -0.002 -0.004 -0.055*** 0.030 
t-statistic 3.113 2.883 0.620 0.859 -1.432 -0.446  3.775 3.671 -0.254 -0.424 -3.341 1.479 

       
       

R2 5.30% 6.30% 3.50% 5.30% 9.20% 7.40%  19.20% 22.10% 13.90% 16.30% 18.00% 23.30% 
Adjusted R2 3.40% 4.40% 1.50% 3.30% 7.40% 5.50%  12.80% 13.90% 7.10% 9.70% 11.60% 17.30% 
Ν 498 498 498 498 498 498  138 138 138 138 138 138 
DW 1.721 1.885 1.903 1.617 1.461 1.196  1.710 1.668 1.835 1.815 1.470 1.501 
Max VIF 3.907 3.907 3.907 3.907 3.907 3.907  10.718 10.718 10.718 10.718 10.718 10.718 
Avg VIF 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153  4.184 4.184 4.184 4.184 4.184 4.184 
B.P.G.  test 7.369 5.476 9.091 8.920 4.314 8.124  1.741 1.655 1.350 2.412 0.918 1.670 
F-statistic 2.726 3.264 1.743 2.708 4.943 3.881  3.009 3.594 2.047 2.474 2.795 3.877 

Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαστρωματικής OLS παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τις αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις CARs στα διαστήματα 

μετά την εκτέλεση των συναλλαγών και ανεξάρτητες μεταβλητές  χαρακτηριστικά των συναλλαγών, χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικά χαρακτηριστικά. 

Χωρίζεται σε δύο υποπίνακες για τις αγορές μετοχών και τις πωλήσεις μετοχών. Το Ν αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παρατηρήσεων του δείγματος, το DW αντιπροσωπεύει την 

στατιστική Durbin Watson1 για τον έλεγχο ύπαρξης αυτοσυσχέτισης,  το VIF2 την στατιστική για τον έλεγχο πολυσυγγραμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και το 

test B.P.G.3 είναι η στατιστική του ελέγχου για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Τα σύμβολα *,** και *** υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδα 

σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
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   Στον παραπάνω πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα OLS παλινδρόμησης της 

εξίσωσης (11) που αναλύει την επίδραση που ασκούν διάφορα χαρακτηριστικά των 

συναλλαγών υπόχρεων προσώπων και των εταιρειών στις μη κανονικές αθροιστικές 

αποδόσεις CARs. Στο δείγμα των πωλήσεων οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν τα 

CARs κατά σειρά (0,+20), (-1,0), (-2,0), (0,+10), (0,+2) και (0,+1) σε βαθμό 23.30%, 

22.10%, 19.20%, 18.00%, 16.30% και 13.90%  αντίστοιχα (συντελεστές προσδιορισμού 

R
2
). Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο δίνει καλύτερα αποτελέσματα στα μεγάλα διαστήματα 

μετά τις ανακοινώσεις και στα μικρά διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις. Στο δείγμα των 

αγορών οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν τα CARs κατά σειρά (0,+10), (0,+20), (-

1,0),  (-2,0), (0,+2) και (0,+1) σε βαθμό 23.30%, 22.10%, 19.20%, 18.00%, 16.30% και 

13.90% αντίστοιχα. Εδώ φαίνεται ότι το μοντέλο εξηγεί καλύτερα τα CARs στα μεγάλα 

διαστήματα μετά τις ανακοινώσεις. Οι εξισώσεις και για τις αγορές και για τις πωλήσεις 

είναι στο σύνολό τους στατιστικά σημαντικές καθώς η τιμές τις στατιστικής F ξεπερνούν 

την κρίσιμη τιμή.  

   Από τις εταιρικές μεταβλητές ελέγχου (control variables) οι LNME και LNBTM για τις 

αγορές και για τις πωλήσεις έχουν αρνητική επίδραση στα CARs. Η LNME έχει 

αρνητική επίδραση στα διαστήματα μετά τις ανακοινώσεις για τις αγορές, με την 

επίδρασή της να είναι πιο ισχυρή στο διάστημα (0,+20), ενώ στις πωλήσεις δεν έχει 

καμία επίδραση. Η μεταβλητή LNΒΤΜ έχει αρνητική επίδραση στις αγορές για όλα τα 

διαστήματα και στις πωλήσεις αρνητική επίδραση για τα διαστήματα (0,+1), (0,+2), 

(0,+10),  με την επίδρασή της να είναι πιο ισχυρή στο διάστημα (0,+20) για τις αγορές 

και (0,+10) για τις πωλήσεις.   Η μεταβλητή LNATB έχει θετική επίδραση στο δείγμα 

των αγορών στα μικρά διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις, θετική επίδραση στο δείγμα 

των πωλήσεων στα μικρά διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις και αρνητική επίδραση -

0.055 για τις  πωλήσεις στο διάστημα (0,+10). Φαίνεται ότι το μέγεθος των εταιρειών σε 

όρους κεφαλαιοποίησης επηρεάζει αρνητικά τα CARs όταν γίνονται συναλλαγές 

αγορών. Επίσης, η χαμηλότερη αποτίμηση των εταιρειών σε όρους λογιστικής αξίας 

προς χρηματιστηριακή αξία (υποτιμημένες) επηρεάζει αρνητικά τα CARs και για 

συναλλαγές αγορών αλλά και για συναλλαγές πωλήσεων. Τέλος, η αυξημένη μόχλευση 

επιδρά θετικά στα CARs στα διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις για όλες τις συναλλαγές, 

αλλά μετά τις ανακοινώσεις των πωλήσεων έχει αρνητική επίδραση.  
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   Η μεταβλητή του ύψους των συναλλαγών TRANSACT έχει θετική επίδραση στα 

CARs στο δείγμα των αγορών και αρνητική επίδραση στο δείγμα των πωλήσεων.  Στο 

δείγμα των πωλήσεων μόνο στο μεγάλο διάστημα (0,+20) παρατηρείται αρνητική 

επίδραση. Στο δείγμα των αγορών για τα διαστήματα μετά τις ανακοινώσεις (0,+2), 

(0,+10) και (0,+20) παρατηρείται θετική επίδραση. Στο διάστημα (-2,0) για τις αγορές , 

καθώς οι συναλλαγές εκτελούνται 2 ημέρες πριν τις ανακοινώσεις , η θετική επίδραση 

που παρατηρείται είναι πιθανό να οφείλεται στις συναλλαγές αυτές καθαυτές λόγω 

χαμηλής εμπορευσιμότητας των μετοχών.  

   Για την συγκέντρωση ιδιοκτησίας, στα διαστήματα μετά τις ανακοινώσεις το ποσοστό 

του μεγαλύτερου μετόχου  C1 δεν έχει καμία επίδραση στα CARs στο δείγμα των 

αγορών και αρνητική επίδραση στα CARs στο δείγμα των πωλήσεων. Στις  πωλήσεις η 

αρνητική επίδραση (-0.158) παρουσιάζεται μόνο στο διάστημα (0,+10). Το ποσοστό 

ιδιοκτησίας των 5 μεγαλύτερων μετόχων C5 παρουσιάζεται να έχει αρνητική επίδραση 

στο δείγμα των αγορών στα διαστήματα (0,+10), (0,+20) και θετική επίδραση στο δείγμα 

των πωλήσεων στα διαστήματα (0,+2), (0,+10), (0,+20). Στις αγορές η αρνητική 

επίδραση είναι -0.137 και -0.159 αντίστοιχα, ενώ στις πωλήσεις +0.078, +0.186 και 

+0.239.  

    Η κάλυψη της θέσης του διευθύνοντα συμβούλου από τον μεγαλύτερο μέτοχο 

CEO_BLOCK για τα διαστήματα μετά τις ανακοινώσεις επηρεάζει τα CARs θετικά στο 

δείγμα των πωλήσεων και αρνητικά στο δείγμα των αγορών μόνο στα διαστήματα 

(0,+10) -0.033 και +0.036 αντίστοιχα.  

   Για τα πρόσωπα που εκτελούν τις συναλλαγές, όταν οι αγορές γίνονται από 

διευθύνοντες συμβούλους CEO, τα CARs επηρεάζονται θετικά στα διαστήματα (0,+10), 

(0,+20)  +0.043 και +0.042 αντίστοιχα. Όταν οι αγορές γίνονται από μέλη Δ.Σ. 

MEMBER,  τα CARs επηρεάζονται αρνητικά στα διαστήματα (0,+10), (0,+20) -0.059 

και -0.057 αντίστοιχα. Οι αγορές από μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. NONE_EXEC 

επηρεάζουν θετικά τα CARs στο διάστημα (0,+1) κοντά στην ανακοίνωση των αγορών 

κατά +0.020. Οι πωλήσεις από μέλη Δ.Σ. MEMBER δεν ασκούν καμία επίδραση στα 

μετά των ανακοινώσεων CARs. Οι πωλήσεις από διευθύνοντες συμβούλους CEO δεν 

επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τα CARs. Τα CARs των πωλήσεων μετά τις 
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ανακοινώσεις επηρεάζονται αρνητικά μόνο από όταν ο πρόσωπο που εκτελεί τις 

συναλλαγές είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. NONE_EXEC στα διαστήματα (0,+1) 

(0,+2) και (0,+20) κατά -0.016, -0.020  και -0.053 αντίστοιχα. 

   Παρατηρούμε ότι, εκτός από τις μεταβλητές ελέγχου LNBTM και LNATB που είναι 

λογικό να επηρεάζουν τις αποδόσεις σε όλα τα διαστήματα, κάποιες από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές τις οποίες ερευνούμε παρουσιάζονται να έχουν επίδραση στα CARs στα 

διαστήματα (-2,0), (-1,0) πριν τις ανακοινώσεις των εταιρειών. Συγκεκριμένα, στις 

συναλλαγές των αγορών οι μεταβλητές NONE_EXEC, CEO_BLOCK, TRANSACT και 

C1 επηρεάζουν τα CARs σε διαστήματα πριν τις ανακοινώσεις. Ακόμα, στις συναλλαγές 

των πωλήσεων οι μεταβλητές MEMBER, NONE_EXEC, CEO_BLOCK και C1 

επηρεάζουν με αντιστοίχως τα CARs. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους, 

όπως χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών, χρονικά κοντινές συναλλαγές, τακτική 

συναλλαγών υπόχρεων προσώπων κ.λπ. και παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς τα 

διαστήματα αυτά αφορούν χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι συναλλαγές έχουν 

εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί. Όμως, επειδή τα CARs υπολογίζονται με βάση 

την ημερομηνία ανακοίνωσης ως στιγμή 0 και τα διαστήματα αυτά αφορούν 

προγενέστερους χρόνους, δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε σχέση αιτιότητας (causality - 

Gujarati,  2004) από τις μεταβλητές αυτές προς τα CARs. 

   Έχουμε προβεί σε διάφορους ελέγχους ανθεκτικότητας (robustness) του μοντέλου μας. 

Από αυτούς προκύπτει ότι στο δείγμα των συναλλαγών αγορών παρατηρείται η 

παρουσία ετεροσκεδαστικότητας (heteroscedasticity) σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα 

διαστήματα και θετικής αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) στα διαστήματα (-2,0), (0,+2), 

(0,+10), (0,+20). Στο δείγμα των συναλλαγών πωλήσεων ετεροσκεδαστικότητα 

παρατηρείται μόνο στο διάστημα (0,+2) και αυτοσυσχέτιση σε κανένα διάστημα. Η 

ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να είναι προϊόν της παρουσίας διαστρωματικών στοιχείων 

στο δείγμα (Gujarati,  2004). Από την άλλη πλευρά, η αυτοσυσχέτιση μπορεί να 

οφείλεται σε χρονικά διαδοχικές παρατηρήσεις χρονολογικών σειρών ίδιων εταιρειών ή 

επειδή οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες (non stationary). Τέλος, από τον έλεγχο για την 

παρουσία πολυσυγγραμικότητας (multicollinearity) φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάλογο 

ζήτημα και στα δύο δείγματα. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1.Σύνοψη  

   Στην ανάλυσή μας προβήκαμε αρχικά στη διενέργεια μελέτης επιχειρηματικών 

γεγονότων (event study) για τις αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις στα διαστήματα 

γύρω από συναλλαγές υπόχρεων προσώπων και στη συνέχεια αναλύσαμε την εξάρτηση 

των αθροιστικών μη κανονικών αποδόσεων από μεταβλητές εταιρικών χαρακτηριστικών, 

χαρακτηριστικών των συναλλαγών και χαρακτηριστικών των υπόχρεων προσώπων. Στις 

παραπάνω μεταβλητές, εκτός από ποσοτικές λογιστικές μεταβλητές συμπεριλάβαμε και 

ποιοτικές μεταβλητές εταιρικής διακυβέρνησης. Ερευνούμε τα διαστήματα λίγο πριν τις 

ανακοινώσεις των συναλλαγών και μετά τις ανακοινώσεις των συναλλαγών, κατά τα 

οποία οι συναλλαγές έχουν εκτελεσθεί. 

   Στην πρώτη φάση του event study δεν βρήκαμε ισχυρά στοιχεία για το ότι οι αγορές 

μετοχών από υπόχρεα πρόσωπα επηρεάζουν τις αποδόσεις. Εκτός από το εύρημα ότι 

κατά τα διαστήματα των συμβάντων η αγορά στο σύνολό της ήταν πτωτική, δεν βρήκαμε 

στοιχεία επιβεβαιωμένα και από τους δύο ελέγχους (παραμετρικό και μη παραμετρικό) 

ότι οι αποδόσεις του κλάδου επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα ισχυρής ή ημι-ισχυρής 

μορφής στις συναλλαγές των αγορών. Επίσης, δεν βρήκαμε επιβεβαιωμένα και από τους 

δύο ελέγχους στοιχεία ότι οι κάτοχοι εσωτερικής πληροφόρησης αγοράζουν σε στιγμές 

που η αγορά παρουσιάζει πτωτική τάση. Τα αποτελέσματά μας για τις συναλλαγές 

αγορών έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των των Leledakis et al (2010), Bajo και 

Petracci (2006), Dickgiesser και Kaserer (2009) για την επίδρασή τους στις αποδόσεις, 

καθώς και των Leledakis et al (2010),  Fidrmuc et al (2006) για την  ύπαρξη 

αποτελεσματικότητας και των οι Lakonishok και Lee (2001) για την δράση των 

προσώπων ενάντια στην τάση της αγοράς.  

   Αντιθέτως, στην περίπτωση των συναλλαγών πωλήσεων βρίσκουμε ότι η αγορά 

αντιδρά αρνητικά στις ανακοινώσεις πωλήσεων, όχι άμεσα αλλά μετά από ημέρες. 

Επίσης, βρίσκουμε ότι οι υπόχρεοι προβαίνουν σε πωλήσεις σε περιόδους που η αγορά 

παρουσιάζει ανοδική τάση. Τα αποτελέσματά μας για τις συναλλαγές πωλήσεων 

συμφωνούν με τα ευρήματα των Leledakis et al (2010), Bajo και Petracci (2006), 

Dickgiesser και Kaserer (2009)  για την αντίδραση της αγοράς και των Lakonishok και 
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Lee (2001) για την δράση των υπόχρεων προσώπων ενάντια στην τάση της αγοράς. Δεν 

επιβεβαιώνουμε τα ευρήματα των Roddenberry και Bacon (2011) για ύπαρξη 

αποτελεσματικότητας στην αντίδραση της αγοράς σε μικρά διαστήματα γύρω από τις 

πωλήσεις.  Τέλος, δεν επιβεβαιώνουμε τα ευρήματα των Fidrmuc et al (2006) καθώς οι 

πωλήσεις δείχνουν να έχουν μεγαλύτερο πληροφοριακό περιεχόμενο από τις αγορές. 

    Συνοψίζοντας, στην περίπτωση των πωλήσεων παρατηρούμε το μοτίβο του χρονισμού 

των συναλλαγών (market timing) από υπόχρεα πρόσωπα (Lakonishok και Lee, 2001)  , 

κατά το οποίο οι πωλήσεις εκτελούνται σε διαστήματα κατά τα οποία οι τιμές των 

μετοχών έχουν αυξηθεί και μετά την εκτέλεση αυτών παρατηρούνται αρνητικές μη 

κανονικές αποδόσεις (βλ. Γράφημα: 6.1 και 6.2).  Αντίθετα, για τις ανακοινώσεις 

αγορών, οι έλεγχοι δεν μας δίνουν διαστήματα κατά τα οποία επιβεβαιώνεται αντίδραση 

στις συναλλαγές. 

   Στην εξειδίκευση τις ανάλυσής μας για τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις αθροιστικές 

μη κανονικές αποδόσεις βρίσκουμε ότι η κατηγορία στην οποία ανήκει το υπόχρεο 

πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τις συναλλαγές, επηρεάζει τις αποδόσεις. Στις ανακοινώσεις 

αγορών από υπόχρεα πρόσωπα οι αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις είναι αυξημένες 

εάν το υπόχρεο πρόσωπο είναι διευθύνων σύμβουλος στα μεγάλα διαστήματα και εάν 

είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. στο διάστημα μίας ημέρας μετά την συναλλαγή. Η  

μείωση στις μη κανονικές αποδόσεις , που φαίνεται να υπάρχει όταν το υπόχρεο 

πρόσωπο είναι μέλος Δ.Σ., προσδίδει θετικό πρόσημο (αύξηση) στην επήρεια της 

εναλλακτικής μεταβλητής του διευθυντικού στελέχους μη μέλους Δ.Σ.. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα των Dickgiesser και Kaserer (2009) και Gregory et al 

(2009), καθώς το υπόχρεο πρόσωπο επηρεάζει τις μη κανονικές αποδόσεις, αλλά δεν 

υπάρχει σύγκλιση για την κατεύθυνση κατά την οποία οι μη κανονικές αποδόσεις 

επηρεάζονται.  Επίσης, τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με την θεωρία, καθώς οι 

επενδυτές δείχνουν να λαμβάνουν υπόψη το πληροφοριακό πλεονέκτημα των 

εκτελεστικών στελεχών, όπως ο διευθύνων σύμβουλος (Fidrmuc et al, 2006) .  Για τις 

ανακοινώσεις πωλήσεων όμως, οι μη κανονικές αποδόσεις επηρεάζονται αρνητικά και 

παρατηρούνται μειωμένες, μόνο όταν το υπόχρεο πρόσωπο έχει την ιδιότητα του μη 
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εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

των Gregory et al (2009). 

    Σε ότι αφορά τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και ελέγχου στην περίπτωση των 

ανακοινώσεων αγορών, μόνο η κάλυψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου από τον 

μεγαλύτερο μέτοχο επηρεάζει αρνητικά τις μη κανονικές αποδόσεις σε μεγάλο διάστημα 

μετά τις ανακοινώσεις και σε μικρό βαθμό. Αυτό πιθανόν να δείχνει ότι οι επενδυτές 

αξιολογούν αρνητικά την μεγάλη συγκέντρωση ελέγχου στα χέρια του κύριου μετόχου 

και είναι αντίθετο με τα ευρήματα των Adams et al (2005). Τα  ευρήματα των Adams et 

al (2005) επιβεβαιώνονται σε μικρό βαθμό από το θετικό πρόσημο στην περίπτωση των 

ανακοινώσεων πωλήσεων όπου η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και ελέγχου σε ένα πρόσωπο 

δείχνει να επιδρά θετικά στις αποδόσεις σε μεγάλο διάστημα μετά τις ανακοινώσεις.  

   Η συγκέντρωση ιδιοκτησίας στα χέρια του μεγαλύτερου μετόχου δεν δείχνει να 

επηρεάζει τις μη κανονικές αποδόσεις σε ανακοινώσεις αγορών. Ακόμα, η συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας στα χέρια των 5 μεγαλύτερων μετόχων παρατηρείται να επιδρά αρνητικά 

στις μη κανονικές αποδόσεις σε μεγάλα διαστήματα και είναι ισχυρά στατιστικά 

σημαντική. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τους Wruck και Hopper (1989) και 

τους Alimehmeti και Paletta (2012). Το αρνητικό πρόσημο στην επίδραση της 

συγκέντρωσης ιδιοκτησίας από τους 5 μεγαλύτερους μετόχους σημαίνει ότι, σε εταιρείες 

με μεγαλύτερη συγκέντρωση ιδιοκτησίας στους 5 μεγαλύτερους μετόχους, όταν 

αγοράζονται μετοχές από υπόχρεα πρόσωπα, οι μη κανονικές αποδόσεις είναι μειωμένες 

σε σχέση με εταιρείες με χαμηλότερη συγκέντρωση ιδιοκτησίας. Το αντίθετο συμβαίνει 

στην περίπτωση των πωλήσεων από υπόχρεα πρόσωπα, όπου στα μεγάλα διαστήματα η 

συγκέντρωση ιδιοκτησίας από τους 5 μεγαλύτερους μετόχους έχει ισχυρή θετική 

επίδραση στις μη κανονικές αποδόσεις. Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου σε ένα από αυτά τα διαστήματα επηρεάζει αρνητικά τις 

μη κανονικές αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπόχρεα πρόσωπα πωλούν μετοχές, οι 

μη κανονικές αποδόσεις για εταιρείες με μεγάλη ιδιοκτησιακή συγκέντρωση του 

μεγαλομετόχου είναι μειωμένες σε σχέση με εταιρείες με μικρότερη συγκέντρωση και 

για εταιρείες με μεγάλη ιδιοκτησιακή συγκέντρωση των 5 μεγαλύτερων μετόχων οι μη 

κανονικές αποδόσεις είναι αυξημένες. Σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές δείχνουν να 
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αξιολογούν θετικά την παρουσία περισσότερων μετόχων που μπορούν να ασκήσουν 

έλεγχο και αρνητικά την δυνατότητα των κυρίων μεγαλομετόχων να έχουν περισσότερα 

δικαιώματα ελέγχου στις εταιρείες. Το πρόσημο της επίδρασης της διασποράς 

ιδιοκτησίας από περισσότερους μετόχους στις μη κανονικές αποδόσεις είναι μη συμβατή 

με τα ευρήματα των Leledakis et al (2010), Betzer και Theissen (2009).  

    Το ύψος των συναλλαγών υπόχρεων προσώπων παρατηρείται να επηρεάζει τις μη 

κανονικές αποδόσεις περισσότερο στις ανακοινώσεις αγορών από ότι στις ανακοινώσεις 

πωλήσεων. Η κατεύθυνση της επίδρασης είναι αρνητική για τις πωλήσεις και θετική για 

τις αγορές. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τους Dickgiesser και Kaserer (2009), 

καθώς οι μεγαλύτερες συναλλαγές προκαλούν και μεγαλύτερες μη κανονικές αποδόσεις 

μετά την ανακοίνωση των συναλλαγών. Το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας 

επηρεάζει τις μη κανονικές αποδόσεις μόνο στην περίπτωση των ανακοινώσεων αγορών. 

Η επίδρασή του είναι αρνητική, καθώς φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών, οι μη κανονικές αποδόσεις μετά από ανακοινώσεις 

αγορών μειώνονται. Αυτό σημαίνει ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο αγορών μετοχών 

μεγάλων εταιρειών είναι μειωμένο. Το αρνητικό πρόσημο επιβεβαιώνει τα ευρήματα των 

Dickgiesser και Kaserer (2009) και των Fama και French (1992). Σε όρους αποτίμησης 

book-to-market και για τις ανακοινώσεις αγορών αλλά και για τις ανακοινώσεις 

πωλήσεων οι μη κανονικές αποδόσεις επηρεάζονται αρνητικά όσο πιο υποτιμημένη 

(υψηλή αξία ισολογισμού σε σχέση με την χρηματιστηριακή αξία) είναι μία μετοχή σε 

αντίθεση με τους Fama και French (1992) που βρίσκουν ότι οι χαμηλές αποτιμήσεις 

σχετίζονται θετικά με τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών και των Dickgiesser και 

Kaserer (2009) που βρίσκουν ότι οι υψηλές αποτιμήσεις σχετίζονται αρνητικά με τις 

μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών μετά από ανακοινώσεις αγορών και θετικά μετά από 

ανακοινώσεις πωλήσεων. Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 

οι επενδυτές αξιολογούν τα γεγονότα υπό το πρίσμα του αυξημένου ρίσκου των χαμηλών 

αποτιμήσεων και όχι υπό την οπτική της επενδυτικής ευκαιρίας. Τέλος, η αυξημένη 

χρηματοοικονομική μόχλευση δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στις μη κανονικές 

αποδόσεις αγορών, παρά μόνο σε μεγάλο διάστημα μετά από ανακοινώσεις πωλήσεων. 

Φαίνεται ότι οι επενδυτές δεν εκλαμβάνουν τον αυξημένο δανεισμό ως μηχανισμό 
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πειθάρχησης των στελεχών, αλλά ως παράγοντα αύξησης του ρίσκου επένδυσης στις 

εταιρείες.  

7.2. Έλεγχοι Ανθεκτικότητας 

   Κατά την εκπόνηση του event study διενεργήσαμε 2 τύπους ελέγχων, έναν 

παραμετρικό και έναν μη παραμετρικό. Για να αποφύγουμε την στήριξή μας σε μη 

αξιόπιστες μέσες αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις, λόγω πολύ υψηλών ημερήσιων 

μη κανονικών αποδόσεων, σε ένα κλάδο όπου οι τιμές είναι χαμηλές και έτσι η ημερήσια 

ποσοστιαία μεταβλητότητα είναι υψηλή, εισάγαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο, ο οποίος 

για την εξαγωγή αποτελεσμάτων στηρίζεται στην κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) των 

αθροιστικών μη κανονικών αποδόσεων, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα 

του παραμετρικού ελέγχου. Παρόλα αυτά, τα στελέχη συνηθίζουν να εκτελούν 

συναλλαγές σε κοντινά διαδοχικά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα η αντίδραση που 

προκαλείται από ένα γεγονότος να ενσωματώνει την αντίδραση που προκαλείται από ένα 

άλλο και το αντίστροφο. Η ενσωματώσεις αυτές (event clustering) μπορεί να οδηγούν 

σύμφωνα με τους Leledakis et al (2010) σε μεροληπτικούς συντελεστές αθροιστικών μη 

κανονικών αποδόσεων ιδιαίτερα στα μεγάλα διαστήματα γεγονότων. Το ζήτημα έχει 

αναφερθεί ελάχιστα στην αρθρογραφία και ελάχιστοι ασχολούνται με αυτό. Μόνο οι 

Fidrmuc et al. (2006) αναφέρονται εκτενώς, τονίζοντας ότι οι ενσωματώσεις αυτές 

αποτελούν πρόβλημα μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρείες 

υπερεκπροσωπούνται στο δείγμα. Θα ήταν αδύνατος ο σχηματισμός του δείγματος της 

εργασίας χωρίς την παρουσία event clustering, καθώς στον συγκεκριμένο κλάδο ο 

αριθμός των εταιρειών είναι μικρός, το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η 

έρευνα είναι περιορισμένο και πολλές οι ανακοινώσεις συναλλαγών αγορών και 

πωλήσεων από εταιρείες είναι σε χρονική απόσταση μεταξύ τους μικρότερη των 40 

ημερών (διάστημα συμβάντος)  συνεδριάσεων του Χ.Α.Α.. 

   Στις OLS παλινδρομήσεις από τους έλεγχους τους οποίους κάναμε προέκυψε ότι στις 

εξισώσεις των συναλλαγών αγορών υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity) 

με βάση τον έλεγχο Breusch–Pagan–Godfrey (1978) και αυτοσυσχέτιση (autocorrelation 

or serial correlation) με βάση τον έλεγχο Durbin-Watson (1951). Η ετεροσκεδαστικότητα 

σύμφωνα με τον Gujarati (2004), είναι συχνό φαινόμενο σε δείγματα όπου 
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περιλαμβάνονται διαστρωματικές παρατηρήσεις, καθώς είναι φυσιολογικό τα κατάλοιπα 

να μην έχουν σταθερή διακύμανση όταν στο δείγμα συμμετέχουν εταιρίες με 

διαφορετικά μεγέθη, αποτιμήσεις κ.λπ και οι αντιδράσεις των εξαρτημένων μεταβλητών 

είναι αναμενόμενο να είναι διαφορετικές για κάθε εταιρεία. Από την στιγμή που 

διορθώσαμε και τα ακραία σημεία τα οποία είναι πιθανό να προκαλούν 

ετεροσκεδαστικότητα, η πιθανότητα η ετεροσκεδαστικότητα να οφείλεται στις 

διαστρωματικές παρατηρήσεις αυξάνεται. Όμως στην περίπτωση της αυτοσυσχέτισης, 

δεν είναι αναμενόμενο το μοτίβο των καταλοίπων της μία εταιρείας να συσχετίζεται με 

τα κατάλοιπα μιας άλλης εταιρείας. Έτσι, είναι πιθανό η αυτοσυσχέτιση να οφείλεται 

στην συσχέτιση των καταλοίπων μεταξύ διαδοχικών παρατηρήσεων χρονολογικών 

σειρών. Στο δείγμα των αγορών οι παρατηρήσεις αναφέρονται στο ίδιο χρονικό 

διάστημα με το δείγμα των πωλήσεων, με τη διαφορά ότι οι παρατηρήσεις των αγορών 

είναι πολλές περισσότερες μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς οι εταιρείες 

ανακοινώνουν πολλές περισσότερες ανακοινώσεις συναλλαγών αγορών παρά πωλήσεων. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι την αυτοσυσχέτιση στο δείγμα μας την προκαλούν  

διαδοχικές κοντινές χρονικά παρατηρήσεις εταιρειών οι οποίες ανακοινώνουν πολλές 

συναλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις ετεροσκεδαστικότητας και 

αυτοσυσχέτισης, εάν αυτές αγνοηθούν, είναι πιθανό η στατιστικές με τις οποίες κρίνουμε 

την στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών να είναι υπερεκτιμημένες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι να λύσει όλη την έκταση των οικονομετρικών 

ζητημάτων και για αυτό το λόγο στην μεθοδολογία δεν προχωρήσαμε σε περεταίρω 

μέτρα αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων. Πάντως, για την περίπτωση 

ετεροσκεδαστικότητας επισυνάπτουμε τον πίνακα 7.1 με το διορθωμένο ανθεκτικό στην 

ετεροσκεδαστικότητα μοντέλο του  White (1980) όπου η ετεροσκεδαστικότητα 

λαμβάνεται υπόψη και  οι στατιστικές των συντελεστών είναι διορθωμένες 

(Heteroscedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator). Στον πίνακα 7.1 βλέπουμε 

ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών του αρχικού 

μοντέλου δεν αλλάζουν και η εξαγωγή των συμπερασμάτων δεν επηρεάζεται. 
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Πίνακας 7.1: Διορθωμένα Αποτελέσματα OLS Παλινδρόμησης (White Heteroscedasticity Consistent) 

 

Αγορές  Πωλήσεις 

Εξαρτημένη  
Μεταβλητή 

CAR 
(-2,0) 

CAR 
(-1,0) 

CAR 
(0,+1) 

CAR 
(0,+2) 

CAR 
(0,+10) 

CAR 
(0,+20) 

 CAR 
(-2,0) 

CAR 
(-1,0) 

CAR 
(0,+1) 

CAR 
(0,+2) 

CAR  
 (0,+10) 

CAR 
(0,+20) 

       
       

Constant -0.034 -0.012 0.072 0.124 0.375*** 0.432***  0.044 0.048 0.056 0.106 -0.028 -0.352 
t-statistic -0.392 -0.185 1.207 1.585 3.012 3.021  0.619 0.524 0.676 0.946 -0.146 -1.415 

       
       

CEO 0.003 -0.003 0.008 0.006 0.043** 0.042**  0.004 0.014 -0.007 0.002 0.004 0.020 
t-statistic 0.172 -0.343 0.773 0.432 2.000 1.750  0.376 1.476 -0.768 0.203 0.236 0.770 

       
       

MEMBER 0.004 0.010 -0.006 -0.013 -0.059** -0.057**  0.018* 0.015 0.015 0.012 0.004 0.012 
t-statistic 0.336 0.953 -0.664 -1.014 -2.539 -2.075  1.722 1.077 1.034 0.786 0.145 0.436 

       
       

NONE_EXEC 0.018 0.016* 0.020** 0.017 0.015 0.028  -0.017 -0.011 -0.016** -0.020** -0.017 -0.053* 
t-statistic 1.309 1.856 2.224 1.476 0.828 1.000  -1.581 -1.255 -1.993 -2.380 -0.948 -1.967 

       
       

CEO_BLOCK 0.021 0.020 0.005 0.005 -0.033* -0.016  -0.026** -0.026*** -0.007 -0.011 0.036** 0.007 
t-statistic 1.26 1.554 0.387 0.375 -1.692 -0.735  -2.491 -2.706 -0.698 -1.012 2.002 0.345 

       
       

TRANSACT 1.843* 1.109 0.716 2.200* 5.388** 5.722***  -0.085 -0.063 -0.246 0.311 -0.661* -2.347*** 
t-statistic 1.699 1.418 1.610 1.825 2.548 2.185  -0.414 -0.345 -1.129 1.062 -1.821 -5.754 

       
       

C1 0.022 0.020 0.005 -0.002 -0.022 -0.004  0.063** 0.009 -0.011 -0.050 -0.158* 0.074 
t-statistic 1.365 1.567 0.398 -0.106 -0.773 -0.121  2.343 0.251 -0.220 -0.656 -1.765 1.491 

       
       

C5 -0.011 -0.015 -0.023 -0.021 -0.137*** -0.159***  -0.015 0.047 0.055 0.078 0.186** 0.239*** 
t-statistic -0.389 -0.695 -1.013 -0.791 -3.014 -2.845  -0.457 1.188 1.166 1.187 2.255 2.636 

       
       

LNME -0.001 -0.001 -0.004* -0.007** -0.014** -0.018***  -0.004 -0.005 -0.005 -0.008 -0.001 0.007 
t-statistics -0.174 -0.526 -1.675 -2.079 -2.484 -2.618  -1.465 -1.344 -1.303 -1.347 -0.130 0.664 

       
       

LNBTM -0.007** -0.006** -0.006* -0.011*** -0.008 -0.017*  0.000 -0.002 -0.011 -0.016** -0.026*** -0.016 
t-statistic -1.993 -2.306 -1.907 -2.810 -1.392 -1.912  0.015 -0.333 -1.454 -2.153 -2.641 -1.267 

       
       

LNATB 0.023** 0.016** 0.003 0.006 -0.017 -0.007  0.033*** 0.029*** -0.002 -0.004 -0.055*** 0.030*** 
t-statistic 2.192 1.974 0.406 0.546 -0.959 -0.301  3.405 3.751 -0.216 -0.427 -3.270 2.967 

       
       

R2 5.30% 6.30% 3.50% 5.30% 9.20% 7.40%  19.20% 22.10% 13.90% 16.30% 18.00% 23.30% 
Adjusted R2 3.40% 4.40% 1.50% 3.30% 7.40% 5.50%  12.80% 13.90% 7.10% 9.70% 11.60% 17.30% 
Ν 498 498 498 498 498 498  138 138 138 138 138 138 
F-statistic 2.726 3.264 1.743 2.708 4.943 3.881  3.009 3.594 2.047 2.474 2.795 3.877 
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαστρωματικής OLS παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τις αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις CARs στα διαστήματα 

μετά την εκτέλεση των συναλλαγών και ανεξάρτητες μεταβλητές  χαρακτηριστικά των συναλλαγών, χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικά χαρακτηριστικά. 

Χωρίζεται σε δύο υποπίνακες για τις αγορές μετοχών και τις πωλήσεις μετοχών. Τα σύμβολα *,** και *** υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδα σημαντικότητας 

10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
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7.3. Μελλοντική έρευνα 

   Βρήκαμε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι ανακοινώσεις πωλήσεων επηρεάζουν 

αποδόσεις των μετοχών, ενώ οι ανακοινώσεις αγορών δεν επηρεάζουν. Σε μία 

μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να εξετασθεί ο λόγος για τον οποίο οι πωλήσεις από 

υπόχρεα πρόσωπα έχουν  πληροφοριακό περιεχόμενο, ενώ οι αγορές όχι. Είναι μήπως οι 

αγορές από υπόχρεα πρόσωπα μία πρακτική που σε μία πτωτική αγορά είναι σύνηθες να 

συμβαίνει και έτσι η αγορά δεν τις αξιολογεί; 

   Ακόμα, βρήκαμε αντικρουόμενα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβλητές 

συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και ελέγχου επιδρούν στις αποδόσεις των μετοχών. Μία 

μελέτη γεγονότος που θα αφορούσε μόνο συναλλαγές κατά τις οποίες μέλη των 

διοικήσεων αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά τους στο μετοχικό κεφάλαιο και η 

αναζήτηση του τρόπου που οι αγορές αντιδρούν σε  κάθε περίπτωση μεταβολής στους 

συσχετισμούς του μετοχικού κεφαλαίου και του ελέγχου των εταιρειών θα έριχνε 

περισσότερο φως στην υπόθεση. 

    Επίσης, η εκπόνηση μίας συνέχειας της παρούσας μελέτης, όπου στην επιλογή των 

παρατηρήσεων δεν θα συμμετέχουν παρατηρήσεις με διαστήματα που συμπίπτουν με 

διαστήματα άλλων παρατηρήσεων (αγορών ή πωλήσεων), ίσως να έλυνε τα προβλήματα 

αυτοσυσχέτισης που συναντήσαμε.  

    Τέλος, στα μοντέλα των παλινδρομήσεων βρήκαμε ανεξάρτητες μεταβλητές να είναι 

στατιστικά σημαντικές σε διαστήματα κατά τα οποία οι συναλλαγές έχουν εκτελεσθεί 

αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί. Κάποιες από αυτές τις εμφανίσεις στατιστικά σημαντικών 

συντελεστών μπορούν να εξηγηθούν. Για παράδειγμα το ύψος των συναλλαγών στο 

διάστημα αμέσως πριν τις ανακοινώσεις θα μπορούσε να είναι στατιστικά σημαντικό, 

καθώς οι ίδιες οι συναλλαγές μπορεί να επηρεάζουν τις αποδόσεις. Για τις υπόλοιπες 

μεταβλητές όμως, μία έρευνα θα μπορούσε να αναλύσει τον τρόπο που συμπεριφέρονται 

πριν το γεγονός ανακοινωθεί. Το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να αφορά ενδιαφέροντα 

ζητήματα, όπως τακτική συναλλασσόμενων, διαρροή εμπιστευτικής πληροφόρησης, 

αποτελεσματικότητα αγοράς κ.λπ. 
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