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Περίληψη

Στα πλαίσια της σύγχρονης 
επιχείρησης η ανάγκη για πα
ρακολούθηση, έλεγχο και πει
θαρχία των διευθυντικών στε
λεχών, οι οποίοι δρουν ως 
αντιπρόσωποι των ιδιοκτητών 
- μετόχων, είναι μεγάλη. Η πα
ρούσα εργασία επικεντρώνε
ται στην παρουσίαση των ση
μαντικότερων εσωτερικών και 
εξωτερικών μηχανισμών εται
ρικού ελέγχου και επιχειρεί τη 
διερεύνηση του ρόλου του Δι
οικητικού Συμβουλίου και της 
Αγοράς για τον Εταιρικό έλεγ
χο, στα πλαίσια της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, εξε

τάζει την αποτελεσματικότητα 
των παραπάνω μηχανισμών, δι
ερευνά την επίδραση των χαρά
κτη ριστικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Διευθυ
ντικής Ιδιοκτησίας στην διαδι
κασία ανάληψης του ελέγχου/ 
εξαγοράς μιας εταιρείας και πα
ραθέτει ορισμένους από τους 
συνηθέστερους τύπους άμυνας 
που υιοθετούν τα διευθυντικά 
στελέχη κατά των εξαγορών. 
Η εργασία ολοκληρώνεται με 
την σύνοψη κάποιων γενικών 
συμπερασμάτων καθώς και με 
προτάσεις για περαιτέρω διε- 
ρεύνηση του θέματος.

Λέξεις Κλειδιά
Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Μηχανισμοί Εταιρικού Ελέγχου, Διοικη
τικό Συμβούλιο, Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο, Διευθυντική Ιδι
οκτησία, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, golden parachutes, greenmail, 
poison pills.
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I. Εισαγωγικά Σχόλια και Περιγραφή της Δομής της Πα
ρούσας Εργασίας

Η ανάγκη για παρακολούθηση, έλεγχο και πειθαρχία των 
ανώτατων διευθυντικών στελεχών είναι έμφυτη στην δομή 
της σύγχρονης επιχείρησης, η οποία χαρακτηρίζεται από 
τον διαχωρισμό ιδιοκτησίας και λήφης αποφάσεων (Fama 
& Jensen, 1983a). Εξαιτίας της διασποράς της εταιρικής ιδι
οκτησίας και της απεριόριστης μεταβιβασιμότητας (tran
sferability) των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ο έλεγχος για την 
χρησιμοποίηση των επιχειρηματικών πόρων έχει εκχωρηθεί 
σε επαγγελματίες μάνατζερ, των οποίων το ενδιαφέρον ιδι
οκτησίας στις εταιρείες είναι κατά κανόνα μικρό ή ανύπαρ
κτο (Berle & Means, 1932).

Οι ιδιοκτήτες - μέτοχοι φέρουν τον κίνδυνο της κατα
νομής των πόρων και των επενδυτικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα διευθυντικά στελέχη, ενώ για τους τε
λευταίους η επίδραση των αποφάσεών τους στον προσω
πικό τους πλούτο είναι μόνο ανάλογη του αριθμού των με
τοχικών τίτλων της εταιρείας που έχουν στη διάθεση τους 
(Jensen & Meckling, 1976). Σε αυτό ακριβώς το σημείο 
έγκειται η ρίζα του κλασικού προβλήματος αντιπροσώπευ
σης μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των μετόχων: οι 
δύο πλευρές ενδέχεται να έχουν συγκρουόμενα συμφέρο
ντα και στόχους. Τα διευθυντικά στελέχη είναι πολύ πιθα
νόν να χρησιμοποιούν τους επιχειρηματικούς πόρους προς 
επιδίωξη των προσωπικών τους συμφερόντων σε βάρος 
του πλούτου των μετόχων [Fama & Jensen (1983), Jensen & 
Meckling (1976)].

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τη θεωρία της αντιπροσώ
πευσης, είναι ένα πλέγμα συμβολαίων (nexus of contracts) 
και η σχέση μεταξύ των επαγγελματιών μάνατζερ και των 
μετόχων χαρακτηρίζεται από την σύγκρουση συμφερόντων 
αναφορικά με:
• τον προσανατολισμό στον κίνδυνο (risk orientation),
• τον χρονικό ορίζοντα (time horizon),
• τα επίπεδα προσπάθειας (effort levels) και
• την διάθεση της ελεύθερης ταμειακής ροής (payout of free 

cash flow) [Jensen, 1986].
Παραδείγματος χάριν, στο βαθμό που τα ανώτατα διευ
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θυντικά στελέχη μιας εταιρείας κατέχουν ελάχιστες ή κα
θόλου μετοχές, αναμένεται ότι θα επιδοθούν στην υπερ
βολική κατανάλωση μη χρηματικών οφελών (perquisite 
consumption),1 θα μεροληπτούν υπέρ βραχυπρόθεσμων και 
χαμηλού κινδύνου επενδυτικών προτάσεων και θα επιδιώ
κουν την απεριόριστη ανάπτυξη των “αυτοκρατοριών” τους 
στο κυνήγι της επαγγελματικής ασφάλειας, της υψηλότε
ρης αποζημίωσης και της κοινωνικής καταξίωσης (Jensen 
& Smith, 1985). Οι συνέπειες της επίδειξης οπορτουνιστι- 
κής συμπεριφοράς από τα διευθυντικά στελέχη κοστίζουν 
στους μετόχους καθώς θεωρείται ότι μειώνουν την αγοραία 
αξία της εταιρείας.

Ωστόσο, δεδομένης της ανίσχυρης θέσης του μέσου με
τόχου (λόγω του μικρού ποσοστού ιδιοκτησίας) και του με
γάλου αριθμού μετόχων σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, 
είναι ανέφικτο αλλά και μη αποδοτικό για τον μεμονωμένο 
μέτοχο να παρακολουθεί την συμπεριφορά των διευθυντι
κών στελεχών και να διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους με 
τα συμφέροντα των μετόχων. Αντ’ αυτού, οι μέτοχοι βασί
ζονται είτε σε εσωτερικούς, καθοριζόμενους από την επιχεί
ρηση, μηχανισμούς ελέγχου ή σε εξωτερικές δυνάμεις της 
αγοράς για την πειθαρχία και τον έλεγχο της διευθυντικής 
επίδοσης.

Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην εξέταση των εσωτε
ρικών και εξωτερικών μηχανισμών ελέγχου που «επιστρα
τεύονται» για την εποπτεία και την πειθαρχία των ανώτα
των διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 
τμήμα της εργασίας, έπειτα από μια σύντομη διερεύνηση 
του εννοιολογικού περιεχομένου του όρου “διαχωρισμός 
ιδιοκτησίας και ελέγχου” θα προχωρήσουμε στην εξέτα
ση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του Διοικητι
κού Συμβουλίου (Board of Directors) καθώς αποτελεί τον 
σημαντικότερο εσωτερικό μηχανισμό εταιρικού ελέγχου. 
Οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας παραχωρούν το δικαίωμα πα

1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη χρηματικών οφελών που απολαμβάνουν 
τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τους Jensen & Meckling 
(1976) που εισήγαγαν τον όρο, είναι η διακόσμηση των προσωπικών τους 
γραφείων π.χ. με ακριβά έργα τέχνης αποκτημένα με χρηματικό κεφάλαιο 
της εταιρείας.
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ρακολούθησης και πειθαρχίας των μάνατζερ στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία αποτελούν τους επίση
μους φύλακες των συμφερόντων των μετόχων. Η αποστο
λή τους είναι να επιβλέπουν και να επικυρώνουν τις απο
φάσεις της διεύθυνσης και να αποτιμούν, να ανταμείβουν 
και να τιμωρούν την απόδοση των ανώτατων στελεχών. 
Στη συνέχεια της εργασίας, τρίτο τμήμα, θα παρουσιαστεί 
ο ρόλος της Αγοράς για τον Εταιρικό Έλεγχο (The Market 
for Corporate Control). Ο όρος “εταιρικός έλεγχος” συχνά 
χρησιμοποιείται για να περιγράφει ένα εύρος φαινομένων, 
από τις γενικές δυνάμεις που επηρεάζουν την χρήση των 
επιχειρηματικών πόρων (όπως τα νομικά συστήματα και ο 
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) μέ
χρι τον έλεγχο της πλειοψηφίας των θέσεων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας (Jensen & Ruback, 1983). Οι συγ
γραφείς Fama & Jensen (1983) ορίζουν τον εταιρικό έλεγ
χο ως τα δικαιώματα διαχείρισης των επιχειρηματικών πό
ρων δηλαδή τα δικαιώματα πρόσληψης, απόλυσης και κα
θορισμού της αποζημίωσης των υψηλόβαθμων στελεχών. 
Σύμφωνα με τον Fama (1980) η Αγορά για τον Εταιρικό 
Έλεγχο λειτουργεί σαν την ύστατη λύση προστασίας των 
συμφερόντων των μετόχων όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί 
ελέγχου αποτυγχάνουν. “Η Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο 
αντιπροσωπεύει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο της διευ
θυντικής αυτονομίας που έχει ποτέ επινοηθεί’ (Rappaport, 
1990). Οι εξαγορές αποθαρρύνουν τα διευθυντικά στελέχη 
από την προώθηση των προσωπικών τους συμφερόντων σε 
βάρος των μετόχων θέτοντας μια μόνιμη απειλή εκτόπισης 
(displacement) ή διευκολύνοντας την μεταβίβαση των επι
χειρηματικών πόρων σε εναλλακτικές ομάδες διοίκησης.

Η θεωρία των εξαγορών βασίζεται στην αρχή του Henry 
Manne (1965) ότι η αγορά των μετοχικών τίτλων είναι ένα 
σημαντικό μέτρο της επίδοσης των διευθυντικών στελεχών. 
Μια μείωση στα κέρδη της επιχείρησης, ως επακόλουθο της 
αναποτελεσματικής ή ιδιοτελούς διοικήσεως, θα προκαλέ- 
σει μια ισοδύναμη πτώση στην αγοραία αξία της εταιρεί
ας. Όταν διαφαίνεται η ευκαιρία για τη δημιουργία νέας 
αξίας μέσω της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών πό
ρων ή της απομάκρυνσης της υπάρχουσας διοίκησης τότε 
η εταιρεία καθίσταται ένας ελκυστικός στόχος στην αγορά
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για τον εταιρικό έλεγχο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η 
παρέκκλιση των διευθυντικών στελεχών από τον στόχο της 
μεγιστοποίησης της αξίας τόσο υψηλότερα είναι τα πιθανά 
κέρδη για κάθε επίδοξο αγοραστή της εταιρείας και κατ’ 
επέκταση τόσο περισσότερο ευάλωτη είναι η υπάρχουσα 
διευθυντική ομάδα σε μια προσψορά εξαγοράς.

Το τέταρτο τμήμα της παρούσας εργασίας εξετάζει την 
επίδραση των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβου
λίου και της Διευθυντικής Ιδιοκτησίας (managerial own
ership) στην μορφή με την οποία πραγματοποιούνται οι 
προσπάθειες εξαγοράς μιας εταιρείας (φιλικές ή εχθρικές). 
Το πέμπτο μέρος της εργασίας παρουσιάζει τους σημαντι
κότερους μηχανισμούς άμυνας που έχουν στην διάθεσή 
τους τα ανώτατα στελέχη απέναντι στις προσπάθειες εξα
γοράς των εταιρειών που διευθύνουν, ενώ το έκτο τμήμα 
δίνει τα συμπερασματικά σχόλια και προτάσεις για περαι
τέρω διερεύνηση του θέματος.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ως Μηχανισμός Εσω
τερικού Εταιρικού Ελέγχου: Βασικές αρμοδιότητες, Δι
αθέσιμοι μηχανισμοί ελέγχου και αποτελεσματικότητα 
του Δ.Σ.

ΙΙ.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η ιδιοκτησία και η διαχείριση του κεφαλαίου σε μια σύγ
χρονη επιχείρηση βρίσκονται συνήθως στα χέρια δύο δια
φορετικών οντοτήτων. Από την μία πλευρά, το σύνολο του 
κεφαλαίου, διαιρεμένο σε μικρότερα μέρη, κατέχεται από 
έναν μεγάλο αριθμό μετόχων ενώ από την άλλη, η διαχείρι
σή του παραχωρείται σε ένα μικρό αριθμό επαγγελματιών 
διευθυντικών στελεχών, τα συμφέροντα των οποίων συχνά 
δεν συγκλίνουν με εκείνα των μετόχων. Η χρησιμοποίηση 
των κατάλληλων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης 
(corporate governance) που θα εναρμονίσουν τα συγκρου- 
όμενα συμφέροντα διευθυντικών στελεχών (managers) και 
μετόχων (shareholders) αποτελεί ζήτημα μείζονος ενδιαφέ
ροντος.

Μεταξύ των σημαντικότερων μηχανισμών που έχουν 
αναπτυχθεί για να μειώσουν την πιθανότητα επίδειξης
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οττορτουνιστικής συμπεριφοράς από τα διευθυντικά στε
λέχη συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο 
(managerial ownership), το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of 
Directors) καθώς και η ύπαρξη μεγάλων εξωτερικών μετό
χων. Παράλληλα με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς 
ελέγχου, οι οποίοι θεωρούνται εσωτερικοί (internal control 
mechanisms), η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο (the market 
for corporate control) συχνά προτάσσεται ως ένας σημα
ντικός εξωτερικός μηχανισμός για την προστασία της οικο
νομικής ευημερίας των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, η απει
λή εξαγοράς της επιχείρησης παρέχει κίνητρο στα ανώτα
τα διευθυντικά στελέχη να επιδιώκουν πολιτικές οι οποίες 
συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των μετόχων ενώ η πραγ
ματοποίηση της εξαγοράς συμβάλλει στην διόρθωση ενδε
χόμενης αποτυχίας της διεύθυνσης απομακρύνοντας στε
λέχη με χαμηλή απόδοση ή οπορτουνιστική συμπεριφορά. 
Στο παρόν τμήμα της εργασίας θα επικεντρωθούμε στους 
εσωτερικούς μηχανισμούς εταιρικού ελέγχου αφού πρώτα 
αναφερθούμε συνοπτικά αλλά περιεκτικά, στην παράγρα
φο ΙΙ.2, στην έννοια του διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ελέγ
χου και στις συνέπειες αυτού. Στη συνέχεια, η παράγραφος 
ΙΙ.3 αναφέρεται στην παρουσίαση του Διοικητικού Συμβου
λίου καθώς πρόκειται για τον βασικό εσωτερικό μηχανισμό 
ελέγχου, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράγρα
φο ΙΙ.4 όπου εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
μηχανισμού.

ΙΙ.2 Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου και η ανα
γκαιότητα του εταιρικού ελέγχου
Τα διευθυντικά στελέχη στους σύγχρονους οργανισμούς 
κατά κανόνα δεν είναι ιδιοκτήτες. Αντίθετα, παρατηρεί- 
ται μια εξειδίκευση καθηκόντων σύμφωνα με την οποία τα 
στελέχη συντονίζουν τις δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια 
της επιχείρησης και την τοποθετούν κατάλληλα στο αντα
γωνιστικό της περιβάλλον. Στην αντίπερα όχθη, οι ιδιοκτή
τες αναλαμβάνουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο με την 
ελπίδα ότι θα επωφεληθούν από την διαφορά μεταξύ των 
ταμειακών εισροών και εκροών της εταιρείας (Fama E.F. & 
Jensen M.C. 1983b). Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες προκειμένου 
να περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές απώλειες που θα
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υποστούν σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης έχουν 
την τάση να διατηρούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλά
κιο μετοχών από πολλές διαφορετικές εταιρείες. Απόρροια 
του παραπάνω γεγονότος είναι ότι ο μεμονωμένος μέτοχος 
δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για την διεξαγωγή ή ακόμη και 
την στενή παρακολούθηση - έλεγχο των καθημερινών δρα
στηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε εταιρεία για την 
οποία έχει κάποιο χρηματοοικονομικό ενδιαφέρον (Fama,
1980). Για τον παραπάνω λόγο, οι ιδιοκτήτες - μέτοχοι της 
επιχείρησης συστήνουν τα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία 
στη συνέχεια προσλαμβάνουν στελέχη που επωμίζονται 
την ευθύνη διεκπεραίωσης των καθημερινών λειτουργιών 
της εταιρείας.

Η προηγηθείσα ανάλυση μας επιτρέπει να οδηγηθούμε 
στο συμπέρασμα ότι το κίνητρο των ιδιοκτητών για άσκη
ση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας φθίνει καθώς το σύνολο 
των μετοχών που έχουν στη διάθεση τους “διασπείρεται” σε 
περισσότερες εταιρείες. Αντιστοίχως, ως φυσικό επακόλου
θο, αυξάνεται στην περίπτωση αυτή η επιρροή των διευθυ
ντικών στελεχών. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών 
ή διαφορετικά μεταξύ των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (rights 
of ownership) και της άσκησης του ελέγχου (exercise of 
control) είναι αναπόφευκτη.

Τα ενδιαφέροντα των ιδιοκτητών - μετόχων, σύμφωνα 
με τους Walsh και Seward (1990), διαφέρουν σημαντικά 
από εκείνα των διευθυντικών στελεχών. Πιο συγκεκριμένα, 
οι μέτοχοι επιθυμούν:
• Την πραγματοποίηση του μέγιστου δυνατού κέρδους με 

ένα λογικό βαθμό κινδύνου.
• Την “γενναιόδωρη” και δίκαιη κατανομή των κερδών με

ταξύ των ιδιοκτητών της επιχείρησης.
• Την διατήρηση συνθηκών αγοράς με πλεονεκτικούς όρους 

για τους επενδυτές.
Τα διευθυντικά στελέχη, από την άλλη πλευρά, είναι πι

θανόν να παρακινούνται περισσότερο από την επιθυμία τους 
για απόκτηση κύρους, αναγνώρισης, δύναμης ή λόγω της 
ικανοποίησης που τους δίνει ο επαγγελματικός ζήλος. Το συ
γκεκριμένο φαινόμενο ονομάστηκε από τον Myers (1983) ως 
“η καλοπέραση της ανώτατης διοίκησης” (top management 
featherbedding). Κατά συνέπεια, τα ανώτατα στελέχη είναι
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ιδιαίτερα πιθανό να μπαίνουν στον πειρασμό να ενεργούν με 
βάση τα προσωπικά τους συμφέροντα παρά με βάση τα συμ
φέροντα των ιδιοκτητών. Ζήτημα μείζονος σημασίας είναι, 
λοιπόν, πως θα μετριαστεί η επίδειξη ιδιοτελούς συμπεριφο
ράς από τα στελέχη έτσι ώστε να διατηρηθούν τα ευεργετικά 
οφέλη του διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ελέγχου.

Η ιδιοτελής (self - interest) συμπεριφορά των διευθυ
ντικών στελεχών αντανακλάται στις επιλογές που κάνουν 
όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουν (managerial 
effort), την έκθεση στον κίνδυνο (risk exposure) και τον 
χρονικό ορίζοντα (time horizon) των αποφάσεων που λαμ
βάνουν. Το προσωπικό τους συμφέρον ενδέχεται να τους 
οδηγήσει σε επιλογές που είναι πιθανόν να ασκήσουν αρ
νητική επίδραση στον πλούτο των μετόχων, ο οποίος μετα
φράζεται στην τιμή των κοινών μετοχών της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη συχνά πρώτον, προτιμούν 
να απολαμβάνουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να επω
φελούνται από την κατανάλωση μη χρηματικών προνομίων 
(perquisites) που τους παρέχει η θέση τους στην εταιρεία 
(Jensen & Meckling, 1976), παρόλο που η καταβολή επι
πρόσθετης προσπάθειας θα μπορούσε να αυξήσει την αξία 
της επιχείρησης. Δεύτερον, σε αντίθεση με τους μετόχους οι 
οποίοι μπορούν να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο στον οποίο 
εκτίθενται διατηρώντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλά
κιο μετοχών, η «τύχη» των ανώτατων στελεχών είναι άρ
ρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία των εταιρειών που δι
ευθύνουν (Fama, 1980). Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον 
των στελεχών να αναλαμβάνουν λιγότερα επενδυτικά ρί
σκα από εκείνα που θα ήταν ιδανικά για τους μετόχους, 
ακόμη και αν ενεργώντας έτσι μειώνουν την αγοραία αξία 
της εταιρείας. Τρίτον, τα στελέχη σε αντίθεση με τους με
τόχους που ενδιαφέρονται για όλες τις μελλοντικές ταμει
ακές ροές που εκτείνονται θεωρητικά στο διηνεκές, έχουν 
βραχύτερο χρονικό ορίζοντα. Ειδικότερα, επικεντρώνονται 
μόνο σε εκείνες τις ταμειακές ροές που εκτείνονται χρονικά 
μέχρι και τη λήξη της απασχόλησής τους στην επιχείρηση, 
παρόλο που ένας τέτοιος ορίζοντας οδηγεί σε απώλεια σε 
όρους Καθαρός Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) για την εταιρεία 
εφόσον απορρίπτονται μακροπρόθεσμα επενδυτικά έργα 
θετικής Κ.Π.Α.
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Η πρόκληση για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι 
η δημιουργία κινήτρων που θα αποθαρρύνουν τα διευθυ
ντικά στελέχη από την λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν 
τα προσωπικά τους συμφέροντα και βλάπτουν τον πλούτο 
των μετόχων. Δεδομένης της ασύμμετρης πληροφόρησης 
(asymmetry of information) που υπάρχει μεταξύ των ιδιο
κτητών και των στελεχών για την διεξαγωγή των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας η πρόκληση γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη.

Η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης (Agency Theory), θε
μελιωμένη στην εργασία των Berle και Means (1932), έχει 
αναπτυχθεί ως ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς που συ
νεισφέρει στην προσπάθεια των ερευνητών να κατανοή
σουν την φύση της σύγκρουσης μεταξύ των ιδιοκτητών - 
μετόχων και των διευθυντικών στελεχών καθώς και στην 
πιθανή λύση της. Οι Jensen & Meckling (1976) όρισαν τη 
σχέση αντιπροσώπευσης ως “ένα συμβόλαιο με βάση το 
οποίο ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία καλούνται εντο- 
λείς (principals) προσλαμβάνουν ένα άλλο άτομο που καλεί
ται αντιπρόσωπος (agent) προκειμένου να επιτελέσει κάποιο 
έργο για λογαριασμό τους, γεγονός που συνεπάγεται πα
ραχώρηση εξουσίας λήψης αποφάσεων στον αντιπρόσωπο”. 
Οι δύο συγγραφείς συνεχίζουν διατυπώνοντας τη θέση ότι 
“εφόσον η σχέση μεταξύ των μετόχων και των διευθυντι
κών στελεχών μιας επιχείρησης ταιριάζει απόλυτα στον ορι
σμό της «καθαρής σχέσης αντιπροσώπευσης» (pure agency 
relationship), δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός 
ότι τα θέματα που σχετίζονται με τον «διαχωρισμό ιδιοκτη
σίας και ελέγχου», σχετίζονται στενά με το γενικό πρόβλη
μα της αντιπροσώπευσης”.2

2. Για λεπτομερέστερη παρουσίαση του θέματος της “Θεωρίας Αντιπρο
σώπευσης” ο αναγνώστης παραπέμπεται στις εργασίες των Jensen και 
Meckling (1976), Fama (1980), Fama και Jensen (1983a, 1983b) και Jensen 
(1983). Επίσης, για μια πρόσφατη επισκόπηση του θέματος της "Θεωρί
ας Αντιπροσώπευσης" ο αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία Α. Κα- 
στελιανού, Σ. Κοντού και Δ.Λ. Παπαδόπουλος (2006).
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ΙΙ.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Εσωτερικός Μηχανι
σμός Εταιρικού Ελέγχου: Βασικές αρμοδιότητες και Δι
αθέσιμοι Μηχανισμοί Ελέγχου
ΙΙ.3.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου (internal control 
mechanisms) σχεδιάζονται με σκοπό να φέρουν σε σύγκλι
ση τα συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών και των με
τόχων και να περιορίσουν τα προβλήματα και τα συνεπα
γόμενα κόστη αντιπροσώπευσης. Το όργανο που αναλαμ
βάνει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
εν λόγω μηχανισμών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας. Τυπικά, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμ
βουλίου είναι πολύ περισσότερες από την εφαρμογή των 
μηχανισμών ελέγχου. Έχει την εξουσία να λαμβάνει επιχει
ρηματικές αποφάσεις μείζονος σημασίας και να χαράζει την 
επιχειρησιακή στρατηγική. Ωστόσο, στους σύγχρονους ορ
γανισμούς ο ρόλος του στην πραγματικότητα είναι περιο
ρισμένος. Εκείνοι που παίρνουν την πρωτοβουλία και λαμ
βάνουν αποφάσεις είναι τα διευθυντικά στελέχη, το Διοι
κητικό Συμβούλιο της εταιρείας απλά τις εγκρίνει και κατά 
περίπτωση παρέχει συμβουλές ή εγείρει ερωτήματα.

Ο Fama (1980) σημειώνει ότι “ο σημαντικότερος ρόλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να επιβλέπει αυτούς που 
λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις στην επιχείρηση”. Ο 
Mizruchi (1983), διατύπωσε τη θέση ότι το Διοικητικό Συμ
βούλιο αποτελεί το τελικό κέντρο ελέγχου {the ultimate 
center of control). Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
οδηγεί στον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ εκείνων που 
συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και εκείνων που διοικούν και ελέγχουν την εν λόγω διαδι
κασία. Τα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν και εφαρμόζουν 
τις αποφάσεις τους, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου τις επικυρώνουν και σε γενικές γραμμές παρακολου
θούν την συμπεριφορά των ανώτατων στελεχών της εται
ρείας (Fama & Jensen, 1983b).

ΙΙ.3.2 Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
και η τυπική σύνθεσή του
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τους μετόχους της 
εταιρείας προκειμένου να εκτελέσει εκ μέρους τους τη λει



336 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

τουργία της παρακολούθησης (monitoring) των ανώτατων 
στελεχών στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη δια
φύλαξη των συμφερόντων τους. Όπως έχει προαναφερθεί, 
οι ίδιοι οι μέτοχοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιβλέπουν 
και να ελέγχουν τα διευθυντικά στελέχη εξαιτίας της δια- 
σποράς της ιδιοκτησίας τους σε μετοχές. Το πρόβλημα είναι 
εντονότερο στους μεγάλους οργανισμούς με χαμηλό βαθμό 
ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης (ownership concentration) 
όπου ο μεμονωμένος μέτοχος δεν κατέχει ένα σημαντικό 
μερίδιο του κεφαλαίου της εταιρείας ώστε να είναι διατεθει
μένος να αφιερώσει χρόνο και πόρους για την στενή παρα
κολούθηση των μάνατζερ.

Οι βασικές αρμοδιότητες τον Διοικητικού Συμβουλίου 
μιας εταιρείας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Την παρακολούθηση και αποτίμηση της επίδοσης της επι

χείρησης.
• Η πρόσληψη των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
• Ο προσδιορισμός του επιπέδου και της δομής αποζημίω

σης των ανώτατων στελεχών.
• Η επίβλεψη των δράσεων των ανώτατων στελεχών.
• Η δυνατότητα λήψης της απόφασης για απομάκρυνση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου (Chief Executive Officer - CEO) 
ή άλλων ανώτατων στελεχών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ισχυρό κίνη

τρο να διαφυλάττουν τα οικονομικά συμφέροντα των μετό
χων καθώς η αποζημίωση τους συνδέεται θετικά με την πο
ρεία της εταιρικής αξίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Fama 
(1980) η φήμη των εν λόγω στελεχών επηρεάζεται σημαντι
κά από την απόδοση της επιχείρησης που διοικούν. Μια εν
δεχόμενη αποτυχία της εταιρείας θα βλάψει το κύρος τους 
στην αγορά για τα στελέχη επιχειρήσεων και πιθανώς να 
τους στερήσει τη δυνατότητα εύρεσης επόμενης εργασίας. 
Το πρόβλημα είναι εντονότερο για τα μη εκτελεστικά μέ
λη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στα οποία θα 
αναφερθούμε παρακάτω.

Μια τυπική σύνθεση τον Διοικητικού Συμβουλίου [Κα- 
στελιανού, Κοντού, Παπαδόπουλος (2006)] έχει ως εξής:
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• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Chairman of the 
Board)
Ο Πρόεδρος στην ιεραρχία του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ο υψηλότερος σε αξίωμα. Βασικό καθήκον του πέρα 
από την χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης αποτελεί 
η επικοινωνία του με τα ανώτατα στελέχη. Επιπλέον επω
μίζεται τον ρόλο της προστασίας των συμφερόντων τόσο 
των ιδιοκτητών - μετόχων της επιχείρησης όσο και των δι
ευθυντικών στελεχών. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να κατέχει και 
την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Chief Executive 
Officer, CEO) στην επιχείρηση.

• Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Execu
tives Directors)
Εκτελεστικά ονομάζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου τα οποία εργάζονται ή με άλλα λόγια προέρχονται από 
το εσωτερικό της επιχείρησης, γι’ αυτό και συχνά αναφέρο- 
νται στην βιβλιογραφία ως “εσωτερικά” στελέχη (insiders). 
Τα συγκεκριμένα στελέχη ανήκουν στην ομάδα Διοίκησης 
(Management Team). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτε
λεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Chief 
Executive Officer ο οποίος είναι ο γενικός υπεύθυνος για 
όλες τις αποφάσεις και δραστηριότητες της εταιρείας σε 
καθημερινή βάση

• Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Non - 
Executives Directors)
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 
τα ίδια καθήκοντα και μοιράζονται τις ίδιες ευθύνες με τα 
εκτελεστικά μέλη ωστόσο δεν έχουν καμία άλλη σχέση συ
νεργασίας με την εταιρεία πέρα από την συμμετοχή τους 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιστοίχως, αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία ως “εξωτερικά” στελέχη (outsiders). Η παρου
σία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρέχει 
περαιτέρω προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων κα
θώς συχνά διαδραματίζουν τον ρόλο της άσκησης εποπτεί- 
ας και κριτικής στα “εσωτερικά” στελέχη.
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ΙΙ.3.3 Οι Μηχανισμοί Εσωτερικού Ελέγχου που έχει στην δι
άθεση του το Διοικητικό Συμβούλιο

11.3.3.1 Γενικά Σχόλια
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ισχυρό κίνητρο, 
όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, να προ
στατεύουν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών της επιχείρησης 
και να αποτρέπουν ενέργειες των διευθυντικών στελεχών 
που ασκούν αρνητική επίδραση στον πλούτο των μετόχων. 
Ωστόσο, συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια 
τους να αξιολογήσουν ορθά την συμπεριφορά και εν τέ- 
λει την επίδοση των διευθυντικών στελεχών, γεγονός που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ασυμμετρία της πληροφό
ρησης που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Ειδικότερα, το 
Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει λίγη πληροφόρηση για τον 
τρόπο που συμπεριφέρονται και την προσπάθεια που κα
ταβάλλουν τα στελέχη. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το 
γεγονός ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν μια πενιχρή 
επίδοση της εταιρείας οφείλεται αποκλειστικά στις επιλο
γές και τις αποφάσεις των στελεχών ή αν σε αυτή έχουν συ- 
ντελέσει και εξωτερικοί παράγοντες που είναι πέρα από τον 
έλεγχο των στελεχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στην διάθεση του δύο βα
σικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι του δί
νουν την δυνατότητα είτε να αλλάξει τα κίνητρα της διευ
θυντικής ομάδας (managerial team) είτε να την απολύσει. 
Ανεξάρτητα από την προσπάθεια που καταβάλλουν τα δι
ευθυντικά στελέχη, αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι 
παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων τότε είναι 
πιθανόν να προσαρμόσει την δομή του συστήματος κινή
τρων που τους παρέχει. Από την άλλη πλευρά, αν κατα- 
λήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες 
τότε η απομάκρυνση τους αποτελεί την βέλτιστη επιλογή. 
Η εξέταση των ικανοτήτων των στελεχών είναι καίριας ση
μασίας καθώς σχετίζονται άμεσα με την απόδοση τους και 
αντίθετα από τα επίπεδα προσπάθειας που καταβάλλουν 
δεν υπόκεινται εύκολα σε αλλαγή. Τα άτομα στο πλαίσιο 
της θεωρίας αντιπροσώπευσης θεωρείται ότι ανταποκρίνο- 
νται άμεσα σε μια αλλαγή των κινήτρων. Κατά συνέπεια, 
άτομα με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων είναι πιθανότερο να 
εφοδιαστούν με περισσότερα κίνητρα από την πλευρά του
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Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αυξήσουν την προσπά
θεια τους ενώ άτομα με χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων είναι 
πιθανότερο να απολυθούν.

Στις υποπαραγράφους ΙΙ.3.3.2 και ΙΙ.3.3.3 που ακολου
θούν θα αναλύσουμε τους δύο βασικούς μηχανισμούς εσω
τερικού ελέγχου που εφαρμόζουν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εφόσον έχουν διαπιστώσει λιγότερο από ικα
νοποιητική οργανωσιακή επίδοση της εταιρείας.

ΙΙ.3.3.2 Η αναπροσαρμογή τον συμβολαίου παροχής κινή
τρων ως μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου και η εμπειρική 
διερεύνηση της σημαντικότητας τον 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας, όπως έχει προα- 
ναφερθεί, δημιουργείται από τους ιδιοκτήτες - μετόχους 
με σκοπό να διαψυλάττει τα συμφέροντά τους. Στην πε
ρίπτωση λοιπόν που η επίδοση της επιχείρησης υπολείπε
ται της προσδοκώμενης εξαιτίας της επίδειξης φυγοπονίας 
(shirking) από τα ανώτατα στελέχη, στόχος του Διοικητι
κού Συμβουλίου είναι να τους παρέχει επιπλέον κίνητρα, 
εφόσον κρίνει ότι τα στελέχη είναι ικανά, για να καταβάλ
λουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Ο εν λόγω στόχος επιτυγ
χάνεται κατά κύριο λόγο με τη σύνδεση της αποζημίωσης 
(compensation) των στελεχών με διάφορα μέτρα επίδο
σης (performance measures).

Το ζήτημα της αποζημίωσης των ανώτατων στελεχών, 
όπως παρουσιάζεται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, μπο
ρεί να χαρακτηριστεί αρκετά αμφιλεγόμενο. Συγγραφείς 
που τηρούν επικριτική στάση, όπως ο Patton (1985), αμφι
σβητούν το μέγεθος της αμοιβής (τόσο σε απόλυτα μεγέθη 
όσο και συγκριτικά με άλλους εργαζομένους στην εταιρεία) 
και την σύνδεσή της με την οργανωσιακή επίδοση. Αλλοι 
παραθέτουν εντυπωσιακές αποδείξεις για να υποστηρίξουν 
ότι οι μάνατζερ αξίζουν κάθε μέρος της αμοιβής που λαμ
βάνουν (Murphy, 1986).

Αντίθετα, αδιαμφισβήτητη είναι η ανάγκη και η επιτα- 
κτικότητα της σύνδεσης της αμοιβής με την επίδοση των 
διευθυντικών στελεχών (Brickley, Bhagat & Lease, 1985), αν 
και είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί ο επιθυμητός 
τύπος αποζημίωσης. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτή η θέ
ση ότι η αποζημίωση με την μορφή σταθερού μισθού (fixed
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salary) αυξάνει το κίνητρο των στελεχών να καταναλώνουν 
υπερβολικά μη χρηματικά οφέλη στην εργασία, μειώνει τον 
κίνδυνο που αναλαμβάνει η εταιρεία σε επίπεδα μη βέλτι
στα και εμποδίζει τυχόν απόπειρες εξαγορών (takeovers) 
που θα ωφελούσαν τους μετόχους (Hoskisson et al 1989, 
Walkling & Long 1984).

Παρόλο που η παραδοχή της ανάγκης σύνδεσης της 
αποζημίωσης με την επίδοση είναι ισχυρή, τα εμπειρικά 
αποτελέσματα των μελετών που διερευνούν την αποτελε- 
σματικότητα τέτοιων σχεδίων είναι ανάμικτα. Ειδικότερα, 
οι συγγραφείς Roberts (1959) και McGuire, Chiu & Elbing 
(1962) βρήκαν πολύ μικρή σχέση μεταξύ των δύο σε αντίθε
ση με τις αρκετά μεταγενέστερες έρευνες των Lewellen και 
Huntsman (1972) και Prasad (1974). Πιο πρόσφατες έρευνες 
των Murphy (1985) και Coughlan & Schmidt (1985), κατέ
ληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους σχήματα αποζη
μίωσης σχετίζονται με αυξημένο πλούτο των μετόχων. Επί
σης, οι Brickley, Bhagat και Lease (1985) διαπίστωσαν αύξη
ση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής εταιρειών που 
προβαίνουν στην ανακοίνωση θέσπισης μορφών αμοιβής 
που συνδέονται με την επίτευξη μακροπρόθεσμων εταιρι
κών χρηματοοικονομικών στόχων. Η ερμηνεία που έδωσαν 
οι συγγραφείς στο παραπάνω εύρημα έγκειται στην υπόθε
ση ότι όταν τα ανώτερα στελέχη δέχονται ισχυρά κίνητρα 
τότε δραστηριοποιούνται με γνώμονα το συμφέρον των με
τόχων.

Εντούτοις, η αντιπαράθεση συνεχίζεται. Οι Kerr και 
Bettis (1987) δεν βρήκαν καμία σχέση μεταξύ της δομής 
αποζημίωσης και του πλούτου των μετόχων. Οι Ο’ Reilly, 
Main, και Crystal (1988) εντόπισαν μια μέτρια σχέση, 
ωστόσο αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι εν λόγω συγ
γραφείς βρήκαν μια ισχυρή σχέση μεταξύ της αμοιβής του 
Chief Executive Officer και των επιπέδων αμοιβής των μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία 
διαμορφώνουν τα επίπεδα αποζημίωσης.

Η σύνδεση της αποζημίωσης με την επίδοση ως μηχανι
σμός ελέγχου παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες. Πρώτον, 
τα σχήματα αποζημίωσης τα οποία χρησιμοποιούν μέτρα 
επίδοσης που βασίζονται σε λογιστικά μεγέθη για να καθο
ρίσουν το ύψος του μπόνους ή πριμ ετήσιας παραγωγικό
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τητας το οποίο θα καρπωθούν τα διευθυντικά στελέχη είναι 
πολύ ευάλωτα στην παραποίηση. Οι μάνατζερ προκειμένου 
να διασφαλίσουν τα μπόνους τους ακόμη και σε βάρος του 
πλούτου των μετόχων μετέρχονται διαφόρων τεχνικών χει
ραγώγησης των λογιστικών μεγεθών. Ο Healy (1991) διε- 
ρευνώντας την επίδραση που έχει η παροχή μπόνους στην 
υιοθέτηση λογιστικών μεθόδων κατέληξε ότι τα διευθυντι
κά στελέχη επιλέγουν συγκεκριμένες μεθόδους λογιστικο- 
ποίησης εσόδων και εξόδων που οδηγούν συνήθως στην 
αύξηση της τρέχουσας κερδοφορίας ώστε να μεγιστοποιεί
ται το μέρος των ετήσιων αμοιβών τους που βασίζεται στα 
πριμ. Το προαναφερθέν εμπειρικό εύρημα καταδεικνύει 
ότι η συχνά χρησιμοποιούμενη πρακτική των πριμ ετήσι
ας παραγωγικότητας αποτελεί έναν όχι και τόσο απόλυτα 
αποτελεσματικό μηχανισμό σύγκλισης των αντικρουόμε- 
νων συμφερόντων μέσα σε μια επιχείρηση. Αντιθέτως, η εν 
λόγω πρακτική αποζημίωσης πολλές φορές επιδεινώνει το 
πρόβλημα της εστίασης του ενδιαφέροντος των στελεχών 
στη βραχυπρόθεσμη βάση και θεώρηση, παραμελώντας 
την μακροπρόθεσμη κερδοφορία της επιχείρησης. Δεύτε
ρον, ακόμη και όταν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της χει
ραγώγησης συνδέοντας την αποζημίωση με αγοραία μέτρα 
επίδοσης (market measures of performance), ελλοχεύει ο 
κίνδυνος η ανταμοιβή του μάνατζερ να εξαρτάται από ένα 
μέτρο επίδοσης το οποίο υπόκειται σε πολλές δυνάμεις που 
είναι πέρα από τον έλεγχο του. Το κίνητρο για την επιδίωξη 
συγκεκριμένης ανταμοιβής μειώνεται αν ο στόχος με τον 
οποίο είναι συνδεδεμένη θεωρείται απίθανο να επιτευχθεί. 
Τρίτον, ο βασικότερος περιορισμός στην εφαρμογή ενός 
σχεδίου κινήτρων ως μηχανισμού ελέγχου είναι ότι εστιάζει 
μόνο στα αποτελέσματα και μάλιστα στα οικονομικά. Τα 
σχέδια αμοιβής για την επίδοση (pay - for - performance 
plans) προσδιορίζουν μόνο τα επιθυμητά αποτελέσματα 
αλλά αναφέρονται ελάχιστα στα κατάλληλα μέσα για την 
επίτευξη αυτών (Eisenhardt, 1985).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας πρέπει να ανα
φέρουμε, ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας, ότι δεν είναι 
σε θέση να προσδιορίζει με ακρίβεια ποια είναι εκείνα τα 
κίνητρα που ωθούν τα ανώτατα στελέχη στην καταβολή 
επιπλέον προσπάθειας για την επίτευξη υψηλότερης επί-



342 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

δόσης. Επίσης, είναι ιδιαίτερα δύσκολο πριν από την έκβα
ση κάποιας ενέργειας να προσδιοριστεί η κατάλληλη συ
μπεριφορά που πρέπει να επιδείξουν τα στελέχη. Τα παρα
πάνω εμπόδια στερούν την δυνατότητα από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσουν έναν αποτελεσματι
κό έλεγχο συμπεριφοράς. Ο μοναδικός πραγματικός έλεγ
χος που μπορεί να ασκήσει το Διοικητικό Συμβούλιο πάνω 
στην προσπάθεια και τις ικανότητες των στελεχών είναι η 
απόλυση τους εφόσον διαπιστώσει μετά το αποτέλεσμα του 
έργου που είχαν αναλάβει ότι ήταν ανεπαρκείς στο να το 
εκτελέσουν κατάλληλα.

11.3.3.3 Η ανανέωση (turnover) των ανώτατων στελεχών 
ως μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου 

Η προσαρμογή των παρεχόμενων κινήτρων στις περιπτώ
σεις κατά τις οποίες δεν επιφέρει την επιθυμητή βελτίωση 
της επίδοσης και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασί
σει ότι τα ανώτατα στελέχη είναι ανεπαρκή τότε η επιλογή 
που έχει είναι να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους. Δύο 
στοιχεία είναι σχετικά σαφή για την λειτουργία του συγκε
κριμένου μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου: 
ΐ. Η απομάκρυνση / ανανέωση της ανώτατης διοίκησης γε

νικά ακολουθείται από περιόδους πενιχρής οργανωσια- 
κής επίδοσης και

ϋ. Η τελική χρησιμότητα της εν λόγω ενέργειας δεν είναι σε 
καμία περίπτωση ξεκάθαρη.
Ευρήματα για τη σχέση επίδοσης και ανανέωσης των 

στελεχών εντοπίζονται σε μια πληθώρα εμπειρικών ερευ
νών που χρησιμοποιούν διαφορετικά μεγέθη για την μέτρη
ση της επίδοσης. Έρευνες για την κερδοφορία που χρησι
μοποιούν λογιστικά μεγέθη (accounting - based measures) 
[Friedman & Singh (1989), Osborne et al (1981), Salancik & 
Pfeifer (1980)], έρευνες που χρησιμοποιούν μεγέθη από την 
αγορά των μετοχικών τίτλων [Coughlan & Schmidt (1985), 
Warner, Watts & Wruck (1988), Weisbach (1988)], έρευνες 
που χρησιμοποιούν και τα δύο μεγέθη (Dalton & Keener,
1985), όλες καταλήγουν ότι η φτωχή οργανωσιακή επίδοση 
προβλέπει ανανέωση των ανώτατων διευθυντικών στελε
χών της εταιρείας. Ακόμη και οι μελέτες για εταιρείες που 
οδεύουν προς την πτώχευση (bankruptcy) βρίσκουν ότι το
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Διοικητικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να διορθώσει 
το πρόβλημα απολύει τα ανώτατα στελέχη.

Οι Morck, Shleifer & Vishny (1988), σε έρευνα τους, 
βρήκαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα απολύσει τα ανώ
τατα στελέχη αν η εταιρεία παρουσιάζει χαμηλή επίδοση 
σε σχέση με τις άλλες εταιρείες του κλάδου. Ωστόσο, αν 
ολόκληρος ο κλάδος είναι προβληματικός τότε τα στελέχη 
δεν απολύονται εξαιτίας μη ικανοποιητικής επίδοσης. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου έρχονται αντιμέτωπα με συγκλονιστικές αποδεί
ξεις περιβαλλοντικών περιορισμών και κατά συνέπεια δεν 
προχωρούν στην απόλυση.

Η σχέση μεταξύ της οργανωσιακής επίδοσης και της 
ανανέωσης του προσωπικού, θα πρέπει να αναφερθεί στο 
σημείο αυτό, ότι δεν είναι πάντα ισχυρή. Τόσο οι Osborne et 
al (1981) όσο και Warner et al (1988) βρήκαν αδύναμη σχέ
ση. Σε τέτοιου είδους αποτελέσματα είναι πιθανόν να συμ
βάλλουν δύο τουλάχιστον παράγοντες. Πρώτον, τα στελέ
χη ενδεχομένως αφήνουν τις θέσεις για διάφορους άλλους 
λόγους πλην της πενιχρής επίδοσης όπως καλύτερη ευκαι
ρία εργασίας, συνταξιοδότηση κλπ. Συνεπώς, δεν θα ήταν 
σωστό να περιμένουμε ότι η οργανωσιακή επίδοση εξηγεί 
όλες τις περιπτώσεις ανανέωσης στελεχών. Δεύτερον, ακό
μη και στην περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει φτω
χή επίδοση οι Frederickson, Hambrick και Baumrin (1988) 
επεσήμαναν ότι μια περιορισμένη αγορά εργασίας για στε
λέχη δεν αφήνει άλλο περιθώριο στο Διοικητικό Συμβούλιο 
από το να κρατήσει τα μη αποδοτικά στελέχη που έχει στην 
εταιρεία του.

Όσον αφορά στην χρησιμότητα της ανανέωσης των στε
λεχών, η συγκεκριμένη ενέργεια αυτή καθαυτή δεν συνεπά
γεται ότι θα βελτιώσει την οργανωσιακή επίδοση. Τα προ
σόντα και οι ικανότητες αυτών που διαδέχονται τα υπάρ
χοντα στελέχη πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους 
που έχουν τεθεί. Η ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλί
ου να αναγνωρίζει και να προσλαμβάνει υψηλής ποιότητας 
στελέχη αποτελεί ζωτικής σημασίας διάσταση της διαδικα
σίας του εσωτερικού ελέγχου.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακολουθεί 
και να ελέγχει την συμπεριφορά των διευθυντικών στελε
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χών, συνοψίζοντας, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Η πί
εση του χρόνου, αναξιόπιστα δεδομένα, η ασύμμετρη πλη
ροφόρηση αναμφισβήτητα υπονομεύουν τη διαδικασία λή
ψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, η 
διαδικασία ελέγχου είναι δαπανηρή τόσο για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για την ίδια την εταιρεία. 
Από την μία πλευρά, τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
ιδιαίτερα πολυάσχολοι άνθρωποι. Η συμμετοχή τους στο 
εν λόγω όργανο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εργασία με
ρικής απασχόλησης για αυτούς. Παρόλο που αποζημιώνο
νται πλουσιοπάροχα για τον χρόνο τους, ούτε η δομή των 
κινήτρων που τους παρέχονται ούτε οι υποχρεώσεις τους, 
τους επιτρέπουν να αφιερώσουν όλη την ενέργεια τους για 
τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχου. Από την άλλη 
πλευρά, το κόστος που υφίσταται η εταιρεία από τα μεγάλα 
“πακέτα” αποζημίωσης είναι υψηλό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά συνέπεια, θα επιβλέπει 
και θα ελέγχει την συμπεριφορά των ανώτατων στελεχών 
μόνο μέχρι το σημείο όπου το οριακό κόστος της συγκεκρι
μένης δραστηριότητας ισούται με την οριακή βελτίωση που 
θα επιφέρει στην αποδοτικότητα της οργάνωσης (Jensen & 
Smith, 1985). Στην παράγραφο ΙΙ.4 που ακολουθεί θα εξε
τάσουμε αναλυτικότερα την αποτελεσματικότητα του Διοι
κητικού Συμβουλίου ως εσωτερικού μηχανισμού εταιρικού 
ελέγχου.

ΙΙ.4 Η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλί
ου ως εσωτερικός μηχανισμός εταιρικού ελέγχου
ΙΙ.4.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Οι εσωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου ενός οργανι
σμού λειτουργούν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο όπως έχει προαναψερθεί διαθέτει την εξουσία να προ
σλαμβάνει και να απολύει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 
Εντούτοις, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συγγραφέων για 
τον συγκεκριμένο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, 
οι Fama (1980) και Fama & Jensen (1983b) θεωρούν το Διοι
κητικό Συμβούλιο ως ένα σημαντικό εσωτερικό μηχανισμό 
για την πειθαρχία των διευθυντικών στελεχών. Από την άλ
λη πλευρά υπάρχουν συγγραφείς [όπως οι Grossman and
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Hart (1980) και Rappaport (1990)] που αμφισβητούν την 
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου οργάνου και των 
μη εκτελεστικών μελών στην διενέργεια παρακολούθησης 
και ελέγχου.

Ο μεγαλύτερος όγκος της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας 
για την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως εσωτερικού μηχανισμού εταιρικού ελέγχου είναι εμπει
ρικές έρευνες, οι οποίες παίρνουν ως δεδομένη την τρέχου
σα δομή του και μελετούν την επίδρασή της στην οργανω- 
σιακή επίδοση. Σε γενικές γραμμές, η αποτελεσματικότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται ως μια συνάρ
τηση της ανεξαρτησίας (independence) του, του μεγέθους 
(size) και της δομής της ηγεσίας του (leadership structure).

ΙΙ.4.2 Η επίδραση της ανεξαρτησίας τον Διοικητικού Συμ
βουλίου στην Αποτελεσματικότητα του 
Ο βαθμός ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου σχε
τίζεται στενά με την σύνθεσή (composition) του. Το Διοικη
τικό Συμβούλιο θεωρείται πιο ανεξάρτητο όταν αυξάνεται 
ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών συγκριτικά με τον 
αριθμό των εκτελεστικών μελών. Τα μη εκτελεστικά μέ
λη συχνά αναλαμβάνουν τον ρόλο άσκησης ελέγχου πά
νω στα εκτελεστικά μέλη. Ωστόσο, τα κίνητρα τους δεν εί
ναι ξεκάθαρα. Οι Fama (1980) και Fama & Jensen (1983b) 
επισημαίνουν ότι συχνά κίνητρό τους αποτελεί η επιθυμία 
τους να δημιουργήσουν φήμη στην αγορά εργασίας. Παρά 
το γεγονός ότι τα μη εκτελεστικά μέλη είναι πιο αντικειμε
νικά εφόσον η σχέση τους με την εταιρεία περιορίζεται στην 
συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή ακριβώς 
η περιορισμένη επαφή με τις καθημερινές δραστηριότητες 
της εταιρείας και η ελλιπής πληροφόρηση συνιστούν εμπό
δια στην ορθή αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των ικα
νοτήτων των διευθυντικών στελεχών.

Η επίδραση της ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβου
λίου στον πλούτο των μετόχων και γενικότερα στην ορ- 
γανωσιακή επίδοση έχει τύχει σημαντικής προσοχής στην 
εμπειρική βιβλιογραφία. Εντούτοις, τα ευρήματα δεν είναι 
ομόφωνα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εξα
γωγή συμπερασμάτων για την βέλτιστη σύνθεση του Δι
οικητικού Συμβουλίου. Οι Hermalin & Weisbach (1988)
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βρήκαν ότι τα εκτελεστικά μέλη είναι πιθανόν να αποχω
ρήσουν από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ μη εκτελεστι
κά να ενταχθούν σε αυτό μετά από περίοδο χαμηλής οργα- 
νωσιακής επίδοσης. Ομοίως, οι Mizruchi & Stearns (1988) 
βρήκαν ότι μη εκτελεστικά μέλη προστίθενται σε Διοικη
τικά Συμβούλια μετά από περίοδο μειωμένης κερδοφορί
ας ή αυξημένης αφερεγγυότητας (insolvency). Ο Weisbach 
(1988), σε μια μελέτη με θέμα την απόλυση του CEO (Chief 
Executive Officer) βρήκε ισχυρότερη σχέση μεταξύ χαμη
λής εταιρικής επίδοσης και απόλυσης σε εταιρείες όπου το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από περισσότερα μη 
εκτελεστικά μέλη από ότι σε εταιρείες με μεγαλύτερο αριθ
μό εκτελεστικών μελών.

Οι Baysinger & Butler (1985) από την άλλη πλευρά, δεν 
εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ της εταιρικής επίδοσης 
και της αναλογίας εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιστοίχως, ο Forsberg (1989) 
δεν κατάφερε σε έρευνά του να επιβεβαιώσει την υπόθεση 
ότι η παρουσία μη εκτελεστικών μελών βελτιώνει την επί
δοση της εταιρείας.

11.4.3 Η επίδραση του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην Αποτελεσματικότητα του
Η ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακολου
θεί και να ελέγχει παρόλο που αυξάνεται όσο περισσότερα 
μέλη προστίθενται σ’ αυτό, το συγκεκριμένο όφελος μετρι
άζεται από το κόστος που δημιουργεί η αδυναμία επικοι
νωνίας και συντονισμού που χαρακτηρίζει τις μεγάλες ομά
δες. Τα ευρήματα στη διεθνή εμπειρική έρευνα όσον αφορά 
τη σχέση μεταξύ του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της εταιρικής επίδοσης είναι σε γενικές γραμμές ξεκά
θαρα. Η εν λόγω σχέση εμφανίζεται αρνητική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες των Jensen (1993) 
και Lipton & Lorsch (1992) οι οποίοι προτείνουν ότι τα με
γάλα Διοικητικά Συμβούλια είναι λιγότερο αποτελεσματι
κά από τα μικρά και δικαιολογούν τη θέση τους τονίζοντας 
ότι τα προβλήματα αντιπροσώπευσης αυξάνονται και ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται περισσότερο συμβολικό 
παρά μέρος της διαδικασίας διοίκησης.
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Ο Yermack (1996) ερευνώντας την επίδραση του μεγέ
θους του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίδοση, εντόπι
σε ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας 
της εταιρείας και του αριθμού των μελών του συγκεκριμέ
νου οργάνου. Επίσης, παρείχε αποδείξεις ότι το ενδεχόμε
νο απόλυσης του Chief Executive Officer είναι μεγαλύτερο 
στις εταιρείες με μικρά Διοικητικά Συμβούλια.

77.4.4 Η επίδραση της Δομής Ηγεσίας του Διοικητικού Συμ
βουλίου στην Αποτελεσματικότητα του
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει ανα
φερθεί σε άλλο σημείο της παρούσας εργασίας, παρατηρεί- 
ται συχνά το φαινόμενο να κατέχει ταυτόχρονα και τη θέση 
του Chief Executive Officer στην εταιρεία. Υπάρχουν από
ψεις τόσο υπέρ όσο και κατά για την κατοχή των δύο θέσε
ων από το ίδιο άτομο, όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρη σύνδε
ση μεταξύ του εν λόγω χαρακτηριστικού και της εταιρικής 
επίδοσης [Baliga, Moyer, & Rao (1996), Brickley, Coles & 
Jarrell (1997)]. Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί εί
ναι ότι άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η ανε
ξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου, «εξουδετερώνουν» 
την αρνητική επίδραση της διεκπεραίωσης δύο ρόλων από 
το ίδιο άτομο.

77.4.5 Συμπερασματικά σχόλια για την Αποτελεσματικότη
τα του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μηχανισμός εσωτερικού 
ελέγχου
Η προηγηθείσα ανάλυση για τον ρόλο του Διοικητικού 
Συμβουλίου μας επιτρέπει να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι 
η αποτελεσματική λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών 
ελέγχου ισοδυναμεί με την απόλυση των ανώτατων στελε
χών μετά από μια περίοδο χαμηλής επίδοσης. Πράγματι, 
αρκετές εμπειρικές έρευνες έχουν εντοπίσει αρνητική σχέ
ση μεταξύ της εταιρικής επίδοσης και της ανανέωσης των 
ανώτατων στελεχών. Η αντικατάσταση των στελεχών είναι 
πιο πιθανή όταν η επίδοση της εταιρείας φθίνει. Επίσης, τα 
διευθυντικά στελέχη είναι περισσότερο πιθανόν να απολυ
θούν όταν η εταιρεία προσεγγίζει ή βρίσκεται σε κατάστα
ση χρεοκοπίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι συνε
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πή με την υπόθεση της εσωτερικής πειθαρχίας σύμφωνα με 
την οποία τα Διοικητικά Συμβούλια τιμωρούν τα στελέχη 
για πενιχρή απόδοση.

Η ένταση των παραπάνω σχέσεων στις έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί ωστόσο δεν είναι πάντα ισχυρή. 
Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα Διοικητικά Συμβού
λια συχνά αποτυγχάνουν να εκτελέσουν τον εποπτικό τους 
ρόλο και ανέχονται την μη αποδοτική και ιδιοτελή συμπερι
φορά των διευθυντικών στελεχών (Weisbach, 1988). Έρευ
να των Boeker & Goodstein (1993) έδειξε ότι ακόμη και 
όταν το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας ενεργεί για να 
απομακρύνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (Chief Executive 
Officer), στην περίπτωση που αυτό κυριαρχείται από την 
συμμετοχή εκτελεστικών μελών (insider - dominated 
board) είναι πολύ απρόθυμο να προσλάβει Chief Executive 
Officer έξω από την εταιρεία ο οποίος ενδεχομένως να απο- 
δειχθεί διασπαστικός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας ενδέχεται να 
κρατάει παθητική στάση ή να διατηρεί την υπάρχουσα κα
τάσταση επειδή τα μέλη του στερούνται της απαραίτητης 
γνώσης ή της πληροφόρησης με την οποία θα μπορούσαν 
να εκτιμήσουν επ’ ακριβώς την επίδοση της διευθυντικής 
ομάδας, επειδή η παρουσία του Chief Executive Officer και 
των εκτελεστικών μελών είναι κυριαρχική ή επειδή το κύ
ριο ενδιαφέρον των μελών του είναι να προάγει τις συμβα
τικές ή κοινωνικές σχέσεις με τα διευθυντικά στελέχη της 
εταιρείας [(Kosnik, 1987, 1990), (Walsh & Seward, 1990)]. 
Σε περιπτώσεις όπως τις προαναφερθείσες ακόμα και τα 
ίδια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ίσως χρειάζεται 
να εποπτεύονται και να ελέγχονται. Όταν οι εσωτερικοί μη
χανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης αποτυγχάνουν, εξωτερι
κές δυνάμεις για τον έλεγχο και την πειθαρχεία των ανώτα
των στελεχών, όπως η Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο, την 
οποία εξετάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, αποδεικνύονται 
κρίσιμες.
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III. Η Αγορά γιο τον Εταιρικό Έλεγχο, Μηχανισμοί Εξω- 
τερικού Εταιρικού Ελέγχου και ο Ρόλος των Συγχωνεύ
σεων/ Εξαγορών

III. 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο (The Market for 
Corporate control) ή όπως συχνά αναφέρεται η αγορά για 
την ανάληψη του ελέγχου {the takeover market), λειτουρ
γεί σαν την ύστατη λύση προστασίας των μετόχων όταν οι 
εσωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου αποτυγχάνουν 
(Fama, 1980). Η θεωρία της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο 
προτάθηκε από τον Manne (1965) και στη συνέχεια αποτέ- 
λεσε αντικείμενο έρευνας σε μια σειρά από άρθρα, όπως των 
Jensen & Meckling (1976), Fama (1980) και Fama & Jensen 
(1983a, 1983b). Σύμψωνα με την εν λόγω θεωρία καθώς τα 
διευθυντικά στελέχη εκδηλώνουν ιδιοτελή συμπεριφορά, 
η επίδοση της εταιρείας τους είναι πιθανόν να αποκλίνει 
σημαντικά από την μέγιστη δυνατή. Η μειωμένη επίδοση 
αντανακλάται στην τιμή της μετοχής της εταιρείας. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες άλλες διευθυντικές ομάδες είναι πι
θανόν να προσψερθούν στους μετόχους ως εναλλακτικές 
της υπάρχουσας διευθυντικής ομάδας. Με βάση τα ανωτέ
ρω, η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο μπορεί να οριστεί ως 
“ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων ομάδων διεύθυνσης για 
το δικαίωμα διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων”.

Στη συνέχεια του παρόντος τμήματος της εργασίας, 
παράγραφος ΙΙΙ.2, θα παρουσιαστεί η θεωρία του Henry 
Manne για τον εταιρικό έλεγχο. Η παράγραφος ΙΙΙ.3 επικε
ντρώνεται στον πειθαρχικό ρόλο των συγχωνεύσεων/ εξα
γορών στο πλαίσιο της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο και 
στην υπόθεση της αναποτελεσματικής διοίκησης, ενώ στην 
παράγραφο ΙΙΙ.4 παρατίθενται άλλα κίνητρα που οδηγούν 
στην ανάληψη του ελέγχου μιας εταιρείας μέσω εξαγοράς.

ΙΙΙ.2 Η Άποψη του Henry Manne σχετικά με τον Εταιρι
κό Έλεγχο και τις Συγχωνεύσεις/ Εξαγορές 
Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για την αγορά του εταιρικού 
ελέγχου, παρά την μακρά ιστορία των συναλλαγών ελέγ
χου (control transactions) στην επιχειρηματική πρακτι
κή, και μάλιστα ο όρος αυτός καθαυτός ξεκίνησε από τον
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Henry Manne το 1965. Η ανάλυση του επικεντρώθηκε στις 
συναλλαγές ελέγχου που εστιάζουν στο πρόβλημα της μη 
αποδοτικής διοίκησης. Ο ανταγωνισμός για την ανάληψη 
του ελέγχου της εταιρείας, σύμψωνα με τον συγγραφέα, 
παρέχει ισχυρή προστασία των συμφερόντων των πολυά
ριθμων μικρών μετόχων. Οι τρεις βασικότεροι μηχανισμοί 
για την ανάληψη του ελέγχου μιας εταιρείας, η οποία εφε
ξής θα αποκαλείται εταιρεία - στόχος (target company), 
από ένα άτομο, μια ομάδα ή άλλη επιχείρηση είναι:
1) Η εξασφάλιση ενός σημαντικού αριθμού ψήφων των με

τόχων της εταιρείας - στόχου, proxy fight ώστε να είναι 
δυνατή η άσκηση του ελέγχου. Πρόκειται για την πιο 
σπάνια χρησιμοποιούμενη τεχνική και πραγματοποιείται 
συνήθως όταν ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να συγκε
ντρώσει το απαιτούμενο κεφάλαιο για να "αγοράσει” τον 
έλεγχο άμεσα.

2) Η άμεση αγορά των μετοχών {direct purchase of shares). 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να εφαρμο
στούν στην περίπτωση της άμεσης αγοράς μετοχών. Η 
πιο προφανής είναι η αγορά από τον τόπο διαπραγμά
τευσής τους, τα χρηματιστήρια (open market purchases). 
Η ενδιαφερόμενη πλευρά είναι επίσης πιθανόν να επιχει
ρήσει την αγορά μετοχών από μεγάλους μεμονωμένους 
μετόχους (block purchases). Τέλος, ο ενδιαφερόμενος 
ενδέχεται να ζητήσει από τους μετόχους της εταιρείας
- στόχου να προσφέρουν οι ίδιοι τις μετοχές τους σε μια 
συγκεκριμένη τιμή, συνήθως πάνω από εκείνη που επι
κρατεί στην αγορά (tender offers).

3) Η συγχώνευση {merger). Όπως φανερώνει ο όρος, στην 
εν λόγω περίπτωση η ενδιαφερόμενη πλευρά που επιδιώ
κει να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας - στόχου είναι 
επίσης εταιρεία και το μέσο της ανταλλαγής που χρησι
μοποιείται συνήθως για την “αγορά” του ελέγχου είναι 
η προσφορά μετοχών από την εξαγοράζουσα (acquiring) 
επιχείρηση παρά η προσφορά μετρητών. Η βασική δι
αφορά μεταξύ της συγχώνευσης και των άλλων μηχα
νισμών ανάληψης του ελέγχου είναι ότι η συγχώνευση 
απαιτεί την έγκριση των ήδη διοικούντων της εταιρείας
- στόχου, προτού κατατεθεί η πρόταση στους μετόχους 
για ψηφοφορία.
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Ο έλεγχος της εταιρείας, σύμφωνα με τον Manne, είναι 
ένα πολύτιμο αγαθό και πολλές συγχωνεύσεις λαμβάνουν 
χώρα επειδή ο πλειοδότης (bidder) έχει αντιληφθεί την 
αξία του συγκεκριμένου αγαθού. Επιπλέον, ο συγγραφέας 
εισήγαγε την ιδέα της ύπαρξης “θετικής συσχέτισης μετα
ξύ της απόδοσης της ομάδας διεύθυνσης μιας εταιρείας και 
της αγοραίας τιμής των μετοχών της”. Ειδικότερα, όταν μια 
εταιρεία δεν διοικείται αποτελεσματικά, με την έννοια ότι 
δεν πραγματοποιούνται οι μεγάλες αποδόσεις για τους με
τόχους που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μια άλλη εφι
κτή διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων, τότε η αγοραία 
τιμή της μετοχής της μειώνεται συγκριτικά με τις μετοχές 
άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου ή με την αγορά ως σύ
νολο. Το παραπάνω φαινόμενο έχει διπλή σημασία για την 
αγορά για τον εταιρικό έλεγχο. Πρώτον, η χαμηλότερη τι
μή της μετοχής διευκολύνει τις προσπάθειες για την ανά
ληψη διευθυντικών θέσεων που προσφέρουν υψηλό πακέ
το αποζημίωσης και δεύτερον όσο χαμηλότερη είναι η τι
μή, συγκριτικά με εκείνη που θα μπορούσε να είναι κάτω 
από αποδοτικότερη διοίκηση, τόσο πιο ελκυστική γίνεται 
η ανάληψη του ελέγχου της εταιρείας - στόχου σε εκείνους 
που πιστεύουν ότι μπορούν να την διοικήσουν αποδοτικό
τερα. Επιπλέον, τα ενδεχόμενα κέρδη από την εξαγορά και 
την εξυγίανση μιας κακώς διοικούμενης εταιρείας αναμέ
νονται πολλαπλά.

Ο Manne θεωρεί, όσον αφορά τους μηχανισμούς ανάλη
ψης του ελέγχου, τον πρώτο εξ αυτών (proxy fight), ως τον 
πιο ακριβό και με την πιο αβέβαιη έκβαση. Παρόλο που με 
μια πρώτη ματιά μοιάζει ανέξοδος, ο ενδιαφερόμενος υφί- 
σταται σημαντικά κόστη τα οποία προκύπτουν από την προ- 
σπάθειά του να πείσει τους μετόχους της εταιρείας - στόχου 
να του μεταβιβάσουν τις ψήφους τους (τηλεφωνικές κλήσεις, 
προσωπικές συναντήσεις κλπ.). Επιπλέον, κάθε ψηφοφόρος 
αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον άτομο με το οποίο πρέπει να 
μοιραστεί τα οφέλη από την αποδοτικότερη διοίκηση. Με 
άλλα λόγια οι ψηφοφόροι συνιστούν υποκατάστατο του κε
φαλαίου που θα έπρεπε να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος 
προκειμένου να εξασφαλίσει τον έλεγχο άμεσα.

Οι δύο άλλοι αναφερθέντες μηχανισμοί ανάληψης του 
ελέγχου, δηλαδή η άμεση αγορά μετοχών και η συγχώνευ
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ση, πρέπει να σημειωθεί ότι διαφέρουν σε ένα σημαντικό 
σημείο. Η άμεση αγορά δεν απαιτεί την έγκριση της διοί
κησης της εταιρείας - στόχου. Η εταιρεία που επιδιώκει την 
εξαγορά απευθύνεται απευθείας στους μετόχους της εται
ρείας - στόχου, οι οποίοι αποφασίζουν ατομικά αν θα που
λήσουν ή όχι τις μετοχές τους. Για τον παραπάνω λόγο η 
προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου μιας εταιρείας με τον 
συγκεκριμένο τρόπο χαρακτηρίζεται ως εχθρική (hostile 
takeover). Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της συγ
χώνευσης όπου απαιτείται έγκριση της διοίκησης, τα διευ
θυντικά στελέχη αξιώνουν συμπληρωματική αποζημίωση 
για την “συναίνεσή” τους να απομακρυνθούν από τις θέσεις 
τους. Όταν τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας - στόχου 
εισηγούνται αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου τότε είναι γενι
κά ασφαλές να υποθέσουμε ότι έχουν εξασφαλίσει κάποιο 
είδος αμοιβής / ανταλλάγματος όπως για παράδειγμα μια 
θέση μέσα στη νέα δομή της εταιρείας (Manne, 1965, ρρ. 
118). Η προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου με τον συγκε
κριμένο τρόπο χαρακτηρίζεται φιλική {friendly takeover).

Η μετέπειτα βιβλιογραφία συνεπής με την αρχική προ
σέγγιση του Manne συμπεριέλαβε την συγχώνευση που 
πραγματοποιείται έπειτα από διαπραγμάτευση (negotiated 
merger) στις συναλλαγές ελέγχου. Κατά συνέπεια, αναγνω
ρίζεται ότι πολλές συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται είτε 
υπό την απειλή ανάληψης του ελέγχου (εξαγοράς) ή επειδή 
η συγχώνευση σημαίνει στην ουσία εξαγορά με συμπληρω
ματικές πληρωμές (side payments) ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνεργασία της ομάδας διοίκησης της εταιρείας - στόχου.

Ο έλεγχος των διευθυντικών στελεχών μολονότι έχει 
αναδειχθεί ως μείζον ζήτημα στις συζητήσεις για την αγο
ρά για τον εταιρικό έλεγχο υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί 
οι οποίοι επίσης προωθούν την αποδοτική λειτουργία μιας 
επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Jensen & Meckling (1976) 
εφόσον τα διευθυντικά στελέχη ενεργούν ως αντιπρόσω
ποι των μετόχων οι τελευταίοι έχουν κίνητρο να αναλώνουν 
πόρους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρώ
των. Ωστόσο, το μοντέλο των δύο συγγραφέων όπως και το 
μοντέλο μεγιστοποίησης του κέρδους της εταιρείας (model 
of the profit - maximizing firm) θεωρεί του μετόχους ως συ
γκεντρωτικούς εντολοδόχους και δίνει μικρή σημασία στο
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θέμα των κινήτρων στην περίπτωση των εταιρειών με διευ- 
ρυμένη ιδιοκτησία. Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου, 
όπως ο ίδιος ο Marine παρατήρησε, διαχειρίζεται το πρό
βλημα που δημιουργείται από το χαμηλό ποσοστό ιδιοκτη
σιακής συγκέντρωσης. “Εφόσον είμαστε ανίκανοι να διακρί
νουμε οποιαδήποτε σχέση ελέγχου μεταξύ των μικρών μετό
χων και της διευθυντικής ομάδας της εταιρείας, η ισχύς της 
περίφημης φράσης3 των Berle και Means παραμένει ακλόνη
τη" (Manne, 1965, ρρ. 112).

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ακόμη 
και στην περίπτωση των εταιρειών με πολύ χαμηλό βαθμό 
ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης υπάρχουν διάφορες δυνάμεις 
οι οποίες τείνουν να προάγουν την αποδοτική διαχείριση 
των επιχειρηματικών πόρων. Ο ανταγωνισμός στις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών επιβάλλει πειθαρχία στα διευθυ
ντικά στελέχη καθώς η ανεπάρκειά τους μπορεί να οδηγή
σει στην τελική διάλυση της εταιρείας. Κρατικοί νόμοι επι
τρέπουν στους μετόχους να εκλέγουν τα μέλη του Διοικη
τικού Συμβουλίου και αυτά με τη σειρά τους είναι υπεύθυνα 
για τον διορισμό και την απόλυση των ανώτατων στελεχών. 
Η αγορά εργασίας για τα στελέχη επιχειρήσεων “τιμωρεί” 
την πενιχρή επίδοση. Τέλος, τα διευθυντικά στελέχη εν
δέχεται να διατηρούν ένα ικανοποιητικό αριθμό μετοχών 
της εταιρείας με αποτέλεσμα τα συμψέροντά τους να ευθυ
γραμμίζονται με εκείνα των μετόχων.

Οι προαναψερθείσες δυνάμεις ελέγχου και άλλες πιθα
νές δυνάμεις θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι τέλειες. 
Οι διεργασίες του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών ίσως να είναι αργές, οι μέτοχοι είναι πιθανόν 
να μην έχουν τα κίνητρα ή τις ικανότητες να αποτιμήσουν 
την εταιρική επίδοση και την ανάγκη για ένα νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο, τα ανώτατα στελέχη ενδέχεται να μην έχουν 
πρόβλημα μετακίνησης σε άλλη εργασία και η ιδιοκτησία 
μεγάλου αριθμού μετοχών από τα στελέχη είναι μάλλον

3. Σύμφωνα με τους Berle και Means (1932) “Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
από τον έλεγχο δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία τα συμφέρο
ντα του ιδιοκτήτη και του τελικού μάνατζερ, ίσως, και συνήθως, αποκλί
νουν και επίσης πολλοί από τους ελέγχους που χρησιμοποιούνταν για να 
περιορίσουν την άσκηση επιρροής από τον μάνατζερ εξαφανίζονται. ’’
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εξαίρεση παρά κανόνας. Ακόμη και συνδυασμένοι αυτοί οι 
άλλοι πειθαρχικοί μηχανισμοί είναι πιθανόν να αποτύχουν 
να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων.

ΙΙΙ.3 Η Υπόθεση της Αναποτελεσματικής Διοίκησης, ο 
Πειθαρχικός Ρόλος των Συγχωνεύσεων/ Εξαγορών στο 
πλαίσιο της Αγοράς για τον Εταιρικό'Ελεγχο και τα Απο
τελέσματα Εμπειρικών Ερευνών
Η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο συνιστά έναν σημαντικό 
εξωτερικό μηχανισμό για την προστασία της ευημερίας των 
μετόχων. Απ’ την μια πλευρά η απειλή ανάληψης του ελέγ
χου - εξαγοράς μιας εταιρείας αναμένεται να ωθήσει τα δι
ευθυντικά στελέχη προς την επιδίωξη πολιτικών που είναι 
συμβατές με τα συμφέροντα των μετόχων ενώ από την άλ
λη η πραγματοποίηση μιας εξαγοράς είναι πιθανόν να δι
ορθώσει την αποτυχία της διοίκησης εκτοπίζοντας τα στε
λέχη με χαμηλή απόδοση ή με οπορτουνιστική συμπεριφο
ρά (Walsh & Ellwood, 1991).

Ο Fama (1980) θεωρεί την αγορά για την ανάληψη του 
ελέγχου ως την ύστατη λύση όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί 
ελέγχου της εταιρείας αποδειχθούν ανεπαρκείς ή εξουδε
τερωθούν. Καθώς η αναποτελεσματικότητα της Διοίκησης 
προκαλεί πτώση της αγοραίας αξίας της εταιρείας, ο έλεγ
χός της καθίσταται διεκδικήσιμος από εναλλακτικές διευ
θυντικές ομάδες οι οποίες, έχοντας αντιληφθεί την ευκαι
ρία να αναδιοργανώσουν ή να ανασυντάξουν τα περιουσι
ακά στοιχεία της εταιρείας και συνεπώς να δημιουργήσουν 
νέα αξία, πλειοδοτούν για το δικαίωμα να διαχειρίζονται 
τους οργανωσιακούς πόρους.

Η ιδέα της θεώρησης των εξαγορών ως πειθαρχικού μη
χανισμού βασίζεται στην αρχή του Manne (1965) ότι η αγο
ρά μετοχών είναι το μοναδικό αντικειμενικό μέτρο της διευ
θυντικής επίδοσης. Αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές, το 
βασικό κίνητρο για τις περισσότερες απόπειρες εξαγοράς 
είναι η εκμετάλλευση της διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας 
αγοραίας αξίας της εταιρείας και της αναμενόμενης αξίας 
κάτω από αποδοτική διοίκηση [(Coffee, 1988), (Easterbrook 
& Fischel, 1981)]. Η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο παρέχει 
στους μετόχους δύναμη και προστασία ανάλογη με το συμ
φέρον τους στις εταιρικές σχέσεις. Η απειλή εξαγοράς “πε
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ριορίζει την παρέκκλιση των διευθυντικών στελεχών από 
την προσπάθεια μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων 
και παρέχει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνο
νται οικονομίες κλίμακας και άλλες συνεργίες από τον συν
δυασμό ή την αναδιοργάνωση του ελέγχου και της διαχείρι
σης των επιχειρηματικών πόρων” (Jensen & Ruback, 1983).

Ο Varian (1988) θεωρεί επίσης, τις εξαγορές ως πειθαρ
χικό μηχανισμό για τις διευθυντικές ομάδες που εκδηλώ
νουν οπορτουνιστική και ιδιοτελή συμπεριφορά. Η αλλαγή 
στο καθεστώς ελέγχου που ακολουθείται από την εξαγορά 
θεωρητικά επιτρέπει στον αγοραστή να αντικαταστήσει τα 
στελέχη που απέτυχαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 
των μετόχων με στελέχη που υπόσχονται τη δημιουργία με
γαλύτερης αξίας.

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι γενικά αναγνω
ρισμένο ότι μπορούν να εκπληρώσουν ποικίλους στρατη
γικούς στόχους, όπως είναι η δημιουργία συνεργιών, η εξα
σφάλιση οικονομικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων 
και η εδραίωση της εταιρείας στην αγορά (Jensen & Ruback, 
1983). Ωστόσο, τόσο στους ακαδημαϊκούς όσο και στους 
επαγγελματικούς κύκλους, οι αποτυχίες της διοίκησης και 
οι βελτιώσεις της αποδοτικότητας κατέχουν εξέχουσα θέ
ση καθώς αποτελούν αντιστοίχως βασικό κίνητρο και απα
ραίτητο επακόλουθο των εξαγορών. Ο Jensen (1986) προά
σπισε την παραπάνω άποψη, διατυπώνοντας την θέση ότι 
ο ρόλος των εξαγορών είναι κατά κύριο λόγο να ελέγχουν 
την συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών που αποκλί
νει από την μεγιστοποίηση της αξίας. Στην περίπτωση που 
τα διευθυντικά στελέχη αποδειχθούν ανεπαρκείς αντιπρό
σωποι για τους μετόχους, οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα μεταφέροντας σπάνιους 
πόρους σε χρήσεις με μεγαλύτερη αξία και παρακινώντας 
την αποτελεσματική διεύθυνση της επιχείρησης.

Η θεώρηση των εξαγορών ως μηχανισμού πειθαρχίας και 
ενίσχυσης της αποδοτικότητας κατά περίεργο τρόπο έχει 
λίγες εμπειρικές αποδείξεις. Οι περισσότεροι υποστηρικτές 
της εν λόγω θεωρίας βασίζουν τους ισχυρισμούς τους στις 
καλώς τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ότι οι εξαγορές αποφέ
ρουν, κατά μέσο όρο, αξιοσημείωτα κέρδη στους μετόχους 
των εταιρειών - στόχων. Εντούτοις, αποδείξεις για άμεση
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σύνδεση μεταξύ της χαμηλής επίδοσης της εταιρείας - στό
χου και της θετικής επίδρασης της εξαγοράς στον πλού
το των μετόχων γενικά απουσιάζει από την βιβλιογραφία. 
Οι οικονομολόγοι ερευνητές, μη μπορώντας να ερμηνεύ
σουν διαφορετικά τις επιπτώσεις στον πλούτο που σχετίζο
νται με την δραστηριότητα των εξαγορών, ενστερνίζονται 
την θεωρία της αναποτελεσματικής διοίκησης (inefficient 
management theory). Σύμφωνα με τον Ravenscraft (1987), 
οι ερευνητές προασπίζουν την ισχύ του κινήτρου της ανα
ποτελεσματικής διοίκησης αποκλείοντας εναλλακτικά κί
νητρα συγχωνεύσεων.

Οι έρευνες που εξετάζουν την σχέση μεταξύ της επίδο
σης πριν την απόκτηση (preacquisition performance) των 
εταιρειών- στόχων και της ανανέωσης των διευθυντικών 
στελεχών μετά την απόκτηση (postacquisition executives’ 
turnover) εμπεριέχουν έμμεσα τεστ της υπόθεσης της ανα
ποτελεσματικής διοίκησης. Στον βαθμό που μια εχθρική 
προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου μιας εταιρείας διαδρα
ματίζει πειθαρχικό ρόλο για τα μη αποδοτικά στελέχη, μια 
εταιρεία - στόχος με πενιχρή επίδοση θα έπρεπε να επιδεί- 
ξει ανανέωση των ανώτατων στελεχών πάνω από το μέσο 
όρο μετά την εξαγορά. Ωστόσο, τα εμπειρικά ευρήματα δεν 
είναι ομόφωνα.

Οι συγγραφείς Walsh & Ellwood (1991) εξέτασαν την 
σχέση μεταξύ του ιστορικού επίδοσης μιας εταιρείας και 
της επακόλουθης ανανέωσης των ανώτατων στελεχών για 
ένα δείγμα εταιρειών - στόχων, για τους αγοραστές τους, 
και για μια ομάδα εταιρειών (control group) που δεν είχαν 
εμπλακεί σε διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς. Τα απο
τελέσματα αποκάλυψαν ότι παρόλο που η ανανέωση της 
ανώτατης διοίκησης μπορεί να εξηγηθεί από τα πρότερα 
επίπεδα επίδοσης της εταιρείας τόσο στις εταιρείες - στό
χους όσο και στις εταιρείες του δείγματος ελέγχου, δεν 
εντοπίστηκε καμία σχέση μεταξύ της επίδοσης της εταιρεί
ας - στόχου πριν την εξαγορά και του ρυθμού ανανέωσης 
των στελεχών της μετά την εξαγορά. Ωστόσο, οι δυο συγ
γραφείς εντόπισαν την παραπάνω σχέση στην εταιρεία που 
πραγματοποιούσε την εξαγορά. Το συμπέρασμα στο οποίο 
κατέληξαν είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αποχώρησης των 
στελεχών μετά την εξαγορά ίσως να είναι οικειοθελές. Τα
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λαντούχα διευθυντικά στελέχη που δεν επιθυμούν να είναι 
μέρος μιας εταιρείας με λιγότερο από ικανοποιητική επί
δοση, και εκείνα που έχουν εναλλακτικές ευκαιρίες εργα
σίας ενδέχεται να αποχωρήσουν. Όμως, ένας περιορισμός 
της έρευνας τους είναι ότι το δείγμα τους συμπεριλάμβανε 
τόσο συγχωνεύσεις όσο και εχθρικές εξαγορές.

Οι Martin & McConnell (1991) μελέτησαν 253 εχθρικές 
εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική περί
οδο 1958 - 1984 και βρήκαν ότι οι εταιρείες - στόχοι που 
είχαν επιδείξει μετά την εξαγορά ανανέωση των στελεχών 
πάνω από το κανονικό είχαν εμφανίσει πριν από αυτή ση
μαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους άμεσους ανταγω
νιστές τους. Ωστόσο, οι δύο ερευνητές δεν εντόπισαν ση
μαντικές διαφορές στην επίδοση πριν την εξαγορά μεταξύ 
των στόχων εχθρικών και φιλικών εξαγορών.

Η διερεύνηση της αμερικανικής βιβλιογραφίας οδηγεί 
στην γενικότερη παρατήρηση ότι υπάρχει σε σημαντικό 
βαθμό σύγκλιση απόφεων για το ρόλο των εξαγορών ως 
μηχανισμού ελέγχου της επίδοσης των ανώτατων διευθυ
ντικών στελεχών και ως μέσο τιμωρίας εκείνων που εφαρ
μόζουν πολιτικές οι οποίες μειώνουν τον πλούτο των με
τόχων. Οι εχθρικές εξαγορές μάλιστα θεωρούνται εκ φύ- 
σεως πειθαρχικές καθώς κατευθύνονται κατά κύριο λόγο 
σε εταιρείες που παρουσιάζουν πενιχρή επίδοση, με την 
τελευταία να αντανακλάται στην αγοραία τιμή της μετο
χής τους (Martin & McConell, 1991). Οι Morck, Shleifer και 
Vishny (1989) χρησιμοποιώντας δείγμα 371 εταιρειών οδη
γήθηκαν στο συμπέρασμα, που συμφωνεί με την παραπά
νω άποψη, ότι η πιθανότητα πραγματοποίησης φιλικής ή 
εχθρικής εξαγοράς επηρεάζεται σημαντικά από την επίδο
ση της εταιρείας - στόχου για χρονική περίοδο τριών ετών 
πριν την εξαγορά.

Η βρετανική βιβλιογραφία από την άλλη πλευρά, δεν 
παρέχει ισχυρή υποστήριξη του πειθαρχικού ρόλου των 
εχθρικών εξαγορών. Οι Franks και Mayer (1996), για πα
ράδειγμα, εξετάζοντας 33 επιτυχημένες εχθρικές εξαγορές 
στην Μεγάλη Βρετανία, με την πρώτη ανακοίνωση τους να 
πραγματοποιείται μεταξύ των ετών 1985 και 1986, δεν βρή
καν ότι κατευθύνθηκαν σε εταιρείες με χαμηλή επίδοση. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συγγραφείς δεν εντόπισαν στοι
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χεία που να αποδεικνύουν ότι οι εχθρικές εξαγορές πραγ
ματοποιούνται με σκοπό να τιμωρήσουν τα διευθυντικά 
στελέχη λόγω χαμηλής απόδοσης. Αντιθέτως, θεώρησαν 
ότι μια εξαγορά καταλήγει να γίνεται με εχθρικό τρόπο κυ
ρίως εξαιτίας της διαφωνίας που υπάρχει μεταξύ των δύο 
πλευρών αναφορικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρημα
τικών πόρων μετά την εξαγορά καθώς και με τους όρους 
της προσφοράς. Οι Kennedy και Limmack (1996), αντίθετα, 
εντόπισαν την πρότερη πενιχρή επίδοση ως ένα βασικό χα
ρακτηριστικό των εταιρειών που γίνονται στόχοι εχθρικής 
εξαγοράς.

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται συχνά στην διεθνή 
βιβλιογραφία για την διαπίστωση του κατά πόσο η αγο
ρά για τον εταιρικό έλεγχο συνιστά έναν εξωτερικό μηχα
νισμό ελέγχου της αποδοτικότητας της διοίκησης είναι η 
εξέταση της αντικατάστασης των διευθυντικών στελεχών 
(management turnover) μετά την ολοκλήρωση της εξαγο
ράς. Στην περίπτωση που ανώτατα στελέχη, όπως ο Διευ- 
θύνων Σύμβουλος (CEO), απομακρύνονται μετά την ολο
κλήρωση της συναλλαγής είναι πιθανόν ότι η εξαγορά έχει 
υποκινηθεί από την χαμηλή απόδοση της διευθυντικής ομά
δας της εταιρείας - στόχου. Τέτοιου είδους εξαγορές είναι 
πιθανότατα εχθρικές και κατά συνέπεια έχουν πειθαρχικό 
σκοπό. Έρευνες στην Αμερική, όσον αφορά την αντικατά
σταση στελεχών [Walsh(1988), Martin & McConell (1991), 
Walsh & Ellwood (1991), Agrawal &Walkling (1994)] έδει
ξαν ότι οι επιτυχημένες εξαγορές αποτελούν το έναυσμα για 
μια «βεβιασμένη» αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβου
λίου στις εταιρείες - στόχους με χαμηλή επίδοση. Επιπλέον, 
ο ρυθμός αντικατάστασης των διευθυντικών στελεχών στις 
επιτυχημένες εξαγορές είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση 
των εχθρικών συγκριτικά με τις φιλικές, γεγονός που επι
βεβαιώνει περαιτέρω το πειθαρχικό κίνητρο των εχθρικών 
εξαγορών. Οι Martin & McConell (1991) χρησιμοποιώντας 
δείγμα 253 επιτυχημένων εξαγορών κατά τη χρονική περί
οδο 1958-1984 επιβεβαίωσαν τον πειθαρχικό ρόλο της αγο
ράς για τον εταιρικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα της έρευ
νας τους απέδειξαν πρώτον, ότι ο ρυθμός ανανέωσης των 
ανώτατων διευθυντικών στελεχών αυξάνεται σημαντικά 
έπειτα από την πραγματοποίηση εξαγοράς και δεύτερον,
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ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της αντικατάστασης 
των διευθυντικών στελεχών και της επίδοσης της εταιρείας 
- στόχου πριν την εξαγορά. Οι Agrawal &Walkling (1994) 
εξετάζοντας την εξέλιξη της καριέρας και της αποζημίωσης 
των διευθυντικών στελεχών εταιρειών - στόχων και χρησι
μοποιώντας δείγμα 800 εταιρειών που έγιναν στόχοι κατά 
την περίοδο 1980-1986, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή μη 
της εξαγοράς, κατέληξαν στα εξής: (1) προσπάθειες εξαγο
ράς πραγματοποιούνται συνήθως σε εταιρείες που τα δι
ευθυντικά στελέχη λαμβάνουν ασυνήθιστα υψηλή αποζη
μίωση, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, (2) τα 
διευθυντικά στελέχη της εταιρείας - στόχου είναι πιθανό
τερο να αντικατασταθούν αν η εξαγορά είναι επιτυχημένη. 
Σε περίπτωση απώλειας της θέσης του τα στελέχη γενικά 
αποτυγχάνουν να απασχοληθούν σε ανάλογη θέση άλλης 
εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια που ακολουθούν την 
εξαγορά και (3) τα διευθυντικά στελέχη που παραμένουν 
στην εταιρεία και μετά την εξαγορά λαμβάνουν σημαντικές 
αυξήσεις στην συνολική αποζημίωση τους.

Οι Kennedy και Limmack (1996) στην Μεγάλη Βρετα
νία, βρήκαν ότι οι εταιρείες με πενιχρή επίδοση προκαλούν 
επιτυχημένες εξαγορές και μια επακόλουθη αναδιοργάνω
ση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, οι δύο συγγρα
φείς δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ συνηθισμένης ή 
βεβιασμένης αντικατάστασης των στελεχών. Οι Franks και 
Mayer (1996) παρατήρησαν βεβιασμένη αλλαγή του Διοι
κητικού Συμβουλίου μετά από επιτυχημένες εχθρικές εξα
γορές. Όμως, σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες συγ
γραφείς δεν βρήκαν καμία απόδειξη σημαντικά χαμηλής 
επίδοσης πριν την πραγματοποίηση της εξαγοράς.

Μια εύλογη εξήγηση για τα διαφορετικά ευρήματα των 
εμπειρικών ερευνών τα οποία δεν καταλήγουν σε κοινά συ
μπεράσματα θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι συγ
γραφείς συγχέουν μια ποικιλία κινήτρων εξαγοράς στις 
έρευνες τους, συμπεριλαμβάνοντας στα δείγματα τους 
εταιρείες με αρκετά διαφορετικές περιπτώσεις εξαγορών 
και συγχωνεύσεων. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι η πειθαρ
χία της αναποτελεσματικής διοίκησης αποτελεί μάλλον μό
νο έναν από τους πολλούς λόγους για την πραγματοποίηση 
μιας εξαγοράς. Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε
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συνοπτικά αλλά περιεκτικά στην ύπαρξη άλλων κινήτρων 
εξαγοράς πέρα του πειθαρχικού.

ΙΙΙ.4 Άλλα Κίνητρα που οδηγούν στην Ανάληψη του 
Ελέγχου μιας Εταιρείας μέσω Εξαγοράς
II 1.4.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Τρία είναι τα βασικά κίνητρα που απαντώνται συχνότερα 
στην βιβλιογραφία για την πραγματοποίηση μιας εξαγο
ράς, το κίνητρο της συνέργειας (synergy motive), το κίνη
τρο της αντιπροσώπευσης (agency motive) και η υπεροψία 
(hubris) των διευθυντικών στελεχών. Το κίνητρο της συνερ
γίας προτείνει ότι οι εξαγορές πραγματοποιούνται εξαιτίας 
των οικονομικών κερδών που απορρέουν από την συνένω
ση των πόρων των δύο εταιρειών. Το κίνητρο της αντιπρο
σώπευσης προτείνει ότι οι εξαγορές λαμβάνουν χώρα επει
δή επαυξάνουν τον πλούτο των διευθυντικών στελεχών της 
εταιρείας που επιδιώκει την εξαγορά σε βάρος του πλού
του των μετόχων της. Τέλος, σύμφωνα με την υπόθεση της 
υπεροψίας τα διευθυντικά στελέχη κάνουν λάθη στην απο
τίμηση των εταιρειών - στόχων και προχωρούν σε εξαγο
ρά ακόμη και όταν δεν υφίσταται καμία συνεργία. Αμέσως 
παρακάτω αναλύονται συνοπτικά αλλά περιεκτικά αυτά τα 
κίνητρα.

ΙΙΙ.4.2 Το Κίνητρο της Συνέργειας (The Synergy Motive)
Το κίνητρο της συνεργίας υποθέτει ότι τα διευθυντικά στε
λέχη τόσο τη εταιρείας - στόχου όσο και της εταιρείας που 
επιδιώκει την εξαγορά ενεργούν με σκοπό την μεγιστοποί
ηση του πλούτου των μετόχων και κατά συνέπεια θα εμπλέ
κονταν σε διαδικασία εξαγοράς μόνο αν από αυτή προέκυ- 
πταν κέρδη και για τις δύο ομάδες μετόχων. Με άλλα λόγια 
πρέπει τα κέρδη και των δύο πλευρών και όχι μόνο τα συ
νολικά να είναι θετικά.

Εάν η εταιρεία - στόχος έχει διαπραγματευτική δύναμη 
είτε επειδή μπορεί να αντισταθεί στην εξαγορά είτε επειδή 
υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ δυνητικών αγοραστών, τό
τε τα κέρδη της αυξάνονται αναλογικά με την αύξηση των 
συνολικών κερδών. Συνεπώς, όταν οι εξαγορές υποκινού
νται από την συνεργία τα κέρδη της εταιρείας - στόχου,
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της αγοράστριας και τα συνολικά κέρδη θα είναι θετικά και 
μάλιστα θα συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους.

ΙΙ1.4.3 Το κίνητρο της Αντιπροσώπευσης (The Agency Moti
ve)
Μια θέση που έχει τύχει σημαντικής αποδοχής είναι ότι αρ
κετές εξαγορές υποκινούνται κυρίως από τα ίδια συμφέρο
ντα της Διεύθυνσης της αγοράστριας εταιρείας. Διάφορα 
επιχειρήματα έχουν προταθεί για την υποστήριξη της συ
γκεκριμένης θέσης. Μεταξύ αυτών είναι: 
ϊ. Η επιδίωξη των διευθυντικών στελεχών να διαφοροποι

ούν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο (Amihud & Lev,
1981)

ii. Η χρήση των ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flow) 
για την αύξηση του μεγέθους της εταιρείας (Jensen,
1986) και

iii. Τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία αυξάνουν την 
εξάρτηση της εταιρείας από τη διοίκηση (Shleifer & 
Vishny, 1989).
Η βασική ιδέα των παραπάνω επιχειρημάτων είναι ότι 

οι εξαγορές έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά της αξίας 
από τους μετόχους στα στελέχη της αγοράστριας εταιρείας. 
Παραδείγματος χάριν, οι “εξειδικευμένοι” μάνατζερ επιδιώ
κουν την εξαγορά εταιρειών που εντάσσονται στο δικό τους 
πεδίο δραστηριοτήτων έτσι ώστε η επιτυχία της ενοποιη
μένης οντότητας να εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τις 
ειδικές ικανότητες τους. Τα διευθυντικά στελέχη μπορούν 
να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη εξάρτηση και να αυ
ξήσουν την κατανάλωση μη χρηματικών προνομίων ή να 
υπερισχύσουν έναντι ανταγωνιστών τους που είναι καλύτε
ροι στην διεκπεραίωση άλλων λειτουργιών της εταιρείας. Η 
παραπάνω συμπεριφορά των στελεχών δημιουργεί κόστη 
αντιπροσώπευσης (agency costs) τα οποία μειώνουν την 
αξία της συνδυασμένης εταιρείας.

Μια σημαντική οπτική του θέματος που πρέπει να ανα
φερθεί είναι το γεγονός ότι η εταιρεία - στόχος έχει ανα
γνωριστεί από τα στελέχη της αγοράστριας εταιρείας ως 
η πλέον κατάλληλη για να αυξήσουν τον προσωπικό τους 
πλούτο. Συνεπώς, οι μέτοχοι της εταιρείας - στόχου αντί-
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λαμβανόμενοι την αξία που έχουν για τα στελέχη της αγο- 
ράστριας θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν ένα μέρος της 
αξίας αυτής. Στο βαθμό που οι μέτοχοι έχουν αρκετή δια
πραγματευτική δύναμη, θα επιτύχουν τον σκοπό τους και η 
αξία που θα αποκτήσουν φθάνει μέχρι το ποσό που τα στε
λέχη μπορούν να ιδιοποιηθούν. Κατά συνέπεια, όσο εντο
νότερο είναι το πρόβλημα αντιπροσώπευσης τόσο μεγαλύ
τερο θα είναι το κέρδος της εταιρείας - στόχου, σε βάρος 
της αγοράστριας εταιρείας.

ΙΙΙ.4.4 Η Υπόθεση της Υπεροψίας των Διευθυντικών Στελε
χών (The Hubris Hypothesis)
Σύμφωνα με την υπόθεση της υπεροψίας των διευθυντι
κών στελεχών οι εξαγορές υποκινούνται από λανθασμένες 
εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών και δεν υφίστανται 
κέρδη συνεργίας. Υποθέτοντας ότι η διοίκηση της εταιρείας 
που επιδιώκει την εξαγορά είναι εξίσου πιθανό να υπερεκτι
μήσει και να υποεκτιμήσει τυχόν συνεργία τότε θα εμπλα- 
κεί σε διαδικασία εξαγοράς μόνο στην περίπτωση υπερε- 
κτίμησης. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κέρδη συνεργίας, 
η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία - στόχο αντιπροσωπεύ
ει μεταφορά πλούτου μεταξύ αυτής και της αγοράστριας 
εταιρείας. Όσο υψηλότερα είναι τα κέρδη για την εταιρεία 
- στόχο, τόσο χαμηλότερα είναι τα κέρδη για την πλειοδό- 
τρια και τα συνολικά κέρδη είναι μηδενικά.

Εάν δεχόμασταν ότι η υπόθεση της υπεροψίας των στε
λεχών ισχύει στην πιο αυστηρή της μορφή τότε θα καταλή
γαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν θετικά συνολικά 
κέρδη στις εξαγορές. Ωστόσο, μια σειρά εμπειρικών ερευ
νών έχει καταγράψει την ύπαρξη κατά μέσο όρο θετικών 
συνολικών κερδών. Σύμφωνα με τον Roll (1986), το εν λόγω 
γεγονός μπορεί να εξηγηθεί αν υπάρχουν πραγματικά συ
νεργίες σε κάποιες εξαγορές αλλά τα στελέχη εξακολου
θούν να κάνουν λανθασμένες εκτιμήσεις

Όσον αφορά στην σχέση μεταξύ των κερδών της εται
ρείας - στόχου και των συνολικών κερδών, το σενάριο εί
ναι παρόμοιο με την περίπτωση των εξαγορών που υποκι
νούνται από την ύπαρξη συνεργίας, δηλαδή αυτά συσχε
τίζονται θετικά. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των κερδών της 
εταιρείας - στόχου και της αγοράστριας είναι διαφορετι
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κή. Στην προκειμένη περίπτωση η υπεροψία των στελεχών 
προκαλεί αρνητική συσχέτιση μεταξύ των κερδών των δύο 
εταιρειών.

IV. Τύποι Στρατηγικών Ανάληψης του Ελέγχου/ Εξαγο
ράς μιας Εταιρείας - Στόχου, η Επίδραση των χαρακτη
ριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου Αυτής της Εται
ρείας και ο Ρόλος της Διευθυντικής Ιδιοκτησίας στην 
Διαδικασία Ανάληψης του Ελέγχου/ Εξαγοράς της

IV.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο περιλαμβάνει δύο συνή
θως τύπους στρατηγικών ανάληψης του ελέγχου/ εξαγο
ράς μιας εταιρείας. Ο πρώτος είναι η συγχώνευση έπειτα 
από διαπραγμάτευση, κατά την οποία η πλειοδότρια εται
ρεία διαπραγματεύεται την προσψορά που υποβάλλει με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη της εται
ρείας - στόχου (φιλική εξαγορά). Ο δεύτερος είναι η αυτό
κλητη προσψορά (unsolicited tender offer), κατά την οποία 
η πλειοδότρια εταιρεία δεν διαπραγματεύεται την αρχική 
δημόσια προσψορά με την διοίκηση της εταιρείας - στό
χου αλλά αντίθετα υποβάλλει άμεση προσψορά στους με
τόχους της για να αγοράσει τα μερίδιά τους (εχθρική εξα
γορά).

Η επιλογή του τύπου προσψοράς, σύμψωνα με τους 
Berkovitch & Khanna (1991), εξαρτάται από τις ενέργει
ες των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας - στόχου, 
οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τα συμβόλαια 
τους. Συχνά τα στελέχη βρίσκονται σε περιστάσεις κατά τις 
οποίες τα συμψέροντα τους αποκλίνουν από τα αντίστοι
χα των μετόχων. Στις περιπτώσεις αυτές που δημιουργείται 
σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, οι μέτοχοι στηρίζο
νται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο επιψορτίζεται με 
το ρόλο της διαψύλαξης των συμψερόντων τους. Η εξέταση 
λοιπών των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλί
ου μας δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσουμε μια πολύτιμη 
άποψη για την χρησιμοποίηση των διαψορετικών εσωτερι
κών μηχανισμών διακυβέρνησης από τις εταιρείες που απο
τελούν και από εκείνες που δεν αποτελούν στόχους εξα
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γοράς. Στο παρόν τμήμα της εργασίας, παράγραφος IV.2, 
παρατίθεται μια σύντομη επισκόπηση της υπάρχουσας βι
βλιογραφίας για την επίδραση των χαρακτηριστικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας - στόχου στην αρχι
κή προσφορά εξαγοράς (διαπραγματεύσιμη ή μη), στο πριμ 
της προσφοράς (offer premium) και στην έκβαση της προ
σπάθειας εξαγοράς. Τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει 
ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον ο ρόλος της διευθυντικής 
ιδιοκτησίας (managerial ownership) στην διαδικασία της 
εξαγοράς. Ενώ, από την μια πλευρά η κατοχή μετοχών από 
τα διευθυντικά στελέχη ενδέχεται να εναρμονίσει τα συμ
φέροντα αυτών και των μετόχων και συνεπώς να μετριάσει 
την σημαντικότητα του ρόλου της αγοράς για τον εταιρικό 
έλεγχο, από την άλλη πλευρά αναμένεται να επηρεάσει την 
αντίδραση των διευθυντικών στελεχών σε μια προσφορά 
καθώς και την τελική επιτυχία ή αποτυχία της προσπάθειας 
εξαγοράς. Στην παράγραφο IV.3 θα εξετάσουμε τη σχέση 
μεταξύ της διευθυντικής ιδιοκτησίας και της δραστηριότη
τας εξαγοράς.

IV.2 Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας - Στόχου στον Τύπο της Προ
σφοράς Εξαγοράς, στο Πριμ της Προσφοράς και στην 
Έκβαση της Προσπάθειας Εξαγοράς
IV.2.1 Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας - Στόχου στον Χρησιμοποιούμενο 
Τύπο Προσφοράς Εξαγοράς
Οι Jensen & Meckling (1976) έστιασαν το ερευνητικό ενδια
φέρον τους στη σύγκρουση αντιπροσώπευσης που προκα- 
λείται από τον διαχωρισμό ιδιοκτησίας και ελέγχου στις ει
σηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 
ένα γεγονός στο οποίο τα συμφέροντα των διευθυντικών 
στελεχών αποκλίνουν σημαντικά από εκείνα των μετόχων 
είναι η συγχώνευση ή εξαγορά. Αποτελέσματα εμπειρικών 
ερευνών έχουν δείξει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας - στόχου 
καρπώνονται σημαντικά οικονομικά οφέλη στην ανακοί
νωση μιας εξαγοράς (Andrade, Mitchell & Stafford, 2001), 
ενώ υφίστανται σημαντικές απώλειες όταν η προσπάθεια 
εξαγοράς αποτυγχάνει (Ruback, 1988). Αντίθετα, τα συμ
φέροντα των διευθυντικών στελεχών δεν εξυπηρετούνται



Α. Καστελιανού - Δ. Λ. Παπαδόπονλος 365

πάντα με την αποδοχή μιας προσφοράς εξαγοράς. Τα στε
λέχη κερδίζουν από οικονομικής απόφεως λόγω αύξησης 
της τιμής των μετοχών που ενδεχομένως έχουν στην κατοχή 
τους, αλλά είναι πιθανόν να χάσουν σε όρους αποζημίωσης 
και κατανάλωσης μη χρηματικών οφελών αν εκτοπιστούν 
από τις θέσεις τους μετά από μια επιτυχημένη εξαγορά. 
Όταν η προσφορά εξαγοράς προκαλεί σύγκρουση συμφε
ρόντων μεταξύ των στελεχών και των μετόχων, η εποπτεία 
που παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κρίσιμης 
σημασίας για τους δεύτερους.

Η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού ρόλου του Δι
οικητικού Συμβουλίου εξαρτάται, όπως έχει αναφερθεί 
σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας εργασίας, από τον 
βαθμό ανεξαρτησίας του, το μέγεθος και τη δομή ηγεσίας. 
Εάν τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου πραγματικά εκτελούν τον εποπτικό τους ρό
λο, όπως διατυπώθηκε από τους Fama (1980) και Fama & 
Jensen (1983), τότε τα Διοικητικά Συμβούλια που κυριαρ
χούνται από την συμμετοχή μη εκτελεστικών μελών είναι 
πιο πιθανόν να λαμβάνουν αποφάσεις συνεπείς με την αρ
χή μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων. Απόρροια 
αυτού του γεγονότος, στην περίπτωση μιας διαπραγματεύ
σιμης προσφοράς, ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο 
θα δεχόταν εκείνη την τιμή που μεγιστοποιεί την αναμενό
μενη αξία των μελλοντικών ταμειακών εισροών που καρ
πώνονται οι μέτοχοι. Ωστόσο, ένα Διοικητικό Συμβούλιο 
“ευθυγραμμισμένο” με την διευθυντική ομάδα είναι πιθα
νόν να απαιτεί πολύ υφηλή τιμή ώστε να ανατρέπει κάθε 
προσφορά, μειώνοντας την πιθανότητα πραγματοποίη
σης της εξαγοράς. Συνέπεια της προηγηθείσας ανάλυσης, 
με σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες, η εταιρεία 
που επιδιώκει την εξαγορά είναι πιθανότερο να υποβάλει 
απευθείας την προσφορά της στους μετόχους της εταιρεί
ας - στόχου (tender offer) παρά να την διαπραγματευτεί με 
ένα μη ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών αναφορικά με το 
μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου δείχνουν ότι τα μι
κρότερα Διοικητικά Συμβούλια είναι πιο αποδοτικά (π.χ. 
Yermack, 1996). Σύμφωνα με τους Bange & Mazzeo (2004), 
οι εταιρείες με μεγάλα Διοικητικά Συμβούλια λαμβάνουν
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περισσότερες προσφορές εξαγοράς που γίνονται απευθείας 
στους μετόχους. Η ερμηνεία που δίνουν οι δύο συγγραφείς 
σ’ αυτή την διαπίστωση τους είναι ότι τα μεγάλα Διοικητι
κά Συμβούλια δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σαν 
ένα ελεγκτικό σώμα και συνεπώς αφήνουν στα διευθυντι
κά στελέχη μεγαλύτερη ευχέρεια αποφάσεων. Περισσότε
ρες προσφορές εξαγοράς που δεν τίθενται υπό διαπραγμά
τευση με το Διοικητικό Συμβούλιο δέχονται επίσης οι εται
ρείες με συνδυασμένη δομή ηγεσίας (κατοχή των θέσεων 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Chief 
Executive Officer από το ίδιο άτομο).

Τα αποτελέσματα αρκετών εμπειρικών ερευνών αποκα
λύπτουν συνέπεια με τις παραπάνω θέσεις. Ο Shivdasani 
(1993) παραδείγματος χάριν, σε μια μελέτη των χαρακτη
ριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου 214 εταιρειών - στό
χων εχθρικών εξαγορών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
εχθρικές εξαγορές συσχετίζονται αρνητικά με τον αριθμό 
των επιπλέον θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο που κατέ- 
χονται από μη εκτελεστικά - ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη 
μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εται
ρείας - στόχου συντελεί στην βελτίωση της αποτελεσματι- 
κότητας του, το καθιστά ανεξάρτητο και η αγοράστρια εται
ρεία είναι πλέον διατεθειμένη να διαπραγματευτεί μαζί του 
την προσφορά της. Οι Bange & Mazzeo (2004) σε ανάλογη 
έρευνα, διαπίστωσαν ότι μια εχθρική εξαγορά είναι περισ
σότερο πιθανή όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
κατέχει επίσης και τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και όταν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
μεγάλο. Στην πρώτη εκ των δύο περιπτώσεων, οι συγγρα
φείς διατείνονται ότι η αγοράστρια εταιρεία επιχειρεί εχθρι
κή εξαγορά γιατί αντιλαμβάνεται την Διοίκηση με συνδυ
ασμένη δομή ηγεσίας ως “οχυρωμένη” στην εταιρεία. Στην 
δεύτερη περίπτωση, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η πραγμα
τοποίηση εχθρικής εξαγοράς είναι πιθανότερη σε εταιρείες 
με μεγαλύτερα Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία συνήθως 
υπολειτουργούν και επιτρέπουν στα διευθυντικά στελέχη 
να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις χωρίς ουσιαστικό έλεγ
χο. Οι Arthur & Taylor (1995), αναφέρουν υψηλότερη ανα
λογία μη εκτελεστικών μελών σε χώρες με αυστηρή νομο



Α. Καστελιανού - Δ. Λ. Παπαδόπουλος 367

θεσία εξαγορών συγκριτικά με τις πιο ανεκτικές χώρες στο 
εν λόγω ζήτημα.

Η προηγηθείσα ανάλυση ενισχύει περαιτέρω τη θέση 
ότι η πραγματοποίηση εχθρικών εξαγορών αποτελεί ένδει
ξη ότι οι εσωτερικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης της εται
ρείας έχουν αποτύχει στο να εναρμονίσουν τα συμφέροντα 
των μετόχων και των διευθυντικών στελεχών και συνεπώς η 
αγορά για τον εταιρικό έλεγχο αντιπροσωπεύει μηχανισμό 
διακυβέρνησης ύστατης λύσης. Ταυτόχρονα όμως αξίζει 
στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι από το 1990 και έπειτα 
έχει παρατηρηθεί μια σημαντική μείωση στον αριθμό των 
εχθρικών εξαγορών (Schwert, 2000). Μια πιθανή εξήγηση 
για την παραπάνω μείωση είναι η επικράτηση διαφόρων 
μηχανισμών αποτροπής εξαγορών (antitakeover devices) 
ή νόμων ενάντια των εξαγορών που τέθηκαν σε εφαρμογή 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Κατά την ίδια χρονική πε
ρίοδο, άλλοι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης ξεκίνη
σαν να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Μεταξύ αυ
τών συμπεριλαμβάνονται:
• Η σημαντική αύξηση των σχεδίων αποζημίωσης των ανώ

τατων στελεχών και διευθυντών με βάση μετοχές (equity 
- based compensation), [Hall & Liebman (1998), Perry 
(2000)].

• Η αυξημένη ιδιοκτησία μετοχικών τίτλων από μεγάλους 
θεσμικούς επενδυτές (Gompers & Metrick, 2001).

• Η μετατόπιση προς Διοικητικά Συμβούλια με πλειοψηψία 
μη εκτελεστικών μελών (Bhagat & Black, 1997).
Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών είναι η διαμόρ

φωση ενός περιβάλλοντος εξαγορών που προτιμά τις φιλι
κές/ διαπραγματεύσιμες προσφορές εξαγοράς έναντι των 
εχθρικών. Παρόλα αυτά, είναι λογικό να αναμένουμε ότι 
τόσο οι φιλικές όσο και οι εχθρικές προσπάθειες εξαγοράς 
θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Συνεπώς, παραμένει ζή
τημα ιδιαίτερης σημασίας η κατανόηση της επιλογής της 
μεθόδου εξαγοράς και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών 
της εταιρείας - στόχου που πιθανώς επηρεάζουν τον τύπο 
του ανταγωνισμού για τον εταιρικό έλεγχο.
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IV.2.2 Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας - Στόχου στο αρχικό πριμ της προ
σφοράς (the initial offer premium) εξαγοράς 
Η διοίκηση της εταιρείας που επιδιώκει την εξαγορά, κα
τά το στάδιο δημιουργίας της προσφοράς για τον έλεγχο 
της εταιρείας - στόχου, επιχειρεί μεταξύ άλλων να αποθαρ
ρύνει ενδεχόμενους ανταγωνιστές από την εισαγωγή τους 
στον διαγωνισμό για τον έλεγχο (control contest). Οι συγ
γραφείς Giammarino & Heinkel (1986) και Fishman (1988) 
προτείνουν ότι η προσφορά ενός αρκετά μεγαλύτερου πριμ 
πάνω από την τρέχουσα αγοραία αξία της εταιρείας - στό
χου ίσως να αποτελεί μια αποτελεσματική οδό για την υπερ- 
νίκηση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, μια μεγάλη προσφο
ρά υποδηλώνει ότι η πλειοδότρια εταιρεία έχει αποτιμήσει 
υφηλά την αξία του στόχου και θα παλέψει ενάντια σε κάθε 
ανταγωνιστική προσφορά.

Οι Hirshleifer & Thakor (1994) διατύπωσαν τη θέση ότι 
η αμφιβολία από την πλευρά του πλειοδότη για το αν το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας - στόχου είναι ευθυ
γραμμισμένο με τα διευθυντικά στελέχη έχει ευεργετικές 
συνέπειες για τους μετόχους της καθώς επιφέρει υψηλότε
ρη προσφορά. Ο συλλογισμός για το παραπάνω συμπέρα
σμα είναι ο ακόλουθος: ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 
βρίσκεται σε συμμαχία με την διευθυντική ομάδα θα απαι
τήσει μεγαλύτερη προσφορά από εκείνη που διασφαλίζει 
τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων προκειμένου να 
αποζημιωθούν τα διευθυντικά στελέχη για τις προσωπικές 
απώλειες που θα υποστούν εξαιτίας της εξαγοράς. Αποτέ
λεσμα αυτού του γεγονότος αναμένεται ότι εταιρείες με με
γάλα, μη ανεξάρτητα και με συνδυασμένη δομή ηγεσίας Δι
οικητικά Συμβούλια θα δέχονται υψηλότερα πριμ στις προ
σφορές εξαγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόσφατη 
εμπειρική έρευνα των Bange & Mazzeo (2004). Οι Bange 
και Mazzeo εντόπισαν χαμηλότερο πριμ στις εταιρείες που 
τα ανεξάρτητα μέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Διοι
κητικού Συμβουλίου. Επίσης, οι δύο ερευνητές βρήκαν ότι 
τα συνολικά κέρδη των μετόχων της εταιρείας - στόχου εί
ναι μεγαλύτερα όταν το ίδιο άτομο κατέχει τις θέσεις του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνο- 
ντα Συμβούλου.
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IV.2.3 Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας - Στόχου στην τελική έκβαση της 
προσπάθειας εξαγοράς
Η απόφαση για την αποδοχή μιας προσφοράς εξαγοράς 
λαμβάνεται συνήθως από τα διευθυντικά στελέχη της εται
ρείας - στόχου σε συνεργασία με μια ομάδα, σημαντικών 
από άποψη άσκησης επιρροής μετόχων, καθώς και με το Δι
οικητικό Συμβούλιο. Ένα Διοικητικό Συμβούλιο ευθυγραμ
μισμένο με την διευθυντική ομάδα θα επιδιώξει να υπερα
σπίσει τα συμφέροντα της στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 
Εάν η εξαγορά πραγματοποιηθεί, τα διευθυντικά στελέχη 
θα υποστούν σημαντικές απώλειες σε όρους αποζημίωσης 
και επιπλέον θα στερηθούν σημαντικά πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από το δικαίωμα ελέγχου της εταιρείας.4 Κατά 
συνέπεια, είναι λογικό να αναμένουμε ότι η προσπάθεια 
εξαγοράς στην περίπτωση σύγκλισης των συμφερόντων 
Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικής ομάδας θα είναι 
λιγότερο επιτυχημένη. Από την άλλη πλευρά, αν το Διοι
κητικό Συμβούλιο ενεργεί με γνώμονα τα συμφέροντα των 
μετόχων θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει την αξία των μελ
λοντικών ταμειακών εισροών της εταιρείας. Ωστόσο, ακόμη 
και σε αυτή την περίπτωση, εάν τα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν 
τις θέσεις τους ενδέχεται να είναι αντίθετοι στην αποδοχή 
μιας προσφοράς εξαγοράς. Οι Kini, Kracaw & Mian (1995) 
έδειξαν ότι οι επιτυχημένες εξαγορές οδηγούν κατά κανό
να σε εξοβελισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί
ας - στόχου ή σε μείωση του αριθμού των μη εκτελεστικών 
μελών. Ο Harford (2003) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
κονομικοί λόγοι (απώλεια του εισοδήματος) οδηγούν τα μη 
εκτελεστικά μέλη στην κατεύθυνση άρνησης πιθανών εξα
γορών που είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Παρομοί
ως, οι Bange & Mazzeo (2004) σε έρευνά τους διαπίστωσαν 
ότι οι προσφορές σε εταιρείες - στόχους με ανεξάρτητα Δι
οικητικά Συμβούλια είναι λιγότερο πιθανόν να είναι επιτυ
χημένες ακόμη και όταν η αρχική προσφορά έχει αναθεω

4. Οι Walking & Long (1984), Martin & McConnell (1991), Agrawal & 
Walking (1994) και Cotter & Zenner (1994) τεκμηριώνουν διευθυντικές 
απώλειες μετά την ολοκλήρωση εξαγορών.
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ρηθεί. Το συγκεκριμένο εύρημα υποδηλώνει ότι τα μη εκτε
λεστικά μέλη έχουν κίνητρα να αποτρέψουν την πραγμα
τοποίηση μιας εξαγοράς προκειμένου να προστατεύσουν 
τις θέσεις τους στην εταιρεία.

Τέλος, αναφορικά με την επίδραση των χαρακτηριστι
κών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικονομική ευημε
ρία των μετόχων της εταιρείας - στόχου, τα αποτελέσματα 
εμπειρικών ερευνών είναι συγκεχυμένα. Από τη μία πλευ
ρά, υπάρχουν συγγραφείς, όπως οι Cotter, Shivdasani & 
Zenner (1997), οι οποίοι παρέχουν αποδείξεις ότι τα ανε
ξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
επαυξάνουν τα κέρδη των μετόχων που προκύπτουν από 
τις προσφορές εξαγοράς. Από την άλλη πλευρά, τα αποτε
λέσματα της έρευνας των Bange & Mazzeo (2004) δεν έδει
ξαν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια που κυριαρχούνται από 
την παρουσία μη εκτελεστικών μελών αυξάνουν την αξία 
για τους μετόχους κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας εξα
γοράς. Αντιθέτως, είναι τα στελέχη που συνδυάζουν το ρό
λο του Chief Executive Officer και του Προέδρου του Διοι
κητικού Συμβουλίου εκείνα που εξασφαλίζουν μεγαλύτερα 
οικονομικά οφέλη για τους μετόχους τους.

IV.3 Ο Ρόλος της Διευθυντικής Ιδιοκτησίας στην Δια
δικασία Ανάληψης Ελέγχου/ Εξαγοράς της Εταιρείας 
- Στόχου
Οι Jensen & Meckling (1976) υποστήριξαν ότι οι συγκρού
σεις αντιπροσώπευσης μεταξύ των διευθυντικών στελεχών 
και των μετόχων είναι πιθανόν να μετριαστούν αν τα στε
λέχη αποκτήσουν ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον (managerial 
ownership) στην εταιρεία. Σύμφωνα με τους δύο συγγρα
φείς, οι διευθυντές και οι διοικητές είναι εσωτερικοί μέτο
χοι (inside shareholders) που λαμβάνουν μέρος στη διαδι
κασία λήψης αποφάσεων και παράλληλα απολαμβάνουν 
τα οφέλη της ιδιοκτησίας. Οι εξωτερικοί μέτοχοι (outside 
shareholders) διαδραματίζουν παθητικό ρόλο στην δια
δικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης. Στο μοντέλο 
«σύγκλισης συμφερόντων» των Jensen & Meckling (1976) 
μια αύξηση στην αναλογία των τίτλων που κατέχονται από 
τους εσωτερικούς μετόχους αναμένεται να οδηγήσει σε αύ
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ξηση της αξίας της εταιρείας καθώς τα συμφέροντα των 
δύο πλευρών ευθυγραμμίζονται.

Ο Baron (1983), στο πλαίσιο των εξαγορών, υποθέτει 
ότι η επιθυμία των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας - 
στόχου για την διατήρηση του ελέγχου κατά τη διάρκεια 
μιας προσπάθειας εξαγοράς επηρεάζεται από το επίπεδο 
της ιδιοκτησίας τους στην εταιρεία. Όταν τα προσωπικά 
τους οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από μια αλλαγή 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι υψηλά (ως συνέπεια της 
κατοχής σημαντικού μεριδίου μετοχών) τότε είναι λιγότε
ρο πιθανό να αντιταχθούν σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια 
εξαγοράς. Από την άλλη πλευρά, ο Stulz (1988) ανέπτυξε 
ένα μοντέλο το οποίο παρουσίαζε πως η κατοχή μεγάλου 
αριθμού μετοχών από τα στελέχη μπορεί στην πραγματικό
τητα να μειώσει την πιθανότητα μιας επιτυχημένης εξαγο
ράς. Ένα υψηλό επίπεδο διευθυντικής ιδιοκτησίας ενδέχε
ται να εμποδίζει την αποδοτική λειτουργία της αγοράς για 
τον εταιρικό έλεγχο επιτρέποντας σε “περιχαρακωμένα” 
(entrenched) διευθυντικά στελέχη να εμποδίζουν μη επιθυ
μητές εξαγορές ή με το να αυξάνουν τα απαιτούμενα πριμ 
σε τέτοιο απαγορευτικό επίπεδο ώστε οι εξαγορές να εξε
λίσσονται σε ασύμφορες συναλλαγές για τις ενδιαφερόμε- 
νες εταιρείες.

Οι εμπειρικές αποδείξεις για την σχέση μεταξύ της διευ
θυντικής ιδιοκτησίας και των εξαγορών είναι συγκεχυμέ
νες. Οι Morck, Shleifer & Vishny (1988a) σε έρευνά τους με 
δείγμα 500 εταιρείες, εντόπισαν σημαντική θετική συσχέτι- 
ση μεταξύ της διευθυντικής ιδιοκτησίας και της πιθανότη
τας πραγματοποίησης φιλικής εξαγοράς αλλά δεν εντόπι
σαν καμία στατιστικά σημαντική σχέση στη περίπτωση των 
εχθρικών εξαγορών. Οι Ambrose & Megginson (1992) απέ- 
τυχαν να βρουν στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπε
δα διευθυντικής ιδιοκτησίας στις εταιρείες - στόχους συ- 
γκρίνοντας τις με μια ομάδα εταιρειών που δεν είχαν απο- 
τελέσει στόχους εξαγοράς.

Αντίθετα, οι Song & Walkling (1993) βρήκαν ότι το επί
πεδο διευθυντικής ιδιοκτησίας στις εταιρείες - στόχους εί
ναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα δείγμα ελέγχου 
από εταιρείες μη στόχους. Όταν οι δύο ερευνητές ανέλυσαν
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το δείγμα τους σε εχθρικές και φιλικές προσφορές βρήκαν 
ότι η διαφορά μεταξύ των εταιρειών - στόχων και των εται
ρειών - μη στόχων μεγεθύνεται στην περίπτωση των εχθρι
κών εξαγορών. Σε ανάλογη έρευνα ο Shivdasani (1993) συ- 
γκρίνοντας ένα δείγμα εταιρειών - στόχων εχθρικών εξαγο
ρών και ένα δείγμα με εταιρείες μη στόχους βρήκε ότι η ιδι
οκτησία όλων των διευθυντών, του Chief Executive Officer, 
και όλων των εκτελεστικών διευθυντών πλην του Chief 
Executive Officer είναι σημαντικά χαμηλότερη στους στό
χους συγκριτικά με τους μη στόχους.

Μια ενδιαφέρουσα οπτική για το ρόλο της κατοχής με
τοχών από τα διευθυντικά στελέχη στην διαδικασία των 
εξαγορών μπορεί να αποκτηθεί από την εξέταση της επί
δρασης της ιδιοκτησίας στις αντιδράσεις των στελεχών και 
στην τελική επιτυχία ή αποτυχία μιας προσφοράς εξαγο
ράς. Εμπειρικές μελέτες των Song & Walkling (1993) και 
των Cotter & Zenner (1994) κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι στόχοι εχθρικών εξαγορών έχουν σημαντικά χαμηλό
τερη διευθυντική ιδιοκτησία εν συγκρίσει με τους στόχους 
φιλικών εξαγορών. Οι παραπάνω ερευνητές βρήκαν επίσης 
ότι η διευθυντική ιδιοκτησία σχετίζεται θετικά με την επιτυ
χία της εξαγοράς. Σε αντίστοιχη έρευνα οι Duggal & Millar 
(1994) οδηγήθηκαν στην ίδια θετική συσχέτιση μεταξύ δι
ευθυντικής ιδιοκτησίας και επιτυχίας εξαγοράς.

Η επίδραση της διευθυντικής ιδιοκτησίας στην κατάλη
ξη της προσπάθειας εξαγοράς φαίνεται σε γενικές γραμμές 
να υποδηλώνει ότι η κατοχή σημαντικού ποσοστού μετο
χικών τίτλων από τα στελέχη επηρεάζει τόσο τις αντιδρά
σεις της διευθυντικής ομάδας όσο και την τελική επιτυχία 
της εξαγοράς. Όταν οι μάνατζερ διατηρούν μεγάλο αριθμό 
μετοχών είναι λιγότερο πιθανό να αντισταθούν σε μια προ
σφορά εξαγοράς και συνεπώς η εξαγορά είναι περισσότερο 
πιθανό να πραγματοποιηθεί.
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V. Οι Μηχανισμοί Άμυνας των Διευθυντικών Στελεχών 
απέναντι στις προσπάθειες Ανάληψης του Ελέγχου/ 
Εξαγοράς της Εταιρείας - Στόχου

V.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας κάνει φανερό ότι δύο εί
ναι οι υποθέσεις που αναφέρονται συχνότερα για την ερμη
νεία της αντίδρασης των διευθυντικών στελεχών της εται
ρείας - στόχου σε μια προσπάθεια εξαγοράς, κυρίως όταν 
αυτή είναι εχθρική (tender offer). Η υπόθεση της “ευημερί
ας των μετόχων” και η υπόθεση της “ευημερίας των διευθυ
ντικών στελεχών”.

• Η υπόθεση της ευημερίας των μετόχων (shareholder wel
fare hypothesis).
Σύμφωνα με την υπόθεση της ευημερίας των μετόχων, τα 
διευθυντικά στελέχη αντιτίθενται στις εξαγορές όταν θεω
ρούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Ειδικό
τερα, τα στελέχη επιτελούν τον ρόλο για τον οποίο έχουν 
προσληφθεί εξετάζοντας προσεκτικά κάθε πρόταση εξα
γοράς και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να προ
άγουν τον πλούτο των μετόχων. Συχνά οι διοικήσεις των 
εταιρειών - στόχων που αντιστέκονται σε εξαγορές αιτιο
λογούν τις αντίδραση τους ισχυριζόμενες ότι η τιμή προ
σφοράς (bid price) είναι ανεπαρκής.

• Η υπόθεση της ευημερίας των διευθυντικών στελεχών (ma
nagerial welfare hypothesis).
Σύμφωνα με την εν λόγω υπόθεση, τα στελέχη ενεργούν με 
γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον για την απόφαση 
αποδοχής ή αντίστασης σε μια προσφορά. Οι Amihud & 
Lev (1981), επισημαίνουν ότι ενώ ο κίνδυνος απασχόλησης 
για τα στελέχη της αγοράστριας εταιρείας μειώνεται εξαι- 
τίας της διαφοροποίησης, ο αντίστοιχος κίνδυνος για τα 
στελέχη της εταιρείας - στόχου αυξάνεται σε ανυπολόγι
στο βαθμό. Οι τελευταίοι έρχονται στην δύσκολη θέση να 
επιλέξουν μεταξύ της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους 
απέναντι στους μετόχους και αποδοχής μιας συμφέρουσας 
προσφοράς εξαγοράς και της προάσπισης της προσωπι
κής τους ευημερίας. Αν τα στελέχη της εταιρείας - στόχου
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αισθάνονται ότι απειλούνται από την πιθανότητα απομά
κρυνσής τους ή μείωσης της αμοιβής τους έπειτα από την 
εξαγορά τότε η σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνει μεγα
λύτερες διαστάσεις.

Τα διευθυντικά στελέχη, ανεξάρτητα από ποια υπόθεση 
δεχόμαστε για την ερμηνεία της αντίδρασής τους στις προ
σπάθειες εξαγοράς των εταιρειών που διευθύνουν, συχνά 
εφαρμόζουν διαφόρους μηχανισμούς άμυνας (antitakeover 
devices) με σκοπό να αποτρέφουν την πραγματοποίηση 
της εξαγοράς. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που οι 
προαναφερθέντες μηχανισμοί αποτύχουν και χαθεί ο έλεγ
χος της εταιρείας, τα στελέχη επιδιώκουν την εκ των προτέ- 
ρων λήφη μέτρων για την διαφύλαξη των προσωπικών τους 
συμφερόντων απέναντι στο ενδεχόμενο απόλυσης ή απο
μάκρυνσης από την τρέχουσα θέση τους.

Από το σύνολο των μηχανισμών άμυνας (takeover 
defenses) που έχουν στην διάθεση τους οι μάνατζερ, ορι
σμένοι απαιτούν την έγκριση των μετόχων για να αποκτή
σουν ισχύ ή να τεθούν σε εφαρμογή ενώ άλλοι υιοθετούνται 
από τους ίδιους αυτόνομα. Στα πλαίσια του παρόντος τμή
ματος θα παρουσιάσουμε ορισμένους από τους συνηθέστε- 
ρους τύπους άμυνας που υιοθετούν τα διευθυντικά στελέ
χη για την προστασία της εταιρείας και κατ’ επέκταση των 
μετόχων ή των προσωπικών τους συμφερόντων από πιθα
νές εξαγορές. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο V.2 εξε
τάζουμε τα “χρυσά αλεξίπτωτα”, στην παράγραφο V.3 την 
πρακτική επαναγοράς μετοχών της εταιρείας - στόχου στα 
πλαίσια ιδιωτικής συναλλαγής και στην παράγραφο V.3 τα 
“δηλητηριώδη χάπια”.

V.2 Τα “χρυσά αλεξίπτωτα” (golden parachutes)
Τα χρυσά αλεξίπτωτα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται 
στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, είναι ένα μέτρο που υιο
θετείται συχνά με σκοπό την προστασία των διευθυντικών 
στελεχών από μια εχθρική εξαγορά. Όπως έχει προαναφερ- 
θεί, μια εξαγορά θεωρείται εχθρική όταν δεν τίθεται υπό δι
απραγμάτευση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη 
της εταιρείας - στόχου αλλά αντίθετα οι μέτοχοι αποφασί
ζουν αυτόνομα για την πώληση των μετοχικών τους τίτλων.
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Συνεπώς, το μέλλον των στελεχών σε μια τέτοια περίπτωση 
είναι αβέβαιο.

Το χρυσό αλεξίπτωτο είναι ένα είδος συμβολαίου μετα
ξύ της εταιρείας - στόχου και του διευθυντικού στελέχους 
το οποίο εγγυάται την αποζημίωση του δεύτερου εφόσον 
επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου της 
εταιρείας (όπως είναι η εξαγορά) και το στέλεχος αποχω
ρήσει από τη θέση εργασίας του στην νέα οντότητα για 
οποιονδήποτε λόγο, εθελοντικά ή μη (Subramanian, 2001). 
Η πιο κοινή μορφή του εν λόγω συμβολαίου περιλαμβάνει 
μια εφάπαξ πληρωμή που ακολουθεί την αποχώρηση του 
μάνατζερ και το ποσό προσδιορίζεται από την μέση συνολι
κή αποζημίωσή του (βασικός μισθός συν μπόνους συν πρό
σθετες παροχές) κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων 
ετών που προηγούνται της εξαγοράς. Το χρυσό αλεξίπτω
το συμφωνείται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και του 
Διοικητικού Συμβουλίου ενώ δεν απαιτεί την έγκριση των 
μετόχων της εταιρείας.

Πολλές απόφεις έχουν διατυπωθεί τόσο υπέρ όσο και 
κατά της ύπαρξης των παραπάνω συμβολαίων. Οι υποστη- 
ρικτές τους επισημαίνουν ότι χωρίς αυτά μια εταιρεία δεν 
μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην προσέλκυση και 
πρόσληψη ικανών και προσοντούχων στελεχών. Η παρα
πάνω θέση μοιάζει ιδιαίτερα ισχυρή κυρίως όταν η μετοχή 
της εταιρείας είναι υποτιμημένη και συνεπώς είναι ευάλωτη 
σε επίδοξους αγοραστές. Αλλοι υποστηρικτές τονίζουν ότι 
τα χρυσά αλεξίπτωτα στην πραγματικότητα ευθυγραμμί
ζουν τα συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών με εκείνα 
των μετόχων. Μια εχθρική εξαγορά, η οποία ωστόσο είναι 
προς το συμφέρον της εταιρείας, δεν θα δεχθεί αντίσταση 
σε μια κατάσταση κατά την οποία τα διευθυντικά στελέ
χη θα αποζημιωθούν επαρκώς για κάθε πιθανή απώλεια 
(Singh & Harianto, 1989). Η ουσία του παραπάνω επιχει
ρήματος έγκειται στο γεγονός ότι τα διευθυντικά στελέχη 
απαλλαγμένα από κάθε ανησυχία για την προσωπική τους 
οικονομική ασφάλεια μπορούν να αναλύουν τις προσφορές 
εξαγοράς και να τις αξιολογούν με μοναδικό κριτήριο τα 
οφέλη που θα αποφέρουν στους μετόχους. Από την άλλη 
πλευρά, οι επικριτές των χρυσών αλεξίπτωτων υπογραμμί
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ζουν ότι είναι ευθύνη των ανώτατων στελεχών να προστα
τεύουν τα συμφέροντα των μετόχων και συνεπώς δεν θα 
έπρεπε να τους προσψέρονται ειδικές ανταμοιβές για την 
ορθή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Ακόμη και αν 
κρίνεται απαραίτητη η παροχή περαιτέρω αποζημίωσης για 
την σύγκλιση συμφερόντων των μάνατζερ και των μετόχων 
τότε προτιμότερη εναλλακτική λύση αποτελεί η παροχή δι
καιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options). Επί
σης, αρκετοί συγγραφείς, όπως ο Knoeber (1986), παρόλο 
που αναγνωρίζουν πλεονεκτήματα από την χρήση χρυσών 
αλεξίπτωτων παραδέχονται ότι τα εν λόγω συμβόλαια υπο
βαθμίζουν τον ρόλο της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο και 
τους περιορισμούς που επιβάλλει πάνω στην συμπεριφορά 
των διευθυντικών στελεχών.

Ένα επιπλέον επιχείρημα που προτάσσεται τόσο από 
τους υποστηρικτές όσο και από τους επικριτές των χρυ
σών αλεξίπτωτων είναι ότι συντελούν στην αποθάρρυνση 
των εξαγορών. Οι μεν πρώτοι θεωρούν ότι οι ειδικές αυ
τές συμφωνίες κάνουν τους επίδοξους αγοραστές να επα
νεξετάσουν κατά πόσο πραγματικά επιθυμούν την απόκτη
ση της εταιρείας. Οι επιπρόσθετες δαπάνες που απορρέουν 
από την εκπλήρωση των συμβολαίων χρυσών αλεξίπτωτων 
λειτουργούν αποτρεπτικά για μη σοβαρούς αγοραστές. Οι 
επικριτές, ωστόσο, αναρωτιόνται αν όλες οι εχθρικές εξα
γορές πρέπει να αποτρέπονται. Η υιοθέτηση συμβολαίων 
όπως τα παραπάνω ισοδυναμεί με την εφαρμογή μηχανι
σμών κατά των εξαγορών χωρίς να εξετάζεται αν ενδεχόμε
νη πρόταση εξαγοράς είναι επωφελής για τους μετόχους.

Πρόσφατη έρευνα για την εφαρμογή χρυσών αλεξίπτω
των κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω συμβόλαια 
υιοθετούνται έπειτα από διαπραγμάτευση μεταξύ των μετό
χων και της διοίκησης υποθέτοντας ότι θα λάβει χώρα εξα
γορά της επιχείρησης και κατά συνέπεια επηρεάζουν την 
κατανομή πιθανών κερδών συνεργίας μεταξύ των μετόχων 
της πλειοδότριας και της εταιρείας - στόχου στην περίπτω
ση που τελικά πραγματοποιηθεί εξαγορά. Οι Berkovitch & 
Khanna (1991) και Harris (1990) διατείνονται ότι τα χρυ
σά αλεξίπτωτα “αριστοποιούν” την αξία που λαμβάνουν οι 
μέτοχοι της εταιρείας - στόχου υπό το φως μιας επερχό- 
μενης προσφοράς εξαγοράς. Από τους παραπάνω συγγρα-
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φείς, ο Harris (1990) παρουσιάζει το πιο αναλυτικό μοντέλο 
για την επίδραση που πιθανότατα έχει η υιοθέτηση χρυσών 
αλεξίπτωτων στην κατανομή των κερδών συνεργίας μετα
ξύ της εταιρείας - στόχου και της πλειοδότριας εταιρείας σε 
μια εξαγορά. Ειδικότερα, ο Harris μοντελοποιεί ένα παίγνιο 
αποτελούμενο από τρεις παίκτες (three party game), τους 
μετόχους της εταιρείας - στόχου, την διοίκηση της εταιρεί
ας - στόχου και τους μετόχους (ή διοίκηση) της πλειοδό- 
τριας εταιρείας. Θεωρεί ότι και τα τρία μέρη είναι ουδέτε
ρα στον κίνδυνο. Η ερευνητική του δραστηριότητα κατα
λήγει στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι μέτοχοι της εταιρεί
ας - στόχου αποφασίσουν να προσφέρουν στην διοίκηση 
συμβόλαια χρυσών αλεξίπτωτων, η πιθανότητα να αποκο
μίσουν περισσότερα από τα αναμενόμενα κέρδη συνεργίας 
είναι σημαντική. Ωστόσο, η παραπάνω θεώρηση των χρυ
σών αλεξίπτωτων ως “άριστα συμβόλαια” δεν είναι η μο
ναδική παρούσα στην βιβλιογραφία. Σε άλλη ερευνητική 
εργασία, τα εν λόγω συμβόλαια δεν είναι τίποτα παραπά
νω από μια ακραία μορφή οχύρωσης (entrenchment) των 
διευθυντικών στελεχών στην εταιρεία (Shleifer & Vishny, 
1989). Οι Shleifer & Vishny (1989) αναφέρονται στα χρυ
σά αλεξίπτωτα ως “...... ένα παράδειγμα φανερών συμβο
λαίων οχύρωσης” (σελ. 132). Σημαντικός προσδιοριστικός 
παράγοντας για την υιοθέτηση χρυσού αλεξίπτωτου είναι η 
επιρροή που ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Ειδικότερα, η υιοθέτηση χρυσού αλεξίπτωτου 
σχετίζεται θετικά με τον υψηλό βαθμό διασποράς της ιδι
οκτησίας, με τον χρόνο θητείας του Διευθύνοντα Συμβού
λου και με τον αριθμό των μη εκτελεστικών διευθυντικών 
στελεχών που αυτός διορίζει. Τα ανώτατα στελέχη χρησι
μοποιούν όση δύναμη διαθέτουν για να εξασφαλίσουν την 
παραμονή τους στην εταιρεία.

V.3 Η επαναγορά των μετοχών της εταιρείας - στόχου 
στα πλαίσια ιδιωτικής συναλλαγής (Greenmail)
Ο εν λόγω μηχανισμός κατά των εξαγορών είναι αρκετά 
δαπανηρός και δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία 
τα συμφέροντα των μάνατζερ και των μετόχων έρχονται σε 
σύγκρουση. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη τακτική εφαρμό
ζεται όταν ένα μεμονωμένο πρόσωπο αποκτήσει ένα σήμα-
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ντικό ποσοστό της εταιρείας, κάνει αισθητή την παρουσία 
του και «απειλεί» ότι θα υποβάλει προσφορά στους υπόλοι
πους μετόχους για την εξαγορά της εταιρείας (tender offer). 
Σε αυτήν την περίπτωση τα διευθυντικά στελέχη προκει- 
μένου να διασφαλίσουν τις θέσεις τους και να αποφύγουν 
πιθανή απώλεια του ελέγχου επιδιώκουν την επαναγορά 
των μετοχών, έπειτα από ιδιωτική διαπραγμάτευση, σε μια 
τιμή αρκετά υψηλότερη από την τρέχουσα αγοραία αξία 
τους. Ωστόσο, τέτοιου είδους συναλλαγές κάνουν διακρί
σεις μεταξύ των μετόχων και ενδέχεται να έχουν αρνητική 
επίδραση στον πλούτο εκείνων που δεν αποτέλεσαν μέρος 
της συμφωνίας.

Η παραπάνω τακτική κατά των εξαγορών έχει γίνει αντι
κείμενο σημαντικής κριτικής. Οι περισσότεροι αναλυτές θε
ωρούν ότι όταν μια εταιρεία αγοράζει πίσω τις μετοχές της 
όχι μόνο δηλώνει σε αυτούς που επιχειρούν να την εξαγο
ράσουν ότι είναι ευάλωτη αλλά επίσης τους ενθαρρύνει να 
εξακολουθήσουν τέτοιες πολιτικές. Επιπλέον, πολλοί υπο
στηρίζουν ότι η επαναγορά των μετοχών ισοδυναμεί με μια 
ακούσια ανακατανομή των πόρων. Οι μέτοχοι στερούνται 
της ευκαιρίας να ψηφίσουν για την κατανομή των χρημά
των που διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμα για καταβολή με
ρισμάτων. Άλλοι επισημαίνουν ότι όλοι οι μέτοχοι θα έπρε
πε να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν το ίδιο πριμ για τα 
μερίδια τους ή την επιλογή να ψηφίσουν για την αποδοχή 
ή μη της εξαγοράς. Επίσης, αρκετοί επικριτές της επαναγο
ράς των μετοχών υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν 
την συγκεκριμένη τακτική ακόμη και όταν δεν έχει συντε- 
λεστεί καμία σαφής προσπάθεια εξαγοράς ή όταν η δυνα
μική της απειλής είναι μηδαμινή.

Η ιδιωτική επαναγορά των μετοχών έρχεται σε γενικές 
γραμμές σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των μετόχων για 
τους εξής τρεις λόγους:
1)Η επαναγορά των μετοχών επιτρέπει στην υπάρχουσα 

διευθυντική ομάδα να εδραιώσει την εξουσία της στην 
εταιρεία και να «θωρακιστεί» από την πειθαρχική επί
δραση της Αγοράς για τον Εταιρικό Έλεγχο, καθώς εξου
δετερώνει έναν μεμονωμένο μέτοχο ο οποίος συνιστά εν
δεχόμενη απειλή για το καθεστώς ελέγχου που έχει επι
βληθεί στην εταιρεία. Η συγκεκριμένη τακτική καθιστά
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αναποτελεσματικό ένα σπουδαίο κίνητρο για αποδοτι
κή εκτέλεση των καθηκόντων των στελεχών και δύνα- 
ται να παρασύρει τα στελέχη σε οπορτουνιστική και ιδι- 
οτελή συμπεριφορά (Bradley & Wakeman, 1983, Dann & 
DeAngelo, 1983).

2) Οι ιδιωτικές επαναγορές μετοχών λειτουργούν σε βά
ρος των μικρών μετόχων. Μόνο οι αξιόλογοι από άπο
ψη κατοχής σημαντικού ποσοστού μετοχικού κεφαλαί
ου που μπορούν να δημιουργήσουν αξιόπιστες απειλές 
δύνανται να επωφεληθούν από τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους των συγκεκριμένων συναλλαγών.

3) Στην περίπτωση που η εταιρεία χρηματοδοτεί την επα
ναγορά μετοχών και την καταβολή του ομολογουμένως 
υψηλού πριμ μέσω της έκδοσης τίτλων ξένου κεφαλαίου 
τότε η πληρωμή αυτή μεταφέρει πλούτο από τους υπό
λοιπους μετόχους. Η μεταφορά πλούτου εκφράζεται με 
την μειωμένη καταβολή μερισμάτων ή με το υψηλότερο 
ρίσκο αθέτησης των υποχρεώσεων της εταιρείας που μει
ώνει την αγοραία αξία των τίτλων της και την αξία των 
μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών για τους μετόχους. 
Οι ιδιωτικές συναλλαγές επαναγοράς των μετοχών που

τερματίζουν προσπάθειες εξαγοράς σύμφωνα με τα αποτε
λέσματα εμπειρικών ερευνών καταδεικνύουν περαιτέρω ότι 
επηρεάζουν αρνητικά την αξία της εταιρείας επειδή ακο
λουθούνται από μια σημαντική πτώση της μέσης απόδοσής 
της (Bradley & Wakeman, 1983, Dann & DeAngelo, 1983).

Η παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί
ας, εφόσον ο συγκεκριμένος μηχανισμός κατά των εξαγο
ρών δεν απαιτεί την έγκριση των μετόχων για να τεθεί σε 
εφαρμογή, καθίσταται κρίσιμη για την λύση της διάστασης 
συμφερόντων μεταξύ αυτών και της διευθυντικής ομάδας. 
Η συγγραφέας Konsik (1987, 1990), εξέτασε την σχέση με
ταξύ της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
εφαρμογής στρατηγικών ιδιωτικής επαναγοράς μετοχών. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι τα Διοικητικά 
Συμβούλια που αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στις 
προαναφερθείσες στρατηγικές αποτελούταν από περισσό
τερα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη και με μεγαλύτερη 
μέση διάρκεια θητείας.
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V.4 Τα “Δηλητηριώδη χάπια” (Poison pills)
Τα “δηλητηριώδη χάπια” (poison pills) αποτελούν όχι μό
νο τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μηχανισμό άμυνας κα
τά των εξαγορών αλλά επίσης και τον πιο αποτελεσματι
κό χωρίς μάλιστα να απαιτείται η έγκριση των μετόχων για 
την εφαρμογή του. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία 
σχεδιάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
- στόχου με σκοπό να καταστήσουν τις εχθρικές εξαγορές 
απαγορευτικές αυξάνοντας δραματικά το κόστος που πρέ
πει να υποστεί ο φορέας που επιδιώκει την ανάληψη του 
ελέγχου της εταιρείας. Ειδικότερα τα συγκεκριμένα προ
γράμματα λαμβάνουν την μορφή δικαιωμάτων ή εγγυήσε
ων που χορηγούνται στα διευθυντικά στελέχη και τα οποία 
στερούνται αξίας εκτός αν ενεργοποιηθούν εξαιτίας μιας 
εχθρικής προσπάθειας εξαγοράς.

Το κλασσικό “χάπι” παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό 
του να αγοράσει μετοχές της εταιρείας σε μια υπερβολικά 
χαμηλή τιμή, συνήθως 50% της τρέχουσας αξίας τους, εφό
σον επιχειρηθεί προσπάθεια εξαγοράς χωρίς την έγκριση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πιο συνηθισμένος τύπος 
χαπιού περιλαμβάνει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, με βά
ση το οποίο οι κάτοχοι του δύνανται να αγοράσουν μετοχές 
σε μειωμένη τιμή της αγοράστριας εταιρείας εφόσον τελικά 
η εξαγορά πραγματοποιηθεί. Επακόλουθο των παραπάνω 
είναι η εξαγορά να καθίσταται απαγορευτικά ακριβή, “δη
λητηριάζοντας” τον στόχο με τις υποχρεώσεις που απορρέ
ουν από την ύπαρξη του χαπιού.

Τα διευθυντικά στελέχη διατηρούν το δικαίωμα να εξαρ
γυρώσουν το χάπι για ένα ονομαστικό ποσό, αποκτώντας 
με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα να εγκρίνουν μια φιλι
κή εξαγορά χωρίς να ενεργοποιήσουν το χάπι. Στην επιχει
ρηματική πρακτική τα “δηλητηριώδη χάπια” σπάνια ενερ
γοποιούνται, ωστόσο υιοθετούνται με σκοπό να ωθήσουν 
τους επίδοξους αγοραστές στην διαπραγμάτευση με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και όχι μόνο με τους ιδιοκτήτες της 
εταιρείας (Davis, 1991).

Δεδομένου του γεγονότος ότι τα εν λόγω προγράμματα 
συνήθως υιοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς 
την επίσημη έγκριση των μετόχων, η καταλληλότητα τους
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έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Οι υποστηρικτές τους διατεί
νονται ότι οι τρέχουσες τεχνικές και κανόνες εξαγοράς πα
ρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα χρόνου και πληροφόρη
σης στους δυνητικούς αγοραστές. Τα “δηλητηριώδη χάπια” 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασυμμετρίας της 
πληροφόρησης, επιτρέποντας στα Διοικητικά Συμβούλια 
να προστατεύσουν τους μετόχους από μη δίκαιες προσφο
ρές. Επίσης, τα συγκεκριμένα προγράμματα αναγκάζουν 
τον επίδοξο αγοραστή να διαπραγματευθεί με το Διοικη
τικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται επαρκής 
χρόνος για τα διευθυντικά στελέχη ώστε να επιδιώξουν 
εναλλακτικά μέσα για την αύξηση της αξίας των μετόχων. 
Τέλος, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεω
μένο να εφαρμόσει τα προγράμματα και οι κάτοχοι των χα- 
πιών μπορούν να τα εξαργυρώσουν σε ένα ονομαστικό πο
σό, οι υποστηρικτές τους ισχυρίζονται ότι η υιοθέτησή τους 
δεν απαγορεύει τις εξαγορές όσο εξυπηρετεί στην αποτρο
πή προσπαθειών εξαγοράς που είναι υποτιμημένες, μη δί
καιες ή καταναγκαστικές στη φύση τους (Strong & Meyer, 
1990). Οι επικριτές των εν λόγω προγραμμάτων στην αντί
περα όχθη, ισχυρίζονται ότι αυτά σχεδιάζονται και υιοθε
τούνται για να θωρακίσουν τα διευθυντικά στελέχη από την 
Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο, δημιουργώντας εμπόδια 
στις προσπάθειες εξαγοράς. Επιπλέον, στερούν από τους 
ιδιοκτήτες το θεμελιώδες δικαίωμα να πουλήσουν τις με
τοχές τους κάτω από συνθήκες προσωπικής τους επιλογής 
και κατά συνέπεια μετατοπίζουν την ισορροπία της δύνα
μης στην εταιρεία από τους μετόχους στα στελέχη και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Εν κατακλείδι, εμπειρικές έρευνες, 
όπως αυτή των Malatesta & Walking (1988), έχουν δείξει 
ότι η αγορά μετοχικών τίτλων τείνει να αντιδρά αρνητικά 
στην υιοθέτηση προγραμμάτων “δηλητηριώδη χάπια” από 
τις εταιρείες. Για τους παραπάνω λόγους, ορισμένοι ακαδη
μαϊκοί διατείνονται ότι η ενδεδειγμένη αντίδραση των δι
ευθυντικών στελεχών και του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
εχθρικές προσπάθειες εξαγοράς (hostile offers) είναι η δι
ατήρηση παθητικής στάσης [Easterbrook & Fischel (1981), 
Gilson (1982a)].
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VI. Συμπερασματικά Σχόλια και Προτάσεις για Περαι
τέρω Διερεύνηση του Θέματος

Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η 
διερεύνηση του ρόλου της Αγοράς για τον Εταιρικό'Ελεγχο. 
Στα πλαίσια της σύγχρονης επιχείρησης η ανάγκη για πα
ρακολούθηση, έλεγχο και πειθαρχία των διευθυντικών στε
λεχών, οι οποίοι δρουν ως αντιπρόσωποι των μετόχων, είναι 
μεγάλη. Η Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο λειτουργεί σαν 
την ύστατη λύση διαφύλαξης των συμφερόντων των μετό
χων όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου απο
τυγχάνουν.

Ο σημαντικότερος εσωτερικός μηχανισμός ελέγχου μιας 
εταιρείας, ο οποίος παρουσιάστηκε στο δεύτερο τμήμα, εί
ναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται η πα
ρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης, η πρόσληψη 
των διευθυντικών στελεχών, η επίβλεψη των δράσεων και 
της συμπεριφοράς τους και η απόλυσή τους. Εφόσον τα μέ
λη του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώσουν μη ικανοποι
ητική οργανωσιακή επίδοση έχουν στην διάθεσή τους δύο 
βασικές επιλογές ελέγχου. Πρώτον, δύνανται να αναπρο
σαρμόσουν τα κίνητρα που παρέχουν τα στελέχη κυρίως 
μέσω της σύνδεσης της αποζημίωσής τους με διάφορα μέ
τρα επίδοσης. Τα ευρήματα της εμπειρικής βιβλιογραφίας 
για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης επιλογής 
ελέγχου δεν είναι ομόφωνα. Δεύτερον, τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου έχουν την δυνατότητα να απολύσουν 
τα διευθυντικά στελέχη. Η τελική χρησιμότητα της συγκε
κριμένης ενέργειας δεν είναι επίσης ξεκάθαρη. Σε γενικές 
γραμμές, τόσο οι απόψεις όσο και τα εμπειρικά ευρήματα 
για την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως μηχανισμός επιχειρηματικού ελέγχου διίστανται.

Η Αγορά για τον Εταιρικό'Ελεγχο αποτελεί αναμφισβή
τητα έναν σημαντικό εξωτερικό μηχανισμό για τον έλεγ
χο και την πειθαρχία των στελεχών. Από την μια πλευρά 
η απειλή ανάληψης του ελέγχου/ εξαγοράς μιας εταιρεί
ας αναμένεται να ωθήσει τα διευθυντικά στελέχη προς την 
επιδίωξη πολιτικών που είναι συμβατές με τα συμφέροντα 
των μετόχων και από την άλλη πλευρά η πραγματοποίηση
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της εξαγοράς είναι πιθανόν να διορθώσει την αποτυχία της 
διοίκησης εκτοπίζοντας τα στελέχη με χαμηλή απόδοση ή 
οπορτουνιστική συμπεριφορά. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρή
σιμο παράλληλα με την διερεύνηση του ρόλου της Αγοράς 
για τον Εταιρικό Έλεγχο να εξετάζονται τόσο οι εσωτερικοί 
μηχανισμοί ελέγχου της εταιρείας όσο και τα χαρακτηριστι
κά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η αξία των εξαγορών ως μηχανισμός εταιρικής διακυ
βέρνησης μολονότι είναι προφανής, ένας αριθμός ερωτη
μάτων παραμένει όσον αφορά την αποτελεσματικότητά 
του. Οι Grossman & Hart (1980) επισημαίνουν ότι η δια
δικασία της εξαγοράς μπορεί να παρεμποδιστεί εξαιτίας 
της διεσπαρμένης ιδιοκτησίας που παρατηρείται στις με
γάλες εταιρείες. Οι μικροί μέτοχοι της εταιρείας - στόχου, 
οι οποίοι θεωρούν ότι η προσωπική τους απόφαση θα έχει 
ασήμαντη επίδραση στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας 
εξαγοράς, ενδέχεται να μην προσφέρουν τα δικά τους με
ρίδια ώστε να επωφεληθούν από την αύξηση που θα επέλ- 
θει στην τιμή της μετοχής μετά την εξαγορά (free -rider 
problem). Κατά συνέπεια, κοινωνικά επιθυμητές εξαγορές 
θα αποτύχουν ή δεν θα πραγματοποιηθούν αν τα κόστη της 
απόκτησης ανέλθουν σε απαγορευτικό επίπεδο για τους 
πλειοδότες και τα κέρδη της εξαγοράς τα καρπωθούν μόνο 
οι μέτοχοι της εταιρείας - στόχου. Μια δεύτερη αδυναμία 
του μηχανισμού των εξαγορών είναι ότι μια ενεργή Αγορά 
για τον Εταιρικό Έλεγχο με την συνεχή πίεση των εταιρειών 
να είναι αποτελεσματική, ενθαρρύνει τα διευθυντικά στε
λέχη να μεγιστοποιούν την βραχυπρόθεσμη απόδοση σε 
βάρος των μακροχρόνιων επενδυτικών αποφάσεων (Stein, 
1988). Η ερμηνεία της παραπάνω αντίδρασης έγκειται στο 
γεγονός ότι οι εταιρείες οι οποίες επικεντρώνονται σε μα
κροχρόνιες επενδύσεις είναι υποτιμημένες συγκριτικά με 
τις εταιρείες που έχουν βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό 
και αντιστοίχως καθίστανται περισσότερο ελκυστικοί στό
χοι εξαγοράς (Shleifer & Vishny, 1990). Τέλος, διάφοροι μη
χανισμοί άμυνας που εφαρμόζουν τα διευθυντικά στελέ
χη, όπως καταγράφηκαν στο πέμπτο τμήμα της παρούσας 
εργασίας, επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της 
Αγοράς για τον Εταιρικό Έλεγχο.

Η Αγορά για τον Εταιρικό Έλεγχο και ειδικότερα η απει
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λή εξαγοράς, παρά τις προαναψερθείσες αδυναμίες, περι
ορίζει την απομάκρυνση των διευθυντικών στελεχών από 
την στόχο της μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων 
και παρέχει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχά
νονται οικονομίες κλίμακας και άλλες συνεργίες από τον 
συνδυασμό ή την αναδιοργάνωση του ελέγχου και της δια
χείρισης των επιχειρηματικών πόρων.

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να καλύψει συνοπτικά 
αλλά περιεκτικά τα σημαντικότερα σημεία που σχετίζονται 
με το θέμα των εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών 
εταιρικού ελέγχου στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Εντούτοις, αρκετές πτυχές του εν λόγω θέματος χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ρόλο 
που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της αγοράστρι- 
ας εταιρείας. Η επίδραση των χαρακτηριστικών του Διοικη
τικού Συμβουλίου και της διευθυντικής ομάδας της εν λόγω 
εταιρείας στην διαδικασία της εξαγοράς σε συνδυασμό με 
την θεωρία της ελεύθερης ταμειακής ροής (free cash flow 
theory) είναι ζήτημα που χρήζει διεξοδικής έρευνας. Ελεύ
θερη ταμειακή ροή είναι η ταμειακή ροή υπεράνω αυτής 
που απαιτείται για τη χρηματοδότηση όλων των επενδυτι
κών προτάσεων που έχουν θετική Καθαρά Παρούσα Αξία 
(Κ.Π.Α.) υπολογιζόμενη με το σχετικό σταθμικό μέσο κό
στος κεφαλαίου. Η εν λόγω θεωρία που αναπτύχθηκε από 
τον Jensen (1986) προτείνει σε γενικές γραμμές ότι οι μάνα- 
τζερ έχουν κίνητρο να επενδύσουν την ελεύθερη ταμειακή 
ροή ακόμη και σε προτάσεις με αρνητική Κ.Π.Α., όπως είναι 
μια μη συμφέρουσα για τους μετόχους εξαγορά, προκειμέ- 
νου να αυξήσουν το μέγεθος των πόρων που έχουν υπό τον 
έλεγχό τους.
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