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‘Η σπουδή της οικονοµικής επιστήµης δεν φαίνεται να απαιτεί κάποια 
εξειδικευµένα χαρίσµατα ασυνήθιστης κλίµακας. Μήπως, άλλωστε, δεν είναι, από 
διανοητικής άποψης, ένα πολύ εύκολο θέµα αν συγκριθεί µε τους ανώτερους 
κλάδους της φιλοσοφίας ή των καθαρά θεωρητικών επιστήµων; Ένα εύκολο θέµα, 
στο οποίο ελάχιστοι διαπρέπουν! Το παράδοξο ίσως βρίσκει την εξήγησή του στο 
ότι ο µεγάλος οικονοµολόγος πρέπει να διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασµό 
χαρισµάτων. Πρέπει να είναι µαθηµατικός, ιστορικός, πολιτικός, φιλόσοφος – σε 
κάποιο βαθµό. Πρέπει να αντιλαµβάνεται τα σύµβολα και να εκφράζεται µε λέξεις. 
Πρέπει να µελετά το ειδικό στο πλαίσιο του γενικού, και να θίγει το αφηρηµένο 
και το συγκεκριµένο µαζί, στην ίδια σκέψη. Πρέπει να µελετά το παρόν υπό το 
φως του παρελθόντος για τους σκοπούς του µέλλοντος. Κανένα κοµµάτι από την 
ανθρώπινη φύση ή τους ανθρώπινους θεσµούς δεν πρέπει να βρίσκεται µακριά από 
το βλέµµα του. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα αποφασισµένος και αµερόληπτος, 
αποστασιοποιηµένος και αδιάβλητος όπως ένας καλλιτέχνης, αλλά συχνά τόσο 
προσγειωµένος όσο κι ένας πολιτικός.’ 

 (John Maynard Keynes) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ένας από τους ανθρώπους που µε βοήθησαν και µου συµπαραστάθηκαν είναι ο 
επιβλέπων της διατριβής αυτής, ο καθηγητής κύριος Παπασυριόπουλος Νικόλαος, 
οι συµβουλές και οι παρατηρήσεις του οποίου µε έβγαλαν από πολλά αδιέξοδα. 
Επειδή τέτοια ανιδιοτέλεια σπανίζει στις µέρες µας, θα ήθελα να λάβω την 
ευκαιρία και να τον ευχαριστήσω θερµότατα για όλη τη βοήθεια που µου έχει 
προσφέρει σε αυτόν το δρόµο που διάλεξα. Ελπίζω να στάθηκα αντάξιος, πρώτα 
των δικών του προσδοκιών και µετά των δικών µου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω 
όλα τα µέλη της Επταµελούς Επιτροπής για την καθοδήγηση και τις παρατηρήσεις 
τους. Φυσικά, δεν θα ξεχάσω την βοήθεια που µου παρείχαν οι καθηγητές κύριος 
∆ριτσάκης Νικόλαος, ο κύριος Βαρελάς Ερωτόκριτος και ο κύριος Παπαπανάγος 
Χάρρυ. Τους ευχαριστώ θερµά για τις συµβουλές τους, την ενθάρρυνση και τη 
θετική στάση τους απέναντί µου. Επίσης, οφείλω πολλά στην οικογένειά µου για 
την κατανόηση και τη στήριξή τους. 

 
 

Τέλος, θα ήταν µεγάλη παράλειψη εάν δεν ευχαριστούσα ιδιαιτέρως τον καθηγητή 
κύριο Θερµό Ηλία για την καθοδήγησή του και τις συµβουλές του, καθώς και τους 
καθηγητές κύριο Βλάχο Γεώργιο και Βουλγαρίδη Θεολόγο για την αµέριστη 
συµπαράστασή τους. Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο ∆ασίλα 
Απόστολο για την πολύτιµη βοήθειά του. 
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Πρόλογος  
 
 Η οικονοµική επιστήµη, µέσα από την πορεία της στο χρόνο και από τις 

συνεχείς βελτιώσεις της, τις αναθεωρήσεις ορισµένων αντιλήψεων και µέσα από 

την συνεργασία της µε άλλες επιστήµες (κυρίως µε τα µαθηµατικά και την 

πληροφορική), δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από τον πρωταρχικό της στόχο, που 

δεν είναι άλλος από την συνεχή αναζήτηση της οικονοµικής - και κατ’ επέκταση 

κοινωνικής - ισότητας και ισορροπίας. Το πιο σηµαντικό φυσικό εµπόδιο, αλλά και 

ταυτόχρονα πρόκληση αυτής της αναζήτησης, που εκ των πραγµάτων την 

κατατάσσει στον κλάδο των κοινωνικών επιστηµών, αποτελεί η ελεύθερη 

βούληση, η ευµετάβλητη φύση των ανθρωπίνων αναγκών και η αστείρευτη φύση 

τους, οι οποίες βέβαια δεν είναι δυνατόν να µοντελοποιηθούν και να αναλυθούν 

όπως ακριβώς θα θέλαµε. Ακριβώς επειδή οι επιθυµίες του καθενός µας σε 

µικροοικονοµικό επίπεδο δεν αντιδρούν όπως τα στοιχεία της φύσης, τα οποία δεν 

επιλέγουν την αντίδρασή τους, αλλά άβουλα ακολουθούν τους φυσικούς κανόνες, 

η οικονοµική επιστήµη πρέπει πάντα να προσαρµόζεται στα εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικά πλαίσια όταν πρόκειται να ερευνηθεί ένα φαινόµενο·  και αυτό 

γιατί, κάθε τέτοιου είδους πλαίσιο αποτελεί έναν διαφορετικό µικροοικονοµικό 

κόσµο που διέπεται από εξειδικευµένους κανόνες και εξαιρέσεις1. Είναι επόµενο, 

λοιπόν, η επέκταση των περιουσιακών στοιχείων µιας οικονοµικής µονάδας να 

υποδηλώνει ευρωστία και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Μελετώντας 

κανείς την σηµερινή κατάσταση των οικονοµικών αγορών, θα διαπιστώσει ότι 

υπάρχει µία άµεση θετική συσχέτιση της οικονοµικής και της γεωγραφικής 

εξάπλωσης των επιχειρήσεων. Η εξάπλωση αυτή βοηθάει, αφενός µεν, στην 

εκµετάλλευση κενών σε µία αγορά, αφετέρου δε στην εκµετάλλευση του φθηνού 

εργατικού δυναµικού της αγοράς αυτής. Είναι οι γνωστές Ξένες Άµεσες 

Επενδύσεις (Foreign Direct Investments-FDI), που σήµερα πλέον έχουν ξεπεράσει 

το όριο του ανταγωνισµού και διεξάγονται µε κανόνες αγώνα δρόµου.  

 Από την ηµέρα της υπογραφής για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

στη Ρώµη  25 Μαρτίου 1957 έως σήµερα που απαριθµεί, ως Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                
1 Αυτό έχει ήδη διαπιστωθεί από τους αρχαίους προγόνους µας, και κυρίως από τον Ξενοφώντα, ο 
οποίος στο έργο του ‘Πολιτειολόγος-Οικονοµολόγος’ µας διδάσκει πώς να συνεργαζόµαστε σε όλα 
τα θέµατα για την αύξηση και επέκταση του πλούτου, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο. 
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πλέον, 27 κράτη-µέλη, έχουν γίνει πολλές και φιλότιµες προσπάθειες για την άρση 

του αθέµιτου ανταγωνισµού. Η συνεργασία των κρατών-µελών για την 

καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου σύµφωνα µε τις επιταγές των Ευρωπαϊκών 

Συνθηκών υπήρξε, νοµικά και θεωρητικά, άριστη, πρακτικά, όµως, ελλιπέστατη. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα από τον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο που 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη καρτέλ σε πολλούς τοµείς παραγωγής και παροχής 

υπηρεσιών, όπως είναι οι γαλακτοβιοµηχανίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι 

αεροπορικές εταιρίες.  

Στον επενδυτικό τοµέα, τώρα, τα κοινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ευνοούν τις µετακινήσεις των επιχειρήσεων - µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων - 

σε άλλες χώρες. Ακόµα και η προοπτική ένταξης µιας χώρας στην ΕΕ, όντας 

γειτονική, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο επενδύσεων στη χώρα αυτή. Θα πρέπει 

όµως να εξεταστεί επακριβώς εάν αποδίδουν ή όχι αυτού του είδους οι επενδύσεις 

και γιατί. Η συνένωση, ή το πάντρεµα, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρουν οι 

ειδικοί των εξαγορών και συγχωνεύσεων, δύο ή περισσότερων εταιριών, µε 

απώτερο σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, όπως είναι η αύξηση των 

πωλήσεων, η µείωση του κόστους παραγωγής ή η βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πελατών (στρατηγική του follow the customer), ενέχει πολλούς κινδύνους λόγω της 

διαφορετικής νοοτροπίας των επιχειρηµατικών δράσεων, ή πιο απλά, της 

διαφορετικής επιχειρηµατικής φιλοσοφίας των εταιριών.  

Ένας αντικειµενικός τρόπος µέτρησης της αποδοτικότητας µίας εταιρίας σε 

οποιαδήποτε φάση της επιχειρηµατικής της ζωής και αν βρίσκεται, είναι η 

απόδοση των µετοχών της σε σχέση µε την απόδοση της αγοράς και τις 

προηγούµενες αποδόσεις της, η οποία αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον όταν 

εξετάζεται στο πλαίσιο µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Η τιµή της µετοχής µιας 

εταιρίας µας δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουµε µε µικρό περιθώριο λάθους τις 

µελλοντικές τιµές της, εφόσον τηρήσουµε πιστά τις προϋποθέσεις των 

χρηµατοοικονοµικών µοντέλων. Εκτός αυτού, εάν παρατηρηθεί η συνολική πορεία 

της µετοχής σε συνδυασµό µε τα γεγονότα που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε 

την εκάστοτε εταιρία, ένας αναλυτής µπορεί να αντλήσει χρήσιµες πληροφορίες, 

όχι µόνο για το ύψος των κερδών ανά µετοχή, αλλά και για τις επενδυτικές 

ικανότητες αυτής της εταιρίας στο άµεσο µέλλον. 
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Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος και ο σκοπός της διατριβής 

 

 Το φαινόµενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών που βρίσκεται σε 

ιδιαίτερη έξαρση τον τελευταίο καιρό, αποτελεί το δηµοφιλέστερο τρόπο 

επένδυσης σε οποιαδήποτε χώρα που έχει είτε φθηνό εργατικό δυναµικό είτε έχει 

σηµαντικά ανεκµετάλλευτα κενά στην αγορά της (τα λεγόµενα market niches). Η 

Ελλάδα, όντας στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ποικίλες 

εναλλακτικές όσον αφορά τις ξένες άµεσες επενδύσεις προς τα δυτικά, προς άλλες 

ευρωπαϊκές ή µε ενταξιακή προοπτική χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουµανία 

και η Σερβία, αλλά και προς ανατολικά και νότια, κυρίως προς την Τουρκία, την 

Κύπρο και την Αίγυπτο. Οι επενδύσεις των ελληνικών εταιριών προς αυτές τις 

χώρες ακολουθούν καθαρά αυξητική τάση, ενώ τα αποτελέσµατα των επενδύσεων 

είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 

στην ΕΕ που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διατριβής 

αποτέλεσε σηµαντικό πόλο έλξης ελληνικών επενδύσεων, οι οποίες είναι οι 

περισσότερες σε µορφή εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η πρόθεση ένταξης, βέβαια, 

των δύο χωρών ήταν γνωστή εκ των προτέρων, µε αποτέλεσµα να έχουν γίνει ήδη 

από πριν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ελληνικές εταιρίες να κατέχουν ένα 

σηµαντικό µέρος της αγοράς, κυρίως στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα των 

συγκεκριµένων οικονοµιών. 

 Πιο εξειδικευµένα λοιπόν, σε αυτό το χρονικό και οικονοµικό πλαίσιο της 

πρόθεσης ένταξης ορισµένων χωρών στην ΕΕ, παρατηρείται το φαινόµενο των 

Πρωτοπόρων Εταιριών, ένα φαινόµενο που ελάχιστα έχει αναλυθεί ως σήµερα από 

τους ερευνητές σε παγκόσµιο επίπεδο, και καθόλου όσον αφορά σε χώρες 

οικονοµικής εµβέλειας όπως είναι η Ελλάδα. Οι πρωτοπόρες εταιρίες (ή early 

movers, όπως είναι γνωστές στην επιχειρηµατική ορολογία), διέπονται από 

ξεχωριστά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία οφείλονται καταρχήν, στην 

ικανότητα πρόβλεψης των µάνατζµεντ των εταιριών αυτών για την µελλοντική 

αξία µιας προς-εξαγορά εταιρίας. Ένα δεύτερο σηµαντικότατο πλεονέκτηµα είναι 

η χρονικότητα (το timing) που διαλέγουν οι εν λόγω εταιρίες να επενδύσουν σε µία 

αγορά, κάτι βέβαια που είναι σηµαντικό σε οποιαδήποτε επιχειρηµατική ενέργεια. 

Παρατηρώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα έβλεπε κανείς µία 

αστείρευτη πηγή ερευνών για θέµατα σχετικά µε τις εξαγορές και τις 
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συγχωνεύσεις, αλλά µία αδικαιολόγητη έλλειψη ερευνών πάνω στο ιδιαίτερο θέµα 

των πρωτοπόρων εταιριών και των αποδόσεών τους. 

Έτσι, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη µιας τέτοιου είδους έρευνας που να 

εξετάζει την απόδοση των ξένων άµεσων επενδύσεων των εταιριών αυτών. Η 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή της διεύρυνσης της ΕΕ από 25 σε 27 κράτη-µέλη 

δηµιουργεί αυτόµατα ένα νέο, διευρυµένο επιχειρηµατικό πλαίσιο για την έρευνα 

αυτή. Εκτός αυτού, µιας και τα κράτη-µέλη της ΕΕ όλο και αυξάνονται, είναι 

σίγουρο ότι παρόµοια φαινόµενα άµεσων επενδύσεων θα διενεργούνται συνεχώς, 

κάτι που πρέπει να κρατά σε εγρήγορση τους αναλυτές και ερευνητές. 

 Η µελέτη των πρωτοπόρων εταιριών γίνεται σε συνδυασµό µε το 

φαινόµενο των Συγχωνευτικών Κυµάτων (ή αλλιώς Merger Waves), τα οποία 

παρατηρούνται από το 1987, µε την εµφάνιση των πρώτων βαριών βιοµηχανιών. 

Έτσι, το προαναφερθέν επιχειρηµατικό πλαίσιο δηµιουργεί άριστες προϋποθέσεις 

τόσο για την εξέλιξη των επενδύσεων όσο και για την εµφάνιση ενός νέου 

συγχωνευτικού κύµατος στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 Ο κύριος σκοπός µας είναι, αρχικά, να µελετήσουµε σε συγκεκριµένο 

µεθοδολογικό πλαίσιο, αυτό της Μεθοδολογίας Εξέτασης Γεγονότων (Event 

Studies Methodology), τις ανακοινώσεις προθέσεων εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

συγκεκριµένων ελληνικών εταιριών προς άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η 

ανακοίνωση της πρόθεσης µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης (και όχι η ανακοίνωση 

της τέλεσης της επένδυσης αυτής) έχει, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, 

σηµαντικότατες επιδράσεις στην αστάθεια των τιµών των µετοχών και στην 

απόδοσή τους, αν και οι δύο έννοιες - της αστάθειας και της απόδοσης - διαφέρουν 

τεχνικά η µία από την άλλη2.  Στη συνέχεια, µε τη χρήση των ηµερησίων τιµών 

των µετοχών των εταιριών του δείγµατος και µε την συνδυαστική βοήθεια δύο 

µοντέλων, του χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου Αγοράς (Market Model) και του 

οικονοµετρικού Εκθετικού Γενικευµένου Αυτοπαλίνδροµου Μοντέλου υπό 

Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (Exponential Generalised Auto-Regressive 

Conditional Heteroscedasticity ή E-GARCH), ποσοτικοποιούµε τις µέσες έκτακτες 

και τις σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις των µετοχών (µε το πρώτο µοντέλο) 

και εξετάζουµε την επίδραση µιας νέας πληροφορίας, θετικής ή αρνητικής, στην 

αστάθειά τους (µε το δεύτερο µοντέλο). Με λίγα λόγια, επιχειρούµε να δείξουµε 

                                                
2 Η διαφορά αυτή αναλύεται στο Κεφάλαιο 4. 
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εάν οι ανακοινώσεις των προθέσεων εξαγορών ή συγχωνεύσεων επηρεάζουν τη 

µεταβλητότητα των αποδόσεων των µετοχών, και εάν ναι σε ποιο βαθµό. Τα 

δεδοµένα της έρευνας υποβάλλονται σε όλα τα απαραίτητα οικονοµετρικά τεστ για 

να έχουµε όσο το δυνατόν αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 Οι τιµές των µετοχών των εταιριών, όντας χρηµατοοικονοµικές 

χρονοσειρές, µελετώνται υπό την υπόθεση ότι µε βάση την συµπεριφορά τους στο 

παρελθόν θα µπορεί να προβλεφθεί, µε κάποια απόκλιση, η µελλοντική πορεία της 

διακύµανσης των παρατηρούµενων τιµών. Μολονότι η πρόβλεψη µελλοντικών 

τιµών δεν γίνεται χωρίς κάποιο σφάλµα, εντούτοις η ανάλυση και ο διαχωρισµός 

των χρονοσειρών αυτών µπορεί να µειώσει αρκετά το σφάλµα της πρόβλεψης 

αυτής.  

 ∆ευτερεύων, αλλά εξίσου σηµαντικό είναι να εξεταστεί η επίδραση των 

πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές 

εµπεριέχονται στις τελικές τιµές των µετοχών των εταιριών που επενδύουν. Εκτός 

από τους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης που επηρεάζουν την τιµή µίας 

µετοχής, οι θετικές ή αρνητικές πληροφορίες για µία µετοχή επηρεάζουν επίσης σε 

σηµαντικότατο βαθµό την απόδοση και τη διακύµανσή της. Η πληροφόρηση 

µπορεί να παρέχεται από τον καθηµερινό οικονοµικό τύπο, αλλά είναι δυνατό να 

υπάρχει και η ‘εκ των έσω των εταιριών’ πληροφόρηση (insiders information) που 

αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της επίδρασης. 

 

∆ιάρθρωση της διατριβής 

 

 Η διατριβή απαρτίζεται από 5 κεφάλαια και ένα Παράρτηµα όπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας και τα οικονοµετρικά 

τεστ. Είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένη, ώστε ξεκινώντας από µία εισαγωγή του 

αναγνώστη στην έως τώρα αρθρογραφία µε συγκεκριµένα παραδείγµατα 

περιπτώσεων (case studies) και µεθοδολογιών, να αποκτήσει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει στο εµπειρικό µέρος της 

διατριβής. Έτσι λοιπόν, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται µία αναλυτική αναφορά στην έως 

τώρα αρθρογραφία για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε διεθνές επίπεδο, µε 

ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση των εµπειρικών µελετών. Στο 2ο κεφάλαιο 

αναλύεται το φαινόµενο των πρωτοπόρων εταιριών και των συγχωνευτικών 
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κυµάτων, ενώ υπάρχει και µία εκτενής αναφορά στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το 3ο 

κεφάλαιο ασχολείται ξεχωριστά µε την οικονοµία της κάθε µίας χώρας που 

προσανατολίζονται οι ελληνικές επενδύσεις και γίνεται ειδική αναφορά στις 

επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών. Επιπροσθέτως, αναφέρονται τα στοιχεία των 

εταιριών του δείγµατος που αποτελεί το αντικείµενο ερευνητικού ενδιαφέροντος  

στην παρούσα διατριβή. Στη συνέχεια, το 4ο κεφάλαιο περιέχει την τεχνική 

ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των εταιριών του δείγµατος. 

Θέτονται οι υποθέσεις της έρευνας, η µεθοδολογία που ακολουθείται και τα 

µοντέλα που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση. Πιο συγκεκριµένα, αναλύεται η 

δυναµική του Μοντέλου Αγοράς (Market Model) και του Εκθετικού Γενικευµένου 

Αυτοπαλίνδροµου Μοντέλου υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (E-GARCH) 

που χρησιµοποιούνται στην αρχή µεµονωµένα και στο τέλος συνδυαστικά. 

Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά τα βήµατα που ακολουθούνται, από τον 

υπολογισµό των συντελεστών β (beta coefficients) των µετοχών ως τις µέσες 

έκτακτες και σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις, και οι επιρροές των θετικών 

και αρνητικών πληροφοριών (good & bad news effects) από τους συντελεστές του 

E-GARCH µοντέλου. Ακολούθως, στο 5ο κεφάλαιο, στο οποίο ερµηνεύονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας για το κάθε ένα µοντέλο ξεχωριστά, αναφέρονται και 

αναλύονται τα εξαγόµενα συµπεράσµατα και επισηµαίνονται οι πρακτικές 

εφαρµογές των αποτελεσµάτων και γενικότερα της µεθοδολογίας. Ακολουθεί, 

τέλος, το Παράρτηµα, το οποίο περιέχει αλφαβητικά τις εταιρίες που αναφέρονται 

και εξετάζονται στη διατριβή, αναλυτικά τα πρωτογενή οικονοµετρικά τεστ των 

δεδοµένων, τα αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου και την αρθρογραφία κατά 

αλφαβητική σειρά. 

 Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση των οικονοµετρικών 

προγραµµάτων E-Views 4, Microfit 4.1 και Minitab 13 for Windows. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή - συγχωνεύσεις και εξαγορές σε διεθνές επίπεδο 

 

Είναι γενικά αντιληπτό ότι µέχρι σήµερα συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση η 

εµφάνιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην παγκόσµια αγορά. Η συνολική 

αξία τους ξεπέρασε ήδη τα $1,1 τρις µέσα στο 2005. Η τάση αυτή έχει ξεκινήσει 

εδώ και ένα χρόνο περίπου (από τις αρχές του 2005). Σύµφωνα µε στοιχεία της 

εταιρίας Dealogic, εταιρία που µελετά διεξοδικά τα φαινόµενα συγκεντρώσεων 

εταιριών µε οποιαδήποτε µορφή, η συνολική αξία των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών κατά το έτος 2005 έχει αυξηθεί κατά $871 δις σε σχέση µε το 2004. Για 

να αναφέρουµε ορισµένα αξιόλογα παραδείγµατα, η γνωστή εταιρία ιατρικού 

εξοπλισµού Guidant δέχθηκε προσφορά εξαγοράς από την εταιρία Boston 

Scientific αξίας $27 δις, ενώ είναι σε εξέλιξη πολλές συµφωνίες, όπως αυτή της 

πολύκροτης προσφοράς εξαγοράς της εταιρίας Arcelor από την Mittal Steel, αξίας 

πάνω από $18 δις.  

Είναι σαφές λοιπόν ότι η διεθνής οικονοµία διανύει µια περίοδο µεγάλων 

συγκεντρώσεων εταιριών που, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται σε ένα κλάδο ούτε 

σε µία συγκεκριµένη οικονοµία. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της εταιρίας Citigroup, 

η τάση αυτή δεν αναµένεται να τερµατιστεί σύντοµα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το κίνητρο µιας εταιρίας για να προχωρήσει σε εξαγορά είναι η 

αναζήτηση περαιτέρω ανάπτυξης, εξέλιξη που φανερώνει την αισιοδοξία των 

διοικήσεων των επιχειρήσεων για την πορεία της οικονοµίας γενικότερα, και 

συγκεκριµένα, του κλάδου τους. Παράλληλα, επιτυγχάνονται και νέες συνεργίες, 

όπως η αύξηση του πελατολογίου και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Αυτός 

είναι κυρίως ο στόχος των συµφωνιών στον τραπεζικό κλάδο. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, βέβαια, ο στόχος µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης δεν είναι άλλος από 

την τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας µιας εταιρίας σε µια επένδυση µε 

υψηλή απόδοση. Τέτοιες κινήσεις έγιναν κυρίως τη δεκαετία του 1990, την εποχή 

της αλόγιστης ενίσχυσης των αγορών και της επεκτατικής στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. Η επιλογή αυτή, όµως, αποδείχθηκε εσφαλµένη, όπως µας λέει το 

παράδειγµα της France Telecom και αρκετών εταιριών που αναγκάστηκαν να 

προχωρήσουν σε ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων για να 
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τροποποιήσουν κατάλληλα τους ισολογισµούς τους. Οι περισσότερες, αν όχι όλες, 

οι συµφωνίες συγκέντρωσης που ανακοινώνονται τους τελευταίους µήνες έχουν 

στρατηγική σηµασία και πρόκειται ως επί το πλείστον για περιπτώσεις εταιριών 

που αντιλαµβάνονται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη δεν µπορεί να επιτευχθεί οργανικά 

(ενδοεταιρικά) ή µέσα στις κορεσµένες αγορές που δραστηριοποιούνται. Γι αυτό 

άλλωστε και η αντίδραση των αγορών είναι θετική, και αυτό γιατί ενισχύεται η 

µετοχή όχι µόνο της εταιρίας που τίθεται προς εξαγορά, αλλά και του υποψηφίου 

αγοραστή. 

Κατά γενική άποψη, η νέα περίοδος των συγκεντρώσεων θα διαρκέσει για 

αρκετό χρονικό διάστηµα, αφενός επειδή υπάρχει αρκετή ρευστότητα, αφετέρου 

επειδή οι τρέχουσες συνθήκες είναι ιδανικές για την τοποθέτηση αυτής της 

ρευστότητας. Τα χαµηλά επιτόκια παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα άντλησης 

κεφαλαίων από την αγορά οµολόγων ώστε να χρηµατοδοτηθούν τέτοιες 

επεκτατικές κινήσεις (οι συνθήκες που περιγράφονται είναι της περιόδου 2005-

2006). Οι µόνοι τρόποι για να ανατραπεί η τάση αυτή είναι είτε να υπάρξει 

σηµαντική µείωση της ρευστότητας είτε σηµαντική αύξηση του χρήµατος. 

Παρ’όλ’αυτά όµως, καµία από τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν 

αναµένεται, στο προσεχές τουλάχιστον, µέλλον. 

 H περιοχή της Ασίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αυτήν την περίοδο 

και στο εξής. Ο λόγος είναι ότι στη συγκεκριµένη αγορά υπάρχουν αρκετές 

υποτιµηµένες εταιρίες και αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη 

αναδιάρθρωσης, ενώ αναµένεται και άλλες πιο ανεπτυγµένες αγορές, όπως η Ν. 

Κορέα και η Ιαπωνία να βρεθούν στο επίκεντρο σηµαντικών συµφωνιών µεταξύ 

εταιριών. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, οι εγχώριες εταιρίες διανύουν 

µία περίοδο ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεν σχετίζονται µε τον 

πυρήνα των βασικών δραστηριοτήτων τους. Στην περίπτωση της Κίνας, το 

ενδιαφέρον για εξαγορές είναι έντονο, ειδικότερα όσον αφορά κρατικές εταιρίες. 

Σύµφωνα µε έρευνα της PriceWaterhouseCoopers, η αξία των συγκεντρώσεων των 

εταιριών στην Κίνα αυξήθηκε το 2005 κατά 34%. 
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1.1.1 Αναλύσεις εµπειρικών µελετών 

 

Οι εταιρικές συγκεντρώσεις χαρακτηρίζονταν παλιότερα από νοµικά και 

τεχνικά εµπόδια για την προσπέλαση των οποίων χρειάστηκαν ριζικές 

τροποποιήσεις και νοµικές ρυθµίσεις σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Ακόµα περισσότερα εµπόδια υπήρχαν στην περίπτωση διεθνών 

συγκεντρώσεων. Τα πιο σηµαντικά από αυτά τα εµπόδια ήταν: 

α) Το νοµικό περιβάλλον (της χώρας) των επιχειρήσεων προς 

συγκέντρωση. 

β) Οι εσωτερικοί κανόνες των κρατών-µελών για τις διεθνείς συγχωνεύσεις 

και εξαγορές, οι οποίοι ήταν διαφορετικοί από χώρα σε χώρα και εµπόδιζαν τη ροή 

του κεφαλαίου. 

γ) ∆ιαφορετικότητα στον λογιστικό τρόπο τήρησης οικονοµικών 

καταστάσεων των επί µέρους χωρών. Η πιο σηµαντική διαφοροποίηση ήταν 

ανάµεσα στην Αγγλία και τη Γερµανία. 

Τα συγχωνευτικά κύµατα θεωρούνταν στο παρελθόν, και ορισµένοι 

αναλυτές τα θεωρούν ακόµη, απειλή για τον επιχειρηµατικό κόσµο, σε αντίθεση µε 

τις νοµικές ρυθµίσεις στον τοµέα αυτό, οι οποίες είναι απαραίτητες. Σε 

συγκεκριµένη έρευνα για την αποδοτικότητα των συγχωνεύσεων που είχε χρονικό 

εύρος 50 χρόνια (1920-1970), έχει βγει το συµπέρασµα ότι για τις εξαγοράζουσες 

εταιρίες υπάρχει αρνητικό αποτέλεσµα µετά από µια συγχώνευση ή εξαγορά), ενώ 

για το σύνολο των συνδυαζόµενων εταιριών που προκύπτουν από µία συγχώνευση 

ή εξαγορά, το αποτέλεσµα είναι ουδέτερο. Ο Mandelker Gershon (1974), µε την 

προϋπόθεση ότι ο αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών συνεχίζει να λειτουργεί 

ανταγωνιστικά, µελετώντας την αµερικανική αγορά, εξετάζει 2 καίρια ζητήµατα: 

1) Σχετίζονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις µε τα θετικά ή αρνητικά 

abnormal returns; 

2) Μπορούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις συγχωνευόµενες εταιρίες να 

ενσωµατώνονται στις τιµές των µετοχών τους; 

Οι υποθέσεις που ερευνούνται είναι οι εξής:  

 α) Υπόθεση της τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. Για µια εξαγοράστρια εταιρία δεν υπάρχουν µονοπωλιακές πηγές 

κέρδους απλά και µόνο λόγω του γεγονότος της συγχώνευσης. Σε µια τέτοιου 
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είδους αγορά, το ρίσκο που λαµβάνει µια εταιρία ισούται µε οποιοδήποτε άλλο 

ρίσκο παρόµοιας επένδυσης.  

 β) Υπόθεση των επαρκών αγορών κεφαλαίου. Οι τιµές των µετοχών 

προσαρµόζονται αµέσως στις νέες πληροφορίες που αφορούν τις συνδυαζόµενες 

εταιρίες. Η εκάστοτε αγορά µετοχών αντιδρά άµεσα σε κάθε αναµενόµενη 

εξαγορά ή συγχώνευση. 

           γ) Υπόθεση των µη κανονικών ή έκτακτων κερδών (abnormal 

returns). Η περίπτωση µιας αναµενόµενης συγχώνευσης ή εξαγοράς θεωρείται 

‘καλό νέο’ από τους µετόχους της εξαγοράστριας εταιρίας. Οι λόγοι των 

οικονοµικών ωφελειών είναι οι οικονοµίες κλίµακας, η εγκαθίδρυση µονοπωλίου, 

τα χρηµατοοικονοµικά πλεονεκτήµατα (παραδείγµατος χάρη η αύξηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας), διάφορα φορολογικά θέµατα, υποτιµηµένες µετοχές 

και η βελτίωση της ‘αγοραστικότητας’ των µετοχών. 

         δ) Υπόθεση της αλυσιδωτής αντίδρασης. Οι επενδυτές βασίζονται 

µόνο σε λίγες πηγές πληροφοριών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οικονοµικές 

και λογιστικές καταστάσεις. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δηµιουργούν ευνοϊκές 

συνθήκες για τους λογιστές για να ‘διαµορφώσουν’ τα νούµερα των εισοδηµάτων 

των εταιριών έτσι ώστε να φαίνονται στο τέλος πιο ελκυστικές στις υποψήφιες 

εξαγοράστριες εταιρίες. Έτσι, µετά από την ανακοίνωση µιας αναµενόµενης 

εξαγοράς ή συγχώνευσης παρατηρείται µια πλασµατική αύξηση των τιµών των 

µετοχών της εξαγοράστριας εταιρίας.  

       ε)  Υπόθεση µεγιστοποίησης του εταιρικού µεγέθους. Αρκετοί µάνατζερ 

έχουν ως πρώτο στόχο την διεύρυνση της εταιρίας τους, την εξάπλωσή της και την 

φυσική της µεγέθυνση, αντί την µεγιστοποίηση των κερδών των µετόχων.  

Η µεθοδολογία της έρευνας χρησιµοποιεί το Μοντέλο Τιµολόγησης Παγίου 

Κεφαλαίου (Capital Asset Pricing Model). Στη συνέχεια, υπολογίζεται το 

Σωρευτικό Μέσο Υπόλοιπο (Cumulated Average Residual) των 241 εταιριών που 

χρησιµοποιούνται ως αντικείµενο µελέτης, σε ένα χρονικό περιθώριο -40 µήνες 

πριν έως +40 µήνες µετά πριν την ολοκλήρωση της εταιρικής συγκέντρωσης. Το 

σωρευτικό µέσο υπόλοιπο στους -40 µήνες αυξάνεται κατά µέσο όρο 5,1%, ενώ 

στους επόµενους +40 µήνες µειώνεται κατά 1,7%. Αυτή η µείωση µεταφράζεται 

στην παραπληροφόρηση που υπάρχει για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, λόγω ότι 
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υπάρχει µια γενικευµένη µεν, αλλά εσφαλµένη αντίληψη ότι αυτού του είδους οι 

επενδύσεις βελτιώνουν την πορεία της εξαγοράστριας εταιρίας.  

 Στην παρατήρηση των δεδοµένων φαίνεται ότι κατά τους τελευταίους 7 

µήνες πριν την ολοκλήρωση της εξαγοράς το σωρευτικό µέσο υπόλοιπο αυξάνεται 

δραµατικά. Αυτό είναι αποτέλεσµα της εξάπλωσης πληροφοριών όσον αφορά τη 

εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις εκείνο το διάστηµα στον επενδυτικό κόσµο. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η αύξηση του σωρευτικού µέσου υπολοίπου για µια 

εξαγοράστρια εταιρία στην περίοδο -7 ως -1 µήνες δεν σηµαίνει αυτόµατα και 

παραπάνω κέρδη για τους επενδυτές που αγοράζουν µετοχές των εταιριών που 

πρόκειται να εξαγοραστούν µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς.   

 Οι πηγές των δεδοµένων αποτελούνται από τη λίστα των συγχωνεύσεων 

του Federal Trade Commission στην περίοδο 1948-67, τον φάκελο CRSP και τα 

αρχεία της εταιρίας Standard and Poor. Οι συγχωνεύσεις που συµπεριλαµβάνονται 

ολοκληρώθηκαν στην περίοδο Νοέµβριος 1941 - Αύγουστος 1962. Κάθε µια από 

τις εξαγοράστριες εταιρίες είναι στη λίστα του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης 

NYSE (New York Stock Exchange). Οι εξαγοράστριες εταιρίες είναι µεγαλύτερες 

από τις υπόλοιπες και συνεχίζουν να υπάρχουν στην λίστα του NYSE και µετά την 

συγχώνευση ή εξαγορά, σε αντίθεση µε εκείνες που εξαγοράζονται, οπότε παύουν 

να υφίστανται µέλη του NYSE.  

 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις λειτουργούν ως ένας µηχανισµός αλλαγής 

των µη αποδοτικών µάνατζµεντ των εταιριών. Εάν οι µάνατζερ µιας εταιρίας δεν 

διοικούν αποτελεσµατικά, τότε οι τιµές των µετοχών θα πέσουν και η εταιρία θα 

γίνει στόχος εξαγοράς. Είναι γενικός κανόνας πλέον ότι η τιµή της µετοχής µιας 

εταιρίας αντανακλά πολλές πληροφορίες για την ποιότητα της εταιρίας όσον 

αφορά το διοικητικό, το τεχνολογικό και το παραγωγικό της επίπεδο. Το τελικό 

συµπέρασµα είναι ότι σε µια εξαγορά ή συγχώνευση δεν υπάρχουν αρκετές 

εµπειρικές µελέτες που να αποδεικνύουν το γεγονός ότι η εξαγοράστρια εταιρία 

έχει έκτακτα κέρδη από µια εξαγορά. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές µελέτες που 

συµπεραίνουν ότι η εταιρία που διεξάγει µια εξαγορά, και συγκεκριµένα οι µέτοχοί 

της, έχουν ζηµίες στο µεσο-µακροχρόνιο µέλλον. Οι µέτοχοι των εταιριών που 

εξαγοράζονται απολαµβάνουν τα περισσότερα από τα κέρδη µιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης. 
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 Η συνολική συγχωνευτική δραστηριότητα σε ένα συγκεκριµένο δείγµα 

επιχειρήσεων έχει µελετηθεί µε την βοήθεια του µοντέλου των πολλαπλών 

χρονοσειρών (multiple time series) από τους Melicher W.Roland, Ledolter 

Johannes & D’Antonio J. Louis (1983). Χρησιµοποίησαν τη µέθοδο αυτή για να 

αναπτύξουν ένα επεξηγηµατικό µοντέλο, µε σκοπό να περιγράψουν τις 

συγχωνεύσεις σε σχέση µε µακροοικονοµικές µεταβλητές, ενώ στην πορεία 

χρησιµοποιούν και το µοντέλο Αυτοπαλίνδροµου Κινητού Μέσου (Autoregressive 

Moving Average-ΑRΜΑ). Οι µεταβλητές του µοντέλου τους είναι α) η παραγωγή 

(production), β) η εταιρική αποτυχία εξαιτίας της συγχώνευσης, γ) το γεγονός της 

συγχώνευσης, δ) οι τιµές των µετοχών, και ε) οι αποδόσεις τους. Η χρονική 

περίοδος των δεδοµένων του δείγµατος είναι 1947-1977, που καλύπτει την 

µεταπολεµική περίοδο. 

 Οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι: 1) Οι συγχωνεύσεις αντιδρούν στις 

µεταβολές της αγοράς µετοχών 2) Υπάρχει µια µικρή συσχέτιση συγχωνεύσεων 

και απόδοσης µετοχών 3) Οι µεταβολές στις συγχωνεύσεις και στις τιµές µετοχών 

οδηγούν σε αλλαγές στην παραγωγή 4) Οι συγχωνεύσεις είναι κύριοι δείκτες 

επιχειρηµατικής αποτυχίας. Εξετάζεται ο συσχετισµός µεταξύ των ίδιων των 

µεταβλητών, δηλαδή της παραγωγής, των εταιρικών αποτυχιών, των 

συγχωνεύσεων, των τιµών των µετοχών και των αποδόσεών τους. Το µοντέλο των 

πολλαπλών χρονοσειρών βοηθά, τέλος, να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι 

µεταβολές στις τιµές των µετοχών και αποδόσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να προβλέψουν µελλοντικές αλλαγές στον τοµέα των συγχωνεύσεων.  

Η γενικά παραδεγµένη αντίληψη ότι οι managers των εταιριών, 

προσπαθούν να αποφύγουν το ρίσκο, µε προγραµµατισµένο τρόπο ή µε τυχαίο, 

επανεξετάζεται από την έρευνα των Lubatkin Michael & O’Neill M.Hugh (1987). 

Πιο συγκεκριµένα, εξετάζεται η σχέση µεταξύ της στρατηγικής και του εταιρικού 

ρίσκου. Τα είδη ρίσκου που εξετάζονται είναι το απρογραµµάτιστο ή µη 

συστηµατικό (unsystematic), το προγραµµατισµένο ή συστηµατικό (systematic) και 

το συνολικό ρίσκο που αποδέχεται µια εταιρία όταν συγχωνεύσει ή εξαγοράζει µία 

άλλη.  

Η µείωση ή η αποφυγή του ρίσκου δεν είναι πάντα ο κύριος παράγοντας 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ο δειγµατικός χώρος χωρίζεται σε 2 µεγάλες 

υποενότητες, το καθένα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον τύπο 
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συγχώνευσης ή εξαγοράς. Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι οι πλειοψηφία των 

εταιρικών αυτών συγκεντρώσεων σχετίζονται µε το τυχαίο ή απρογραµµάτιστο 

ρίσκο, κάτι που είναι αντίθετο µε τις µέχρι τώρα προβλέψεις της µοντέρνας 

χρηµατοοικονοµικής θεωρίας για τις εξαγορές. Οι επενδύσεις αυτού του είδους 

µεταξύ άµεσα συσχετιζόµενων εταιριών τείνουν να αποσβένουν µε το χρόνο το 

υπάρχον ρίσκο. Εκτός αυτού, οι συνθήκες της εκάστοτε αγοράς επηρεάζουν τον 

τρόπο αντιµετώπισης του ρίσκου από τις εταιρίες. 

Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται η διαφορά µεταξύ εταιρικής στρατηγικής και 

στρατηγικής χαρτοφυλακίου των εταιριών, µε την έννοια ότι οι µάνατζερ θα πρέπει 

να είναι προσανατολισµένοι µόνο στην δηµιουργία συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

για την επιχείρησή τους, σε οποιαδήποτε αγορά και αν δραστηριοποιούνται. Αυτού 

του είδους η στρατηγική είναι πιο κερδοφόρα – µακροχρόνια – από την αναζήτηση 

νέων αγορών προς εκµετάλλευση. 

Τελικά, η πλειοψηφία των περιπτώσεων του δείγµατος µας δείχνει ότι οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές που γίνονται µε απρογραµµάτιστο ρίσκο έχουν 

αρνητικές επιδράσεις στο χαρτοφυλάκιό τους, ενώ επηρεάζονται αρνητικά και οι 

διαχειριστικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και 

για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που γίνονται µε συστηµατικό ρίσκο.  

Η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις των επιχειρήσεων για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές είναι κάτι που δεν έχει ερευνηθεί αρκετά µέχρι τώρα. Το φαινόµενο αυτό 

είναι παραπάνω από συχνό στις ΗΠΑ, όπου οι πολιτικοί παράγοντες παίζουν 

σηµαντικότατο ρόλο, και µάλιστα συνήθως ανατρεπτικό, στις αποφάσεις των 

επιχειρήσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αν και πολλοί οικονοµικοί αναλυτές 

έχουν στρέψει την προσοχή τους στο θέµα αυτό, δεν κάνουν το ίδιο και οι 

πολιτικοί συνάδελφοί τους.  

Έχει αποδειχθεί εµπειρικά από τους Yantek Thom και Gartrell D.Kenneth 

(1988) ότι υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των τιµών των µετοχών, του πληθωρισµού 

και των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ οι πιο έµπειρες ή ώριµες επιχειρήσεις, 

όταν σκοπεύουν να εφαρµόσουν την στρατηγική των συγχωνεύσεων, στρέφονται 

σε άλλους παραγωγικούς τοµείς παρά στον δικό τους. Όλα αυτά, όµως, 

διαδραµατίζονται σε ένα πολιτικο-οικονοµικό πλαίσιο όπου η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ελέγχεται άµεσα από τις κυβερνητικές πολιτικές των εκάστοτε 

κυβερνήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν ένα σύστηµα παρακολούθησης 
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των πολιτικών γεγονότων και πληροφοριών που αφορούν τον οικονοµικό τοµέα. 

Αυτό σαφώς απαιτεί µια επένδυση χρόνου. Η πιο δηµοφιλής πρακτική των 

εταιριών στις ΗΠΑ για την άµεση παρακολούθηση του πολιτικού γίγνεσθαι είναι η 

ανάθεση σε ένα άτοµο ή η σύνταξη µιας εσωτερικής οµάδας ειδικών στελεχών που 

ελέγχουν καθηµερινά τις όποιες πολιτικές αποφάσεις δηµοσιεύονται και έχουν 

άµεση σχέση µε την δραστηριότητα της επιχείρησής τους. Εξάλλου, εκτός από 

αυτές τις οµάδες, και οι γενικοί διευθυντές των ίδιων των επιχειρήσεων περνάνε 

γύρω στο 50% του χρόνου τους µε κυβερνητικά στελέχη. 

Τα πολιτικά όργανα που παίζουν πρώτο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στις ΗΠΑ είναι: α) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, β) το 

Κογκρέσο, γ) τα οµοσπονδιακά ∆ικαστήρια. Ενώ ο Πρόεδρος της χώρας µπορεί να 

παρέµβει ουσιαστικά στη νοµοθετική διαδικασία που αφορά τη διεξαγωγή των 

συγχωνεύσεων, το Κογκρέσο παρακολουθεί την πορεία των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών µε ένα µεγάλο αριθµό επιτροπών και υποεπιτροπών. Ο κυριότερος 

τρόπος επηρεασµού που µπορεί να ασκήσει το Κογκρέσο είναι η άσκηση βέτο 

µέσω φορολογικής νοµοθεσίας. Τέλος, τα οµοσπονδιακά ∆ικαστήρια είναι 

αρµόδια για να θέτουν το νοµικό πλαίσιο που θα µπορούν να ασκούν τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες οι εταιρίες. Αποτελούν, πράγµατι, µια 

σηµαντική πηγή πολιτικής επιρροής στη νοµοθετική διαδικασία. Οι τρεις 

παραπάνω παράγοντες δικαιολογούν απόλυτα την προσοχή που δίνουν οι εταιρίες 

στην πολιτική σκηνή της χώρας τους.  

O τοµέας των αεροπορικών µεταφορών, όχι µόνο στις ΗΠΑ αλλά 

γενικότερα, έχει µια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα κίνητρα και την αποδοτικότητα 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η έλλειψη αυστηρής νοµοθεσίας για τον 

συγκεκριµένο τοµέα από το κράτος βοηθάει τις αεροπορικές εταιρίες να 

συνδυαστούν ελεύθερα έτσι ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και το 

µερίδιο της αγοράς που κατέχουν, όπως καταλήγει ο Knapp William (1990). Η 

ιδιαιτερότητα αυτού του κλάδου είναι ότι οι εταιρίες δεν αποκτούν αυξηµένη 

αποδοτικότητα µε την αύξηση των οικονοµιών κλίµακας, αλλά µε την αυξηµένη 

συγκεντρωτικότητά τους, εννοώντας τις µεταξύ τους συγκεντρώσεις, είτε µε µορφή 

εξαγοράς είτε κοινοπραξίας. Άµεσος στόχος των αερογραµµών είναι η αύξηση της 

αποδοτικότητας που οφείλεται σε αύξηση της παραγωγικότητας λόγω βελτίωσης 

των παραγωγικών εισροών, κρατώντας τις τιµές των υπηρεσιών σταθερές. Αυτού 
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του είδους η αποδοτικότητα πετυχαίνεται µε οριζόντιες συγκεντρώσεις (κυρίως µε 

συγχωνεύσεις) µεταξύ ανταγωνιστών εταιριών σε παρόµοια δίκτυα υπηρεσιών. 

Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση των εταιριών τόσο αυξάνεται η αποδοτικότητα και 

ο έλεγχος επί των κοµίστρων.  

Οι µάνατζερ των εταιριών που κάνουν µια υπερβολικά µεγάλη προσφορά 

για µία εξαγορά ή συγχώνευση, προσπαθούν να βελτιώσουν πρώτα την δική τους 

θέση ή συµµετοχή στην εταιρία τους και ύστερα να βελτιώσουν την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρίας. Έτσι, πριν την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, αυξάνουν τις αγορές των ιδίων µετοχών. Οι διευθυντές 

των εξαγοραστριών εταιριών που υπερπληρώνουν (δηλαδή που πληρώνουν πάνω 

από το 25% της αξίας της εταιρίας προς εξαγορά), θα διαχειριστούν τις µετοχές 

τους έτσι ώστε οι τιµές τους να ανεβούν. Αυτή είναι η λεγόµενη ενδοεταιρική 

συναλλαγή (insider trading) που εφαρµόζεται συχνά σε περιόδους αναµονής µιας 

συγχώνευσης ή εξαγοράς. Αυτή ακριβώς η ενδοεταιρική διακίνηση των µετοχών, 

ουσιαστικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, δίνει στην αγορά (στους 

εξωτερικούς επενδυτές, στους συνεργάτες, στο κράτος, στο κοινό) πληροφορίες 

για τα κίνητρα των διευθυντών των εταιριών.  

Η υπόθεση της ‘ύβρις’, όπως εξετάζεται από την Seyhun H.Nejat (1990) 

διατυπώνει ότι συχνά οι διευθυντές τείνουν να υπερεκτιµούν τις εταιρίες που 

θέλουν να εξαγοράσουν και κατά συνέπεια οι τιµή της µετοχής της εξαγοράστριας 

εταιρίας να πέφτει στην περίοδο της ανακοίνωσης της εξαγοράς. Ένα άλλο λάθος 

που παρατηρείται συχνά είναι η πρόωρη κεφαλαιοποίηση των ενδεχόµενων 

κερδών που ίσως προκύψουν από την συγχώνευση ή εξαγορά, ενέργεια που κάνει 

η εξαγοράστρια εταιρία την στιγµή της ανακοίνωσης. Αναπόφευκτά, οι τιµές των 

µετοχών εκείνη την περίοδο έχουν αρνητική τάση κι έτσι επηρεάζουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) της εταιρίας. Όπως είναι γενικά 

αποδεκτό, µία προσφορά εξαγοράς σε ρευστό δηλώνει θετικές πληροφορίες, ενώ 

µία προσφορά µε ανταλλαγή µετοχών, το αντίθετο. 

Εκείνα τα στελέχη της εταιρίας που διακινούν (αγοράζουν και πωλούν) τις 

µετοχές της εντός της ίδιας της εταιρίας (οι insider traders), απολαµβάνουν 3% 

έκτακτα κέρδη από την απόδοση των µετοχών τους. Όταν υπάρχουν θετικές 

πληροφορίες στην αγορά για την αναµενόµενη εξαγορά ή συγχώνευση, τα 

συγκεκριµένα στελέχη αγοράζουν µετοχές της εταιρίας ή αναβάλλουν τις πωλήσεις 
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τους έως ότου οι θετικές πληροφορίες επηρεάσουν – θετικά - την τιµή της µετοχής. 

Όταν υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες ή προσδοκίες για την έκβαση της εξαγοράς 

ή συγχώνευσης, τα στελέχη της εταιρίας πουλάνε ή αναβάλλουν τις 

προγραµµατισµένες αγορές µετοχών. Το µέγεθος των αγοροπωλησιών των 

µετοχών - πριν από την εξαγορά ή συγχώνευση - από τα στελέχη και τους 

διευθυντές, θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις έκτακτες ζηµίες των υπολοίπων 

µετόχων της εταιρίας. 

Υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενδοεταιρική 

συναλλαγή στην περίοδο πριν από µία εξαγορά ή συγχώνευση. Αυτοί είναι οι εξής: 

� Οι εταιρίες που εµπλέκονται σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, έχουν 

ορισµένες περιόδους αναπάντεχα αυξηµένης αποδοτικότητας. 

� Το ποσοστό κατοχής των µετοχών από τους διευθυντές πριν την 

ανακοίνωση µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο 

της ενδοεταιρικής συναλλαγής. 

� Οι διευθυντές πιθανόν να µην επιθυµούν να πουλήσουν τις µετοχές 

τους, στερώντας έτσι την ίδια ευκαιρία στα υπόλοιπα στελέχη της εταιρίας, 

λόγω της αναµονής τους ή πρόβλεψής τους ότι η εταιρία θα γίνει η ίδια στο 

µέλλον στόχος εξαγοράς. 

Η ενδοεταιρική συναλλαγή των πρωτοπόρων εταιριών είναι µεγαλύτερη 

από αυτή των υπολοίπων εταιριών, κυρίως στην περίοδο 3 µηνών πριν την 

ανακοίνωση της εξαγοράς ή συγχώνευσης. Τα στελέχη που διεξάγουν συναλλαγές 

εσωτερικά χρησιµοποιώντας ρευστό, είναι εµπειρικά, πιο αισιόδοξοι από τους 

συναδέλφους τους που χρησιµοποιούν µετοχές. 

 Το µέσο συναλλαγής σε µια συγχώνευση ή εξαγορά έχει γίνει αρκετές 

φορές αντικείµενο µελέτης. Τα πιο συνηθισµένα µέσα είναι το ρευστό, οι µετοχές, 

ή ακόµη και ο συνδυασµός των δύο. Ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο παίζει το µέσο 

εξαγοράς όταν γίνεται προσφορά προαγοράς µιας εταιρίας, δηλαδή όταν µια 

εταιρία προβλέπει την αυξηµένη αποδοτικότητα µιας δεύτερης εταιρίας και 

σπεύδει να αποκλείσει τον ανταγωνισµό που θα δηµιουργηθεί για την εξαγορά της 

συγκεκριµένης εταιρίας προαγοράζοντάς την. Η προαγορά αυτή αποτρέπει τις 

υπόλοιπες εταιρίες να προβούν σε παρόµοιες κινήσεις εξαγοράς για την ίδια 

εταιρία.  
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 Μία βασική διαφορά ανάµεσα σε µια προσφορά µε ρευστό και σε µια 

προσφορά µε µετοχές είναι ότι η αξία της δεύτερης εξαρτάται άµεσα από την 

αποδοτικότητα της εξαγοράς, ενώ η αξία του ρευστού όχι. Ο Fishman J.Michael 

(1989), χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο προ-αγοραστικής προσφοράς (pre-emptive 

bidding), µελετά τις διαφορές που έχουν το ρευστό και οι µετοχές ως µέσο 

συναλλαγής σε µια εξαγορά ή συγχώνευση. Συγκεκριµένα, οι πιο σηµαντικές 

διαφορές είναι: 

1) Το αναµενόµενο κέρδος της πρώτης εταιρίας που διεξάγει την προσφορά 

της θα είναι χαµηλότερο εάν το µέσο συναλλαγής είναι µετοχές αντί για ρευστό. 

2) Η πιθανότητα ότι θα υπάρξουν και ανταγωνιστικές προσφορές εξαγοράς 

για την ίδια εταιρία από άλλες είναι µεγαλύτερη εάν η πρώτη προσφορά έχει γίνει 

µε µετοχές αντί για ρευστό. 

3) Η πιθανότητα ότι η διοίκηση της εταιρίας προς εξαγορά θα απορρίψει την 

προσφορά είναι µεγαλύτερη εάν η προσφορά γίνεται σε µορφή µετοχών. 

4) Όσο υψηλότερο είναι το κόστος µελέτης µιας εταιρίας προς εξαγορά, τόσο 

περισσότερο πιθανό είναι η αρχική προσφορά για εξαγορά να είναι σε µορφή 

ρευστού, κάτι που αποτρέπει πλειοδοτικό διαγωνισµό µε άλλες εταιρίες. 

Το µοντέλο έρευνας έχει ως εξής: Υποθέτουµε ότι υπάρχουν 2 

ανταγωνιστικές εταιρίες για την εξαγορά µίας άλλης τρίτης. Οι µέτοχοι και των 

τριών εταιριών είναι ‘ουδέτεροι’ όσον αφορά το ρίσκο, ενώ η διοικήσεις τους 

αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση των κερδών των µετόχων τους. Η εταιρία 1 

(υποψήφια εξαγοράστρια) ξεχωρίζει µία άλλη εταιρία µέσα από λίγες κερδοφόρες. 

Μόλις καταθέσει ένα συγκεκριµένο ποσό, µπορεί να πληροφορηθεί εσωτερικά 

στοιχεία για την εταιρία-στόχο και να προχωρήσει στην ανακοίνωση προσφοράς. 

Εάν η εταιρία 1 δεν κάνει αυτήν την προσφορά, η υπόθεση τελειώνει µε την 

εταιρία-στόχο να είναι γνωστή µόνο στην εταιρία 1. Εάν τώρα η τελευταία κάνει 

την προσφορά, λόγω της διαφάνειας των διαδικασιών, η εταιρία-στόχος 

αποκαλύπτεται και στις υπόλοιπες εταιρίες. Η εταιρία 2, παρατηρώντας την 

προσφορά που έγινε, αποφασίζει εάν θα προχωρήσει σε διαγωνισµό µε την εταιρία 

1 για την εξαγορά της εταιρίας-στόχος. Σε περίπτωση που και η εταιρία 2 

ανακοινώσει προσφορά, τότε η εταιρία-στόχος είναι σε θέση να γνωρίζει και να 

συγκρίνει πλέον την αξία των δύο υποψήφιων εξαγοραστών εταιριών. Στη 

συνέχεια υπάρχει ένα ράλι προσφορών (bidding rally) µεταξύ των δύο εταιριών (ή, 
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όπως συµβαίνει στην πραγµατικότητα, µεταξύ περισσότερων), έως ότου µείνει 

µόνο µία εταιρία. Η εταιρία-στόχος δέχεται την υψηλότερη προσφορά που της 

δίνεται, εφόσον είναι ίση ή ξεπερνά την αγοραία αξία της πριν την διαδικασία 

προσφορών. 

 Ακόµη µία µελέτη που αποδεικνύει ότι οι εξαγοράστριες εταιρίες έχουν 

ζηµίες µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα είναι αυτή των Agrawal Anup, 

Jaffe F.Jeffrey & Mandelker N.Gershon (1992), οι οποίοι χρησιµοποίησαν για το 

λόγο αυτό τις µεθόδους: την έκτακτη απόδοση µετοχών (stock abnormal 

performance) και το RATS (Returns Across Time and Securities). Έχοντας ως 

δεδοµένα πληροφορίες για 1.164 συγχωνεύσεις από εταιρίες εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης NYSE, και ως χρονική περίοδο 1955-1987, 

προσπαθούν να εξετάσουν εάν η µειωµένη απόδοση των εταιριών µετά τη 

συγχώνευση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µέγεθος της εταιρίας. Χρησιµοποιούν 

τις δύο προαναφερθείσες µεθόδους, καθώς και τις µέσες έκτακτες αποδόσεις 

(Average Abnormal Returns ή ΑΑR) και τις σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις 

(Cumulative Average Abnormal Returns ή CAAR). 

Tα AAR και CAAR χρησιµοποιούνται για να µετρήσουν την µετα-

συγχωνευτική επίδοση/απόδοση των εταιριών ενώ αναφέρεται, όπως και στην 

πλειοψηφία των ερευνών, ότι ο τρόπος χρηµατοδότησης της εξαγοράς έχει άµεση 

σχέση µε την µετέπειτα πορεία των συγχωνευόµενων εταιριών. Μια συγχώνευση ή 

εξαγορά που γίνεται µε ανταλλαγή µετοχών (stock-for-stock) δεν έχει την ίδια 

θετική πορεία που έχει µία συγχώνευση ή εξαγορά που γίνεται µε ανταλλαγή 

ρευστού (cash offer). 

Μία άλλη διαφοροποίηση της έρευνας είναι ότι εξετάζονται χωριστά οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ εταιριών που δεν ανήκουν στον ίδιο 

επιχειρηµατικό χώρο (conglomerate) από εκείνες που ανήκουν στον ίδιο 

επιχειρηµατικό χώρο (non-conglomerate ή horizontal). Οι εξαγορές που ανήκουν 

στην πρώτη περίπτωση, µε την µέθοδο των µέσων έκτακτων αποδόσεων και των 

σωρευτικών µέσων έκτακτων αποδόσεων φαίνονται να αποδίδουν περισσότερο 

αρνητικά. Επίσης, αρνητική είναι και η σχέση µεταξύ της αντίδρασης της αγοράς 

και της ανακοίνωσης µια εξαγοράς ή συγχώνευσης, όσον αφορά το συγκεκριµένο 

δείγµα.  
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Πολλές εταιρίες στα πρόθυρα της πτώχευσης θεωρούνται στρατηγικοί και 

σχετικά οικονοµικοί στόχοι ως εξαγορά από άλλες εταιρίες, όπως εξηγεί ο  Koenig 

L.Theodore (1993). Σηµαντικό είναι η εξαγοράστρια εταιρία να αποµακρύνει την 

εταιρία-στόχο που επιθυµεί να εξαγοράσει από τον κίνδυνο της πτώχευσης και να 

αναλύσει τις εν δυνάµει ικανότητες της εταιρίας αυτής όταν ξαναµπεί σε έναν 

φυσιολογικό ρυθµό λειτουργίας. Η πρώτη εταιρία που εκδηλώνει το ενδιαφέρον 

της για µια τέτοιου είδους εταιρία σε οικονοµικό τέλµα, ουσιαστικά θέτει και τους 

κανόνες της τελικής εξαγοράς, µιας και δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης από 

την άλλη εταιρία. Εκτός αυτού, όµως, η οικονοµική και στρατηγική ανάλυση για 

την µελλοντική απόδοση της εξαγοράς αυτής είναι αναγκαία. Η εξαγοράστρια 

εταιρία πρέπει να έχει ρεαλιστικούς στόχους και ανταγωνιστικούς 

επαγγελµατικούς αναλυτές.  

 Σε µια εξαγορά είναι αναγκαία η αναθεώρηση των θετικών και αρνητικών 

αποτελεσµάτων της, µε σκοπό να εξεταστεί το εάν και πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι 

των εταιριών. Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν µια άλλη, 

επιβάλλεται να εξετάσουν διεξοδικά την προς εξαγορά εταιρία όσον αφορά τη 

σχέση της µε την αγορά, τις πελατειακές της σχέσεις, τις πιθανότητες για νέα 

προϊόντα και νέες αγορές µέχρι και την λειτουργικότητα των συνεργιών. Τα 

αποτελέσµατα θα βοηθήσουν στον καθορισµό της σωστής τιµής για εξαγορά και 

θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για µελλοντικά στρατηγικά σχέδια. Η µελέτη των 

Akason D. Bradley και Keppler P.Jodell (1993), η οποία συγκεντρώθηκε σε ένα 

δείγµα 9 εξαγορών και συγχωνεύσεων στην αµερικανική αγορά, εξετάζει αυτήν 

ακριβώς την περίσταση. Οι εξαγοράστριες εταιρίες αποτελούνται από 6 

‘στρατηγικού’ τύπου και 3 ‘χρηµατοοικονοµικού’.  

Πίνακας 1.1.α: ∆είγµα έρευνας συγχωνεύσεων και εξαγορών των Akason D. 
Bradley και Keppler P.Jodell 

 
Κίνητρα για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

Τύπος εξαγοράστριας 
εταιρίας 

Τοµέας/Βιοµηχανία Κίνητρο 

Στρατηγικός Κατασκευαστική Αποφυγή ρίσκου 

Στρατηγικός Κατασκευαστική Αύξηση επενδύσεων 

Στρατηγικός Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

Νέα προϊόντα 

Στρατηγικός Τροφίµων Νέες αγορές 

Στρατηγικός Υπηρεσίες υγείας  Συνεργεία 

Στρατηγικός Αυτοκίνηση Νέα προϊόντα 
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Χρηµατοοικονοµικός Αυτοκίνηση Αύξηση επενδύσεων 

Χρηµατοοικονοµικός Καταναλωτικά προϊόντα Αύξηση επενδύσεων 
Χρηµατοοικονοµικός Μεταφορές Φόρος, αύξηση επενδύσεων 

 

 Η µελέτη των Gupta Atul, LeCompte L.B. Richard και Misra Lalatendu 

(1997) εξετάζει λεπτοµερώς, αφενός την επιρροή που έχει η ανακοίνωση για µία 

συγχώνευση ή εξαγορά στην αξία των µετοχών όλων των εταιριών προς 

συγκέντρωση, και αφετέρου προσπαθεί να εξηγήσει τα κίνητρα που οδηγούν στις 

προτάσεις για τέτοιου είδους εταιρικές συγκεντρώσεις. Η µελέτη συγκεντρώνεται 

στην εξαγορά εταιριών περιορισµένης οικονοµικής κινητικότητας, δηλαδή µε 

περιορισµένες επενδύσεις, περιορισµένες αγορές και τζίρο, έχοντας ως αντικείµενο 

µελέτης 138 τέτοιου είδους εταιρίες στην περίοδο 1979-1992. Χαρακτηριστικά, 

από το δείγµα φαίνεται ότι σε ένα χρονικό πλαίσιο 2 ηµερών από την ανακοίνωση 

της εξαγοράς ή συγχώνευσης, τα έκτακτα κέρδη των εταιριών που εξαγοράζουν 

άλλες εταιρίες µειώνονται κατά 0,75%. Παρόµοια αποτελέσµατα είχε και η έρευνα 

του Baradwaj (1991) πάνω στον τραπεζικό τοµέα. Για τον ίδιο τοµέα µάλιστα, οι 

Houston και Ryngaert (1994) αναφέρουν µείωση των αποδόσεων των εταιριών που 

εξαγοράζουν κατά 2,32% σε ένα χρονικό πλαίσιο 5 ηµερών από την ανακοίνωση. 

 Η ανακοίνωση του νοµοσχεδίου για την Μεταρρύθµιση, Ανανέωση και 

Επιβολή των Οικονοµικών ιδρυµάτων το 1989 άλλαξε το περιβάλλον των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα κέρδη των 

µετοχών πριν και µετά από την επιβολή του νέου αυτού νοµοσχεδίου. 

Χαρακτηριστικά, ο µέσος όρος έκτακτων κερδών (abnormal returns) πριν τον νέο 

νόµο για 78 εξαγορές ήταν -1,34%, το οποίο είναι στατιστικά σηµαντικό, ενώ για 

60 εξαγορές που έγιναν µετά την επιβολή του νέου νόµου, ο µέσος όρος έκτακτων 

κερδών ήταν 0,02%. Η ανακοίνωση του νέου νοµοσχεδίου δεν άλλαξε τα κίνητρα 

για συγχωνεύσεις ή εξαγορές. Η µόνη διαφοροποίηση ήταν ότι µετά, η πλειοψηφία 

των εταιριών που εξαγόραζαν άλλες εταιρίες ανήκαν στον τραπεζικό τοµέα. 

 Στην αναφερόµενη µελέτη, χρησιµοποιείται η µέθοδος των σωρευµένων 

µέσων έκτακτων αποδόσεων (Cumulative Average Abnormal Returns ή CAAR). Η 

περίοδος ανακοίνωσης έχει έκταση 2 ηµερών (t=-1,0), οι συντελεστές α και β από 

τα δεδοµένα της αγοράς είναι υπολογισµένοι από µια περίοδο 200 ηµερών         

(t=-115,-16 και t=+16,+115). Οι σωρευµένες µέσες έκτακτες αποδόσεις 

υπολογίζονται από το άθροισµα των µέσων έκτακτων αποδόσεων (AAR) όλων των 
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διαστηµάτων. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των σωρευµένων µέσων 

έκτακτων αποδόσεων δείχνουν ότι η αξία της συγχώνευσης που πρόκειται να γίνει 

αντανακλάται στις τιµές των µετοχών των εταιριών την ηµέρα της ανακοίνωσης. 

 Πολλές θεωρίες των διεθνών συγχωνεύσεων κι εξαγορών έχουν αναφερθεί 

στη σηµαντικότητα των συνθηκών των χωρών (location conditions) που είναι 

αναγκαίες για τη διενέργεια ξένων άµεσων επενδύσεων όπως είναι οι επενδύσεις 

των πολυεθνικών εταιριών. Τα χαρακτηριστικά (οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά) 

της χώρας της εταιρίας που διενεργεί µία επένδυση, όπως είναι η εξαγορά µιας 

εταιρίας, αλλά και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της χώρας στην οποία 

απευθύνεται η επένδυση, είναι σηµαντικά για την εξήγηση της γεωγραφικής 

δραστηριότητας των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η έρευνα των Green 

B.Milford & Meyer P. Stephen (1997) χρησιµοποιώντας δεδοµένα συγχωνεύσεων 

και εξαγορών παγκοσµίως για την χρονιά 1993, προσπαθεί να δώσει έµφαση στην 

σηµαντικότητα των χαρακτηριστικών των χωρών για την εξήγηση του παγκοσµίου 

γεωγραφικού υποδείγµατος των FDI. 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία του Dunning (1977,1980,1993), µια εταιρία δεν θα 

επενδύσει σε µια άλλη χώρα, είτε µέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης είτε µε άλλο 

τρόπο, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά 

την τοποθεσία (χαρακτηριστικά της χώρας) της συγκεκριµένης εταιρίας και την 

κατοχή της. Τα τελευταία πλεονεκτήµατα µπορεί να είναι: α) οι ασώµατες 

ακινητοποιήσεις της εταιρίας (π.χ. εµπορικά σήµατα, πρωτότυπες βιοµηχανικές 

ιδέες, τεχνολογική τεχνογνωσία), β) µοναδική τεχνολογική κατάρτιση που 

βελτιώνει την παραγωγικότητα και την καθιστά πλήρως ανταγωνιστική, γ) το 

µεγάλο µέγεθος της εταιρίας, όπως είναι οι περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες. 

 Η ιδιότητα που έχουν οι πολυεθνικές εταιρίες να αποµονώνουν και να 

εκµεταλλεύονται ορισµένα συγκεκριµένα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των 

εταιριών προς εξαγορά, όπως είναι τα σήµατα κατατεθέν και οι ευρεσιτεχνίες, τις 

δίνουν πλήρη έλεγχο στις λειτουργίες που συγχωνεύουν από άλλες εταιρίες.  

 Υπάρχουν συγκεκριµένες ιδιότητες που πρέπει να εξετάζονται από τις 

εταιρίες που επιθυµούν να επενδύσουν στο εξωτερικό µε τη µορφή συγχωνεύσεων 

ή και εξαγορών. Αυτές είναι: 

1) Οι παράγοντες της αγοράς. Όχι µόνο το µέγεθος της αγοράς, ή η προοπτική 

µεγέθυνσης, αλλά και η δυνατότητα διατήρησης του µεριδίου αγοράς. 
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2)       Οι φυσικοί και βιοµηχανικοί πόροι της αγοράς. 

3) Οι παράγοντες κόστους, που περιέχουν το κόστος παραγωγής, το εργατικό 

κόστος και το κόστος ενέργειας. 

4) Κοινωνική και χρηµατοοικονοµική υποδοµή της χώρας, όπως είναι οι 

πιστωτικές, οι νοµικές και οι εκπαιδευτικές παροχές. 

5) Οι µεταφορικές και επικοινωνιακές υποδοµές της χώρας. 

6) Τεχνικά εµπόδια επενδύσεων, όπως είναι οι δασµοί και οι έλεγχοι 

εισαγωγών στη χώρα. 

7) Το επενδυτικό κλίµα, που επηρεάζεται κυρίως από την πολιτική 

σταθερότητα και την γενική νοοτροπία απέναντι στις ξένες εισερχόµενες 

επενδύσεις. 

8) Οι πολιτιστικές διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των 2 χωρών. 

Παράλληλα µε τη προαναφερθείσα θεωρία του Dunning, ο Porter (1990) 

προσπάθησε να εξηγήσει γιατί ορισµένες χώρες γίνονται ηγέτες σε ορισµένες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι ξένες άµεσες επενδύσεις. Το µέγεθος των 

επενδύσεων στο εξωτερικό από µια εταιρία είναι δείκτης οικονοµικής 

ανταγωνιστικότητας της χώρας που ανήκει η εταιρία αυτή.  

Για τη χρονιά 1993 οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι πιο δηµοφιλείς χώρες-

στόχοι εξαγορών και συγχωνεύσεων ήταν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αγγλία, το Χονγκ 

Κονγκ και η Ιταλία, ενώ οι πιο σηµαντικές εξαγοράστριες χώρες ήταν οι ΗΠΑ, η 

Αγγλία, η Γερµανία, ο Καναδάς και η Γαλλία. Εκτός αυτού, όµως, οι διαφορές 

κουλτούρας και τρόπου εργασίας µπορούν να οδηγήσουν σε άλλου είδους 

επενδύσεις, όπως σε µία κοινοπραξία. Παρ’ όλ’ αυτά, όλες οι εµπειρικές µελέτες 

επιµένουν στην σηµαντικότητα των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας µιας εταιρίας 

(location criteria), δηλαδή τα οικονοµικά, πολιτικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

της χώρας, που µπορεί να επηρεάσουν µια επένδυση από το εξωτερικό σε µορφή 

εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Η έρευνα των Green B.Milford & Meyer P. Stephen (1997) χρησιµοποιεί 

την Poisson ανάλυση παλινδρόµησης για την εξέταση και επίτευξη 3 στόχων: 

1) Τι εντοπισµό των χωρών στις οποίες υπάρχουν σαφέστερες ενδείξεις 

επενδυτικής δραστηριότητας µέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων. 

2)  Την αναγνώριση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των χωρών που 

ενθαρρύνουν τη συγκεντρωτική δραστηριότητα των εταιριών. 
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3)  Εάν υπάρχει διαφορετική εξήγηση των διεθνών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων όταν έχουµε συγκεντρώσεις εταιριών υψηλής τεχνολογίας από ότι 

όταν έχουµε συγκεντρώσεις εταιριών χαµηλής τεχνολογίας. 

 Από ένα σύνολο 1.828 εξαγορών για τη χρονιά 1993, το 54,7% αυτών είναι 

µοιρασµένο στις εξαγορές από τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία, 

ενώ µόλις το 28,3% των συνολικών εξαγορών αφορούν εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας. Η µέθοδος του Poisson προτιµήθηκε γιατί οι εξαρτηµένες µεταβλητές 

του δείγµατος είχαν θετική κατανοµή. Τα σηµαντικότερα πορίσµατα της έρευνας 

είναι: 

� Οι περισσότερες από τις αναπτυγµένες χώρες είναι εξίσου πιθανόν να 

γίνουν και εξαγοράστριες και στόχος εξαγορών, εκτός από τις ΗΠΑ και την 

Ιαπωνία, οι οποίες έχουν 3 φορές περισσότερη πιθανότητα να είναι 

εξαγοράστριες χώρες. 

� Οι εξαγορές µεταξύ εταιριών χαµηλής τεχνολογίας είναι 3 φορές 

µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες υψηλής τεχνολογίας. 

� Τα χαρακτηριστικά και της εγχώριας και της προς εξαγορά εταιρίας είναι 

εξίσου σηµαντικά για την κατανόηση της διεθνής εξαγοραστικής 

δραστηριότητας. 

 Σπάνια οι διεθνείς οριζόντιες εξαγορές και συγχωνεύσεις (µεταξύ 

ανταγωνιστριών εταιριών) υπήρξαν αντικείµενο µελέτης στη παγκόσµια 

ερευνητική κοινότητα. Οι Head Keith & Ries John (1997) εξετάζουν τις επιπτώσεις 

των οριζόντιων συγχωνεύσεων στην παγκόσµια ευηµερία των οικονοµιών. 

Επισηµαίνουν ότι ένα κράτος θα πρέπει να αποτρέψει την έναρξη ή την 

ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, εάν δεν οδηγούν στην µείωση του 

συνολικού οικονοµικού κόστους και ελλείµµατος των αγορών. Επίσης, εξετάζεται 

το ενδεχόµενο εάν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ο υπάρχον κανονισµός για τις 

οριζόντιες συγχωνεύσεις ανά τον κόσµο. 

 Ενώ πολλές οριζόντιες συγχωνεύσεις αποδίδουν σηµαντικά κέρδη 

αποδοτικότητας, υπάρχει το ενδεχόµενο ότι τα κέρδη αυτά δε θα διοχετευτούν σε 

άλλες χώρες από εκείνη στην οποία έγινε η συγχώνευση, λόγω της διεθνικότητας 

του χαρακτήρα της συγκέντρωσης. Η συγχώνευση, π.χ., γίνεται στην χώρα Α, αλλά 

τα οφέλη τα εκµεταλλεύεται η χώρα όπου βρίσκονται οι µητρικές επιχειρήσεις. 

Ενώ ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου διευθύνει τη διεθνή εµπορική πολιτική, 
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δεν υπάρχει ένας παγκόσµιος οργανισµός που να µπορεί να εµποδίσει ή να 

τροποποιήσει µια συγχώνευση σε περίπτωση που µειώνει την ‘παγκόσµια’ 

κερδοφορία ή ευηµερία (world welfare). Αυτό µπορεί να γίνει µόνο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η απόρριψη συγχώνευσης τριών 

µεγάλων εταιριών κατασκευής αεροσκαφών, της καναδικής de Havilland, της 

ιταλικής Alenia e Selenia SpA και της γαλλικής Aerospatiale SNI, το 1991, από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού.  

 Σε περιπτώσεις οικονοµικού ανταγωνισµού 2 κρατών, η χώρα Α που 

παράγει και εξάγει στη χώρα Β ένα συγκεκριµένο προϊόν περιορίζει τον 

ανταγωνισµό, ενώ η χώρα που Β που το εισάγει, εφαρµόζει ένα δασµολόγιο για τις 

εισαγωγές της. Εκτός αυτού, εξετάζεται και το φαινόµενο των οριζόντιων 

συµµαχιών, δηλαδή όταν 2 ή περισσότερες επιχειρήσεις συνεργάζονται για την 

παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Όπως και οριζόντιες συγχωνεύσεις, 

περιορίζουν τον ανταγωνισµό στην αγορά. Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ των 2 

τύπων οριζόντιας συγκέντρωσης είναι ότι σε µια οριζόντια συγχώνευση µπορούµε 

να συγκρίνουµε τα οικονοµικά στοιχεία πριν και µετά τη συγχώνευση, ενώ για τις 

οριζόντιες συµµαχίες µπορούµε να κάνουµε µόνο εικασίες. Επιπροσθέτως, η 

γεωγραφική κατανοµή της κατανάλωσης και της εταιρική ιδιοκτησίας είναι 

σηµαντικές παράµετροι για την αποδοχή ή όχι των διεθνών συγχωνεύσεων που 

µειώνουν την παγκόσµια ευηµερία. 

 ∆ύο πιθανά σενάρια είναι η δηµιουργία µονοπωλίου από µια συγχώνευση ή 

η δηµιουργία ολιγοπωλίου. Στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρίες είναι λιγότερο 

κερδοφόρες, γιατί τους αναλογεί µικρότερο µερίδιο της αγοράς. Η µόνη περίπτωση 

που µια συγκέντρωση επιχειρήσεων έχει προοπτικές αύξησης της παγκόσµιας 

κερδοφορίας και που θα υποστηριχτεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είναι όταν 

στον τοµέα υπάρχουν πάνω από 4 επιχειρήσεις, προς αποφυγήν µονοπωλίου ή 

ολιγοπωλίου. Τελικά, όσες συγχωνεύσεις είναι κερδοφόρες, αποδίδουν θετικά στην 

παγκόσµια ευηµερία εφόσον δεν σχηµατίζουν ολιγοπώλιο. 

 Ορισµένες µελέτες, όπως αυτή του Capron Laurence (1999) αποδεικνύουν 

τον τρόπο δηµιουργίας αξίας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις και πώς 

µεταβάλλεται στην πορεία, καθώς και την επιρροή της µετα-συγχωνευτικής 

αλλαγής ή απόρριψης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών και την 

αναδιάρθρωση των οικονοµικών πόρων που έχουν στην µακροχρόνια εξέλιξη των 
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οριζόντιων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η απόδειξη αυτού του φαινοµένου 

στηρίζεται στην αποδοτικότητα του κόστους των εξαγορών και σε θεωρίες 

βασιζόµενες στις οικονοµικές πηγές. Το συµπέρασµα είναι ότι, εάν σε µια εξαγορά 

ή συγχώνευση τα απαλλασσόµενα ή απορριπτέα περιουσιακά στοιχεία 

(µηχανήµατα ή ανθρώπινο δυναµικό) και οι οικονοµικοί πόροι που 

αναδιαρθρώνονται είναι της εταιρίας που εξαγοράστηκε, τότε υπάρχει το ρίσκο της 

αρνητικής πορείας της νέας συνδυασµένης εταιρίας. 

Η  έρευνα των  Seth Anju, Song P. Kean & Richardson R.Pettit (2002) 

δείχνει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας για τις πηγές των πλεονεκτηµάτων και 

µειονεκτηµάτων των διεθνών συγχωνεύσεων κι εξαγορών, οι οποίες εξετάζονται 

από τρεις διαφορετικές πλευρές: 1) την αναζήτηση συνεργίας, 2) τον τρόπο 

διοίκησης, και 3) την λανθασµένη εκτίµηση των διευθυντών. Οι διεθνείς 

συγχωνεύσεις και εξαγορές διαφέρουν από τις ενδοχώριες όσον αφορά τις πηγές 

άντλησης αξιών και συνεργιών των εταιριών. Επιπλέον, εξετάζονται τα κέρδη των 

εταιριών που εξαγοράζονται, η υπόθεση της συνεργίας και οι πηγές της. Ο 

δειγµατικός χώρος της έρευνας αποτελείται από όλες τις διεθνείς συγχωνεύσεις και 

εξαγορές που έγιναν στον βιοµηχανικό τοµέα των ΗΠΑ την περίοδο 1981-1990. 

 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι λιγότερο πιθανό να αποδώσουν θετικά 

όταν οι εταιρίες ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, όπως καταλήγει η έρευνα των  

Hennart Jean–Francois και Reddy B. Sabine (2000). Σε περιπτώσεις διεθνών 

εξαγορών ή συγχωνεύσεων, οι ΗΠΑ έχουν ένα ελαφρύ πλεονέκτηµα λόγω του ότι 

δεν έχει αρκετά νοµικά ή θεσµικά εµπόδια. Η διαφορά στο επίπεδο πληροφοριών 

και η ασυµβατότητα των εταιριών σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους εταιρικής 

συγκέντρωσης είναι συνδεδεµένες άρρηκτα. 

 Πολλοί οικονοµικοί αναλυτές εκφράζουν την απορία τους εάν το 

κυβερνητικό σύστηµα ελέγχου των συγχωνεύσεων και εξαγορών πρέπει να 

λαµβάνει υπ όψιν του τα κέρδη αποδοτικότητας των οριζόντιων εξαγορών, και εάν 

θα πρέπει αυτά τα κέρδη να εξισορροπούνται µε τα αντι-ανταγωνιστικά 

αποτελέσµατα που συνήθως έχουν αυτές οι ενέργειες. Οι Roller Lars-Hendrik, 

Stennek Johan & Verboven Frank (2000) προτείνουν ένα µοντέλο ελέγχου για την 

αξιολόγηση των συγχωνεύσεων βασιζόµενο σε οικονοµικά στοιχεία. 

 Σε όλα τα είδη των εταιρικών συγκεντρώσεων υπάρχουν διάφορες 

ανταγωνιστικές δυνάµεις, όπως είναι η συνεργασία αντί του ανταγωνισµού, η 
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ακαµψία αντί της ευελιξίας, ο βραχυπρόθεσµος αντί του µακροπρόθεσµου 

προσανατολισµού. Οι εσωτερικές λειτουργίες µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης 

τείνουν να επηρεάζουν την ισορροπία των παραπάνω δυνάµεων, µε αποτέλεσµα ή 

την πρόοδο της νέας εταιρίας ή την αποτυχία της. Οι Das Τ.Κ. και Teng Bing-

Sheng (2000), µε αφορµή το µεγάλο ποσοστό αποτυχιών στις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές των εταιριών, προσπαθούν να αποδείξουν ότι υπάρχουν εσωτερικές 

λειτουργίες οι οποίες είναι υπαίτιες για την ανισορροπία των παραπάνω 

συνδυαζόµενων δυνάµεων σε µια εξαγορά. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που 

προσπαθούν να επιλύσουν το ίδιο πρόβληµα.  

i.   Η θεωρία του κόστους, που υποθέτει ότι οι εταιρίες λειτουργούν µε βάση τη 

λογική και τον οπορτουνισµό. 

ii.   Η θεωρία παιγνίων, που µελετά τις πιθανές περιπτώσεις όπου το τελικό 

αποτέλεσµα εξαρτάται από τις επιλογές των υπολοίπων εταιριών. 

iii.   Η θεωρία της ‘σχετικής σύµβασης’, που στηρίζεται στην αµοιβαία πίστη που θα 

πρέπει να έχουν οι εταιρίες στην περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης 

iv.   Η θεωρία της ‘εξάρτησης των πόρων’, που στηρίζεται στο ότι οι εταιρικές 

σχέσεις είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των κοινών περιουσιακών πόρων και 

στην δηµιουργία της εταιρικής αυτονοµίας. 

v. Η θεωρία ‘συνδιαλλακτικής δύναµης’, που βασίζεται στην ικανότητα των 

εταιριών να διαπραγµατεύονται. 

vi.   Η θεωρία της ‘αντιπροσωπείας’, που υποστηρίζει ότι αν και οι µεσάζοντες σε µια 

εταιρική συµφωνία συγχώνευσης ή εξαγοράς έχουν θετική επίδραση, υπάρχει 

ένα µεγάλο κόστος κατασκευής και παρακολούθησης των συµφωνιών αυτών.  

vii.   Η θεωρία ‘στρατηγικής συµπεριφοράς’, που αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 

µια εταιρία µπορεί να βρεθεί σε πλεονεκτικότερη θέση  όταν πρόκειται για 

εξαγορά ή συγχώνευση. 

Οι παραπάνω θεωρίες έχουν σαν βάση την προϋπόθεση ότι ο ενδοεταιρικός 

ανταγωνισµός σε µια εξαγορά ή συγχώνευση είναι η αιτία της αστάθειας σε µια 

συγκέντρωση εταιριών. Η ιδανική περίπτωση είναι όταν υπάρχει ισορροπία µεταξύ 

των αντικρουόµενων δυνάµεων (συνεργασία Vs ανταγωνισµός, ακαµψία Vs 

ευελιξία, βραχυπρόθεσµος Vs µακροπρόθεσµος προσανατολισµός). Η έρευνα 

εξετάζει και συγκεντρώνει τα στοιχεία από παλαιότερες έρευνες διαφόρων τύπων 

εταιρικών συγκεντρώσεων, εκ των οποίων 5.411 είναι κοινοπραξίες, 944 είναι 
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συµµαχίες και 28 είναι εξαγορές. Για το σύνολο των περιπτώσεων, το ποσοστό των 

εταιρικών ενώσεων που είχαν ικανοποιητική πορεία κυµαίνεται µόλις στο 50% -

55%. 

 Η έρευνα των Berger N., DeYoung Robert και Udell F.Gregory (2000) 

εξετάζει τα πιθανά εµπόδια των ευρωπαϊκών εξαγορών και συγχωνεύσεων στον 

τραπεζικό τοµέα. Επίσης, γίνεται σύγκριση µεταξύ ενδοχώριων, ενδοευρωπαικών 

και διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων και εκτενή αναφορά σε νοµοθετικές 

ρυθµίσεις της ΕΕ που επηρεάζουν άµεσα τις αποδόσεις των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Εξετάζονται συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα της ενοποίησης της 

ευρωπαϊκής αγοράς και τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής διαφοροποίησης. 

 Η µελέτη των Campa Jose Manuel και Hernando Ignacio (2002) εξετάζει τη 

δηµιουργία άξιας στους µετόχους των εταιριών µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς 

ή συγχώνευσης µεταξύ εταιριών που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εξετάζεται η επιρροή του κυβερνητικού ελέγχου στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις και τα διάφορα εµπόδια για συγχωνεύσεις. Επίσης, εξετάζονται οι 

διαφορές ανάµεσα στις ενδοχώριες και στις διεθνείς εξαγορές. Τέλος, µε τη µέθοδο 

της παλινδρόµησης (regression analysis), εξετάζεται η σχέση ανάµεσα στα 

υπερβάλλοντα κέρδη και στον τύπο της εκάστοτε συγχώνευσης ή εξαγοράς. 

 Σε µια περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς σηµαντικό ρόλο παίζει η 

διοίκηση και διαχείριση των γνώσεων των εταιριών, όπως αποφαίνονται οι 

Grotenhuis D.J. Frits και Weggeman P. Mathieu (2002). Όταν 2 ή περισσότερα 

συστήµατα γνώσεων ενώνονται, για να δηµιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις εταιρίες που δίνουν έµφαση στη γνώση, πρέπει 

να προστατευτεί η µεταφορά πηγών γνώσεων από τη µία εταιρία στην άλλη.  

Η µελέτη των Mueller C. Dennis και Sirower L. Mark (2003) προσπαθεί να 

εξετάσει την υπόθεση, εάν οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε αύξηση των κερδών των 

εµπλεκοµένων εταιριών ή όχι και γιατί. Μια και οι περισσότερες µελέτες ως τώρα 

εξετάζουν ξεχωριστά την απόδοση στους µετόχους της εταιρίας που διενεργεί τη 

συγχώνευση και της εταιρίας που συγχωνεύεται και καταλήγουν στο ότι υπάρχει ή 

δεν υπάρχει πραγµατικό κέρδος, οι συγγραφείς µε την µέθοδο των υποθέσεων 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι: στην πλειοψηφία τους οι συγχωνεύσεις 

συµβαίνουν λόγω υπερεκτίµησης ή υπερβάλλοντα ζήλου των µάνατζερ, ενώ 

υπάρχουν λίγες έως καθόλου ενδείξεις ότι απαραίτητα οι συγχωνεύσεις 
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δηµιουργούν συνεργίες  και ότι οι µέτοχοι των εµπλεκοµένων εταιριών έχουν 

όφελος από αυτές τις συνεργίες. 

Η κατανόηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών από την υπάρχουσα 

αρθρογραφία είναι ακόµα ελλιπής. Επιστήµονες των οικονοµικών και του 

στρατηγικού µάνατζµεντ έχουν αναπτύξει διαφορετικές µεταξύ τους εξηγήσεις για 

τις συνεργίες, την ανεµπόδιστη ροή οικονοµικών πόρων και για την υπερεκτίµηση 

των δυνατοτήτων των εταιριών που λαµβάνουν µέρος στις συγχωνεύσεις. Η Park 

Kathleen (2003) προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην έρευνα για τον 

συµπεριφοριστικό και κοινωνικό παράγοντα στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι 

οποίοι αποτελούν κύριες πηγές πληροφόρησης σε τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα από 

συνεντεύξεις γενικών διευθυντών µεγάλων εταιριών που συγχωνεύτηκαν στην 

περίοδο 1993-2000, βγαίνει το συµπέρασµα ότι οι µεγάλες οικονοµικά συµφωνίες 

του παρελθόντος συνέβησαν για συγκεκριµένους λόγους: για την απόκτηση 

συνεργίας, για αλλαγή ή βελτίωση του επιχειρησιακού status, για την απόκτηση 

ρευστού, για εναρµόνιση µε την παγκοσµιοποίηση, για διεύρυνση εταιρικής 

κουλτούρας, για νέους τρόπους καινοτοµίας, λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας και 

για την ηγεσία της αγοράς Η εταιρία ΡriceWaterhouseCoopers (2003) έχει 

ανακοινώσει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας για τις συγχωνεύσεις κι εξαγορές στον 

ευρύτερο χώρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στη χρονιά 2003 και 

2004. Στην χρονιά 2003 στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ο 

αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης ήταν κάτι παραπάνω από 

εµφανής. Προς το τέλος του έτους εµφανίζονται σηµάδια επαναφοράς. Στη χρονιά 

του 2003, ο αριθµός των συγχωνεύσεων και εξαγορών ανά τον κόσµο µειώθηκε, 

αλλά µε πιο αργό ρυθµό από ότι παλαιότερα. Αντίθετα µε τη κατάσταση αυτή, 

στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, µε µια 

αύξηση των εξαγορών αξίας άνω των $1δις (‘µεγάλων’ συµφωνιών-big deals). 

Στη χρονιά 2004 γίνονται προβλέψεις για την πορεία των συγχωνεύσεων 

την επόµενη χρονιά. Οι χώρες που εξετάζονται από την ΡriceWaterhouseCoopers 

(2004) είναι η Ρωσία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ρουµανία και η 

Βουλγαρία. 

Η έννοια της οικονοµικής γεωγραφίας είναι σχετικά νέα στο χώρο των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών και προσπαθεί να ερµηνεύσει το φαινόµενο των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών σε σχέση µε την γεωγραφική απόσταση των 



 37 

εταιριών, το κόστος µεταφοράς των αγαθών, και τον συγκεντρωτισµό των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένες οικονοµικές µητροπόλεις. Οι 

Rodriguez-Pose Andres και Zademach Hans-Martin (2003) εξετάζουν την µεγάλη 

συγκέντρωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών της δεκαετίας 1990-1999 στη 

γερµανική µητρόπολη.  

 Ο αντίκτυπος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην οικονοµική ευηµερία 

δεν έχει αναλυθεί από την πλευρά της γεωγραφικής απόστασης. Οι 

προαναφερθέντες ερευνητές προσπαθούν να καλύψουν το κενό αυτό εξετάζοντας 

τον τρόπο που οι συγχωνεύσεις και εξαγορές µπορούν να επηρεάσουν την 

οικονοµική γεωγραφία στην Γερµανία, αναλύοντας 30.000 συγχωνεύσεις και 

εξαγορές που έγιναν στην περίοδο 1990-1999. Η παγκόσµια αρθρογραφία ως τώρα 

έχει καταλήξει ότι η παγκοσµιοποίηση οδηγεί τις διεθνείς πόλεις, όπως είναι το 

Λονδίνο, η Ν.Υόρκη και το Τόκιο, να θεωρούνται κόµβοι ενός µεγάλου 

παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού δικτύου εταιριών. Η επέκταση του εµπορίου και 

η εξέλιξη του δικτύου αυτού οδηγεί στην τοπική συγκέντρωση του πλούτου και της 

παραγωγής και στην συσσώρευση των κέντρων αποφάσεων των εταιριών σε 

µητροπολιτικές περιοχές-πόλεις που συνδυάζουν οικονοµική και πολιτική δύναµη. 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των παγκόσµιων πόλεων (world cities, όπως 

αναφέρονται) είναι ο συγκεντρωτισµός ανεπτυγµένων υπηρεσιών και προϊόντων.  

 Έως τώρα υπάρχουν 2 ειδών απόψεις όσον αφορά τον ρόλο που παίζει η 

φυσική απόσταση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην παγκόσµια οικονοµία. 

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η απόσταση δεν επηρεάζει την 

αποτελεσµατικότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, µιας και οποιοδήποτε 

εµπόδιο µπορεί να παρακαµφθεί µέσω της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και 

της βοήθειας των µεταφορικών µέσων. Γι αυτούς δεν µετράει τόσο η φυσική 

εγγύτητα µεταξύ των εταιριών όσο ο χώρος δραστηριότητάς τους. Σε πλήρη 

αντίθεση µε αυτήν την άποψη έρχεται η άλλη ερµηνεία της οικονοµικής 

απόστασης, η οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην φυσική εγγύτητα που επηρεάζει 

άµεσα τη διαδραστικότητα των οικονοµικών παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα, αυτή 

η άποψη υποστηρίζει ότι η διασπορά µιας οικονοµικής δραστηριότητας, όπως είναι 

και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι το 

κόστος µεταφοράς και οι συγκεντρώσεις της εργατικής δύναµης σε συγκεκριµένες 

περιοχές. Ακόµα, η νέα αυτή προσέγγιση της οικονοµικές γεωγραφίας συνδέει 
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άµεσα το κόστος της χαµένης τεχνογνωσίας µε την απόσταση, µιας και η απόσταση 

περιέχει και πολιτισµικές διαφορές, διαφορές τρόπου σκέψης, και διαφορετικούς 

τρόπους διεξαγωγής παραγωγής. 

 Οι υποθέσεις που ερευνώνται στην έρευνα των Rodriguez-Pose Andres και 

Zademach Hans-Martin είναι: 

1) Τα υψηλά επίπεδα οικονοµικής δραστηριότητας σε µεγάλα αστικά 

κέντρα πρέπει να συσχετίζονται µε υψηλά επίπεδα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. 

2) Το µέγεθος της αγοράς και η οικονοµική συσσώρευση πρέπει να 

παίζουν σηµαντικό ρόλο. 

3) Η γεωγραφική απόσταση επηρεάζει την γεωγραφική κίνηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων, η περιοχή της Γερµανίας 

χωρίζεται σε περιοχές ανάλογα µε τους ταχυδροµικού κώδικες και αναλύεται η 

σχετική συχνότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε κάθε περιοχή. Το µέγεθος 

των περιοχών ορίζεται σε αναλογία µε το συνολικό ΑΕΠ και το σύνολο των 

εταιριών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστηµατική κατανοµή των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών εξετάζονται µε τη µέθοδο της πολλαπλής 

παλινδρόµησης, όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

σε µια συγκεκριµένη περιοχή και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι η οικονοµική 

συσσώρευση, η γεωγραφική απόσταση, τα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών. Η µεταβλητή της οικονοµικής συσσώρευσης 

περιέχει τον συνολικό πληθυσµό και το τοπικό ΑΕΠ. 

 Το αποτέλεσµα της έρευνας µας δείχνει ότι όταν η οικονοµική 

συσσώρευση είναι ελεγχόµενη, οι εταιρίες που θέλουν να συγχωνευτούν και οι 

εταιρίες που αναζητούν ευκαιρίες για εξαγορά, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 

σε κοντινές περιοχές παρά σε αποµακρυσµένες. Έτσι, η δραστηριότητα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φυσική εγγύτητα των 

περιοχών. Οι εταιρίες έχουν την τάση να αναζητούν εταιρίες για εξαγορά σε 

µεγάλα αστικά κέντρα και σε κοντινές περιοχές που έχουν αυξηµένη οικονοµική 

και πολιτική συγκέντρωση.   

 Η έρευνα των King R. David, Dalton R.Dan, Daily M.Catherine και Covin 

G. Jeffrey (2004) αναλύει περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, τις 



 39 

οικονοµικές αλλαγές των εταιριών από την ηµέρα της ανακοίνωσης της εξαγοράς 

ως και 3 χρόνια και την επίτευξη ή όχι των στόχων τους. Η λειτουργία των 

εταιριών που εξαγοράζονται δεν βελτιώνεται ανάλογα µε την εξαγοραστική 

δραστηριότητα, αλλά µάλλον χειροτερεύει. Η έρευνα επισηµαίνει νέες µεταβλητές 

που είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διακύµανση της οικονοµικής πορείας µιας 

εταιρίας µετά από µια εξαγορά ή συγχώνευση. 

 Η πλειοψηφία των ερευνών στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εξετάζει τη 

συνεργία που προκύπτει µετά τη συγκέντρωση των εταιριών ως το πιο σηµαντικό 

στοιχείο που µπορεί να υποδείξει την πορεία µία συγχώνευσης. Παρ’ όλ’ αυτά, 

υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που υποστηρίζουν ότι η συνέργια είναι πολύ 

γενικευµένη για να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο σύγκρισης αποτελεσµάτων µιας 

συγχώνευσης. Η συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιεί τις παρακάτω παραµέτρους 

για την εξέταση των µετα-συγχωνευτικών αποτελεσµάτων: 

1) Εάν η εξαγορά ή συγχώνευση έχει συσσωρευτικό χαρακτήρα, εάν δηλαδή οι 

εταιρίες που εµπλέκονται ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

2) Εάν οι συνδυαζόµενες εταιρίες έχουν κάθετη ή οριζόντια σχέση (πελάτη -

προµηθευτή ή είναι ανταγωνιστικές αντίστοιχα). 

3) Ποιος είναι ο τρόπος χρηµατοδότησης της εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

4) Εάν ή όχι η εξαγοράστρια εταιρία έχει προηγούµενη εµπειρία στις εξαγορές. 

 Η έρευνα βασίστηκε σε ένα δείγµα 93 εξαγορών και συγχωνεύσεων και 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος meta-analysis,  που είναι µία σύνθετη στατιστική 

τεχνική και συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο σύνολο αποτελεσµάτων πολλαπλών 

ερευνών µε σκοπό την πραγµατική και όσο το δυνατόν αλάνθαστη εκτίµηση των 

µεταβλητών της έρευνας. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 

1) Οι έκτακτες αποδόσεις υπολογιζόµενες από διαφορετικές περιόδους γεγονότων 

(event windows), 2) Η απόδοση του παγίου κεφαλαίου (Return On Assets) 3) Η 

απόδοση καθαρής θέσης (Return On Equity), 4) Η απόδοση πωλήσεων (Return On 

Sales). 

  Το χρονικό εύρος της έρευνας για τις παραπάνω µεταβλητές είναι: Από την 

ηµέρα της ανακοίνωσης έως και 3 χρόνια µετά. To αποτέλεσµα στο οποίο φτάνει ο 

Cheffins R. Brian (2004) είναι ότι οι συνεργίες των συγχωνεύσεων δεν γίνονται 

αντιληπτές, και έτσι ούτε εκµεταλλεύσιµες, από τις εξαγοράστριες εταιρίες. Οι 
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εξαγοράστριες και οι εξαγοραζόµενες εταιρίες έχουν θετικές έκτακτες αποδόσεις 

την ηµέρα 0, δηλαδή την ηµέρα της ανακοίνωσης της εξαγοράς. Μετά, όµως, την 

ηµέρα αυτή υπάρχει σταθερή αρνητική κλίση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εταιριών. Έτσι, αποδεικνύεται ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση 

εταιριών δεν είναι ο ιδανικότερος τρόπος µεγιστοποίηση του κέρδους ή πρόσβασης 

σε νέες πηγές (όπως για παράδειγµα οικονοµικές, ανθρωπίνου δυναµικού ή 

τεχνογνωσίας). Είναι πολύ σηµαντικό να ερευνηθούν πρώτα οι συγκυρίες που 

οδηγούν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις και το πλαίσιο στο οποίο αυτές 

διεξάγονται. Στο συγχωνευτικό κύµα των ΗΠΑ την περίοδο 1897 µε 1903 έγιναν 

οι πρώτες κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις που επηρέασαν κι έστρεψαν τις εταιρίες 

προς τις συγχωνεύσεις. Εκείνη την περίοδο έγινε και ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας 

και διοίκησης των εταιριών. Από τότε, τα χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων 

τείνουν να εξαρτώνται από το ποσοστό ιδιοκτησίας και διοίκησης που υπάρχει σε 

µία χώρα και από το πόσο ανταγωνιστική είναι µία οικονοµία. Όσον αφορά τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, η Αγγλία έχει τις περισσότερες οµοιότητες µε τις ΗΠΑ από 

κάθε άλλη ευρωπαϊκή βιοµηχανική χώρα. Οι εξελίξεις στον τοµέα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών της Αγγλίας είναι προποµπός µεγάλων αλλαγών που 

θα επακολουθήσουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή κοινότητα. 

 Στην περίοδο 1998-2000, πάνω από το 60% των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών που έλαβαν χώρα µείωσαν την αξία των µετοχών των συγκεντρωµένων 

επιχειρήσεων, όπως αποφαίνεται ο Ghosn Carlos (2004). Εκτός από την 

οικονοµική και στρατηγική πλευρά των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ένας τοµέας 

που παραµελείται είναι το ανθρώπινο δυναµικό. Η πιο βασική πρόκληση σε µια  

εξαγορά ή συγχώνευση είναι η αρµονική συνύπαρξη 2 διαφορετικών τρόπων 

επιχειρηµατικότητας και συνεννόησης. Γι αυτό και σε πολλές περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων και εξαγορών παρατηρείται το φαινόµενο της ανταλλαγής 

εργαζοµένων. Πρέπει να υπάρχει µια κοινή συνιστώσα ανάµεσα στις πολυπόθητες 

συνεργίες και στην ενδοεταιρική επικοινωνία στο επίπεδο του ανθρωπίνου 

δυναµικού. 

 Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στην Ανατολή, η εποχή των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ιαπωνία ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 µετά 

την οικονοµική ύφεση που υπέστη. Μετά από την ενεργοποίηση νοµοθετικών 

ελαφρύνσεων στην ιαπωνική οικονοµία, οι ξένες εταιρίες βρήκαν στην στρατηγική 
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των συγχωνεύσεων και εξαγορών ένα χρήσιµο εργαλείο για να διεισδύσουν στην 

νέα αυτή αγορά, όπως συµπεραίνει ο  Nakamura Richard H. (2004). Οι ιαπωνικές 

εταιρίες αναγκάζονται να συνεργαστούν µεταξύ τους ώστε να προστατευτούν από 

την εξωτερική ‘απειλή’ των ξένων επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν έναν 

οικονοµικό τρόπο να αποκτήσουν γνώση της συγκεκριµένης οικονοµίας. 

Μακροχρόνια όµως, οι διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν για τις 

ιαπωνικές εταιρίες µια συµφέρουσα εναλλακτική λύση για να αποφύγουν την 

οικονοµική αποτελµάτωση. Όπως και σε όλες τις οικονοµίες, έτσι και στην 

ιαπωνική, τα χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων και εξαγορών βασίζονται στην 

οικονοµική µεγέθυνση, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην παγκοσµιοποίηση 

και στις νοµοθετικές αλλαγές στον οικονοµικό τοµέα. 

 Εκτός από την επιρροή που έχει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

15 µέλη σε 25 και από 25 σε 27, υπάρχει και η επιβολή των νέων διεθνών 

λογιστικών προτύπων ως κίνητρο για περαιτέρω συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή 

αγορά. Ο Hansen Fay (2005) ασχολείται διεξοδικά µε το θέµα αυτό, καταλήγοντας 

στο ότι οι προσφορές για εξαγορές και συγχωνεύσεις αυξήθηκαν από το 1997 στην 

Ευρώπη κυρίως λόγω της αυξηµένης παροχής κεφαλαίου. Από την άλλη, οι 

αµερικανικές εταιρίες έχουν επιβραδύνει τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στις 

ενέργειές τους, για το λόγο ότι ασχολούνται περισσότερο µε την αναπροσαρµογή 

των οικονοµικών τους στοιχείων στους ισολογισµούς τους, κάτι που βασίζεται στο 

εσωτερικό µάνατζµεντ των εταιριών αυτών. 

 Η µελέτη των Harwood Ian & Ashleigh Melanie (2005) εξετάζει το ρόλο 

που παίζει η εµπιστοσύνη µεταξύ των εταιριών σε µια εξαγορά ή συγχώνευση και 

το πώς επηρεάζει το σχεδιασµό µελλοντικών στόχων. Σε µια περίπτωση εξαγοράς, 

η ανιδιοτελής συνεργασία των εταιριών είναι βασική προϋπόθεση προκειµένου να 

αναπτυχθεί η νέα εταιρία. 

 Η διαδικασία της συγκέντρωσης εταιριών οδηγεί στην αµφίδροµη 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µάνατζερ των εταιριών και της αγοράς των 

µετοχών. Οι αναλυτές µετοχών και οι επενδυτές στις χρηµατιστηριακές αγορές 

έχουν στην κατοχή τους ποιοτικότερες πληροφορίες όσον αφορά τα διεθνή, 

µακροοικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα που επηρεάζουν την 

συγκέντρωση. Πολλοί οικονοµικοί αναλυτές, όπως ο Rock (1986), οι Jegadeesh, 

Weinstein και Welch (1993) και οι Dye και Sridhar (2000) πιστεύουν ότι οι 
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επενδυτές έχουν πληροφορίες για επενδυτικά προγράµµατα, και συνεπώς για 

εταιρικές συγκεντρώσεις, που οι µάνατζερ των εταιριών δεν έχουν. Η Yuanzhi Luo 

(2005) στην έρευνά της αποδεικνύει ότι η αντίδραση της αγοράς µετοχών σε µία 

ανακοίνωση εξαγοράς ή συγχώνευσης σχετίζεται άµεσα, έως και ότι µπορεί να 

προβλέψει, την τελική πορεία της συγκέντρωσης. Γενικότερα, οι συµφωνίες που 

γίνονται καλύτερα αντιληπτές και από την αγορά και από τις εµπλεκόµενες 

εταιρίες αναµένονται να έχουν υψηλή θετική αντίδραση από την αγορά, ακόµη και 

αν δεν υπάρχει κοινή πληροφόρηση µεταξύ εξωτερικών των αναλυτών και των 

µάνατζερ. 

 Οι συντριπτική πλειοψηφία των - ως τώρα αναφερθέντων - αναλύσεων των 

γεγονότων χρησιµοποιούν ως ηµέρα γεγονότος (t=0) την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Οι Caruso Annalias και Palmucci Fabrizio (2006) 

υποστηρίζουν ότι η ηµεροµηνία που διαρρέει η ‘φήµη’ για µια εξαγορά ή 

συγχώνευση στην αγορά είναι πιο αποτελεσµατική όταν θέλουµε να 

αποµονώσουµε την αντίδραση της αγοράς στο αναµενόµενο περιστατικό, αλλά δεν 

µπορεί εξολοκλήρου να αντικαταστήσει την ηµεροµηνία ανακοίνωσης, µόνο να 

την συµπληρώσει σε σηµαντικό βαθµό. Το ερευνητικό τους δείγµα τους 

αποτελείται από 21 τράπεζες της ιταλικής αγοράς, οι οποίες προχώρησαν σε 

συγχώνευση ή εξαγορά µέσα στη χρονική περίοδο 1994-2003. Έτσι, 

χρησιµοποιώντας και συγκρίνοντας τελικά 3 διαφορετικές ηµέρες γεγονότος για το 

δείγµα τους, t0=φήµη για µία εξαγορά ή συγχώνευση, t1=ανακοίνωση της εξαγοράς 

ή συγχώνευσης, t2=βεβαιότητα της εξαγοράς ή συγχώνευσης, συγκρίνουν τα 

αποτελέσµατα µεταξύ τεσσάρων διαφορετικών προσεγγίσεων του Μοντέλου 

Αγοράς (Market Model). Πιο συγκεκριµένα, βρίσκονται τις έκτακτες αποδόσεις 

σύµφωνα µε: 1) την απόδοση αγοράς (market return) της µετοχής, 2) την απόδοση 

σύµφωνα µε τον δείκτη του τοµέα επιχειρηµατικότητας (sector index return), 3) 

την απόδοση αγοράς (market return) έχοντας υπολογίσει το συντελεστή β ως προς 

το δείκτη της χρηµατιστηριακής αγοράς, 4) την απόδοση αγοράς, έχοντας 

υπολογίσει το συντελεστή β ως προς τον δείκτη του τοµέα επιχειρηµατικότητας. 

Όπως είναι αναµενόµενο, το 2ο και το 4ο µοντέλο δεν θεωρούνται έµπιστα, γιατί ο 

δείκτης του τοµέα επιχειρηµατικότητας περιέχει από µόνος του τις έκτακτες 

αποδόσεις της µετοχής της ίδιας τράπεζας. 
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 Από την µελέτη φαίνεται, όπως άλλωστε και από πολλές άλλες, ότι τα 

έκτακτα κέρδη για τα συγκεκριµένα (3) χρονικά πλαίσια για τις εξαγοράζουσες 

τράπεζες είναι κατά µέσο όρο αρνητικά, και µάλιστα κινούνται προς το 0, ενώ τα 

αντίστοιχα έκτακτα κέρδη των τραπεζών που εξαγοράζονται είναι θετικά. Μετά 

την ηµέρα του γεγονότος όµως, και αφού απορροφηθεί η προσαύξηση (το 

premium) της εξαγοράστριας τράπεζας και ολοκληρωθεί η εξαγορά ή η 

συγχώνευση, η τιµή της µετοχής της εξαγοραζόµενης τράπεζας επιστρέφει στην 

προηγούµενη ή και σε χαµηλότερη από εκείνη τιµή. Το χρονικό πλαίσιο του 

γεγονότος που χρησιµοποιείται είναι -30 µέρες, +30 µέρες, ενώ το χρονικό πλαίσιο 

του υπολογισµού είναι -150 µέρες, -30 µέρες. Αυτό που συµπεραίνεται από την 

έρευνα είναι ότι το τελικό αποτέλεσµα µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης ως προς την 

αγορά (overall market value creation) δεν υπάρχει σε ένα µόνο συγκεκριµένο 

χρονικό σηµείο (t=0), αλλά σε πολλά διαφορετικά. Π.χ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 

σε συνδυασµό µε την ηµεροµηνία ανακοίνωσης,  και η ηµεροµηνία ‘διάδοσης’ της 

φήµης για µια αναµενόµενη εξαγορά ή συγχώνευση. 

 

1.2  Παρουσίαση της βάσης δεδοµένων DOME  

  

 Η βάση δεδοµένων DOME (Database On Mergers in Europe - Βάση 

∆εδοµένων Συγχωνεύσεων στην Ευρώπη) αποτελείται από 1.123 περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων που έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι το τέλος 

του 1999. Οι πληροφορίες της DOME περιλαµβάνουν: 

i. την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης 

ii.  την ονοµασία 

iii.  την χώρα 

iv.  τον τοµέα δραστηριότητας της εξαγοράστριας εταιρίας 

v.  την εταιρία προς εξαγορά 

vi. την αξία της συναλλαγής.  

Επιπροσθέτως γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση ανάλογα µε το ποσοστό 

εξαγοράς, µε την αποδοτικότητα κεφαλαίου πριν και µετά την συγχώνευση, καθώς 

και την τυχόν µεταβολή στον εργασιακό τοµέα του κλάδου των εταιριών. Ο κύριος 

στόχος αυτής της βάσης δεδοµένων είναι η παροχή πληροφοριών σε µικρο-επίπεδο 

σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό ερευνητών. Αν και οι συγχωνεύσεις παίζουν 
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σηµαντικό ρόλο στη διάρθρωση των οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

διαδικασία της έρευνας γύρω από το συγκεκριµένο θέµα βρίσκεται σε χαµηλό 

στάδιο λόγω έλλειψης δεδοµένων.  

 

1.3  Πρωτοπόρες Εταιρίες 

 

  Το φαινόµενο των πρωτοπόρων εταιριών (early movers ή first bidders) σε 

ένα κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών, και γενικότερα σε ένα κύµα 

συγκεντρώσεων εταιριών, έχει γίνει πολύ πρόσφατα αντικείµενο ερευνών, τόσο σε 

παγκόσµιο όσο και σε τοπικό οικονοµικό επίπεδο. Οι συγκεκριµένες περιπτώσεις 

δεν µπορούν να αναλυθούν ξεχωριστά από τα συγχωνευτικά κύµατα, γιατί η 

ύπαρξη των δεύτερων προϋποθέτει ορισµένες εταιρίες που δίνουν το έναυσµα για 

ξεκινήσουν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Οι εταιρίες αυτές, λόγω των 

ανταγωνιστικών πληροφοριών που κατέχουν, είναι σε θέση να εκτιµήσουν 

επακριβώς τις δυνατότητες µιας εταιρίας προς εξαγορά και να αξιολογήσουν την 

περιουσιακή κατάστασή της µε πολύ µικρή ή και καθόλου απόκλιση. ∆εν είναι 

όµως το µόνο στοιχείο που κάνει τις πρωτοπόρες εταιρίες ηγέτες σε µια 

οικονοµική αλλαγή και, τελικά, δύσκολες στο να ανταγωνιστούν από τις άλλες. 

Είναι και η δυνατότητα πρόβλεψης που έχουν για το µεσο-µακροπρόθεσµο 

οικονοµικό, κοινωνικό και νοµικό πλαίσιο, στο οποίο θα κληθούν αργότερα να 

δραστηριοποιηθούν. Αυτού του είδους οι εταιρίες είναι στην πλειοψηφία τους 

πολυεθνικές, απαρτίζονται από ικανότατα στελέχη και δραστηριοποιούνται 

συνήθως σε διαφορετικών ειδών οικονοµίες, όπως για παράδειγµα σε δυτικού και 

ανατολικού τύπου. 

Tα πλεονεκτήµατα των πρωτοπόρων εταιριών αποτελούν σηµαντική 

κεφάλαιο στον κλάδο του στρατηγικού µάνατζµεντ. Οι αναφορές σε αυτά 

βασίζονται στην ασυµµετρία πληροφοριών, όπου η εταιρία επενδύει στις 

αναλυτικές και διασταυρωµένες πληροφορίες που έχει µε σκοπό να ξεχωρίσει και 

τελικά να εξαγοράσει µια από τις άλλες εταιρίες. Tα πλεονεκτήµατα των 

πρωτοπόρων εταιριών προέρχονται από 3 πηγές: την ηγεσία στον τεχνολογικό 

τοµέα, την προαγορά περιουσιακών στοιχείων των εταιριών προς εξαγορά, και τις 

µεθόδους µείωσης των κοστών εξαγοράς. Οι πρωτοπόρες εταιρίες σε ένα κύµα 

συγχωνεύσεων υπερέχουν αισθητά των υπολοίπων εταιριών, αλλά αυτό από µόνο 
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του δεν εξηγεί τη διαφορά µεταξύ τους. Οι εταιρίες αυτές εξελίσσονται πιο 

γρήγορα σε νέες εφευρέσεις, στον έλεγχο φυσικών πόρων και Α’ υλών, και 

εισέρχονται πρώτες σε νέες οικονοµικο-γεωγραφικές περιοχές. 

 Η έννοια του πλεονεκτήµατος των συγκεκριµένων εταιριών έχει 

πολύπλευρη ερµηνεία, καθώς έχει εφαρµογές σε πολλούς παρεµφερείς κλάδους, 

όπως στα οικονοµικά, στο marketing, στο στρατηγικό µάνατζµεντ, στη 

συµπεριφορά του καταναλωτή και στην επιχειρηµατικότητα. Γι αυτόν το λόγο, δεν 

εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχει µια εκτενής αρθρογραφία πάνω στο θέµα, η 

οποία επιδίδεται σε ελαφρώς διαφορετικές ερµηνείες και παραµέτρους του 

πλεονεκτήµατος των πρωτοπόρων εταιριών. Οι Frawley Tara & Fahy John (2005) 

επιχειρούν µια χρονική οριοθέτηση της εξέλιξης του πλεονεκτήµατος των 

πρωτοπόρων εταιριών. Αναφορικά, η εξέλιξη της ορολογίας του πλεονεκτήµατος 

αυτού ξεκινάει από το 1930 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην αντίθετη άποψη, δηλαδή στο συγκριτικό µειονέκτηµα των εν λόγω εταιριών 

και ταυτόχρονα στο πλεονέκτηµα των επακόλουθων (late movers) εταιριών. 

Υπάρχει µια δυσαρέσκεια ως προς την υπερβολική έµφαση που έχει δοθεί στα 

πλεονεκτήµατα των πρωτοπόρων εταιριών και τον παραγκωνισµό των ιδιοτήτων 

των υπόλοιπων εταιριών, δηλαδή των αµέσως επόµενων εταιριών µετά τις πρώτες 

που επενδύουν. 

 Εκτός αυτού, γίνεται µια κριτική στη µεθοδολογία των ερευνών, οι οποίες 

χρησιµοποιούν δύο συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων (της PIMS και ASSESSOR). 

Οι συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων έχουν υποκειµενικά στοιχεία, δεδοµένα που 

είναι αποτέλεσµα αυτοαξιολόγησης των ίδιων των εταιριών. Επιπροσθέτως, 

αµφισβητείται  η χρήση του µεριδίου αγοράς για να προσδιοριστεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, µιας και είναι ένα καθαρά ποσοτικό µέγεθος.  

 Το ερευνητικό υλικό για τα θέµατα των πρωτοπόρων εταιριών, αλλά και 

για τα κύµατα συγχωνεύσεων δεν είναι αρκετά πλούσιο, έχει πολλά κενά, τα οποία 

είναι δεκτικά περαιτέρω έρευνας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών 

αφοσιώνεται στα οικονοµικά οφέλη της εξαγοράστριας εταιρίας σε µια περίπτωση 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή στη µεταβολή της τιµής των µετοχών των 

εµπλεκοµένων εταιριών. 
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 1.3.1 Αναλύσεις περιπτώσεων 

 

Υπάρχουν ορισµένες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εταιρίες που 

διενεργούν µια εξαγορά απολαµβάνουν υπέρογκα κέρδη, όπως εξηγούν οι L. 

Capron και N. Pistre (2000). Μια λεπτοµερής έρευνα 101 οριζοντίων εξαγορών 

δείχνει ότι δεν αρκεί µόνο η απλή µεταφορά πηγών/πόρων από την εταιρία που 

εξαγοράζεται στην εταιρία που διαπράττει την εξαγορά για να αποκοµίσει η 

τελευταία υπέρογκα κέρδη. Αντίθετα, η έρευνα δείχνει ότι για να υπάρχουν τέτοιου 

είδους κέρδη θα πρέπει οι εξαγοράστριες εταιρίες να µεταφέρουν τεχνογνωσία και 

πηγές (οικονοµικές, παραγωγής, κτλ) προς τις εξαγοραζόµενες εταιρίες. Εκτός 

αυτού, η δηµιουργία νέας αξίας σε µια εξαγορά ή συγχώνευση δε σηµαίνει 

απαραίτητα ότι αυτή είναι αντιληπτή και εκµεταλλεύσιµη από την νέα εταιρία που 

προκύπτει. 

 Επιπροσθέτως, υπάρχει και η περίπτωση το να είναι µια εταιρία 

πρωτοπόρος να αποτελεί µειονέκτηµα, όταν λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής 

εξέλιξης επωφελούνται οι εταιρίες που περιµένουν να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες 

‘µιµούµενες’ άλλες εταιρίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση όµως, εξηγούν οι  Carow 

Kenneth, Heron Randall & Saxton Todd (2001), οι πρωτοπόρες εταιρίες µπορούν 

να εντοπίσουν και να εξαγοράσουν υποτιµηµένες εταιρίες και να 

αναδιοργανώσουν τα πάγια στοιχεία τους έτσι ώστε να δηµιουργήσουν συνεργίες. 

Στην πορεία των ερευνών έχουν εξεταστεί οι εξής περιπτώσεις: 1) Οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές των πρωτοπόρων εταιριών σε ένα κύµα συγχωνεύσεων 

θα αποκτήσουν µεγαλύτερα µετοχικά κέρδη από τις άλλες συγχωνεύσεις που θα 

γίνουν αργότερα στο ίδιο συγχωνευτικό κύµα. 2) Οι πρωτοπόρες εξαγοράστριες 

εταιρίες που εξαγοράζουν µια άλλη εταιρία στον ίδιο κλάδο µε ρευστό, θα 

αποκτήσουν περισσότερα κέρδη από ότι άλλες εταιρίες. 

Στις αρχές των κυµάτων εξαγορών, τα συνδυαζόµενα  κέρδη των εταιριών 

που συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται είναι πολύ υψηλότερα από των άλλων 

εταιριών. Παρόλα αυτά, τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα τα απολαµβάνουν οι 

πρωτοπόρες αυτές εταιρίες των κυµάτων εξαγορών, και αυτό γιατί κατέχουν 

διαφοροποιηµένες και ποιοτικότερες πληροφορίες. Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρίες 

που αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη µετοχών είναι εκείνες που διεξάγουν εξαγορές σε 

συσχετιζόµενους τοµείς παραγωγής κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της αγοράς 
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µε µέσο συναλλαγής το ρευστό παρά τις µετοχές. Παρόλα αυτά, σηµειώνεται ότι η 

έρευνα του θέµατος των εταιριών αυτών είναι περιορισµένη και χρήζει περαιτέρω 

εξερεύνησης. Υπάρχει ένα σηµαντικό κενό από έρευνες που εξετάζουν την πλευρά 

των οργανωσιακών πρακτικών των πρωτοπόρων εταιριών. 

 Οι οικονοµίες µετάβασης αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση στις έρευνες των 

εν λόγω εταιριών, µια και αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από ιδιόρρυθµα νοµικά 

καθεστώτα, από ‘κλειστές’ οικονοµικές λειτουργίες και από ασταθείς πολιτικούς 

παράγοντες. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αποτελούν αποτροπή για 

πολλούς δυτικούς ξένους επενδυτές να επιχειρήσουν µια οποιαδήποτε οικονοµική 

συναλλαγή µε αυτές τις οικονοµίες. Βέβαια, η Ελλάδα, λόγω της οµοιότητας της 

οικονοµίας της σε αρκετούς τοµείς µε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία και 

άλλες, έχει αρκετή πείρα από τη σύναψη επενδύσεων σε γειτονικές χώρες-

οικονοµίες µετάβασης.   

Η έρευνα των Luo Yadong και Peng W. Mike (1998) εστιάζουν στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονοµιών µετάβασης. Με µέτρο σύγκρισης τις 

ξένες άµεσες επενδύσεις που έχουν λάβει χώρα στην Κίνα (µια οικονοµία 

µετάβασης και η ίδια), εξετάζουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που 

υπάρχουν στις πρώην κοµµουνιστικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που µπορούν να αποκτήσουν οι ξένοι επενδυτές. Σηµαντική 

έµφαση δίνεται στη χρονική στιγµή της ξένης επένδυσης, καθώς οι πρωτοπόρες 

εταιρίες µπορούν να επιτύχουν τα εξής: α) τεχνολογική πρωτοπορία, λόγω των 

οικονοµικότερων µέσων και τρόπων έρευνας των χωρών αυτών, β) να γίνουν οι 

µοναδικοί κάτοχοι των σπάνιων πρώτων υλών της αγοράς, και γ) να 

δηµιουργήσουν τεχνητά και οικονοµικά εµπόδια εισόδου στην αγορά για τους 

αµέσως επόµενους επενδυτές. Η έρευνα αποδεικνύει επίσης ότι οι πρωτοπόρες 

εταιρίες, αν και απολαµβάνουν µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, έχουν να 

αντιµετωπίσουν ένα αρκετά υψηλό ρίσκο και χαµηλή αποδοτικότητα στα πρώτα 3 

χρόνια (µέσο όρο) της επένδυσης.  

 

1.4 Συγχωνευτικά κύµατα 

 

 Μια τεχνική δυσκολία παραγωγής κοινών συµπερασµάτων για το 

φαινόµενο αυτό είναι ότι οι διάφορες χρονικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν ένα 
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κύµα εξαγορών και συγχωνεύσεων στιγµατίζονται από συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η απελευθέρωση των 

τιµών, η πορεία της τεχνολογικής εξέλιξης, οι αλλαγές στις νοµοθετικές ρυθµίσεις 

για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Όλα τα παραπάνω έχουν διαφορετικό ειδικό 

βάρος στο τρέχον συγχωνευτικό κύµα (1995-σήµερα) από ότι είχαν το 1980, όταν 

οι αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τους ενοποιητικές 

δραστηριότητες. 

 

Πίνακας 1.4.α: Τα 5 αναγνωρισµένα κύµατα συγχωνεύσεων και   εξαγορών  στην 

ΕΕ και στις ΗΠΑ 

1897 – 1904 
Οφείλεται στη βιοµηχανική επανάσταση της εποχής µε την εµφάνιση των βαριών 
βιοµηχανιών. Οδήγησε στη δηµιουργία µεγάλων βιοµηχανικών σωµατείων που 
επικρατούν ακόµη και σήµερα. 

1920 – 1929 
       Χαρακτηρίζεται από ‘κάθετες’ συγχωνεύσεις (δηλαδή από επιχειρήσεις µε 
σχέσεις πελάτη-προµηθευτή) και συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών από τελείως 
διαφορετικούς κλάδους (conglomerate mergers/acquisitions). 

1965 – 1975 
Χαρακτηρίζεται από µια εκρηκτική αύξηση παραγωγής, από την διαφοροποίηση 
των προϊόντων και από εξαγορές µεταξύ εταιριών από διαφορετικές αγορές. 

1984 – 1988 
Εξελίχθηκε περισσότερο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ λόγω του ότι οι 
ευρωπαϊκές αγορές προετοιµάζονταν για την οικονοµική συνένωσή τους. Ο κύριος 
παράγοντας ήταν η αναζήτηση συνεργιών, κυρίως σε εταιρίες του τεχνολογικού 
τοµέα. 

1995 – σήµερα (2007-2008) 
Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση της παγκοσµιοποίησης και των νοµοθετικών 
αλλαγών για τις εταιρικές συγκεντρώσεις. Μονοπώλια που παλαιότερα ήταν 
απρόσιτα από τους ανταγωνιστές, τώρα, λόγω της µίας και µοναδικής κοινοτικής 
Ευρωπαϊκής αγοράς, γίνονται πεδία ανταγωνισµού.  

 

Εκτός από την Ευρώπη, και η οικονοµία των ΗΠΑ βρίσκεται σε ένα 

συγχωνευτικό κύµα από το 1995 και εξής. Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας 

Mergerstat, στο πρώτο 9µηνο του 1995 οι ανακοινωθέντες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις έφτασαν αισίως τα $248,5 δις, ξεπερνώντας το προηγούµενο ρεκόρ 

εξαγορών που ήταν το 1988,  αξίας $246,9 δις. Οι πρωτοπόροι αυτού του 

γεγονότος είναι οι τράπεζες, οι ιατροφαρµακευτικές εταιρίες, οι εταιρίες 

αναλωσίµων υπολογιστών (computer-software), οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών και 
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εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διασκέδασης κοινού 

(entertainment). Η νέα αυτή εποχή των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

χαρακτηρίζεται από στρατηγικές κινήσεις, πιο συγκροτηµένες σε σχέση µε 

παλιότερα. Η πλειοψηφία των συγκεντρώσεων γίνονται µε ανταλλαγή µετοχών µε 

σκοπό τη δηµιουργία νέων συνεργιών.  

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο Markov Regime Switching Regression, οι 

Gartner Dennis & Halbheer Daniel (2006) εξετάζουν τα συγχωνευτικά κύµατα των 

ΗΠΑ και της Αγγλίας για τις αντίστοιχες περιόδους 1973-2003 και 1969-2003. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι εντοπίζουν µία ξεχωριστή περίοδο συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στις ΗΠΑ, ξεκινώντας από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, κάτι που 

επιβεβαιώνει το 5ο συγχωνευτικό κύµα της θεωρίας µας. Εκτός αυτού, στην 

περίοδο 1973-1990 υπήρξε στις ΗΠΑ µία διαρκής έναρξη του συγχωνευτικού 

αυτού κύµατος, ενώ άρχισε πια να εκτοξεύεται στα µέσα του 1990 και κυρίως 

λόγω του µεγάλου αριθµού συγχωνεύσεων και εξαγορών µεταξύ εταιριών 

τεχνολογίας, παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχής υπηρεσιών σε 

παρεµφερή αντικείµενα. Όσο για την Αγγλία, εκεί παρατηρούνται δύο ξεχωριστά 

συγχωνευτικά κύµατα. Το πρώτο είχε διάρκεια από το 1ο τρίµηνο του 1971 έως το 

4ο τρίµηνο του 1973 και το δεύτερο από το 3ο τρίµηνο του 1986 έως το 10 τρίµηνο 

του 1989. 

Η έρευνα του Black S. Bernard (2000) επισηµαίνει ότι στις ΗΠΑ επικρατεί 

µια καθοδική τάση των εξαγορών σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της Ευρώπης και 

της Ασίας. Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρώπη παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση από 

το 1998 ($630 δις.) στο 1999 ($1,6 τρις). Υπάρχει ανάγκη κινήτρων για τις 

εξαγορές των αµερικάνικων εταιριών, µιας και ο ανταγωνισµός από την Ευρώπη 

είναι αυξανόµενος.    

Μια εκτενής ανάλυση από την Business Week και την Mercer Management 

Consulting για τις συγχωνεύσεις  και εξαγορές στην αµερικανική αγορά την 

περίοδο 1990-1995 έδειξε ότι εκατοντάδες από τις συγχωνεύσεις εκείνες απέτυχαν. 

Εξαγορές που ανακοινώθηκαν µε περιττό ζήλο, όπως αυτή της εταιρίας NCR από 

την ΑΤ&Τ το 1991, ή της συγχώνευσης της KeyCorp’s µε την Cleveland Society 

National Bank το 1994, δεν αποδίδουν µε τον τρόπο που ήταν αναµενόµενο. 

Σύµφωνα µε τις ενδείξεις της εταιρίας αξιολόγησης Standard & Poor, από τις 150 

συµφωνίες εταιριών στην περίοδο 1990-1995, συνολικής αξίας $500 εκ., οι µισές 
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είχαν αρνητικές συνέπειες για τις τιµές των µετοχών τους. Οι συµφωνίες 

συγκέντρωσης, γενικότερα, θεωρούνται αµφίβολες ότι θα αποδώσουν, κυρίως γιατί 

τα ποσά (τα λεγόµενα premiums) που καταβάλλονται για την εξαγορά µιας 

επιχείρησης είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση µε την προοπτική αποδόσεων της 

νέας επιχείρησης. Εκτός αυτού, ο εσφαλµένος προγραµµατισµός και η ακόµα 

χειρότερη διαχείριση των νέων δεδοµένων από τους µάνατζερ είναι από τους 

κυριότερους λόγους που δεν αποδίδουν οι συγχωνεύσεις  και εξαγορές. Οι 

µάνατζερ των εταιριών, λόγω υπερβολικού ζήλου, τείνουν να υπερ-πληρώνουν για 

την εξαγορά µιας επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζουν τις πραγµατικές δυνατότητές 

της και το αν θα αποσβεστεί ποτέ το ποσό καταβολής για την εξαγορά από τις 

εργασίες της νέας επιχείρησης. 

Το ανώτατο ‘ανεκτικό’ όριο στην πληρωµή ενός premium για την 

απόκτηση µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, είναι το 25% της 

καθαρής αξίας της προς εξαγορά εταιρίας. Εάν η καταβολή του premium είναι 

πάνω από αυτό το όριο, η εταιρία που εξαγοράζει υπερβάλλει, ή µε άλλα λόγια, 

ρισκάρει. Σύµφωνα µε την Mergerstat, ο µέσος όρος των premiums που 

καταβλήθηκαν το 1993 στην Αµερική για εξαγορές εταιριών πάνω των $500 εκατ. 

ήταν 37%. 

Οι περισσότερο ‘στρατηγικού τύπου’ εξαγορές που, σύµφωνα µε τους  

Zweig L. Philip, Anderson Forest Stephanie και Gudridge Kevin (1995), αποδίδουν 

µακροχρόνια, είναι εκείνες που στοχεύουν στην κάλυψη κενών σε αγορές, διεθνείς 

ή εγχώριες, και εκείνες που έχουν στόχο τη βελτίωση της γραµµής παραγωγής ή 

της εξάπλωσης της επιρροής της επιχείρησης. 

Το συσσωρευτικό κύµα µεταξύ εταιριών διαφορετικών κλάδων 

(conglomerate merger wave) των ΗΠΑ (1968-1971) εξετάσθηκε διεξοδικά από τον 

Matsusaka G. John (1993). H έντονη επιθυµία για διαφοροποίηση των 

επιχειρήσεων εκδηλωνόταν µε την όλο και αυξανόµενη εµφάνιση εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Το ερώτηµα τότε ήταν: Ποιο ακριβώς είναι το κίνητρο των 

µάνατζερ για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, η προσωπική εξέλιξη µε τη 

δηµιουργία εταιρικών κολοσσών ή το συµφέρον των µετόχων; Ένας τρόπος 

ερµηνείας των κινήτρων είναι να παρατηρήσουµε την επιρροή της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης στη τιµή της µετοχής της. Εάν λοιπόν, η τιµή µειωθεί µετά την 

εξαγορά ή τη συγχώνευση, το µάνατζµεντ λειτούργησε ιδιοτελώς. Ένα άλλο 
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γεγονός που επηρέασε την εµφάνιση των  εξαγορών και συγχωνεύσεων της 

συγκεκριµένης περιόδου είναι η παραπληροφόρηση των επενδυτών όσον αφορά τα 

κέρδη-ανά-µετοχή των εταιριών. Είναι γενικότερα γνωστό ότι όταν µια εταιρία 

εξαγοράζει µια άλλη µε χαµηλότερη δείκτη 
ρδηκ

ςµετοχτιµ
έ

ήή
, τα συνολικά κέρδη της 

ανά µετοχή αυξάνονται. Ένας πιθανός λόγος είναι η εσφαλµένη ερµηνεία των 

λογιστικών καταστάσεων των εταιριών.  

Το συνολικό δείγµα της έρευνας αποτελείται από 812 παρατηρήσεις 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ όλες οι εταιρίες είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης New York Stock Exchange. Η απόδοση των 

εξαγοραστριών εταιριών µετρήθηκε από τη συσσωρευτική απόδοση των 

υπολοίπων (cumulated residuals rate of return) του µοντέλου αγοράς (market 

model), σταθµισµένη µε την αξία της κάθε εταιρίας. Οι παράµετροι του µοντέλου 

αγοράς υπολογίστηκαν σε ένα χρονικό πλαίσιο γεγονότος των 240 ηµερών πριν 

την ολοκλήρων της εξαγοράς. ∆εν εκπλήσσει το γεγονός ότι, οι εξαγορές που 

έγιναν µε σκοπό τη διαφοροποίηση των εταιριών, δηλαδή οι συσσωρευτικές 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, είχαν θετικές και κατά πολύ υψηλότερες αποδόσεις 

έναντι των συγχωνεύσεων που έγιναν µεταξύ εταιριών του ίδιου κλάδου ή τοµέα 

παραγωγής. Γενικότερα, η επέκταση σε ένα διαφορετικό τοµέα δραστηριότητας 

έχει θετική ανταπόκριση από την αγορά, µε θετικά αποτελέσµατα και για τους 

µετόχους των εταιριών. Για να διατηρηθεί, όµως, αυτή η θετική εξέλιξη, θα πρέπει 

το µάνατζµεντ της εξαγοραζόµενης εταιρίας να παραµείνει στη θέση του και να 

µην αντικατασταθεί, όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η θετική απόδοση στους µετόχους των εξαγοραστριών 

εταιριών που διατήρησαν, µετά την εξαγορά, το διοικητικό προσωπικό της 

νεοαποκτηθείσας εταιρίας ήταν της τάξης των $22,8 εκατ. περισσότερη από τις 

εταιρίες που το απέλυσαν.  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε το 2000 από τους Leeth D. John και 

Borg J. Rody εξετάζει λεπτοµερώς την επίδραση των ανακοινώσεων των εξαγορών 

στις έκτακτες αποδόσεις των εταιριών στην περίοδο 1919-1930 στην αµερικανική 

αγορά. Η συγκεκριµένη περίοδος χαρακτηρίζεται από έλλειψη νοµοθετικής 

προστασίας των µετόχων από την εκµετάλλευση τους σε περίπτωση εξαγοράς ή 

συγχώνευσης. Το δείγµα της εν λόγω έρευνας περιέχει 466 εξαγορές που έλαβαν 
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χώρα στην περίοδο που προαναφέρθηκε. Η  µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι η εξέταση γεγονότων (event studies methodology), ενώ για τον προσδιορισµό 

των έκτακτων αποδόσεων των µετοχών εφαρµόζεται το µοντέλο αγοράς και το 

µοντέλο των προσαρµοσµένων αποδόσεων της αγοράς (market adjusted returns). 

Τα δεδοµένα της έρευνας είναι µηνιαία, το δε χρονικό πλαίσιο υπολογισµού για 

τους εκτιµητές του µοντέλου αγοράς είναι -54 µήνες πριν την ανακοίνωση 

εξαγοράς. Οι έκτακτες αποδόσεις εξετάζονται για µία µεγαλύτερη περίοδο, από     

-60 µήνες πριν έως +36 µετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Θετικό είναι το 

γεγονός ότι υπάρχει συµφωνία στα αποτελέσµατα των δύο µοντέλων που 

χρησιµοποιήθηκαν.  

Γενικότερα µιλώντας, η έρευνα έδειξε ότι οι µετοχές των εξαγοραζόµενων 

εταιριών ξεπέρασαν σε άξία τις αντίστοιχες των εξαγοραστριών εταιριών κατά 

15,57% στην περίοδο -1 µήνα, ως την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Αντίθετα, για τις 

εξαγοράστριες εταιρίες υπήρχαν πολύ µικρές αυξήσεις, της τάξης του 0,14%, ενώ 

ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση και µέχρι τα επόµενα 3 χρόνια (+1,+36 µήνες) 

παρουσιάζουν σηµαντική πτώση στις αποδόσεις (-34,89%). Εξίσου σηµαντικά 

είναι και τα πορίσµατα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξαγορών. Οι 

συσσωρευµένες (ή conglomerate) εξαγορές είχαν την υψηλότερη απόδοση για τις 

εξαγοραζόµενες εταιρίες στην περίοδο -1 µήνα, έως την ολοκλήρωσή της 

(+73,72%) έναντι των εξαγορών που έγιναν ανάµεσα σε εταιρίες του ίδιου κλάδου 

(+12,87). Επίσης, οι εξαγορές που έγιναν µε ρευστό είχαν αυξηµένη απόδοση κατά 

25,27%, ενώ οι εξαγορές που έγιναν µε προσφορά µετοχών είχαν αντίστοιχη 

αύξηση 12,61%. 

 

1.4.1 Θεωρίες προσδιορισµού και κατηγοριοποίησης των 

συγχωνευτικών κυµάτων 

 

 Ο Town R.J. (1992) προσπάθησε να εξηγήσει το γεγονός εµφάνισης των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων ανά κύµατα µε τη µέθοδο των χρονοσειρών και να 

εξηγήσει τον ακριβή χρόνο εµφάνισής τους στο παρελθόν. Υποστηρίζεται ότι η 

µέθοδος της µη-γραµµικότητας (non-linearity method) αντιπροσωπεύει καλύτερα 

την συµπεριφορά των εξαγορών από ένα γραµµικό µοντέλο. O αριθµός των 

ολοκληρωµένων εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν µετριέται από την πραγµατική 
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αξία των συνενωµένων εταιριών, γιατί υπάρχει περίπτωση λανθασµένης 

πληροφόρησης ή και καθόλου πληροφόρησης από τις εταιρίες. Οι πηγές των 

δεδοµένων για την συγκεκριµένη έρευνα των κυµάτων συγχωνεύσεων είναι οι 

εξής: 1) Nelson O Ralph (1959), oποίος κατέγραψε για την περίοδο 1895-1920 τις 

εταιρίες που εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύτηκαν στον τοµέα των κατασκευαστικών 

και της βαριάς βιοµηχανίας. 2) Ο Thorp William (1941), που χρησιµοποίησε 

δεδοµένα ως το 1939. 3) Η επιτροπή Federal Trade Commission (FTC) των ΗΠΑ 

(1981), που µελέτησε και εξέδωσε πληροφορίες για κάθε εξαγορά ή συγχώνευση 

της περιόδου 1948-1979. 4) To περιοδικό Mergers and Acquisitions, το οποίο 

περιείχε στοιχεία από το 1967 ως σήµερα (1992). 5) Το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

κυβέρνηση του οποίου εκδίδει το Acquisitions and Mergers of Industrial and 

Commercial Companies µε στοιχεία για συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 1969.  

 Η παγιωµένη αντίληψη ότι τα συγχωνευτικά κύµατα συµβαίνουν κατά 

τακτές χρονικές περιόδους έγινε στόχος εξακρίβωσης των Shughart F. William και 

Tollison D. Robert (1984). Χρησιµοποιώντας µια βάση δεδοµένων µε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές αµερικανικών εταιριών στην περίοδο 1895-1979, 

προσπαθούν να απορρίψουν την υπόθεση ότι τα συγχωνευτικά κύµατα συµβαίνουν 

κατά σωρευτικά. Η επιλογή τους δικαιολογείται µε την λογική ότι µέχρι τότε η 

εµπειρική αρθρογραφία για την διακύµανση των συγχωνευτικών κυµάτων 

βασιζόταν σε περιορισµένα δεδοµένα σε ετήσια βάση µόνο και δεν υπήρχε µια 

σταθερή χρονοσειρά που να ξεπερνά την περίοδο των 32 χρόνων. Επιπροσθέτως, 

οι προηγούµενες παρατηρήσεις των συγχωνευτικών κυµάτων δεν προσδιόρισαν µε 

σαφήνεια τις στατιστικές σταθερές και πλαίσια των παρατηρήσεών τους. Η 

ανάλυση των δύο ερευνητών δείχνει την τυχαία διακύµανση της συγχωνευτικής 

δραστηριότητας και ότι η συγχωνευτική δραστηριότητα σε µία οποιαδήποτε χρονιά 

εξαρτάται σηµαντικά από την αξία συγχωνεύσεων της προηγούµενης χρονιάς, κάτι 

που εννοεί ότι τα οικονοµικά µοντέλα προβλέψεων περιορίζονται στη χρήση τους 

για µέχρι ένα χρόνο πρόβλεψης.  

 Χρησιµοποιούνται τρεις διαφορετικοί τρόποι υπολογισµού των 

συγχωνεύσεων, 1) ο υπολογισµός της αξίας των συγχωνεύσεων σε δολάρια, 2) ο 

αριθµός των συγχωνεύσεων, και 3) οι ετήσιες παρατηρήσεις της πραγµατικής 

αξίας ανά συγχώνευση. Η υπόθεση προς έλεγχο είναι ότι οι ιστορική συγχωνευτική 

δραστηριότητα µπορεί να εκφραστεί ως µοντέλο µε τη διαδικασία λευκού θορύβου 
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(white noise process).  Οι χρονικές περίοδοι που εξετάζονται είναι από το 1895 ως 

το 1920 και από το 1948 ως το 1979 µε τη µέθοδο πιθανότητας (likelihood ratio). 

Για την περίοδο 1895-1920, ο συντελεστής β  του µοντέλου για τον υπολογισµό 

της µέσης αξίας των συγχωνεύσεων ήταν 0,58, ενώ ο ίδιος συντελεστής του ίδιου 

µοντέλου για την περίοδο 1948-1979 ήταν 0,75.          

 Η έρευνα του Fullerton R. Lawrence (1995) που αναφέρεται στην 

αµερικανική αγορά περιέχει µια έκθεση των γεγονότων, τόσο οικονοµικών 

στοιχείων όσο και ποσοστά συγχωνεύσεων ανά τοµέα παραγωγής, που 

αποδεικνύουν όντως την ύπαρξη µιας µαζικής τάσης των εταιριών για 

συγκέντρωση. Συγκεκριµένα, στο πρώτο µισό του 1995 υπάρχει µια αύξηση της 

τάξης του 22% επί των συγχωνεύσεων αξίας άνω του $1 εκατ. Ειδικά στον τοµέα 

της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρχε περισσότερη δραστηριότητα στις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τελευταίο χρόνο από ότι υπήρχε στα 

προηγούµενα 15 χρόνια. Οι λόγοι για την έξαρση αυτή είναι οι ριζικές νοµοθετικές 

αλλαγές, οι τεχνολογικές αλλαγές, οι υψηλές και σταθερές τιµές µετοχών καθώς 

και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από το εξωτερικό. Οι περισσότερες 

συγχωνεύσεις που συµβαίνουν σήµερα είναι ‘οριζόντιου’ χαρακτήρα, δηλαδή 

µεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η διεθνοποίηση των συγκεντρώσεων, 

καθώς και τεχνολογική εξέλιξη των δυναµικών βιοµηχανιών, έχουν καταστήσει τις 

σηµερινές συγχωνεύσεις δύσκολες στην ανάλυση. 

Στο τρέχον κύµα συγχωνεύσεων (1995-σήµερα) η πλειοψηφία των 

περιπτώσεων αφορά σε διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ένας λόγος είναι η 

αυξανόµενη τάση προς συνένωση και ολοκλήρωση των διεθνών αγορών που 

υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια. Τα πιο σηµαντικά αίτια του παρόντος κύµατος 

συγχωνεύσεων είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, η παγκοσµιοποίηση στον 

οικονοµικό τοµέα και οι νέες ευνοϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις συγχωνεύσεις 

και εξαγορές.  

 Οι σύγχρονες εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν είναι µόνο αρκετές σε 

αριθµό, αλλά και πολύπλοκες. Το ειδικό βάρος που δίνουν οι εταιρίες στην 

αυξηµένη αποδοτικότητα περιπλέκει περισσότερο το φαινόµενο προς έρευνα. Ένα 

θετικό στοιχείο είναι ότι έχουν βελτιωθεί τα αναλυτικά εργαλεία τέτοιων 

περιπτώσεων. Αν και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που εξετάζονται γενικά 

περιέχουν ‘µονόπλευρα’ αποτελέσµατα, δηλαδή από την οπτική πλευρά της µίας 
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εταιρίας, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν την συνδυασµένη διαδραστικότητα των 

εταιριών. 

Ειδική έρευνα για το 1ο συγχωνευτικό κύµα στις ΗΠΑ που έλαβε χώρα την 

περίοδο 1897-1903, διεξήγαγαν οι Banerjee Αjeyo και Εckard E. Woodrow (1998). 

Χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία της εξέτασης γεγονότων σε συνδυασµό µε τα 

µοντέλο αγοράς και των προσαρµοσµένων µέσων αποδόσεων (mean adjusted 

returns), συµπεραίνουν ότι οι εταιρίες που έλαβαν µέρος σε διαδικασία είτε 

συγχώνευσης είτε εξαγοράς, είχαν θετικές µέσες έκτακτες αποδόσεις από 12% ως 

18%. 

Η µελέτη των  Barkoulas John, Baum Christopher και Chakraborty Atreya 

(1999) περιέχει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας για την αστάθεια των 

συγχωνευτικών κυµάτων και για τις αιτίες αυτού του φαινοµένου. Υπάρχει, 

σύµφωνα µε τους συγγραφείς, µια σαφής σχέση µεταξύ των δυναµικών τάσεων 

που δηµιουργούνται από παλιά συγχωνευτικά κύµατα και το τρέχον συγχωνευτικό. 

 Η Cheng Eva µελετώντας αναφορές από το διακεκριµένο United Nations’ 

World Investment Report (2000) συµπεραίνει ότι το πρόσφατο κύµα διεθνών 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών είναι ένα δείγµα µιας αναδυόµενης 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς του ίδιου τύπου µε το συγχωνευτικό κύµα που 

συνέβη την περίοδο 1898-1902 στις ΗΠΑ. Στα τελευταία 20 χρόνια περισσότερες 

από 24.000 συγχωνεύσεις κι εξαγορές έλαβαν µέρος παγκοσµίως. Εκτός αυτού, οι 

µεγάλες συγκεντρώσεις, οι οποίες είναι αυτές που αξίζουν πάνω από $1 δις, 

αποτελούν, γύρω στη χρονιά 1990, το 40-42% της συνολικής αξίας των 

συµφωνιών. Ανάµεσα στα κίνητρα για αυτήν την έξαρση συγχωνεύσεων υπάρχουν 

τρία κοινά στοιχεία µε αυτά της περιόδου 1898-1902. Οι ταχύτατες τεχνολογικές 

αλλαγές, η βελτιστοποίηση των τρόπων χρηµατοδότησης και η ευελιξία των 

νοµοθετικών ρυθµίσεων των ανεπτυγµένων χωρών. Όταν η Ευρωπαϊκή αγορά 

ξεκινά τις ενοποιητικές δραστηριότητες γύρω στα 1980, τα στρατηγικά σχέδια των 

εταιριών στρέφονται προς ενδυνάµωση της Ευρωπαϊκής αγοραστικής δύναµης 

εναντίον αυτής των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 

Η έρευνα του Mattsson Lars–Gunna (2000) δείχνει ότι τα µεγάλα 

συγκεντρωτικά κύµατα φέρνουν διαρθρωτικές αλλαγές σε µια αγορά.  Οι 

στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι από το 1995 και µετά υπάρχει µια σηµαντική 

αύξηση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές παγκοσµίως. Επιπροσθέτως, οι διεθνείς 
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συµφωνίες γίνονται ανάµεσα σε εταιρίες που είναι ήδη εξαπλωµένες διεθνώς σε 

µια χρονική στιγµή όπως η σηµερινή, όπου οι διασυνοριακές συµµαχίες και η 

αλληλοϋποστήριξη των εταιριών δίνουν σηµαντικό προβάδισµα στην οικονοµική 

σκακιέρα. Οι δύο κύριες αιτιολογίες του νέου κύµατος συγχωνεύσεων είναι η 

ανταγωνιστική στρατηγική που αναγκάζονται να ακολουθούν οι εταιρίες, καθώς 

και η εξωγενής δύναµη της µεγέθυνσης των αγορών. Οι διεθνείς συγχωνεύσεις και 

εξαγορές του κύµατος αυτού βασίζονται σε στρατηγικές κινήσεις που αποσκοπούν 

στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται οι εταιρίες. Για να υπερέχουν 

ορισµένες εταιρίες έναντι των άλλων, προσπαθούν να προβλέψουν τις στρατηγικές 

τους ενέργειες. 

 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ εταιριών µε ‘οριζόντια’ σχέση, 

δηλαδή εταιριών που είναι ανταγωνιστικές, συχνά γίνονται ανά κύµατα. Ο Fauli-

Oller Ramon (2000) εξηγεί ότι αυτού του είδους οι περιοδικές εκδηλώσεις 

συγχωνεύσεων και εξαγορών ενεργοποιούνται λόγω της µη ικανοποίησης της 

τρέχουσας ζήτησης της αγοράς, και λόγω του γεγονότος ότι οι εξαγορές αυξάνουν 

την αποδοτικότητα των µελλοντικών εξαγορών. Μια εξήγηση για την ραγδαία 

εξέλιξη των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ότι οι εταιρίες που κινούνται 

πρώτες προς αυτού του είδους επενδύσεων, δηλαδή οι πρωτοπόρες εταιρίες 

εταιρίες, καταβάλλουν λιγότερο σε αξία για να πετύχουν το σκοπό της εξαγοράς. 

 Υπάρχει η γενική αντίληψη ότι οι περισσότερες  συγχωνεύσεις και 

εξαγορές εµφανίζονται για να αυξήσουν την αξία των µετοχών των εκάστοτε 

εταιριών. Ένα πιο ρεαλιστικό µέτρο σύγκρισης θα ήταν η προστιθέµενη αξία που 

αποδίδει µια εξαγορά ή συγχώνευση, η οποία υπολογίζεται εάν αφαιρέσουµε το 

ποσό που πληρώθηκε για την εξαγορά από την αξία που µεταφέρθηκε στην 

εξαγοράζουσα εταιρία µετά την συνένωση των εταιριών. Θα πρέπει επίσης το 

ποσοτικοποιηµένο σύνολο των συνεργιών να είναι µικρότερο από το ποσό που 

πλήρωσε η εταιρία για να πραγµατοποιήσει την εξαγορά. Είναι αξιοσηµείωτο, 

τονίζουν οι  Goldberg Stephen R. & Godwin H. Joseph (2001) στην έρευνά τους 

ότι στην Αγγλία, την περίοδο 1972 µε 1983, η επιτυχία µιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης αποδεικνυόταν από το εάν τα κέρδη της νέας εταιρίας στα επόµενα 3 

χρόνια ξεπερνούσε το κόστος κεφαλαίου της. 

Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των Nilssen και Sorgard (1998), Ο Matsushima 

Noriaki (2001) αποδεικνύει ότι ένας ακόµη λόγος εµφάνισης των συγκεντρώσεων 
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κατά κύµατα είναι και το υψηλό κόστος µεταφοράς ανά το µέγεθος της αγοράς ή 

των αγορών όταν πρόκειται για διεθνή συγχώνευση. ∆ηλαδή, όσο ακριβότερο είναι 

το κόστος µεταφοράς των οικονοµικών πηγών και της µεταβίβασης τεχνογνωσίας 

σε σχέση µε το µέγεθος της αγοράς, τόσο µεγαλύτερο το κίνητρο για 

συγχωνεύσεις. Εκτός αυτού, αποδεικνύεται ότι όταν δύο ή περισσότερες ‘όµορες’ 

επιχειρήσεις συγχωνευτούν, οι παθητικές (εκείνες που εξαγοράζονται) θα έχουν 

µείωση των κερδών τους. Επίσης εξετάζεται και το φαινόµενο της επιρροής της 

νοµοθεσίας για τις συγκεντρώσεις, και αυτό γιατί σε κάθε νέα ενέργεια 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, η εκάστοτε νοµοθετική ρύθµιση επιβάλλει φορολογικά 

και οικονοµικά αντισταθµιστικά µέτρα, π.χ. αυξηµένη φορολογία, µε αποτέλεσµα 

να εµποδίζεται η προοπτική για οικονοµική βελτίωση της νέας εταιρίας. 

 Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων που φαίνονται να µη 

σχετίζονται µεταξύ τους. Το ένα είναι ότι οι συγχωνεύσεις συµβαίνουν κατά 

κύµατα, ενώ το άλλο είναι ότι συχνά τα κέρδη µειώνονται αφού η συγχώνευση 

ολοκληρωθεί. Εκτός αυτού, συναντά κανείς και το φαινόµενο της µαζικοποίησης 

των συγχωνεύσεων, δηλαδή το γεγονός ότι παρατηρείται µια οµαδοποίηση των 

εταιριών που συγχωνεύονται, και αυτό συµβαίνει, σύµφωνα µε αρκετούς αναλυτές, 

όταν οι εταιρίες ακολουθούν τη συµπεριφορά προηγούµενων εταιριών που 

συγχωνεύτηκαν παρά τις δικές τους πληροφορίες για την εταιρία προς 

συγχώνευση. Υπάρχει µια λογική εξήγηση, όπως µας εξηγεί η  Cabral Ines (2002) 

για το γεγονός ότι ορισµένες εταιρίες µιµούνται άλλες και συγχωνεύονται, ενώ οι 

πληροφορίες που έχουν τους συµβουλεύουν ακριβώς το αντίθετο. Παραδόξως, τα 

περισσότερα κύµατα συγχωνεύσεων ξεκινάνε νωρίτερα από το αναµενόµενο, προς 

αποφυγή των απαισιόδοξων αποτελεσµάτων µιας συγκεκριµένης χρονικής 

περιόδου παρά για τα αισιόδοξα αποτελέσµατα που θα µπορέσει να αποδώσει µια 

συγχώνευση. 

 Υπάρχουν έρευνες οι οποίες συµπεριλαµβάνουν ιδέες και προσδιορισµούς 

για τα κύµατα συγκεντρώσεων καθώς και στοιχεία για το πώς επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα και την απασχόληση. Για το τελευταίο κύµα συγχωνεύσεων 

συγκεκριµένα, το οποίο διαρκεί από το 1995 έως και σήµερα, οι δυο κύριες αιτίες 

είναι η αλλαγή νοµοθετικών ρυθµίσεων και η παγκοσµιοποίηση. Η στατιστική 

ανάλυση των συγχωνεύσεων και εξαγορών αντιµετωπίζει κάποια εµπόδια, γιατί η 

συστηµατική παρακολούθηση των εταιρικών συγκεντρώσεων ανά τον κόσµο είναι 
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αρκετά πρόσφατη. Για παράδειγµα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρονοσειρές (η 

ακολουθία του φαινοµένου µέσα στο χρόνο) ξεκινούν από τα τέλη του 1980, όταν 

και εγκαθιδρύθηκε µια κοινή τεχνική παρακολούθησης και ανάλυσης. Στην δυτική 

Γερµανία, όπου ο έλεγχος των συγχωνεύσεων και εξαγορών ξεκινά από το 1973, οι 

χρονοσειρές ξεκινούν από τα µέσα του 1960. Για παλαιότερες αναλύσεις, πρέπει 

να αναζητήσουµε στοιχεία  σε βάσεις δεδοµένων των ΗΠΑ, εκεί όπου ο έλεγχος 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών ξεκινά το 1940. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν µερικά 

‘διαλείµµατα’ ή ‘κενά’ στις χρονοσειρές αυτές, συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν 5 

ξεχωριστά κύµατα συγχωνεύσεων και εξαγορών τα τελευταία 100 περίπου χρόνια: 

1) Το 1ο συγχωνευτικό κύµα είχε διάρκεια από το 1897 ως το 1904. Αντανακλούσε 

την βιοµηχανική επανάσταση της εποχής µε την εµφάνιση των βαριών 

βιοµηχανιών. Οδήγησε στη δηµιουργία µεγάλων βιοµηχανικών σωµατείων που 

επικρατούν ακόµη και σήµερα. 2) Το 2ο συγχωνευτικό κύµα είχε διάρκεια από το 

1920 ως το 1929. Αυτό το κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών χαρακτηρίζεται από 

‘κάθετες’ συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών από τελείως 

διαφορετικούς κλάδους. Ο στόχος των συγκεντρώσεων ήταν οι οικονοµίες 

κλίµακας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η εκµετάλλευση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης σε διαφορετικούς κλάδους. 3) Το 3ο συγχωνευτικό κύµα οριοθετείται 

ανάµεσα στο 1965 και το 1975. Χαρακτηρίζεται από µια εκρηκτική αύξηση 

παραγωγής, από την διαφοροποίηση των προϊόντων και από εξαγορές µεταξύ 

εταιριών από διαφορετικές αγορές. Εκτός αυτού, ήταν έντονο το σηµάδι της 

επιρροής της διεθνοποίησης της οικονοµίας, µιας και άρχισε από τότε η αντίληψη 

ότι µόνο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επαρκώς 

στον επιχειρηµατικό κόσµο. Βγαίνει το συµπέρασµα ότι, ανεξάρτητα από το 

οικονοµικό µέγεθος µιας επιχείρησης, το στοιχείο που την καταστεί ικανή να 

εµπλακεί σε µια συγκέντρωση είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που διαθέτει, 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 4) Το 4ο συγχωνευτικό κύµα εξελίσσεται 

ανάµεσα στην τετραετία 1984-1988. Είχε περισσότερο αντίκτυπο στην Ευρώπη 

παρά στις ΗΠΑ λόγω του ότι οι ευρωπαϊκές αγορές προετοιµάζονταν για την 

οικονοµική συνένωσή τους. Ο κύριος παράγοντας αυτού του συγχωνευτικού 

κύµατος ήταν η αναζήτηση συνεργιών, κυρίως σε εταιρίες του τεχνολογικού 

τοµέα, και ο κύριος στόχος ήταν η εξέλιξη των διεθνών αγορών και ο εταιρικός 

έλεγχος όλο και περισσότερων επιχειρήσεων. 5) Το 5ο συγχωνευτικό κύµα 
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ξεκίνησε το 1995 και είναι ακόµα σε εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση 

της παγκοσµιοποίησης και των νοµοθετικών αλλαγών όσον αφορά τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μονοπώλια που παλαιότερα ήταν απρόσιτα από τους 

ανταγωνιστές, τώρα, λόγω της µίας και µοναδικής κοινοτικής Ευρωπαϊκής αγοράς 

γίνονται πεδία ανταγωνισµού, αρκετές φορές σκληρού και αθέµιτου.  

Πέρα από την εµφάνιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, παρατηρείται και µία διαφοροποίησή τους ανάλογα µε τον 

τοµέα παραγωγής που εξετάζεται. Οι πιο δραστήριοι κλάδοι όσον αφορά τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 1970 και µετά εµφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα 1.4.β. 

 

Πίνακας 1.4.β: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές της περιόδου 1970-2000 

 

1970s 1980s 1990s 

Εξόρυξη ορυχείων 
Εξόρυξη & εµπορία 

πετρελαίου και αερίου 
Εξόρυξη ορυχείων 

Κτηµατοµεσιτικές 
εταιρίες 

Υφασµατοβιοµηχανίες ΜΜΕ 

Εξόρυξη & εµπορία 
πετρελαίου και αερίου 

Κατασκευαστικές εταιρίες Τράπεζες 

Ένδυση 
Χρηµατοδοτικοί 

οργανισµοί 
Κτηµατοµεσιτικές 

εταιρίες 

Εµπορία µηχανηµάτων Εµπορία τροφίµων 
Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

 

 

Οι κλάδοι µε τις περισσότερες δραστηριότητες στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί των ασφαλιστικών εταιριών, 

των τραπεζών, των χηµικών βιοµηχανιών και των αυτοκινητοβιοµηχανιών, το 

σύνολο των οποίων αντιστοιχεί στο 1/3 όλων των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

στην Ευρώπη. O παρακάτω πίνακας 1.4.γ επιβεβαιώνει την σταδιακή αύξηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, τόσο σε διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Πίνακας 1.4.γ: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Ευρωπαϊκών εταιριών (%) 

 
Έτος 

Ενδοχώριες   
(εντός συνόρων 
του κράτους-

µέλους) 

Ενδοευρωπαικές 
∆ιεθνής 

Ευρωπαϊκός 
εξαγοραστής 

∆ιεθνής 
Ευρωπαϊκός 
στόχος-εταιρία 

Σύνολο 
εταιριών 

1987 71,6 9,6 4,4 14,5 2.775 

1988 65,9 13,5 4,3 16,2 4.242 

1989 63,2 19,1 7,6 10,1 6.945 

1990 60,7 21,5 7,9 9,9 7.003 

1991 66,4 17,9 7,8 7,9 6.607 

1992 65,0 16,6 10,0 8,4 6.005 

1993 63,4 15,9 10,8 9,8 5.740 

1994 62,9 15,1 12,2 9,8 6.334 

1995 59,5 16,5 11,5 12,5 6.810 

1996 55,7 17,4 13,0 13,9 6.327 

1997 52,3 17,4 16,0 14,2 7.097 

1998 50,1 16,5 17,1 16,3 7.600 

 

 Ένας σηµαντικός λόγος αύξησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών τα 

τελευταία χρόνια είναι η ανάγκη για άµεσες ξένες επενδύσεις στις αγορές του 

εξωτερικού (εκτός ΕΕ). Μέχρι τα µέσα του 1990, οι διεθνείς εξαγορές και 

συγχωνεύσεις αναλογούσαν µόνο στο 50% των συνολικών επενδύσεων προς το 

εξωτερικό, στη χρονιά του 1999 αναλογούσαν στο 84%, ενώ στο 2000 έφτασαν να 

απαρτίζουν το 100% αυτών. Η εν λόγω έρευνα των Kleinert Jorn και Klodt 

Henning (2002) χρησιµοποίησε τη βάση δεδοµένων DOME (Database On Mergers 

in Europe), η οποία είναι προϊόν του Kiel Institute of World Economics και περιέχει 

1.123 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εταιρικές συγκεντρώσεις. Το 

χρονικό εύρος είναι από το 1990 έως το 2000, αλλά ως δειγµατικός χώρος και 

χρόνος επιλέγεται η επταετία 1990-1997. Τα δεδοµένα περιέχουν τη φύση των 

συναλλαγών ανάλογα µε το αν πρόκειται για κοινοπραξίες, επιθετικές εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις, ενώ υπάρχει σύγκριση της αποδοτικότητας και της µεταβολής της 

εργασίας πριν και µετά την συγκέντρωση των εταιριών.  

Το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις εταιριών συµβαίνουν κατά κύµατα 

συνδέεται επίσης µε τις αυξήσεις στις τιµές των µετοχών και µε την αναλογία 

τιµής/απόδοσης (price/earnings ratio), όπως µας εξηγούν οι  Gugler Klaus, Mueller 

C. Dennis και Yortoglu B. Burcin (2003). Σε περίπτωση ανόδου της αγοράς των 

µετοχών υπάρχει µια αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, γεγονός που 
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αποδεικνύει την άµεση σχέση µεταξύ της διακύµανσης των τιµών των µετοχών και 

των εταιρικών αυτών συγκεντρώσεων. Άλλα δύο χαρακτηριστικά που 

επιβεβαιώνουν τη σχέση αυτή είναι η µέθοδος της πληρωµής της εξαγοράς και οι 

αποδόσεις που λαµβάνουν οι εξαγοράστριες εταιρίες µέσα σε 3 χρόνια από την 

εξαγορά. 

Οι εταιρίες βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισµό µεταξύ τους ως προς τις 

σπάνιες περιπτώσεις ανεύρεσης εταιριών προς εξαγορά ή συγχώνευση. Ο 

Toxvaerd Flavio (2004) στη µελέτη του εξετάζει τα κύµατα συγχωνεύσεων 

βασιζόµενος στη διαδραστικότητα της ανταγωνιστικής πίεσης και στη µη-

αναστρεψιµότητα των συγχωνεύσεων σε ένα αβέβαιο κοινωνικο-οικονοµικό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, σε περίπτωση που µια εταιρία αναβάλλει να 

προχωρήσει στη συγχώνευση ή στην εξαγορά µιας άλλης εταιρίας, ρισκάρει να 

προαγοραστεί από άλλους ανταγωνιστές. 

 Όπως σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, έτσι και στο θέµα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, η ευρωπαϊκή αγορά ακολουθεί τα βήµατα της 

αµερικανικής. Το ερώτηµα είναι εάν θα υπάρξουν µεγάλoυ οικονοµικού 

ενδιαφέροντος συγκεντρώσεις, όπως η εξαγορά της Gillette από τον διεθνή 

εµπορικό κολοσσό Procter & Gamble, εξαγορά αξίας $57 δις. Στην ευρωπαϊκή 

αγορά οι εταιρίες βιώνουν µια οικονοµική άνθιση από το 2004 και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα µια αισιοδοξία όσον αφορά τις εταιρικές συγκεντρώσεις. Η αργή 

οικονοµική εξάπλωση είναι ένας σηµαντικός λόγος για να αναζητήσουν οι εταιρίες 

εναλλακτικές λύσεις και να αναπτυχθούνε εκτός της εσωτερικής διεύρυνσης. Η 

συνένωση και  η µεγέθυνση της Ευρωπαϊκής κοινότητας, µε τις προοπτικές της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να είναι φανερές, αποτελεί πρόσφορο έδαφος 

µε αρκετές αξιόλογες εταιρίες προς εξαγορά. Καθώς η µεµονωµένες κοινοτικές 

αγορές ενοποιούνται σε µία και µοναδική ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, όλες οι 

εταιρίες αποκτούν φιλοδοξίες ευρωπαϊκών πια προδιαγραφών. Οι δηµόσιες 

υπηρεσίες στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδιαίτερα οι τηλεπικοινωνίες και οι παροχείς 

ενέργειας, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) και οι εταιρίες 

παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων αναµένονται να προχωρήσουν σε 

σηµαντικές για την παγκόσµια οικονοµία συγχωνεύσεις. Ένα αντικίνητρο για την 

οµαλή εξέλιξη αυτού του σεναρίου θα ήταν µια ξαφνική αύξηση των επιτοκίων ή 

µια απότοµη απόφαση των τραπεζών να µειώσουν το δανεισµό.  
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Οι Kropf Mathew Rhodes & Viswanathan S. (2005) εξετάζουν τις πιθανές 

αιτίες των συγχωνευτικών κυµάτων, όπως για παράδειγµα η απορύθµιση 

(deregulation) µιας αγοράς ή η εµφάνιση µιας νέας τεχνολογίας. Αυτές όµως οι 

αιτίες δεν µπορούν να εξηγήσουν γιατί το µέσο συναλλαγής σε µια εξαγορά είναι 

µετοχές ή ρευστό. Εκτός αυτού, η λανθασµένη εκτίµηση, συνήθως η υπερ-

εκτίµηση της αγοράς αυξάνει την πιθανότητα να ξεκινήσει ένα γενικότερο κύµα 

εξαγορών. Έτσι, η υποτίµηση της αξίας ορισµένων εταιριών προς εξαγορά είναι 

ένα µέσο παρεµπόδισης των εξαγορών. Επιπροσθέτως, η  λανθασµένη εκτίµηση 

επηρεάζει και το µέσο συναλλαγής. Για να διεξαχθεί µια εξαγορά µε µετοχές, θα 

πρέπει η εταιρία προς εξαγορά να αναµένει θετικά αποτελέσµατα από την ενέργεια 

αυτή. Στην ίδια έρευνα εξετάζουν την περίπτωση ότι σε µια λανθασµένη εκτίµηση 

της αξίας των εταιριών επηρεάζεται και η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων. 

Επειδή συµβαίνει πολλές φορές να υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ της αξίας των 

οικονοµικών και περιουσιακών στοιχείων µιας εταιρίας στα οικονοµικά της βιβλία 

και στην πραγµατική αξία τους όπως την αντιλαµβάνεται η υπόλοιπη αγορά, 

δηλαδή στο πόσο κοστολογείται αυτή η εταιρία από την αγορά που 

δραστηριοποιείται, υπάρχει µια αναλογία αυτών των δύο µεγεθών η οποία µπορεί 

να βοηθήσει στην κατανόηση της συµπεριφοράς των εταιριών στις συγχωνεύσεις. 

Πολλές έρευνες εξετάζουν την αιτία εµφάνισης των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, και πιο συγκεκριµένα, γιατί σε 

ορισµένες περιόδους υπάρχει αυξηµένη δραστηριότητα ενώ σε άλλες όχι. Οι 

περίοδοι αυξηµένης συγκεντρωτικής δραστηριότητας συνδέονται άµεσα µε την 

αυξηµένη εκτίµηση των εταιριών από την εκάστοτε αγορά. Επιπροσθέτως, οι 

εταιρίες τείνουν στο να χρησιµοποιούν µετοχές ως µέσο ανταλλαγής. Το 1998 η 

χρήση µετοχών για την επίτευξη µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης αποτελούσε το 

68% του συνόλου των περιπτώσεων. Η σωστή εκτίµηση µιας εταιρίας που 

πρόκειται να εξαγορασθεί είναι το σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να λυθεί και από 

τις υπόλοιπες εταιρίες αλλά και από την ίδια την αγορά. Οι εξαγοράστριες και οι 

εξαγοραζόµενες εταιρίες κατέχουν µία αξία που είναι αποτέλεσµα της θέσης τους 

στην αγορά και της εκτίµησης που γίνεται από τα υπόλοιπα µέλη της αγοράς 

αυτής. Παρ’ όλ’ αυτά όµως, η αξία αυτή µπορεί να µην είναι η πραγµατική. Οι 

πιθανότητες λανθασµένης εκτίµησης µιας εταιρίας είναι δύο: η λανθασµένη 
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εκτίµηση από την πλευρά της οποιασδήποτε εταιρίας (firm-oriented error) και η 

λανθασµένη εκτίµηση που υπάρχει στην αγορά (market-oriented error).  

Μια εταιρία προς εξαγορά που απαρτίζεται από ορθολογικό µάνατζµεντ 

είναι σε θέση να γνωρίζει εάν είναι υποτιµηµένη ή υπερτιµηµένη σε σχέση µε τα 

δεδοµένα της αγοράς. Όταν µια αγορά είναι υπερτιµηµένη, τότε η εταιρία που 

πρόκειται να εξαγοραστεί είναι πιθανό να εκτιµήσει λανθασµένα τις συνεργίες που 

πρόκειται να ακολουθήσουν. Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρία αυτή θα υποθέσει ότι το 

ύψος της προσφοράς που θα της γίνει (προς εξαγορά) θα είναι ανάλογη µε το 

µέγεθος των συνεργιών που θα ακολουθήσουν, κάτι που είναι εσφαλµένο.  

Με κάθε εξαγορά ή συγχώνευση η εκάστοτε αγορά αναπροσαρµόζει τις 

τιµές της µε σκοπό να µειώσει την πιθανότητα µιας δεύτερης εταιρικής 

συγκέντρωσης. Αυτή η ενέργεια θα µπορούσε κάλλιστα να εξαφανίσει την 

λανθασµένη εκτίµηση των εταιριών και να τερµατίσει το αναµενόµενο 

συγχωνευτικό κύµα. Αντιθέτως, µε κάθε εξαγορά ή συγχώνευση, η αγορά 

αναπροσαρµόζει τις προσδοκίες της για την αύξηση της αποδοτικότητας των 

συνεργιών που πρόκειται να ακολουθήσουν. Έτσι, ένα συγχωνευτικό κύµα 

πρόκειται να βρει τέλος, εάν η αγορά καταφέρει και εκτιµήσει την πραγµατική 

αξία των συνεργιών που δηµιουργούνται. 

Το µοντέλο που βασίζεται στη διαδικασία της δηµοπρασίας, ή αλλιώς των 

ανταγωνιστικών προσφορών, δηλαδή όταν υπάρχουν πάνω από µία 

ενδιαφερόµενες εταιρίες για την εξαγορά, είναι αρκετά δηµοφιλές στις έρευνες των 

συγχωνεύσεων.  

Στην περίπτωση που έχουµε δύο ανταγωνιστικές εταιρίες για την εξαγορά 

µιας τρίτης, υπάρχουν και οι ανταγωνιστικές προσφορές. Η προσφορά προς την 

εταιρία που πρόκειται να εξαγοραστεί θα είναι ένα ποσοστό α% από τη συνολική 

αξία της νέας εταιρίας, σε µορφή ρευστού ή µετοχών.  

 Σε µία αγορά, όσο περισσότερο υπερτιµηµένη είναι µία εταιρία τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η προσφορά για την εξαγορά της να είναι 

παραπάνω από την πραγµατική της αξία. 

Όταν µια εταιρία κάνει µία προσφορά εξαγοράς, εξετάζει την κατάσταση της 

µετοχής της προς εξαγορά εταιρίας, και σε περίπτωση που είναι υποτιµηµένη, 

προβαίνει σε προσφορά ρευστού. Σε µία αγορά υπερ-εκτιµηµένη, οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές είναι πιο πιθανό να συµβούν µε ανταλλαγή µετοχών. Αντίθετα, όταν 
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η αγορά είναι υποτιµηµένη, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συµβαίνουν πιο σπάνια, 

και όταν λαµβάνουν χώρα γίνονται µε ανταλλαγή ρευστού. 

Στην αµερικανική αγορά πιστεύεται ότι υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ 

των συγχωνευτικών κυµάτων και των διακυµάνσεων των αγορών µετοχών, και 

µάλιστα θετική. Έρευνες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 

συγχωνευτικών κυµάτων υπήρχε αυξηµένη κίνηση στις χρηµαταγορές, ενώ προς 

το τέλος των περιόδων αυτών υπήρχε µειωµένη δραστηριότητα στην αγορά 

µετοχών. Αν και η θετική σχέση είναι δεδοµένη, δεν έχει γίνει καµία έρευνα για να 

αποδειχθεί η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος που ενδεχοµένως να υπάρχει ανάµεσα 

στα συγχωνευτικά κύµατα και στις τιµές των µετοχών. 

 Τα δεδοµένα της έρευνας των Fama Eugene & French R. Kenneth (1993) 

που χρησιµοποιήθηκαν για τις συγχωνεύσεις και τις τιµές του δείκτη µετοχών 

ανήκουν στην περίοδο 1895-1954. Έγιναν ξεχωριστά τεστ για την περίοδο 1895-

1920 (πρώτο συγχωνευτικό κύµα) και 1919-1954 (δεύτερο συγχωνευτικό κύµα). 

Τα αποτελέσµατα του τεστ έδειξαν ότι, µε στατιστική απόδειξη πλέον, τα δύο 

προαναφερθέντα συγχωνευτικά κύµατα προκλήθηκαν από διακυµάνσεις στην 

αγορά µετοχών. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κύµα, υπάρχει και η αντίστροφη 

σχέση, δηλαδή, οι αλλαγές στον δείκτη µετοχών προκαλούνται από τις 

συνεχόµενες συγχωνεύσεις, ενώ στο δεύτερο κύµα δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. 

 Όσον αφορά το Μοντέλο Εκτίµησης Παγίου Κεφαλαίου (Capital Asset 

Pricing Model-CAPM), οι  Fama Eugene και French Kenneth (1992, 1993) 

παρουσίασαν δύο επιπλέον µεταβλητές του CAΡΜ που σχετίζονται µε τις 

αποδόσεις µετοχών: α) το µέγεθος της εταιρίας, και β) ο αριθµοδείκτης αγοραία-

προς-λογιστική αξία της µετοχής (market-to-book ratio). Μετά από τις κατάλληλες 

προσαρµογές του µοντέλου, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι µικρότερες 

εταιρίες, καθώς και εκείνες που έχουν  χαµηλό το δείκτη  market-to-book ratio, 

έχουν υψηλότερες αποδόσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΑ 

ΚΥΜΑΤΑ 

 

2.1      Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Στον παγκόσµιο επιχειρηµατικό και οικονοµικό τοµέα το φαινόµενο της 

εξαγοράς ή συγχώνευσης έχει κερδίσει σηµαντικό έδαφος, ως ο πιο διαδεδοµένος  

και κερδοφόρος τρόπος επένδυσης. Αν και το πάντρεµα δύο ή και περισσότερων 

φιλοσοφιών επιχειρηµατικότητας που αντιπροσωπεύει καθεµία εταιρία είναι το πιο 

δύσκολο εγχείρηµα, εντούτοις είναι ο αγαπηµένος τρόπος συνεργασίας. Έµπειροι 

αναλυτές, όπως η Alexandra Reed Lajoux, o Timothy J. Galpin και ο Mark 

Herndon (2000), συµφωνούν στο ότι η σύµπραξη δύο ή και περισσότερων 

εταιριών πρέπει να περιέχει αρκετό συµβιβασµό και από τις δύο πλευρές 

προκειµένου το ανθρώπινο δυναµικό, που είναι και το πιο πολύτιµο που έχει µια 

εταιρία, να εναρµονιστεί µε τους νέους κανόνες συνεργασίας. Σχεδόν όλοι 

συµφωνούν, έτσι, ότι σε µια τέτοια περίπτωση, προτεραιότητα έχει η οµαλή 

σύµπλευση, η εναρµόνιση των διαφορετικών τρόπων παραγωγικότητας, τόσο των 

διοικητικών όσο και των παραγωγικών υπαλλήλων σε µία εταιρική συγκέντρωση 

(εξαγορά ή συγχώνευση). Η συγχώνευση µιας απόλυτα οικονοµικά εύρωστης 

εταιρίας από µία άλλη των ίδιων δυνατοτήτων δεν σηµαίνει αυτόµατα και ότι το 

τελικό αποτέλεσµα θα είναι θετικό, εάν δεν επιτευχθεί ο παραπάνω όρος.  

Η µεγάλη πλειοψηφία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην ευρύτερη 

περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από ελληνικές εταιρίες έχουν αρκετά ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα, κυρίως λόγω του χαµηλού εργατικού κόστους και των 

ανεκµετάλλευτων κενών στην αγορά στις γειτονικές χώρες. Η παρούσα έρευνα 

προσπαθεί και καταφέρνει να αποδείξει, αφενός ότι οι εταιρίες που επεκτείνονται 

στην ΝΑ Ευρώπη δικαιωµατικά αποτελούν το φαινόµενο των πρωτοπόρων 

εταιριών σύµφωνα µε τη θεωρία, και αφετέρου ότι οι αποδόσεις των µετοχών των 

συγκεκριµένων εταιριών είναι οριακά µηδενικές την ηµέρα που ανακοινώνεται στο 

επενδυτικό κοινό η εξαγορά ή συγχώνευση. 

Η έρευνα πρωτοτυπεί στο γεγονός ότι χρησιµοποιεί καθηµερινά δεδοµένα 

(τιµές µετοχών) σε συνδυασµό µε το Μοντέλο Αγοράς για να φτάσει στο σκοπό 

της, ενώ µε την εφαρµογή του µοντέλου E-GARCH υπολογίζει την ασύµµετρη 
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επίδραση των θετικών και αρνητικών νέων πληροφοριών (good και bad news 

effects) στην αστάθεια των µετοχών των εταιριών. Ο συνδυασµός αυτών των δύο 

τεχνικών ανάλυσης επιχειρηµατικών και οικονοµικών γεγονότων εφαρµόζεται για 

πρώτη φορά. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται µία σοβαρή προσπάθεια να καλυφθεί η 

έλλειψη αναφοράς και ανάλυσης του φαινοµένου των πρωτοπορών εταιριών και 

των συγχωνευτικών κυµάτων στη διεθνή αρθρογραφία και βιβλιογραφία.   

Η παγκόσµια εκρηκτική αύξηση των συγχωνεύσεων κι εξαγορών που 

άρχισε το 1995 και συνεχίζεται ως σήµερα, δείχνει σηµάδια υποχώρησης. Η κρίση 

εµπιστοσύνης στην αγορά που εµφανίστηκε στα µέσα του 2007 περιόρισε το 

εύκολο χρήµα που είχε πυροδοτήσει χρηµατοδοτούµενες εξαγορές τα τελευταία 

χρόνια. Μέχρι και τον Ιούνιο της συγκεκριµένης χρονιάς, η δραστηριότητα σε 

εξαγορές και συγχωνεύσεις παρουσίαζε τη µεγαλύτερη ετήσια αύξηση όλων των 

εποχών. Στη συνέχεια, όµως, παρατηρήθηκαν χαµηλότερες ταχύτητες, µε µείωση 

των εξαγορών κατά 14%, σύµφωνα µε την βρετανική εταιρία Incisive Media and 

Bridgepoint. Πιο συγκεκριµένα, τον Αύγουστο του 2007 πραγµατοποιήθηκαν 

διεθνώς εταιρικές συµφωνίες αξίας $222 δις, που σύµφωνα µε την Dealogic ήταν 

τα χαµηλότερα µηνιαία ποσά συµφωνιών. Για τη συνέχεια προβλέπεται µια 

µεταστροφή στις ‘παραδοσιακές’ συγχωνεύσεις µέσω ανταλλαγής µετοχών µεταξύ 

των επιχειρήσεων που βλέπουν επιτακτική την ανάγκη να ενώσουν τις δυνάµεις 

τους. Ωστόσο, για την συγκεκριµένη χρονιά, η συνολική αξία εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, που έφτασε τα €175,3 δις, διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα 

µε το 2006 (€174 δις). 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των τραπεζών και των λοιπών 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών παρουσιάζει τη µεγαλύτερη κινητικότητα στο 

χώρο των συγχωνεύσεων κι εξαγορών. Μέσα στο 2004, η εξαγορά του 51% της 

Γενικής Τράπεζας από την Societe Generale αποτέλεσε την πιο σηµαντική 

συναλλαγή. Επιπρόσθετα, εξελίχθηκε η µεγάλη τάση των ελληνικών τραπεζών για 

επέκταση και ενίσχυση της θέσης τους στο χώρο των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο 

αυτό, πραγµατοποιήθηκαν αρκετές συγχωνεύσεις κι εξαγορές από µέρους των 

ελληνικών τραπεζών, οι επενδύσεις των οποίων συνεχίστηκαν κυρίως λόγω: 

• της πρόσφατης ένταξης ορισµένων γειτονικών βαλκανικών χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Βουλγαρία, Ρουµανία). 
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• των υψηλών προσδοκιών για ανάπτυξη της πιστωτικής επέκτασης στις 

χώρες αυτές. 

• της ανάγκης εύρεσης νέων αναπτυσσόµενων αγορών ενόψει της 

µεσοπρόθεσµης ωρίµανσης της ελληνικής αγοράς. 

• της γεωγραφικής εγγύτητας. 

Οι αποκρατικοποιήσεις που συνεχίζονται στον τραπεζικό τοµέα σε ένα 

µεγάλο αριθµό βαλκανικών χωρών, όπως στη Σερβία και Μαυροβούνιο, στη 

Ρουµανία, κ.ά., έχουν µονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών, οι 

οποίες ανταγωνίζονται πλέον στην περιοχή αυτή µε άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, 

κυρίως της Ιταλίας και της Αυστρίας. Προσεκτική και περιορισµένη 

µεσοπρόθεσµα κινητικότητα υπάρχει και προς τη γειτονική και µεγάλη αγορά της 

Τουρκίας, αλλά και προς τις αγορές της Πολωνίας και της Ουκρανίας. 

 Προς το παρόν δεν παρατηρείται κάποια σηµαντική πίεση ανάµεσα στις 

µεγάλες τράπεζες για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, δεδοµένων των 

υψηλών επιπέδων κερδοφορίας τους, της συνεχόµενης ανάπτυξης της τραπεζικής 

αγοράς, καθώς και της δυσκολίας µείωσης των σταθερών εξόδων σε ενδεχόµενες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αντιθέτως, καθώς η ελληνική τραπεζική αγορά 

πλησιάζει την ωρίµανση, οι αναµενόµενες πιέσεις για συγκέντρωση µεγαλώνουν. 

Αυτήν την περίοδο είναι γενική τακτική, όταν µία µεγάλη - ξένη ή ελληνική - 

τράπεζα αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά κάποιας από τις 5 µεγάλες 

ελληνικές τράπεζες, ακολουθεί µια σειρά σηµαντικών αµυντικών συγχωνεύσεων. 

Στις µικροµεσαίες τράπεζες, εν τω µεταξύ, υπάρχει µια κινητικότητα στις 

συναλλαγές, κυρίως µεταξύ τραπεζών παρόµοιων µεγεθών. Η πίεση του 

ανταγωνισµού στην περίοδο 2006-2007 είναι πιο εµφανής σε αυτή την κατηγορία. 

Η συνεχώς αυξανόµενη τάση για συγχωνεύσεις κι εξαγορές είναι µία 

σηµαντική παράµετρος που ήδη επηρεάζει εµφανώς τη µακροοικονοµική 

ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας. Μέχρι το Μάιο του 2007 η αξία των 

συγχωνεύσεων είχε ξεπεράσει τα $2 τρις, 60% υψηλότερα από το 2006, σύµφωνα 

µε την εταιρία Dealogic. Οι άλλες, εξίσου σηµαντικές, παράµετροι, είναι: α) Η 

πορεία ανάπτυξης και του πληθωρισµού. Ο σύνθετος δείκτης της UBS προβλέπει 

µικρές πιθανότητες (µόλις 10%) για µακροχρόνια ύφεση, ενώ ο πληθωριστικός 

κίνδυνος αυξάνεται συνεχώς. β) Η πορεία των βασικών επιτοκίων κατέχει το δικό 

της ρόλο στις εξελίξεις, µιας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί 
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πολιτική συνεχόµενης αύξησης των επιτοκίων, (αύξηση στο 4,25% στο 2007 και 

στο 4,75% στο α’τρίµηνο του 2008), µε πολύ πιθανό αποτέλεσµα τη µείωση των 

επενδύσεων και του συνολικού εισοδήµατος. 

Η αντίδραση της αγοράς µετοχών σε µία ανακοίνωση εξαγοράς ή 

συγχώνευσης σχετίζεται άµεσα, ή κατά κάποιον τρόπο προβλέπει, την τελική 

πορεία της συγκέντρωσης. Γενικότερα, οι συµφωνίες που γίνονται καλύτερα 

αντιληπτές και από την αγορά και από τις εµπλεκόµενες εταιρίες αναµένονται να 

έχουν υψηλή θετική αντίδραση από την αγορά, ακόµη και αν δεν υπάρχει κοινή 

πληροφόρηση µεταξύ εξωτερικών των αναλυτών και των µάνατζερ3. Σύµφωνα µε 

τη θεωρία του Dunning (1977,1980,1993), µια εταιρία δεν θα επενδύσει σε µια 

άλλη χώρα, είτε µέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης είτε µε άλλο τρόπο, εάν δεν 

υπάρχουν συγκεκριµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά την τοποθεσία 

(location criteria) της συγκεκριµένης εταιρίας και την κατοχή της. Τα 

πλεονεκτήµατα αυτά µπορεί να είναι: α) οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρίας 

(π.χ. εµπορικά σήµατα, πρωτότυπες βιοµηχανικές ιδέες, τεχνογνωσία), β) µοναδική 

τεχνολογική κατάρτιση που βελτιώνει την παραγωγικότητα και την καθιστά 

πλήρως ανταγωνιστική, γ) το µεγάλο µέγεθος της εταιρίας, όπως είναι οι 

περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες. 

 Η απόφαση του τρόπου εισόδου σε µία ξένη αγορά µπορεί να επηρεάσει 

σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα. Η επέκταση σε µια αγορά µπορεί να διενεργηθεί 

µέσω:  

� Εξαγωγών. Αποτελεί τον ‘παραδοσιακό’ τρόπο εισόδου. Εφόσον οι 

εξαγωγές δεν απαιτούν το προϊόν να παράγεται στην χώρα εισόδου, δεν 

υπάρχει ανάγκη επένδυσης νέων παραγωγικών µονάδων. 

� Παραχώρησης δικαιωµάτων (licensing). Με αυτόν τον τρόπο παραχωρείται 

το δικαίωµα χρήσης των ασώµατων ακινητοποιήσεων, όπως είναι οι 

πατέντες ή το σήµα κατατεθέν (trademark), από την επενδύτρια εταιρία σε 

µία εταιρία της χώρας εισόδου.  

� Εταιρικής κοινοπραξίας. Συµβαίνει όταν δηµιουργείται µία νέα εταιρία η 

οποία ελέγχεται από δύο ή περισσότερες εταιρίες. Τα βασικά µέρη µιας 

κοινοπραξίας είναι η άσκηση ελέγχου, η διάρκεια της κοινοπραξίας, η 

                                                
3 Luo Y. (2005) Do Insiders learn from Outsiders? Evidence from mergers and acquisitions. The 

Journal of Finance, LX(4), p. 1951-1982. 
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τιµολόγηση, η µεταφορά τεχνολογίας και η αντιµετώπιση της κοινοπραξίας 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

� Ξένης άµεσης επένδυσης. Είναι η άµεση ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων 

στην χώρα εισόδου. Προϋποθέτει τη µεταφορά περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ των εταιριών, όπως είναι το κεφάλαιο, η τεχνολογία και το 

προσωπικό. Η ξένη άµεση επένδυση µπορεί να γίνει µέσω εξαγοράς µιας 

εταιρίας πάνω από το 10% µιας εταιρίας ή µε την εγκατάσταση µιας νέας 

εταιρίας. 

 

Από τους παραπάνω τρόπους εισαγωγής σε µια ξένη αγορά οι εταιρίες του 

δείγµατος της έρευνάς µου ακολουθούν τον τρόπο της Ξένης Άµεσης Επένδυσης 

µε τη µέθοδο της εξαγοράς ποσοστού πάνω του 10% των εξαγοραζόµενων 

εταιριών.  

 

2.2 Κατηγορίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών  

 

 2.2.1 Συγχωνεύσεις 

 

 Θεωρητικά υπάρχουν τέσσερις τύποι συγχώνευσης: i) Η οριζόντια 

συγχώνευση (ή horizontal merger). Συµβαίνει όταν µία εταιρία συνδυάζεται µε µία 

άλλη του ίδιου επιχειρηµατικού κλάδου. ii) Η κάθετη συγχώνευση (ή vertical 

merger), η οποία σηµαίνει ότι έχουµε ένα συνδυασµό δύο εταιριών που συνδέονται 

µε σχέση πελάτη-προµηθευτή. iii) Η οµοιογενής συγχώνευση. Λαµβάνει χώρα όταν 

δύο ή περισσότερες εταιρίες ενώνονται για επιτύχουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς 

απαραίτητα να παράγουν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία και χωρίς να εξαρτώνται 

άµεσα η µία από την άλλη. iv) Η συνενωτική συγχώνευση (ή conglomerate 

merger), η οποία συνδέει δύο ή περισσότερες εταιρίες που δεν σχετίζονται από 

πριν µε κανέναν τρόπο.  

Οι κάθετες και οι οριζόντιες συγχωνεύσεις, σύµφωνα µε τις έως τώρα 

έρευνες, παρέχουν τα µεγαλύτερα οφέλη συνεργίας, αλλά είναι και εκείνες που 

µπορούν να ‘κατηγορηθούν’ για τη διόγκωση των µονοπωλίων.  
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2.2.2 Εξαγορές 

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, µία από τις δύο (συνήθως, η 

µεγαλύτερη) εταιρίες αποφασίζει να εξαγοράσει την δεύτερη και ξεκινάνε οι 

διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο µάνατζµεντ για την αξία της εξαγοράς 4 . Οι 

περιπτώσεις των εξαγορών είναι δύο: i) Η φιλική εξαγορά. Συµβαίνει όταν η 

διοίκηση της εξαγοραζόµενης εταιρίας συµφωνεί µε τη διαδικασία και το 

αντίστοιχο ποσό εξαγοράς και ουσιαστικά βοηθά την διοίκηση της εξαγοράστριας 

εταιρίας να απορροφήσει την εταιρία. ii) Η εχθρική εξαγορά. Συµβαίνει πιο συχνά, 

βέβαια, η διοίκηση της προς-εξαγορά εταιρίας να αντιστέκεται στη διαδικασία. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η διοίκηση της εξαγοράστριας εταιρίας απευθύνεται 

κατευθείαν στους µετόχους της εταιρίας-στόχος, προτείνοντάς τους µία ανταλλαγή 

των µετοχών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιθετικές εξαγορές 

αποτυχαίνουν, εκτός από αυτές που έχουν ως αντάλλαγµα µετρητά για τους 

µετόχους παρά µετοχές ή οµολογίες.  

Το 1998 έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ για τις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις έδειξε ότι το 42% των στελεχών εταιριών θεωρούν θετικές τέτοιου 

είδους συνεργασίες, ενώ το 37% είχε αντίθετη άποψη. Η Εταιρία ∆ιαχείρισης 

Χρηµατοοικονοµικών ∆εδοµένων των ΗΠΑ για την ίδια χρονιά ανακοίνωσε 

22.995 συνεργασίες, συνολικής αξίας $2,45τρις. Παρ’όλ’αυτά, όµως, οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, µέχρι σήµερα, τείνουν να αποτυγχάνουν στην 

επίτευξη των στόχων τους. Ο κύριος λόγος είναι η δυσκολία δηµιουργίας συνοχής 

στο ανθρώπινο δυναµικό των εταιριών που συνενώνονται, το πλέον ευµετάβλητο 

κεφάλαιο µιας εταιρίας.  

 

2.3  Πρωτοπόρες εταιρίες και πλεονεκτήµατα επενδύσεων 

 

2.3.1    Πρωτοπόρες εταιρίες 

 

Μια εταιρία θεωρείται ότι έχει τα χαρακτηριστικά µιας πρωτοπόρου 

εταιρίας όταν συνάπτει µια ξένη άµεση επένδυση (FDI) σε µια οποιαδήποτε 
                                                
4 Υπάρχει και η περίπτωση όπου µία εταιρία, λόγω δυσκολιών ρευστότητας, ή λόγω ανυπαρξίας 
νεώτερων στελεχών διοίκησης, ή λόγω ανάγκης νέου κεφαλαίου, να ζητήσει από µία µεγαλύτερη 
εταιρία να εξαγοραστεί. 
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οικονοµία, στην οποία δεν υπήρχαν προηγουµένως (στο κοντινό παρελθόν) άλλες 

παρόµοιες επενδύσεις στον ίδιο κλάδο ή στο συγκεκριµένο κενό της αγοράς. Ξένη 

άµεση επένδυση θεωρείται µια ολοκληρωτική εξαγορά εταιρίας, ή έστω ενός 

ποσοστού του κεφαλαίου της ή η εγκατάσταση µιας νέας µονάδας παραγωγής, 

επεξεργασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε µια άλλη χώρα, µε απώτερο 

σκοπό να εκµεταλλευτεί το συγκριτικά χαµηλό κόστος παραγωγής και να 

αποκτήσει σηµαντικό µερίδιο της εν λόγω αγοράς. 

Tα πλεονεκτήµατα των πρωτοπόρων εταιριών προέρχονται από 3 πηγές: 

συγκεκριµένα από την ηγεσία στον τεχνολογικό τοµέα, την προαγορά 

περιουσιακών στοιχείων των εταιριών προς εξαγορά, και τις µεθόδους µείωσης 

των κοστών εξαγοράς. 

Όσον αφορά το 2004, ο αριθµός των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε 

µορφή ξένων άµεσων επενδύσεων αυξήθηκε κατά 24% σε σχέση µε το 2003, 

φτάνοντας τις 209 συγκεντρώσεις. Η συνολική αξία των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών µειώθηκε στα €2 δις από €3 δις το 2003. Οι κλάδοι που εµφάνισαν τη 

σηµαντικότερη κινητικότητα το 2004 ήταν αυτοί των τραπεζών και λοιπών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της τεχνολογίας.   

Γενικότερα µιλώντας, η προοπτική ένταξης µιας χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί ένα δείγµα επενδυτικών ευκαιριών, εκµεταλλεύσιµο από εταιρίες 

άλλων οικονοµιών, οι οποίες επιθυµούν να εισέλθουν όσο νωρίτερα µπορούν και 

να καλύψουν πιθανά κενά στην αγορά της συγκεκριµένης χώρας. Όπως είναι 

γνωστό, σε µια οποιαδήποτε οικονοµία, οι πρώτες ξένες επενδύσεις που γίνονται 

είναι αυξηµένης σηµασίας, λόγω του ότι καλύπτουν τα πιο σηµαντικά και 

κερδοφόρα σηµεία της. Οι εταιρίες, δε, που τις πραγµατοποιούν θεωρούνται 

πρωτοπόρες και ακριβώς λόγω του ρίσκου αυτής της επενδυτικής κίνησης είναι 

πιθανό να αντλήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα οφέλη των επενδύσεών λόγω των 

ανεκµετάλλευτων, ακόµη, οικονοµικών αποθεµάτων της ‘νέας’ 

οικονοµίας/αγοράς.  

Οι οικονοµίες των χωρών του πρώην ανατολικού µπλοκ, όντας οικονοµικά 

αποµονωµένες από τον υπόλοιπο κόσµο, για αρκετές δεκαετίες και σε συνδυασµό 

µε την ενταξιακή τους τροχιά, χαρακτηρίζονται από νέες επενδυτικές ευκαιρίες 

από τη µία µεριά, και από υπερβολική αβεβαιότητα και νοµικούς περιορισµούς 

από την άλλη. Αντιµέτωποι µε ένα τόσο πολύπλοκο πολιτικοοικονοµικό 
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περιβάλλον, οι αισιόδοξοι ξένοι επενδυτές πρέπει να αποφασίσουν σύντοµα εάν θα 

αποτολµήσουν να γίνουν οι πρωτοπόροι του νέου επενδυτικού κύµατος σε αυτές 

τις χώρες αντιµετωπίζοντας το υψηλό ρίσκο, ή θα ‘παραµερίσουν’ για χάρη των 

πιο τολµηρών επενδυτών, και ανάλογα µε την πορεία των δεύτερων, να 

ακολουθήσουν έπειτα. Και οι δύο αυτές στρατηγικές περιέχουν σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα αλλά και σηµαντικά κόστη. 

Η χρονικότητα (το timing) της ξένης άµεσης επένδυσης έχει σηµαντικό 

ρόλο στον καθορισµό της έννοιας ‘πλεονέκτηµα της πρωτοπόρου εταιρίας’, το 

οποίο έγκειται στην ικανότητα της εταιρίας να κάνει κτήµα της ή ακόµα να 

δηµιουργήσει η ίδια τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της νέας αγοράς και να τα 

διατηρήσει5.  

Αναφορικά, η θεωρία για το συγκριτικό πλεονέκτηµα των πρωτοπόρων 

εταιριών έχει εξελιχθεί σε 3 περιόδους:  

 

I. Η εµφάνιση της θεωρίας του πλεονεκτήµατος των πρωτοπόρων εταιριών: 

1930-1970 

 Σε αυτήν την περίοδο παρατηρείται η πρώτη αναφορά στο συγκριτικό 

πλεονέκτηµα των πρωτοπόρων εταιριών, κυρίως στο βιοµηχανικό τοµέα 6 . H 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τεχνητά εµπόδια που δηµιουργούν οι 

συγκεκριµένες εταιρίες για να εµποδίσουν την είσοδο φιλόδοξων εταιριών στην 

αγορά που έχουν εισέλθει πρώτοι οι ίδιοι. Οι οικονοµίες κλίµακας, η 

διαφοροποίηση προϊόντος, τα πλεονεκτήµατα κόστους και τα ελάχιστα 

προαπαιτούµενα κεφαλαίου είναι τα σηµαντικά µέσα που χρησιµοποιούσαν οι 

εταιρίες στη δηµιουργία εµποδίων σε άλλες εταιρίες.  

 

II.    Η εξέλιξη της θεωρίας: 1970-1990 

Η θεωρία του πλεονεκτήµατος των πρωτοπόρων εταιριών έγινε η αιχµή του 

δόρατος σε διάφορες έρευνες στο χώρο του µάρκετινγκ και του στρατηγικού 

µάνατζµεντ στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Οι αναλυτές εδώ αρχίζουν να 

εξετάζουν την εν λόγω θεωρία σε άµεση σύγκριση µε τις θεωρίες των 

πλεονεκτηµάτων των ακόλουθων εταιριών, δηλαδή των εταιριών που εισέρχονται 
                                                
5 Η σχετική έρευνα όσον αφορά το θέµα των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των διεθνών αγορών 
είναι σηµαντικά ελλιπής. 
6 Έρευνες του Bain (1956, 1959). 
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στην αγορά µετά από τις πρωτοπόρες εταιρίες. Σε αυτήν την περίοδο πιστεύεται 

ότι το συγκριτικό αυτό πλεονέκτηµα οφείλεται µόνο στη σειρά προτεραιότητας µε 

την οποία οι ξένες εταιρίες επενδύουν σε µια νέα οικονοµία, κάτι το οποίο, βέβαια, 

στη συνέχεια αποδεικνύεται ελλιπές. Εκτός αυτού, δίνεται υπερβάλλουσα έµφαση 

στη στρατηγική συµπεριφορά των πρωτοπόρων εταιριών, όπως είναι η πρωτοτυπία 

στα προϊόντα και υπηρεσίες, η επιβολή του status της εταιρίας στην αγορά και τα 

στερεότυπα συµπεριφοράς. Ενδιαφέρουσες έρευνες7 αποδεικνύουν ότι εταιρίες που 

πρωτοτύπησαν µε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος σε µια ξένη αγορά αποκτούν 

και διατηρούν το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς αυτής. Είναι φανερό ότι, αν και η 

εµπειρική έρευνα του συγκριτικού πλεονεκτήµατος ξεκίνησε από τον κλάδο της 

οικονοµίας, οι περισσότερες έρευνες έγιναν στον τοµέα του µάρκετινγκ, λόγω της 

έµφασης που δίνεται στην απόκτηση του µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς από τις 

πρωτοπόρες εταιρίες. 

 

III.   Πρόσφατες εξελίξεις της θεωρίας: 1990-σήµερα  

 Σε αυτήν την περίοδο γίνεται η συσχέτιση του φαινοµένου του 

πλεονεκτήµατος των πρωτοπόρων εταιριών µε το στρατηγικό µάνατζµεντ. Αν και 

η επιλογή ή όχι πραγµατοποίησης µιας ξένης άµεσης επένδυσης είναι καθαρά 

επιλογή του µάνατζµεντ, ο χώρος της διοίκησης επιχειρήσεων και της 

επιχειρηµατικότητας γενικότερα, δεν έδωσε αρκετή προσοχή στη σηµασία της 

εισόδου σε µία ξένη αγορά και στη χρονικότητα (στο timing) αυτής. Ο λόγος είναι 

κυρίως ότι τα θεωρούσαν τόσο δεδοµένα – κατά γενική οµολογία, έτσι ώστε να 

µην εξετάσουν εάν ισχύουν σε εµπειρικό επίπεδο. 

Παρά την εξέλιξη των τριών δεκαετιών της θεωρίας του πλεονεκτήµατος 

των πρωτοπόρων εταιριών, υπάρχει ακόµα έντονη αντιπαράθεση ως προς την 

στρατηγική εισόδου, δηλαδή εάν είναι προτιµότερο µία εταιρία να επενδύσει 

πρώτη σε µία αγορά, αντιµέτωπη µε τα επιπλέον κόστη και το ενδεχόµενο 

αποτυχίας ή να περιµένει να εισαχθεί αργότερα, αφού οι πρωτοπόρες εταιρίες 

έχουν παραπέσει στις πρώτες – και σοβαρότερες – αποτυχίες του κλάδου, έχοντας 

παραδειγµατιστεί από τα λάθη των επιχειρήσεων αυτών. 

 

 

                                                
7 Έρευνες των Bond και Lean (1977) και του Whitten (1979). 
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2.3.2  Πλεονεκτήµατα των επενδύσεων των πρωτοπόρων εταιριών στις 

οικονοµίες µετάβασης  

 

H υπογραφή των συνθηκών προσχώρησης στην ΕΕ των υποψηφίων χωρών 

σηµατοδότησε την απαρχή µιας νέας επενδυτικής περιόδου, µε κύριο 

χαρακτηριστικό τις επεκτατικές επενδύσεις ελληνικών εταιριών όλων σχεδόν των 

τοµέων προς τις γειτονικές χώρες της βαλκανικής περιοχής. Οι πλειοψηφία των 

επενδύσεων αυτών οφείλονται: 

� Στην ευκαιρία της µείωσης του κόστους παραγωγής των βιοµηχανιών και 

βιοτεχνιών (κυρίως των κλωστοϋφαντουργείων, των βαριών βιοµηχανιών 

και γενικότερα των επιχειρήσεων που είναι έντασης εργασίας). Ιδίως η 

Βουλγαρία, η Αλβανία και τα Σκόπια προσφέρουν αρκετά χαµηλό εργατικό 

κόστος σε αυτόν τον τοµέα. 

� Στο χαµηλό κόστος ανειδίκευτης εργασίας για την παραγωγή φασόν, κάτι 

στο οποίο ειδικεύεται η Ελλάδα (και συγκεκριµένα η Βόρεια Ελλάδα). 

� Στην πολιτική του ‘ακολουθήστε τον πελάτη’ (follow the customer) που 

εφαρµόζουν οι ελληνικές τράπεζες, ανοίγοντας υποκαταστήµατα στις χώρες 

που µετακινούνται και συναλλάσσονται οι κυριότεροι πελάτες τους. Όπως 

είναι φυσικό, η µεταφορά ενός τµήµατος ή µιας ολόκληρης επιχείρησης σε 

µια γειτονική χώρα θα αναγκάσει το οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 

εφόσον είναι εφικτό και κερδοφόρο και προκειµένου να βρίσκεται σε άµεση 

επαφή µαζί της, να προβεί σε ανάλογες επεκτατικές ενέργειες.  

� Στην ύπαρξη ευνοϊκών εµπορικών συµφωνιών µεταξύ της Βουλγαρίας και 

των άλλων κοντινών χωρών (φορολογικές απαλλαγές, έλλειψη 

ποσοστώσεων και δασµολογίων). 

� Στην έλλειψη τοπικού ανταγωνισµού στις βαλκανικές ενδοχώρες, µιας και οι 

οικονοµίες αυτές δεν έχουν ακόµα τουλάχιστον, φτάσει στα ελληνικά, πόσο 

µάλλον, στα δυτικοευρωπαϊκά δεδοµένα. 

� Στο γεγονός ότι, ακριβώς λόγω αυτού του ‘χαµηλού’ επιπέδου των 

οικονοµιών αυτών, δεν απαιτούν την λεπτοµερή έρευνα αγοράς που 

απαιτούν άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες. Αυτό είναι γενικό αποτέλεσµα της 

κατάρρευσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων, οι χώρες των οποίων είναι 

τώρα πρόσφορο έδαφος για γρήγορο και εύκολο κέρδος. 
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� Στην εξοικείωση των Ελλήνων επιχειρηµατιών µε τη γραφειοκρατία, τον 

υψηλό επιχειρηµατικό κίνδυνο, τη διαφθορά και τη δωροδοκία, που είναι 

έντονα χαρακτηριστικά των βαλκανικών οικονοµιών και αποτελούν 

αποθαρρυντικά στοιχεία για τους δυτικούς επενδυτές. 

� Στο γεγονός ότι οι βαλκανικές χώρες µπορούν να αποτελέσουν µια 

εξαγωγική βάση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της διευκόλυνσης που 

προσφέρει η γεωγραφική εγγύτητα και το χαµηλό κόστος των µέσων 

µεταφοράς. 

� Στην έναρξη των άµεσων ιδιωτικοποιήσεων πολλών πρώην δηµόσιων 

εταιριών που αποτελούν δέλεαρ για πολλές µεγάλες επιχειρήσεις, που 

θέλουν να αποκτήσουν ένα σηµαντικό µερίδιο αγοράς. Αυτή η συµµετοχή 

των ελληνικών εταιριών στη βαλκανική αγορά θα δώσει σηµαντικό 

προβάδισµα στο παγκόσµιο µερίδιο αγοράς σε σηµαντικούς τοµείς. 

� Στην ύπαρξη πολλών φορολογικών κινήτρων για ξένες επενδύσεις στα 

Βαλκάνια, κάτι που προβλέπεται από τους εκάστοτε νόµους, µε απώτερο 

σκοπό την καθιέρωση προγραµµάτων ξένων επενδύσεων. Ειδικότερα, το 

νότιο µέρος της Βουλγαρίας, λόγω της υψηλής ανεργίας, παρέχει σηµαντικά 

κίνητρα περιορισµένης φορολογίας προκειµένου οι ξένες επιχειρήσεις να 

επενδύσουν στην περιοχή. 

� Το γεγονός ότι πολλές ελληνικές εταιρίες είχαν πολλές και επιτυχείς 

εµπορικές επαφές µε τις βαλκανικές οικονοµίες πριν ακόµα τη διαδικασία 

µετάβασης. Η επιτυχία αυτών των σχέσεων ενθαρρύνουν συνεχώς τις 

ελληνικές εταιρίες να αναλάβουν νέα επενδυτικά προγράµµατα στη 

βαλκανική αγορά. 

 Οι χώρες της βαλκανικής περιοχής βρισκόταν, και συνεχίζουν να 

βρίσκονται, στις τελευταίες θέσεις οικονοµικής ανάπτυξης και απορρόφησης 

κεφαλαίων από άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στα 

εξής8: 

� Στην οικονοµική εξάρτηση των χωρών του πρώην ανατολικού µπλοκ από τη 

Σοβιετική Ένωση, µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τη Βουλγαρία. 

                                                
8  Μπιτζένης Α. (2003) Η δυναµική των βαλκανικών αγορών & η µετάβαση των χωρών της 

ανατολικής Ευρώπης στην οικονοµία της αγοράς, Τόµος Β, σελ. 50 κ.ε. 
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� Στο µεγάλο εξωτερικό χρέος των χωρών στα πρώτα κυρίως χρόνια της 

αποδέσµευσής τους από την ΕΣΣ∆ (δηλαδή, από το 1989 και µετά). 

� Στα χαµηλά συναλλαγµατικά αποθέµατα τα οποία δεν κατάφεραν να 

βοηθήσουν στην ανατίµηση των εθνικών νοµισµάτων κι έτσι οδηγήθηκαν οι 

χώρες σε αύξηση του πληθωρισµού, οδηγώντας σε οικονοµική εξαθλίωση 

των πολιτών λόγω της υποβάθµισης της αγοραστικής τους δύναµης. 

� Στο µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στη συνεχή 

διόγκωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου (οι συναλλαγές σε  

υλικά αγαθά, όχι και υπηρεσίες, των εν λόγω χωρών µε άλλες χώρες στην 

καθορισµένη χρονική περίοδο). 

� Στο γεγονός ότι η Γιουγκοσλαβία βρίσκεται ακόµα υπό το εµπάργκο των 

Ηνωµένων Εθνών, κάτι που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τις εξαγωγές 

προϊόντων της βαλκανικής περιοχής προς τη ∆υτική Ευρώπη. 

� Στο γεγονός ότι, οι βαλκανικές χώρες στην προσπάθειά τους να βγουν από 

το οικονοµικό αδιέξοδο που τους κληροδότησε το πρώην κοµµουνιστικό 

καθεστώς, αναγκάστηκαν να επαναδανειστούν µεγάλα ποσά από ξένες 

εµπορικές τράπεζες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την συνεχή υποτίµηση του 

εθνικού τους νοµίσµατος. 

� Στην ύπαρξη της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, της πολιτικής αστάθειας 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της ύπαρξης των µονοπωλίων, του 

χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος και του χαµηλού επιπέδου αγοραστικής 

δύναµης. 

 Η ελληνική παρουσία στην αγορά των Βαλκανίων είναι αρκετά σηµαντική. 

Σηµαντικές εταιρίες όπως η ΟΤΕ/Cosmote, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η 

Vodafone/Panafon, η Coca Cola 3E, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ∆έλτα, η Τιτάν και 

η EFG Eurobank, που είναι σηµαντικό µέρος του δείγµατος της παρούσας 

διατριβής, αποτελούν τους κυρίαρχους επενδυτές στις χώρες αυτές. Ο παρακάτω 

πίνακας, 2.3.α αναφέρει ενδεικτικές πληροφορίες των επενδύσεων των εταιριών 

αυτών: 
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Πίνακας 2.3.α: Ενδεικτικές επενδυτικές δραστηριότητες ελληνικών εταιριών 

 

 

Μία πρωτοπόρος εταιρία οποιασδήποτε εθνικότητας έχει συγκριτικά, τρία 

πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων εταιριών όταν κάνει µια άµεση επένδυση σε µία 

από τις οικονοµίες µετάβασης που πρόκειται να εισέλθει στην ΕΕ. Συγκεκριµένα, 

µπορεί να επωφεληθεί λόγω: α) της τεχνολογικής πρωτοπορίας, β) της προαγοράς 

των σπάνιων πηγών ενέργειας, και γ) της δηµιουργίας τεχνητών ή οικονοµικών 

εµποδίων για τις νεοεισερχόµενες εταιρίες από το εξωτερικό. 

Στο αρχικό στάδιο µιας ξένης άµεσης επένδυσης (στα πρώτα 3 χρόνια), η 

εταιρία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει σηµαντικό προβάδισµα στην παραγωγή 

και στην επεξεργασία του προϊόντος της µε το να επενδύσει στην έρευνα και 

εξέλιξη. Εκτός αυτού, είναι σε θέση να επενδύσει πρώτη σε διάφορους τοµείς, 

όπως σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, στις διανοµές, ακόµα και στο ανθρώπινο 

δυναµικό. Ακριβώς επειδή στην αρχική περίοδο η εταιρία δεν θα έχει έντονο 

Εταιρία 
Χώρα 

επένδυσης 
Εταιρία-

συνεργάτης 
Σκοπός 

επένδυσης 
Ποσό 

επένδυσης 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

ΟΤΕ/Cosmote Βουλγαρία GLOBUL 
15χρονη 

συνεργασία 
$135 εκατ. 100% 

ΟΤΕ Ρουµανία RomTelecom Τηλεφωνία $ 675 εκατ. 35% 

ΟΤΕ Γιουγκοσλαβία Telecom Serbia Τηλεφωνία $ 350 εκατ. 20% 

Coca Cola 3E FYROM 
Balkanbrew 
Holding, AD 
Pivara Skopje 

Εµφιάλωση $ 35 εκατ. 100%, 51% 

Coca Cola 3E Βουλγαρία 
Brewingvest, 
Softbul Invest 

Ltd 
Εµφιάλωση $ 78 εκατ. 100%, 80% 

Εθνική 
Τράπεζα 
Ελλάδας 

FYROM 
Stopanska 

Banka 
Τράπεζα $ 58,6 εκατ. 65% 

Εθνική 
Τράπεζα 
Ελλάδας 

Βουλγαρία 
United 

Bulgarian Bank 
Τράπεζα $ 279 εκατ. 90% 

Eurobank Βουλγαρία 
Postenska 

Banka ALICO 
Inc. 

Τράπεζα $ 24,08 εκατ. 78% 

Ελληνικά 
Πετρέλαια 

FYROM Okta relnery Πετροχηµικά $ 32 εκατ. 54% 

Delta 
International 

Holdings 
Ρουµανία Danone Τρόφιµα $ 25 εκατ. 65,6% 
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ανταγωνισµό, τα κόστη επίτευξης των παραπάνω στόχων θα είναι ιδιαίτερα 

χαµηλά. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις οικονοµίες µετάβασης, είναι πολύ πιθανόν 

µε το πέρασµα του χρόνου τα νοµικά πλαίσια να γίνουν πιο ευέλικτα και 

προσβάσιµα από ξένους επενδυτές, µε αποτέλεσµα µια συρροή επενδύσεων. Μία 

µικροµεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, για παράδειγµα, η οποία δεν κατέχει καµία 

σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά, θα µπορούσε εύκολα να αποκτήσει µια 

κυρίαρχη θέση στην αγορά µιας από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.  

Επιχειρηµατικά µιλώντας, για να θεωρηθεί µια εταιρία ως πρωτοπόρος, θα 

πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και µια συγκεκριµένη ευκαιρία στην 

αγορά που επενδύει. Η αναγνώριση µιας τέτοιου είδους ευκαιρίας εξαρτάται από 

την ικανότητα πρόβλεψης και αντικειµενικής ανάλυσης των ρίσκων από πλευράς 

επενδυτή, τις υπάρχουσες οικονοµικές πηγές, και φυσικά, από την ύπαρξη 

αξιόλογων ανταγωνιστών. Εάν ο σκοπός της πρωτοπόρου εταιρίας είναι να 

διαφοροποιηθεί από την παγκόσµια επιχειρηµατική τάση και να µειώσει το ρίσκο 

και τους κινδύνους λειτουργίας της, τότε η ξένη άµεση επένδυση σε µια υψηλού 

κινδύνου οικονοµία µετάβασης δεν συνιστάται. Το ίδιο ισχύει εάν η εταιρία 

επιθυµεί να δηµιουργήσει τεχνητά βραχυχρόνια κέρδη. Αντιθέτως, εάν οι κύριοι 

στόχοι της εταιρίας είναι να δηµιουργήσει µια νέα και σταθερή θέση στην προς-

επένδυση αγορά και να αναπτύξει τοπικές µικρο-αγορές καλύπτοντας έτσι το κενό 

που υπάρχει εκεί (market niche) µε µακροχρόνιες προβλέψεις, τότε η ξένη άµεση 

επένδυση είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχει τους στόχους αυτούς. 

  Συµπεραίνοντας λοιπόν, η άµεση επένδυση σε µια οικονοµία µετάβασης 

µόνο και µόνο για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος θα λειτουργήσει 

αντίθετα από το πώς θα το περίµενε η εταιρία. Οι αποφάσεις για µία ξένη άµεση 

επένδυση θα πρέπει να λαµβάνονται σε σχέση µε τις στρατηγικές βλέψεις της 

εταιρίας (όπως, για παράδειγµα, µια εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή ή ακόµα και 

στην παγκόσµια οικονοµική κοινότητα), µε τις λειτουργικές και παραγωγικές 

δυνατότητές της και µε τα ήδη υπάρχοντα πλεονεκτήµατα της εγχώριας αγοράς. 

Εκτός αυτού, σηµαντική είναι και η επιρροή της κυβερνητικής πολιτικής για τις 

ξένες άµεσες επενδύσεις.9  

                                                
9 Για παράδειγµα, παρά την εφαρµογή των αρχών της ελεύθερης αγοράς στη Ρωσία, η κυβέρνηση 
της χώρας ενθαρρύνει τις πρωτοπόρες εταιρίες να αναλάβουν επενδυτική δράση. 
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2.4 Ελληνικές τράπεζες: Η εξάπλωσή τους στα Βαλκάνια 

 

 Μέσα στους 10 πρώτους µήνες του 2006, οι µισές από τις εξαγορές 

τραπεζών στον βαλκανικό χώρο πραγµατοποιήθηκαν από ελληνικές τράπεζες, ενώ 

στα τρία τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί 32 εξαγορές µετοχικών πακέτων 

σε τράπεζες της περιοχής, εκ των οποίων οι 13 από ελληνικές τράπεζες10. Μεγάλο 

κίνητρο, όχι µόνο για τις τράπεζες, αποτελεί το γεγονός ότι οι φορολογικοί 

συντελεστές µειώνονται συνεχώς, µε αποτέλεσµα οι επενδύσεις στην περιοχή 

αυτή, όχι µόνο να αποδίδουν άµεσα, αλλά και να δηµιουργούν φορολογικό 

πλεονέκτηµα. Με την ένταξή της στην ΕΕ, η Βουλγαρία δεσµεύεται να µειώσει τη 

φορολογία των επενδύσεων στο 10%, ενώ παρόµοια πολιτική θα ακολουθήσει και 

η Ρουµανία. 

 Ο ανταγωνισµός στο χώρο των τραπεζών, λόγω συνεργιών και οικονοµιών 

κλίµακας οξύνεται χρόνο µε το χρόνο και καθιστά την εξάπλωση και την 

απόκτηση µεγαλύτερου µεγέθους της αγοράς αναγκαία προϋπόθεση για 

κερδοφόρα επιβίωση και προστασία των συµφερόντων των µετόχων της κάθε 

τράπεζας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η ισχυρή παρουσία των ελληνικών 

τραπεζών στις αναδυόµενες αγορές των Βαλκανίων είναι σηµαντική αιτία για τις 

µεγάλες, συγκριτικά, κεφαλαιοποιήσεις που έχουν σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 

και αµερικάνικές.  

 Γενικότερα, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν, επιτυχώς προς το παρόν, να 

διευρύνουν τα µερίδια αγοράς τους κατά: 26% στα Σκόπια, 20% στη Βουλγαρία, 

17% στην Αλβανία, 12% στη Ρουµανία και 11% στη Σερβία. Συγκεκριµένα, για τα 

κέρδη της Εθνική Τράπεζας Ελλάδος, στο α’ τρίµηνο του 2007 παρουσίασαν µία 

θεαµατική αύξηση της τάξης του 54%, φθάνοντας στα 380-390 εκατοµµύρια ευρώ, 

από την οποία περίπου τα 100 εκατοµµύρια προέρχονται από τα αποτελέσµατα της 

εξαγοράς της τουρκικής Finansbank. 

Μία µικρής σηµασίας ‘δυσκολία’ βρίσκεται στον καθορισµό της ευρύτερης 

περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς γίνεται όλο και δυσκολότερο να 

οριστεί γεωγραφικά, µιας και µέρος της τραπεζικής επέλασης µεταφέρεται και σε 

χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Ουκρανία, ακόµα και η Ρωσία. 

                                                
10 Το γεγονός αυτό οδηγεί στην επισήµανση του περιβόητου πλέον ‘βαλκανικού τόξου’, το οποίο 
αποτελείται πάνω από 1.000 καταστήµατα ελληνικών τραπεζών. 
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Αναπόφευκτα, αυτή η οριοθέτηση έχει δηµιουργήσει δύο γεωγραφικά µέρη, τα 

οποία αναµένεται να παρουσιάσουν διαφόρων ειδών ιδιαιτερότητες στο µέλλον. 

  

2.5  Νοµικό πλαίσιο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 

2.5.1  Νοµοθετικές ρυθµίσεις και νοµοθετικά όργανα 

 

Η ευρωπαϊκή αγορά προστατεύεται από την νοµοθεσία που εµποδίζει 

οποιουδήποτε είδους συνεργασία µεταξύ εταιριών εάν απειλείται ο θεµιτός 

ανταγωνισµός. Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετίζονται περισσότερο µε την 

ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Ο έλεγχος των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο συµφωνήθηκε στο τέλος του 1989 µε την Νοµοθεσία 

Συγχωνεύσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Communities Merger 

Regulation). Εφαρµόστηκε τον αµέσως επόµενο χρόνο. Εκτός από τις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις εταιριών εντός της ΕΕ, αφορά και εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

εκτός της ΕΕ αλλά εµπορεύονται σε χώρες εντός της ΕΕ.  

Στο άρθρο 2 της νοµοθεσίας αναφέρεται ρητά ότι κάθε είδους 

συγκέντρωσης εταιριών (συγχώνευση ή εξαγορά) που δηµιουργεί ή δυναµώνει µία 

κυριαρχική θέση στην αγορά και η οποία περιορίζει τον ανταγωνισµό θα κηρυχθεί 

ασύµβατη µε την κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι το λεγόµενο ‘Τεστ 

κυριαρχίας’ (Dominance Test). Η αντίστοιχη νοµοθεσία στις ΗΠΑ απαγορεύει 

οποιαδήποτε συγχώνευση ή εξαγορά της οποίας το αποτέλεσµα απειλεί τον 

ανταγωνισµό ή δηµιουργεί µονοπώλιο. Ο στόχος της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είναι 

η οµαλή ενοποίηση και ολοκλήρωση των επί µέρους κοινοτικών αγορών, κάτι το 

οποίο ακόµα δεν πέτυχε ύστερα από την εισαγωγή του ευρώ.  

Ένα σηµαντικό κοινοτικό νοµοθετικό όργανο της ΕΕ είναι η Γενική 

∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (το Directorate General Competition ή DG Comp), το 

οποίο έχει την ευθύνη να επιβάλλει  οποιουδήποτε είδους ανταγωνιστική πολιτική, 

και προεδρεύεται από έναν πολιτικό Ευρωπαίο επίτροπο. Ένα ξεχωριστό 

παράρτηµα µέσα στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού είναι το τµήµα που 

εξειδικεύεται στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, το Mergers Task Force (ΜΤF) ή 

Οµάδα Εφαρµογών Συγχώνευσης, του οποίου η αρµοδιότητα είναι να εξετάζει 

οποιουδήποτε είδους συγχώνευσης ή εξαγοράς. Το ΜΤF έχει αποκτήσει πολύ 
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µεγάλη εµπειρία λόγω του µεγάλου όγκου των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μια 

σηµαντική διαφορά της ΕΕ µε τις ΗΠΑ είναι ότι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων 

και εξαγορών στις ΗΠΑ επεµβαίνει ανατρεπτικά το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 

αναζητώντας στοιχεία και αποδείξεις για την συγχώνευση ή εξαγορά.  

Η οικονοµική ανάλυση από το MTF και την DG Comp χρησιµοποιείται 

όλο και περισσότερο ως ενηµέρωση και βοήθεια για ανταγωνιστικές αποφάσεις 

παγκοσµίως. Το γεγονός ότι 10 νέα κράτη-µέλη εισχώρησαν από τον Μάιο του 

2004 στην ΕΕ και άλλα 2 το 2007 συνεπάγεται και αυξηµένος όγκος εργασίας για 

τα προαναφερθέντα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Οι περισσότερες περιπτώσεις 

αφορούν οικονοµική βοήθεια, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις συγχωνεύσεων σε 

διεθνείς γεωγραφικά αγορές έως ότου ενσωµατωθούν οικονοµικά πλήρως οι νέες 

χώρες11. 

 Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τις εξαγορές µπήκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

του 2002. Μια σηµαντική αλλαγή που έφερε είναι το δικαίωµα που δίνει σε 

εταιρίες να λάβουν αµυντικά µέτρα σε περίπτωση επιθετικής εξαγοράς. Πιο 

συγκεκριµένα, µια εταιρία προς εξαγορά µπορεί να αναζητήσει κι άλλες καλύτερες 

προσφορές από άλλες εταιρίες. Στην Γερµανία οι εταιρίες προτιµούν τις 

ενδοχώριες εξαγορές και συγχωνεύσεις από τις διεθνείς12. 

 

2.5.2 Ευρωπαϊκό Νοµικό Πλαίσιο - Επίσηµος Κανονισµός της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθµ. 802/2004) 

 

Βασική προϋπόθεση για την προσχώρηση νέων κρατών-µελών στην ΕΕ 

είναι να υιοθετήσουν όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισµούς της ΕΕ, οι 

οποίοι συνοψίζονται ως εξής: 

Κριτήρια προσχώρησης 

Ήδη από τον Ιούνιο του 1993 στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ καταρτίστηκε ένας 

σύντοµος κατάλογος κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες χώρες. 

Κατά τη στιγµή της προσχώρησής τους, τα νέα µέλη οφείλουν να έχουν τα εξής: 

                                                
11 Lyons B. R. (2004) Reform of European Merger Policy. Review of International Economics, 
12(2), p. 246-26. 
12 Schmid F. A., Mark W. (2002) Mergers and Acquisitions in Germany. Federal Reserve Bank of 

St. Louis, Working paper 2002-027A. 
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• Σταθερούς θεσµούς που να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των µειονοτήτων. 

• Μια λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, η οποία να µπορεί να αντιµετωπίσει 

τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της 

Ένωσης. 

• Την ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους, µεταξύ των οποίων 

συµπεριλαµβάνεται και η υποστήριξη των στόχων της Ένωσης. Τα νέα µέλη 

πρέπει να διαθέτουν δηµόσιες υπηρεσίες ικανές να εφαρµόζουν και να 

διαχειρίζονται στην πράξη τη νοµοθεσία της ΕΕ. 

Στις 7 Απριλίου του 2004 εκδόθηκε στη δηµοσιότητα στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ανανεωµένος Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 

802/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των εταιρικών 

συγκεντρώσεων (όπως είναι οι συγχωνεύσεις, εξαγορές ή άλλου είδους παρόµοιες 

εταιρικές ενώσεις). Ο Κανονισµός αυτός αναφέρει λεπτοµερώς όλες τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν ώστε να είναι µια συγκέντρωση εταιριών 

νόµιµη.  

Το ποιος πρέπει να προβεί σε κοινοποίηση είναι ξεκάθαρο σύµφωνα µε τον 

νόµο: ‘Σε περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισµού συγκεντρώσεων ΕΚ ή απόκτησης κοινού ελέγχου σε 

µια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισµού συγκεντρώσεων, η κοινοποίηση συµπληρώνεται από κοινού από τα 

µέρη που µετέχουν στη συγχώνευση ή από τους αποκτώντες κοινό έλεγχο, 

ανάλογα µε την περίπτωση’ (σελ. 133/10). 

Όσον αφορά την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, το άρθρο 287 της 

συγκεκριµένης συνθήκης και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισµού 

συγκεντρώσεων απαγορεύουν στην ίδια την Επιτροπή, στα κράτη-µέλη και σε 

οποιουδήποτε είδους υπαλληλικό προσωπικό να µεταδώσει πληροφορίες σχετικά 

µε τις συγκεντρώσεις εταιριών, µε την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελµατικό 

απόρρητο. 

Η προθεσµία υποβολής των εγγράφων κοινοποιήσεων ξεκινά την επόµενη 

εργάσιµη µέρα µετά το γεγονός. ‘Προκειµένου να περιοριστούν ο χρόνος και τα 
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έξοδα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις διάφορες διαδικασίες ελέγχου 

των εταιρικών συγκεντρώσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ έχει καθιερώσει 

ένα σύστηµα ελέγχου των συγκεντρώσεων σύµφωνα µε το οποίο οι συγκεντρώσεις 

µε κοινοτική διάσταση (κατά κανόνα, εφόσον ανταποκρίνονται σε ορισµένα όρια 

κύκλου εργασιών), αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε µια ενιαία 

διαδικασία (αρχή του «ενιαίου ελέγχου»). Στην αρχική φάση, η Επιτροπή κατά 

κανόνα έχει 25 εργάσιµες µέρες για να αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη συγκέντρωση 

ή θα «κινήσει διαδικασία», δηλαδή αν θα προβεί σε εµπεριστατωµένη έρευνα.’ 

(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30/4/2004,  Παράρτηµα Ι, 1.1). 

Μετά την κοινοποίηση των απόψεων των εταιριών και των τρίτων µερών, η 

Επιτροπή λαµβάνει οριστική απόφαση µε την οποία είτε κυρώνει είτε επιβεβαιώνει 

την προσωρινή της απόφαση για την συγκέντρωση. Το επόµενο βήµα είναι να 

ληφθούν ορισµένες αποφάσεις επί της ουσίας της εταιρικής συγκέντρωσης. Έτσι, 

πριν ζητήσει τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής συγκεντρώσεων, καλεί σε 

ακρόαση τα µέρη της συγκέντρωσης απευθύνοντας σε αυτά εγγράφως τις αιτιάσεις 

της και στη συνέχεια τίθεται η προθεσµία στην οποία θα πρέπει τα ενδιαφερόµενα 

µέρη να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους. Στα άρθρα 15 και 16 αναφέρονται οι 

τρόποι διεξαγωγής των επίσηµων ακροάσεων, καθώς και των ακροάσεων τρίτων. 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι άκρως εµπιστευτικές (επαγγελµατικά 

απόρρητα).  

 Εκτός αυτού, θα πρέπει να αναφερθούν στην κοινοποίηση της 

συγκέντρωσης και οι αγορές προϊόντων που επηρεάζονται άµεσα ή ποιες είναι 

πιθανόν να επηρεαστούν στην πορεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τις 

εµπλεκόµενες εταιρίες στοιχεία, όπως είναι η πλήρης περιγραφή της 

συγκέντρωσης (π.χ. τον χαρακτήρα της συγκέντρωσης, τους τοµείς 

δραστηριότητας των κοινοποιούντων µερών, τους στρατηγικούς και οικονοµικούς 

λόγους της συγκέντρωσης, κτλ).  

Οι πληροφορίες που ζητούνται από την Επιτροπή όσον αφορά την φύση 

της συγκέντρωσης είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για µια 

σύντοµη επεξήγηση της χρηµατοοικονοµική διάρθρωσης της συγκέντρωσης, όπως 

και η ανάλυση των οικονοµικών κλάδων που µπορεί να επηρεάσει η συγκέντρωση. 

Εκτός βεβαία από την αξία της πράξης (εξαγορά ή συγχώνευση), πρέπει 
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απαραίτητα να κατατεθούν στοιχεία για τον παγκόσµιο κύκλο εργασιών, τον κύκλο 

εργασιών σε κοινοτικό επίπεδο και τον κύκλο εργασιών σε κάθε κράτος-µέλος. 

Στο τµήµα 6 του νόµου γίνεται ο ορισµός του πλαισίου στο οποίο θα πρέπει 

να γίνει η εκτίµηση της ισχύς της συγκέντρωσης. Άρα, οι εµπλεκόµενες εταιρίες θα 

πρέπει να υποβάλλουν λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε ‘σύνολο των προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να 

υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους 

και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, 

σε ορισµένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί µέρους προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό όµοια φυσικά ή τεχνικά 

χαρακτηριστικά µια είναι εναλλάξιµα. Μεταξύ των στοιχείων που επιτρέπουν τον 

προσδιορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντων είναι η ανάλυση των λόγων για τους 

οποίους περιλαµβάνονται στις αγορές αυτές ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ 

αποκλείονται άλλα µε βάση ανωτέρω ορισµό και λαµβάνοντας υπ’όψιν, για 

παράδειγµα, τη δυνατότητα υποκατάστασης, τους όρους ανταγωνισµού, τις τιµές, 

τη σταυροειδή ελαστικότητα της ζήτησης ή άλλα στοιχεία που είναι κρίσιµα για 

τον ορισµό των σχετικών αγορών προϊόντων (για παράδειγµα, δυνατότητα 

υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς)’ (τµήµα 6, παράγραφος 1, σελ. 

133/15). Στο ίδιο τµήµα του νόµου περιγράφεται η έννοια της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς και οι επηρεαζόµενες αγορές. 

Οι επηρεαζόµενες αγορές, τώρα, έχουν κάποια συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, τα οποία χωρίζονται ανάλογα µε τις οριζόντιες και τις κάθετες 

σχέσεις των εταιριών που εµπλέκονται στην συγκέντρωση. Οι οριζόντιες και οι 

κάθετες σχέσεις ορίζονται ως εξής: α) ‘Οριζόντια σχέση’ υπάρχει όταν δύο ή 

περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέντρωση ασκούν 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντων και η συγκέντρωση θα 

οδηγήσει σε συνδυασµένο µερίδιο αγοράς τουλάχιστον 15%. β) ‘Κάθετη σχέση’ 

υπάρχει εάν ένα ή περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στην συγκέντρωση 

ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε αγορά προϊόντων προηγούµενου ή 

επόµενου σταδίου αγοράς προϊόντων στην οποία δραστηριοποιείται άλλο µέρος 

που συµµετέχει στην συγκέντρωση, και οποιαδήποτε από τα ατοµικά ή 

συνδυασµένα µερίδια αγοράς τους σε οποιοδήποτε επίπεδο ανέρχεται τουλάχιστον 

σε 25%, ανεξάρτητα εάν υφίσταται σχέση πελάτη-προµηθευτή µεταξύ των µερών 
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που συµµετέχουν στη συγκέντρωση. Πληροφορίες πρέπει επίσης να δοθούν και για 

τους τρεις κύριους ανταγωνιστές της νέας εταιρίας. Εκτός από τις επηρεαζόµενες 

αγορές, οι εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση που 

οποιοδήποτε µέρος από αυτές έχει µερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25% σε µία αγορά, 

σε περίπτωση που είναι δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά αυτή, και σε 

περίπτωση που ‘οποιοδήποτε µέρος δραστηριοποιείται σε γειτονική αγορά 

προϊόντων που συνδέεται στενά µε αγορά προϊόντων όπου δραστηριοποιείται άλλο 

µέρος της συγκέντρωσης, και τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των 

µερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές αυτές είναι τουλάχιστον 25%. Οι αγορές 

προϊόντων είναι στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι 

συµπληρωµατικά µεταξύ τους ή όταν ανήκουν σε φάσµα προϊόντων που 

αγοράζεται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση’ 

(τµήµα 6, παράγραφος IV, σελ 133/16).  

Γενικότερα, οι πληροφορίες που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τις επηρεαζόµενες αγορές έχουν να κάνουν µε τη διάρθρωση της προσφοράς 

και της ζήτησης στις αγορές αυτές, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την είσοδο 

επιχειρήσεων, την έρευνα και ανάπτυξη, τις συµφωνίες συνεργασίας και τις 

εµπορικές ενώσεις13. 

 

Απλοποιηµένη διαδικασία ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει µια συγκεκριµένη 

διαδικασία προκειµένου να καταστήσει περισσότερο εξειδικευµένο και 

αποτελεσµατικό τον κοινοτικό έλεγχο για τις συγκεντρώσεις εταιριών. Πριν 

ανακοινωθεί  µια συγκέντρωση εταιριών, γίνονται ορισµένες επαφές µεταξύ των 

κοινοποιούντων µερών και της Επιτροπής για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται όλες 

οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης. Αυτού του 

είδους η διαδικασία θεωρείται απλοποιηµένη, και εφαρµόζεται στις εξής 

περιπτώσεις: 

I. Όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν από κοινού τον 

έλεγχο µία κοινής επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινή επιχείρηση δεν 

έχει καθόλου ή έχει στοιχειώδεις τρέχουσες ή προβλεπόµενες δραστηριότητες 
                                                
13  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ. 802/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2004 για την 
εφαρµογή του κανονισµού του (ΕΚ) αριθµ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. 
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εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Τέτοιες περιπτώσεις 

συµβαίνουν όταν  

α) ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης που εισφέρεται είναι 

κάτω των €100 εκ. στο έδαφος του ΕΟΧ, και  

β) το σύνολο της αξίας του ενεργητικού που µεταβιβάζεται στην κοινή 

επιχείρηση είναι κάτω των €100 εκ. στο έδαφος του ΕΟΧ. 

II. Όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν τον αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο µια άλλης 

επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα µέρη που συµµετέχουν στη 

συγκέντρωση δεν ασκεί εµπορικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντος και 

γεωγραφική αγορά ή σε µια αγορά προϊόντος η οποία βρίσκεται σε προγενέστερο ή 

µεταγενέστερο στάδιο της αγοράς προϊόντος στην οποία ασκεί δραστηριότητες 

οποιοδήποτε άλλο από τα µέρη που συµµετέχουν στην συγκέντρωση. 

III. Όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν τον αποκλειστικό έλεγχο µια άλλης 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα, όταν: 

α) δύο ή περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στη 

συγκέντρωση ασκούν εµπορικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά προϊόντος 

και γεωγραφική αγορά (οριζόντιες σχέσεις), ή 

β) δύο ή περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στη 

συγκέντρωση ασκούν εµπορικές δραστηριότητες σε µια αγορά προϊόντος η 

οποία βρίσκεται σε προηγούµενο ή µεταγενέστερο στάδιο της αγοράς 

προϊόντος στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάποιο άλλο από τα µέρη που 

συµµετέχουν στην συγκέντρωση (κάθετες σχέσεις), υπό την προϋπόθεση ότι 

το συνδυαζόµενο µερίδιο αγοράς τους δεν είναι 15% ή περισσότερο για τις 

οριζόντιες σχέσεις και 25% ή περισσότερο για τις κάθετες σχέσεις. 

Η µέχρι τώρα εµπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δείξει ότι οι πράξεις 

συγκέντρωσης που εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν οδηγούν σε 

προβλήµατα από πλευράς διεθνούς ανταγωνισµού. Παρ’ όλ’ αυτά όµως, ορισµένα 

είδη συγκεντρώσεων είναι δυνατόν να αυξήσουν την ισχύ των µερών στην αγορά, 

για παράδειγµα µε τον συνδυασµό τεχνολογικών ή χρηµατοοικονοµικών όρων, 

ακόµα και αν οι επί µέρους επιχειρήσεις δεν λειτουργούν στην ίδια αγορά. Έτσι, η 

απλοποιηµένη διαδικασία αξιολόγησης που αναπτύχθηκε παραπάνω δεν 
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εφαρµόζεται σε συγκεντρώσεις στις οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις µε 

ετερογενείς δραστηριότητες, εφόσον ένα ή περισσότερα από τα µέρη κατέχει από 

µόνο του µερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25% σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος στην 

οποία δεν υφίσταται οριζόντια ή κάθετη σχέση µεταξύ των µερών. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις µπορεί να µην είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός του µεριδίου 

αγοράς των µερών, όταν τα µέρη δραστηριοποιούνται σε νέες ανεπτυγµένες 

αγορές. 

Εάν κάποιο κράτος-µέλος εκφράσει εµπεριστατωµένους φόβους σχετικά µε 

την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εντός τριών εβδοµάδων από την παραλαβή 

αντιγράφου της κοινοποίησης, ή κάποιο τρίτο µέρος εκφράσει ίδιου είδους 

ανησυχίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει διεξοδική απόφαση κι εφαρµόζονται οι 

προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 10 § 1 του κανονισµού για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων. Η έως τώρα εµπειρία έχει δείξει ότι οι επαφές µεταξύ των 

κοινοποιούντων µερών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χρήσιµη στον 

καθορισµό του ακριβή όγκου των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τις 

επιχειρήσεις. 

 

∆ηµοσίευση του γεγονότος της συγκέντρωσης  

Οι πληροφορίες της συγκέντρωσης δηµοσιεύονται τόσο στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στο Internet, και περιλαµβάνουν 

τα εξής: τις επωνυµίες των επιχειρήσεων που µετέχουν στην συγκέντρωση, τη 

φύση της συγκέντρωσης, τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς τοµείς και τις 

πληροφορίες βάσει των οποίων η συγκεκριµένη συγκέντρωση είναι δυνατό να 

επιλεγεί για την εφαρµογή της απλοποιηµένης διαδικασίας αντιµετώπισης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

∆ηµοσίευση τελικής συνοπτικής απόφασης  

Η απόφαση που προορίζεται για το κοινό δηµοσιεύεται για περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα στο Internet, ενώ για τα κράτη-µέλη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συνοπτική απόφαση περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε την κοινοποιούµενη συγκέντρωση και δήλωση ότι η 

συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, επειδή εµπίπτει σε µία 
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ή περισσότερες από τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση για τον 

έλεγχο απλοποιηµένης διαδικασίας. 

Όσον αφορά την παραπάνω απλοποιηµένη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των εταιρικών συγκεντρώσεων, υπάρχουν και ορισµένες κριτικές. Η 

κάθετη ενοποίηση προϋποθέτει την ένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων από 

διαφορετικούς κλάδους που έχουν σχέση πελάτη – προµηθευτή. Επειδή η αγορά 

των προµηθευτών έχει µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα µπορούσε να δώσει µεγαλύτερο ειδικό βάρος στον ανταγωνισµό που 

υπάρχει µεταξύ των προµηθευτών-εταιριών. Ένας άλλος παράγοντας που θα 

έπρεπε να επηρεάζει την διαδικασία ελέγχου είναι το τεχνολογικό επίπεδο των 

επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από την διαφοροποίηση των 

προϊόντων των εταιριών που πρόκειται να συγχωνευτούν, θα έπρεπε να λαµβάνει 

υπ’ όψιν και τη συγκεκριµένη παράµετρο της τεχνολογικής διαφοροποίησης14.  

Οι εξαγορές εισηγµένων εταιριών θα επηρεαστούν σηµαντικά από την 

αλλαγή της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τις υποχρεωτικές δηµόσιες προτάσεις και 

την υποχρεωτική εξαγορά µετοχών. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι υποχρεωτικό για την 

ελληνική κυβέρνηση, διότι θα πρέπει να ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε 

τυπικό νόµο. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα επηρεαστούν σηµαντικά, καθώς 

διευρύνει τις περιπτώσεις στις οποίες µια εταιρία θα υποχρεούται να υποβάλλει 

δηµόσια πρόταση εξαγοράς για το σύνολο των µετοχών µιας εισηγµένης εταιρίας. 

Πιο συγκεκριµένα: 

� Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που αποκτά άµεσα ή έµµεσα πάνω από το 

1/3 των δικαιωµάτων ψήφου σε µια εισηγµένη εταιρία, υποχρεώνεται να 

υποβάλλει δηµόσια πρόταση για την εξαγορά του 100% της εταιρίας αυτής 

µέσα σε διάστηµα 20 ηµερών. Το αντίστοιχο ποσοστό που ίσχυε πριν την 

οδηγία ήταν 50%. 

� Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο 

κατέχει ήδη περισσότερο από το 1/3 των δικαιωµάτων ψήφου, αλλά δεν 

υπερβαίνει το1/2 του συνόλου, και το οποίο αποκτάει µέσα σε 12 µήνες, 

άµεσα ή έµµεσα, µετοχές που αντιπροσωπεύουν έως και 3% του συνόλου 

των δικαιωµάτων ψήφου.  

                                                
14 

Hackner Jonas (2003) Vertical integration and Competition Policy. Journal of Regulatory 

Economics. 
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� Η τιµή στην οποία πρέπει να γίνει η δηµόσια πρόταση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερη: α) από το µέσο όρο της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της 

εξαγοραζόµενης εταιρίας του τελευταίου εξαµήνου πριν τη δηµόσια 

πρόταση, β) από την υψηλότερη τιµή κατά την οποία ο υποβάλλων τη 

δηµόσια πρόταση απέκτησε τις µετοχές της εξαγοραζόµενης εταιρίας κατά 

τους τελευταίους 12 µήνες πριν από την υποβολή της δηµόσιας πρότασης. 

� Ο εξαγοραστής είναι υποχρεωµένος να προτείνει το τίµηµα σε µετρητά ή 

σε µετοχές της εισηγµένης εταιρίας, µε σκοπό η εξαγοραζόµενη εταιρία να 

επιλέξει.  

� Εισάγεται για πρώτη φορά το δικαίωµα της υποχρεωτικής εξαγοράς 

µετοχών (squeeze-out rights). Εάν η εξαγοράστρια εταιρία αποκτήσει 

τουλάχιστον το 90% των δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρίας µέσω δηµόσιας 

πρότασης, έχει το δικαίωµα, εντός 6 µηνών, να απαιτήσει την παραχώρηση 

και των υπολοίπων µετοχών σε τίµηµα τουλάχιστον ίσο µε αυτό της 

δηµόσιας πρότασης. 

 

2.5.3  Ελληνικό νοµικό πλαίσιο περί συγχωνεύσεων και εξαγορών 

εταιριών 

 

Η Ελληνική νοµοθεσία, µε τον όρο ‘συγκέντρωση’ ή ‘συγχώνευση’ εννοεί 

την νοµική ένωση δύο ή περισσοτέρων εταιριών σε µία, µε σύµβαση. Οι 

περιουσίες των εταιριών αυτών ενώνονται χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση. ‘Η 

συγχώνευση των εταιριών έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα τόσο για την ιδιωτική 

οικονοµία των µελών όσο και για την εθνική οικονοµία, γιατί οι µεγάλες 

επιχειρήσεις είναι βιώσιµες και µπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό των 

αλλοδαπών εταιριών. Με σκοπό να ενθαρρύνει τις συγχωνεύσεις, ο νοµοθέτης 

προέβλεψε και την παροχή φορολογικών κινήτρων (ν.δ. 1297/72) για τη 

συγχώνευση ή µετατροπή επιχειρήσεων για τη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών 

µονάδων.’(Εµπορικό ∆ίκαιο, Κεφ. ΙΙ-Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιριών). Οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

1) Στις κατά κυριολεξία συγχωνεύσεις, όπου αποφεύγονται οι δαπάνες και η 

απώλεια χρόνου σε πολύπλοκες διαδικασίες, δεν χρειάζεται η συµφωνία όλων των 

µετόχων, δεν χρειάζεται εκκαθάριση και δεν υπάρχει κίνδυνος να διαλυθεί η 
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εταιρική επιχείρηση. Οι κατά κυριολεξία συγχωνεύσεις χωρίζονται σε α) Με 

απορρόφηση, και β) Με σύσταση νέας εταιρίας.  

2) Στις καταχρηστικές, όπου υπάρχει εκεί η λύση και εκκαθάριση των 

εταιριών που πρόκειται να συγχωνευτούν. Στην νοµοθεσία αναφέρονται µε 

λεπτοµέρεια ο τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγχώνευσης και οι τρόποι 

προστασίας των συµφερόντων των τρίτων και των µετόχων.  

 ‘Με τη συγχώνευση ανωνύµων εταιριών µε απορρόφηση, µια ή 

περισσότερες εταιρίες, οι απορροφούµενες, λύονται και χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, µεταβιβάζουν την περιουσία τους ως σύνολο (ενεργητικό και 

παθητικό) σε µια άλλη εταιρία, την απορροφούσα. Οι µέτοχοι των 

απορροφούµενων εταιριών, οι οποίες εξαφανίζονται, γίνονται µέτοχοι της 

απορροφούσας, που συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό πραγµατοποιείται µε την παροχή 

σε αυτούς µετοχών, που εκδίδει η απορροφούσα έναντι της περιουσίας, που έλαβε 

από την κάθε απορροφούµενη εταιρία’ (άρθρο 68§2). 

 Η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση πρέπει να ακολουθήσει 

κάποια συγκεκριµένα βήµατα. Καταρχήν, το διοικητικό συµβούλιο κάθε εταιρίας 

που συµµετέχει στην συγκέντρωση πρέπει να συντάξει το σχέδιο σύµβασης της 

συγχώνευσης, το οποίο δικαιολογείται από µία έκθεση όσον αφορά τα νοµικά και 

οικονοµικά ζητήµατα. Στο σχέδιο σύµβασης πρέπει υποχρεωτικά τα στοιχεία που 

θα µεταφερθούν από την µία εταιρία στην άλλη, οι όροι παράδοσης των µετοχών, 

λεπτοµέρειες για το µέρισµα και κυρίως η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της 

κάθε εµπλεκόµενης εταιρίας. Στη συνέχεια, η επιτροπή εµπειρογνωµόνων που 

ορίζεται από συγκεκριµένο άρθρο (άρθρο 9), υποβάλλει και η ίδια έκθεση όπου 

αναλύει και εκτιµάει τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών. Επίσης, εκτιµά τη 

δίκαιη και λογική ανταλλαγή των µετοχών. Η γενικές συνελεύσεις των µετόχων 

όλων των εταιριών που λαµβάνουν µέρος στην συγκέντρωση είναι υποχρεωµένες 

να εγκρίνουν το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης. Μετά από αυτό το βήµα, 

πραγµατοποιείται η σύµβαση µε την περιβολή συµβολαιογραφικού εγγράφου και 

διατυπώνονται δηµόσια η διοικητική έγκριση µαζί µε τις αποφάσεις των γενικών 

συνελεύσεων και την σύµβαση της συγχώνευσης. Τέλος, η απορροφούσα εταιρία 

προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου της ώστε να εκδώσει νέες µετοχές. ‘Η 

µεταβίβαση των περιουσιών των απορροφούµενων εταιριών γίνεται οιονεί 



 91 

καθολική διαδοχή και η απορροφούσα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς 

καµία διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους’ (άρθρο 75§1α). 

Η νοµοθεσία λαµβάνει ειδικά µέτρα για την προστασία των συµφερόντων 

τρίτων και των µετόχων. Έτσι, επιτάσσει τη δηµοσίευση περίληψης του σχεδίου 

της σύµβασης συγχώνευσης σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα. Εάν 

υπάρχουν στις εµπλεκόµενες εταιρίες κάτοχοι άλλων τίτλων πέρα από αυτών των 

εταιριών, η απορροφούσα εταιρία είναι υποχρεωµένη να τους παραχωρήσει 

δικαιώµατα τουλάχιστον ισοδύναµα µε εκείνα που είχαν στις απορροφούµενες 

εταιρίες. 

 Όσον αφορά τώρα την εξαγορά µια ΑΕ, οι µέτοχοι της εξαγοραζόµενης 

εταιρίας αποκλείονται από την εξαγοράζουσα, γιατί καταβάλλονται σε αυτούς 

χρήµατα έναντι της απώλειας της εταιρικής τους συµµετοχής.  

Επισηµαίνεται ότι τόσο η εθνική όσο και η κοινοτική νοµοθεσία προωθούν 

τις συγκεντρώσεις εταιριών, είτε µε εξαγορά είτε µε συγχώνευση, µε απώτερο 

σκοπό τη δηµιουργία ανταγωνιστικών σχηµάτων µέσω διαφόρων κινήτρων, 

ορισµένα από τα οποία είναι τα εξής: 

α) Λογιστικά κίνητρα, δηλαδή η εκτίµηση εκ νέου των περιουσιακών 

στοιχείων της συνδυαζόµενης εταιρίας µετά την ενοποίηση του ενεργητικού και 

παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, η µεταφορά των διαφόρων πράξεων που 

έγιναν στους ισολογισµούς των εξαγοραζόµενων εταιριών µέχρι την ολοκλήρωση 

της συγκέντρωσης στα βιβλία της εξαγοράστριας/απορροφώσας  εταιρίας. 

β) Νοµικά κίνητρα. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η 

εξαγοραζόµενη εταιρία υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της 

εξαγοράστριας/απορροφώσας ως καθολικός διάδοχος, χωρίς να χρειάζεται η επί 

µέρους µεταβίβαση κάθε δικαιώµατος και υποχρέωσης από την 

εξαγοραζόµενη/απορροφώµενη στην εξαγοράστρια/απορροφώσα εταιρία. 

γ) Φορολογικά κίνητρα, διότι κάθε πράξη ή συµφωνία που αφορά την 

εισφορά ή την µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε 

εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος που απαιτείται για µία συγχώνευση, 

απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωµα υπέρ του 

∆ηµοσίου. Εκτός αυτού, ο Ν.2992/2002 προβλέπει ότι τα κέρδη που προκύπτουν 

από τον πρώτο - µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης - ισολογισµό, 

φορολογούνται  µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης 
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συντελεστή φορολογίας, µειωµένο, όµως, κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες. Όσον 

αφορά τα κέρδη που προκύπτουν από τον δεύτερο ισολογισµό, η αντίστοιχη 

µείωση είναι πέντε ποσοστιαίες µονάδες. 

 

2.5.4  Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα    

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που διενεργούνται από την 1/1/2004 και 

µετά από εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες, γνωστοποιούνται στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, και ιδιαίτερα του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου, έχει σκοπό την αυξηµένη διαφάνεια σχετικά µε το θέµα 

των συγχωνεύσεων κι εξαγορών, γεγονός το οποίo προσδίδει στην αγορά την 

ευκαιρία καλύτερης κατανόησης του αντικειµένου και της λογικής της εν λόγω 

συναλλαγής, καθώς και των προσδοκιών των εκάστοτε διοικήσεων σχετικά µε τη 

συναλλαγή. 

 Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ έχει ως συνέπεια τις ακόλουθες σηµαντικές 

αλλαγές: 

� Την κατάργηση της µεθόδου συνένωσης συµφερόντων, δηλαδή σε όλες τις 

επιχειρηµατικές συγκεντρώσεις θα πρέπει πλέον να είναι αναγνωρίσιµος ο 

αγοραστής και η επιχειρηµατική συγκέντρωση να καταγράφεται ως  

εξαγορά. 

� Την ξεχωριστή αναγνώριση και αποτίµηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων της εξαγορασθείσας εταιρίας (π.χ. εµπορικά σήµατα, 

πελατολόγιο, άδειες, κτλ) 

� Την αποτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας 

εταιρίας στη δίκαιη αξία τους. 

� Η υπεραξία της εταιρίας υπολογίζεται πλέον ως η διαφορά µεταξύ της 

δίκαιης αξίας του τιµήµατος της εξαγοράς και της δίκαιης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, συµπεριλαµβανοµένων των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 
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� Την κατάργηση της πρακτικής απόσβεσης και της άµεσης διαγραφής της 

υπεραξίας. Η υπεραξία πλέον υπόκειται µόνο σε ετήσιο έλεγχο 

αποµείωσης. 

� Τη δηµοσίευση λεπτοµερών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις (στο 

Προσάρτηµα), σχετικά µε τις εξαγορές, τους λόγους για την προκύπτουσα 

υπεραξία και ελέγχους αποµείωσης. 

� Η κάθε µητρική εταιρία πρέπει να ενοποιεί στις οικονοµικές της 

καταστάσεις όλες τις εταιρίες στις ασκεί έλεγχο ή δεσπόζουσα επιρροή. 

Συνεπώς, παύει να ισχύει η µη ενοποίηση εταιριών λόγω µη συναφούς 

αντικειµένου. 

 

Έτσι, όµως, η πρόβλεψη των αποτελεσµάτων θα είναι σαφώς δυσκολότερη.   

Η κατάργηση της απόσβεσης της υπεραξίας ενδέχεται, βραχυπρόθεσµα, να 

επηρεάσει θετικά τα αποτελέσµατα, ενώ η αναγνώριση καινούριων άυλων 

στοιχείων θα αυξήσει τις αποσβέσεις. Από την άλλη, η κατάργηση της αρνητικής 

υπεραξίας αυξάνει τον κίνδυνο µελλοντικής ξαφνικής αποµείωσης. Ως εκ τούτου, 

οι εταιρίες θα υπόκεινται σε αυξηµένα έξοδα και όγκο εργασίας προκειµένου να 

εκτιµήσουν τη δίκαιη αξία του τιµήµατος, των ασώµατων και ενσώµατων υλικών 

στοιχείων του ενεργητικού που αποκτώνται, καθώς και των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνονται. Φυσικά, δεν αναφέραµε το αυξηµένο κόστος προετοιµασίας των 

πληροφοριών που θα πρέπει να δηµοσιευθούν. 

 

2.5.5 Η διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιριών 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 

 

Στην αγορά του Χρηµατιστηρίου, το αποτέλεσµα µιας οποιαδήποτε 

επίσηµης προσφοράς για εξαγορά ή πρόταση συγχώνευσης µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων εταιριών µία από τις οποίες είναι εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο, 

εξαρτάται από την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών της 

εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόµενης εταιρίας. Για να υπάρχει διαφάνεια κατά 

την φάση της διαπραγµάτευσης, οι κανονισµοί του ΧΑΑ δεν επιτρέπουν 

αποκαλύψεις εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία σε 

ορισµένους – µόνο – µετόχους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε 
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εκούσια προσπάθεια παραπληροφόρησης των επενδυτών, και γι αυτό το ΧΑΑ 

µπορεί, αφενός, να εξετάσει την εγκυρότητα όλων των δηµοσιευµάτων που 

γίνονται κατά τη διάρκεια µιας επίσηµης προσφοράς εξαγοράς, και αφετέρου να 

ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε όλες τις συναλλαγές που έγιναν στις 

µετοχές των εµπλεκοµένων εταιριών. 

Γενικότερα τώρα, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερθεί να εξαγοράσει 

µια εταιρία εισηγµένη στο ΧΑΑ, θα πρέπει προηγουµένως να ενηµερώσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ, παραθέτοντας µια σειρά από λεπτοµερείς 

πληροφορίες. Σε περίπτωση, µάλιστα, που ο επενδυτής προτίθεται να προσφέρει 

µετρητά για την εξαγορά, χρειάζεται ειδική διαβεβαίωση από την τράπεζα µε την 

οποία συνεργάζεται ο ίδιος σχετικά µε τη φερεγγυότητα και την επάρκεια των 

κεφαλαίων του για την χρηµατική κάλυψη της προσφοράς. Μετά την τελική 

απόφαση αποδοχής ή όχι της προσφοράς, το ΧΑΑ πρέπει µέσα σε δέκα ηµέρες να 

εκδώσει την υποβολή αίτησης. Εφόσον το σύνολο των προϋποθέσεων εγκριθεί, θα 

πρέπει να δηµοσιευτεί τουλάχιστον σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα ευρείας 

κυκλοφορίας και σε µία οικονοµική εφηµερίδα. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση, 

ξεκινά η λεγόµενη περίοδος αποδοχής, που διαρκεί 30-45 ηµέρες. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση της προσφοράς επιτρέπεται να γίνει µέχρι και επτά ηµέρες πριν από 

τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ενώ οποιαδήποτε ανταγωνιστική προσφορά πρέπει 

να γίνει µέχρι την έναρξη του τελευταίου δεκαηµέρου την περιόδου αποδοχής15. 

 

2.6   Συγχωνευτικά κύµατα 

 

Λόγω της υπέρµετρης αύξησης της ανταγωνιστικότητας που παρατηρείται 

στην Ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσµια οικονοµία, η έντονη συσσώρευση 

ξένων κεφαλαίων στις υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα ιδιαίτερο κύµα επενδύσεων, και πιο συγκεκριµένα, 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ο παρακάτω πίνακας 2.6.α παραθέτει τη διάρκεια 

των 5 αναγνωρισµένων κυµάτων συγχωνεύσεων και εξαγορών στην παγκόσµια 

οικονοµία: 

 

                                                
15 Όταν η προσφορά εξαγοράς γίνεται για τράπεζα, θα πρέπει η αίτηση εξαγοράς να εγκριθεί από 
την Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προσφοράς. 
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Πίνακας 2.6.α: Χρονολογική κατάταξη των κυµάτων εξαγορών και  
συγχωνεύσεων εταιριών ανά τον κόσµο 

 
1) 1897 – 1904 

Οφείλεται στη βιοµηχανική επανάσταση της εποχής µε την εµφάνιση των βαριών βιοµηχανιών. Οδήγησε στη 
δηµιουργία µεγάλων βιοµηχανικών σωµατείων που επικρατούν ακόµη και σήµερα. 

2) 1920 – 1929 
       Χαρακτηρίζεται από ‘κάθετες’ συγχωνεύσεις (δηλαδή από επιχειρήσεις µε  σχέσεις πελάτη-προµηθευτή) και 

συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών από τελείως διαφορετικούς κλάδους. 

3) 1965 – 1975 
Χαρακτηρίζεται από µια εκρηκτική αύξηση παραγωγής, από την διαφοροποίηση των προϊόντων και από 
εξαγορές µεταξύ εταιριών από διαφορετικούς κλάδους. 

4) 1984 – 1988 
Εξελίχθηκε περισσότερο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ λόγω του ότι οι ευρωπαϊκές αγορές προετοιµάζονταν 
για την οικονοµική συνένωσή τους. Ο κύριος παράγοντας ήταν η αναζήτηση συνεργιών, κυρίως σε εταιρίες 
του τεχνολογικού τοµέα. 

5) 1995 – σήµερα  
Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση της παγκοσµιοποίησης και των νοµοθετικών αλλαγών για τις εταιρικές 
συγκεντρώσεις. Μονοπώλια που παλαιότερα ήταν απρόσιτα από τους ανταγωνιστές, τώρα, λόγω της µίας και 
µοναδικής κοινοτικής Ευρωπαϊκής αγοράς, γίνονται πεδία ανταγωνισµού.  

 

Η 4η εξαγοραστική περίοδος (1984-1988) οφείλεται κυρίως στην 

κατάσταση ύφεσης της οικονοµίας, η οποία είχε αντίκτυπο στην χρηµατιστηριακή 

αξία των µετοχών των εταιριών. Έτσι, ήταν οικονοµικά πιο εύκολο να αγοράσει 

κάποιος µια επιχείρηση παρά να µπει στη διαδικασία αγοράς παγίου κεφαλαίου και 

να τη δηµιουργήσει εκ νέου. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της περιόδου εκείνης 

ήταν οι προσδοκίες για αύξηση των πραγµατικών τιµών των µετοχών στο άµεσο 

µέλλον. Οι συγκυρίες της στιγµής εκείνης έδιναν την αντίληψη ότι εάν µια 

εξαγορά δεν πραγµατοποιούνταν άµεσα, στο µέλλον θα ήταν ακόµα πιο ακριβή να 

γίνει. Οι προσδοκίες ή οι φοβίες για ανατίµηση των τιµών των µετοχών επηρέασαν 

πάρα πολύ τις επιλογές των εταιριών γενικά, και των επενδυτών πιο συγκεκριµένα. 

Από το γεγονός αυτό µπορούµε να εξάγουµε το ασφαλές συµπέρασµα ότι η 

χρηµατιστηριακή αξία16 των µετοχών δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αντικειµενικός 

και αλάνθαστος δείκτης µιας οικονοµικής δραστηριότητας (για παράδειγµα, της 

εξέλιξης των εξαγορών εταιριών), γιατί οι διακυµάνσεις της, εκτός από το ότι είναι 

ανεξέλεγκτες, δηµιουργούν ταυτόχρονα και λάθος εντυπώσεις στο επενδυτικό 

κοινό. Ως γνωστό, η χρηµατιστηριακή αξία µιας µετοχής µπορεί κάλλιστα να 

µεταβληθεί µε τεχνάσµατα του τύπου ‘σπάσιµο µετοχών’ (stock splits). Αυτή η 

αξία, βέβαια, δεν είναι πάντοτε ίση µε την πραγµατική τιµή της µετοχής (ή τιµή 

                                                
16 Χρηµατιστηριακή αξία µιας µετοχής είναι η τιµή της που διαµορφώνεται από την προσφορά και 
την ζήτησή της µέσα στο Χρηµατιστήριο. 
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αγοράς), η οποία είναι εκείνη που προκύπτει εάν διαιρέσουµε την Πραγµατική 

Καθαρή Περιουσία17 της εταιρίας µε τον αριθµό των µετοχών της. 

Μετά από κάθε εξαγορά ή συγχώνευση, η αγορά του χρηµατιστηρίου, λόγω 

του αµυντικού µηχανισµού αυτοσυντήρησης που διαθέτει και ο οποίος αλλάζει 

οτιδήποτε διαταράσσει την υπάρχουσα κατάσταση, ανανεώνει τις τιµές της - 

κυρίως τις τιµές των µετοχών - ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Αυτόµατα οδηγούµαστε σε µια λανθασµένη εκτίµηση της αγοράς, 

µιας και οι νέες τιµές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική κατάστασή της. 

Επιπροσθέτως, µε την εµφάνιση κάθε νέας συγχώνευσης ή εξαγοράς η αγορά 

αυξάνει τις προσδοκίες ότι υπάρχουν αξιόλογες συνέργιες προς εκµετάλλευση 

µέσω εταιρικών συγκεντρώσεων. Εν ολίγοις, κάθε εξαγορά ή συγχώνευση 

δηµιουργεί µια πλασµατικά υπερτιµηµένη αξία της αγοράς και στη συνέχεια, µια 

υπεραισιοδοξία των προοπτικών για κερδοφόρες συνεργασίες των εταιριών µεταξύ 

τους. Αυτή αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση δυστυχώς δεν σταµατάει προτού η ίδια 

η αγορά αντιληφθεί την πραγµατική αξία των συνεργιών των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων που υπάρχουν στους µηχανισµούς της και σταµατήσει τις 

αυξανόµενες συγκεντρώσεις εταιριών. 

Έτσι, τα συγχωνευτικά κύµατα, αλλά και γενικότερα οι συσσωρευµένες 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε υπερτιµηµένες 

αγορές είναι καταδικασµένες να καταλήξουν σε οικονοµική αποτυχία, όταν οι 

πρωταγωνιστές αυτών των δραστηριοτήτων αντιληφθούν την πραγµατική 

(µικρότερη) αξία των συνεργιών που τους οδήγησαν στη δηµιουργία εταιρικών 

συγκεντρώσεων. Τελικά, µπορούµε να πούµε ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

δεν είναι µια µέθοδος πρόβλεψης της οικονοµικής πτώσης µιας αγοράς, αλλά απλά 

προϋπάρχουν των οικονοµικών υφέσεων. 

Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να διαχωρίσουµε τις εξαγορές µε µετρητά 

από τις εξαγορές µε ανταλλαγή µετοχών. Σε µια υποτιµηµένη αγορά είναι πιο λογικό 

να παρατηρούνται εξαγορές που γίνονται µε µετρητά. Αυτό συµβαίνει γιατί τα 

µετρητά δεν επηρεάζονται από την, συνήθως λανθασµένη, υποτίµηση µιας αγοράς, 

ενώ παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος το µάνατζµεντ της εταιρίας να υπερτιµήσει 

τις µετοχές µιας προς – εξαγορά εταιρίας σε µια υποτιµηµένη αγορά. 

                                                
17 Όπου η πραγµατική καθαρή περιουσία προκύπτει µε τον εξής τρόπο: Πραγµατική Καθαρή 
Περιουσία = Τρέχουσες Τιµές Ενεργητικού + Υπεραξία – Παθητικό. 
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Επιπροσθέτως, αρκετές έρευνες18 έχουν δείξει ότι η ανακοίνωση µιας εξαγοράς µε 

µετρητά επηρεάζει περισσότερο θετικά το αποτέλεσµα για την εξαγοραζόµενη 

εταιρία και µειώνει την αρνητική επιρροή που υπάρχει στην εξαγοράστρια εταιρία. 

Το τρέχον εξαγοραστικό κύµα είναι πρακτικά το 1ο διεθνές κύµα εξαγορών 

συνδυάζοντας τόσο ενδοχώριες όσο και διακρατικές εξαγορές. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα είναι η εξαγορά της Daimler από την Chrysler, για να σχηµατιστεί η 

DaimlerChrysler, και η εξαγορά της γερµανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

Mannessmann από την βρετανική Vodafone19. Οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη 

µεγαλύτερη κινητικότητα στις εξαγορές είναι αυτοί της αυτοκινητοβιοµηχανίας, 

των τηλεπικοινωνιών, των αερογραµµών, της παραγωγής και εµπορίας πετρελαίου, 

και των τραπεζών. Ταυτόχρονα µε αυτήν την πληθώρα επενδύσεων παρατηρείται 

και η ανάπτυξη της αγοράς µετοχών. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η αγορά 

των ΗΠΑ παρουσιάζει σηµαντική κάθοδο ως ποσοστό της παγκόσµιας αγοράς 

µετοχών και ως προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.  

Ενδεικτικά, ακολουθούν δύο πίνακες όπου είναι φανερές οι πτωτικές 

διακυµάνσεις των εξαγορών στις ΗΠΑ και η αντίστοιχες ανοδικές στην Ευρώπη20 

και Ασία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Έρευνες των Andrade, Mitchell & Stafford (2001). 
19 Οι εξαγορές αυτές ήταν από τις πιο ακριβοπληρωµένες, ειδικά της Mannesmann, που κόστισε 
$180 εκατοµµύρια. 
20 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην Ευρώπη η αξία των εξαγορών αυξήθηκε από $630 δις το 1998 
σε $1,6 τρις το 1999 και συνεχίστηκε η ανοδική πορεία αργότερα µε την ένταξη των χωρών στο 
ενιαίο νόµισµα. 
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Πίνακας 2.6.β: ∆ιακυµάνσεις εξαγορών σύµφωνα µε την αξία τους 
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Η.Π.Α. Ευρώπη Ασία

 

Ιδιαίτερα στην Ασία, οι εξαγορές αναµένεται να συνεχιστούν µε αµείωτο 

ρυθµό. Η περαιτέρω αυτή εξέλιξη ενισχύεται από τη ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη 

της ηπείρου που έχει προκαλέσει δέος στην παγκόσµια οικονοµία, από την 

αυξανόµενη ιδιωτικοποίηση όλο και περισσότερων πρώην κρατικών 

κλάδων/επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από τη µετάβαση που παρατηρείται στο 

σύστηµα ίδρυσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 2.6.γ: ∆ιακυµάνσεις εξαγορών σύµφωνα µε το πλήθος τους 
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Πλήθος Σ&Ε 

παγκοσµίως

Η.Π.Α. Ευρώπη Ασία

 

Η Ασία πλέον αποµακρύνεται από τον χρόνια εγκατεστηµένο θεσµό της 

λεγόµενης ‘οικογενειακής επιχείρησης’ και προχωρά στην διοίκηση των 

επαγγελµατιών µάνατζερ που, αν µη τι άλλο, δεν έχουν συναισθηµατικούς δεσµούς 

µε την εκάστοτε επιχείρηση και το µόνο που στοχεύουν είναι το αυξανόµενο 

κέρδος. 

Στις ΗΠΑ το κλίµα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι αρκετά 

ενθαρρυντικό για διάφορους λόγους, όπως: 

1. Πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται σε τοµείς που υπάρχουν 

αδύναµα συνδικάτα εργαζοµένων και αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης. 

Έτσι, κατά ένα µεγάλο µέρος αντισταθµίζεται η ενδεχόµενη αύξηση της 

ανεργίας λόγω των επικείµενων απολύσεων που παρατηρούνται µετά 

από κάθε εξαγορά ή συγχώνευση. 

2. Η κατάρρευση του ‘αντι-εξαγοραστικού µετώπου’, όπως ονοµαζόταν 

στην περίοδο της δεκαετίας του 1980. Στην περίοδο αυτή, η πλειοψηφία 
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των µάνατζερ και του προσωπικού ήταν κάθετοι εναντίον οποιασδήποτε 

επιθετικής εξαγοράς, λόγω του φόβου της ανεργίας. 

3.  Η ύπαρξη παρόµοιων τάσεων εξαγορών στην Ευρώπη, οι οποίες είναι 

πιο διστακτικές λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Εκτός αυτού, τα 

εργατικά συνδικάτα έχουν περισσότερη ισχύ και µπορούν έτσι να 

‘παγώσουν’ τις διαδικασίες µιας εξαγοράς.  

4. Η νοµική ελαστικότητα των εξαγορών. Η αµερικανική νοµοθεσία για τις 

εταιρικές συγκεντρώσεις κι εξαγορές δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο η 

αντίστοιχη ευρωπαϊκή.  

5. Παγκοσµιοποίηση. Αυτή η ραγδαία εξέλιξη των εξαγορών τα τελευταία 

χρόνια επιβεβαιώνει την µακροχρόνια αύξηση του διεθνούς εµπορίου ως 

ποσοστό του ΑΕΠ σε κάθε ανεπτυγµένη χώρα. 

6. Χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού. Στην περίοδο 1979-1981 είχαµε αρκετά 

υψηλό πληθωρισµό στις ανεπτυγµένες χώρες. Έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν µια 

µειωτική τάση.  

7. Η άµεση συνέπεια των αγορών µετοχών στη γενική ευηµερία. Η 

εξελίξεις στις εξαγορές εταιριών επιδρούν καταλυτικά πάνω στις τελικές 

τιµές των µετοχών, κάτι που µε τη σειρά του επηρεάζει την γενικότερη 

οικονοµική και επιχειρηµατική πορεία των επιχειρήσεων. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε την ένταξη των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 21 , 

παρατηρείται µια πληθώρα ξένων άµεσων επενδύσεων, οι οποίες σηµατοδοτούν 

ένα νέο εξαγοραστικό κύµα προς αυτές τις χώρες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Οι 2 χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Απριλίου 
2005 µε ηµεροµηνία ένταξης την 1η Ιανουαρίου 2007. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

3.1  Οικονοµική µετάβαση-Ένταξη στην ΕΕ 

 

Στο παρών κεφάλαιο γίνεται µία αναλυτική παρουσίαση των χωρών-

δεκτών των ελληνικών ξένων άµεσων επενδύσεων που έχουν επιχειρηθεί από τις 

εταιρίες του δείγµατος της έρευνας. Οι περισσότερες χώρες βρίσκονται στη ΝΑ 

Ευρώπη, κάτι που βοηθά στην γεωγραφική εγγύτητα των ελληνικών εταιριών να 

συνάψουν  επιχειρηµατικές σχέσεις. Εκτός αυτού, υπάρχει και η οµοιότητα στην 

κουλτούρα των επιχειρηµατικών δράσεων και βέβαια οι υψηλές προσδοκίες από 

την επέκταση των – πιστωτικών κυρίως – υπηρεσιών προς τις χώρες αυτές. Σε 

αυτήν την περιοχή της Ευρώπης υπάρχουν ακόµα αναπτυσσόµενες οικονοµίες µε 

ραγδαίους ρυθµούς. Οι οικονοµίες αυτές αποτελούν µία συµφέρουσα διέξοδο από 

την επερχόµενη ωρίµανση της ελληνικής αγοράς, κυρίως στον τραπεζικό τοµέα. 

Η οικονοµική µετάβαση των χωρών του πρώην ανατολικού µπλοκ στη ΝΑ 

Ευρώπη και στα Βαλκάνια, η οποία άρχισε να διαδραµατίζεται από το 1989 και 

µετά, σηµατοδοτεί µία έναρξη οικονοµικών και επενδυτικών εξελίξεων προς τις 

προαναφερόµενες περιοχές, µεγάλης κλίµακας και ζωτικής σηµασίας για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η ένταξη, µάλιστα, πολλών από τις χώρες 

αυτές στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση ενταξιακής 

τροχιάς όσων δεν εισήλθαν ακόµη σε αυτήν, αποτελεί όχι µόνο ένα πολιτικό 

κατόρθωµα άλλα και ένα βήµα πιο κοντά στην οικονοµική σύγκλιση µε τις άλλες 

ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. 

Η µεγάλη διεύρυνση του έτους 2004, µε την οποία προστέθηκαν 8 χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η 

Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία) και 2 

νησιωτικές χώρες (η Κύπρος και η Μάλτα), αποτελεί τη µεγαλύτερη και πιο 

φιλόδοξη διεύρυνση της ΕΕ. Έχουν ήδη προηγηθεί πέντε διευρύνσεις από το 1973. 

Με την τελευταία διεύρυνση την 1/1/2007, όπου προσχώρησαν η Βουλγαρία και η 

Ρουµανία, στα 27 κράτη-µέλη πλέον, ο συνολικός πληθυσµός της ΕΕ ξεπερνά τα 

450 εκατ., δηλαδή το συνολικό πληθυσµό των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 

Οι διαπραγµατεύσεις µε την νέα υποψήφια χώρα, την Τουρκία, θα 

µπορέσουν να αρχίσουν εφόσον η χώρα αυτή εκπληρώσει τα λεγόµενα «πολιτικά 
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κριτήρια» σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία, το κράτος 

δικαίου καθώς και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. 

 Η διαδικασία ενσωµάτωσης των νέων µελών εκτυλίσσεται σε διάφορα 

στάδια. Στο οικονοµικό στάδιο, η προσχώρηση γίνεται µέσω της πρόσβασης σε 

προγράµµατα και ταµεία της ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων οι περιορισµένοι πόροι 

της Ένωσης κατανέµονται έτσι ώστε να δίδεται προτεραιότητα σε όσες χώρες 

έχουν τις περισσότερες ανάγκες. Έτσι, η ΕΕ µπόρεσε να χορηγήσει στο παρελθόν 

ειδική βοήθεια στις φτωχότερες χώρες και περιοχές της. Για την περίοδο από τον 

Μάιο του 2004 - ηµεροµηνία προσχώρησης - µέχρι το τέλος του 2006, προέβλεψε 

συνολικό ποσό 21,75 δις ευρώ υπέρ των νέων µελών από τα διαρθρωτικά ταµεία 

και το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ. Τα νέα κράτη-µέλη παραµένουν σηµαντικοί 

πελάτες για τις επενδύσεις των άλλων χωρών της ΕΕ καθώς και για τις εξαγωγές 

των κεφαλαίων και καταναλωτικών αγαθών τους. Ορισµένες από τις επενδύσεις 

και τις εξαγωγές αυτές θα χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της υποδοµής των 

νέων κρατών µελών και τη δηµιουργία οδικών αξόνων Ανατολής-∆ύσης, πέρα από 

τους ήδη υπάρχοντες Βορρά-Νότου. Η συνδυασµένη εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 

τεχνογνωσίας και χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων έχει ήδη ευνοήσει την 

παραγωγικότητα, αφού οι παλιές βιοµηχανίες αναδιαρθρώνονται και νέες 

κερδίζουν έδαφος. 

 ∆εν θα πρέπει να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι η µετάβαση από την 

κατάρρευση του κοµµουνισµού το 1989 µέχρι την προσχώρηση ορισµένων χωρών 

του πρώην ανατολικού µπλοκ στην ΕΕ διήρκεσε 15 χρόνια. Η διαδικασία 

προσαρµογής για την εκπλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων ενδέχεται να 

είναι επίπονη και χρονοβόρα. Το Ηνωµένο Βασίλειο χρειάστηκε να προσπαθήσει 

δύο φορές µέχρι να προσχωρήσει το 1973, µαζί µε τη ∆ανία και την Ιρλανδία. Η 

Ελλάδα έγινε µέλος το 1981, έξι χρόνια µετά την αίτησή της22, ενώ η Ισπανία και η 

Πορτογαλία προσχώρησαν το 1986 µετά από προσπάθειες δέκα ετών. Η 

προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας το 1995 έγινε 

σχετικά γρήγορα. Η παροχή βοήθειας για τις οικονοµικές και δηµοκρατικές 

µεταρρυθµίσεις των υποψηφίων χωρών, στο πλαίσιο της προετοιµασίας τους για 

την προσχώρηση, άρχισε το 1989, όταν η ΕΕ θέσπισε το γνωστό ως «πρόγραµµα 
                                                
22  Η σύνδεση Ελλάδας – ΕΕ υπήρχε από το 1961, αλλά λόγω της πολιτικής αστάθειας που 
επικρατούσε, καθώς και της επακόλουθης δικτατορίας που έφερε σε οικονοµική και κοινωνική 
εξαθλίωση τη χώρα, µαταιώθηκε η όλη διαδικασία ένταξης επ’ αορίστου. 
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Phare» («Φάρος»), το οποίο προοριζόταν αρχικά για την Πολωνία και την 

Ουγγαρία, τις πρώτες χώρες που ανέτρεψαν τον κοµµουνισµό. Εν συνεχεία, το 

πρόγραµµα Phare συµπληρώθηκε από δύο άλλα προγράµµατα: το ISPA, που 

χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη της υποδοµής, και το SAPARD, που βοηθά τα νέα 

µέλη να εκσυγχρονίσουν το γεωργικό τους τοµέα. Τα προγράµµατα αυτά 

διαθέτουν συνολικά 3 δις ευρώ ετησίως για τις αναγκαίες προσαρµογές ενόψει της 

προσχώρησης στην ΕΕ. Για την περίοδο 2000-2004 διατέθηκαν συνολικά, υπέρ 

της Κύπρου και της Μάλτας, 95 εκατ. ευρώ βάσει ξεχωριστής συµφωνίας 

προενταξιακής βοήθειας. Το 1998 εγκαινιάστηκε µια διαδικασία - γνωστή ως 

«αδελφοποίηση» - για να µπορέσουν οι υποψήφιες χώρες να δηµιουργήσουν 

σύγχρονες και αποτελεσµατικές διοικήσεις ανάλογες µε εκείνες των κρατών 

µελών. Μεταξύ των ετών 1998 και 2002 υλοποιήθηκαν συνολικά 683 έργα 

αδελφοποίησης. 

3.2 Μελλοντικές προοπτικές 

Ένα µέρος της ατζέντας της διεύρυνσης για τα επόµενα δέκα χρόνια έχει 

ήδη διαµορφωθεί. Κορυφαία προτεραιότητα αποτελούσε µέχρι πρότεινως η 

βοήθεια προς τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ώστε να µπορέσουν οι χώρες αυτές 

να προσχωρήσουν οµαλά, όπως κι έγινε, την 1/1/2007. Ακολουθεί η επανεξέταση 

της κατάστασης στην Τουρκία και η συνέχεια που θα δοθεί στην αίτηση της 

Κροατίας. Οι υπόλοιπες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων θα ενθαρρυνθούν να 

ακολουθήσουν η καθεµία το «χάρτη πορείας» της για την ενδεχόµενη προσχώρησή 

τους στην ΕΕ. 

Ωστόσο, λιγότερο ξεκάθαρος φαίνεται ο αντίκτυπος που θα έχει η 

διεύρυνση στις υπόλοιπες πιθανές υποψήφιες χώρες: στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την 

Ελβετία και το Λίχτενσταϊν. Η Νορβηγία ολοκλήρωσε δύο φορές τις ενταξιακές 

διαπραγµατεύσεις, που όµως απορρίφθηκαν και τις δύο φορές µε δηµοψήφισµα. Η 

Ελβετία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης το 1992, αλλά επέλεξε να µη δώσει 

συνέχεια.   
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3.3 Οικονοµίες των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης 

 

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέµου και την κατάργηση των 

κοµµουνιστικών καθεστώτων ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας αλλαγής και 

µετάβασης των πρώην κοµµουνιστικών χωρών των Βαλκανίων και της ΝΑ 

Ευρώπης, µε σκοπό να ικανοποιήσουν τα οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά 

προαπαιτούµενα κριτήρια που έθεταν τα ευρωπαϊκά νοµοθετικά όργανα 

προκειµένου να καταφέρουν να εισέλθουν σε µια τροχιά ένταξης στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια.  

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που υπάρχει όχι µόνο σε όλη τη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά και σε διεθνείς οργανισµούς και σε ακαδηµαϊκούς κύκλους, 

είναι η σαφής γεωγραφική οριοθέτηση των χωρών που συγκαταλέγονται στην 

περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Ο χάρτης της Παγκόσµιας 

Τράπεζας (πηγή: http://www.worldbank.org) αναφέρει ότι οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι 7 και συγκεκριµένα οι εξής: Αλβανία, 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Σκόπια, Ρουµανία, 

Σερβία/Μαυροβούνιο. Από την άλλη, οι ελληνικοί οργανισµοί, λόγω της ανάγκης 

συνεργασίας µε τις συγκεκριµένες χώρες και κυρίως µε την Τουρκία, τα Σκόπια, τη 

Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Ρουµανία, περιλαµβάνουν στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη την ίδια την Ελλάδα, αλλά και την Τουρκία και τη Σλοβενία. 

Επιπροσθέτως, άλλες πηγές ενσωµατώνουν και την Κύπρο στην ευρύτερη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Μολδαβία ως χώρα αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση, 

γιατί ενώ συνορεύει µε την Ρουµανία, είναι ταυτόχρονα και η πιο κοντινή στα 

Βαλκάνια χώρα που ανήκει στις χώρες των Ανεξάρτητων Κοινοπολιτειών της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Commonwealth Independent States ή CIS).  

Επιχειρηµατικά και µακροοικονοµικά µιλώντας, βρισκόµαστε σε µία 

µεταβατική φάση η οποία χαρακτηρίζεται από µια υπέρµετρη ενεργητικότητα των 

ξένων άµεσων επενδύσεων προς τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και ενδέχεται να 

συντελέσει στην διαµόρφωση του τελικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής 

(Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη). Παρακάτω ακολουθεί µια αναλυτική παρουσίαση 

των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια, ενώ στο Παράρτηµα παρατίθενται οι 

πίνακες µε τα οικονοµικά στοιχεία των χωρών αυτών. 
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3.4   Χώρες επενδυτικής δραστηριότητας  

 

3.4.1 Αλβανία 

Η Αλβανία παραµένει µια από τις φτωχότερες χώρες των οικονοµιών 

µετάβασης. Το ΑΕΠ της χώρας, που υπολογίστηκε µέσα στη χρονιά 2005 ως προς 

τα; στάνταρτ της αγοραστικής δύναµης, ήταν $5,500. Το νούµερο αυτό είναι 

αρκετά χαµηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Σερβίας-

Μαυροβούνιο, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των Σκοπίων, ενώ αντιστοιχεί µόνο 

στο 47% του ΑΕΠ της Κροατίας. Μελέτες για το βιοτικό επίπεδο στη χώρα που 

διενεργήθηκε το 2002 από το Ινστιτούτο Στατιστικής (Instat) δείχνουν ότι το 25% 

του αλβανικού πληθυσµού ζει (κατά τη διάρκεια της χρονιάς της έρευνας) κάτω 

από παγκόσµια επίπεδα φτώχειας. 

Η οικονοµία της χώρας βασίζεται περισσότερο στην αγροτική παραγωγή, η 

οποία ενισχύει το ΑΕΠ κατά 24%. Ο βιοµηχανικός τοµέας αποτελεί (το 2005) το 

19% του ΑΕΠ, µειωµένος κατά 26% από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Πολλές 

κατασκευαστικές εταιρίες ένδυσης λειτουργούν ως µεσάζοντες άλλων 

Ευρωπαϊκών εταιριών, κυρίως Ιταλικών, ενώ ο τοµέας των υπηρεσιών δεν έχει 

κάποιο σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας.   

Μέσα στο 2006 υπήρξε µια αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος της 

Αλβανίας της τάξης του 14,8%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,8%. Στις 

αρχές της ίδιας χρονιάς ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,5%, ενώ 

στο τέλος του 2006 ο πληθωρισµός έφτασε στα 2,4%. Η αλβανική κυβέρνηση 

αποφασίζει να εντατικοποιήσει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης ορισµένων 

εταιριών µη-στρατηγικής σηµασίας.   

Η Ελλάδα κατέχει περίπου το 27% επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων 

στην Αλβανία και την πρώτη θέση σε επενδυµένο κεφάλαιο, το οποίο υπερβαίνει 

τα 800 εκατ. δολάρια. Οι 270 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως 

στους τοµείς εµπορικών τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, εργοληψίας και κατασκευών, 

εµπορίας και διακίνησης πετρελαίου και πετρελαιοειδών, κλωστοϋφαντουργίας, 

τροφίµων και ειδών ένδυσης. 
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3.4.2 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 

Το Νοέµβριο του 2005 ξεκίνησαν επίσηµα οι διαπραγµατεύσεις ένταξης 

µεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, ενώ παράλληλα τα Ηνωµένα Έθνη 

παρέδωσαν την υποχρέωση της επιτήρησης της συγκεκριµένης περιοχής στην ΕΕ. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής είναι θετικές, αν και είναι σοβαρά 

επηρεασµένες από την πολιτική κατάστασή της. Ο οικονοµικός τοµέας 

χαρακτηρίζεται από µια συνεχή τάση αποκρατικοποίησης και προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων που έθεσε η ΕΕ µέχρις ότου φτάσει στα επίπεδα που 

µπορούν να πείσουν τους επενδυτές ότι αυτή η περιοχή έφτασε σε ένα επίπεδο 

σταθερότητας και δυνητικής εξέλιξης. 

Οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η Βοσνία/Ερζεγοβίνη για 

να πορευτεί επιτυχώς στον δρόµο της οικονοµικής µετάβασης είναι: 

� Ιδιωτικοποίηση, αναδόµηση των επιχειρήσεων και εξάλειψη των εµποδίων 

σε πιθανούς επενδυτές µε σκοπό να τονωθεί η ροή των εισερχόµενων 

κεφαλαίων και να ανεξαρτητοποιηθεί η οικονοµία από τις δωρεές και τα 

εµβάσµατα των εργαζοµένων από το εξωτερικό. 

� Μείωση του δηµοσίου τοµέα και εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας. 

� Θεσµική αναδιάρθρωση σε σηµαντικούς τοµείς όπως στη µεταφορά, στην 

ενέργεια στις τηλεπικοινωνίες και στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. 

 

 3.4.3 Βουλγαρία23  

Στις 25 Απριλίου 2005 η Βουλγαρία υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησής 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ένταξή της έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 

2007. Κατά το 2004 η Βουλγαρία συνέχισε τις προσπάθειές της για την επίτευξη 

των στόχων που προβλέπει η αναθεωρηµένη εταιρική σχέση. Πρόοδος σηµειώθηκε 

όσον αφορά τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης, τη 

διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και την προσαρµογή προς την κοινοτική νοµοθεσία. 

Εντούτοις θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες ειδικά όσον αφορά το 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προστασία των µειονοτήτων. Προς 

το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κατάστασης της κοινότητας Ροµ. Θα πρέπει επίσης να γίνουν πολλές προσπάθειες 

                                                
23  Μπιτζένης Α. (2003) Η δυναµική των βαλκανικών αγορών & η µετάβαση των χωρών της 

ανατολικής Ευρώπης στην οικονοµία της αγοράς, Τόµος Β, σελ. 228. 
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για τη µείωση των ενισχύσεων στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών. Θα 

πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ποιότητα των επενδύσεων στις υποδοµές, στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και στον τοµέα της υγείας. Θα πρέπει επίσης να 

εφαρµοσθούν τα προγράµµατα µεταρρύθµισης στους τοµείς των τελωνείων και 

των φόρων. 

Η διαδικασία µετάβασης της Βουλγαρίας από το 1989 και εξής έχει 

περάσει από πολλές οικονοµικές και πολιτικές διακυµάνσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η οικονοµική κρίση του 1996-97, η οποία ήταν η αφορµή και η αιτία 

µιας µακροοικονοµικής αστάθειας και καθυστέρησης στη διαδικασία µετάβασης. 

Η σταθεροποίηση της βουλγαρικής ισορροπίας ήρθε µετά από βοήθεια του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) µε τη χορήγηση δανείων και τη ιδιαίτερα 

σκληρή δηµοσιονοµική πολιτική που ασκήθηκε στη χώρα. Από το 2002 και µετά, 

άρχισε µια συνέχεια ιδιωτικοποιήσεων 1.700 µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε 

απώτερο σκοπό την κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων και την καταπολέµηση 

της διαφθοράς. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για την εισαγωγή της Βουλγαρίας 

και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ξεκινήσει γύρω στο 2003 και 

αποφασίστηκε η χρονιά ένταξης να είναι το 2007 (ίδια χρονιά ένταξης είχε και η 

Ρουµανία). 

Η όλο και λιγότερη κρατική παρέµβαση του κράτους στις επενδυτικές 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και η σταθεροποίηση ενός µακροοικονοµικού 

πλαισίου έχουν καταστήσει την βουλγαρική οικονοµία αρκετά ελκυστική στους 

ξένους επενδυτές. Εκτός αυτού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών 

αποτελεί τον κύριο σκοπό της, και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη σταθεροποίηση 

του επενδυτικού κλίµατος στη χώρα και την παροχή έµπειρου ανθρωπίνου 

δυναµικού µέσα στα πλαίσια των οδηγιών και κανονισµών της ΕΕ. Στη χρονιά 

2005 ο ρυθµός  αύξησης του ΑΕΠ της χώρας ήταν 5,5%, ενώ ο πληθωρισµός ήταν 

αρκετά χαµηλός, 4,2%. 

Η εταιρία αξιολόγησης Moody’s αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα 

της Βουλγαρίας σε Βαα3, από ‘σταθερή’ σε ‘θετική’, ενώ η Standard & Poor 

αναβάθµισε το εθνικό της νόµισµα, το leva, κατά µία µονάδα, σε ΒΒΒ+ τον 

Οκτώβριο του 2006. Για την ίδια χρονιά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 

Οικονοµικών της χώρας οικονοµική ανάπτυξη της τάξης του 6,5%, ενώ οι 

προβλέψεις ήταν για 6,3%. Επιπροσθέτως, η ενδογενής ζήτηση σε συνδυασµό µε 
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τη συνεχόµενη αύξηση του ΑΕΠ οδήγησε στην διόγκωση του ελλείµµατος των 

τρεχόντων λογαριασµών στο 16% του ΑΕΠ το 2006. Η ανεργία στον Ιανουάριο 

της ίδιας χρονιά ήταν 9,7%.  

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία, συνολικά, για την περίοδο 1992-

2006 ανερχόταν πάνω από 1,5 δις ευρώ, καθιστώντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση 

των ξένων επενδυτών στη χώρα. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν το 

23,6% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων. Οι ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις 

στη Βουλγαρία ανέρχονται περίπου στις 1.500, έχοντας δηµιουργήσει δεκάδες 

χιλιάδες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στη Νότια Βουλγαρία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι το Χρηµατιστήριο Αθηνών εξέφρασε ενδιαφέρον για 

την ιδιωτικοποίηση του 44% του χρηµατιστηρίου της Σόφιας και για συνεργασία 

µε αυτό κατά τα πρότυπα της συνεργασίας του µε το χρηµατιστήριο της 

Λευκωσίας.  

 

3.4.4 Κροατία 

Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ΕΕ και της Κροατίας για την πιθανή 

ένταξη της ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2005. Έτσι, η χώρα αναµένεται να 

ενταχθεί πλήρως το 2009, ενώ έως τότε γίνεται µια πρόβλεψη σταθερής ανάπτυξης 

της τάξης του 3-5%.  

Το πιο σηµαντικό ρίσκο στην ανάπτυξη είναι η αυξανόµενη εµπορική 

εξωτερική υποχρέωση της χώρας και η εξάπλωση του εσωτερικού δανεισµού. 

Βασικός, πάντως, στόχος αποτελεί η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 

υπόλοιπων κρατικών επιχειρήσεων. 

 

3.4.5 Κύπρος 

Την 13η Φεβρουαρίου 2007 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπέβαλλε επίσηµα 

αίτηση ένταξης στη ζώνη του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ορίστηκε ως ηµεροµηνία ένταξής της η 1/1/2008. 

Σηµαντική λεπτοµέρεια, ωστόσο, αποτελεί το ποσοστό αναλογίας στο οποίο θα 

‘κλειδωθεί’ η κυπριακή λίρα. Αν και υπήρξε µία πτώση του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (1,8% πτώση κατά µέσο όρο για το 2006), ο δείκτης ανεργίας της 

Κύπρου παρουσίασε αύξηση τους πρώτους µήνες της ίδιας χρονιάς.  
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3.4.6 Λιθουανία 

Η µεσοπρόθεσµη ικανότητα της χώρας για περαιτέρω ανάπτυξη εξαρτάται 

από τη διατήρηση µιας σταθερής δηµοσιονοµικής πολιτικής, από τον έλεγχο του 

πληθωρισµού και της βελτίωσης του εξωτερικού της χρέους. Οι ενδοχώριες 

αποταµιεύσεις στην οικονοµία της Λιθουανίας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν έτσι 

ώστε να συγκεντρωθεί αρκετός πλούτος για περαιτέρω ανάπτυξη µέσω 

εσωτερικών επενδύσεων και έτσι να µειωθεί η εξάρτηση από τον εξωτερικό 

δανεισµό. Όπως και σε άλλες, παρόµοιες οικονοµικά και πολιτικά, χώρες, η 

ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων, η βελτίωση των επιχειρηµατικών 

διεργασιών και η περαιτέρω εµποριοποίηση βασικών αναγκών και αγαθών είναι 

αναγκαία. 

 

3.4.7 Ουγγαρία 

Η οικονοµία της Ουγγαρίας παραµένει δυνατή και επωφελείται της 

σταθερής και κερδοφόρας παρουσίας του τραπεζικού τοµέα καθώς και των 

υψηλών κεφαλαιακών επενδύσεων από το εξωτερικό, επενδύσεις οι οποίες 

ξεκίνησαν µάλιστα από την αρχή της µεταβατικής πορείας της χώρας. Εκτός 

αυτού, όµως, τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα υπάρχουν στον µεσοπρόθεσµο 

ορίζοντα. Η παραµικρή απόκλιση από τους στόχους εξοµάλυνσης των 

προβληµάτων αυτών ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν αρνητικές συνέπειες 

(αστάθεια) στη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατος και γενικότερα, 

οικονοµική ύφεση. 

Μακροχρόνια, τα σηµεία της οικονοµίας που χρειάζονται βελτίωση είναι τα 

εξής: 

� Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και η δηµόσια δαπάνη. 

� Το επιχειρηµατικό κλίµα των εταιριών γενικότερα. 

� Χρειάζονται νέες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες για την κάλυψη των 

αναγκών των νεοανερχόµενων εταιριών. 

� Επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας και, ακόµα περισσότερο, της 

ανανεώσιµης ενέργειας. 

� Οι υποδοµές της προστασίας του περιβάλλοντος και του τοµέα των 

µεταφορών. 
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3.4.8 Ουκρανία 

Η σηµαντική αύξηση της τιµής εισαγωγής του φυσικού αερίου το 2006 σε 

συνδυασµό µε µία ασταθή µακροοικονοµική προοπτική της χώρας (όπως για 

παράδειγµα, ο διψήφιος ετήσιος πληθωρισµός και µια σηµαντική µείωση των 

επενδύσεων) αποτελούν εµπόδια στην αύξηση του ΑΕΠ. Η πορεία σύγκλισης της 

τιµής του φυσικού αερίου µε τα διεθνή επίπεδα αποτελεί ευοίωνο στοιχείο για την 

περαιτέρω αναβάθµιση του βιοµηχανικού τοµέα της χώρας. Εκτός αυτού, αρκετά 

ενθαρρυντικό για την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και για την συνεργασία 

της µε την ΕΕ αποτελεί η υποψηφιότητα το 2006 για να γίνει µέλος του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις σηµείωσαν 

µείωση της τάξης του 45,4% µέσα στο 2006, αλλά το ίδιο σηµείωσε και το κρατικό 

χρέος (-1,37%). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειµµατικό κατά 

1,5% του ΑΕΠ της χώρας στην ίδια χρονιά. 

 

3.4.9 Πολωνία 

Οι συνεχόµενες βελτιώσεις βασικών τοµέων της οικονοµίας της Πολωνίας 

αποτελούν ενθαρρυντικό στοιχείο. Παρ’όλ’ αυτά, όµως, παραµένει ασαφής η 

οικονοµική βούληση των πολιτικών αρχηγών της χώρας, ενώ το 40% περίπου του 

δηµοσίου χρέους βρίσκεται στους κατοίκους του εξωτερικού. Έτσι, 

δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες για να µειωθεί 

ο κίνδυνος αστάθειας του εθνικού νοµίσµατος και της οικονοµίας γενικότερα. 

Επιπροσθέτως, η Πολωνία πρέπει να αναπτύξει ένα ‘φιλικό’ περιβάλλον για 

εξωτερικές επενδύσεις και να βελτιώσει το τραπεζικό της σύστηµα ούτως ώστε να 

το χρησιµοποιήσει ως παρεµβατικό µέσο.  

 

3.4.10 Ρουµανία24  

Στις 25 Απριλίου 2005 η Ρουµανία υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία µετάβασης της Ρουµανίας υπήρξε 

δύσκολη, εξαιτίας της έλλειψης ενός σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος, µιας 

κοινωνικής συνοχής και της παρουσίας µιας γραφειοκρατικής βραδύτητας και 

διαφθοράς. Οι βοήθειες του ∆ΝΤ δεν µπορούσαν από µόνες τους να οδηγήσουν 

                                                
24  Μπιτζένης Α. (2003) Η δυναµική των βαλκανικών αγορών & η µετάβαση των χωρών της 

ανατολικής Ευρώπης στην οικονοµία της αγοράς, Τόµος Β, σελ. 232. 
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την οικονοµία της χώρας σε µια µακροοικονοµική αναδιάρθρωση. Οι πολιτικές 

διαιρέσεις και διαµάχες µεταξύ των µεγάλων πολιτικών κοµµάτων καθυστέρησε 

σηµαντικά τη εφαρµογή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη 

σηµασία στο χαµηλό κοινωνικό κόστος αυτών. Η Ρουµανία έχει ήδη αρχίσει να 

εφαρµόζει τις προτεραιότητες που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη εταιρική 

σχέση για την προσχώρηση. Έχει πραγµατοποιηθεί γενική πρόοδος, αλλά φαίνεται 

αναγκαίο να καταβληθούν συµπληρωµατικές προσπάθειες για την επίτευξη των 

στόχων που είχαν καθοριστεί για την περίοδο 2003-2004. Κατά τον τρόπο αυτό, η 

Ρουµανία άρχισε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της δηµόσιας 

διοίκησης, της καταπολέµησης της διαφθοράς και του δικαστικού συστήµατος, 

προκειµένου να ενισχύσει τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. Νέα πρόοδος 

σηµειώθηκε στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των 

µειονοτήτων. 

Η µακροοικονοµική αστάθεια που χαρακτηρίζει την οικονοµία της 

Ρουµανίας οφείλεται σε ένα πλήθος σηµαντικών παραγόντων, όπως είναι η αργή 

ιδιωτικοποίηση, η πολιτική αβεβαιότητα και το αδύνατο οικονοµικό σύστηµα. Η 

κυβέρνηση της χώρας, προκειµένου να αντιµετωπίσει σωστά τα προβλήµατα που 

δηµιουργήθηκαν εξαιτίας των ανεξέλεγκτων χρεών των κρατικών επιχειρήσεων, 

πέρασε σε µέτρα αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως είναι η οριοθέτηση 

των αµοιβών στις εταιρίες σύµφωνα µε την απόδοση των εργαζοµένων, η αύξηση 

των τιµών των προϊόντων και η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Το µεγάλο 

µειονέκτηµα της ρουµανικής αγοράς είναι το δυσάρεστο επιχειρησιακό περιβάλλον 

που επικρατεί, µε αποτέλεσµα να µην προσελκύονται αρκετές ξένες επενδύσεις και 

άλλες µορφές µακροπρόθεσµου επενδυτικού κεφαλαίου και επιπλέον, ο 

εξαγωγικός τοµέας να παραµένει αδύναµος. Εκτός αυτού, µόλις τελειώσουν οι 

ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρήσεων, αναµένεται να µειωθούν και οι ξένες 

άµεσες επενδύσεις, κάτι που θα µειώσει τις εισροές κεφαλαίων στη χώρα. 

Επιπροσθέτως, αν και τα επίπεδα ανεργίας της χώρας ήταν από τα χαµηλότερα στα 

Βαλκάνια, 7%, ο πληθωρισµός στη χρονιά 2005 έφτασε στα 9,2% 

Σηµαντική είναι, πάντως, η στήριξη της ΕΕ µέσω του προγράµµατος Phare 

και άλλα µέσα για την προένταξη, τα οποία επικεντρώνονται στις προτεραιότητες 

που έχουν ορισθεί στην εταιρική σχέση για την ένταξη. Το συνολικό ουσιαστικό 

ποσό της βοήθειας για την προένταξη που έχει χορηγηθεί στη Ρουµανία για το 



 112 

2004 (περίπου 825 εκατ. ευρώ) πρόκειται να αυξηθεί: 405,3 εκατ. ευρώ για το 

εθνικό πρόγραµµα Phare, 158,7 εκατ. ευρώ για το πρόγραµµα SAPARD και 

µεταξύ των 289 και 343 εκατ. ευρώ για το ISPA. 

Στο τέλος του 2006 η ανεργία της χώρας ήταν στο 5,4%, µετά από µια 

καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια του έτους. Αξιοσηµείωτη είναι και η πτώση του 

∆είκτη Τιµών Καταναλωτή στο 6,6%, µία από τις χαµηλότερες τιµές στα τελευταία 

17 χρόνια. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα ρουµανικά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την ένατη 

θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουµανία, µε συνολικό επενδυµένο 

κεφάλαιο ύψους 505,5 εκατ. ευρώ και 800 ενεργές επιχειρήσεις. Το φάσµα των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών εκτείνεται στον τραπεζικό τοµέα, στις 

τηλεπικοινωνίες, στις συµβουλευτικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, στις 

κατασκευές, στα ναυτιλιακά, στην κλωστοϋφαντουργία, στην πληροφορική, στις 

ασφάλειες και στο λίζινγκ.  

3.4.11 Ρωσία 

Οι µεσο-µακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές της Ρωσίας εξαρτώνται 

από το εάν ενεργοποιηθεί η ενδοχώρια και η εξωτερική επένδυση, κάτι το οποίο 

εµποδίζεται από τις υψηλές, ακόµα, τιµές ενέργειας. Σηµαντικό ρίσκο αποτελεί η 

αστάθεια των τιµών, κάτι που εµποδίζει τη συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού 

νοµίσµατος να προσαρµοστεί µε τους πληθωριστικούς στόχους. Όσον αφορά τους 

στόχους της µετάβασης, ο εκσυγχρονισµός και η αναδιάρθρωση των οικονοµικών 

και πολιτικών δοµών της χώρας αποτελούν πρωταρχικό στόχο, καθώς επίσης και η 

ανάπτυξη του δηµοσίου τοµέα και η επάρκεια και αποδοτικότητα της ενέργειας και 

των εναλλακτικών µορφών της.  

 

3.4.12 Σερβία & Μαυροβούνιο (πρώην Γιουγκοσλαβία) 

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ, σήµερα Σερβία 

& Μαυροβούνιο) συστάθηκε τον Απρίλιο του 1992 ως οµοσπονδία των 

δηµοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, γεγονός το οποίο ακολούθησε 

την ανεξαρτητοποίηση των άλλων τεσσάρων δηµοκρατιών της σοσιαλιστικής 
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Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, συγκεκριµένα της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και των Σκοπίων. 

Ο υπερπληθωρισµός που γνώρισε η Ο∆Γ στην περίοδο 1992-1994 είναι 

από τους υψηλότερους και µακρύτερους σε διάρκεια, φτάνοντας σε ύψος 9.000% 

το 1992. Στη συνέχεια, από το 1995 ως το 2001, ο πληθωρισµός κυµάνθηκε από 

23% ως και 90%. Το 1999 το πλήγµα των ΝΑΤΟϊκών βοµβαρδισµών δεν έχει 

υπολογιστεί επακριβώς, αλλά είχε ως αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, στην ανεργία 

ακόµη και στις εξαγωγές. Στα έτη 2002-2003 το µακροοικονοµικό περιβάλλον 

βελτιώθηκε αισθητά µε τη µείωση του αριθµού των φόρων, την αύξηση των 

προστίµων για φοροδιαφυγή και µε την επιβολή ενιαίου φόρου πωλήσεων και 

ΦΠΑ. 

Παρ’ όλα τα µεταρρυθµιστικά µέτρα, η Ο∆Γ εξουσιάζεται ακόµα από 

κρατικές επιχειρήσεις που ζηµιώνουν τη συνολική, οικονοµικά εύθραυστη, εικόνα 

της περιοχής. Σηµαντικός στόχος για µεταρρύθµιση αποτελεί ο τραπεζικός κλάδος. 

Αν και δεν είναι δυνατόν να παραγραφεί το χρέος της Ο∆Γ προς την Παγκόσµια 

Τράπεζα, επιδιώκεται ο καλύτερος τρόπος επαναχρηµατοδότησης των 

υποχρεώσεών της σε συνδυασµό µε µια περίοδο οικονοµικής χάριτος. Η 

κυβέρνηση ξεκίνησε  από το 2001 σθεναρά την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της οικονοµικής ανασυγκρότησης και µεταρρύθµισης.  

Σύµφωνα µε τη κρατική στατιστική υπηρεσία της Σερβίας, τον Ιανουάριο 

του 2007 ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή έπεσε στο 5,2%, ενώ προβλέπεται για τη 

χρονιά του 2008 να κυµανθεί ανάµεσα στο 7,5% και 8%. Θετικό στοιχείο αποτελεί 

το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας εξέδωσε τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες οι Σέρβοι πολίτες θα µπορούν να κατέχουν τραπεζικούς λογαριασµούς σε 

ξένο νόµισµα σε τράπεζες του εξωτερικού. 

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ξένο επενδυτή στη χώρα. Σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων για τις άµεσες 

επενδύσεις, στο διάστηµα 2001-2004 οι ελληνικές επενδύσεις καταλάµβαναν την 

τέταρτη θέση, µε το ύψος του επενδυµένου κεφαλαίου να φθάνει τα 122,12 εκατ. 

δολάρια. Μεταξύ των κυριοτέρων ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στη Σερβία είναι ο ΟΤΕ, ο οποίος απέκτησε το 20% της Telecom Serbia το 1997. 
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3.4.13 Σκόπια 

Η επίσηµη κατάθεση υποψηφιότητας ένταξης των Σκοπίων στην ΕΕ 

υπεβλήθη στις 23 Μαρτίου 2004. Έκτοτε, το κράτος άρχισε να θεωρείται 

υποψήφιο από το ∆εκέµβριο του 2005. Μακροχρόνια, η υψηλή ανεργία µπορεί να 

βελτιωθεί µε τη ρύθµιση νέας νοµοθεσίας για τα εργατικά και τη περαιτέρω 

διευκόλυνση των προς λειτουργία επιχειρήσεων µε τη µείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Το εξωτερικό χρέος της χώρας εκτοξεύτηκε στα $2,3 δις το 2006, 

φτάνοντας στο υψηλότερο σηµείο τα τελευταία 8 χρόνια. Εκτός αυτού, ο ∆είκτης 

Τιµών Καταναλωτή σηµείωνε µηνιαίες αυξήσεις της τάξης του 0,1%, ενώ η 

σωρευτική ετήσια αύξηση ήταν περίπου 3,9%. Σύµφωνα µε την κρατική 

στατιστική υπηρεσία, το κρατικό εµπορικό έλλειµµα της χρονιάς του 2006 ήταν 

$1,362 εκατ.  

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών στα 

Σκόπια την περίοδο των τελευταίων 11 ετών. Το ύψος των συνολικών ελληνικών 

επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί ανέρχεται στα 950 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές 

επενδύσεις αφορούν κυρίως τους τοµείς τροφίµων, ενέργεια-πετρέλαιο, 

βιοµηχανία τσιµέντου, ορυχεία, µάρµαρα, τράπεζες και έτοιµα ενδύµατα.  

 

3.4.14 Τουρκία 

Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας δεν έχουν αρχίσει ακόµη, 

κυρίως επειδή η χώρα δεν πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Όµως, το 1999 οι ηγέτες 

της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι η Τουρκία «αποτελεί υποψήφιο κράτος που προορίζεται 

να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα 

υπόλοιπα υποψήφια κράτη». Η Τουρκία έχει βιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί στο 

25 % περίπου του µέσου όρου της ΕΕ ― σχεδόν το ίδιο µε της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας. Με έναν πληθυσµό 70 περίπου εκατ. κατοίκων θα είναι, εάν τελικά 

καταφέρει και γίνει µέλος, η µεγαλύτερη χώρα της ΕΕ µετά τη Γερµανία. 

Στη χρονιά 2006 η ανεργία στη χώρα ήταν περίπου 9,6%, ενώ ο ∆είκτης 

Τιµών Καταναλωτή αυξήθηκε στο 9,9%. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την κεντρική 

τράπεζα της χώρας, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε στο 8,1% του 

ΑΕΠ.  
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 Στη συνέχεια παραθέτονται δύο πίνακες µε τις πιστοληπτικές ικανότητες 

των ευρωπαϊκών χωρών από τις δύο γνωστότερες εταιρίες αξιολόγησης, την 

Standard & Poor και την Moody’s. 

 

 

       Πίνακας 3.4.α: Αξιολογήσεις της εταιρίας Standard & Poor’s 

 

    

(Πηγή: Alpha Bank – International Network Division, Market Analysis & Strategy) 
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 Πίνακας 3.4.β: Αξιολογήσεις της εταιρίας Moody’s 

 

(Πηγή: Alpha Bank – International Network Division, Market Analysis & Strategy) 
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Πίνακας 3.4.γ: ΑΕΠ (€) ανά κάτοικο σταθµισµένο στα στάνταρτς αγοραστικής δύναµης (Purchasing Power Standards) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

E.E. 25 15.200 16.000 16.900 17.700 18.500 19.800 20.500 21.200 21.400 22.300 23.100 24.100 

Eυρωζώνη 17.000 17.800 18.600 19.500 20.400 21.700 22.200 22.700 22.800 23.700 24.500 25.400 

Αγγλία 16.800 17.900 19.200 20.100 21.000 22.500 23.600 24.900 25.500 26.800 28.000 29.200 

Αυστρία 19.700 20.700 21.400 22.100 23.500 25.300 25.400 25.900 26.100 27.100 28.000 29.000 

Βέλγιο 18.300 19.000 19.800 20.500 21.500 23.100 24.000 24.700 25.200 26.400 27.300 28.400 

Βουλγαρία 4.700 4.500 4.400 4.700 4.900 5.300 5.800 6.100 6.400 6.900 7.500 8.000 

Γαλλία 17.500 18.300 19.300 20.200 21.200 22.500 23.500 23.900 23.700 24.800 25.600 26.600 

Γερµανία 18.200 18.900 19.500 20.200 21.000 22.100 22.500 23.000 23.100 24.000 24.600 25.400 

∆ανία 19.000 20.100 21.300 22.000 23.600 25.100 25.800 25.700 26.100 27.200 28.300 29.400 

Ελλάδα 11.000 11.500 12.200 12.700 13.300 14.300 15.100 16.400 17.300 18.400 19.200 20.100 

Εσθονία 5.400 5.900 6.800 7.400 7.600 8.600 9.200 9.900 10.400 11.200 12.200 13.200 

Ιρλανδία 15.100 16.500 19.000 20.700 22.600 25.000 26.500 28.100 28.300 30.000 31.600 33.300 

Ισπανία 13.300 14.100 14.800 15.700 17.000 18.100 18.900 20.000 20.900 21.800 22.600 23.500 

Ιταλία 17.600 18.400 19.000 20.100 20.800 22.000 22.800 23.100 22.800 23.400 24.000 24.900 

Κροατία 5.700 6.400 7.000 75.000 7.400 8.200 8.600 9.300 9.700 10.300 10.900 11.600 

Κύπρος 13.100 13.600 14.100 14.900 15.700 17.000 18.300 17.700 17.600 18.200 19.000 19.900 

Λιθουανία 5.200 5.700 6.300 6.900 7.000 7.600 8.300 9.000 9.800 10.700 11.600 12.600 

Λουξεµβούργο 27.200 28.400 31.100 34.000 38.600 43.200 43.600 45.000 45.900 48.400 50.700 53.200 

Ολλανδία 18.300 19.300 20.400 21.400 22.300 24.000 25.400 25.800 25.800 26.700 27.400 28.400 

Ουγγαρία 7.600 7.900 8.500 9.100 9.700 10.600 11.500 12.400 12.900 13.800 14.600 15.500 

Πολωνία 6.200 6.800 7.400 7.900 8.500 9.100 9.400 9.700 9.800 10.600 11.300 12.000 

Πορτογαλία 11.100 11.700 12.500 13.300 14.300 15.300 15.800 16.200 16.000 16.400 16.800 17.300 

Ρουµανία - - - 4.700 4.800 5.000 5.500 6.100 6.300 7.000 7.600 8.100 

Σλοβακία 6.800 7.400 8.000 8.400 8.700 9.500 10.000 10.900 11.200 12.000 12.900 13.800 

Σλοβενία 10.400 11.200 12.000 12.700 13.700 14.500 15.300 15.900 16.400 17.500 18.500 19.600 

Σουηδία 18.000 18.800 19.600 20.300 21.900 23.700 23.800 24.300 24.600 25.900 27.100 28.200 

Τουρκία 4.600 5.000 5.500 5.700 5.500 6.000 5.400 5.600 5.900 6.400 6.800 7.200 

Τσεχία 10.700 11.500 11.700 11.800 12.200 12.800 13.500 14.300 15.000 15.900 16.800 17.800 

Φινλανδία 16.100 16.900 18.700 20.000 20.700 22.600 23.300 24.100 24.300 25.700 26.900 28.100 
Για τη Βουλγαρία και την Ρουµανία δεν υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα στοιχεία. Το ΑΕΠ εκφρασµένο στα στάνταρτς της αγοραστικής δύναµης αποσβένει οποιεσδήποτε 
διαφορές µεταξύ των τιµών που µπορεί να υπάρχουν στις χώρες-µέλη. (Πηγή: http://europa.eu/pol/index_el.htm).
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3.5  Πρωτοπόρες εταιρίες - Ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια και στην 

ΝΑ Ευρώπη 

Οι ελληνικές εταιρίες που επένδυσαν άµεσα στον ευρύτερο χώρο των 

Βαλκανίων και εξετάζονται στην παρούσα διατριβή είναι οι εξής: 

Πίνακας 3.5.α: Στοιχεία ερευνητικού δείγµατος 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Alpha Τράπεζα 7 
Κύπρος, Ρουµανία, 

Σερβία&Μαυροβούνιο, 
Ελλάδα, Σκόπια 

Τράπεζες, Information 
Technology (ΙΤ), 

Leasing 

Altec 2 Ρουµανία, Βουλγαρία Πληροφορική 

Alumil Μυλωνάς 1 Boσνία 
Επεξεργασία 
αλουµινίου 

Autohellas 1 Βουλγαρία Υπηρεσίες 

Chipita 1 ΝΑ Ευρώπη Αρτοσκευάσµατα 

Coca Cola 3E 6 
Σερβία&Μαυροβούνιο, 

Βουλγαρία, Σκόπια, 
Πολωνία, Ρωσία 

Εµφιάλωση, 
Τρόφιµα&Ποτά 

Cosmote 1 Ρουµανία Τηλεπικοινωνίες 

Crown Hellas Can 1 Ρουµανία Συσκευασία 

Delta Singular 2 Ελλάδα Εκτυπώσεις, ΙΤ 

Τράπεζα Eurobank 
EFG Εργασίας 

10 

Ελλάδα, 
Γιουγκοσλαβία, 

Κύπρος, Ρουµανία, 
Τουρκία, 

Σερβία&Μαυροβούνιο, 
Βουλγαρία, Ουκρανία 

Τεχνολογία, Τράπεζες, 
Χρηµατοοικονοµικές 

Υπηρεσίες, 
Ξενοδοχεία&Τουρισµός 

Eurodrip 3 Ιορδανία, Ρουµανία 
Βιοµηχανίες 

αρδευτικών υλικών 

Fieratex 1 Βουλγαρία Ένδυση 

Goody's 1 Βουλγαρία 
Ξενοδοχεία, 
Εστιατόρια& 
∆ιασκέδαση 

Inform Lykos 2 Ρουµανία Πληροφορική 

Intracom 1 Τουρκία 
Τεχνολογία& 

Τηλεπικοινωνίες 

Intralot 2 Βουλγαρία, Τουρκία Τυχερά παιχνίδια 

Jumbo AE 1 Κύπρος 
Εµπόριο βρεφικών 

ειδών 

Promota 1 Βουλγαρία 
Τεχνολογία& 

Τηλεπικοινωνίες 

Q&R 2 Πολωνία, Ουγγαρία 
Τεχνολογία& 

Τηλεπικοινωνίες 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Vetering 1 Ρουµανία 
Εµπορία κτηνιατρικών 

προϊόντων 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 1 Κύπρος Ασφάλειες 

Γενική Τροφίµων ΑΕ 
"Μπάρµπα Στάθης" 

1 Βουλγαρία Τρόφιµα 

Γερµανός 5 
Πολωνία, Ουκρανία, 

Βουλγαρία 
Λιανεµπόριο 

∆έλτα Βιοµηχανία 
Παγωτού 

1 Σερβία&Μαυροβούνιο 
Παραγωγή & διάθεση 

παγωτού 

Έδραση-Χ.Ψαλίδας 1 Ρουµανία Κατασκευές 

Εθνική Ασφαλιστική 2 Ρουµανία, Βουλγαρία Ασφάλειες, Τράπεζες 

Ελληνική Βιοµηχανία 
Ζάχαρης 

5 
Σερβία&Μαυροβούνιο, 

Γιουγκοσλαβία 
Τρόφιµα/Πότα, 

Βιοµηχανία ζάχαρης 

Ελληνικά Πετρέλαια 1 Γιουγκοσλαβία Ενέργεια&Μεταφορές 

Έλτον ∆ιεθνούς 
Εµπορίου 

1 Σερβία&Μαυροβούνιο Χονδρεµπόριο 

Ελτράκ 1 Βουλγαρία Εµπόριο µηχανηµάτων 

Εµπορική τράπεζα 3 
Σερβία&Μαυροβούνιο, 

Γιουγκοσλαβία, 
Κύπρος 

Τράπεζες 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 6 
Ρουµανία, Σκόπια, 

Βουλγαρία 
Τράπεζες, Leasing 

ΕΤΕΜ 1 Ρουµανία Βιοµηχανία 

Ευρωσύµβουλοι 1 Σερβία&Μαυροβούνιο Τράπεζες 

Ιντρακάτ (Ιντρακόµ 
Κατασκευαστική) 

1 Βουλγαρία Κατασκευές 

Μάρακ Ηλεκτρονική 
ABEE 

1 Ρουµανία Εµπόριο τηλεφώνων 

Μύλοι Λούλη ΑΕ 2 Βουλγαρία Παρασκευή αλεύρων 

Μυτιληναίος 1 Κύπρος Εξόρυξη µετάλλων 

Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου 
ΑΕ 

1 Τουρκία Ιχθυοκαλλιέργειες 

Νότος 1 Τουρκία Λιανεµπόριο 

Ντρούκφαρµπεν 2 Ρουµανία, Βουλγαρία Πλαστικά/συσκευασίες 

ΟΠΑΠ 2 Κύπρος Υπηρεσίες 

ΟΤΕ 1 Ρουµανία 
Τεχνολογία & 

τηλεπικοινωνίες 

Πειραιώς τράπεζα 9 

Αλβανία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σερβία & 

Μαυροβούνιο, 
Κύπρος, Αίγυπτος 

Τράπεζες 

Πλαστικά Θράκης 1 Βουλγαρία Πλαστικά 

Σαράντης ΑΕΒΕ 1 Πολωνία Πλαστικά/συσκευασίες 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Σφακιανάκης 2 Βουλγαρία, Κύπρος 

Λιανεµπόριο 
ηλεκτρονικών ειδών, 

Εµπόριο 
αυτοκινήτων 

ΤΙΤΑΝ 3 
Σερβία&Μαυροβούνιο, 

Αίγυπτος, Σκόπια 
Κατασκευές, 
Βιοµηχανίες 

Χαλκόρ 1 Βουλγαρία Βιοµηχανία 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ 2 Βουλγαρία Βιοµηχανία 

 

 

3.6  Ο κλάδος των ελληνικών τραπεζών  

 

 Ένας από τους πιο δραστήριους κλάδους στην προκειµένη περίπτωση 

θεωρείται ο κλάδος των ελληνικών τραπεζών. Σε όλη τη διάρκεια των µέχρι τώρα 

επενδύσεων του κλάδου στα Βαλκάνια παρατηρείται µια διακύµανση στις 

αποδόσεις των µετοχών, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα, εκτός των άλλων, και τον 

αριθµοδείκτη τιµή προς απόδοση της µετοχής (P/E ratio). Αν και οι εξαγορές των 

ελληνικών τραπεζών του δείγµατος ξεκινούν από το 1999, παραθέτουµε στοιχεία 

από το 1996, ούτως ώστε να φανεί η διαχρονική εξέλιξη του αριθµοδείκτη.  

 

Πίνακας 3.6.α:∆είκτης τιµή-προς-απόδοση µετοχής των τραπεζών 

Έτος 

Τράπεζα 
EFG 

Eurobank 
Εργασίας 

Εθνική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

Εµπορική 
τράπεζα 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

Alpha 
τράπεζα 

1996 58,32 - 57,94 101,28 16,09 

1997 48,62 43,69 34,99 64,15 13,33 

1998 74,54 12,00 22,76 28,59 10,73 

1999 35,45 6,83 2,24 7,74 6,72 

2000 12,12 5,24 6,05 6,10 8,45 

2001 12,15 7,08 5,49 12,51 8,14 

2002 18,36 15,45 17,37 17,09 14,35 

2003 17,18 72,53 18,24 15,98 9,85 

2004 16,76 21,10 30,47 21,93 15,99 

2005 16,54 19,43 22,57 11,80 17,56 

2006 15,72 15,39 -14,20 12,00 14,59 
2007 15,20 13,30 16,20 16,20 14,80 

2008 12,30 13,00 13,10 13,00 12,70 
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Η αναφορά και ανάλυση των αριθµοδεικτών ανήκει στη µέθοδο της 

θεµελιακής ανάλυσης των τιµών των µετοχών (οι άλλες δύο µέθοδοι είναι η 

τεχνική ανάλυση και η θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, οι οποίες δεν θα µας 

απασχολήσουν). Η θεµελιακή ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι η µετοχή της 

εταιρίας αντανακλά την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας αυτής. Ένας από τους 

σηµαντικότερους αριθµοδείκτες της µεθόδου αυτής είναι ο αριθµοδείκτης τιµή 

προς κέρδη-ανά-µετοχή (Price/Earnings ratio). 

Για τον υπολογισµό του παραπάνω δείκτη είναι αναγκαίο να ξεκινήσουµε 

µε τον υπολογισµό ενός αριθµοδείκτη που υπολογίζει τα κέρδη ανά µετοχή 

(Earnings per Share ratio). O συγκεκριµένος δείκτης είναι ο παρονοµαστής στον 

δείκτη που µας ενδιαφέρει (P/E ratio). 

Έτσι, λοιπόν, έχουµε: 

    
Κέρδη χρήσης + Φόροι – Αµοιβές ∆.Σ. 

Κέρδη ανά µετοχή =  
    Αριθµός µετοχών    
 
 
Θεωρητικά, όσο µεγαλύτερος είναι ο συγκεκριµένος δείκτης τόσο πιο 

επιτυχηµένη θα είναι µία επένδυση στη µετοχή της επιχείρησης. 

Φτάνοντας λοιπόν στον δείκτη που µας ενδιαφέρει, ο δείκτης P/E ratio 

µετρά πόσες φορές η χρηµατιστηριακή τιµή µιας µετοχής ξεπερνά τα κέρδη της και 

είναι πάντα θετικό µέγεθος, γιατί δεν υπολογίζεται όταν υπάρχουν ζηµίες. Σε 

περίπτωση που ο δείκτης τιµή-προς-κέρδη µιας µετοχής είναι χαµηλότερος από τον 

αντίστοιχο άλλων µετοχών του ίδιου κλάδου, τότε η µετοχή αυτή θεωρείται 

υποτιµηµένη, αλλά µε καλύτερη προοπτική ανόδου. Όπως και σε άλλες 

περιπτώσεις, έτσι κι εδώ, η εξέλιξη του δείκτη αυτού επηρεάζεται άµεσα από τη 

φάση που διανύει η χρηµατιστηριακή αγορά. 

Πιο συγκεκριµένα, έχουµε: 

         Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής 
Τιµή-προς-κέρδη =  

                      Κέρδη ανά µετοχή  
 
 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµητής του δείκτη τιµή-προς-κέρδη είναι 

η µέση χρηµατιστηριακή αγοραία αξία της µετοχής στην εκάστοτε χρονιά. 
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 Οι αρχές που διέπουν τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών 

όσον αφορά την σύγκριση δύο ή περισσοτέρων εταιριών είναι οι εξής: 

1. Οι εταιρίες που συγκρίνονται πρέπει να ανήκουν στους ίδιους 

κλάδους της οικονοµίας. 

2. Οι συγκρινόµενες εταιρίες πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης, όπως είναι ο αριθµός 

εργαζοµένων ή ο κύκλος πωλήσεων. 

3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συγκρίνονται θα πρέπει να 

είναι της ίδιας ηµεροµηνίας, έστω και αν οι εταιρίες είναι του ίδιου 

µεγέθους και ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

4. ∆εν αποτελούν συγκρίσιµα µεγέθη εκείνα τα οποία εξάγονται από 

ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή εάν έχουν 

υπολογιστεί µε βάση διαφορετικές λογιστικές µεθόδους και τεχνικές 

(π.χ. µέθοδος FIFO, µέθοδος LIFO στην αποτίµηση αποθεµάτων, 

διαφορετική απόσβεση παγίων, κτλ). 

5. Προτιµούνται οι µέσοι όροι (αντιπροσωπευτικές τιµές) από τις 

στιγµιαία διαµορφωµένες τιµές. 

6. Οι αριθµοδείκτες πρέπει να ταξινοµούνται πάντα σε οµοειδείς 

κατηγορίες µε τρόπο που να επιτρέπει τη συστηµατική ανάλυση του 

κάθε τοµέα επιχειρησιακής δραστηριότητας. 

Στην προκειµένη περίπτωση, οι ελληνικές τράπεζες του δείγµατος πληρούν 

όλες τις παραπάνω αρχές, γεγονός που νοµιµοποιεί την χρησιµοποίηση των 

παραπάνω αριθµοδεικτών.   

Οι υψηλοί ρυθµοί αύξησης των δανείων και η ενίσχυση των εσόδων από τις 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης είναι χαρακτηριστικά που κάνουν την ειδοποιό διαφορά σε 

σχέση µε άλλου είδους επενδύσεις. Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή των δανείων 

από την ΝΑ Ευρώπη κινήθηκε ανοδικά µέσα στο έτος 2007. Εκτός αυτού, όµως, η 

επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια έχει 

αυξήσει τις δαπάνες και σε ορισµένες περιπτώσεις οι δείκτες κόστος/έσοδα 

κινούνται ανοδικά. Από την άλλη, οι δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και 

ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών βελτιώνονται σηµαντικά, οι οποίοι 

διαµορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από συγκρίσιµου µεγέθους τράπεζες της 

ευρωζώνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
  

4.1 Μεθοδολογία της Εξέτασης Γεγονότων 
 
 Στα χρηµατοοικονοµικά, µία από τις σηµαντικότερες µετρήσεις είναι η 

επίδραση ενός συγκεκριµένου οικονοµικού ή και διοικητικού γεγονότος πάνω στη 

συνολική αξία της επιχείρησης. Η συχνότερη µέθοδος για τον υπολογισµό αυτής 

της επίδρασης είναι η µεθοδολογία της Εξέτασης των Γεγονότων (Event Studies 

Methodology). Η χρησιµότητα αυτής της µεθοδολογίας απορρέει από το γεγονός 

ότι, µε δεδοµένη τη λογικότητα της αγοράς, η επιρροή του γεγονότος θα επηρεάσει 

αυτόµατα την τιµή της µετοχής της επιχείρησης. Αντίθετα, η απευθείας µέτρηση 

των παραγωγικών αλλαγών της επιχείρησης εξαιτίας του γεγονότος θα ήταν 

υπερβολικά χρονοβόρα και θα απαιτούσε δεδοµένα µηνών ή και ετών ακόµη, για 

να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Η µεθοδολογία της Εξέτασης Γεγονότων 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον James Doley (1933) όταν την εφάρµοσε 

για να εξετάσει την αποδοτικότητα των διασπασµένων µετοχών. Με την πάροδο 

του χρόνου, η πολυπλοκότητα της µεθοδολογίας άρχισε να αυξάνει, κυρίως στην 

περίοδο 1930 -1970. 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται στην παρούσα έρευνα είναι η Εξέταση των 

Γεγονότων σε συνδυασµό µε τα ηµερήσια δεδοµένα, όπως ακριβώς 

χρησιµοποιήθηκε από τους Brown & Warner25. Ο συγκεκριµένος τρόπος έρευνας 

χρησιµοποιείται συχνά σε ζητήµατα χρηµατοοικονοµικών και ιδιαίτερα όταν 

αναλύονται ηµερήσιες τιµές µετοχών, όπως ακριβώς στην προκειµένη περίπτωση. 

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία χρησιµοποιήθηκε για πρώτη από τους Fama, Fisher, 

Jensen και Roll το 1969, προκαλώντας µία νέα µεθοδολογική προσέγγιση 

γενικότερα στην οικονοµική επιστήµη, και πιο συγκεκριµένα στη λογιστική και 

στα χρηµατοοικονοµικά. Η µεθοδολογία Εξέτασης των Γεγονότων της 

χρησιµοποιείται για να εξεταστεί η συµπεριφορά των τιµών των µετοχών γύρω από 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες γεγονότων, όπως µπορεί να είναι οι αλλαγές στους 

                                                
25 Brown S. J., Warner J. B. (1984) Using daily stock returns: the case of event studies. Journal of 

Financial Economics, 14, p.3-31. 
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νόµους της λογιστικής, η ανακοίνωση κερδών, η αλλαγή στις νοµοθετικές 

ρυθµίσεις του εµπορικού κώδικα, η ανακοίνωση µιας εξαγοράς, κτλ.  

Έτσι, η µεθοδολογία αυτή έχει καθιερωθεί ως η επικρατούσα µέθοδος 

µέτρησης και υπολογισµού των τιµών των µετοχών εξαιτίας ενός συγκεκριµένου 

γεγονότος ή µιας ανακοίνωσης αυτού. Πρακτικά, δύο είναι οι λόγοι της 

καθιέρωσης αυτής της µεθόδου: 1) Για να εξεταστεί η µηδενική υπόθεση ότι η 

αγορά έχει σαφή στοιχεία και πληροφορίες για το γεγονός αυτό. Αυτή η 

προϋπόθεση εννοεί ότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχει µία αυτόµατη αντίδραση 

της αγοράς για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που αντανακλώνται στην τιµή 

της µετοχής. Γι αυτόν το λόγο, η ύπαρξη συνεχόµενων έκτακτων αποδόσεων µετά 

την πάροδο του συγκεκριµένου γεγονότος είναι κάτι το αντίθετο µε την παραπάνω 

υπόθεση, και 2) Για να εξεταστεί, υπό την παραπάνω προϋπόθεση, η επίδραση του 

γεγονότος πάνω στην περιουσία των µετόχων της εταιρίας.  

 Το ερευνητικό δείγµα της διατριβής αποτελείται από 50 ελληνικές εταιρίες, 

οι οποίες ανάµεσα στη χρονική περίοδο 1999-2006 πραγµατοποίησαν 109 

ανακοινώσεις προθέσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών που ανήκουν 

στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η έρευνα βασίζεται στις έκτακτες 

αποδόσεις των ελληνικών εταιριών και πώς αυτές επηρεάστηκαν από τις 

ανακοινώσεις προθέσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σε αυτό το σηµείο θα ήταν 

χρήσιµο να ορίσουµε επακριβώς την έννοια της έκτακτης απόδοσης, ως εξής:  

Μία µετοχή µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει έκτακτη απόδοση, δηλαδή 

απόδοση απρόσµενα υψηλή ή χαµηλή, όταν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην 

πραγµατική και στην εκτιµηµένη απόδοσή της. 

Η µεθοδολογία Εξέτασης των Γεγονότων τελείται σε 5 στάδια: 

1) Προσδιορισµός του γεγονότος  

2) Επιλογή του ερευνητικού δείγµατος  

3) Υπολογισµός αναµενόµενων και έκτακτων αποδόσεων µε τη χρήση 

ενός συγκεκριµένου µοντέλου 

4) Υπολογισµός του συνόλου των έκτακτων αποδόσεων και έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας αυτών 

Ο υπολογισµός των έκτακτων αποδόσεων (Abnormal Returns ή AR) κατά 

την περίοδο του γεγονότος γίνεται ως εξής: 

ARit = Rit + E (Rit)                    (1) 



 

 125 
 

όπου ARit  είναι οι έκτακτες αποδόσεις της εταιρίας i στη χρονική περίοδο 

t, Rit είναι οι πραγµατικές αποδόσεις της ίδιας εταιρίας στην ίδια χρονική 

περίοδο, ενώ E(Rit) είναι οι αναµενόµενες (κανονικές) αποδόσεις της ίδιας 

εταιρίας σε περίπτωση που το γεγονός δε θα λάβαινε χώρα.        

5) Παρουσίαση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

 Το µοντέλο που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα για τον υπολογισµό 

των έκτακτων αποδόσεων είναι το Μοντέλο Αγοράς (Market Model), το οποίο 

παρουσιάζεται και εξετάζεται λεπτοµερώς παρακάτω.  

 Για την επεξεργασία του µοντέλου και την εξαγωγή των συντελεστών α και 

β χρησιµοποιούνται οι εξής χρονολογικές περίοδοι: 

 

• Περίοδος υπολογισµού/εκτίµησης  των συντελεστών α και β του µοντέλου 

αγοράς: -211 έως και -11 ηµέρες πριν από το γεγονός.  

• Περίοδος του γεγονότος και εφαρµογής των παραπάνω συντελεστών για 

τον υπολογισµό των µέσων και σωρευτικών έκτακτων αποδόσεων (AAR 

και CAAR): -10 ηµέρες πριν έως και +10 ηµέρες µετά το γεγονός. 

• Γεγονός (ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης στο Ηµερήσιο 

∆ελτίο Τύπου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ύστερα από 

διασταύρωση µε τον ηµερήσιο οικονοµικό πολιτικό τύπο): -1, 0, +1 

 

  Γεγονός 

 

 t = -211                   t = -11 t = -10     -1  0  +1         t = +10 

 

                Περίοδος εκτίµησης          Περίοδος γεγονότος 

 

∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα γιατί επιλέγονται τρεις ηµέρες για να 

εξεταστεί η στιγµή του γεγονότος αντί για µία. Ο λόγος που επιλέγεται µία ηµέρα 

πριν το γεγονός και µία ηµέρα µετά, εκτός από την πραγµατική ηµέρα που γίνεται 

γνωστή η ανακοίνωση της πρόθεσης, είναι για να καλυφθεί ολόκληρο το χρονικό 

φάσµα εµφάνισης και γνωστοποίησης της ανακοίνωσης. Αυτό το φάσµα δεν 

αποκλείεται να είναι µεγαλύτερο από µία ηµέρα, γιατί εφόσον αποφασιστεί µια 

εξαγορά χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστηµα από την ηµέρα λήψης της απόφασης 
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από τις εµπλεκόµενες εταιρίες έως την δηµοσιοποίηση της απόφασης στα ΜΜΕ 

ώστε να ενηµερωθεί το ευρύ επενδυτικό κοινό. Για παράδειγµα, οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται γνωστοποιούνται στο κοινό σπάνια την ίδια ακριβώς ηµέρα. Εκτός 

αυτού, εάν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο, δηλαδή εάν η απόφαση για 

δηµοσιοποίηση της εξαγοράς ληφθεί την ηµέρα Παρασκευή, ενώ η απόφαση έχει 

ληφθεί ήδη πιο πριν, το επενδυτικό κοινό θα ενηµερωθεί για το γεγονός το 

γρηγορότερο τη ∆ευτέρα, ενώ η συγκεκριµένη απόφαση θα έχει ληφθεί πιθανόν 

πριν την Παρασκευή. Έτσι, είναι απαραίτητο να θεωρήσουµε ένα ευρύτερο 

χρονικό παράθυρο της στιγµής που συµβαίνει το γεγονός των τριών ηµερών (-1, 0, 

+1). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες του 

δείγµατος που εξετάζεται, οι ανακοινώσεις αφορούν είτε την πρόθεση εξαγοράς ή 

συγχώνευσης, είτε την υπογραφή του προσυµφώνου ή της σύµβασης της εξαγοράς 

ή συγχώνευσης µεταξύ των εταιριών. Με λίγα λόγια, πρόκειται για την πρώτη 

ανακοίνωση της σύµπραξης πριν από πιθανές µελλοντικές ανακοινώσεις, όπως 

είναι η επικύρωση της εξαγοράς από το Χρηµατιστήριο Αθηνών ή η γνωστοποίηση 

της ολοκλήρωσης της εξαγοράς. 

Σε ολόκληρο το δείγµα, στην περίοδο του γεγονότος -211 ηµέρες πριν την 

ανακοίνωσή του γεγονότος έως και +10 ηµέρες µετά την ανακοίνωσή του, έχει 

διενεργηθεί ένας έλεγχος επιρροής άλλων γεγονότων, ενηµερωτικών, λογιστικών 

και γενικότερα χρηµατοοικονοµικής φύσης, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ή 

να προϊδεάσουν το επενδυτικό κοινό για την απόφαση της συγχώνευσης ή 

εξαγοράς που επρόκειτο να ληφθεί. Τον έλεγχο αυτό τον ονοµάζουµε Έλεγχο 

αιτιών επιρροής (ή contamination effects test), δηλαδή η επίδραση άλλων, εκτός 

της ανακοίνωσης, γεγονότων, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν σε σηµαντικό 

βαθµό την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής. Συγκεκριµένα, ως αιτίες επιρροής 

εξετάστηκαν τα παρακάτω: 

 

Έλεγχος Αιτιών Επιρροών 

‘Σπάσιµο’ µετοχών (stock split), αντίστροφο ‘σπάσιµο’ µετοχών (reverse stock 

split), ανακοίνωση κερδών και γενικότερων οικονοµικών αποτελεσµάτων της 

εταιρίας, απόδοση µερισµάτων, αποκοπή µερισµάτων, αύξηση ή µείωση µετοχικού 
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κεφαλαίου, αγορά ιδίων µετοχών, πώληση ιδίων µετοχών, διανοµή δωρεάν 

µετοχών, έγκριση διάθεσης κερδών. 

 Τα αποτελέσµατα των αιτιών επιρροής στο εµπειρικό µας δείγµα 

εξετάστηκαν σε µια περίοδο 222 ηµερών µέσα από διασταυρωµένα δελτία του 

οικονοµικού τύπου και από ανακοινώσεις στο ΧΑΑ. Έτσι, εάν µία ανακοίνωση 

εξαγοράς ακολουθείται ή προηγείται από ένα ή και περισσότερα από τα παραπάνω 

γεγονότα, τότε θεωρείται επηρεασµένη, που σηµαίνει ότι η πορεία της τιµής της 

µετοχής στις ηµεροµηνίες που µας ενδιαφέρουν δεν αντανακλούν τις πραγµατικές 

προσδοκίες της αγοράς για την εξαγορά αλλά έχουν επηρεαστεί, θετικά ή 

αρνητικά, από τα προαναφερόµενα γεγονότα. Έτσι επιτυγχάνεται ένα είδος 

παραπληροφόρησης του επενδυτικού κοινού που δεν έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε εσωτερική πληροφόρηση των εταιριών, ή αλλιώς, υπάρχει µία 

ασυµµετρία πληροφοριών. Η ασυµµετρία αυτή εξουδετερώνεται, όπως αναλύεται 

στη συνέχεια, µε τη βοήθεια των συντελεστών του E-GARCH µοντέλου. 

 Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε συνοπτικά στη φύση των τιµών των 

µετοχών, οι οποίες είναι χρονοσειρές, και για ποιο λόγο χρήζουν ιδιαίτερης 

µεταχείρισης. Οι τιµές µετοχών µελετώνται υπό την προϋπόθεση ότι η 

παρελθοντική πορεία τους βοηθά στο να γίνει µία πρόβλεψη για την µελλοντική 

πορεία της διακύµανσης τους, µε κάποιο περιθώριο σφάλµατος. Ο διαχωρισµός 

των χρονοσειρών γίνεται ως εξής: 

δεδοµένα=πρότυπο+σφάλµα 

όπου το σφάλµα (residual) µπορεί να εκφραστεί ως η διαφορά ανάµεσα στο 

συνδυασµένο αποτέλεσµα των υποµοντέλων της χρονοσειράς και των 

παρατηρηθησών τιµών της. 

 Οι διαχρονικές τιµές µιας µετοχής σχετίζονται µε έναν αριθµό παραγόντων, 

τις συνιστώσες. Υπάρχουν τέσσερις γενικές συνιστώσες που µπορούν να 

εξηγήσουν τη συµπεριφορά µιας µετοχής: 

� Ο συντελεστής εποχικότητας     

� Η τάση      Επαναλαµβανόµενοι    

� Η κυκλική συνιστώσα          συντελεστές 

 

� Υπολειπόµενη  συνιστώσα, ή σφάλµα 
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Προκειµένου να εξάγει κάποιος αξιόπιστα αποτελέσµατα, θα πρέπει να 

αναλύσει αυτές τις συνιστώσες για να εντοπίσει την επίδρασή τους πάνω στην 

εξέλιξη της διακύµανσης της τιµής της µετοχής. 

 

4.1.1 Οι υποθέσεις της έρευνας  

1) Οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι σωρευτικές µέσες έκτακτες 

αποδόσεις (AAR και CAAR αντίστοιχα) των πρωτοπόρων εταιριών την ηµέρα της 

ανακοίνωσης της εξαγοράς είναι µεγαλύτερες του µηδενός. 

2)  Οι εξαγορές ή συγχωνεύσεις τραπεζών 26  που γίνονται 

συγκεντρωµένες σε µία εδαφική περιοχή (για παράδειγµα σε κοντινές-όµορες 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης), δηµιουργούν παραπάνω αξία τη στιγµή της ανακοίνωσης 

της επένδυσης, ενώ όσες εξαγορές ή συγχωνεύσεις είναι διασκορπισµένες σε 

διάφορες περιοχές δηµιουργούν µικρότερη αξία. 

3)  Το συστηµατικό ρίσκο (beta) των µετοχών την ηµέρα των 

ανακοινώσεων είναι µεγαλύτερο της αγοράς (Beta αγοράς=1). 

 

4.2 Η θεωρία των Αποτελεσµατικών Αγορών 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Αποτελεσµατικών Αγορών (Efficient Market 

Theory), σε µία αποτελεσµατική αγορά όλες οι πληροφορίες που αφορούν µια 

µετοχή αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα τιµή της. Η θεωρία αντιλαµβάνεται την 

αγορά ως έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό, ο οποίος, µόλις γνωστοποιείται µια νέα 

πληροφορία για µία εταιρία, αντιδρά έτσι ώστε η τιµή της µετοχής της εταιρίας να 

επανέλθει στο επίπεδο της πραγµατικής της αξίας. Από τις σηµαντικότερες 

πληροφορίες που µπορούν να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής είναι και η 

προοπτική µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.  

Θεωρητικά, όταν η αγορά είναι αποτελεσµατική, κανένας επενδυτής δεν 

µπορεί να εκµεταλλευτεί τις πληροφορίες που έχει για µια µετοχή για να επιτύχει 

επιπλέον κέρδη, και αυτό γιατί όλες οι πληροφορίες έχουν ήδη συµπεριληφθεί 

στην τιµή της. Γενικότερα, όταν ένας επενδυτής επιτυγχάνει επιπρόσθετα κέρδη σε 

συστηµατική βάση, συµπεραίνεται ότι γνωρίζει πληροφορίες που δεν 

                                                
26 Ο κλάδος των τραπεζών προτιµήθηκε γιατί είναι ο πιο δραστήριος στην συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, κι έτσι, σαν υπο-δείγµα, είναι πιο αξιόπιστο. 
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αντικατοπτρίζονται στην τιµή της. Έτσι, όµως, δε θα είναι αποτελεσµατική η 

αγορά.  

Με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα µε το είδος των πληροφοριών που 

ενσωµατώνονται στην τιµή των µετοχών της αγοράς, η αποτελεσµατικότητα της  

τελευταίας κατηγοριοποιείται ως εξής: 

1) Αποτελεσµατικότητα ήπιας µορφής (weak form efficiency) 

 Η αγορά έχει ήπιας µορφής αποτελεσµατικότητα όταν όλες οι πληροφορίες 

που αφορούν τις µεταβολές των τιµών των µετοχών στο παρελθόν έχουν 

ενσωµατωθεί στις τρέχουσες τιµές τους. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι 

µεταβολές των τιµών µετοχών µεταξύ διαφορετικών περιόδων είναι στατιστικά 

ανεξάρτητες και ακολουθούν µία τυχαία µεταβολή (random walk). 

 2) Αποτελεσµατικότητα µέτριας µορφής (semi-strong efficiency) 

Η αγορά είναι µέτρια αποτελεσµατική όταν όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες 

που δηµοσιοποιούνται ενσωµατώνονται αµέσως στην τιµή των µετοχών. Βέβαια, 

οι πρωταγωνιστές των επενδύσεων, όπως είναι οι πρόεδροι των ∆Σ των εταιριών 

και οι συνεργάτες τους που λαµβάνουν τις αποφάσεις, έχοντας στην κατοχή τους 

πληροφορίες που δεν έχει το επενδυτικό κοινό, µπορούν να αποκοµίσουν έκτακτα 

κέρδη, πάνω από την Γραµµή Αγοράς Αξιών (Security Market Line ή SML). Ένα 

σηµαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους της αποτελεσµατικότητας  

µιας αγοράς είναι ότι όποτε γνωστοποιείται µία πληροφορία για µία µετοχή, η 

τελευταία θα ανταποκριθεί µόνο εφόσον η πληροφορία αυτή είναι µη αναµενόµενη. 

Γενικότερα, σε αυτού του είδους την αποτελεσµατικότητα, οι επενδυτές δεν θα 

πρέπει να περιµένουν αποδόσεις πάνω από το όριο της Γραµµής Αξιών Αγοράς. 

3) Αποτελεσµατικότητα ισχυρής µορφής (strong form efficiency) 

Η αγορά έχει ισχυρή αποτελεσµατικότητα όταν όλες οι πληροφορίες, 

ακόµα και εκείνες που δεν δηµοσιεύονται, αντανακλώνται στις τιµές των µετοχών.  

Έτσι, όσοι διαθέτουν εσωτερικές πληροφορίες (insiders), δεν τους παρέχουν καµία 

χρησιµότητα, γιατί έχουν ήδη ενσωµατωθεί στις τιµές των µετοχών. 

 

4.3 Υπολογισµός αναµενόµενων και έκτακτων αποδόσεων  

 

Βήµατα του Μοντέλου Αγοράς 

i) Θεωρία και προϋποθέσεις του Μοντέλου Αγοράς 
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ii) Ορισµός του οικονοµετρικού µοντέλου του Μοντέλου Αγοράς 

iii) Εκτίµηση του µοντέλου και των παραµέτρων α και β µε τη µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων 

iv) Έλεγχος υποθέσεων 

 

Οι πιο γνωστοί τρόποι υπολογισµού των έκτακτων αποδόσεων των 

µετοχών από καθηµερινά δεδοµένα, είναι τα εξής µοντέλα: 

 

� Αποδόσεις προσαρµοσµένες σύµφωνα µε τον µέσο (Mean Adjusted Returns). 

Tο συγκεκριµένο µοντέλο προϋποθέτει ότι η αναµενόµενη απόδοση µιας µετοχής i 

είναι ίση µε µια σταθερά Κi, που είναι διαφορετική από µετοχή σε µετοχή. Το 

µοντέλο αυτό είναι σύµφωνο µε το Μοντέλο Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 

(Capital Asset Pricing Model), το οποίο προβλέπει ότι η απόδοση µιας µετοχής 

είναι σταθερή στο χρόνο. 

� Αποδόσεις προσαρµοσµένες σύµφωνα µε την αγορά (Market Adjusted 

Returns). 

To µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των µετοχών είναι ίσες µεταξύ 

τους, αλλά όχι και σταθερές. Η έκτακτη απόδοση µιας µετοχής i δίνεται από τη 

διαφορά µεταξύ της απόδοσής της και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς, δηλαδή 

ARit = Rit - Rmt                      (2)       

Το µοντέλο των αποδόσεων προσαρµοσµένων σύµφωνα µε την αγορά είναι 

σύµφωνο µε το Μοντέλο Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, εάν όλες οι 

µετοχές έχουν ρίσκο ίσο µε τη µονάδα (δηλαδή εάν ο συντελεστής β=1) 

� Αποδόσεις προσαρµοσµένες σύµφωνα µε την αγορά και το ρίσκο (Market and 

Risk Adjusted Returns). 

Αυτό το µοντέλο υποθέτει ότι το Μοντέλο Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 

παράγει έκτακτες αποδόσεις.  

� Μοντέλο Αγοράς (Market Model), µε τις παραµέτρους α και β υπολογισµένες 

από την περίοδο εκτίµησης των τιµών της µετοχής έναντι των τιµών του δείκτη 

της αγοράς. 
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Όλα τα παραπάνω µοντέλα εξουδετερώνουν τις µεταβολές που 

προκαλούνται στις τιµές των µετοχών από την αγορά, και για κάθε ένα από αυτά η 

απόδοση ( R
~

it) που θα έχει µια µετοχή i στην περίοδο t, δίνεται από την εξίσωση 

R
~

it = Κit + ε~ it                    (3) 

όπου Κit είναι η αναµενόµενη απόδοση του εκάστοτε µοντέλου, που είναι άγνωστο 

στην αρχή της περιόδου t, και 

ε~ it είναι η έκτακτη ή µη αναµενόµενη απόδοση.  

Το µοντέλο που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα είναι το Μοντέλο 

Αγοράς, η θεωρία και οι προϋποθέσεις του οποίου εξετάζονται αναλυτικά 

παρακάτω. 

      

4.3.1 Θεωρία και προϋποθέσεις του Μοντέλου Αγοράς 

 

Οι υποθέσεις του Μοντέλου Αγοράς µε στάσιµο µέσο όρο (stationary mean) 

είναι οι εξής: 

α) Ο συντελεστής β (στην προκειµένη περίπτωση, το συστηµατικό ρίσκο) 

ακολουθεί κανονική κατανοµή, µε µέσο όρο βj και διακύµανση σ 2

1j , 

δηλαδή:    

βjt ~ Ν (βj, σ
2

1j ) 

β) Ο διαταρακτικός όρος (όρος σφάλµατος) e ακολουθεί κανονική 

κατανοµή µε µέσο όρο 0 και διακύµανση σ 2

0j , δηλαδή:        

ejt ~ N (0, σ 2

0j ) 

γ) ∆εν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των ejt και βjt :    

Cov (ejt, βjt) = 0 

δ) Η αναµενόµενη τιµή του όρου σφάλµατος είναι 0: 

E (ej) = 0 

 Το Μοντέλο Αγοράς υποθέτει ότι ο όρος σφάλµατος είναι οµοσκεδαστικός, 

µε κανονική κατανοµή, µε µηδενική αναµενόµενη τιµή και είναι διαδοχικά 

ανεξάρτητος. Εάν δεν συµβαίνει αυτό, τότε τα τυπικά τεστ που θα 

χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση της επιρροής του γεγονότος στις τιµές των 

µετοχών θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε να λάβουµε υπόψι την ύπαρξη 
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ετεροσκεδαστικότητας. Επίσης, σηµαντική υπόθεση του µοντέλου αυτού είναι η 

σταθερότητα των παραµέτρων.  

Τα καθηµερινά δεδοµένα για µια µετοχή µπορούν να απέχουν από την 

κανονικότητα (normality), κάτι που είναι πιο σπάνιο µε τα µηνιαία δεδοµένα, αλλά 

για τον υπολογισµό των σωρευµένων µέσων έκτακτων αποδόσεων (CAAR) µιας 

µετοχής προτιµάται το Μοντέλο Αγοράς από οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό 

µοντέλο. 

 

4.3.2 Ορισµός του Μοντέλου Αγοράς 

 

Το συγκεκριµένο µοντέλο υποθέτει µια γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στις 

αναµενόµενες αποδόσεις µίας εταιρίας και στις αναµενόµενες αποδόσεις στο 

χαρτοφυλάκιο αγοράς. Πιο συγκεκριµένα: 

Ε(Rit) = αi + βixE(Rmt)                                 (4) 

όπου Ε(Rit) είναι αναµενόµενες αποδόσεις της εταιρίας i στη χρονική περίοδο t,  

οι παράµετροι αi και βi είναι σταθερές ως προς την εταιρία i,  

E(Rmt) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου αγοράς την ίδια ηµέρα t.       

Οι πραγµατικές αποδόσεις της µετοχής µιας εταιρίας i δεν είναι απαραίτητα 

ίσες µε τις αναµενόµενες αποδόσεις.  

 

Rit =  αi + βiRmt + εit                                     (5) 

όπου Rit είναι η απόδοση της µετοχής της εταιρίας i την ηµέρα t,  

oι παράµετροι α και β υπολογίζονται από µια OLS παλινδρόµηση των 

προηγούµενων αποδόσεων της εταιρίας έναντι των αποδόσεων της αγοράς,  

Rmt είναι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς,  

εit είναι ο τυχαίος όρος σφάλµατος, που ουσιαστικά είναι η διαφορά µεταξύ των 

κανονικών και των αναµενόµενων αποδόσεων της µετοχής. Περιέχει τους λοιπούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της µετοχής, εκτός από το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς.      

 Ο αλγεβρικός ορισµός του Μοντέλου Αγοράς που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό των έκτακτων αποδόσεων είναι ο εξής: 

 

ARjt=Rjt – (α +βRmt)                  (6) 
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όπου ARjt είναι οι έκτακτες αποδόσεις της µετοχής j στο χρόνο t,  

Rjt είναι οι πραγµατοποιηµένες αποδόσεις της µετοχής j στο χρόνο t,  

α και β είναι οι παράµετροι υπολογισµένοι από την περίοδο εκτίµησης, και   

Rmt είναι οι κανονικές αποδόσεις της αγοράς στο χρόνο t.  

Η αφαίρεση των αναµενόµενων αποδόσεων από τις πραγµατοποιηθείσες 

αποδόσεις προσδιορίζει τις έκτακτες αποδόσεις (ARjt). Ο όρος (α+βRmt) δηλώνει 

την εκτιµώµενη απόδοση της µετοχής την ηµέρα t.  

Ουσιαστικά, το Μοντέλο Αγοράς είναι η πρακτική εφαρµογή του 

Μοντέλου Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM), σύµφωνα µε το οποίο η 

αναµενόµενη απόδοση της µετοχής είναι ίση µε το ασφάλιστρο κινδύνου (risk 

premium) της αγοράς πολλαπλασιαζόµενο µε τον συντελεστή συστηµατικού 

ρίσκου (beta) της µετοχής αυτής, δηλαδή: 

 

ifmfi RRERRE β])([)( −+=                                             (7) 

 

4.3.3 Υπολογίζοντας τις Μέσες Έκτακτες Αποδόσεις και τις 

Σωρευτικές Μέσες  Έκτακτες Αποδόσεις 

 

 Για να βρούµε την επίδραση της ανακοίνωσης της εξαγοράς πάνω στην 

τιµή των µετοχών υπολογίζουµε τις µέσες έκτακτες αποδόσεις (Average Abnormal 

Returns, ή AAR). Από την περίοδο -211,+10 όλων των µετοχών υπολογίζουµε το 

ΑΑR ως εξής: 

 

AARt = 
n

AR
t

it∑
−=

10

211                                (8) 

όπου ∑
−=

10

211t

itAR είναι το σύνολο των έκτακτων αποδόσεων των εταιριών στη 

χρονική περίοδο -211,+10,  

n είναι το σύνολο των ηµερών της περιόδου [δηλαδή, n=211 + 1 (t=0) + 10=222],  

AR είναι τα αποτελέσµατα της εξίσωσης (6) του Μοντέλου Αγοράς. 

 Οι σωρευτικές µέσες  έκτακτες αποδόσεις (CAAR) της ίδιας περιόδου είναι 

οι εξής: 
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CAAR(-211,+10) = ∑
−=

10

211t

tAAR                                (9) 

                   

 Η στατιστική t χρησιµοποιείται για να εξεταστεί η µηδενική υπόθεση εάν 

το AAR την ηµέρα ανακοίνωσης της εξαγοράς και το CAAR κατά την περίοδο 

εκτίµησης είναι και τα δύο 0. Από τη στιγµή που οι ηµεροµηνίες ανακοίνωσης 

είναι διασκορπισµένες στον ηµερολογιακό χρόνο, υποθέτουµε ότι είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους. Έτσι, την στατιστική t για το AAR την υπολογίζουµε ως 

εξής: 

 

 Πρώτα υπολογίζουµε την τυπική απόκλιση του AR: 

SAR = 
1

)(
10

211

2

−

−∑
−=

n

RAAR
t

iit

                                     (10) 

όπου ARit είναι οι έκτακτες αποδόσεις της µετοχής i την ηµέρα t, 

iRA είναι ο µέσος όρος των έκτακτων αποδόσεων της µετοχής i,  

n είναι το σύνολο των ηµερών των παρατηρήσεων (-211 έως και +10 = 222). 

 Έτσι, η στατιστική t για το AAR είναι η εξής: 

 

t =  
nS

RAAR

AR

itit

)
−

                          (11) 

όπου  

ARit είναι ο µέσος όρος των έκτακτων αποδόσεων AR  της κάθε µετοχής i στο 

χρονικό σηµείο t, 

itRA
)

είναι η εκτιµηθήσα τιµή των έκτακτων αποδόσεων,  

ARS  είναι η µέση τιµή της τυπικής απόκλισης των έκτακτων αποδόσεων της 

εξίσωσης (10), και  

n είναι ο αριθµός των ηµερών υπολογισµού (n=222). 

Όσον αφορά τον στατιστικό έλεγχο27 των σωρευτικών µέσων  έκτακτων 

αποδόσεων (CAAR) για τη µηδενική υπόθεση Η0: CΑAR=0, µε εναλλακτική 

                                                

27 Υπενθυµίζουµε ότι η στατιστική t έχει την εξής µορφή: t=
n/σ
µ−Χ
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υπόθεση ΗΑ : CΑAR≠ 0, για κάθε µία ηµέρα της περιόδου γεγονότος (-10,+10), η 

στατιστική t υπολογίζεται ως εξής: 

 

t = 
n

CAR

tCAR

t

σ
                               (12) 

 
όπου CARt είναι η εκάστοτε τιµή CARt ανά ηµέρα (η κάθε τιµή CAR είναι ήδη 

ένας µέσος όρος των έκτακτων αποδόσεων στην κάθε ηµέρα),  

n είναι το σύνολο των ηµερών της περιόδου -211,+10,  

tCARσ είναι η τυπική απόκλιση των CAR. 

 

4.3.4 Εκτίµηση του µοντέλου και των παραµέτρων α και β µε τη 

µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων OLS  

 

 Το Κλασσικό Γραµµικό Μοντέλο Παλινδρόµησης (Classical Linear 

Regression Model ή CLRM), του οποίου η µορφή είναι η εξής: 

ttt uay ++= βχ                (13) 

 έχει ορισµένες παραδοχές όσον αφορά τις παραµέτρους της µεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων που µας ενδιαφέρουν στην προκειµένη περίπτωση. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθούν περιληπτικά οι γενικές παραδοχές που αφορούν τα 

διµεταβλητά – και εν γένει τα πολυµεταβλητά - µοντέλα.: 

a) Tο CLRM µοντέλο παλινδρόµησης είναι γραµµικό στις παραµέτρους 

του. 

b) Οι µεταβλητές Χ είναι καθορισµένες όταν έχουµε επαναλαµβανόµενη 

δειγµατοληψία (είναι µη-στοχαστικές). 

c) Ο διαταρακτικός όρος (disturbance term) ui έχει µέσο όρο 0. 

Ε(ui | Xi )=0 

d) Υπάρχει οµοσκεδαστικότητα του διαταρακτικού όρου ui, δηλαδή για 

όλες τις παρατηρήσεις, η διακύµανσή του θα είναι ίδια.  

Var ( ui | Xi) =σ2 

e) ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων. 

cov (ui,uj | Xi,Xj) =0 

f) ∆εν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των ui και των Xi.       
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g) Ο αριθµός των παρατηρήσεων n θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 

τον αριθµό των παραµέτρων που θα εκτιµηθούν. 

h) Πρέπει να υπάρχει µεταβλητότητα των τιµών του Χ. 

i) Το µοντέλο παλινδρόµησης είναι σωστά επιλεγµένο. 

 

Όπως και σε ένα οποιοδήποτε διµεταβλητό µοντέλο παλινδρόµησης, αν οι 

OLS εκτιµητές δεν είναι µόνο οι καλύτεροι, γραµµικοί, αµερόληπτοι (Best Linear 

Unbiased Estimators, ή BLUE) αλλά και ασυµπτωτικά (δηλαδή για µεγάλα 

δείγµατα) αποτελεσµατικοί, τότε θα πρέπει και οι διαταρακτικοί όροι να είναι 

κανονικά κατανεµηµένοι. Μόνο έτσι θα µπορούµε να ισχυριστούµε ότι όλες οι 

παραπάνω προϋποθέσεις του CLRM ισχύουν.  

Η κανονικότητα των όρων ui φέρει δύο σηµαντικές αλλαγές στην ΟLS 

παλινδρόµηση: Πρώτον, οι δειγµατικές κατανοµές των OLS εκτιµητών θα είναι 

κανονικές κατανοµές, δηλαδή  

 

Εβj = N(βj , σ
2 Χj)  

όπου j = 1,2,3,…κ και Εβj το αναµενόµενο β.   

  

Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι, όπως και στα διµεταβλητά µοντέλα, οι OLS 

εκτιµητές είναι ταυτόχρονα και εκτιµητές µέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum  

Likelihood28, ή ML). Το γεγονός αυτό δεν µας παρέχει µόνο εκτίµηση για τις β 

παραµέτρους, αλλά και εκτίµηση για την διακύµανση των διαταρακτικών όρων σ2.  

 Οι εκτιµητές α και β σε κάθε περίπτωση πρόθεσης εξαγοράς του δείγµατός 

µας υπολογίζονται από την περίοδο εκτίµησης -211,-11 µε την µέθοδο της OLS 

παλινδρόµησης των απλών αποδόσεων (raw returns) των τιµών µετοχών έναντι 

των αποδόσεων της αγοράς (market returns). Σύµφωνα µε τη θεωρία του CAPM, ο 

συντελεστής β, όχι µόνο των εξαγορών αλλά γενικά σε µία παλινδρόµηση, δείχνει 

το συστηµατικό ρίσκο της µετοχής, ή αλλιώς το πόσο εκτεθειµένη είναι η 

συγκεκριµένη µετοχή στο ρίσκο της αγοράς στην ίδια χρονική  περίοδο, το 

συστηµατικό ρίσκο της οποίας είναι εξ ορισµού ίσο µε τη µονάδα. Έτσι: 

Όταν β>1⇒ασταθής µετοχή µε µεγαλύτερο ρίσκο από εκείνο της αγοράς.  

                                                
28  Μέγιστη πιθανοφάνεια, που σηµαίνει ότι το αποτέλεσµα θα είναι ένα ποσοστό, το οποίο 
µεγιστοποιεί το ενδεχόµενο της πραγµατικής τιµής του δείγµατος που αναζητούµε.  
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Όταν β<1⇒σχετικά σταθερή µετοχή µε µικρότερο ρίσκο από εκείνο της 

αγοράς.  

Ο ορισµός του συντελεστή β, σύµφωνα µε το CAPM, είναι ο ακόλουθος: 

im

m

i

i ρ
σ
σ

β ×=                            (14) 

όπου iσ είναι η τυπική απόκλιση της απόδοσης της i µετοχής, 

mσ  είναι η τυπική απόκλιση της απόδοσης της αγοράς και  

imρ  είναι η συσχέτιση µεταξύ των δύο αποδόσεων.  

Συµπερασµατικά µιλώντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο συντελεστής β 

δείχνει την ευαισθησία της τιµής µιας µετοχής στις ανοδικές ή καθοδικές 

µεταβολές της αγοράς του χρηµατιστηρίου που εκφράζονται µέσω του γενικού 

δείκτη τιµών των µετοχών. Οι πρώτοι που ανέπτυξαν το CAPM ήταν οι William 

Shape, Eugene Fama, Jan Mossin και John Lintner, µε σκοπό να απλοποιήσουν το 

µοντέλο Markowitz και να το επεκτείνουν. 

              Γενικότερα, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούνε οι προϋποθέσεις που 

διέπουν το CAPM, οι οποίες αναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία ή στις 

επενδύσεις, και αναδεικνύουν την σηµαντικότητα του συντελεστή β. Έτσι, λοιπόν: 

1. Ο επενδυτής σε ένα χρεόγραφο δεν µπορεί να επηρεάσει την τιµή 

της απόδοσής του µε κανέναν τρόπο (δηλαδή, είτε επιλέγοντάς το είτε 

όχι). 

2.  ∆εν υπάρχει κόστος συναλλαγών στην αγορά περιουσιακών 

στοιχείων. Εάν υπάρχει κόστος συναλλαγών, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί 

από την απόδοση της επένδυσης εφόσον ο επενδυτής το κατέχει πριν από 

την περίοδο στην οποία µετρήθηκε η απόδοση της επένδυσης. 

∆ιαφορετικά, θα πρέπει να προστίθεται, αποτελώντας έτσι µια επιπλέον 

επιπλοκή στο µοντέλο. 

3. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι απείρως διαιρετά. 

4. Απουσία φόρου περιουσίας και εισοδήµατος. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι ο επενδυτής είναι αδιάφορος απέναντι στη µορφή κερδών της 

εκάστοτε επιχείρησης, δηλαδή εάν πρόκειται για κέρδη κεφαλαίου ή για 

κέρδη από περιοδικές χρηµατοροές.  
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5. Ο επενδυτής βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην αναµενόµενη 

απόδοση της επένδυσης, καθώς και στον κίνδυνο. 

6. Υπάρχει πλήρης δυνατότητα προπώλησης (short selling). 

7. Υπάρχει απρόσκοπτος δανεισµός και δανειοδοσία στο απαλλαγµένο 

από τον κίνδυνο επιτόκιο της αγοράς, δηλαδή στο τραπεζικό επιτόκιο. 

8. Ο επενδυτής αποφασίζει για την αναµενόµενη απόδοση της 

επένδυσής του σύµφωνα µε τον κίνδυνο. 

Εξετάζοντας κανείς τις παραπάνω προϋποθέσεις, βλέπει ότι το CAPM 

περιορίζει την κατάσταση σε µία εντελώς ακραία περίπτωση, όπου ο κάθε 

επενδυτής κατέχει τις ίδιες πληροφορίες και υπάρχει µία γενική συµφωνία ως προς 

το τί θα αναµένει ο καθένας για το µέλλον. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, η αγορά είναι 

τέλεια και δεν υπάρχουν εµπόδια στις επενδύσεις, όπως είναι οι προµήθειες 

συναλλαγών, οι φόροι και τα επιτόκια δανεισµού. Εκτός αυτού, η πρακτική 

εφαρµογή του µοντέλου, ακόµα και αν φέρει θετικά αποτελέσµατα, δε σηµαίνει ότι 

γίνεται πιο χρήσιµο29. 

 

Γιατί το Μοντέλο Αγοράς και όχι τη Θεωρία Κερδοσκοπικής 

Τιµολόγησης; 

 

Αξίζει, σε αυτό το σηµείο, να αναφέρουµε τον λόγο για τον οποίο δεν 

στηριζόµαστε σε µία άλλη, λιγότερο δηµοφιλή, θεωρία για την ίδια εργασία, στην 

Θεωρία Κερδοσκοπικής Τιµολόγησης (Arbitrage Pricing Theory, ή ΑΡΤ) του 

Stephen A. Ross (1976). H θεωρία αυτή έχει περιορισµένη πρακτική εφαρµογή, 

κυρίως λόγω της µαθηµατικής της πολυπλοκότητας. Εκτός αυτού, δεν 

χρησιµοποιεί συγκεκριµένους παράγοντες (factors, ή αλλιώς παράµετροι) που 

επηρεάζουν την απόδοση της µετοχής, ούτε περιορίζει τον αριθµό αυτών, παρά 

αφήνει αυθαίρετα το δικαίωµα στον εκάστοτε ερευνητή να τους ορίσει ο ίδιος. Για 

να βρεθούν, λοιπόν, αυτοί οι παράγοντες, θα πρέπει να γίνει µία ανάλυση 

παραµέτρων, το αποτέλεσµα της οποίας, όµως, µπορεί να ερµηνευτεί διαφορετικά 

από τον οποιονδήποτε αναλυτή. Πιο συγκεκριµένα, ο τύπος του APT έχει ως εξής: 

 

                                                
29 Harry Markowitz (1983). 
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iijjjjii ebFFbFFrr +−++−+= )(...)( 111

)))
            (15) 

όπου 

 ir  είναι το πραγµατικό ποσοστό απόδοσης της µετοχής i,  

ir
)

είναι το αναµενόµενο ποσοστό απόδοσης της µετοχής i,  

jF  είναι η πραγµατική αξία ή τιµή του οικονοµικού παράγοντα j,  

jF
)

 είναι η αναµενόµενη αξία ή τιµή του οικονοµικού παράγοντα j, και  

ijb  είναι ευαισθησία ανταπόκρισης της µετοχής i στον οικονοµικό παράγοντα j.  

 

4.4 Οικονοµετρικοί έλεγχοι των δεδοµένων 

 

Οι παρακάτω έλεγχοι γίνονται στην περίοδο εκτίµησης -211,+10 ηµερών 

των συντελεστών α και β όλων των γεγονότων ανακοίνωσης της πρόθεσης 

εξαγοράς ή συγχώνευσης, δηλαδή σε 222 ηµέρες τιµών µετοχών για κάθε µία από 

τις 109 περιπτώσεις ανακοινώσεων εξαγορών ξεχωριστά. Η χρονική αυτή περίοδος 

παλινδροµήθηκε έναντι των τιµών της αγοράς (market values) της ίδιας περιόδου. 

 

Έλεγχος πολυσυγραµµικότητας (Multicollinearity test) 

 Η πολυσυγγραµικότητα σε µία παλινδρόµηση σηµαίνει ότι υπάρχει µια 

γραµµική σχέση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες µεταβλητές του µοντέλου, κι έτσι 

δεν µπορούµε να υπολογίσουµε τους συντελεστές α και β µε µεγάλη ακρίβεια (ή 

µε όσο το δυνατόν µικρότερα standard errors). Συνοπτικά, οι λόγοι εµφάνισης του 

προβλήµατος αυτού είναι η λανθασµένη µεθοδολογία συλλογής δεδοµένων, η 

ποιότητα του µοντέλου και ο υπερβολικός αριθµός των ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ο τρόπος που εκδηλώνεται η πολυσυγγραµικότητα είναι µε τιµές του συντελεστή 

R2 και γενικότερα µε υψηλά τυπικά σφάλµατα. Υπό ιδανικές συνθήκες, θα πρέπει 

να ισχύει R2=1=100%. Γενικότερα είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ο 

προσαρµοσµένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού, ο 2R , διότι 

προσαρµόζεται στους βαθµούς ελευθερίας που σχετίζονται µε το άθροισµα των 

ελαχίστων τετραγώνων στην απλή εξίσωση του R2. Αυτό σηµαίνει ότι όταν 

προστίθεται µια νέα ανεξάρτητη µεταβλητή στο µοντέλο, θα τείνει να ελαττώνεται, 

γιατί θα έχουµε λιγότερους βαθµούς ελευθερίας. Ο συντελεστής 2R µας δείχνει το 
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ποσοστό του αθροίσµατος των τετραγώνων που σχετίζονται µε την παλινδρόµηση, 

που οφείλονται σε αυτήν, ως προς το συνολικό άθροισµα των τετραγώνων. Εκτός 

αυτού, όµως, η χρήση του 2R  προτιµάται έναντι του R2, επειδή ο δεύτερος τείνει 

να υπερεκτιµά την προσαρµογή των µεταβλητών στο µοντέλο παλινδρόµησης.        

Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής 2R  υπολογίζεται ως εξής: 

( )22 1
1

1 R
mn

n
R −








−
−

−=                  (16) 

όπου m=ο αριθµός των ανεξάρτητων µεταβλητών    

         n=το πλήθος του δείγµατος 

 

Έλεγχος κανονικότητας (Normality test) 

 Η κανονικότητα ενός µοντέλου έχει να κάνει µε το κατά πόσο οι OLS 

εκτιµητές nββββ
))))

,...,,, 321  των µεταβλητών nββββ ,...,,, 321  που θέλουµε να 

υπολογίσουµε έχουν τη µικρότερη δυνατή διακύµανση 2

tσ σε ολόκληρη την τάξη 

των ανεπηρέαστων εκτιµητών, είτε οι τελευταίοι είναι γραµµικοί είτε όχι. Με άλλα 

λόγια, ένας εκτιµητής iβ
)

είναι κανονικά κατανεµηµένος όταν: 

Ο µέσος όρος του iβ
)

: ( ) ii ββ =Ε
)

 

∆ιακύµανση του iβ
)

: 2

2

2

2
~ σ

χ
σ

β ∑
∑=

i

i

i n

X
 

Μια άλλη προϋπόθεση της κανονικότητας ενός µοντέλου είναι ότι οι όροι 

σφάλµατος ui ακολουθούν κανονική κατανοµή µε µέσο µηδέν και σταθερή 

διακύµανση σ2, δηλαδή ui ~ Ν (0, σ2). Η επίτευξη της κανονικότητας σε ένα 

µοντέλο µας διευκολύνει να παράγουµε τις κατανοµές πιθανότητας των 

εκτιµητών iβ
)

και 2σ) .  

Υπάρχουν πολλά τεστ κανονικότητας, τα οποία διαφέρουν στην απόδοση 

ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος και άλλους παράγοντες Τα πιο γνωστά τεστ 

κανονικότητας είναι: 

1) το Anderson-Darling test, το οποίο είναι ένα τεστ βασισµένο στην  ECDF 

(Empirical Cumulative Distribution Function). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και 

ως Α2 test.  

2)  Το ιστόγραµµα υπολοίπων (ut). 
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3) Το γράφηµα κανονικής κατανοµής (Normal Probability Plot, NPP). Στο 

γράφηµα αυτό απεικονίζονται, στον άξονα των x, οι τιµές των ut της OLS 

παλινδρόµησης, και στον άξονα των y οι αναµενόµενες τιµές της µεταβλητής εάν 

ήταν κανονικά κατανεµηµένη. Όσο οι υπολογιζόµενες τιµές των ut τείνουν να 

ευθυγραµµιστούν µε την γραµµή κανονικής κατανοµής, τόσο ασφαλέστερα 

µπορούµε να δεχθούµε ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι κανονικά 

κατανεµηµένη. Η γραµµή κανονικής κατανοµής είναι µία OLS αναφορά για τα 

προβλεπόµενα σηµεία (estimated points) και απεικονίζει µια εκτίµηση της 

σωρευτικής συνάρτησης κατανοµής (cumulative distribution function) για το 

σύνολο του πληθυσµού από το οποίο έχει εξαχθεί το δείγµα µας.  

4) Το Jarque-Bera test, το οποίο είναι ιδανικό για δείγµατα µεγάλου µεγέθους 

και βασίζεται στα υπόλοιπα (ut) της OLS. Για να θεωρηθεί µία µεταβλητή ως 

κανονικά κατανεµηµένη θα πρέπει το Jarque-Bera test να είναι ίσο µε µηδέν.     

5) Το Ryan-Joiner test, το οποίο είναι παρόµοιο µε το Shapiro-Wilk test και 

βασίζεται στη συσχέτιση. 

6) Το Kolmogorov-Smirnov test, το οποίο είναι και αυτό βασισµένο στην  

ECDF (empirical cumulative distribution function). 

Στο Παράρτηµα της παρούσας έρευνας παρατίθεται το Anderson-Darling test 

µε την τιµή p (p-value), καθώς και τα γραφήµατα κανονικής κατανοµής (ΝΡΡ) για 

τα ut που εξάγαµε από τις OLS παλινδροµήσεις των τιµών των µετοχών έναντι των 

τιµών της αγοράς, προκειµένου να τα συγκρίνουµε µε την γραµµή κανονικής 

κατανοµής. Σηµειώνεται ότι σε παλινδροµήσεις µε οικονοµικά δεδοµένα είναι 

σύνηθες το φαινόµενο όπου µία ή δύο ακραίες τιµές των ut να µας αναγκάζουν 

στην απόρριψη της υπόθεσης κανονικότητας. Όπως φαίνεται και στο Παράρτηµα, 

αυτές οι τιµές παρουσιάζονται στο άκρο (ή άκρα) της γραµµής κανονικής 

κατανοµής. Σύµφωνα µε τον Brooks (2002), ακόµη και αν υπάρξουν ενδείξεις µη-

κανονικότητας σε µεγάλα δείγµατα όπως στην δική µας περίπτωση, η στατιστική t 

θα συνεχίσει να ακολουθεί ασυµπτωτικά την σωστή κατανοµή. Η µέθοδος της 

χρήσης των ψευδοµεταβλητών (dummy variables) για να επιβάλλουµε την 

κανονικότητα δεν γίνεται αποδεκτή από πολλού ερευνητές, γιατί προϋποθέτει την 

άµεση και αυθαίρετη παρέµβαση στα δεδοµένα για να απορριφθούν οι ακραίες 

τιµές των ut. Επιπροσθέτως, το πρόβληµα της µη-κανονιµότητας µπορεί ορισµένες 

φορές να οφείλεται και στην εµφάνιση αυτοπαλίνδροµης υπό συνθήκη 
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ετεροσκεδαστικότητας (ARCH effect). Σε αυτήν την περίπτωση, η επιτυχής 

αντιµετώπιση των ακραίων τιµών των ut ( ή αλλιώς outliers) δεν θα αποκαθιστούσε 

αυτόµατα και την κανονικότητα στα δεδοµένα µας. Το θέµα των ακραίων τιµών 

των ut εξετάζεται και στο Παράρτηµα στη σελίδα 203, όπου παρατίθενται τα 

γραφήµατα κανονικής κατανοµής.      

 

Έλεγχός αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation test) 

 Ο έλεγχος αυτός, αν και είναι περισσότερο αναγκαίος στα διαστρωµατικά 

δεδοµένα από ότι στις χρονοσειρές, ωστόσο δεν θα πρέπει να παραµελείται στη 

δεύτερη περίπτωση. Αυτοσυσχέτιση έχουµε όταν παρατηρείται υστερούµενη 

(lagged) συσχέτιση µεταξύ των όρων σφάλµατος ut µιας παλινδρόµησης. Ένας 

δηµοφιλής τρόπος που µας επιτρέπει να ελέγξουµε την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

είναι το τεστ Durbin-Watson (DW), το οποίο διέπεται από τις επόµενες τρεις 

υποθέσεις: 

1) Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι µη-στοχαστικές. 

2) Ο όρος σφάλµατος ακολουθεί κανονική κατανοµή. 

3) Το µοντέλο παλινδρόµησης δεν περιλαµβάνει υστερούµενες τιµές 

(lagged values) της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Συγκεκριµένα, η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για τον έλεγχο 

αυτοσυσχέτισης είναι: Η0: ρ=0, ΗΑ: ρ>0, όπου ρ=αυτοσυσχέτιση. Η διαδικασία 

Durbin-Watson µας δίνει ανώτερες (H) και κατώτερες (L) τιµές, έτσι ώστε εάν: 

α) DW>H, τότε αποδεχόµαστε την Η0 και άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.       

β) DW<L, τότε αποδεχόµαστε την ΗΑ κι έτσι υπάρχει αυτοσυσχέτιση.       

γ) L<DW<H, τότε το τεστ δεν µας δίνει κανένα συµπέρασµα. 

   Γενικότερα, η στατιστική DW θα πρέπει να κυµαίνεται ανάµεσα στις 

τιµές:  0≤DW≤4, µε ιδανική τιµή το 2. 

 ∆εύτερος τρόπος ελέγχου της αυτοσυσχέτισης είναι το τεστ 

Lagrange-Multiplier (LM test), το οποίο λειτουργεί ως εξής: 

Από µια OLS παλινδρόµηση, για παράδειγµα ttt uXY ++= 21 ββ , όπως 

ισχύει στην έρευνά µας που έχουµε ως  Υt την απόδοση της µετοχής και ως Χt τις 

αποδόσεις της αγοράς, υποθέτουµε ότι ο όρος σφάλµατος ut ακολουθεί µία 

αυτοπαλινδρόµηση όπως: 
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tptpttt uuuu ερρρ ++++= −−− ...2211  

όπου εt είναι λευκός θόρυβος. 

Η µηδενική υπόθεση που εξετάζεται είναι: Η0: ρ1=ρ2=…=ρp=0. Για να γίνει 

ο έλεγχος αυτός θα πρέπει οι όροι σφάλµατος (ut) να παλινδροµηθούν εναντίον 

των υστερούµενων τιµών τους (ut-p) και του όρου Χt. ∆ηλαδή: 

 

tptptttt uuuXu ερρραα ++++++= −−− ...221121            (17) 

από την οποία παλινδρόµηση (17) υπολογίζουµε το R2. Εάν το δείγµα είναι 

µεγάλο, συνήθως πάνω από 30 τιµές, τότε ισχύει: (n-p)R2 ~ 2

pχ ,   

που σηµαίνει ότι ασυµπτωτικά (για µεγάλα δείγµατα), το (n-p) επί το R2 ακολουθεί 

κατανοµή χ2 µε p βαθµούς ελευθερίας. Η ίδια µεθοδολογία ακολουθείται και για 

τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας, όπως θα φανεί παρακάτω. Στην παρούσα 

έρευνα χρησιµοποιείται το DW test. 

 

 Έλεγχος στασιµότητας (Stationarity test) 

Μία χρονοσειρά λέγεται ότι είναι ‘στάσιµη’ όταν ο µέσος όρος και η 

διακύµανση είναι σταθερά στο χρόνο. Εκτός αυτού, θα πρέπει η συνδιακύµανση 

µεταξύ δύο χρονικών περιόδων να εξαρτάται µόνο από το χρονικό κενό ανάµεσά 

τους και όχι από την χρονική στιγµή υπολογισµού της συγκεκριµένης 

συνδιακύµανσης. Πιο απλά, µπορούµε να διατυπώσουµε τις προϋποθέσεις της 

στασιµότητας ως εξής: 

Μέσος όρος:  ( ) µ=Ε tY  

∆ιακύµανση:  ( ) ( ) 2var σµ =−Ε= tt YY  

Συνδιακύµανση: ( )( )[ ]µµγ −−Ε= +kttk YY .  

όπου γk είναι η συνδιακύµανση µε χρονική υστέρηση k ανάµεσα στις τιµές Υt και 

Υt+k.         

Για να είναι µια χρονοσειρά στάσιµη, θα πρέπει ο µέσος όρος, η 

διακύµανση και η συνδιακύµανση της χρονικής στιγµής Υt+k να ισούται µε τον 

µέσο όρο, τη διακύµανση και τη συνδιακύµανση της χρονικής στιγµής Υt. Εάν δεν 

συµβαίνει αυτό, τότε έχουµε µία από τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις: 
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1) Είτε η χρονοσειρά µας θα είναι ‘τυχαίας πορείας’ (random walk), 

δηλαδή: ttt uYY += −1            

2) Είτε η χρονοσειρά µας θα είναι ‘τυχαίας πορείας µε απόκλιση’ 

(random walk with a drift), δηλαδή: 

 ttt uYY ++= −1δ  

όπου δ είναι η παράµετρος απόκλισης. 

3) Είτε η χρονοσειρά µας θα είναι ‘τυχαίας πορείας µε απόκλιση και 

τάση’ (random walk with a drift and deterministic trend), δηλαδή: 

 
ttt uYtY +++= −11βδ  

όπου t1β είναι η τάση της χρονοσειράς. 

Σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η στασιµότητα στα δεδοµένα µιας 

χρονοσειράς, τότε αυτόµατα ακυρώνονται όλα τα αποτελέσµατα των 

παλινδροµήσεων. Γι αυτό και το τεστ στασιµότητας είναι το πιο σηµαντικό, ιδίως 

όταν πρόκειται να διενεργηθεί πρόβλεψη στη συνέχεια µε τα ίδια δεδοµένα. 

Τα είδη των τεστ στασιµότητας που υπάρχουν είναι τα εξής: 

1. Η γραφική ανάλυση, όπου στον άξονα των χ έχουµε τη µεταβλητή του 

χρόνου. Το συγκεκριµένο τεστ απαιτεί αρκετή πείρα στην ανάλυση γραφηµάτων 

για να ανιχνεύσει κάποιος οπτικά την στασιµότητα ή και την τάση της 

χρονοσειράς. 

2. Το κορελόγραµµα (correlogram). Το συγκεκριµένο διάγραµµα είναι η 

απεικόνιση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function). Οι 

συντελεστές της συνάρτησης αυτής µας δείχνουν εάν µια χρονοσειρά είναι 

στάσιµη ή όχι. Οι µεγάλες τιµές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης υποδηλώνουν 

µη-στασιµότητα. 

3. Το τεστ µοναδιαίας ρίζας (unit root test). Είναι το πιο διαδεδοµένο τεστ 

στασιµότητας µέχρι σήµερα. Οι περιπτώσεις που ελέγχει το συγκεκριµένο τεστ 

είναι: 

α) Η Υt είναι ‘τυχαίας πορείας’: ttt uYY +=∆ −1δ     

β) Η Υt είναι ‘τυχαίας πορείας µε απόκλιση’: ttt uYY ++=∆ −11 δβ  

γ) Η Υt είναι ‘τυχαίας πορείας µε απόκλιση και τάση’: 

ttt uYtY +++=∆ −121 δββ  
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Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η µηδενική υπόθεση είναι ότι: 

Η0: δ=0, δηλαδή, υπάρχει µοναδιαία ρίζα (η χρονοσειρά είναι µη-στάσιµη), 

ενώ η εναλλακτική υπόθεση είναι: ΗΑ:δ<0. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιείται το τεστ µοναδιαίας ρίζας σε κάθε 

µία µετοχή για µια περίοδο 222 ηµερών, µε ηµέρα t=0 την ηµέρα ανακοίνωσης της 

πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται το επαυξηµένο 

τεστ Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test), το οποίο εξετάζει την 

παρακάτω εξίσωση: 

∑
=

−− +∆+++=∆
m

i

tititt YaYtY
1

121 εδββ  

Πιο συγκεκριµένα, η χρονική υστέρηση που υπολογίζουµε στο τεστ είναι:  

( )211 −−− −=∆ ttt YYY  

Έτσι, το τεστ είναι της συγκεκριµένης µορφής: 

tttt YYtY εδββ +∆+++=∆ −− 1121  

Τα αποτελέσµατα του τεστ παρατίθενται στο Παράρτηµα.    

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην έρευνα για όλους τους 

υπολογισµούς είναι οι φυσικοί λογάριθµοι των τιµών των µετοχών των εταιριών, 

κάτι που κατοχυρώνει την στασιµότητα των δεδοµένων. Παρ’όλ’αυτά όµως, 

διενεργήθηκε το συγκεκριµένο τεστ, τα αποτελέσµατα του οποίου επαληθεύουν 

όντως την στασιµότητα των δεδοµένων. 

 

 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (Heteroskedasticity test) 

 Το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας εµφανίζεται όταν διαχρονικά η 

διακύµανση 2

tσ  των όρων ut µιας OLS παλινδρόµησης δεν είναι σταθερή. Είναι 

ένα συχνό φαινόµενο στα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και συγκεκριµένα στις 

χρονοσειρές. Παρ’όλ’αυτά, όµως, δεν αποτελεί από µόνο του ένα λόγο για 

απορρίψει κάποιος ένα κατά τα άλλα λειτουργικό µοντέλο30.  Το πρόβληµα της 

ετεροσκεδαστικότητας πρέπει να εξετάζεται παράλληλα µε άλλους παράγοντες, 

όπως είναι το µέγεθος του δείγµατος, ο βαθµός διαφοροποίησης της διακύµανσης 

και η σχέση της διακύµανσης µε τις τιµές Χt.  

                                                
30  Mankiw N. G. (1990) A quick refresher course in macroeconomics. Journal of Economic 

Literature, 28 (4), p. 1645-1660. 
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 Σε περίπτωση εµφάνισης ετεροσκεδαστικότητας, οι εκτιµητές OLS 

συνεχίζουν να είναι γραµµικοί (linearly unbiased) και ασυµπτωτικά (δηλαδή, για 

µεγάλα δείγµατα, όπως στην περίπτωσή µας) κανονικά κατανεµηµένοι. Οι µέθοδοι 

εξεύρεσης του προβλήµατος της ετεροσκεδαστικότητας είναι οι εξής: 

1. Η γραφική µέθοδος. Οι εκτιµώµενοι όροι καταλοίπων ut απεικονίζονται σε 

σχέση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Yi.  

2. Park test. Είναι µια επέκταση της προηγούµενης µε την υπόθεση ότι η 

διακύµανση των ut είναι µία συνάρτηση των ανεξάρτητων µεταβλητών Χi. Η 

παλινδρόµηση που εφαρµόζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι: 

iiiii vXavXu ++=++= lnlnlnln 22 ββσ                              (18) 

3. Glejser test. Είναι παρόµοιο µε το Park test.  

4. Spearman’s Rank Correlation test. 

5. Goldfeld-Quandt test. 

6. Breusch-Pagan-Godfrey  (BPG) test. 

7. White’s General Heteroskedasticity test. Είναι το πιο διαδεδοµένο τεστ 

ετεροσκεδαστικότητας. Είναι εύκολο στην εφαρµογή του επειδή δεν βασίζεται 

στην υπόθεση κανονικότητας (normality assumption). Ο τρόπος που εφαρµόζεται 

είναι ο εξής: 

iiii uXXY +++= 33221 βββ                          (19) 

Από µία απλή OLS παλινδρόµηση όπως είναι η (19), που στην περίπτωσή µας 

γίνεται µε τα δεδοµένα των τιµών των µετοχών και του δείκτη τιµών της αγοράς, 

υπολογίζουµε τα ui. Στη συνέχεια, ‘τρέχουµε’ την βοηθητική παλινδρόµηση: 

 
iiiiiiii vXXaXaXaXaXaau ++++++= 326

2

35

2

2433221

2                      (20) 

δηλαδή, τα τετράγωνα των ui από την αρχική OLS εξίσωση παλινδροµούνται 

ενάντια των ανεξάρτητων µεταβλητών Χi. Επόµενο βήµα είναι να λάβουµε το R2 

από την βοηθητική παλινδρόµηση (20) και να το πολλαπλασιάσουµε µε τον αριθµό 

του δείγµατος (εδώ, n=222). 

2.Rn ~ 2

dfx  

δηλαδή, το γινόµενο n.R2 ακολουθεί την κατανοµή χ2 µε βαθµούς ελευθερίας ίσους 

µε τον αριθµό των ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Στο τελικό βήµα, εξετάζουµε την µηδενική υπόθεση  

Η0: από την (20), 065432 ===== aaaaa  
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δηλαδή, ότι υπάρχει οµοσκεδαστικότητα. 

Εάν η τιµή του χ2 που υπολογίζουµε είναι µεγαλύτερη από την κριτική τιµή της 

κατανοµής, τότε δεν µπορούµε να δεχτούµε την Η0, που σηµαίνει ότι έχουµε 

ετεροσκεδαστικότητα.       

 Στην παρούσα έρευνα παρατίθεται το White test στο Παράρτηµα µαζί µε τα 

τεστ επιρροής αυτοπαλίνδροµης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (ARCH 

effects test). 

 

4.5 Έλεγχος ARCH επιρροών και E-GARCH Μοντέλο 

  

4.5.1 Έλεγχος ARCH επιρροών (ARCH effects) 

 
Προτού προχωρήσουµε στην εξήγηση του E-GARCH µοντέλου που 

χρησιµοποιούµε για την εύρεση και ανάλυση της επίδρασης µόχλευσης (leverage 

effect) των θετικών και αρνητικών πληροφοριών στην αστάθεια των µετοχών, θα 

ήταν χρήσιµο να αναφερθούµε στα χαρακτηριστικά του απλού ARCH 

(Αυτοπαλίνδροµο Μοντέλο υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας) µοντέλου. Είναι 

γενικότερα αντιληπτό ότι στις χρονοσειρές, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι οι καθηµερινές τιµές µετοχών, υπάρχει η υπόθεση ότι η αυξηµένη αστάθεια 

στην περίοδο γεγονότος οφείλεται από την αυξηµένη εισροή πληροφοριών στην 

αγορά για το γεγονός αυτό. Η υπόθεση αυτή είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, γιατί 

στα µικρο-επίπεδα της αγοράς, φαινόµενα όπως οι φήµες, οι καλά 

πληροφορηµένοι εκ των έσω (insiders) των εταιριών και οι ερευνητικοί 

παρατηρητές διακινούν τις πληροφορίες µε τέτοιο τρόπο που δηµιουργούν µια 

ασυµµετρία δεδοµένων-πληροφοριών στην αγορά31. 

Είναι σηµαντικό να γίνει σε αυτό το σηµείο ο διαχωρισµός της έννοιας του 

ρίσκου από την έννοια της αστάθειας µιας οικονοµικής χρονοσειράς. Η πρόβλεψη 

της αστάθειας είναι µια σηµαντική πρακτική στις χρηµαταγορές, και όταν 

µεταφράζεται ως αβεβαιότητα, µπορεί κάλλιστα να συµπεριληφθεί ως ένας από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν επενδυτικές αποφάσεις στη συγκρότηση 

χαρτοφυλακίων. Μία ικανοποιητική πρόβλεψη της αστάθειας κάποιων 

επενδυτικών τίτλων είναι µία καλή αφετηρία αξιολόγησης του επενδυτικού ρίσκου, 

                                                
31 Για παράδειγµα, η ανταλλαγή (trade off) ασυµµετρικών πληροφοριών µπορεί να αυξήσει την 
αστάθεια της τιµής ενός περιουσιακού στοιχείου.  
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κι εδώ φαίνεται ότι ο περιορισµός του τελευταίου αποτελεί τον απώτερο σκοπό 

των επενδυτών, κι όχι ο περιορισµός της αστάθειας. Η αστάθεια, εντούτοις, 

αποτελεί την πιο σηµαντική µεταβλητή στην εκτίµηση των παραγώγων προϊόντων 

και οι αποφασίζοντες για την οικονοµική πολιτική την χρησιµοποιούν ως 

βαρόµετρο για την ανθεκτικότητα των χρηµαταγορών. 

Σε χρονοσειρές που επιδεικνύουν αστάθεια, όπως είναι οι τιµές µετοχών, η 

χωρίς-συνθήκη διακύµανση (unconditional variance) µπορεί να είναι σταθερή 

ακόµα και σε περιόδους ασυνήθιστα µεγάλης διακύµανσης. Γενικά, όµως, στις 

οικονοµικές χρονοσειρές δεν υπάρχει σταθερότητα στη διακύµανση ενός 

δείγµατος. Με άλλα λόγια, συνήθως υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. Προς καλύτερη 

κατανόηση των οικονοµικών χρονοσειρών, αναφέρουµε ορισµένα χαρακτηριστικά 

τους: 

� Οι περισσότερες χρονοσειρές περιέχουν µια τάση. 

� Οι επιρροές γεγονότων σε µια χρονοσειρά, όπως είναι η ανακοίνωση 

ενός γεγονότος (π.χ. εξαγορά ή συγχώνευση), µπορεί να είναι διαρκείς 

για αρκετό χρονικό διάστηµα. 

� Η αστάθεια, δηλαδή η µεταβλητότητα της διακύµανσης, δεν είναι 

σταθερή στο χρόνο. 

� Ορισµένες οικονοµικές χρονοσειρές εµφανίζουν µία ελικοειδής ροπή. 

� Ορισµένες οικονοµικές χρονοσειρές κινούνται ανάλογα µε την κίνηση 

άλλων χρονοσειρών. 

Η βελτίωση των προβλέψεων µε τη βοήθεια των χρονοσειρών οφείλεται 

κατά µεγάλο µέρος στη χρήση του υπό συνθήκη µέσου και της υπό συνθήκη 

διακύµανσης. 

Η  υπό συνθήκη διακύµανση της πρόβλεψης yt+1 δίνεται από τον τύπο: 

Var (yt+1|χt) = 22σχ t                                       (21) 

 

Στο σύνολο των διακυµάνσεων, οι πληροφορίες δεν επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα, και έτσι οι προβλεπόµενες διακυµάνσεις είναι σταθερές. Οι υποθέσεις 

αυτές ισχύουν γενικά για υποδείγµατα µορφής Αυτοπαλίνδροµων Κινητών Μέσων  

(ή AutoRegressive Moving Average-ARMA). Επειδή, όµως, όπως είπαµε, έχουµε 

µεταβαλλόµενη διακύµανση στο πεδίο του χρόνου, οι εκτιµήσεις ενός ARMA 
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µοντέλου σε µια χρονοσειρά θα είναι πιθανόν εσφαλµένες. Το πρόβληµα αυτό 

αντιµετωπίζεται οικονοµετρικά µε την προσέγγιση που υιοθέτησε πρώτος ο Engels  

(1982), η οποία επιτρέπει στη διακύµανση να εξαρτάται από το σύνολο των 

πληροφοριών, µε την εισαγωγή µιας εξωγενούς µεταβλητής, συγκεκριµένα της χt. 

Έτσι θα έχουµε την υπό συνθήκη διακύµανση από την σχέση: 

2

tσ = α0 + ∑ −i itie
2α + νt                                       (22)  

όπου i = 1,2,….,q  

 νt = λευκός θόρυβος (σειρά τυχαίων αριθµών)   

2

ite − = υπολειµµατικοί όροι από µια OLS παλινδρόµηση της τιµής της µετοχής  της 

εκάστοτε εταιρίας έναντι των τιµών της αγοράς για την περίοδο -211, +10. 

H εξίσωση (22) καθορίζει την ιδιότητα ενός ARCH µοντέλου. 

Προϋποθέσεις ενός τέτοιου µοντέλου είναι ότι οι παράµετροι: α0>0, 

α1,α2,….,αn ≥ 0, και ότι η διακύµανση είναι πεπερασµένη ,έχοντας σε ισχύ το 

∑ iα <1. 

 Ο έλεγχος για τη διαπίστωση εάν σε ένα υπόδειγµα υπάρχουν ARCH 

επιρροές (ή ARCH effects), που οφείλεται στο γεγονός ότι η διακύµανση του 

διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιµών του µε χρονική υστέρηση, γίνεται 

ως εξής:   

Αφού υπολογίσουµε τα κατάλοιπα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) από 

το υπόδειγµά µας, εκτιµούµε τους συντελεστές α1,α2,…,αp εφαρµόζοντας τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση των διαταρακτικών όρων: 

tptpttt vuauauaau +++++= −−−
22

22

2

110

2 ...                           (23)  

όπου νt είναι όρος σφάλµατος. 

 

Αφού υπολογιστεί και το R2 της εξίσωσης (23), το γινόµενο n.R2 (όπου 

n=αριθµός των παρατηρήσεων, στην περίπτωσή µας 222) είναι η στατιστική χ2 

σύµφωνα µε την οποία θα ελεγχθεί η µηδενική υπόθεση: Η0: α1,α2,…,αp=0, µε 

εναλλακτική υπόθεση ΗΑ: α1,α2,…,αp≠ 0. Εάν η τιµή της χ2 είναι µεγαλύτερη από 

την κριτική τιµή της κατανοµής χ2, τότε απορρίπτουµε την Η0 κι έτσι 

αποδεχόµαστε ότι υπάρχει ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας. 
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4.5.2 E-GARCH Mοντέλο  

 

 Πολλοί χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές έχουν ως σκοπό την εκτίµηση της 

υπό συνθήκη διακύµανσης µιας µετοχής, και αυτό γιατί η τελευταία επηρεάζεται 

άµεσα από την ύπαρξη θετικής ή αρνητικής νέας πληροφόρησης (good and bad 

news effects). Γενικότερα, η αρνητική νέα πληροφόρηση έχει µεγαλύτερη επιρροή 

στην αστάθεια µιας µετοχής από ότι η θετική νέα πληροφόρηση. Η ασυµµετρική 

επίδραση των θετικών και αρνητικών πληροφοριών στην αστάθεια της µετοχής, 

εξουδετερώνοντας τα φαινόµενα ARCH, εντοπίζεται από το Εκθετικό Γενικευµένο 

Αυτοπαλίνδροµο Μοντέλο υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (Exponential 

Generalised Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity, ή E-GARCH). Το 

µοντέλο αυτό οφείλεται στον Nelson (1991). Η βασική του ιδιότητα είναι να 

εξετάζει την υπό συνθήκη διακύµανση σε λογαριθµική µορφή, που σηµαίνει ότι 

δεν είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισµοί στα αποτελέσµατα για να 

αποφευχθούν τυχόν αρνητικές τιµές. Με άλλα λόγια, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά 

του είναι ότι το συγκεκριµένο µοντέλο επιτρέπει στους συντελεστές να λάβουν και 

αρνητικές τιµές, κάτι που δεν συµβαίνει µε το απλό GARCH µοντέλο. 

Επιπροσθέτως, το E-GARCH µοντέλο: α) µας επιτρέπει να εντοπίσουµε την 

επίδραση της µόχλευσης που υπάρχει όταν η αστάθεια της µετοχής τείνει να 

µειωθεί όταν οι αποδόσεις αυξάνονται και το αντίστροφο, β) επιτρέπει την 

ασυµµετρική συν-επίδραση των θετικών και αρνητικών πληροφοριών στην 

περίοδο εκτίµησης µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Στην συγκεκριµένη έρευνα 

χρησιµοποιούµε την περίοδο -211,+10, συµπεριλαµβάνοντας έτσι και τις δύο 

περιόδους που µας ενδιαφέρουν, δηλαδή και την περίοδο εκτίµησης και την 

περίοδο του γεγονότος. Επιπροσθέτως, το E-GARCH µοντέλο µπορεί να παράσχει 

προσαρµοστικότητα των δεδοµένων (goodness of fit), λόγω του ότι υπολογίζει τη 

δυναµική του µέσου και της διακύµανσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τυποποίηση 

των σφαλµάτων, όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή µε τη διαίρεση του εt-1 µε το 5,0

1−tσ  

[βλ. εξίσωση (25)].      

 Η εξίσωση του E-GARCH µοντέλου όπως το χρησιµοποίησε ο Nelson, 

είναι η εξής: 
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tt             (24) 

Η αριστερή πλευρά της εξίσωσης είναι ο λογάριθµος της υπό συνθήκη 

διακύµανσης. Από αυτό φαίνεται ότι η επιρροή µόχλευσης (leverage effect) είναι 

εκθετική και έτσι εγγυάται ότι οι προβλέψεις της υπό συνθήκη διακύµανσης θα 

είναι θετικές. Η ύπαρξη της επιρροής µόχλευσης µπορεί να ελεγχθεί µε την 

υπόθεση ότι γ>0.  

Ο Enders (2004) βελτιώνει τη µορφή της εξίσωσης της υπό συνθήκη 

διακύµανσης ως εξής: 

log tσ = α0 + α1
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 + 
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− µ
σ
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λ
5,0

1

1
1

t

t  + α2 log( 1−tσ )                     (25)

                     
όπου 

 σt-1 είναι η υπό συνθήκη διακύµανση στο χρονικό σηµείο t-1, 

εt-1 ο όρος σφάλµατος στο χρονικό σηµείο t-1, 

µ= 










t

t

h
E

ε
, όπου η τιµή του µ εξαρτάται από τη συνάρτηση πυκνότητας (density 

function) για τους τυποποιηµένους (standardised) όρους σφάλµατος, εt = 
t

t

h

ε
. Πιο 

συγκεκριµένα, έχουµε: 

µ=
π
2

, µε την προϋπόθεση ότι εt ~Ν(0,1).  

 

Οι υποθέσεις του µοντέλου E-GARCH είναι οι ακόλουθες:  
 

� 2

tε = 2

tv . tσ         

        

� 1−tE . 2

tε  = tσ  και  

� σt = α0 + ∑
=

−

q

i

itia
1

2ε + ∑
=

−

p

i

iti

1

σβ       

                   

όπου 2

tε  είναι το τετράγωνο του συντελεστή σφάλµατος,  

tσ  είναι η υπό συνθήκη διακύµανση του ε2 και  

1−tE . 2

tε  είναι η υστερούµενη (lagged) αναµενόµενη τιµή του 2

tε .  
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 Η συγκεκριµένη µορφή του E-GARCH της εξίσωσης (25) µαζί µε τις 

παραπάνω υποθέσεις είναι και αυτή που χρησιµοποιείται στην παρούσα διατριβή.  

 Το µοντέλο µας, όπως ήδη ειπώθηκε, επιτρέπει σε ορισµένους συντελεστές 

να πάρουν αρνητική τιµή και η τιµή του εt-1 µας διευκολύνει για µια πιο 

ορθολογική ερµηνεία του µεγέθους και της επίδρασης της ανακοίνωσης της 

εξαγοράς. Εάν ο συντελεστής του 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 είναι θετικός, τότε η επίδραση αυτή στη 

λογαριθµική µορφή της υπό συνθήκης διακύµανσης είναι ίση µε το άθροισµα των 

συντελεστών των δύο µεταβλητών α1+λ1, ενώ εάν ο παραπάνω συντελεστής είναι 

αρνητικός, τότε η επίδραση είναι ίση µε -α1+λ1. Αυτός είναι ένας τρόπος που 

µπορούµε να αποµονώσουµε την επίδραση µόχλευσης και να εξετάσουµε την 

επιρροή των θετικών και αρνητικών νέων πληροφοριών στην υπό συνθήκη 

αστάθεια της εκάστοτε µετοχής. Τα αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου και 

των θετικών και αρνητικών πληροφοριών (good and bad news effects) 

παρατίθενται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 και στο Παράρτηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αποδείχθηκε έως τώρα ότι η ένταξη ή ακόµα 

και η ενταξιακή διαπραγµάτευση ορισµένων χωρών για την είσοδό τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλαπλές επιδράσεις στον οικονοµικό τοµέα των χωρών 

αυτών και συγκεκριµένα, στην απόδοση των επενδύσεων. Το νοµικό πλαίσιο, από 

την µία, παρέχει την απαιτούµενη προστασία από περιπτώσεις µη υγιούς 

ανταγωνισµού µε οριοθετηµένες προϋποθέσεις, ενώ από την άλλη διευκολύνει τη 

µετακίνηση κεφαλαίου µεταξύ των χωρών-µελών.  

Η ολοένα και µεγαλύτερη διεύρυνση της ευρωπαϊκής αγοράς γίνεται 

αντιληπτή από τους επιχειρηµατίες πολύ νωρίτερα σε σχέση µε το υπόλοιπο 

επενδυτικό κοινό. Το αποτέλεσµα είναι, αφενός, οι περισσότερες από τις 

υπάρχουσες εταιρίες στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης µε τέτοιου είδους 

χαρακτηριστικά να αποκτούν µεγαλύτερη υπεραξία, αφετέρου, οι ελληνικές 

εταιρίες να βρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτικότερη θέση όσον αφορά τις 

επεκτάσεις και επενδύσεις, τόσο λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, όσο και από 

άποψη συγγενούς νοοτροπίας του επιχειρείν. Αξιοσηµείωτο, βέβαια, είναι ότι 

πολλές δυναµικές ελληνικές εταιρίες είναι ήδη πρωταγωνίστριες στις αγορές των 

προαναφεροµένων χωρών πολύ πριν πετύχουν οι τελευταίες τον ευρωπαϊκό τους 

στόχο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι εκτιµήσεις των µάνατζερ έχουν βγει αληθινές. 

Με τη διείσδυση τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στις αγορές των εν λόγω χωρών, 

αυτόµατα οι ελληνικές εταιρίες καθίστανται στην κατηγορία των πρωτοπόρων 

εταιριών του συγκεκριµένου συγχωνευτικού κύµατος που παρατηρείται στην 

περίοδο 1999-2007.  

Όσον αφορά τις αποδόσεις των εταιριών ως προς τις άµεσες επενδύσεις 

τους, παρατηρείται µία αλληλοεξουδετέρωση των θετικών και των αρνητικών 

επιδράσεων στις αποδόσεις των µετοχών τους, πιο πριν από την ανακοίνωση 

πρόθεσης µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Με τον συνδυασµό του µοντέλου Αγοράς 

και του E-GARCH καλύπτεται το τεχνικό κενό του πρώτου µε τη βοήθεια του 

δεύτερου, όσον αφορά την παράπλευρη πληροφόρηση για ένα οποιοδήποτε 

οικονοµικό γεγονός, όπως φαίνεται αναλυτικότερα παρακάτω. 
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 5.1:  Αποτελέσµατα του Μοντέλου Αγοράς και η ερµηνεία τους 

  

 Το Μοντέλο Αγοράς µάς οδηγεί στα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα 

5.1.α, όπου έχουµε τις µέσες έκτακτες αποδόσεις στη δεύτερη στήλη και τις 

σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις στην τέταρτη. Στις τρεις πρώτες µέρες 

περιόδου της ανακοίνωσης του γεγονότος η σωρευτική µέση απόδοση των 

συγχωνεύσεων κι εξαγορών όλων των εταιριών είναι αρνητική. Υπάρχει αρνητική 

επίδραση στις τιµές των µετοχών από την αλληλεπίδραση των πληροφοριών που 

διέπουν το επενδυτικό κοινό, και πιο συγκεκριµένα, 10, 9, και 8 ηµέρες πριν την 

ανακοίνωση έχουµε σωρευµένες µέσες έκτακτες αποδόσεις -0,00114, -0,00168, 

και -0,0006 αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρατηρούµε µια µικρή θετική αντίδραση 

στις αποδόσεις που σταδιακά αυξάνονται, ξεκινώντας από 0,002671 7 ηµέρες πριν 

το γεγονός και φτάνοντας 0,009034 3 ηµέρες πριν. Στις ηµέρες απόδοσης που µας 

ενδιαφέρουν περισσότερο, δηλαδή µία µέρα πριν, την ίδια µέρα, και µία µέρα µετά 

το γεγονός  (-1,0,+1), υπάρχει µια σχετική σταθερότητα συσσωρευµένης απόδοσης 

της τάξης του 0,007, µε µία ελαφρώς αυξητική τάση. Γενικότερα, η µηδενική 

υπόθεση ότι τα AAR και CAAR την ηµέρα ανακοίνωσης της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης είναι µηδέν απορρίπτεται, ενώ δεν έχουµε επαρκή στοιχεία να 

απορρίψουµε την υπόθεση ότι τα AAR και CAAR την ίδια ηµέρα είναι 

µεγαλύτερα του µηδενός32. 

 Παρατηρώντας την πορεία των αποδόσεων µετά τη 2η µέρα της 

ανακοίνωσης του γεγονότος, υπάρχει µια αυξητική τάση, ξεκινώντας από 0,008797 

την 2η ηµέρα και φτάνοντας στο 0,024041 την 10η ηµέρα. Αυτό συµβαίνει παρά το 

γεγονός ότι οι µέσες έκτακτες αποδόσεις από την ηµέρα του γεγονότος και µετά 

παρουσιάζουν µια ιδιόρρυθµη πορεία, παίρνοντας πολλές φορές και αρνητικές 

τιµές, όπως στην 3η, στην 7η, στην 8η και στην 9η µέρα.  

 

 

 

 

 
                                                
32 Για στατιστικούς λόγους, δεν µπορούµε να δηλώσουµε µε απόλυτη ακρίβεια ότι δεχόµαστε τη 

µηδενική υπόθεση, αλλά ότι δεν έχουµε επαρκή στοιχεία να την απορρίψουµε. 
 



 

 155 
 

Πίνακας 5.1.α: Μέσες και σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις (Average 
Abnormal Returns και Cumulative Average Abnormal Returns- 
ΑΑR και CAAR)  

 

 Ηµέρα ΑΑR Στατιστική t CAAR Στατιστική t 
-10 -0,00114 -0,07521 -0,00114 -0,52428 

-9 -0,00053 -0,03053 -0,00168 -0,76915***** 

-8 0,001077 0,062989 -0,0006 -0,27475 

-7 0,00327 0,208189 0,002671 1,22570***** 
-6 -0,00014 -0,00945 0,002528 1,15979***** 

-5 -0,00062 -0,02855 0,001903 0,87327***** 

-4 0,003486 0,198536 0,005389 2,47281*** 

-3 0,003645 0,179997 0,009034 4,14528* 

-2 -0,00092 -0,06089 0,008116 3,72392* 

-1 -0,00078 -0,05618 0,007339 3,36761** 

0 0,000262 0,016485 0,007601 3,48795** 
1 0,000351 0,018591 0,007952 3,64904* 

2 0,000845 0,049459 0,008797 4,03659* 

3 -0,00079 -0,04405 0,008007 3,67414* 

4 0,000776 0,034569 0,008783 4,03034* 

5 0,001563 0,059031 0,010346 4,74735* 

6 0,019134 0,090581 0,02948 13,52721* 
7 -0,00083 -0,03335 0,028654 13,14791* 

8 -0,00211 -0,11889 0,026545 12,18032* 

9 -0,00234 -0,1607 0,024205 11,10645* 

10 -0,00016 -0,00905 0,024041 11,03124* 

 

           * στατιστικά σηµαντικό µε 0,1% επίπεδο σηµαντικότητας 

          ** στατιστικά σηµαντικό µε 1% επίπεδο σηµαντικότητας 

      *** στατιστικά σηµαντικό µε 2,5% επίπεδο σηµαντικότητας 

    **** στατιστικά σηµαντικό µε 10% επίπεδο σηµαντικότητας 

    ***** στατιστικά σηµαντικό µε 25% επίπεδο σηµαντικότητας 

 

 Η τρίτη υπόθεση έρευνας όπως διατυπώθηκε στο Κεφάλαιο 4 (§ 4.1.1), ότι 

το συστηµατικό ρίσκο (beta) των µετοχών την ηµέρα των ανακοινώσεων είναι 

µεγαλύτερο από αυτό της αγοράς (H0:beta>1), απορρίπτεται, γιατί ο µέσος όρος 

των συντελεστών beta των µετοχών την ηµέρα της ανακοίνωσης (t=0) είναι ίσος µε 

0,997836. Αυτό δε σηµαίνει, βέβαια, ότι υπάρχει κάποια αξιοσηµείωτη απόκλιση, 

ενώ µπορούµε τουλάχιστον να ισχυριστούµε ότι, την ηµέρα ανακοίνωσης των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, ο µέσος όρος των έκτακτων και σωρευτικών 
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αποδόσεων των µετοχών (AAR και CAAR) ήταν αρκετά ικανοποιητικός σε σχέση 

µε την απόδοση της αγοράς.  

Έχοντας αποµονώσει τα γεγονότα που επηρεάζουν τις αποδόσεις των 

µετοχών σε αυτήν την περίοδο, δηλαδή τις αιτίες επιρροών 33 , θα πρέπει να 

αναλογιστούµε εάν αυτή η ανεπαίσθητη αύξηση των έκτακτων αποδόσεων στις 

ηµέρες -1, 0 και +1 οφείλεται στην ανακοίνωση της πρόθεσης εξαγοράς ή 

συγχώνευσης των εταιριών, η οποία ως πληροφορία ενσωµατώνεται άµεσα στις 

τιµές των µετοχών, ή εάν θα πρέπει να µην τη λάβουµε υπ όψιν µας, δεδοµένου ότι 

είναι σχεδόν µηδενική. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις ηµέρες -1 και +1, 

παρατηρούµε ότι οι µέσες έκτακτες αποδόσεις την πρώτη µέρα είναι αρνητικές     

(-0,00078). Αυτό σηµαίνει ότι υπήρχε µια αρνητική µεταβολή (∆AAR<0) στις 

αποδόσεις των µετοχών τη συγκεκριµένη ηµέρα πριν την ανακοίνωση. Επειδή 

όµως, η τιµή της στατιστικής t της συγκεκριµένης ηµέρας δεν είναι σηµαντική, δεν 

έχουµε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουµε την µηδενική υπόθεση. Έτσι, 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι µέσες έκτακτες αποδόσεις την ηµέρα -1 είναι 

ίσες µε µηδέν. Φαινοµενικά, αυτό το γεγονός αντισταθµίζεται αµέσως από τη 

θετική απόδοση της ηµέρας t=0 (0,000262), ενώ η θετική απόδοση συνεχίζεται και 

στην ηµέρα t=+1 (0,000351). Κι εδώ, όµως, οι στατιστικές t των ηµερών 0 και +1 

είναι µη σηµαντικές, έτσι αποδεχόµαστε ότι οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και στις 

δύο ηµέρες τείνουν στο µηδέν. Γενικότερα, µπορούµε να καταλήξουµε στο ότι οι 

µέσες έκτακτες αποδόσεις, από την ηµέρα t=-2 έως και την ηµέρα t=+4, είναι 

(σχεδόν) µηδενικές. 

Όσον αφορά τις σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις, τα αποτελέσµατα 

είναι πιο ευοίωνα για τις εταιρίες του δείγµατος. Οι ηµέρες -10, -9, και -8 

χαρακτηρίζονται από µία αρνητική απόδοση, αλλά µόνο µέχρι την -8 ηµέρα, στην 

οποία παρατηρείται µία ελαφρά αύξηση των µέσων έκτακτων αποδόσεων, από       

-0,00053 σε 0,001077. Η συγκεκριµένη απόδοση υπερκαλύπτει οποιαδήποτε 

αρνητική τιµή των µέσων έκτακτων αποδόσεων στις προσεχείς ηµέρες. Οι 

επόµενες τρεις ηµέρες, -7, -6 και -5 είναι µεν στατιστικά σηµαντικές, αλλά µε 25% 

επίπεδο σηµαντικότητας. Τα αποτελέσµατα από την -3 ηµέρα και εξής γίνονται 

περισσότερο αξιόπιστα στατιστικά, µε την πλειοψηφία τους να είναι σηµαντικά µε 

0,1% επίπεδο σηµαντικότητας. Ειδικότερα, στις ηµέρες που για την έρευνά µας 

                                                
33 Με τη µέθοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1. 



 

 157 
 

έχουν άµεσο ενδιαφέρον, δηλαδή στις ηµέρες -1, 0 και +1, µπορούµε µε ασφάλεια 

να δεχθούµε τις παρατηρούµενες τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 1% και 

0,1% αντίστοιχα. Εκτός αυτού, όµως, οι τιµές των σωρευτικών µέσων έκτακτων 

αποδόσεων των τριών αυτών ηµερών δεν παρουσιάζουν κάποια σηµαντική 

απόκλιση από το µηδέν, αντίθετα κινούνται στις ουδέτερες τιµές του 0,007. Αυτό 

είναι κάτι που θα πρέπει να µας προβληµατίσει δηµιουργικά, έχοντας στο νου τη 

θεωρία των Αποτελεσµατικών Αγορών και τις περισσότερες έρευνες που έχουν 

γίνει πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, οι οποίες συµπεραίνουν ότι οι ανακοινώσεις 

των εξαγορών ή συγχωνεύσεων προκαλούν συγκεκριµένες αυξοµειώσεις στην 

αστάθεια των µετοχών.  

Παρατηρώντας τις παραµέτρους α και β του Μοντέλου Αγοράς, οι οποίες  

παρουσιάζονται παρακάτω, οι τιµές των στατιστικών t µας επιτρέπουν να 

αποδεχθούµε τις τιµές των εκτιµηµένων α και β. Οι µεγάλες τιµές των στατιστικών 

t µας επιτρέπουν να απορρίψουµε σε κάθε περίπτωση µε µεγαλύτερη ασφάλεια τις 

µηδενικές υποθέσεις Η0:α=0 και Η0:β=0, και εποµένως, να αποδεχθούµε τις τιµές 

που λαµβάνουµε ως πραγµατικές. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από τις 

χαµηλές τιµές των σταθερών σφαλµάτων (standard errors), ιδίως για τους 

συντελεστές α. Οι συντελεστές α σε 62 περιπτώσεις είναι αρνητικοί, ενώ είναι 

θετικοί σε 47. Στο σύνολό τους, όµως, έχουν µία ασήµαντη απόκλιση από το 

µηδέν, που σηµαίνει ότι µπορούµε να δεχθούµε (και µε τη βοήθεια των 

στατιστικών t) ότι οι πλειοψηφία των συναρτήσεων όλων των αποδόσεων ξεκινούν 

από το µηδέν. Τα σταθερά σφάλµατα των συντελεστών α κινούνται στα όρια του 

1‰, τιµή πολύ χαµηλή για να µας αποτρέψει από το να δεχθούµε τις εκτιµηθείσες 

τιµές των συντελεστών ως πραγµατικές34. 

Η πλειοψηφία των εκτιµώµενων συντελεστών β κυµαίνονται γύρω από τη 

µονάδα, µε εξαίρεση τρεις περιπτώσεις που ελαφρώς διαφοροποιούνται: οι δύο 

αφορούν την Άλφα τράπεζα, µε την συγχώνευση της Delta Singular (β=2,24689) 

και µε την εξαγορά του 50% της Alfa Leasing Romania (β=2,3108), και η τρίτη 

αφορά την εξαγορά του 6% της Εµπορικής τράπεζας στην Κύπρο από την 

Εµπορική τράπεζα (β=1,60599). Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι εκτιµητές β σε 

κάθε περίπτωση πρόθεσης εξαγοράς από µία εταιρία του δείγµατος υπολογίζονται  

                                                
34 Υπενθυµίζουµε ότι η τιµή του σταθερού σφάλµατος µας δείχνει την ακρίβεια των εκτιµώµενων 
συντελεστών. Όσο µικρότερη είναι, τόσο πιο βέβαιοι µπορούµε να ήµαστε για τις εκτιµήσεις αυτές.  
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από την περίοδο εκτίµησης -211,-11 µε την µέθοδο της OLS παλινδρόµησης των 

απλών αποδόσεων των τιµών µετοχών έναντι των αποδόσεων της αγοράς. Έτσι, οι 

συγκεκριµένες τρεις µετοχές χαρακτηρίζονται από υψηλό επενδυτικό ρίσκο στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Πιο αναλυτικά, η µετοχή της Άλφα τράπεζας σε 

όλες τις περιπτώσεις ανακοίνωσης πρόθεσης εξαγοράς έχει συντελεστή β άνω της 

µονάδας, όπως µπορούµε να δούµε και στον πίνακα 5.1.β. Το ίδιο ισχύει και για 

την Εµπορική τράπεζα. 

Οι τιµές της στατιστικής Durbin-Watson (DW statistic) κινούνται γύρω από 

το 2, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αυτοσυσχέτισης 35 . Η 

χαµηλότερη τιµή παρατηρείται στην περίπτωση της ανακοίνωσης εξαγοράς της 

εταιρίας Elton Corporation doo από της Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου (DW 

statistic=1,36). 

                                                
35 ∆ηλαδή δεν υπάρχει υστερούµενη συσχέτιση µεταξύ των όρων σφάλµατος ut της παλινδρόµησης. 
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Πίνακας 5.1.β: Αποτελέσµατα του Μοντέλου Αγοράς 

 α β   

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Συντελεστής t value p value St error Συντελεστής t value p value St error 
2R % DW stat 

Altec - Unisoft Bulgaria -0,001931 -0,68 0,497 0,002834 0,701 2,19** 0,03 0,3203 1,90 2,17 

Altec - Unisoft Romania -0,001931 -0,68 0,497 0,002834 0,701 2,19** 0,03 0,3203 1,90 2,17 

Alumil Μυλωνάς - Alpro Vlasenica -0,001023 -0,85 0,399 0,00121 0,8015 7,01* 0 0,1143 19,40 1,8 

Autohellas - Bemal Auto Ltd 0,000505 0,3 0,761 0,001661 0,7242 5,7* 0 0,127 13,60 1,55* 

Chipita - Chipita East Europe 0,000041 0,04 0,972 0,00116 0,7664 5,9* 0 0,1299 14,5 1,81 

Coca Cola 3E- Bankia -0,0008298 -0,99 0,324 0,0008387 0,692 6,74* 0 0,1027 18,2 1,92 

Coca Cola 3E- Multon -0,0011358 -1,35**** 0,179 0,0008429 0,7734 7,24* 0 0,1068 20,5 1,92 

Coca Cola 3E- Vlasinka -0,0016596 -1,95*** 0,052 0,0008507 0,7223 7,02* 0 0,1029 19,5 1,96 

Coca Cola 3E - Dorna aperim 0,0005553 0,6 0,547 0,0009211 0,79435 9,92* 0 0,08012 32,7 1,54* 

Coca Cola 3E - Gotalka  -0,0004383 -0,47 0,638 0,0009301 0,89382 11,72* 0 0,07626 40,5 1,88 

Coca Cola 3Ε - Multivita sp.z.o.o. -0,000099 -0,1 0,921 0,001002 0,83699 10,02* 0 0,08352 33,2 1,83 

Cosmote - Cosmorom -0,0003828 -0,42 0,676 0,000913 0,7263 7,09* 0 0,1025 19,8 2,2 

Crown Hellas Can - Crown Pak 0,001222 1,1 0,272 0,00111 0,2522 2,12** 0,036 0,1192 1,7 1,93 

Delta Singular - Geosynthesis 0,000203 0,19 0,85 0,00107 1,04667 11,13* 0 0,09406 38 1,88 

Delta Singular - Grafo 0,00054 0,51 0,608 0,00105 1,1814 11,74* 0 0,1006 40,6 1,98 

Eurobank τράπεζα- Universal Bank -0,0003315 -0,38 0,706 0,0008775 1,03644 14,43* 0 0,07184 50,9 1,99 

Eurobank τράπεζα - ALICO/CEH Balkan Holdings 0,0001481 0,18 0,854 0,0008017 1,10086 17,4* 0 0,06327 60,1 1,79 

Eurobank τράπεζα - Banc Post 0,0010144 1,64**** 0,103 0,0006191 1,21977 18,21* 0 0,06699 62,3 2,02 

Eurobank τράπεζα - Capital SA -0,000641 -0,58 0,565 0,001111 1,0902 8,66* 0 0,1259 27 1,86 

Eurobank τράπεζα - HC Instabul AS -0,000271 -0,25 0,804 0,001091 1,1013 8,08* 0 0,1363 24,3 1,92 

Eurobank τράπεζα - Hellas on line 0,00033782 0,59 0,558 0,0006444 0,9221 22,96* 0 0,04016 72,5 1,53* 

Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica Banka 
(30/9/05) 

-0,001392 -1,22 0,223 0,00114 0,9683 7,37* 0 0,1315 21 1,8 

Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica Banka 
(26/8/05) 

-0,000972 -0,84 0,404 0,001162 1,0542 8,3* 0 0,127 25,3 1,82 

Eurobank τράπεζα - Postbanka AD 0,0001353 0,23 0,818 0,000587 0,93598 18,11* 0 0,0517 62 1,68 

Eurobank τράπεζα - TekfenBank -0,0008505 -1,11 0,267 0,0007639 1,20877 13,32* 0 0,09077 46,9 2,06 
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 α β    

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Συντελεστής t value p value St error Συντελεστής t value p value St error 
2R % DW stat 

Eurodrip - Eurοdrip damia sulama 0,001959 1,14 0,258 0,001725 1,0769 8,09* 0 0,1332 24,4 1,8 

Eurodrip - National Drip Irrigation Co 0,000076 0,05 0,959 0,001461 1,1094 7,96* 0 0,1393 23,8 1,93 

Eurodrip -Agriproject - 0,00291 -1,15 0,253 0,0025 0,383 1,35 0,179 0,284 40 1,7 

Fieratex - Βulgarian Manufacturer -0,000087 -0,07 0,942 0,001198 1,1294 10,71* 0 0,1055 36,2 2,05 

Goodys - Balkan Restaurants 0,0009333 1 0,32 0,000936 0,3262 4,25* 0 0,07684 7,8 2,05 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (28//6/04) -0,003436 -2,49* 0,014 0,001382 1,2234 9,36* 0 0,1307 30,2 1,54* 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (2/12/04) -0,002617 -1,81*** 0,072 0,001447 0,7197 4,56* 0 0,1577 9 1,49* 

Intracom - Meteksan -0,001274 -0,97 0,335 0,001319 1,53853 16,15* 0 0,09526 56,5 1,76 

Intralot - Billot  0,001897 1,5**** 0,135 0,001263 1,0281 14,14* 0 0,07273 49,8 1,87 

Intralot - Inteltek 0,000623 0,52 0,604 0,0012 0,6489 4,67* 0 0,139 9,4 2,06 

Jumbo AE - Jumbo Trading  0,000376 0,3 0,766 0,001263 0,99 9,08* 0 0,1091 28,9 2,06 

Q&R - Alatus 0,000261 0,19 0,851 0,001386 0,18972 2,49* 0,014 0,07626 2,5 1,56* 

Q&R - Revolution Ltd  -0,00109 -0,69 0,494 0,001591 0,6194 4,46* 0 0,1389 8,6 1,84 

Vetering – Ρουµανική εταιρία 0,003247 1,38**** 0,17 0,002359 1,1691 5,81* 0 0,2013 14,1 1,9 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank AD Skopje -0,0018466 -2,51* 0,013 0,000737 1,17758 17,88* 0 0,06588 61,4 1,81 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank Ltd  Κύπρου -0,0011465 -1,56**** 0,12 0,000734 1,04455 27,58* 0 0,03787 79,20 1,92 

Άλφα τράπεζα - Aplha Bank Romania -0,0002448 -0,34 0,734 0,000719 1,17022 18,72* 0 0,06251 63,6 1,77 

Άλφα τράπεζα - Delta Singular 0,000775 0,65 0,513 0,001184 2,24689 47,71* 0 0,0471 91,9 2,08 

Άλφα τράπεζα - Insurance Romania -0,0008886 -1,26 0,21 0,000708 1,13862 26,9* 0 0,04232 78,3 1,79 

Άλφα τράπεζα - Jubanka -0,002531 -0,93 0,351 0,002707 1,1 3,42* 0,001 0,3218 5,1 1,99 

Άλφα τράπεζα - Leasing Romania 0,000766 0,7 0,485 0,001095 2,3108 51,74* 0 0,04466 93 1,92 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ - Όµιλος Universal -0,00244 -1,02 0,309 0,002393 0,6701 2,5* 0,013 0,2686 2,5 1,89 

Γενική Τροφίµων ΑΕ "Μπάρµπα Στάθης" - General 
Frozen Foods OOD 

0,0004505 0,77 0,44 0,000582 0,45992 9,25* 0 0,04971 29,7 1,43* 

Γερµανός - Genimpex Spolka Jawna 0,0014264 1,9*** 0,058 0,000748 0,41626 6,32* 0 0,0659 16,3 1,64* 

Γερµανός - Germanos Telecom Bulgaria -0,002859 -0,78 0,438 0,003676 0,4271 1,03 0,305 0,4153 0 2,01 

Γερµανός - Germanos Telecom Ukraine -0,002087 -0,57 0,568 0,003649 0,3867 0,98 0,33 0,396 0 2,01 

Γερµανός - GTI SP  0,0014264 1,9*** 0,058 0,000748 0,41626 6,32* 0 0,0659 16,3 1,64* 
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 α β    

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Συντελεστής t value p value St error Συντελεστής t value p value St error 
2R % DW stat 

Γερµανός - TCM -0,00164 -1,17 0,242 0,001398 1,1008 14,54* 0 0,07574 51,3 1,32* 

∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού - Delyug SA -0,000482 -0,81 0,42 0,000596 0,24293 4,75* 0 0,05112 9,7 2,3 

Έδραση-Χ.Ψαλίδας - Redra Construct Grup  -0,00296 -1,61**** 0,109 0,001836 0,6181 3,3* 0,001 0,1873 4,7 1,76 

Εθνική Ασφαλιστική - Alpha Romania Insurance -0,00179 -1,06 0,293 0,001696 1,225 6,3* 0 0,1946 16,2 1,82 

Εθνική Ασφαλιστική - United Bulgarian Bank, 
American Life Insurance Company,AIG Central 
Europe & CIS Insurance Holdings Corporation. 

0,001325 0,9 0,372 0,001479 1,2759 6,73* 0 0,1896 18,1 2,01 

ΕΛΒΖ - BACKA -0,000801 -0,61 0,543 0,001313 1,5598 14,18* 0 0,11 50 1,96 

ΕΛΒΖ - Crvenka Fabrika Zekera -0,000645 -0,49 0,627 0,001325 1,5165 12,82* 0 0,1183 45 1,73 

ΕΛΒΖ - Sajkaska -0,001945 -1,78*** 0,076 0,001092 1,29508 13* 0 0,09962 45,7 1,8 

ΕΛΒΖ - Sajkaska Zabalj -0,002261 -1,17 0,245 0,001937 1,0779 4,66* 0 0,2312 9,4 1,93 

ΕΛΒΖ - Ζabalj sugar plant -0,000865 -0,75 0,453 0,001151 1,3288 13,09* 0 0,1015 46 1,67 

Ελληνικά Πετρέλαια - Jugopetrol Kotor 0,0004345 0,44 0,658 0,000979 0,98865 10,6* 0 0,09327 35,8 2,13 

Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου - Elton Corporation doo 0,003616 2,87* 0,005 0,001261 0,050293 5,05* 0 0,09956 10,9 1,36 

Ελτράκ - Barloworld Bulgaria Ltd -0,001047 -0,77 0,441 0,001356 0,8223 5,95* 0 0,1383 14,7 2,29 

Εµπορική τράπεζα - Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος 
(Κύπρος) 

-0,000247 -0,23 0,821 0,001093 1,60599 19* 0 0,08453 64,3 1,66 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Bank -0,0011982 -1,4**** 0,163 0,000855 1,2333 20,12* 0 0,06129 66,9 1,61* 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Banka -0,001636 -1,87*** 0,063 0,00087 1,2211 19,48* 0 0,0627 65,4 1,66 

ΕΤΕ - Banca Romaneasca SA 0,0005068 0,56 0,577 0,000906 1,4359 19,96* 0 0,07192 66,5 1,7 

ΕΤΕ - Eurial leasing 0,00014 0,21 0,837 0,000678 1,36 17,53* 0 0,0776 60,5 1,96 

ΕΤΕ - Garanta -0,000258 -0,36 0,723 0,00728 1,33842 19,07* 0 0,07019 64,5 1,53* 

ΕΤΕ - Stοpanska Banka AD -0,001864 -1,54**** 0,125 0,00121 1,08 21,33* 0 0,05105 69,4 1,47* 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (24/5/00) 0,000075 0,07 0,942 0,001027 0,7798 17,52* 0 0,0445 60,5 1,6* 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (20/7/04) 0,000414 0,57 0,571 0,000729 1,3975 19,42* 0 0,07197 65,3 1,91 

ΕΤΕΜ - Tepro Romania 0,000852 0,66 0,507 0,001282 1,138 12,84* 0 0,08864 45 1,87 

Ευρωσύµβουλοι - EU ConsGroup -0,001715 -0,93 0,353 0,001843 1,0928 5,53* 0 0,1976 12,9 2,01 

Ιντρακάτ – Βουλγαρική εταιρία -0,005903 -1,14 0,255 0,005167 1,512 5,02* 0 0,3013 10,8 2,02 
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 α β   

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Συντελεστής t value P value St error Συντελεστής t value p value St error 
2R % DW stat 

Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE - Uniaxis SRL  -0,000923 -0,46 0,644 0,00199 1,16 5,13* 0 0,2262 11,2 2 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (27/2/04) 0,000406 0,23 0,818 0,001762 0,5565 3,76* 0 0,148 6,2 2,16 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (29/10/03) -0,000742 -0,37 0,713 0,00202 0,7172 4,61* 0 0,1556 9,2 2,14 

Μυτιληναίος - Ηellenic Copper Mines Ltd -0,001504 -1,17 0,242 0,001283 1,8056 15,19* 0 0,1189 53,4 1,79 

Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ - Ilknak 0,00203 1,47**** 0,144 0,001382 0,8335 5,24* 0 0,159 11,7 1,73 

Νοτοs - Gant -0,001171 -0,88 0,38 0,00133 1,06 7,17* 0 0,1486 20,1 2 

Ντρούκφαρµπεν - DF COM Romania SRL -0,000313 -0,18 0,859 0,001758 1,8536 13,84* 0 0,134 48,8 2,01 

Ντρούκφαρµπεν - Michael Huber Bulgaria -0,000313 -0,18 0,859 0,001758 1,8536 13,84* 0 0,134 48,8 2,01 

ΟΠΑΠ  - Glory Leisure Holdings 0,0000111 0,01 0,99 0,00091 0,49556 7,03* 0 0,07051 19,9 1,94 

ΟΠΑΠ  - Glory Technology 0,0000111 0,01 0,99 0,00091 0,49556 7,03* 0 0,07051 19,9 1,94 

ΟΤΕ - Rom Telecom -0,0004396 -0,51 0,608 0,000587 1,21609 15,95* 0 0,07623 55,9 1,82 

Πειραιώς τράπεζα - Atlas Banka 0,000888 1,11 0,268 0,0008 1,13342 11,71* 0 0,09679 40,5 1,8 

Πειραιώς τράπεζα - Cypriot Euroinvestments -0,000132 -0,2 0,842 0,00066 1,32 16,89* 0 0,0782 58,7 1,89 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank 
(2/6/05) 

0,0005899 0,7 0,487 0,000848 1,33 14* 0 0,0957 49,4 1,9 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank 
(24/8/05) 

0,000268 0,32 0,752 0,000845 1,415 15,39* 0 0,0919 54,1 1,83 

Πειραιώς τράπεζα - Eurobank AD 0,000739 1,03 0,306 0,00072 1,094 12,86* 0 0,08504 45,1 1,85 

Πειραιώς τράπεζα - ING/ΝΝ Ελλάδος -0,001154 -1,4**** 0,163 0,000824 0,9634 21,15* 0 0,0455 69,1 1,69 

Πειραιώς τράπεζα - Pater Bank  -0,002251 -1,24**** 0,217 0,001816 1,09142 14,47* 0 0,07544 51 1,59* 

Πειραιώς τράπεζα - Tirana Bank 0,000382 0,57 0,566 0,000665 0,9625 16,11* 0 0,05974 56,4 1,9 

Πειραιώς τράπεζα - ΕΤΒΑ 0,000342 0,45 0,655 0,000765 0,9782 15,63* 0 0,0626 54,9 2,09 

Πλαστικά Θράκης - Ipoma AD -0,00222 -1,5**** 0,136 0,001487 1,5588 13,28* 0 0,1174 46,7 2 

Προµότα - BITEX Bulgarian Information Technologies 0,00086 0,58 0,562 0,001481 0,9511 7,18* 0 0,1324 20,2 2,59 

Σαράντης (βιοτεχνία γλυκών κουταλιού) - Pack Plast 
International 

0,00624 2,07** 0,04 0,00301 1,4596 6,12* 0 0,2384 16,7 1,7 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (10/5/01) -0,001234 -0,82 0,413 0,001504 1,23268 15,8* 0 0,078 55,4 1,98 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (25/2/04) -0,001314 -1,25**** 0,211 0,001048 0,89843 10,2* 0 0,088 34 1,78 
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 α β   

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Συντελεστής 
 

t value 
 

p value St error Συντελεστής 
 

t value 

 
p 

value St error 2R % 
DW 
stat 

Σφακιανάκης - Alpan Electroline Ltd 0,000033 0,02 0,981 0,001407 0,03516 2,32** 0,021 0,1512 2,2 2,46 
Σφακιανάκης - ΜIRKAT LTD -0,000721 -0,43 0,664 0,00166 0,4452 2,83* 0,005 0,1576 3,4 2,48 

ΤΙΤΑΝ - Alexandrian Portland Cement Co 0,001298 1,31**** 0,193 0,00099 0,64371 9,01* 0 0,07141 28,6 2,22 

ΤΙΤΑΝ - Kosjeric 0,000527 0,49 0,625 0,001076 0,69351 11,69* 0 0,05933 40,4 2,04 

ΤΙΤΑΝ - Usije Cementarnica -0,00128 -1,35**** 0,177 0,000946 0,48236 6,5* 0 0,07426 17,1 2,2 

Χαλκόρ - Sofia Med 0,000185 0,14 0,892 0,001357 1,08311 14,35* 0 0,07546 50,6 1,85 
Χαλκόρ - Sofia Med -0,000058 -0,04 0,97 0,00155 1,4095 11,52* 0 0,1224 39,7 1,74 

 
*       στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 2% 
**     στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5% 
***   στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 10% 
**** στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 20% 

 

Τα επίπεδα σηµαντικότητας αφορούν δικατάληκτο έλεγχο της απόλυτης τιµής των συντελεστών t. 
Το standard error µάς δείχνει την ακρίβεια του εκτιµητή του συντελεστή α και β. Όσο µεγαλύτερο είναι, τόσο µικρότερη η βεβαιότητα σωστής 
εκτίµησης του. 
Το p value µας δείχνει την πιθανότητα να λάβουµε µια πιο ακραία τιµή για το t value. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το p value είναι το ελάχιστο 
επίπεδο σηµαντικότητας στο οποίο µπορεί να απορριφθεί η Η0 που εξετάζουµε (εδώ: Η0:α=0 και Η0:β=0).  
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5.2: Αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου και η ερµηνεία τους 
 
 Κατ αρχήν, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου αναφέρονται στη λογαριθµική µορφή της υπό συνθήκη διακύµανσης, η 

οποία είναι ένα µέτρο υπολογισµού της αστάθειας που διατρέχει τις µετοχές, και 

όχι των αποδόσεών τους. Γενικό φαινόµενο των αποτελεσµάτων είναι ότι οι 

συντελεστές α0 του µοντέλου E-GARCH σε όλες τις περιπτώσεις είναι αρνητικοί, 

κάτι που είναι συµβατό µε τις προϋποθέσεις του µοντέλου36. Στην περίπτωση του 

απλού GARCH µοντέλου δε θα µπορούσαµε να το δεχτούµε. Η στατιστική 

Durbin-Watson σε όλες τις περιπτώσεις, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, κυµαίνεται γύρω 

από το 2, που θεωρείται η ιδανική τιµή. Έτσι, δεν µας παρουσιάζεται κάποια 

ισχυρή ένδειξη υστερούµενης αυτοσυσχέτισης µεταξύ των όρων σφάλµατος ut της 

παλινδρόµησης. 

Πέραν τούτου, επικεντρώνουµε την προσοχή µας στους συντελεστές δύο 

µεταβλητών, στον α1 της µεταβλητής 
5,0

1

1

−

−

t

t

h

ε
 και στον λ1 της µεταβλητής               , 

και αυτό γιατί η συνεπίδραση των δύο συντελεστών µας επιβεβαιώνει την επιρροή 

των θετικών και αρνητικών πληροφοριών (good και bad news effects) στις τιµές 

των µετοχών. Έτσι, µέσα από την σχέση των παραµέτρων των δύο παραπάνω 

µεταβλητών, α1 και λ1 της εξίσωσης (25) του E-GARCH µοντέλου37, µπορούµε 

επακριβώς να υπολογίσουµε την επίδραση που έχουν οι θετικές και αρνητικές 

πληροφορίες στην αστάθεια των µετοχών για καθεµία ξεχωριστά, όπως φαίνεται 

στη συνέχεια. Ο συντελεστής α1 από µόνος του µας δείχνει εάν υπάρχει θετική 

(όταν α1>0) ή αρνητική (όταν α1<0) επίδραση της νέας πληροφόρησης στην υπό 

συνθήκη αστάθεια της µετοχής τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή t=0.  

 

 

 

 

 

                                                
36  Υπενθυµίζουµε ότι το εκθετικό GARCH µοντέλο επιτρέπει σε ορισµένους συντελεστές να 
πάρουν αρνητική τιµή και η τιµή του εt-1 µας διευκολύνει για µια πιο ορθολογική ερµηνεία του 
µεγέθους και της επίδρασης της ανακοίνωσης της πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης. 
37 Βλ. παράγραφο 4.5.2. 
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Πίνακας 5.2.α: Αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου  

Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς α St error t value 
2R % DW stat α0 α1 λ1 

Altec - Unisoft Bulgaria 0,753 0,302 2,49* 2,1 2,14 -6,48 0,187 0,176 

Altec - Unisoft Romania 0,753 0,302 2,49* 2,1 2,14 -6,48 0,187 0,176 

Alumil Μυλωνάς - Alpro Vlasenica 0,768 0,11 7,04* 17 1,7 -8,11 0,05 0,21 

Autohellas - Bemal Auto Ltd 0,747 0,115 6,51* 12,1 1,52 -7,57 0,176 0,185 

Chipita - Chipita East Europe 0,848 0,124 6,83* 13,4 1,85 -8,314 0,023 0,0021 

Coca Cola 3Ε- Bankia 0,693 0,088 7,8* 17,4 2 -8,78 -0,83 0,585 

Coca Cola 3Ε- Multon 0,726 0,0864 8,39* 19,1 2,03 -8,81 -0,086 0,586 

Coca Cola 3Ε- Vlasinka -0,00106 0,0009 -1,2829 (z) 22,22 1,96 -4,016 0,5766 0,3275 

Coca Cola 3E - Dorna aperim 0,797 0,078 10,14* 32,6 1,7 -8,75 0,046 -0,287 

Coca Cola 3Ε - Gotalka  0,898 0,0633 14,18* 39,4 1,92 -8,765 0,356 0,376 

Coca Cola 3Ε - Multivita sp.z.o.o. 0,82 0,078 10,49* 33,89 1,83 -8,605 0,0417 -0,051 

Cosmote - Cosmorom 0,686 0,098 6,95* 18,8 2,23 -8,766 0,0345 0,106 

Crown Hellas Can - Crown Pak 0,233 0,119 1,94*** 0,56 1,97 -8,355 0,0321 -0,049 

Delta Singular - Geosynthesis 1,104 0,09 12,17* 38,6 1,95 -8,43 0,113 0,153 

Delta Singular - Grafo 1,09 0,091 11,96* 38,6 1,98 -8,41 0,0481 -0,056 

Eurobank  τράπεζα - Universal Bank 0,971 0,0761 12,76* 51,4 1,93 -8,826 -0,089 0,233 

Eurobank τράπεζα - ALICO/CEH Balkan 
Holdings 

1,154 0,0567 20,34* 60,1 1,8 -9,123 -0,057 -0,509 

Eurobank τράπεζα - Banc Post 1,1148                0,1416                 7,873 29,9 1,93 -8,294 0,603 0,486 

Eurobank τράπεζα - Capital SA 1,108 0,11 9,97* 25,3 1,82 -8,14 0,937 0,818 

Eurobank τράπεζα - HC Instabul AS 1,205                0,0846             14,24 29,11 1,91 -8,175 1,4408   1,3415 

Eurobank τράπεζα - Hellas on line 0,895 0,0392 22,82* 71,5 1,5 -9,47 0,086 0,344 
Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica 

Banka (30/9/05) 
1,11 0,079 14,03* 19,4 1,82 -7,99 1,22 1,11 

Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica 
Banka (26/8/05) 

1,147 0,104 10,95* 25,1 1,79 -7,99 1,06 0,951 

Eurobank τράπεζα - Postbanka AD 0,9151 0,0493 18,53* 61 1,7 -9,596 -1,136 0,217 

Eurobank τράπεζα - TekfenBank 1,127 0,0782 14,41* 50 1,98 -9,011 -0,074 0,293 

Eurodrip - Eurοdrip damia sulama 0,945 0,142 6,65* 22,1 1,75 -7,48 -0,1 0,36 
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Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς  α st error t value 
2R % DW stat α0 α1 λ1 

Eurodrip - National Drip Irrigation Co 1,17 0,122 9,612* 28,6 1,93 -7,818 -0,0793 0,196 

Eurodrip - Agriproject 0,433 0,281 1,54**** 7 1,68 -6,58 -1,19 0,0726 

Fieratex - Βulgarian Manufacturer 1,236 0,103 11,929* 36,2 1,99 -8,12 -0,065 0,346 

Goody’s - Balkan Restaurants 0,319 0,072 4,39* 7 1,85 -8,61 -0,401 -0,099 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (28/6/04) 1,188 0,119 9,975* 24,1 1,52 -7,875 0,034 0,661 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (2/12/04) 0,794 0,149 5,32* 9 1,47 -7,74 -0,023 0,35 

Intracom - Meteksan 1,403 0,109 12,792* 55,5 1,77 -8,019 -0,324 0,367 

Intralot - Billot  1,097 0,07 15,661* 47,2 1,98 -8,004 0,1007 0,367 

Intralot - Inteltek 0,667 0,125 5,324* 8,6 2,05 -8,223 -0,0603 0,541 

Jumbo AE - Jumbo Trading  0,929 0,092 10,085* 29,2 2,04 -8,159 0,038 0,413 

Q&R - Alatus 0,235 0,071 3,297* 2 1,62 -7,863 -0,266 0,417 

Q&R - Revolution Ltd  0,681 0,128 5,302* 8,2 1,81 -7,653 -0,025 0,255 

Vetering – Ρουµάνικη εταιρία 1,181 0,186 6,337* 15,1 1,88 -6,933 0,11 0,159 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank AD Skopje 1,174 0,0601 19,49* 61,6 1,66 -9,111 0,148 0,262 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank Ltd  Κύπρου 1,0593 0,03724 28,44* 79 1,92 -9,17 0,2706 -0,021 

Άλφα τράπεζα - Aplha Bank Romania 1,196 0,0457 26,146* 62,7 1,74 -9,191 0,0808 0,197 

Άλφα τράπεζα - Delta Singular 2,237 0,0483 46,33* 91,5 2,09 -8,237 -0,119 0,0091 

Άλφα τράπεζα - Insurance Romania 1,136 0,0452 25,11* 75 1,77 -9,07 0,224 0,252 

Άλφα τράπεζα - Jubanka -0,00363 0,00056 -6,472(z) 5,9 1,99 -5,099 0,223 -1,3425 

Άλφα τράπεζα - Leasing Romania 2,35 0,0428 53,77* 92,6 1,98 -8,41 0,207 -0,0076 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ - Οµιλος Universal 0,409 0,225 1,811*** 1,3 1,87 -6,831 0,016 0,394 

Γενική Τροφίµων ΑΕ "Μπάρµπα Στάθης" - General 
Frozen Foods OOD 

0,422 0,037 11,146* 29,5 1,39 -9,821 0,014 0,423 

Γερµανός - Genimpex Spolka Jawna 0,457 0,063 7,189* 15,6 1,64 -9,039 -0,016 0,288 

Γερµανός - Germanos Telecom Bulgaria -0,794 0,069 -11,487* 5 2 -6,834 1,669 1,951 

Γερµανός - Germanos Telecom Ukraine -0,683 0,053 -12,848* 4,3 2 -7,251 1,794 1,982 

Γερµανός - GTI SP 0,457 0,063 7,189* 15,6 1,64 -9,039 -0,016 
 

0,288 
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Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς  α st error t value 
2R % DW stat α0 α1 λ1 

Γερµανός - TCM 1,049 0,031 33,763* 51 1,3 -8,19 -0,312 0,236 

∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού - Delyug SA 0,253 0,022 11,462* 10,1 2,3 -9,656 0,195 0,299 

Έδραση-Χ.Ψαλίδας - Redra Construct Grup  0,623 0,112 5,539* 4,2 1,73 -7,903 -0,183 0,808 

Εθνική Ασφαλιστική - Alpha Romania Insurance 1,149 0,158 7,244* 14,6 1,8 -7,629 -0,383 0,405 

Εθνική Ασφαλιστική - United Bulgarian Bank, American 
Life Insurance Company,AIG Central Europe & CIS 

Insurance Holdings Corporation. 

1,328 0,166 7,975* 18,9 1,94 -7,732 -0,041 0,334 

ΕΛΒΖ - BACKA 1,577 0,097 16,176* 49,1 1,82 -7,937 0,322 0,246 

ΕΛΒΖ - Crvenka Fabrika Zekera 1,458 0,105 13,86* 43 1,76 -8,038 0,247 0,063 

ΕΛΒΖ - Sajkaska 1,397 0,101 13,825* 44,8 1,64 -8,125 0,155 0,131 

ΕΛΒΖ - Sajkaska Zabalj 0,925 0,207 4,467* 7,8 1,94 -7,212 0,142 0,225 

ΕΛΒΖ - Ζabalj sugar plant 1,385 0,103 13,376* 41,7 1,62 -8,029 0,236 0,119 

Ελληνικά Πετρέλαια - Jugopetrol Kotor 0,873 0,077 11,323* 33,5 2,16 -8,685 -0,283 0,282 

Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου - Elton Corporation doo 0,329 0,072 4,553* 5,5 1,25 -8,339 0,168 0,666 

Ελτράκ - Barloworld Bulgaria Ltd 0,691 0,137 5,043* 10,7 2,33 -7,852 0,107 0,271 

Εµπορική τράπεζα - Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος 
(Κύπρος) 

1,601 0,083 19,252* 64,4 1,67 -8,421 0,068 0,094 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Bank 1,169 0,058 20,032* 65 1,65 -8,866 0,025 0,511 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Banka 1,146 0,057 19,972* 0,645 1,637 -8,864 0,031 0,552 

ΕΤΕ - Banca Romaneasca SA 1,411 0,071 19,789* 66,5 1,7 -8,755 0,134 0,123 

ΕΤΕ - Eurial leasing 1,311 0,072 18,061* 58,8 1,94 -9,335 0,074 -0,181 

ΕΤΕ - Garanta 1,296 0,056 22,854* 64,1 1,58 -9,241 -0,196 -0,373 

ΕΤΕ - Stοpanska Banka AD 0,965 0,041 23,547* 66,4 1,4 -8,211 0,269 0,396 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (24/5/00) 0,786 0,035 21,935* 60,3 1,62 -8,581 0,029 0,512 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (20/7/04) 1,437 0,068 21,007* 65,2 1,86 -9,184 0,111 0,142 

ΕΤΕΜ - Tepro Romania 1,127 0,083 13,449* 44,3 1,83 -8,098 0,071 0,257 

Ευρωσύµβουλοι - EU ConsGroup 0,915 0,205 4,463* 6,7 2 -7,098 0,392 0,284 

Ιντρακάτ – Βουλγάρικη εταιρία 1,349 0,049 27,045* 10,2 2 -6,515 1,727 2,666 

Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE - Uniaxis SRL  0,935 0,188 4,956* 10,4 2 -7,248 0,025 0,521 
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Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς α st error t value 
2R % DW stat α0 α1 λ1 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (27/2/04) 0,586 0,125 4,687* 5,8 2,17 -7,464 0,181 0,518 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (29/10/03) 0,801 0,136 5,879* 9,1 2,2 -7,214 0,254 0,356 

Μυτιληναίος - Ηellenic Copper Mines Ltd 1,721 0,109 15,691* 52,4 1,76 -8,083 -0,037 0,165 

Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ - Ilknak 0,76 0,132 5,731* 8,1 1,77 -8,043 0,471 0,327 

Νοτοs - Gant 0,989 0,141 7,015* 17,5 1,92 -7,946 -0,044 0,44 

Ντρούκφαρµπεν - DF COM Romania SRL 1,811 0,132 13,663* 47 1,9 -7,371 -0,001 0,087 

Ντρούκφαρµπεν - Michael Huber Bulgaria 1,811 0,132 13,663* 47 1,9 -7,371 -0,001 0,087 

ΟΠΑΠ  - Glory Leisure Holdings 0,494 0,065 7,592* 19 1,93 -8,826 0,019 0,279 

ΟΠΑΠ  - Glory Technology 0,494 0,065 7,592* 19 1,93 -8,826 0,019 0,279 

ΟΤΕ - Rom Telecom 1,243 0,069 17,868* 54,3 1,78 -8,883 0,139 0,388 

Πειραιώς τράπεζα - Atlas Banka 1,188 0,077 15,299* 43,3 1,8 -9,048 -0,137 0,624 

Πειραιώς τράπεζα - Cypriot Euroinvestments 1,264 0,077 16,324* 56,3 1,9 -9,394 -0,075 -0,145 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank 
(2/6/05) 

1,32 0,087 15,167* 49 1,8 -8,866 -0,138 0,403 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank 
(24/8/05) 

1,347 0,083 16,211* 52,7 1,84 -8,941 -0,13 0,308 

Πειραιώς τράπεζα - Eurobank AD 1,081 0,076 14,129* 0,393 1,74 -9,051 -0,086 0,638 

Πειραιώς τράπεζα - ING/ΝΝ Ελλάδος 0,937 0,023 39,481* 67,8 1,6 -8,91 0,033 0,226 

Πειραιώς τράπεζα - Pater Bank  1,034 0,069 14,905* 50,3 1,63 -7,413 0,105 0,296 

Πειραιώς τράπεζα - Tirana Bank 0,947 0,054 17,474* 56,2 1,91 -9,367 0,114 0,015 

Πειραιώς τράπεζα - ΕΤΒΑ 1,074 0,055 19,364* 58,2 2 -9,026 0,053 0,429 

Πλαστικά Θράκης - Ipoma AD 0,0054 0,0055 0,97 (z) 5,1 2,01 -3,9187 0,0265 -2,0033 

Προµότα - BITEX Bulgarian Information Technologies 0,873 0,087 9,954* 18,8 2,6 -7,909 -0,188 0,633 

Σαράντης (βιοτεχνία γλυκών κουταλιού) - Pack Plast 
International 

1,486 0,218 6,809* 14,8 1,74 -6,527 0,342 -0,247 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (10/5/01) 1,214 0,071 17,082* 54,4 1,95 -7,779 -0,087 0,217 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (25/2/04) 0,857 0,088 9,679* 31,3 1,72 -8,438 0,041 0,114 

Σφακιανάκης - Alpan Electroline Ltd 0,341 0,13 2,627* 1,7 2,33 -7,825 0,024 0,466 

Σφακιανάκης - ΜIRKAT LTD 0,264 0,143 1,844*** 1,6 2,5 -7,58 0,075 
0,639 
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Ανακοίνωση συγχώνευσης ή εξαγοράς  α St error t value 2R % DW stat α0 α1 λ1 

ΤΙΤΑΝ - Alexandrian Portland Cement Co 0,609 0,066 9,17* 27 2,2 -8,608 0,057 0,103 

ΤΙΤΑΝ - Kosjeric 0,855 0,041 20,518* 63 2 -8,959 0,021 0,395 

ΤΙΤΑΝ - Usije Cementarnica 0,454 0,073 6,171* 16 2,1 -8,71 -0,051 0,149 

Χαλκόρ - Sofia Med 17/7/01 1,033 0,071 14,447* 50 1,9 -7,959 0,044 0,307 

Χαλκόρ - Sofia Med 19/12/03 1,424 0,115 12,406* 40 1,7 -7,726 0,136 0,166 

 
 

*       στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 0,2% 
**     στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 5% 
***   στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 10% 
**** στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 20% 

 
Τα επίπεδα σηµαντικότητας αφορούν δικατάληκτο έλεγχο της απόλυτης τιµής των συντελεστών t. 
Η ένδειξη (z) σηµαίνει ότι παρατίθεται η στατιστική z αντί της t. 
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Η στήλη της επιρροής των θετικών πληροφοριών (good news effect) µας 

δείχνει το πώς η αύξηση του εt-1 κατά µία µονάδα επηρεάζει την υπό συνθήκη 

αστάθεια της κάθε µετοχής. Έτσι, εάν η παράµετρος α1 είναι θετική από την 

ανάλυση του E-GARCH, τότε η επίδραση µιας αύξησης του εt-1 κατά µία µονάδα, 

δηλαδή της ύπαρξης µίας θετικής πληροφορίας (good news effect) µία χρονική 

στιγµή πριν την ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης, υπολογίζεται ως 

α1+λ1. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η παράµετρος α1 είναι αρνητική, τότε υπάρχει 

επιρροή αρνητικής πληροφόρησης (bad news effect), η έκταση της οποίας 

υπολογίζεται ως -α1+λ1. 

Συνεπώς, στην πρώτη στήλη των επιρροών των θετικών και αρνητικών 

πληροφοριών παρατηρούµε την επιρροή µίας θετικής πληροφορίας µία ηµέρα πριν 

την ανακοίνωση της εξαγοράς στην υπό συνθήκη αστάθεια της µετοχής. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ανακοινώσεων εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

συσχετίζονται θετικά µε την εµφάνιση µιας θετικής πληροφορίας στην αγορά (93 

θετικές συσχετίσεις). Μόνο σε 16 περιπτώσεις υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ 

των θετικών πληροφοριών και της υπό συνθήκη αστάθειας. Έτσι, στην πρώτη 

περίπτωση, µία θετική πληροφορία µία ηµέρα πριν την ανακοίνωση της εξαγοράς 

θα ενισχύσει την αστάθεια των µετοχών, ενώ στη περίπτωση που έχουµε αρνητικό 

αποτέλεσµα, µία θετική πληροφόρηση µία ηµέρα πριν την ανακοίνωση της 

εξαγοράς ή συγχώνευσης θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωσή της αστάθειας της 

µετοχής. 

Στην περίπτωση εµφάνισης µιας αρνητικής πληροφόρησης µία ηµέρα πριν 

την ανακοίνωση της εξαγοράς ή της συγχώνευσης τα αποτελέσµατα είναι κι εδώ 

ενδιαφέροντα, γιατί συνάδουν µε την λογική που θέλει να υπάρχει θετική 

συσχέτιση µεταξύ ύπαρξης αρνητικής πληροφόρησης και της αύξησης της 

αστάθειας. Πράγµατι, το φαινόµενο αυτό το παρατηρούµε σε 79 περιπτώσεις, όπου 

µια αρνητική πληροφορία µία ηµέρα πριν την ανακοίνωση εξαγοράς ή 

συγχώνευσης θα αυξήσει την αστάθεια της µετοχής, καθιστώντας την πιο 

επικίνδυνη. Αντίθετα, µόνο σε 30 περιπτώσεις υπάρχει αρνητική συσχέτιση, που 

σηµαίνει µείωση στην αστάθεια της µετοχής λόγω της εµφάνισης µιας αρνητικής 

πληροφορίας.  
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                     Πίνακας 5.2.β: Αποτελέσµατα θετικών και αρνητικών νέων πληροφοριών 

Συγχώνευση ή Εξαγορά 
Good news effect (εάν 1−tε >0) Bad news effect (εάν 1−tε <0) 

Altec - Unisoft Bulgaria 0,363 -0,011 

Altec - Unisoft Romania 0,363 -0,011 

Alumil Μυλωνάς - Alpro Vlasenica 0,26 0,16 

Autohellas - Bemal Auto Ltd 0,361 0,009 

Chipita - Chipita East Europe 0,025 -0,021 

Coca Cola 3Ε- Bankia -0,245 1,415 

Coca Cola3Ε  - Multon 0,499 0,672 

Coca Cola3Ε  - Vlasinka 0,904 -0,2491 

Coca Cola 3E - Dorna aperim -0,241 -0,333 

Coca Cola 3Ε - Gotalka  0,732 0,02 

Coca Cola 3Ε - Multivita sp.z.o.o. -0,009 -0,093 

Cosmote - Cosmorom 0,141 0,072 

Crown Hellas Can - Crown Pak -0,017 -0,081 

Delta Singular - Geosynthesis 0,266 0,04 

Delta Singular - Grafo -0,008 -0,104 

Eurobank  τράπεζα - Universal Bank 0,144 0,322 

Eurobank τράπεζα - ALICO/CEH Balkan Holdings -0,566 -0,452 

Eurobank τράπεζα - Banc Post 1,089 -0,1169 
Eurobank τράπεζα - Capital SA 1,755 -0,119 

Eurobank τράπεζα - HC Instabul AS 2,782 -0,099 

Eurobank τράπεζα - Hellas on line 0,43 0,258 

Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica Banka (30/9/05) 2,33 -0,11 

Eurobank τράπεζα - Nacionalna Stedionica Banka (26/8/05) 2,011 -0,109 

Eurobank τράπεζα - Postbanka AD -0,919 1,353 

Eurobank τράπεζα - TekfenBank 0,219 0,367 

Eurodrip - Eurοdrip damia sulama 0,26 0,46 
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Συγχώνευση ή Εξαγορά  Good news effect (εάν 1−tε >0) Bad news effect (εάν 1−tε <0) 

Eurodrip - National Drip Irrigation Co 0,117 0,275 

Eurodrip - Agriproject -1,117 1,263 

Fieratex - Βulgarian Manufacturer 0,281 0,411 

Goodys - Balkan Restaurants -0,5 0,302 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (28//6/04) 0,695 0,627 

Inform Lykos - Ιnform Lykos Romania (2/12/04) 0,327 0,373 

Intracom - Meteksan 0,043 0,691 

Intralot - Billot  0,468 0,266 

Intralot - Inteltek 0,481 0,601 

Jumbo AE - Jumbo Trading  0,451 0,375 

Q&R - Alatus 0,151 0,683 

Q&R - Revolution Ltd  0,23 0,28 

Vetering – Ρουµάνικη εταιρία 0,269 0,049 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank AD Skopje 0,41 0,114 

Άλφα τράπεζα - Alpha Bank Ltd  Κυπρου 0,249 -0,292 

Άλφα τράπεζα - Aplha Bank Romania 0,278 0,116 

Άλφα τράπεζα - Delta Singular -0,109 0,128 

Άλφα τράπεζα - Insurance Romania 0,476 0,028 

Άλφα τράπεζα - Jubanka -0,843 -1,288 

Άλφα τράπεζα - Leasing Romania 0,199 -0,215 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ - Όµιλος Universal 0,41 0,378 

Γενική Τροφίµων ΑΕ "Μπάρµπα Στάθης" - General Frozen Foods OOD 0,437 0,409 

Γερµανός - Genimpex Spolka Jawna 0,272 0,304 

Γερµανός - Germanos Telecom Bulgaria 3,62 0,282 

Γερµανός - Germanos Telecom Ukraine 3,776 0,188 

Γερµανός - GTI SP  0,272 0,304 
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Συγχώνευση ή Εξαγορά  Good news effect (εάν 1−tε >0) Bad news effect (εάν 1−tε <0) 

Γερµανός - TCM -0,076 0,548 

∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού - Delyug SA 0,494 -0,104 

Έδραση-Χ.Ψαλίδας - Redra Construct Grup  0,625 0,991 

Εθνική Ασφαλιστική - Alpha Romania Insurance 0,022 0,788 

Εθνική Ασφαλιστική - United Bulgarian Bank, American Life 
Insurance Company, AIG Central Europe & CIS Insurance 

Holdings Corporation. 
0,293 0,375 

ΕΛΒΖ - BACKA 0,568 -0,076 

ΕΛΒΖ - Crvenka Fabrika Zekera 0,31 -0,184 

ΕΛΒΖ - Sajkaska 0,286 -0,024 

ΕΛΒΖ - Sajkaska Zabalj 0,367 0,083 

ΕΛΒΖ - Ζabalj sugar plant 0,355 -0,117 

Ελληνικά Πετρέλαια - Jugopetrol Kotor -0,001 0,565 

Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου - Elton Corporation doo 0,834 0,498 

Ελτράκ - Barloworld Bulgaria Ltd 0,378 0,164 

Εµπορική τράπεζα - Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρος) 0,162 0,026 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Bank 0,536 0,486 

Εµπορική τράπεζα - Kapital Banka 0,583 0,521 

ΕΤΕ - Banca Romaneasca SA 0,257 -0,011 

ΕΤΕ - Eurial leasing -0,107 -0,255 

ΕΤΕ - Garanta -0,569 -0,177 

ΕΤΕ - Stοpanska Banka AD 0,665 0,127 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (24/5/00) 0,541 0,483 

ΕΤΕ - United Bulgarian Bank (20/7/04) 0,253 0,031 

ΕΤΕΜ - Tepro Romania 0,328 0,186 

Ευρωσύµβουλοι - EU ConsGroup 0,676 -0,108 

Ιντρακάτ – Ρουµάνικη εταιρία 4,393 0,939 

Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE - Uniaxis SRL  0,546 0,496 
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Συγχώνευση ή Εξαγορά  Good news effect (εάν 1−tε >0) Bad news effect (εάν 1−tε <0) 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (27/2/04) 0,699 0,337 

Μύλοι Λούλη ΑΕ - Sofia Mel (29/10/03) 0,61 0,102 

Μυτιληναίος - Ηellenic Copper Mines Ltd 0,128 0,202 

Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ - Ilknak 0,798 -0,144 

Νοτοs - Gant 0,396 0,484 

Ντρούκφαρµπεν - DF COM Romania SRL 0,086 0,088 

Ντρούκφαρµπεν - Michael Huber Bulgaria 0,086 0,088 

ΟΠΑΠ  - Glory Leisure Holdings 0,298 0,26 

ΟΠΑΠ  - Glory Technology 0,298 0,26 

ΟΤΕ - Rom Telecom 0,527 0,249 

Πειραιώς τράπεζα - Atlas Banka 0,487 0,761 

Πειραιώς τράπεζα - Cypriot Euroinvestments -0,22 -0,07 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank (2/6/05) 0,265 0,541 

Πειραιώς τράπεζα - Egyptian Commercial Bank (24/8/05) 0,178 0,438 

Πειραιώς τράπεζα - Eurobank AD 0,552 0,724 

Πειραιώς τράπεζα - ING/ΝΝ Ελλάδος 0,259 0,193 

Πειραιώς τράπεζα - Pater Bank  0,401 0,191 

Πειραιώς τράπεζα - Tirana Bank 0,129 -0,099 

Πειραιώς τράπεζα - ΕΤΒΑ 0,482 0,376 

Πλαστικά Θράκης - Ipoma AD 1,875 1,822 

Προµότα - BITEX Bulgarian Information Technologies 0,445 0,821 

Σαράντης (βιοτεχνία γλυκών κουταλιού) - Pack Plast International 0,095 -0,589 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (10/5/01) 0,13 0,304 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ - Stomana Industry AD (25/2/04) 0,155 0,073 

Σφακιανάκης - Alpan Electroline Ltd 0,49 0,442 

Σφακιανάκης - ΜIRKAT LTD 0,714 0,564 
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Συγχώνευση ή Εξαγορά  Good news effect (εάν 1−tε >0) Bad news effect (εάν 1−tε <0) 

ΤΙΤΑΝ - Alexandrian Portland Cement Co 0,16 0,046 

ΤΙΤΑΝ - Kosjeric 0,416 0,374 

ΤΙΤΑΝ - Usije Cementarnica 0,098 0,2 

Χαλκόρ - Sofia Med 17/7/01 0,351 0,263 

Χαλκόρ - Sofia Med 19/12/03 0,302 0,03 
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5.3:  Συµπεράσµατα  

Για τις περισσότερες µετοχές υπάρχει µια σηµαντική αρνητική συσχέτιση 

µεταξύ της τρέχουσας απόδοσης και της µελλοντικής αστάθειας. Αυτή η τάση, 

δηλαδή η πτώση της αστάθειας όταν αυξάνονται οι αποδόσεις και το αντίστροφο, 

λέγεται αποτέλεσµα µόχλευσης. Αυτό φαίνεται καλύτερα από το επόµενο γράφηµα: 

 

                  Γράφηµα 5.3.α: Αποτέλεσµα µόχλευσης 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
                                                       

                                                        εt 

                                                   0 
   Νέες πληροφορίες 

Η εµφάνιση µιας αρνητικής νέας πληροφορίας για την µετοχή θα έχει ως 

συνέπεια την µετατόπιση της αστάθειάς της από το a προς το c. Αντίθετα, η 

εµφάνιση µιας θετικής νέας πληροφορίας θα ωθήσει την αστάθεια της µετοχής από 

το a στο b. Είναι προφανές ότι η µεταβολή της αστάθειας ac είναι µεγαλύτερη από 

την µεταβολή της αστάθειας ab. 

Από την έως τώρα ανάλυση των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων είναι 

φανερό ότι η τιµή µιας µετοχής σε µία οποιαδήποτε χρονική στιγµή είναι σε θέση 

να περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι εύκολα κατανοητές 

από το επενδυτικό κοινό. Η ικανότητα αποµόνωσης αυτών των πληροφοριών δεν 

γίνεται εύκολα από ένα µοντέλο όπως είναι το Μοντέλο Αγοράς. Αυτό θα γίνει 

ευκολότερα κατανοητό εάν δείξουµε επακριβώς πώς λειτούργησε η συνδυαστική 

χρήση του Μοντέλου Αγοράς και του E-GARCH µοντέλου. 

Με την επεξεργασία των αιτιών των επιρροών 38  που εφαρµόζεται στα 

δεδοµένα, προσπαθούµε να καταστήσουµε το ερευνητικό δείγµα ανεξάρτητο από  

τις επιδράσεις άλλων, εκτός της ανακοίνωσης, γεγονότων, τα οποία µπορούν να 

                                                
38 Βλ. παράγραφο 4.1. 

Αναµενόµενη 
αστάθεια (Etσt+1)   

c 

a 

b 
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επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής. Με τις 

δυνατότητες του E-GARCH µοντέλου µπορούµε να αποµονώσουµε όλες εκείνες 

τις πληροφορίες που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από τον παραπάνω έλεγχο, 

γιατί απλά δεν είναι ανακοινώσιµες. Πράγµατι, αν και κανονικά τα αποτελέσµατα 

του E-GARCH όσον αφορά στις επιρροές των θετικών και αρνητικών νέων 

πληροφοριών θα έπρεπε να έχουν µια ροπή προς το µηδέν, δηλαδή δε θα έπρεπε να 

υπάρχει κάποιο είδος πληροφόρησης που να επηρεάζει την αστάθεια των µετοχών, 

εντούτοις, η επιρροή των θετικών και αρνητικών πληροφοριών39 είναι εµφανής και 

σηµαντική. Με αυτόν τον τρόπο, αντιµετωπίζουµε το µειονέκτηµα του Μοντέλου 

Αγοράς και του ελέγχου των αιτιών των επιρροών όπως το είδαµε στο Κεφάλαιο 4, 

το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα να συνυπολογιστεί και η παράπλευρη 

πληροφόρηση που επηρεάζει ένα οικονοµικό γεγονός40. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου, είναι 

αξιοσηµείωτο ότι ενώ αναµένουµε µια µηδενική επίδραση των θετικών και 

αρνητικών νέων πληροφοριών, παρατηρούµε το αντίθετο. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του µοντέλου, οι περιπτώσεις που έχουµε θετική επίδραση από νέες 

πληροφορίες (good news effect, όταν α1>0) είναι 72, ενώ οι περιπτώσεις που 

έχουµε αρνητική επίδραση από νέες πληροφορίες (bad news effect, όταν α1<0) 

είναι 37. Αυτό µε λίγα λόγια σηµαίνει ότι την ηµέρα της πρόθεσης εξαγοράς ή 

συγχώνευσης, οι νέες πληροφορίες που εµφανίζονται επηρεάζουν στις 72 

περιπτώσεις, θετικά, την αστάθεια των συγκεκριµένων µετοχών, ενώ σε 37 

περιπτώσεις, αρνητικά. Γενικότερα, το φαινόµενο αυτό λέγεται µόχλευση 

εξαρτώµενη από την εµφάνιση νέων πληροφοριών.  

 

Οι υποθέσεις της έρευνας 

Έχουµε φτάσει σε ικανοποιητικό σηµείο της έρευνας ώστε να µπορούµε 

πλέον να εξετάσουµε εάν πληρούνται οι υποθέσεις που τέθηκαν στην παράγραφο 

4.1.1 ή όχι και γιατί.  

Ξεκινώντας µε την 1η υπόθεση, η οποία είναι ότι οι µέσες έκτακτες 

αποδόσεις και οι σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις (AAR και CAAR 

                                                
39 Θετικές και αρνητικές πληροφορίες που δεν ανήκουν στα είδη των οποίων έγινε εκ των υστέρων 
έλεγχος.  
40 Στην προκειµένη περίπτωση είναι η ανακοίνωση της πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης. 
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αντίστοιχα) των πρωτοπόρων εταιριών την ηµέρα της ανακοίνωσης της εξαγοράς 

είναι µεγαλύτερες του µηδενός, βλέπουµε ότι επαληθεύεται. Πιο συγκεκριµένα, 

την ηµέρα t=0 οι µέσες έκτακτες αποδόσεις ήταν 0,000262 και οι σωρευτικές 

µέσες έκτακτες αποδόσεις ήταν 0,007601. Η επαλήθευση της υπόθεσης είναι 

φανερά οριακή.  

Για τη µελέτη της 2ης υπόθεσης, η οποία είναι ότι οι εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις τραπεζών που γίνονται συγκεντρωµένες σε µία εδαφική περιοχή (για 

παράδειγµα σε κοντινές-όµορες χώρες της ΝΑ Ευρώπης), δηµιουργούν παραπάνω 

αξία τη στιγµή της ανακοίνωσης της επένδυσης, ενώ όσες είναι διασκορπισµένες 

σε διάφορες περιοχές δηµιουργούν µικρότερη αξία, θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι 

ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων των τραπεζών σύµφωνα µε τα 

κριτήρια της υπόθεσης. Την αξία της κάθε εξαγοράς ή συγχώνευσης θα την 

αποτιµήσουµε µε τις έκτακτες αποδόσεις (Abnormal Returns) την ηµέρα της 

ανακοίνωσης πρόθεσης εξαγοράς ή συγχώνευσης.  

 

Πίνακας 5.3.α: Έκτακτες αποδόσεις τραπεζών-Έλεγχος της 2ης υπόθεσης 

 

Στοιχεία ανακοινώσεων εξαγορών 
Έκτακτες αποδόσεις (AR) 

την ηµέρα t=0 

Alpha τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της:   

Alpha Leasing Romania – Ρουµανία 0,008846268 

Insurance Romania – Ρουµανία -0,009237876 

Αlpha Bank Romania- Ρουµανία 0,009677086 

Alpha Bank Ltd – Κύπρος 0,008846268 

Jubanka a.d. – Σερβία&Μαυροβούνιο 0,007523001 

Delta Singular - Ελλάδα 0,000666765 

Alpha Bank AD Skopje - Σκόπια 0,000477229 

Μέσος όρος 0,003828392 

Eurobank τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της:   

Hellas on line – Ελλάδα 0,006389481 

Postbanka AD - Γιουγκοσλαβία -0,009170308 

ALICO/CEH Balkan Holdings – Κύπρος 0,003542513 

Banc Post – Ρουµανία -0,007581595 

HC Instabul AS – Τουρκία 0,021414193 

Capital SA – Ρουµανία 0,011370633 

Nacionalna Stedionica Banka - Σερβία&Μαυροβούνιο -0,004712571 

Tekfenbank – Τουρκία -0,007136749 

Nacionalna Stedionica Banca - Σερβία&Μαυροβούνιο 0,011383167 

Universal Bank - Ουκρανία -0,006689249 

Μέσος όρος 0,001880951 

Εµπορική τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της:   
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Kapital Bank – Γιουγκοσλαβία 0,014474043 

Kapital Banka - Σερβία&Μαυροβούνιο -0,002661676 

Eµπορική Τράπεζα Ελλάδος - Κύπρος 0,008459759 

Μέσος όρος 0,006757375 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της:   

Garanta – Ρουµανία -0,000700554 

Stοpanska Banka AD – Σκόπια 0,012078116 

Banca Romaneasca SA – Ρουµανία -0,005360482 

United Bulgarian Bank – Βουλγαρία 0,007892085 

United Bulgarian Bank – Βουλγαρία -0,003617773 

Eurial Leasing - Ρουµανία -0,003133065 

Μέσος όρος 0,001298138 

Τράπεζα Πειραιώς, ανακοίνωση εξαγοράς της   

Tirana Bank – Αλβανία -0,004884116 

ΕΤΒΑ – Ελλάδα -0,024592782 

Pater Bank – Ρουµανία -0,023486413 

ING/ΝΝ Ελλάδος – Ελλάδα 0,011771752 

Eurobank AD – Βουλγαρία -0,003288098 

Atlas Banka - Σερβία&Μαυροβούνιο -0,002545617 

Egyptian Commercial Bank – Αίγυπτος 0,015363056 

Egyptian Commercial Bank – Αίγυπτος -0,010104297 

Cypriot Euroinvestments - Κύπρος -0,005154579 

Μέσος όρος -0,005213455 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η µόνη τράπεζα που 

επεκτείνεται σε µία πιο κλειστή γεωγραφική περιοχή είναι η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της µόνο σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η 

αµέσως επόµενη τράπεζα όσον αφορά τον βαθµό συγκέντρωσης των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων είναι η Άλφα τράπεζα, η οποία έχει επενδύσει στην Ρουµανία, 

Στη Σερβία, στα Σκόπια και στην Κύπρο. Το ίδιο και η Εµπορική τράπεζα, η οποία 

έχει επενδύσει στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία και στην Κύπρο. Η τράπεζα 

Eurobank έχει επενδύσει σε χώρες διαφορετικών περιοχών, όπως είναι η 

Ουκρανία, η Τουρκία και η Κύπρος. Τέλος, η τράπεζα Πειραιώς ακολούθησε την 

ίδια επενδυτική πολιτική µε την Eurobank, έχοντας διενεργήσει εξαγορές στην 

Ρουµανία, στην Αλβανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο και στην 

Κύπρο. 

Συγκρίνοντας τους µέσους όρους των έκτακτων αποδόσεων AR, τις οποίες 

υπολογίζουµε µε το Μοντέλο Αγοράς ARjt=Rjt – (α +βRmt) όπως αναφέρεται και 

στην παράγραφο 4.3.2, φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι τις µεγαλύτερες έκτακτες 

αποδόσεις την ηµέρα της ανακοίνωσης της πρόθεσης εξαγοράς τις έχει η Εµπορική 

τράπεζα (0,006757375), ενώ ακολουθεί η Άλφα τράπεζα (0,003828392). Το 
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συµπέρασµα αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να δεχθούµε την υπόθεση ότι οι 

ανακοινώσεις εξαγορών των τραπεζών που αφορούν µια συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή, όπως είναι αυτή της ΝΑ Ευρώπης, δηµιουργούν παραπάνω 

αξία στις έκτακτες αποδόσεις των τραπεζών αυτών.  

Η απόρριψη της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης, ότι το συστηµατικό ρίσκο 

(beta) των µετοχών την ηµέρα των ανακοινώσεων είναι µεγαλύτερο της αγοράς 

(beta αγοράς=1) αναφέρεται στο παρών κεφάλαιο στην παράγραφο 5.1. 

 
5.4:  Συµβολή της διατριβής και πρακτική εφαρµογή των πορισµάτων 

            

 Στη µεθοδολογία της Εξέτασης των Γεγονότων δεν έχει παρατηρηθεί 

ακόµα ο συνδυασµός δύο φαινοµενικά διαφορετικών µοντέλων µε σκοπό την 

εξαγωγή αποτελεσµάτων για την απόδοση των µετοχών, το ρίσκο, την υπό 

συνθήκη διακύµανση, την αστάθεια, και τέλος, την επιρροή θετικών και αρνητικών 

πληροφοριών. Η ανακοίνωση εξαγοράς ή συγχώνευσης µίας εταιρίας επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες, διαφορετικά σταθµισµένους. Το Μοντέλο Αγοράς, που 

είναι ουσιαστικά η πρακτική εφαρµογή του Μοντέλου Αποτίµησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων (CAPM) σε ένα σύνολο δεδοµένων και το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί 

από µια πληθώρα αναλυτών, ανάµεσα στους οποίους και οι Brown και Warner 

(1980,1984), αποµονώνει την απόδοση της µετοχής και το εξετάζει ως προς την 

απόδοση της αγοράς, που θεωρείται το ιδανικό µέτρο σύγκρισης. Το E-GARCH  

µοντέλο, από την άλλη, επιτρέπει τον εντοπισµό της επίδρασης της µόχλευσης που 

υπάρχει όταν η αστάθεια της µετοχής τείνει να µειωθεί όταν οι αποδόσεις 

αυξάνονται και το αντίστροφο. Με λίγα λόγια, µπορούµε να αποµονώσουµε και να 

εξετάσουµε την ασύµµετρη επίδραση των θετικών και αρνητικών νέων 

πληροφοριών (good και bad news effect) στην αστάθεια της µετοχής, 

εξουδετερώνοντας τα φαινόµενα ARCH που πιθανόν να υπάρχουν. Το E-GARCH 

µοντέλο είναι ιδιαίτερα εφαρµόσιµο στις χρονοσειρές όπως είναι οι καθηµερινές 

τιµές µετοχών και η αξιοπιστία του έχει επαληθευτεί επανειληµµένα.   

Έτσι λοιπόν, µε το συγκεκριµένο συνδυασµό µοντέλων, ενώ εξετάζουµε 

την σωρευτική απόδοση των µετοχών (CAAR) µε τη βοήθεια των συντελεστών α 

και β µε αφορµή ένα γεγονός, όπως είναι η ανακοίνωση πρόθεσης µίας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης, παράλληλα εξετάζουµε και την επίδραση της ασύµµετρης νέας 
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πληροφόρησης (θετικής ή αρνητικής) πάνω στην συγκεκριµένη αστάθεια της 

µετοχής. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να είµαστε απόλυτα σίγουροι για την 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της απόδοσης, γιατί καλύπτουµε το κενό της 

παραπληροφόρησης µε την βοήθεια του E-GARCH µοντέλου, κενό που δεν 

λαµβάνει υπόψιν του το Μοντέλο Αγοράς.   

Σηµαντικό συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ότι το 

Μοντέλο Αγοράς χρησιµοποιούµενο µόνο του, τελικά, δεν είναι ικανό να 

συνυπολογίσει όλες τις επιρροές που υπάρχουν σε µία µετοχή, αλλά µόνο όσες 

έχουν να κάνουν µε το ρίσκο της ίδιας της αγοράς, δηλαδή µε το market beta. Η 

συνδυαστική χρήση του µε το E-GARCH επιτρέπει στον αναλυτή να αποµονώσει 

µε επιτυχία την επίδραση µόχλευσης που έχουν οι θετικές και αρνητικές νέες 

πληροφορίες πάνω στην υπό συνθήκη διακύµανση της µετοχής, δηλαδή στην 

αστάθειά της. Με αυτόν τον τρόπο, καθίστανται τα αποτελέσµατα του Μοντέλου 

Αγοράς πλήρως αξιόπιστα και ελεύθερα από κάθε είδους παράπλευρες απώλειες 

σηµαντικότητας. 

 Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση του θέµατος, η 

σηµαντικότητα έγκειται στο ότι όλες οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης σύντοµα θα 

αποτελούν µέρος της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Γι αυτόν τον λόγο οι ελληνικές, 

και όχι µόνο, επιχειρήσεις, αναπτύσσονται προς αυτές τις κατευθύνσεις 

γεωγραφικά, επενδύοντας και καλύπτοντας έτσι το µεγάλο κενό της αγοράς που 

υπήρχε στην παροχή ορισµένων υπηρεσιών και προϊόντων. Η εξάπλωση αυτή 

συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση, γεγονός που ολοένα και αυξάνει τον ανταγωνισµό 

των εταιριών. Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις του Μοντέλου Αποτίµησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (και συνεπώς, του Μοντέλου Αγοράς) και του E-GARCH 

µοντέλου παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την απόδοση τέτοιου είδους 

επενδύσεων όπως είναι η εξαγορά ή η συγχώνευση µιας εταιρίας, καθώς και τη 

δυνατότητα βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης. Με γνώµονα τα έως τώρα αποτελέσµατα 

ερευνών παροµοίων µε την παρούσα, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 

επεκταθούν θα µπορέσουν να σχεδιάσουν καλύτερα τις µελλοντικές τους κινήσεις 

όσον αφορά την εξάπλωσή τους µέσω ξένων άµεσων επενδύσεων, µορφή των 

οποίων είναι και η εξαγορά ή συγχώνευση.  
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Πίνακας εταιριών που αναφέρονται και εξετάζονται 
 

Aerospatiale SNI Γενική Τροφίµων ΑΕ "Μπάρµπα Στάθης" 

Alenia e Selenia SpA Γερµανός 

Alpha Bank τράπεζα ∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού 

Altec ΕΤΕ 

Alumil Μυλωνάς Έδραση-Χ.Ψαλίδας 

Autohellas Εθνική Ασφαλιστική 

Chipita Ελληνικά Πετρέλαια 

Coca Cola 3E Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 

Cosmote Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Crown Hellas Can Ελτράκ 

Dealogic Εµπορική Τράπεζα 

de Havilland  ΕΤΕΜ 

Delta Singular Ευρωσύµβουλοι 

Eurobank τράπεζα Ιντρακατ (Ιντρακόµ Κατασκευαστική) 

Eurodrip Μάρακ Ηλεκτρονική ABEE 

Fieratex Μύλοι Λούλη ΑΕ 

Finansbank Μυτιληναίος 

Goody's Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ 

Inform Lykos Νότος 

Intracom Ντρούκφαρµπεν 

Intralot ΟΠΑΠ 

Jumbo AE ΟΤΕ 

Mannessmann Πειραιώς τράπεζα 

Promota Πλαστικά Θράκης 

Q&R Σαράντης ΑΕΒΕ 

Societe Generale  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 

Vetering Σφακιανάκης 

Vodafone ΤΙΤΑΝ 

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ Χαλκόρ 
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Πίνακες οικονοµικών στοιχείων των χωρών των Βαλκανίων και της ΝΑ 

Ευρώπης στις οποίες επενδύουν οι ελληνικές εταιρίες 

 

Η πρωτογενής πηγή των οικονοµικών στοιχείων των πινάκων που 

ακολουθούν είναι από την διαδικτυακή σελίδα της EBRD (European Bank for 

Reconstruction and Development - www.ebrd.com). 

Οικονοµικά στοιχεία της Αλβανίας 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση 

ΑΕΠ (ποσοστιαία µεταβολή) 6,5 7,1 4,3 5,7 6,7 5,5 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 1.190 1.312 1.409 1.858 2.359 2.730 

ΑΕΠ (σε δις Leke) 533 590 631 714 776 857 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-1,8 -3 -12,2 -0,3 -0,8 0,9 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

0,2 -13,8 0 0,7 -0,4 0,9 

Ανεργία 16,8% 14,5% 15,8% 15% 14,5% 14,7% 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή) 
Τιµές καταναλωτών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

0,1 3,1 5,2 2,4 2,9 2,3 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

5 -5,8 6,5 6,7 12,4 2,5 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -9,2 -8,5 -7,2 -4,3 -5,1 -3,6 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Leke/$) 

Επιτόκιο δανεισµού 21,2 15,3 14,6 11,8 11 12 

Συναλλαγµατική ισοτιµία 
(ετήσιος µέσος όρος) 

143,9 143,6 140,2 121,3 102,8 98,1 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -821 -1.027 -1.155 -1.336 -1.586 -1.868 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 143 204 135 178 332 265 
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Οικονοµικά στοιχεία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση 

ΑΕΠ (ποσοστιαία µεταβολή) 6,5 7,1 4,3 5,7 6,7 5,5 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 1.190 1.312 1.409 1.858 2.359 2.730 

ΑΕΠ (σε δις Leke) 533 590 631 714 776 857 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-1,8 -3 -12,2 -0,3 -0,8 0,9 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

0,2 -13,8 0 0,7 -0,4 0,9 

Ανεργία 16,8% 14,5% 15,8% 15,0% 14,5% 14,7% 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή) 
Τιµές καταναλωτών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

0,1 3,1 5,2 2,4 2,9 2,3 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

5,0 -5,8 6,5 6,7 12,4 2,5 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -9,2 -8,5 -7,2 -4,3 -5,1 -3,6 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Leke/$) 

Επιτόκιο δανεισµού 21,2 15,3 14,6 11,8 11 12 

Συναλλαγµατική ισοτιµία 
(ετήσιος µέσος όρος) 

143,9 143,6 140,2 121,3 102,8 98,1 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -821 -1.027 -1.155 -1.336 -1.586 -1.868 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 143 204 135 178 332 265 
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Οικονοµικά στοιχεία της Βουλγαρίας 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ  5,4 4,1 4,9 4,5 5,7 5,5 

Ιδιωτική κατανάλωση 4,9 4,5 3,9 7,1 4,9 7,4 

∆ηµόσια κατανάλωση 13,3 4,7 6,2 3 6,7 2,2 

Μικτό βιοµηχανικό προϊόν 12 -4,8 4 18,3 21,5 5,8 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 1.546 1.723 1.984 2.556 3.109 3.453 

ΑΕΠ (σε εκατ. Leva) 26.753 29.709 32.335 34.547 38.008 41.948 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-3,4 -0,2 -0,5 1,1 1,2 -0,2 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-2,7 -3,9 2,9 4,5 3,4 2 

Ανεργία 16,4 19,5 16,8 13,7 12,0 10,1 

Τιµές (ετήσιος µέσος όρος) 

Τιµές καταναλωτών 9,9 7,4 5,9 2,3 6,1 5 

Τιµές παραγωγών 17,3 3,6 1,3 4,9 6 6,5 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)       

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -0,5 1,9 0,1 0,3 1,9 3,1 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Leva/$) 
Επιτόκιο δανεισµού (µέχρι 1 
χρόνο) 

11,5 11,1 9,4 8,8 8,8 7,9 

Συναλλαγµατικό επιτόκιο (ετήσιος 
µέσος όρος) 

2,1 2,2 2,1 1,7 1,6 1,6 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -1.176 -1.581 -1.595 -2.518 -3.643 -5.399 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 998 803 876 2.070 2.777 2.298 
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Οικονοµικά στοιχεία της Κροατίας 

 

(µ.δ.: µη διαθέσιµα στοιχεία) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 2,9 4,4 5,6 5,3 3,8 4,3 

Ιδιωτική κατανάλωση 4,2 4,4 7,7 4,6 3,9 3,4 

∆ηµόσια κατανάλωση -1,5 -6,2 4,9 1,3 -0,3 0,8 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 4.206 4.477 5.187 6.666 7.944 8.674 

ΑΕΠ (σε δις Kuna) 153 166 181 198 213 229 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό 
(ποσοστιαία µεταβολή) 

9,5 -6,7 1,4 0,1 -0,2 0,7 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

µ.δ. -6 3,8 0,1 0,5 2,5 

Ανεργία 15,7 16,4 14,5 14,4 13,8 12,3 

Τιµές (ετήσιος µέσος όρος)       

Τιµές καταναλωτών 4,6 3,8 1,7 1,8 2,1 3,3 

Τιµές παραγωγών 9,7 3,6 -0,4 1,9 3,5 3 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -7,5 -6,8 -4,9 -6,2 -4,9 -4,1 

Συναλλαγµατικά Επιτόκια (Kuna/$) 

Επιτόκιο δανεισµού (ετήσιο) 10,5 9,5 10,9 11,5 11,4 9,9 

Συναλλαγµατικό επιτόκιο 
(ετήσιος µέσος όρος) 

8,3 8,3 7,9 6,7 6 5,9 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -3.203 -4.101 -5.648 -7.908 -8.350 -9.296 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 1.079 1.179 586 1.932 871 1.509 
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Οικονοµικά στοιχεία της Λιθουανίας 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 3,9 7,2 6,8 10,5 7 7,5 

Ιδιωτική κατανάλωση 5,9 3,7 5,8 11,1 9,7 10,4 

∆ηµόσια κατανάλωση 4,5 0,7 1,4 3,8 7,5 5,6 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 3.260 3.478 4.068 5.360 6.518 7.603 

ΑΕΠ (σε εκατ. Lita) 45.848 48.563 51.948 56.772 62.440 71.084 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου)             

Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-2 -2,1 -0,3 0,7 -1,3 -0,9 

Απασχόληση (ποσοστιαία µεταβολή) -4 -3,3 4 2,3 -0,1 2,6 

Ανεργία 16,4 17,4 13,8 12,4 11,4 8,3 

Τιµές (ετήσιος µέσος όρος)             

Τιµές καταναλωτών 1 1,5 0,3 -1,2 1,2 2,7 

Τιµές παραγωγών 16 -3 -2,8 -0,5 6 11,5 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)             

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -2,5 -2 -1,4 -1,2 -1,5 -0,5 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Lita/$)  

Επιτόκιο δανεισµού (µέσος όρος) 10,7 8,1 6,1 5,1 5,6 4,7 

Συναλλαγµατική ισοτιµία (ετήσιος 
µέσος όρος) 

4 4 3,7 3,1 2,8 2,7 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)             

Εµπορικό ισοζύγιο -1.104 -1.108 -1.337 -1.704 -2.382 -2.843 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 375 439 714 142 510 680 
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Οικονοµικά στοιχεία της Ουγγαρίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 6 4,3 3,8 3,4 5,2 4,1 

Ιδιωτική κατανάλωση 5 5,8 9,7 7,8 3,1 2,1 

∆ηµόσια κατανάλωση 1,2 1,2 6,6 7,9 0,9 -1,4 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 4.683 5.140 6.467 8.219 9.971 10.829 

ΑΕΠ (σε δις Forint) 13.272 14.990 16.915 18.651 20.413 21.785 

Απασχόληση τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό 
(ποσοστιαία µεταβολή) 

0,6 -0,4 0,2 1,4 0,1 1,3 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

1,2 0,3 0,1 1,3 -0,3 0,2 

Ανεργία 6,4 5,7 5,8 5,9 6,3 7,3 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή) 
Τιµές καταναλωτών 
(ετήσιος µέσος όρος) 

9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 3,6 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

11,7 5,2 -1,8 2,4 3,5 4,3 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -3 -3,5 -8,4 -6,4 -5,4 -6,1 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία Forint/$) 
Επιτόκιο δανεισµού 
(ετήσιο) 

12,8 12 9,7 11,2 11 7,4 

Συναλλαγµατική ισοτιµία 
(ετήσιος µέσος όρος) 

282,2 286,5 257,9 224,3 202,7 199,6 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -2.930 -2.234 -2.076 -3.271 -3.037 -2.036 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 2.151 3.573 2.722 479 3.542 5.353 
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Οικονοµικά στοιχεία της Ουκρανίας 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 2,6 

Ιδιωτική κατανάλωση 2,3 9 9 12,1 14,5 8 

∆ηµόσια κατανάλωση 1 10,4 -6,7 14,8 5,4 4 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 639 785 883 1.053 1.374 1.671 

ΑΕΠ (σε δις Hryvnia) 170 204 226 267 346 403 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου)       

Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

0,3 -0,1 0,5 0,3 0 0,4 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-1,2 1,7 0,3 -6 0,7 1,9 

Ανεργία 4,2 3,7 3,8 3,6 3,5 3,1 

Τιµές (ετήσιος µέσος όρος)        

Τιµές καταναλωτών 28,2 12 0,8 5,2 9 13,5 

Τιµές παραγωγών 20,8 8,7 3 7,6 20,4 16,8 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)        

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών -1,1 -0,9 0,1 -0,7 -4,5 -2,8 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία Hryvnia/$)  

Επιτόκιο δανεισµού (µέσος όρος) 41,5 32,3 25,4 17,9 17,4 16,2 

Συναλλαγµατική ισοτιµία (ετήσιος 
µέσος όρος) 

5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,1 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)        

Εµπορικό ισοζύγιο 779 198 710 -269 3.741 -1.135 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 594 769 698 1.411 1.711 7.533 
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Οικονοµικά στοιχεία Πολωνίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,4 

Ιδιωτική κατανάλωση 3 2,2 3,3 1,9 4 2 

∆ηµόσια κατανάλωση 2,4 2,5 1,5 4,7 3,9 2,7 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 4.433 4.928 5.181 5.670 6.609 7.943 

ΑΕΠ (σε δις Zlotych) 745 779 808 842 922 979 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-0,3 -0,9 -9,1 -3,4 2,6 -0,2 

Απασχόληση (ποσοστιαία µεταβολή) -2,6 -3,7 -11,9 -4,5 3,9 1,5 

Ανεργία 15,1 17,5 20 20 19 17,6 

Τιµές (ετήσιος µέσος όρος) 

Τιµές καταναλωτών 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 

Τιµές παραγωγών 7,7 1,7 1,2 2,7 7,1 0,8 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών 43,6 43,6 44,2 44,6 42,5 43,2 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Zlotych/$) 

Επιτόκιο δανεισµού (ετήσιο) 21,5 16,8 11,6 9,6 10,4 8,6 

Συναλλαγµατική ισοτιµία (ετήσιος 
µέσος όρος) 

4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,2 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $) 

Εµπορικό ισοζύγιο -12.307 -7.661 -7.249 -5.725 -5.622 -2.694 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 9.327 5.804 3.901 4.284 12.079 6.716 
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Οικονοµικά στοιχεία Ρουµανίας 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 

Ιδιωτική κατανάλωση -0,8 6,9 5,3 8,5 14,1 9,8 

∆ηµόσια κατανάλωση 12,3 3,6 3 7,5 5 4,4 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 1.652 1.793 2.103 2.738 3.483 4.535 

ΑΕΠ (σε δις Lei) 80 117 151 198 246 287 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου)       

Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

0,2 -1,2 -12 -1,6 -10,7 0,1 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-0,1 -0,6 -13,7 -0,1 -52,3 2,3 

Ανεργία 7,1 6,6 8,4 7 6,3 5,9 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή)       

Τιµές καταναλωτών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,5 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

53,4 40,3 24,5 19,6 18,6 12,3 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)       

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών 35,3 33,3 32,3 30,9 31,1 31,1 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (Lei/$) 

Επιτόκιο δανεισµού (µέσος όρος) 53,2 45,7 36,7 26,2 25,8 15,7 

Συναλλαγµατική ισοτιµία 
(ετήσιος µέσος όρος) 

2,2 2,9 3,3 3,3 3,3 2,9 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)       

Εµπορικό ισοζύγιο -1.684 -2.969 -2.613 -4.465 -6.611 -9.873 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 1.051 1.154 1.080 2.156 6.368 6.587 
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Οικονοµικά στοιχεία της Ρωσίας 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

AEΠ 10 5,1 4,7 7,3 7,1 6,4 

Ιδιωτική κατανάλωση 7,3 10,1 8,5 7,5 11,6 11,1 

∆ηµόσια κατανάλωση 1,9 -0,8 2,6 2,2 2,1 1,8 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 1.789 2.123 2.377 2.968 4.019 5.312 

ΑΕΠ(σε δις ρούβλια) 7.306 8.944 10.818 13.201 16.779 21.665 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου)  

Εργατικό δυναµικό 
(ποσοστιαία µεταβολή) 

0,4 -1,9 1,1 2,2 0,8 µ.δ. 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

3,2 -0,3 2,3 0,2 2 µ.δ. 

Ανεργία 10,2 8,7 8,8 8,6 8,3 7,6 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή)  

Τιµές καταναλωτών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

20,8 21,6 15,7 13,7 11 11,3 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος 
µέσος όρος) 

46,6 19,2 14 15,6 24 21,1 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)  

Ισοζύγιο Κρατικών ∆απανών 3,2 2,7 0,6 1,1 5 7,5 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία  (ρούβλια/$)   

Επιτόκιο δανεισµού (µέσος 
όρος) 

18,2 16,5 15 12,4 10 11,1 

Συναλλαγµατική ισοτιµία 
(ετήσιος µέσος όρος) 

28,1 29,2 31,3 30,7 28,8 28,3 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)  

Εµπορικό ισοζύγιο 60.171 48.120 46.335 60.493 85.825 118.266 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις -463 216 -72 -1.769 1.662 1.473 
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Οικονοµικά στοιχεία Σερβίας & Μαυροβουνίου 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 5 5,5 3,8 2,7 7,2 5 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 382 772 998 1.189 1.421 1.745 

ΑΕΠ (σε δις δηνάρια) 834 1.386 1.867 2.485 2.907 3.117 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου) 
Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-2,4 1,8 1,3 2,5 -4,5 µ.δ. 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

-2,6 0,2 -1,6 -1,3 -6,4 µ.δ. 

Ανεργία 24,4 25,5 27,6 30,3 31,7 µ.δ. 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή) 
Τιµές καταναλωτών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

60,4 91,1 21,2 11,3 9,5 16,3 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

44,5 µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)             

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών 37,6 40,2 47,7 46,0 44,8 43,3 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (δηνάρια/$)  

Επιτόκιο δανεισµού 77,9 32,5 19,2 14,2 14,6 µ.δ. 

Συναλλαγµατική ισοτιµία (ετήσιος 
µέσος όρος) 

54,9 66,8 64,2 57,5 58,7 67,2 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)  

Εµπορικό ισοζύγιο -1.788 -2.834 -3.908 -4.887 -7.344 -6.422 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 25 165 562 1.405 1.031 2.020 

 

(µ.δ. : µη διαθέσιµα στοιχεία) 
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Οικονοµικά στοιχεία των Σκοπίων 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Παραγωγή και Κατανάλωση (ποσοστιαία µεταβολή) 

ΑΕΠ 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 4 

Απασχόληση (τέλος του χρόνου)             

Εργατικό δυναµικό (ποσοστιαία 
µεταβολή) 

0,6 6,3 -4,4 4,4 -3,3 6,9 

Απασχόληση (ποσοστιαία µεταβολή) 0,8 9 -6,3 -2,9 3 8 

Ανεργία 32,1 30,5 31,9 36,7 37,2 36,5 

Τιµές (ποσοστιαία µεταβολή)             
Τιµές καταναλωτών (ετήσιος µέσος 
όρος) 

5,8 5,3 2,4 1,1 -0,3 0,1 

Τιµές παραγωγών (ετήσιος µέσος όρος) 8,9 2 -0,9 -0,3 0,9 3 

Κρατικός τοµέας (% του ΑΕΠ)  

Ισοζύγιο κρατικών δαπανών 2,5 -6,3 -5,6 -0,1 0,7 0,3 

Επιτόκια & Συναλλαγµατική ισοτιµία (δηνάρια/$)  

Επιτόκιο δανεισµού (µέσος όρος) 19,0 19,2 17,7 14,5 12 12,1 

Συναλλαγµατική ισοτιµία (ετήσιος 
µέσος όρος) 

65,9 68,1 64,7 54,3 50 48,5 

Εξωτερικός τοµέας (εκατ. $)             

Εµπορικό ισοζύγιο -690 -526 -804 -848 -1.112 -1.052 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 175 441 78 96 156 97 
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Τεστ κανονικότητας: Normal Probability Plot και Anderson-Darling test 
 

Έλεγχος κανονικότητας 222 ηµερών της απόδοσης της µετοχής για την 

περίοδο -211,+10, µε t=0 την ηµεροµηνία που αναφέρεται. 

Η γραµµή είναι µία OLS αναφορά για τα εκτιµηθέντα σηµεία και 

απεικονίζει µια εκτίµηση της σωρευτικής συνάρτησης κατανοµής (cumulative 

distribution function) για το σύνολο του πληθυσµού από το οποίο έχει εξαχθεί το 

δείγµα µας (οι 222 ηµέρες). 

Οι παρατηρήσεις µε µεγάλη τιµή του ut λέγονται outliers. Έχουν 

µεγαλύτερη (είτε θετική είτε αρνητική) από το συνηθισµένο απόσταση από την 

πραγµατική τιµή Υi. Με άλλα λόγια, η διαφορά )( iii YYu
))

−= είναι µεγαλύτερη από 

τις συνηθισµένες. Μια τιµή ενός outlier µπορεί να επηρεάσει δραµατικά την κλίση 

της γραµµής της παλινδρόµησης. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται µόχλευση 

(leverage) και σηµαίνει ότι η υπερβάλλουσα παρατήρηση ‘έλκει’ προς το µέρος 

της όλη τη γραµµή παλινδρόµησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το συγκεκριµένο 

σηµείο της τιµής ut ονοµάζεται και σηµείο επιρροής (influential point). Η αυτόµατη 

απόρριψη των outliers σηµείων ή τιµών δεν είναι συνετή. Πολλές φορές τέτοιες 

τιµές παρέχουν πληροφορίες που δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες τιµές. Σύµφωνα µε 

τον Gujarati41, θα πρέπει να απορρίπτονται µόνον εάν ανακαλυφθεί ότι δρουν σε 

βάρος των υπολοίπων εκτιµηθέντων τιµών ή του δείγµατος γενικότερα. 

 Ο έλεγχος για το εάν δεχόµαστε ή όχι τα εκτιµηθέντα σηµεία γίνεται ως 

εξής: Εάν το p-value είναι µεγαλύτερο του 0,05 τότε µπορούµε να δεχθούµε µε 

95% σιγουριά την εκτιµώµενη τιµή του Α2 test και να αποδεχθούµε την Η0, δηλαδή 

ότι υπάρχει κανονικότητα. Λόγω του µεγάλου δείγµατος, σε πολλές περιπτώσεις οι 

ακραίες τιµές των τιµών ut κοντά στην αρχή και στο τέλος του γραφήµατος 

κανονικής κατανοµής επηρεάζουν αρνητικά το αποτέλεσµα του τεστ 

κανονικότητας. Στην προκειµένη έρευνα αυτό δεν αποτελεί απειλή για τα 

αποτελέσµατά µας. Το φαινόµενο της µη-κανονικότητας θα µας εµπόδιζε µόνο σε 

περίπτωση που θέλαµε να προχωρήσουµε σε προβλέψεις µε τα συγκεκριµένα 

δεδοµένα.  

 
 
 

                                                
41 Gujarati N. D. (2003), Basic Econometris, p.541. 
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17/10/2001 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpha Bank Ltd 

Κύπρου 
 

 
 

01/09/04 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpha Leasing Romania 
 

P-Value:    0,000

A-Squared: 37,592

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222
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Average: 0,0030065

0,80,60,40,20,0

,999

,99

,95

,80

,50

,20

,05

,01

,001

P
ro

b
a
b

ili
ty

C1

Normal Probability Plot

 

Average: -0,0031061
StDev: 0,0223116

N: 222

Anderson-Darling Normality Test
A-Squared: 1,331

P-Value:   0,002

-0,05 0,00 0,05

,001

,01

,05

,20

,50

,80

,95

,99

,999

P
ro

b
a
b
ili
ty

C1

Normal Probability Plot



 

 198 

15/4/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Insurance Ρουµανία 

 
 
 
 
 
 
31/12/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Αlpha Bank Romania 
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26/1/2005 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Jubanka a.d. 

Average: -0,0014970
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29/6/2004 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Delta Singular 
 

P-Value:    0,000

A-Squared: 35,578
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1/8/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpha Bank AD Skopje 

P-Value:   0,013

A-Squared: 0,988
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28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Unisoft Romania 

 

P-Value:   0,000
A-Squared: 3,204

Anderson-Darling Normality Test
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28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Unisoft Bulgaria 
 

 
 

19/05/04 Alumil Μυλωνάς, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpro Vlasenica 
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31/07/03 Autohellas, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Bemal Auto Ltd 
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7/7/2005 Chipita, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Chipita East Europe 
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21/2/2005 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Vlasinka 
 

P-Value:   0,127

A-Squared: 0,584
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18/12/2002 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Dorna aperim 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,685
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5/4/2005 Coca Cola 3E ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Bankia 

Average: 0,0001424

StDev: 0,0141364
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28/01/04 Coca Cola 3E ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Gotalka 
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02/05/03 Coca Cola 3E ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Multivita sp.z.o.o. 

Average: -0,0009257

StDev: 0,0167719
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A-Squared: 2,156

P-Value:   0,000

-0,05 0,00 0,05

,001

,01

,05

,20

,50

,80

,95

,99

,999
P

ro
b
a
b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

 
 
 

31/03/05 Coca Cola 3E ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Multon 
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27/5/2005 Cosmote, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Cosmorom 
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13/10/04 Crown Hellas Can, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Crown Pak 
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24/9/2002 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Grafo 
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4/12/2002 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Geosynthesis 
 

P-Value:   0,009
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23/5/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Hellas On Line 
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12/11/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Postbanka AD 
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23/12/2003 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της ALICO/CEH Balkan 
Holdings 
 

 
24/12/2004 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Banc Post 
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29/3/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της HC Instabul AS 
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01/6/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Capital SA 
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26/8/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Nacionalna Stedionica 
Banka 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,753
Anderson-Darl ing Normality Test
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8/5/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Tekfenbank 
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30/9/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Nacionalna Stedionica 
Banca 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 4,547
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18/7/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Universal Bank 
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20/9/2002 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της National Drip Irrigation Co 

 
 
29/10/2003 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Eurοdrip damia sulama 
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11/8/2005 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Agriproject 

P-Value:   0,000

A-Squared: 7,172
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26/11/2002 Fieratex, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού βουλγαρικής βιοτεχνίας 
(Βulgarian Manufacturer) 

Average: -0,0024158

StDev: 0,0222047
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28/5/2003 Goody’s, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Balkan Restaurants 

P-Value:    0,000

A-Squared: 16,366

Anderson-Darling Normality Test
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02/12/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Inform Lykos 
Romania 
 

P-Value:   0,000
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28/6/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Inform Lykos Romania 

Average: -0,0033468

StDev: 0,0234500

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test
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01/7/2002 Intracom A.E., ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Meteksan 
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18/2/2002 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Billot 
 

Average: 0,0004913

StDev: 0,0256468
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29/11/2005 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Inteltek 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,620
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19/3/2004 Jumbo AE, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Jumbo Trading 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,754

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222
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18/12/2001 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alatus 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,355

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222

StDev: 0,0209376

Average: -0,0004440

0,100,050,00-0,05

,999

,99

,95

,80

,50

,20

,05

,01

,001

P
ro

b
a
b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

 
 



 

 219 

9/12/2002 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Revolution Ltd 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,149

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0229332

Average: -0,0025801
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1/4/2004 Vetering, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού ρουµανικής εταιρίας 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,535
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0348693
Average: 0,0045340
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30/5/2005 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού του Οµίλου 
Universal 

P-Value:   0,000
A-Squared: 2,353

Anderson-Darling Normality Test

N: 222
StDev: 0,0338681

Average: -0,0004098
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01/4/2004 Γενική Τροφίµων ΑΕ “Μπάρµπα Στάθης”, ανακοίνωση εξαγοράς 
ποσοστού της General Frozen Foods OOD 

P-Value:   0,000

A-Squared: 6,216

Anderson-Darling Normality  Test

N: 222

StDev : 0,0095039

Av erage: 0,0012399
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22/11/2001 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της TCM 
 

Average: -0,0017272

StDev: 0,0274027

N: 222

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared: 6,284

P-Value:   0,000
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30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της GTI SP 

 

P-Value:   0,000
A-Squared: 5,018

Anderson-Darling Normality Test

N: 222
StDev: 0,0119152

Average: 0,0021514
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30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Genimpex Spolka Jawna 

P-Value:   0,000

A-Squared: 5,018

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222

StDev: 0,0119152

Average: 0,0021514
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04/8/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Germanos Telecom 
Ukraine 
 

P-Value:    0,000

A-Squared: 47,586

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0485702

Average: -0,0015511
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27/6/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Germanos Telecom 
Bulgaria 

P-Value:    0,000

A-Squared: 44,089
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0489005
Average: -0,0018462
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11/3/2004 ∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Delyug 
SA 

Average: -0,0001335

StDev: 0,0086311

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 4,184

P-Value:   0,000
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30/7/2004 Έδραση-Χ.Ψαλίδας, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Redra Construct 
Group 

Av erage: -0,0024189

StDev : 0,0264463

N: 222

Anderson-Darling Normality  Test

A-Squared: 11,685

P-Value:    0,000

-0,3 -0,2 -0,1 0,0

,001
,01
,05
,20

,50
,80
,95
,99

,999
P

ro
b
a
b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

 
 
13/10/2005 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpha 
Romania Insurance 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,855

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0252069

Average: -0,0005183
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21/2/2006 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της United 
Bulgarian Bank AD, ALICO, AIG Central Europe & CIS Insurance Holdings 
Corporation 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,935

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0232483

Average: 0,0031223
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24/10/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Sajkaska (βιοµηχανία ζάχαρης) 

Average: -0,0026208

StDev: 0,0235911

N: 222

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared: 1,717

P-Value:   0,000
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02/2/2005 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Sajkaska Zabalj  (βιοµηχανία ζάχαρης) 

P-Value:   0,000

A-Squared: 4,313

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0283436

Average: -0,0008565
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07/11/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Sajkaska Zabalj  (βιοµηχανία ζάχαρης) 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,604

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0240445

Average: -0,0024482
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17/4/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
BACKA 

P-Value:   0,001

A-Squared: 1,524

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0278554

Average: -0,0022583
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07/2/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Crvenka Fabrika Zekera 

Average: -0,0026034

StDev: 0,0241706

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 1,047

P-Value:   0,009
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10/10/2002 Ελληνικά Πετρέλαια, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Jugopetrol 
Kotor 

P-Value:   0,041

A-Squared: 0,788
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0165530
Average: -0,0013976

0,060,040,020,00-0,02-0,04

,999

,99

,95

,80

,50

,20

,05

,01

,001

P
ro

b
a
b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

22/12/2003 Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Elton 
Corporation doo 

P-Value:   0,000

A-Squared: 5,745
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0189649
Average: 0,0041801
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30/07/04 Ελτράκ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Barloworld Bulgaria 

P-Value:   0,001

A-Squared: 1,404

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0210163

Average: -0,0005749
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20/06/02 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Kapital Bank 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,956

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0206225

Average: -0,0025239
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15/07/02 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Kapital Banka 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,007

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0205976

Average: -0,0028313
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31/10/03 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Eµπορικής 
Τράπεζας Ελλάδος (Κύπρος) 

Average: 0,0010499

StDev: 0,0249973

N: 222

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared: 1,308

P-Value:   0,002

-0,05 0,00 0,05

,001

,01

,05

,20

,50

,80

,95

,99

,999

P
ro

b
a

b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

 
 



 

 231 

01/10/02 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Garanta 

P-Value:   0,014

A-Squared: 0,980

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0177634

Average: -0,0033836
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29/10/99 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Stοpanska Banka AD 

Average: 0,0021301

StDev: 0,0297637

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 2,023

P-Value:   0,000
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25/09/03 ΕΤΕ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Banca Romaneasca SA 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,849
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0220555
Average: 0,0014478
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24/05/00 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της United 
Bulgarian Bank 

Average: -0,0000819

StDev: 0,0225415

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 2,383

P-Value:   0,000
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20/07/04 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της United 
Bulgarian Bank 

P-Value:   0,168

A-Squared: 0,536

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0173812

Average: 0,0011823
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08/11/05 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Eurial 
Leasing 

Average: 0,0014996

StDev: 0,0147972

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 0,812

P-Value:   0,035
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04/06/02 ΕΤΕΜ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Tepro Romania 
 

P-Value:   0,005

A-Squared: 1,172

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0236250

Average: -0,0001108
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23/12/04 Ευρωσύµβουλοι, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της EU ConsGroup 

P-Value:   0,000
A-Squared: 3,963

Anderson-Darling Normality Test

N: 222
StDev: 0,0305512

Average: -0,0019174
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02/04/02 Ιντρακάτ (Ιντρακόµ Construction), ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού 
βουλγαρικής εταιρίας στον τοµέα των κατασκευών 

P-Value:    0,000

A-Squared: 28,769

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0739655

Average: -0,0080065
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18/01/05 Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Uniaxis 
SRL 

Average: 0,0001461

StDev: 0,0292677

N: 222

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared: 2,733

P-Value:   0,000
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27/02/04 Μύλοι Λούλη ΑΕ ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Sofia Mel 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,039
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0253117
Average: 0,0015130
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29/10/03 Μύλοι Λούλη ΑΕ ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Sofia Mel 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,133

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0292931

Average: 0,0001917
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13/05/04 Μυτιληναίος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Ηellenic Copper Mines 
Ltd 
 

Average: 0,0001917

StDev: 0,0292931

N: 222

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared: 2,133

P-Value:   0,000
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02/11/05 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου ΑΕ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Ilknak 

P-Value:   0,000

A-Squared: 4,181

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0208964

Average: 0,0024683
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25/05/05 Νότος, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Gant 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,544
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0212042
Average: 0,0000288
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29/07/03 Ντρούκφαρµπεν ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Michael Huber 
Bulgaria 
 

P-Value:   0,006

A-Squared: 1,119
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0342658
Average: 0,0005920
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29/07/03 Ντρούκφαρµπεν ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της DF COM Romania 
SRL 

P-Value:   0,006

A-Squared: 1,119

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222

StDev: 0,0342658

Average: 0,0005920
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06/10/03 ΟΠΑΠ ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Glory Leisure Holdings 

 

P-Value:   0,268
A-Squared: 0,454

Anderson-Darling Normality Test

N: 222
StDev: 0,0137002

Average: 0,0003685
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06/10/03 ΟΠΑΠ ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Glory Technology 
 

Average: 0,0003685

StDev: 0,0137002

N: 222

Anderson-Darl ing Normality Test

A-Squared: 0,454

P-Value:   0,268
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31/01/03 ΟΤΕ ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Rom Telecom 
 

P-Value:   0,293

A-Squared: 0,438
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0179074
Average: -0,0017156
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26/02/03 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Tirana Bank 
 

P-Value:   0,005

A-Squared: 1,168
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0141952
Average: -0,0011601

0,040,030,020,010,00-0,01-0,02-0,03-0,04

,999

,99

,95

,80

,50

,20

,05

,01

,001

P
ro

b
a
b
ili

ty

C1

Normal Probability Plot

23/06/03 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της ΕΤΒΑ 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,139

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0175478

Average: 0,0002364
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15/11/99 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Pater Bank 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,320

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0355037

Average: 0,0009931
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24/12/01 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση συγχώνευσης µε την ING/ΝΝ Ελλάδος 

P-Value:   0,001

A-Squared: 1,497
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0205884
Average: -0,0022577
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25/01/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Eurobank AD 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,864

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0145424

Average: 0,0022198
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18/02/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Atlas Banka 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,846

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222

StDev: 0,0149685

Average: 0,0021186
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02/06/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Egyptian 
Commercial Bank 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,382

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0168035

Average: 0,0023595
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24/08/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση αύξησης κεφαλαίου µέσω εξαγοράς της 
Egyptian Commercial Bank 

P-Value:   0,002

A-Squared: 1,351

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0168139

Average: 0,0023123
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29/12/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Cypriot 
Euroinvestments 

P-Value:   0,001

A-Squared: 1,487
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0139975
Average: 0,0011954
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20/03/03 Προµότα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της BITEX Bulgarian 
Information Technologies 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,323
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0232467
Average: -0,0008251
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22/12/03 Πλαστικά Θράκης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Ipoma AD 

P-Value:    0,000

A-Squared: 53,451
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,151696
Average: 0,0104085
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23/12/03 Σαράντης ή FEEDUS, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Pack Plast 
International 

P-Value:   0,000

A-Squared: 8,718

Anderson-Darling Normality Test

N: 204

StDev: 0,0446948

Average: 0,0093986
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10/05/01 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 

P-Value:   0,000

A-Squared: 1,579

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0306242

Average: -0,0025645
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25/02/04 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 
 

P-Value:   0,002

A-Squared: 1,339

Anderson-Darl ing Normality Test

N: 222

StDev: 0,0180080

Average: -0,0002025
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30/06/04 Σφακιανάκης ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της ΜIRKAT LTD 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 2,391

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0236174

Average: -0,0010365
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10/11/04 Σφακιανάκης ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpan Electroline Ltd 
 

P-Value:   0,000

A-Squared: 3,429
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0207069
Average: 0,0004349
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28/12/01 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Kosjeric 
 

P-Value:   0,000
A-Squared: 3,213

Anderson-Darling Normality Test

N: 222
StDev: 0,0191356

Average: 0,0001618
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05/07/02 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alexandrian Portland Cement 
Co 

P-Value:   0,000

A-Squared: 7,724
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0158718
Average: 0,0004213
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01/12/03 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Usije Cementarnica 

P-Value:   0,000

A-Squared: 5,237
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0140915
Average: -0,0008130
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17/07/01 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 

 

P-Value:   0,104

A-Squared: 0,622
Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0265748
Average: -0,0019672
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19/12/03 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 
 

P-Value:   0,004

A-Squared: 1,182

Anderson-Darling Normality Test

N: 222

StDev: 0,0273962

Average: 0,0017037
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Τεστ ετεροσκεδαστικότητας: White's Heteroskedasticity Test 
 
ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ: οι φυσικοί λογάριθµοι των τιµών των µετοχών της περιόδου 
 -211,+10, µε t=0 την αναφερόµενη ηµεροµηνία έναντι των τιµών της αγοράς. Τα 
αποτελέσµατα είναι προϊόντα του προγράµµατος EViews 4. Σε περίπτωση 
ετεροσκεδαστικότητας, όταν δηλαδή η τιµή της πιθανότητας (probability) του 
White test είναι µικρότερη του 0,05, υπολογίζεται το ARCH αποτέλεσµα µε τη 
µέθοδο δοκιµή-και-λάθος (trial-and-error) µε διάφορες υστερήσεις (lags) του όρου 
ut ώστε να αποκτήσουµε µία τιµή της πιθανότητας άνω του 0,05. Σε αυτήν την 
περίπτωση, έχουµε οµοσκεδαστικότητα.  
 

17/10/2001 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Bank Ltd Κύπρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.706075     Probability 0.009974 
Obs*R-squared 9.147925     Probability 0.010317 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.82E-05 1.21E-05 7.288505 0.0000 
MARKET 0.001031 0.000590 1.746051 0.0822 

MARKET^2 0.042302 0.015043 2.812112 0.0054 

R-squared 0.041207     Mean dependent var 0.000101 
Adjusted R-squared 0.032451     S.D. dependent var 0.000165 
S.E. of regression 0.000162     Akaike info criterion -14.60106 
Sum squared resid 5.77E-06     Schwarz criterion -14.55508 
Log likelihood 1623.717     F-statistic 4.706075 
Durbin-Watson stat 2.099333     Prob(F-statistic) 0.009974 

ARCH Test: 

F-statistic 0.046501     Probability 0.829468 
Obs*R-squared 0.046916     Probability 0.828519 

Test Equation: 
Dependent Variable: STD_RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000103 1.22E-05 8.492820 0.0000 
STD_RESID^2(-1) -0.014599 0.042913 -0.340205 0.7340 

R-squared 0.000212     Mean dependent var 0.000102 
Adjusted R-squared -0.004353     S.D. dependent var 0.000165 
S.E. of regression 0.000166     Akaike info criterion -14.56516 
Sum squared resid 6.00E-06     Schwarz criterion -14.53441 
Log likelihood 1611.450     F-statistic 0.046501 
Durbin-Watson stat 1.996664     Prob(F-statistic) 0.829468 
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Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας (probability) είναι 
µεγαλύτερη του 5% (0,828). 

 
 
 

01/09/2004 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Leasing Romania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας να έχουµε 
οµοσκεδαστικότητα (probability) είναι 0,709> 5%.   
 
 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 67.84227     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 84.92608     Probability 0.000000 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000208 2.22E-05 9.392876 0.0000 
M 0.000228 0.002251 0.101484 0.9193 

M^2 0.037223 0.007787 4.779870 0.0000 

R-squared 0.382550     Mean dependent var 0.000229 
Adjusted R-squared 0.376911     S.D. dependent var 0.000416 
S.E. of regression 0.000328     Akaike info criterion -13.19244 
Sum squared resid 2.36E-05     Schwarz criterion -13.14646 
Log likelihood 1467.361     F-statistic 67.84227 
Durbin-Watson stat 2.155889     Prob(F-statistic) 0.000000 

ARCH Test: 

F-statistic 0.137882     Probability 0.710754 
Obs*R-squared 0.139054     Probability 0.709223 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/01/05   Time: 14:36 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000236 3.21E-05 7.346552 0.0000 
RESID^2(-1) -0.025076 0.067530 -0.371325 0.7108 

R-squared 0.000629     Mean dependent var 0.000230 
Adjusted R-squared -0.003934     S.D. dependent var 0.000416 
S.E. of regression 0.000417     Akaike info criterion -12.71670 
Sum squared resid 3.81E-05     Schwarz criterion -12.68595 
Log likelihood 1407.196     F-statistic 0.137882 
Durbin-Watson stat 1.990956     Prob(F-statistic) 0.710754 
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15/4/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Insurance Ρουµανία 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.562919     Probability 0.011443 
Obs*R-squared 8.880782     Probability 0.011791 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/13/05   Time: 20:49 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000100 1.66E-05 6.064846 0.0000 
M 0.002798 0.001002 2.791768 0.0057 

M^2 0.052967 0.025748 2.057123 0.0409 

R-squared 0.040004     Mean dependent var 0.000111 
Adjusted R-squared 0.031236     S.D. dependent var 0.000231 
S.E. of regression 0.000227     Akaike info criterion -13.93042 
Sum squared resid 1.13E-05     Schwarz criterion -13.88444 
Log likelihood 1549.277     F-statistic 4.562919 
Durbin-Watson stat 1.745138     Prob(F-statistic) 0.011443 

 
ARCH Test: 

F-statistic 2.400061     Probability 0.093117 
Obs*R-squared 4.761165     Probability 0.092497 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/01/05   Time: 14:38 
Sample(adjusted): 3 222 
Included observations: 220 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.21E-05 1.83E-05 5.027710 0.0000 
RESID^2(-1) 0.139903 0.068447 2.043973 0.0422 
RESID^2(-2) 0.034779 0.068583 0.507107 0.6126 

R-squared 0.021642     Mean dependent var 0.000111 
Adjusted R-squared 0.012625     S.D. dependent var 0.000231 
S.E. of regression 0.000230     Akaike info criterion -13.90335 
Sum squared resid 1.15E-05     Schwarz criterion -13.85708 
Log likelihood 1532.369     F-statistic 2.400061 
Durbin-Watson stat 1.986064     Prob(F-statistic) 0.093117 

 
 
Μετά από 2 υστερήσεις (lags) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας να έχουµε 
οµοσκεδαστικότητα (probability) είναι 0,092> 5%.   
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31/12/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Bank Romania 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.117823     Probability 0.328849 
Obs*R-squared 2.243370     Probability 0.325730 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/26/05   Time: 14:57 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000113 1.60E-05 7.088414 0.0000 
M 0.001117 0.001204 0.928069 0.3544 

M^2 -0.079901 0.066336 -1.204500 0.2297 

R-squared 0.010105     Mean dependent var 0.000101 
Adjusted R-squared 0.001065     S.D. dependent var 0.000200 
S.E. of regression 0.000200     Akaike info criterion -14.18337 
Sum squared resid 8.76E-06     Schwarz criterion -14.13739 
Log likelihood 1577.354     F-statistic 1.117823 
Durbin-Watson stat 1.857489     Prob(F-statistic) 0.328849 

 
 

26/1/2005 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Jubanka a.d. 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.668669     Probability 0.513433 
Obs*R-squared 1.347430     Probability 0.509811 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/14/05   Time: 23:27 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000955 0.001468 0.650476 0.5161 
M 0.158412 0.144672 1.094974 0.2747 

M^2 2.887793 12.28344 0.235096 0.8144 

R-squared 0.006070     Mean dependent var 0.001318 
Adjusted R-squared -0.003007     S.D. dependent var 0.017753 
S.E. of regression 0.017780     Akaike info criterion -5.208111 
Sum squared resid 0.069229     Schwarz criterion -5.162129 
Log likelihood 581.1003     F-statistic 0.668669 
Durbin-Watson stat 2.011147     Prob(F-statistic) 0.513433 
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29/6/2004 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Delta Singular 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 168.1352     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 134.4426     Probability 0.000000 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:13 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000230 2.40E-05 9.596548 0.0000 
M 0.002663 0.003605 0.738517 0.4610 

M^2 0.053762 0.011453 4.694308 0.0000 

R-squared 0.605598     Mean dependent var 0.000263 
Adjusted R-squared 0.601996     S.D. dependent var 0.000543 
S.E. of regression 0.000342     Akaike info criterion -13.10850 
Sum squared resid 2.57E-05     Schwarz criterion -13.06252 
Log likelihood 1458.044     F-statistic 168.1352 
Durbin-Watson stat 2.052815     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

ARCH Test: 

F-statistic 0.005712     Probability 0.939822 
Obs*R-squared 0.005764     Probability 0.939480 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:16 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000262 4.08E-05 6.434626 0.0000 
RESID^2(-1) 0.005109 0.067602 0.075580 0.9398 

R-squared 0.000026     Mean dependent var 0.000264 
Adjusted R-squared -0.004540     S.D. dependent var 0.000544 
S.E. of regression 0.000545     Akaike info criterion -12.18273 
Sum squared resid 6.50E-05     Schwarz criterion -12.15197 
Log likelihood 1348.191     F-statistic 0.005712 
Durbin-Watson stat 1.997234     Prob(F-statistic) 0.939822 

 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας να έχουµε 
οµοσκεδαστικότητα (probability) είναι 0,939> 5%.   
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1/8/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Bank AD Skopje 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.908565     Probability 0.056665 
Obs*R-squared 5.744237     Probability 0.056579 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:19 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.33E-05 1.77E-05 5.256553 0.0000 
M 0.001851 0.001331 1.390370 0.1658 

M^2 0.126404 0.077318 1.634857 0.1035 

R-squared 0.025875     Mean dependent var 0.000110 
Adjusted R-squared 0.016979     S.D. dependent var 0.000221 
S.E. of regression 0.000219     Akaike info criterion -13.99707 
Sum squared resid 1.06E-05     Schwarz criterion -13.95109 
Log likelihood 1556.675     F-statistic 2.908565 
Durbin-Watson stat 1.753305     Prob(F-statistic) 0.056665 

 
 

28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς της Unisoft Romania 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.119883     Probability 0.887083 
Obs*R-squared 0.242784     Probability 0.885687 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:23 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001578 0.000232 6.796487 0.0000 
M 0.005746 0.021756 0.264098 0.7920 

M^2 -0.694588 1.695599 -0.409642 0.6825 

R-squared 0.001094     Mean dependent var 0.001533 
Adjusted R-squared -0.008029     S.D. dependent var 0.002801 
S.E. of regression 0.002812     Akaike info criterion -8.896401 
Sum squared resid 0.001732     Schwarz criterion -8.850419 
Log likelihood 990.5005     F-statistic 0.119883 
Durbin-Watson stat 1.851141     Prob(F-statistic) 0.887083 
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28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς της Unisoft Bulgaria 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.119883     Probability 0.887083 
Obs*R-squared 0.242784     Probability 0.885687 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:23 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001578 0.000232 6.796487 0.0000 
M 0.005746 0.021756 0.264098 0.7920 

M^2 -0.694588 1.695599 -0.409642 0.6825 

R-squared 0.001094     Mean dependent var 0.001533 
Adjusted R-squared -0.008029     S.D. dependent var 0.002801 
S.E. of regression 0.002812     Akaike info criterion -8.896401 
Sum squared resid 0.001732     Schwarz criterion -8.850419 
Log likelihood 990.5005     F-statistic 0.119883 
Durbin-Watson stat 1.851141     Prob(F-statistic) 0.887083 

 
 

19/05/04 Alumil Μυλωνάς, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpro Vlasenica 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.206754     Probability 0.301148 
Obs*R-squared 2.419900     Probability 0.298212 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:26 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000324 4.18E-05 7.746157 0.0000 
M 0.002609 0.003237 0.806005 0.4211 

M^2 -0.246539 0.203796 -1.209734 0.2277 

R-squared 0.010900     Mean dependent var 0.000297 
Adjusted R-squared 0.001868     S.D. dependent var 0.000512 
S.E. of regression 0.000511     Akaike info criterion -12.30623 
Sum squared resid 5.72E-05     Schwarz criterion -12.26024 
Log likelihood 1368.991     F-statistic 1.206754 
Durbin-Watson stat 1.918327     Prob(F-statistic) 0.301148 
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31/7/03 Autohellas, ανακοίνωση εξαγοράς της Bemal Auto Ltd 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.783872     Probability 0.170419 
Obs*R-squared 3.558643     Probability 0.168753 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:31 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000477 0.000138 3.467002 0.0006 
M -0.017996 0.009746 -1.846481 0.0662 

M^2 0.447557 0.450024 0.994518 0.3211 

R-squared 0.016030     Mean dependent var 0.000537 
Adjusted R-squared 0.007044     S.D. dependent var 0.001755 
S.E. of regression 0.001748     Akaike info criterion -9.846862 
Sum squared resid 0.000669     Schwarz criterion -9.800880 
Log likelihood 1096.002     F-statistic 1.783872 
Durbin-Watson stat 1.505167     Prob(F-statistic) 0.170419 

 
 

07/7/2005 Chipita, ανακοίνωση εξαγοράς της Chipita East Europe 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.398091     Probability 0.672086 
Obs*R-squared 0.804165     Probability 0.668925 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:33 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000234 3.64E-05 6.445897 0.0000 
M -0.001098 0.003392 -0.323807 0.7464 

M^2 0.215507 0.253685 0.849506 0.3965 

R-squared 0.003622     Mean dependent var 0.000250 
Adjusted R-squared -0.005477     S.D. dependent var 0.000445 
S.E. of regression 0.000446     Akaike info criterion -12.57934 
Sum squared resid 4.36E-05     Schwarz criterion -12.53336 
Log likelihood 1399.307     F-statistic 0.398091 
Durbin-Watson stat 1.734325     Prob(F-statistic) 0.672086 
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21/2/2005 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της εταιρίας εµφιάλωσηςVlasinka 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.443357     Probability 0.033698 
Obs*R-squared 6.768218     Probability 0.033908 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:35 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000120 1.83E-05 6.568846 0.0000 
M -0.001957 0.001795 -1.090392 0.2767 

M^2 0.380214 0.152057 2.500464 0.0131 

R-squared 0.030487     Mean dependent var 0.000145 
Adjusted R-squared 0.021633     S.D. dependent var 0.000224 
S.E. of regression 0.000222     Akaike info criterion -13.97663 
Sum squared resid 1.08E-05     Schwarz criterion -13.93065 
Log likelihood 1554.406     F-statistic 3.443357 
Durbin-Watson stat 1.745282     Prob(F-statistic) 0.033698 

 
 

ARCH Test: 

F-statistic 3.751117     Probability 0.054059 
Obs*R-squared 3.721629     Probability 0.053712 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:36 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000127 1.79E-05 7.086569 0.0000 
RESID^2(-1) 0.129788 0.067012 1.936780 0.0541 

R-squared 0.016840     Mean dependent var 0.000146 
Adjusted R-squared 0.012351     S.D. dependent var 0.000225 
Sum squared resid 1.09E-05     Schwarz criterion -13.93785 
Log likelihood 1545.530     F-statistic 3.751117 
Durbin-Watson stat 2.004808     Prob(F-statistic) 0.054059 

 
 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας να έχουµε 
οµοσκεδαστικότητα (probability) είναι 0,0537>0,05. 
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18/12/02 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Dorna aperim 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.147072     Probability 0.863317 
Obs*R-squared 0.297773     Probability 0.861667 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:40 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000149 4.08E-05 3.659086 0.0003 
M -0.001386 0.003085 -0.449278 0.6537 

M^2 0.056159 0.170723 0.328949 0.7425 

R-squared 0.001341     Mean dependent var 0.000158 
Adjusted R-squared -0.007779     S.D. dependent var 0.000507 
S.E. of regression 0.000509     Akaike info criterion -12.31594 
Sum squared resid 5.67E-05     Schwarz criterion -12.26996 
Log likelihood 1370.069     F-statistic 0.147072 
Durbin-Watson stat 2.009955     Prob(F-statistic) 0.863317 

 
 

5/4/05 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Bankia 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.092089     Probability 0.337335 
Obs*R-squared 2.192234     Probability 0.334166 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:42 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000147 2.07E-05 7.116315 0.0000 
M 0.001746 0.001992 0.876812 0.3815 

M^2 0.186455 0.153861 1.211842 0.2269 

R-squared 0.009875     Mean dependent var 0.000163 
Adjusted R-squared 0.000833     S.D. dependent var 0.000255 
S.E. of regression 0.000255     Akaike info criterion -13.69800 
Sum squared resid 1.42E-05     Schwarz criterion -13.65202 
Log likelihood 1523.478     F-statistic 1.092089 
Durbin-Watson stat 1.756491     Prob(F-statistic) 0.337335 
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28/01/04 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Gotalka 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.058455     Probability 0.943235 
Obs*R-squared 0.118449     Probability 0.942495 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:46 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000166 4.38E-05 3.789037 0.0002 
M -0.000287 0.003399 -0.084431 0.9328 

M^2 -0.046429 0.171439 -0.270817 0.7868 

R-squared 0.000534     Mean dependent var 0.000159 
Adjusted R-squared -0.008594     S.D. dependent var 0.000552 
S.E. of regression 0.000554     Akaike info criterion -12.14577 
Sum squared resid 6.72E-05     Schwarz criterion -12.09979 
Log likelihood 1351.181     F-statistic 0.058455 
Durbin-Watson stat 1.990267     Prob(F-statistic) 0.943235 

 
 

02/5/03 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Multivita sp.z.o.o. 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.051826     Probability 0.949505 
Obs*R-squared 0.105023     Probability 0.948843 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:49 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000180 4.12E-05 4.362959 0.0000 
M -0.000853 0.002889 -0.295298 0.7680 

M^2 0.020462 0.153990 0.132882 0.8944 

R-squared 0.000473     Mean dependent var 0.000183 
Adjusted R-squared -0.008655     S.D. dependent var 0.000513 
S.E. of regression 0.000515     Akaike info criterion -12.29221 
Sum squared resid 5.80E-05     Schwarz criterion -12.24623 
Log likelihood 1367.435     F-statistic 0.051826 
Durbin-Watson stat 2.021225     Prob(F-statistic) 0.949505 
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31/03/05 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Multon 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.906221     Probability 0.405558 
Obs*R-squared 1.822189     Probability 0.402084 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:51 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000148 2.03E-05 7.283690 0.0000 
M 0.002007 0.002000 1.003254 0.3168 

M^2 0.136134 0.155925 0.873070 0.3836 

R-squared 0.008208     Mean dependent var 0.000160 
Adjusted R-squared -0.000849     S.D. dependent var 0.000251 
S.E. of regression 0.000251     Akaike info criterion -13.72818 
Sum squared resid 1.38E-05     Schwarz criterion -13.68220 
Log likelihood 1526.828     F-statistic 0.906221 
Durbin-Watson stat 1.776219     Prob(F-statistic) 0.405558 

 
 

27/5/2005 Cosmote, ανακοίνωση εξαγοράς της Cosmorom 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.839157     Probability 0.060629 
Obs*R-squared 5.610625     Probability 0.060488 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/16/05   Time: 23:53 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000130 2.58E-05 5.052094 0.0000 
M -0.003012 0.002417 -1.246220 0.2140 

M^2 0.380452 0.186812 2.036546 0.0429 

R-squared 0.025273     Mean dependent var 0.000156 
Adjusted R-squared 0.016371     S.D. dependent var 0.000317 
S.E. of regression 0.000314     Akaike info criterion -13.28006 
Sum squared resid 2.16E-05     Schwarz criterion -13.23407 
Log likelihood 1477.086     F-statistic 2.839157 
Durbin-Watson stat 2.044409     Prob(F-statistic) 0.060629 
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13/10/04 Crown Hellas Can, ανακοίνωση εξαγοράς της Crown Pak 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.299042     Probability 0.741830 
Obs*R-squared 0.604626     Probability 0.739107 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 09:20 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000217 7.58E-05 2.868072 0.0045 
M 0.005119 0.007199 0.711080 0.4778 

M^2 0.192001 0.447031 0.429502 0.6680 

R-squared 0.002724     Mean dependent var 0.000237 
Adjusted R-squared -0.006384     S.D. dependent var 0.000966 
S.E. of regression 0.000969     Akaike info criterion -11.02629 
Sum squared resid 0.000206     Schwarz criterion -10.98031 
Log likelihood 1226.919     F-statistic 0.299042 
Durbin-Watson stat 1.984099     Prob(F-statistic) 0.741830 

 
 

24/9/02 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς της Grafo 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.144550     Probability 0.320264 
Obs*R-squared 2.296454     Probability 0.317199 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 09:22 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000205 3.03E-05 6.788977 0.0000 
M 0.002350 0.002299 1.022348 0.3077 

M^2 0.185067 0.146159 1.266209 0.2068 

R-squared 0.010344     Mean dependent var 0.000224 
Adjusted R-squared 0.001306     S.D. dependent var 0.000368 
S.E. of regression 0.000367     Akaike info criterion -12.96754 
Sum squared resid 2.95E-05     Schwarz criterion -12.92156 
Log likelihood 1442.397     F-statistic 1.144550 
Durbin-Watson stat 1.957217     Prob(F-statistic) 0.320264 
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4/12/2002 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς της Geosynthesis 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.338322     Probability 0.713337 
Obs*R-squared 0.683801     Probability 0.710419 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 09:23 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000216 2.76E-05 7.825341 0.0000 
M 0.001225 0.002112 0.579954 0.5625 

M^2 0.064034 0.116052 0.551768 0.5817 

R-squared 0.003080     Mean dependent var 0.000222 
Adjusted R-squared -0.006024     S.D. dependent var 0.000345 
S.E. of regression 0.000346     Akaike info criterion -13.08809 
Sum squared resid 2.62E-05     Schwarz criterion -13.04211 
Log likelihood 1455.778     F-statistic 0.338322 
Durbin-Watson stat 1.741453     Prob(F-statistic) 0.713337 

 
 

23/5/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Hellas on line 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 5.368985     Probability 0.005292 
Obs*R-squared 10.37630     Probability 0.005582 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 09:26 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.92E-05 1.02E-05 6.763339 0.0000 
M 0.001586 0.000641 2.474761 0.0141 

M^2 0.045764 0.016163 2.831344 0.0051 

R-squared 0.046740     Mean dependent var 7.98E-05 
Adjusted R-squared 0.038035     S.D. dependent var 0.000144 
S.E. of regression 0.000141     Akaike info criterion -14.88109 
Sum squared resid 4.36E-06     Schwarz criterion -14.83510 
Log likelihood 1654.801     F-statistic 5.368985 
Durbin-Watson stat 1.598749     Prob(F-statistic) 0.005292 
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ARCH Test: 

F-statistic 1.577424     Probability 0.050728 
Obs*R-squared 35.54957     Probability 0.060657 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/01/05   Time: 14:44 
Sample(adjusted): 25 222 
Included observations: 198 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.41E-05 2.32E-05 2.327140 0.0211 
RESID^2(-1) 0.257536 0.075984 3.389345 0.0009 
RESID^2(-2) -0.121661 0.078414 -1.551523 0.1226 
RESID^2(-3) -0.059147 0.079006 -0.748633 0.4551 
RESID^2(-4) 0.032100 0.079682 0.402847 0.6876 
RESID^2(-5) 0.124798 0.079996 1.560052 0.1206 
RESID^2(-6) -0.105168 0.080025 -1.314190 0.1905 
RESID^2(-7) 0.195679 0.080260 2.438067 0.0158 
RESID^2(-8) 0.089267 0.081263 1.098492 0.2735 
RESID^2(-9) 0.030741 0.081495 0.377218 0.7065 
RESID^2(-10) 0.079456 0.081771 0.971697 0.3326 
RESID^2(-11) -0.026530 0.081851 -0.324130 0.7462 
RESID^2(-12) -0.124630 0.081661 -1.526186 0.1288 
RESID^2(-13) 0.066400 0.081456 0.815165 0.4161 
RESID^2(-14) -0.088550 0.081670 -1.084229 0.2798 
RESID^2(-15) -0.063692 0.081453 -0.781940 0.4353 
RESID^2(-16) -0.011536 0.081593 -0.141380 0.8877 
RESID^2(-17) -0.079101 0.081449 -0.971165 0.3328 
RESID^2(-18) 0.053358 0.079954 0.667356 0.5054 
RESID^2(-19) 0.120547 0.079419 1.517866 0.1309 
RESID^2(-20) -0.014100 0.079514 -0.177328 0.8595 
RESID^2(-21) -0.007526 0.079510 -0.094654 0.9247 
RESID^2(-22) 0.005636 0.079394 0.070987 0.9435 
RESID^2(-23) -0.026952 0.077064 -0.349728 0.7270 
RESID^2(-24) -0.017314 0.074684 -0.231826 0.8169 

R-squared 0.179543     Mean dependent var 7.82E-05 
Adjusted R-squared 0.065723     S.D. dependent var 0.000148 
S.E. of regression 0.000143     Akaike info criterion -14.75498 
Sum squared resid 3.52E-06     Schwarz criterion -14.33979 
Log likelihood 1485.743     F-statistic 1.577424 
Durbin-Watson stat 1.994287     Prob(F-statistic) 0.050728 

 
Μετά από 24 υστερήσεις (lags) του όρου ut καταφέρνουµε να εξουδετερώσουµε το 
αποτέλεσµα ARCH. Η τιµή της πιθανότητας είναι 0,06>5%. 
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12/11/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Postbanka AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.309861     Probability 0.733870 
Obs*R-squared 0.626438     Probability 0.731090 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:49 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.58E-05 8.65E-06 7.601242 0.0000 
M 0.000181 0.000650 0.277600 0.7816 

M^2 0.025628 0.035833 0.715202 0.4752 

R-squared 0.002822     Mean dependent var 6.88E-05 
Adjusted R-squared -0.006285     S.D. dependent var 0.000108 
S.E. of regression 0.000108     Akaike info criterion -15.41661 
Sum squared resid 2.55E-06     Schwarz criterion -15.37063 
Log likelihood 1714.243     F-statistic 0.309861 
Durbin-Watson stat 1.833251     Prob(F-statistic) 0.733870 

 
 
 

23/12/2003 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της ALICO/CEH Balkan Holdings 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.238476     Probability 0.788032 
Obs*R-squared 0.482434     Probability 0.785671 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:51 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000109 2.88E-05 3.780775 0.0002 
M 0.000174 0.002114 0.082538 0.9343 

M^2 0.064143 0.103644 0.618874 0.5366 

R-squared 0.002173     Mean dependent var 0.000119 
Adjusted R-squared -0.006939     S.D. dependent var 0.000364 
S.E. of regression 0.000365     Akaike info criterion -12.98054 
Sum squared resid 2.92E-05     Schwarz criterion -12.93456 
Log likelihood 1443.840     F-statistic 0.238476 
Durbin-Watson stat 2.098827     Prob(F-statistic) 0.788032 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 268 

24/12/2004 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Banc Post 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.776151     Probability 0.171718 
Obs*R-squared 3.543487     Probability 0.170036 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:52 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000112 0.000168 0.665994 0.5061 
M 0.027658 0.016263 1.700676 0.0904 

M^2 1.132915 1.019611 1.111125 0.2677 

R-squared 0.015962     Mean dependent var 0.000225 
Adjusted R-squared 0.006975     S.D. dependent var 0.002161 
S.E. of regression 0.002153     Akaike info criterion -9.430185 
Sum squared resid 0.001015     Schwarz criterion -9.384203 
Log likelihood 1049.751     F-statistic 1.776151 
Durbin-Watson stat 2.002092     Prob(F-statistic) 0.171718 

 
 

29/3/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της HC Instabul AS 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.846688     Probability 0.160207 
Obs*R-squared 3.681877     Probability 0.158668 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:54 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.43E-05 0.000174 0.483506 0.6292 
M 0.026207 0.016966 1.544645 0.1239 

M^2 1.413139 1.321728 1.069160 0.2862 

R-squared 0.016585     Mean dependent var 0.000218 
Adjusted R-squared 0.007604     S.D. dependent var 0.002155 
S.E. of regression 0.002147     Akaike info criterion -9.436224 
Sum squared resid 0.001009     Schwarz criterion -9.390242 
Log likelihood 1050.421     F-statistic 1.846688 
Durbin-Watson stat 2.001220     Prob(F-statistic) 0.160207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 269 

01/6/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Capital SA 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.802040     Probability 0.167399 
Obs*R-squared 3.594301     Probability 0.165771 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:56 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.41E-05 0.000175 0.539119 0.5904 
M 0.025269 0.016344 1.546048 0.1235 

M^2 1.430451 1.275016 1.121908 0.2631 

R-squared 0.016191     Mean dependent var 0.000235 
Adjusted R-squared 0.007206     S.D. dependent var 0.002130 
S.E. of regression 0.002122     Akaike info criterion -9.459339 
Sum squared resid 0.000986     Schwarz criterion -9.413357 
Log likelihood 1052.987     F-statistic 1.802040 
Durbin-Watson stat 2.003020     Prob(F-statistic) 0.167399 

 
 

26/8/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Nacionalna Stedionica Banka 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.466191     Probability 0.233059 
Obs*R-squared 2.933276     Probability 0.230700 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 13:57 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000130 0.000173 0.755262 0.4509 
M 0.022518 0.015929 1.413602 0.1589 

M^2 1.087763 1.206719 0.901422 0.3684 

R-squared 0.013213     Mean dependent var 0.000247 
Adjusted R-squared 0.004201     S.D. dependent var 0.002114 
S.E. of regression 0.002109     Akaike info criterion -9.471336 
Sum squared resid 0.000975     Schwarz criterion -9.425354 
Log likelihood 1054.318     F-statistic 1.466191 
Durbin-Watson stat 2.003816     Prob(F-statistic) 0.233059 
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08/5/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Tekfenbank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.728934     Probability 0.483590 
Obs*R-squared 1.468066     Probability 0.479969 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 14:00 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000131 1.62E-05 8.098241 0.0000 
M -0.001831 0.001697 -1.078545 0.2820 

M^2 -0.057615 0.060307 -0.955369 0.3404 

R-squared 0.006613     Mean dependent var 0.000124 
Adjusted R-squared -0.002459     S.D. dependent var 0.000221 
S.E. of regression 0.000222     Akaike info criterion -13.97861 
Sum squared resid 1.07E-05     Schwarz criterion -13.93262 
Log likelihood 1554.625     F-statistic 0.728934 
Durbin-Watson stat 1.684225     Prob(F-statistic) 0.483590 

 
 
 

30/9/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Nacionalna Stedionica Banca 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.785967     Probability 0.170068 
Obs*R-squared 3.562756     Probability 0.168406 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 14:10 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000107 0.000169 0.632141 0.5280 
M 0.025636 0.016453 1.558113 0.1207 

M^2 1.466202 1.283118 1.142687 0.2544 

R-squared 0.016048     Mean dependent var 0.000240 
Adjusted R-squared 0.007063     S.D. dependent var 0.002082 
S.E. of regression 0.002074     Akaike info criterion -9.505026 
Sum squared resid 0.000942     Schwarz criterion -9.459044 
Log likelihood 1058.058     F-statistic 1.785967 
Durbin-Watson stat 2.001643     Prob(F-statistic) 0.170068 
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18/7/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Universal Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.991766     Probability 0.138918 
Obs*R-squared 3.965962     Probability 0.137658 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 14:12 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000134 1.88E-05 7.110485 0.0000 
M 0.001999 0.001451 1.377395 0.1698 

M^2 0.085622 0.049245 1.738686 0.0835 

R-squared 0.017865     Mean dependent var 0.000148 
Adjusted R-squared 0.008895     S.D. dependent var 0.000257 
S.E. of regression 0.000256     Akaike info criterion -13.68726 
Sum squared resid 1.44E-05     Schwarz criterion -13.64128 
Log likelihood 1522.286     F-statistic 1.991766 
Durbin-Watson stat 1.832588     Prob(F-statistic) 0.138918 

 
 
 

20/9/2002 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της National Drip Irrigation Co 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.264382     Probability 0.767925 
Obs*R-squared 0.534716     Probability 0.765399 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 14:14 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000377 5.73E-05 6.579055 0.0000 
M -0.000324 0.004346 -0.074633 0.9406 

M^2 0.198624 0.281582 0.705386 0.4813 

R-squared 0.002409     Mean dependent var 0.000402 
Adjusted R-squared -0.006702     S.D. dependent var 0.000691 
S.E. of regression 0.000693     Akaike info criterion -11.69741 
Sum squared resid 0.000105     Schwarz criterion -11.65143 
Log likelihood 1301.413     F-statistic 0.264382 
Durbin-Watson stat 1.818014     Prob(F-statistic) 0.767925 
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29/10/2003 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurοdrip damia sulama 
 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.855990     Probability 0.158748 
Obs*R-squared 3.700113     Probability 0.157228 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/17/05   Time: 14:16 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000516 9.77E-05 5.281215 0.0000 
M -0.013057 0.006862 -1.902611 0.0584 

M^2 0.289039 0.342015 0.845106 0.3990 

R-squared 0.016667     Mean dependent var 0.000552 
Adjusted R-squared 0.007687     S.D. dependent var 0.001231 
S.E. of regression 0.001226     Akaike info criterion -10.55654 
Sum squared resid 0.000329     Schwarz criterion -10.51056 
Log likelihood 1174.776     F-statistic 1.855990 
Durbin-Watson stat 1.935735     Prob(F-statistic) 0.158748 

 
 

11/8/2005 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της Agriproject 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.311386     Probability 0.101537 
Obs*R-squared 4.589227     Probability 0.100800 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 09:41 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001025 0.000358 2.861729 0.0046 
M 0.049351 0.033383 1.478315 0.1408 

M^2 3.731637 2.507511 1.488184 0.1381 

R-squared 0.020672     Mean dependent var 0.001388 
Adjusted R-squared 0.011729     S.D. dependent var 0.004420 
S.E. of regression 0.004394     Akaike info criterion -8.003831 
Sum squared resid 0.004228     Schwarz criterion -7.957849 
Log likelihood 891.4253     F-statistic 2.311386 
Durbin-Watson stat 1.844683     Prob(F-statistic) 0.101537 
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26/11/2002 Fieratex, ανακοίνωση εξαγοράς βουλγαρικής βιοτεχνίας  
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.314283     Probability 0.101250 
Obs*R-squared 4.594859     Probability 0.100517 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 09:43 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000258 5.48E-05 4.705031 0.0000 
M 0.003098 0.004163 0.744168 0.4576 

M^2 0.454755 0.230233 1.975193 0.0495 

R-squared 0.020698     Mean dependent var 0.000310 
Adjusted R-squared 0.011754     S.D. dependent var 0.000689 
S.E. of regression 0.000685     Akaike info criterion -11.72056 
Sum squared resid 0.000103     Schwarz criterion -11.67458 
Log likelihood 1303.982     F-statistic 2.314283 
Durbin-Watson stat 1.867703     Prob(F-statistic) 0.101250 

 
 
 

28/5/2003 Goody’s, ανακοίνωση εξαγοράς της Balkan Restaurants 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.687909     Probability 0.010149 
Obs*R-squared 9.114062     Probability 0.010493 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 09:44 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000148 5.35E-05 2.766826 0.0061 
M 0.008289 0.003681 2.251795 0.0253 

M^2 0.318213 0.185188 1.718325 0.0872 

R-squared 0.041054     Mean dependent var 0.000193 
Adjusted R-squared 0.032297     S.D. dependent var 0.000683 
S.E. of regression 0.000672     Akaike info criterion -11.75918 
Sum squared resid 9.89E-05     Schwarz criterion -11.71319 
Log likelihood 1308.268     F-statistic 4.687909 
Durbin-Watson stat 1.362900     Prob(F-statistic) 0.010149 
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ARCH Test: 

F-statistic 1.445801     Probability 0.230501 
Obs*R-squared 1.449436     Probability 0.228618 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 09:45 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000175 4.84E-05 3.611260 0.0004 
RESID^2(-1) 0.112924 0.093915 1.202415 0.2305 

R-squared 0.006559     Mean dependent var 0.000193 
Adjusted R-squared 0.002022     S.D. dependent var 0.000685 
S.E. of regression 0.000684     Akaike info criterion -11.72832 
Sum squared resid 0.000102     Schwarz criterion -11.69757 
Log likelihood 1297.979     F-statistic 1.445801 
Durbin-Watson stat 1.507471     Prob(F-statistic) 0.230501 

 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut έχουµε πιθανότητα (probability) πάνω από 
0,05 (0,2286). 
 
 

02/12/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς της Inform Lykos Romania 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.465681     Probability 0.233177 
Obs*R-squared 2.932269     Probability 0.230816 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 09:49 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000367 9.04E-05 4.063508 0.0001 
M 0.011272 0.008723 1.292183 0.1977 

M^2 0.743532 0.545756 1.362389 0.1745 

R-squared 0.013208     Mean dependent var 0.000434 
Adjusted R-squared 0.004197     S.D. dependent var 0.001159 
S.E. of regression 0.001156     Akaike info criterion -10.67372 
Sum squared resid 0.000293     Schwarz criterion -10.62774 
Log likelihood 1187.783     F-statistic 1.465681 
Durbin-Watson stat 1.768949     Prob(F-statistic) 0.233177 
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01/7/2002 Intracom A.E., ανακοίνωση εξαγοράς της Meteksan 
 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.241719     Probability 0.785486 
Obs*R-squared 0.488981     Probability 0.783103 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:12 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000321 0.000110 2.934715 0.0037 
M -0.005368 0.008608 -0.623599 0.5335 

M^2 -0.003940 0.214959 -0.018330 0.9854 

R-squared 0.002203     Mean dependent var 0.000326 
Adjusted R-squared -0.006910     S.D. dependent var 0.001533 
S.E. of regression 0.001539     Akaike info criterion -10.10243 
Sum squared resid 0.000518     Schwarz criterion -10.05645 
Log likelihood 1124.370     F-statistic 0.241719 
Durbin-Watson stat 1.996969     Prob(F-statistic) 0.785486 

 
 
 

28/6/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς της Inform Lykos Romania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.391985     Probability 0.250772 
Obs*R-squared 2.786682     Probability 0.248244 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:10 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000359 8.70E-05 4.131736 0.0001 
M 0.011667 0.007278 1.603008 0.1104 

M^2 0.371694 0.456269 0.814638 0.4162 

R-squared 0.012553     Mean dependent var 0.000400 
Adjusted R-squared 0.003535     S.D. dependent var 0.001083 
S.E. of regression 0.001081     Akaike info criterion -10.80861 
Sum squared resid 0.000256     Schwarz criterion -10.76263 
Log likelihood 1202.756     F-statistic 1.391985 
Durbin-Watson stat 1.706829     Prob(F-statistic) 0.250772 
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18/2/2002 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς της Billot 
 

 
 
 
 

29/11/2005 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς της Inteltek 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.213127     Probability 0.808221 
Obs*R-squared 0.431254     Probability 0.806036 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:16 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000297 3.78E-05 7.848475 0.0000 
M -0.000620 0.003749 -0.165426 0.8688 

M^2 -0.183454 0.284328 -0.645219 0.5195 

R-squared 0.001943     Mean dependent var 0.000283 
Adjusted R-squared -0.007172     S.D. dependent var 0.000467 
S.E. of regression 0.000469     Akaike info criterion -12.48055 
Sum squared resid 4.81E-05     Schwarz criterion -12.43457 
Log likelihood 1388.341     F-statistic 0.213127 
Durbin-Watson stat 1.444091     Prob(F-statistic) 0.808221 

 
 
 
 
 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.408227     Probability 0.246782 
Obs*R-squared 2.818785     Probability 0.244292 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:14 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000294 6.93E-05 4.247920 0.0000 
M -0.001689 0.003930 -0.429692 0.6678 

M^2 0.146543 0.103091 1.421499 0.1566 

R-squared 0.012697     Mean dependent var 0.000338 
Adjusted R-squared 0.003681     S.D. dependent var 0.000944 
S.E. of regression 0.000942     Akaike info criterion -11.08392 
Sum squared resid 0.000194     Schwarz criterion -11.03794 
Log likelihood 1233.316     F-statistic 1.408227 
Durbin-Watson stat 1.733852     Prob(F-statistic) 0.246782 
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19/3/2004 Jumbo AE, ανακοίνωση εξαγοράς της Jumbo Trading 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.134889     Probability 0.873885 
Obs*R-squared 0.273137     Probability 0.872347 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:18 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000306 6.37E-05 4.796428 0.0000 
M 0.002556 0.004922 0.519367 0.6040 

M^2 -0.036481 0.238156 -0.153181 0.8784 

R-squared 0.001230     Mean dependent var 0.000304 
Adjusted R-squared -0.007891     S.D. dependent var 0.000818 
S.E. of regression 0.000821     Akaike info criterion -11.35868 
Sum squared resid 0.000148     Schwarz criterion -11.31270 
Log likelihood 1263.813     F-statistic 0.134889 
Durbin-Watson stat 1.323211     Prob(F-statistic) 0.873885 

 
 

 
18/12/2001 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς της Alatus 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.211061     Probability 0.809889 
Obs*R-squared 0.427081     Probability 0.807719 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:19 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000406 7.42E-05 5.462577 0.0000 
M -0.000827 0.004053 -0.204144 0.8384 

M^2 0.055181 0.106270 0.519248 0.6041 

R-squared 0.001924     Mean dependent var 0.000423 
Adjusted R-squared -0.007191     S.D. dependent var 0.000997 
S.E. of regression 0.001001     Akaike info criterion -10.96280 
Sum squared resid 0.000219     Schwarz criterion -10.91681 
Log likelihood 1219.870     F-statistic 0.211061 
Durbin-Watson stat 1.489004     Prob(F-statistic) 0.809889 
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09/12/2002 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς της Revolution Ltd 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.667988     Probability 0.513781 
Obs*R-squared 1.346066     Probability 0.510159 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:23 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000505 8.91E-05 5.667199 0.0000 
M -0.004963 0.006776 -0.732494 0.4647 

M^2 -0.319115 0.373706 -0.853919 0.3941 

R-squared 0.006063     Mean dependent var 0.000474 
Adjusted R-squared -0.003014     S.D. dependent var 0.001111 
S.E. of regression 0.001113     Akaike info criterion -10.75093 
Sum squared resid 0.000271     Schwarz criterion -10.70495 
Log likelihood 1196.353     F-statistic 0.667988 
Durbin-Watson stat 1.769645     Prob(F-statistic) 0.513781 

 
 

 
01/4/2004 Vetering, ανακοίνωση εξαγοράς ρουµανικής εταιρίας 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.252193     Probability 0.777320 
Obs*R-squared 0.510122     Probability 0.774869 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:40 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000966 0.000206 4.681426 0.0000 
M 0.008608 0.015992 0.538281 0.5909 

M^2 0.218355 0.771803 0.282915 0.7775 

R-squared 0.002298     Mean dependent var 0.001010 
Adjusted R-squared -0.006814     S.D. dependent var 0.002654 
S.E. of regression 0.002663     Akaike info criterion -9.005368 
Sum squared resid 0.001553     Schwarz criterion -8.959386 
Log likelihood 1002.596     F-statistic 0.252193 
Durbin-Watson stat 1.305419     Prob(F-statistic) 0.777320 
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30/5/2005 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, ανακοίνωση εξαγοράς του Οµίλου Universal 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.525136     Probability 0.592218 
Obs*R-squared 1.059577     Probability 0.588729 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:42 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001021 0.000252 4.055371 0.0001 
M 0.021841 0.023619 0.924717 0.3561 

M^2 0.798818 1.824300 0.437877 0.6619 

R-squared 0.004773     Mean dependent var 0.001111 
Adjusted R-squared -0.004316     S.D. dependent var 0.003062 
S.E. of regression 0.003069     Akaike info criterion -8.721768 
Sum squared resid 0.002062     Schwarz criterion -8.675786 
Log likelihood 971.1162     F-statistic 0.525136 
Durbin-Watson stat 1.891393     Prob(F-statistic) 0.592218 

 
 
 

01/4/2004 Γενική Τροφίµων Α.Ε. “Μπάρµπα Στάθης”, ανακοίνωση εξαγοράς της 
General Frozen Foods OOD 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.854620     Probability 0.426859 
Obs*R-squared 1.719235     Probability 0.423324 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:43 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.40E-05 1.52E-05 3.557940 0.0005 
M 0.000743 0.001177 0.631381 0.5284 

M^2 0.051466 0.056793 0.906210 0.3658 

R-squared 0.007744     Mean dependent var 6.24E-05 
Adjusted R-squared -0.001317     S.D. dependent var 0.000196 
S.E. of regression 0.000196     Akaike info criterion -14.22402 
Sum squared resid 8.41E-06     Schwarz criterion -14.17803 
Log likelihood 1581.866     F-statistic 0.854620 
Durbin-Watson stat 0.883770     Prob(F-statistic) 0.426859 
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22/11/2001 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της TCM 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.619789     Probability 0.028403 
Obs*R-squared 7.103913     Probability 0.028669 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:45 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000295 7.93E-05 3.718951 0.0003 
M -0.005810 0.004162 -1.396071 0.1641 

M^2 0.198715 0.110538 1.797710 0.0736 

R-squared 0.032000     Mean dependent var 0.000362 
Adjusted R-squared 0.023159     S.D. dependent var 0.001074 
S.E. of regression 0.001062     Akaike info criterion -10.84408 
Sum squared resid 0.000247     Schwarz criterion -10.79810 
Log likelihood 1206.693     F-statistic 3.619789 
Durbin-Watson stat 1.194113     Prob(F-statistic) 0.028403 
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ARCH Test: 

F-statistic 1.515869     Probability 0.039611 
Obs*R-squared 55.92458     Probability 0.060106 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/19/05   Time: 01:03 
Sample(adjusted): 42 222 
Included observations: 181 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000160 0.000133 1.205729 0.2300 
RESID^2(-1) 0.461584 0.084776 5.444751 0.0000 
RESID^2(-2) -0.119857 0.093238 -1.285498 0.2008 
RESID^2(-3) 0.040413 0.092876 0.435126 0.6641 
RESID^2(-4) 0.052667 0.092177 0.571369 0.5687 
RESID^2(-5) -0.073312 0.091150 -0.804299 0.4226 
RESID^2(-6) -0.063950 0.090628 -0.705633 0.4816 
RESID^2(-7) 0.203189 0.090462 2.246129 0.0263 
RESID^2(-8) 0.017219 0.092008 0.187150 0.8518 
RESID^2(-9) -0.048706 0.091370 -0.533064 0.5948 

RESID^2(-10) 0.026848 0.089638 0.299514 0.7650 
RESID^2(-11) 0.078357 0.089203 0.878414 0.3812 
RESID^2(-12) -0.076612 0.089426 -0.856714 0.3931 
RESID^2(-13) 0.102006 0.089585 1.138660 0.2568 
RESID^2(-14) -0.024570 0.089200 -0.275446 0.7834 
RESID^2(-15) -0.088219 0.088000 -1.002496 0.3178 
RESID^2(-16) 0.021017 0.088257 0.238138 0.8121 
RESID^2(-17) -0.020665 0.088079 -0.234618 0.8149 
RESID^2(-18) -0.032444 0.087784 -0.369590 0.7123 
RESID^2(-19) -0.027988 0.087777 -0.318856 0.7503 
RESID^2(-20) 0.011483 0.087763 0.130841 0.8961 
RESID^2(-21) -0.050556 0.087599 -0.577128 0.5648 
RESID^2(-22) -0.014056 0.087551 -0.160548 0.8727 
RESID^2(-23) 0.038488 0.087560 0.439561 0.6609 
RESID^2(-24) -0.056844 0.087560 -0.649206 0.5173 
RESID^2(-25) 0.050308 0.087673 0.573809 0.5670 
RESID^2(-26) 0.024810 0.087695 0.282917 0.7777 
RESID^2(-27) 0.108359 0.087473 1.238768 0.2175 
RESID^2(-28) -0.118789 0.087869 -1.351892 0.1786 
RESID^2(-29) 0.051877 0.088178 0.588325 0.5573 
RESID^2(-30) 0.017096 0.088053 0.194159 0.8463 
RESID^2(-31) -0.049809 0.088008 -0.565957 0.5723 
RESID^2(-32) 0.069765 0.088037 0.792447 0.4295 
RESID^2(-33) -0.055697 0.088102 -0.632191 0.5283 
RESID^2(-34) -0.011033 0.087923 -0.125483 0.9003 
RESID^2(-35) 0.120943 0.087054 1.389293 0.1670 
RESID^2(-36) 0.127094 0.087553 1.451621 0.1489 
RESID^2(-37) -0.189410 0.087906 -2.154677 0.0329 
RESID^2(-38) 0.110537 0.089188 1.239376 0.2173 
RESID^2(-39) -0.121392 0.089698 -1.353347 0.1781 
RESID^2(-40) 0.028798 0.088189 0.326555 0.7445 
RESID^2(-41) 0.016304 0.071774 0.227157 0.8206 

R-squared 0.308976     Mean dependent var 0.000348 
Adjusted R-squared 0.105148     S.D. dependent var 0.001044 
S.E. of regression 0.000988     Akaike info criterion -10.80251 
Sum squared resid 0.000136     Schwarz criterion -10.06031 
Log likelihood 1019.627     F-statistic 1.515869 
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Durbin-Watson stat 1.995582     Prob(F-statistic) 0.039611 

 
Μετά από 41 υστερήσεις (lags) του όρου ut καταλήξαµε να έχουµε µια τιµή της 
πιθανότητας µεγαλύτερη του 5% (0,060106).  
 
 

30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της GTI SP 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.962418     Probability 0.053769 
Obs*R-squared 5.847792     Probability 0.053724 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:47 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000102 1.59E-05 6.429257 0.0000 
M 0.002266 0.001242 1.824211 0.0695 

M^2 0.083731 0.063304 1.322667 0.1873 

R-squared 0.026341     Mean dependent var 0.000115 
Adjusted R-squared 0.017450     S.D. dependent var 0.000207 
S.E. of regression 0.000205     Akaike info criterion -14.13200 
Sum squared resid 9.22E-06     Schwarz criterion -14.08602 
Log likelihood 1571.652     F-statistic 2.962418 
Durbin-Watson stat 1.714894     Prob(F-statistic) 0.053769 

 
 

30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Genimpex Spolka Jawna 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.962418     Probability 0.053769 
Obs*R-squared 5.847792     Probability 0.053724 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 13:47 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000102 1.59E-05 6.429257 0.0000 
M 0.002266 0.001242 1.824211 0.0695 

M^2 0.083731 0.063304 1.322667 0.1873 

R-squared 0.026341     Mean dependent var 0.000115 
Adjusted R-squared 0.017450     S.D. dependent var 0.000207 
S.E. of regression 0.000205     Akaike info criterion -14.13200 
Sum squared resid 9.22E-06     Schwarz criterion -14.08602 
Log likelihood 1571.652     F-statistic 2.962418 
Durbin-Watson stat 1.714894     Prob(F-statistic) 0.053769 
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04/8/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Germanos Telecom Ukraine 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.189061     Probability 0.827871 
Obs*R-squared 0.382641     Probability 0.825868 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:08 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003052 0.002718 1.122895 0.2627 
M 0.079438 0.253305 0.313608 0.7541 

M^2 -10.43242 19.00216 -0.549012 0.5836 

R-squared 0.001724     Mean dependent var 0.002340 
Adjusted R-squared -0.007393     S.D. dependent var 0.033094 
S.E. of regression 0.033216     Akaike info criterion -3.958156 
Sum squared resid 0.241622     Schwarz criterion -3.912174 
Log likelihood 442.3553     F-statistic 0.189061 
Durbin-Watson stat 2.003179     Prob(F-statistic) 0.827871 

 
 
 

27/6/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Germanos Telecom Bulgaria 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.191702     Probability 0.825691 
Obs*R-squared 0.387976     Probability 0.823668 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:10 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003094 0.002729 1.133579 0.2582 
M 0.074907 0.255132 0.293601 0.7693 

M^2 -10.79110 19.91769 -0.541785 0.5885 

R-squared 0.001748     Mean dependent var 0.002368 
Adjusted R-squared -0.007369     S.D. dependent var 0.032881 
S.E. of regression 0.033002     Akaike info criterion -3.971105 
Sum squared resid 0.238513     Schwarz criterion -3.925123 
Log likelihood 443.7927     F-statistic 0.191702 
Durbin-Watson stat 2.002304     Prob(F-statistic) 0.825691 
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11/03/2004 ∆έλτα βιοµηχανία παγωτού, ανακοίνωση εξαγοράς της Delyug SA 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.154936     Probability 0.856564 
Obs*R-squared 0.313673     Probability 0.854844 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:12 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.23E-05 1.37E-05 4.555532 0.0000 
M -0.000267 0.001044 -0.256251 0.7980 

M^2 0.027699 0.050687 0.546471 0.5853 

R-squared 0.001413     Mean dependent var 6.58E-05 
Adjusted R-squared -0.007707     S.D. dependent var 0.000175 
S.E. of regression 0.000176     Akaike info criterion -14.43902 
Sum squared resid 6.78E-06     Schwarz criterion -14.39304 
Log likelihood 1605.731     F-statistic 0.154936 
Durbin-Watson stat 1.730820     Prob(F-statistic) 0.856564 

 
 
 

30/7/2004 Έδραση-Χ.Ψαλίδας, ανακοίνωση εξαγοράς της Redra Construct Group 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.239314     Probability 0.787373 
Obs*R-squared 0.484127     Probability 0.785006 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:14 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000770 0.000430 1.789028 0.0750 
M -0.021322 0.038325 -0.556336 0.5785 

M^2 -1.156474 2.398517 -0.482162 0.6302 

R-squared 0.002181     Mean dependent var 0.000653 
Adjusted R-squared -0.006932     S.D. dependent var 0.005435 
S.E. of regression 0.005454     Akaike info criterion -7.571451 
Sum squared resid 0.006515     Schwarz criterion -7.525469 
Log likelihood 843.4311     F-statistic 0.239314 
Durbin-Watson stat 1.955911     Prob(F-statistic) 0.787373 
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13/10/2005 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Romania 
Insurance 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.918645     Probability 0.400592 
Obs*R-squared 1.846963     Probability 0.397134 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:15 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000453 0.000119 3.794061 0.0002 
M 0.010711 0.011644 0.919861 0.3587 

M^2 0.954954 0.895577 1.066300 0.2875 

R-squared 0.008320     Mean dependent var 0.000533 
Adjusted R-squared -0.000737     S.D. dependent var 0.001472 
S.E. of regression 0.001472     Akaike info criterion -10.19071 
Sum squared resid 0.000475     Schwarz criterion -10.14473 
Log likelihood 1134.169     F-statistic 0.918645 
Durbin-Watson stat 1.900410     Prob(F-statistic) 0.400592 

 
 
 

21/2/2006 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς της United Bulgarian Bank 
AD,American Life Insurance Company (ALICO),AIG Central Europe & CIS 

Insurance Holdings Corporation 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.113505     Probability 0.892752 
Obs*R-squared 0.229882     Probability 0.891419 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:17 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000421 8.98E-05 4.692486 0.0000 
M 0.004327 0.009229 0.468817 0.6397 

M^2 0.051109 0.762762 0.067005 0.9466 

R-squared 0.001036     Mean dependent var 0.000430 
Adjusted R-squared -0.008087     S.D. dependent var 0.001094 
S.E. of regression 0.001099     Akaike info criterion -10.77618 
Sum squared resid 0.000264     Schwarz criterion -10.73020 
Log likelihood 1199.156     F-statistic 0.113505 
Durbin-Watson stat 1.990389     Prob(F-statistic) 0.892752 
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24/10/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς της Sajkaska 
(βιοµηχανία ζάχαρης) 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.355193     Probability 0.260052 
Obs*R-squared 2.713926     Probability 0.257441 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:19 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000292 5.12E-05 5.694572 0.0000 
M 0.005539 0.003851 1.438591     0.1517 

M^2 0.153151 0.213252 0.718169 0.4734 

R-squared 0.012225     Mean dependent var 0.000302 
Adjusted R-squared 0.003204     S.D. dependent var 0.000640 
S.E. of regression 0.000639     Akaike info criterion -11.86120 
Sum squared resid 8.93E-05     Schwarz criterion -11.81522 
Log likelihood 1319.593     F-statistic 1.355193 
Durbin-Watson stat 1.745962     Prob(F-statistic) 0.260052 

 
 
 
02/2/2005 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς της Sajkaska Zabalj  

(βιοµηχανία ζάχαρης) 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.178482     Probability 0.836660 
Obs*R-squared 0.361266     Probability 0.834742 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:20 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000765 0.000183 4.184410 0.0000 
M -0.008709 0.017949 -0.485204 0.6280 

M^2 -0.422365 1.508631 -0.279966 0.7798 

R-squared 0.001627     Mean dependent var 0.000726 
Adjusted R-squared -0.007490     S.D. dependent var 0.002208 
S.E. of regression 0.002216     Akaike info criterion -9.372578 
Sum squared resid 0.001076     Schwarz criterion -9.326596 
Log likelihood 1043.356     F-statistic 0.178482 
Durbin-Watson stat 1.772546     Prob(F-statistic) 0.836660 
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07/11/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Sajkaska Zabalj  (βιοµηχανία ζάχαρης) 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.082908     Probability 0.127028 
Obs*R-squared 4.144054     Probability 0.125930 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:22 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000320 5.63E-05 5.674283 0.0000 
M 0.007665 0.004216 1.818093 0.0704 

M^2 0.185637 0.233174 0.796132 0.4268 

R-squared 0.018667     Mean dependent var 0.000332 
Adjusted R-squared 0.009705     S.D. dependent var 0.000706 
S.E. of regression 0.000702     Akaike info criterion -11.67136 
Sum squared resid 0.000108     Schwarz criterion -11.62538 
Log likelihood 1298.521     F-statistic 2.082908 
Durbin-Watson stat 1.733081     Prob(F-statistic) 0.127028 

 
 
 

17/4/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
BACKA 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.026764     Probability 0.134225 
Obs*R-squared 4.034383     Probability 0.133029 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:24 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000393 7.37E-05 5.339970 0.0000 
M 0.010398 0.005198 2.000406 0.0467 

M^2 0.056059 0.275001 0.203850 0.8387 

R-squared 0.018173     Mean dependent var 0.000389 
Adjusted R-squared 0.009206     S.D. dependent var 0.000926 
S.E. of regression 0.000922     Akaike info criterion -11.12650 
Sum squared resid 0.000186     Schwarz criterion -11.08052 
Log likelihood 1238.042     F-statistic 2.026764 
Durbin-Watson stat 1.680131     Prob(F-statistic) 0.134225 
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07/2/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Crvenka Fabrika Zekera 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.537316     Probability 0.217268 
Obs*R-squared 3.073598     Probability 0.215068 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:26 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000326 5.65E-05 5.771128 0.0000 
M 0.007421 0.004402 1.685893 0.0932 

M^2 0.093774 0.247587 0.378750 0.7052 

R-squared 0.013845     Mean dependent var 0.000328 
Adjusted R-squared 0.004839     S.D. dependent var 0.000712 
S.E. of regression 0.000710     Akaike info criterion -11.64947 
Sum squared resid 0.000110     Schwarz criterion -11.60349 
Log likelihood 1296.091     F-statistic 1.537316 
Durbin-Watson stat 1.807008     Prob(F-statistic) 0.217268 

 
 
 

10/10/2002 Ελληνικά Πετρέλαια, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Jugopetrol 
Kotor 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.941954     Probability 0.391439 
Obs*R-squared 1.893427     Probability 0.388014 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:27 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000179 2.60E-05 6.893185 0.0000 
M 0.002621 0.001975 1.327178 0.1858 

M^2 0.040995 0.112917 0.363055 0.7169 

R-squared 0.008529     Mean dependent var 0.000180 
Adjusted R-squared -0.000526     S.D. dependent var 0.000323 
S.E. of regression 0.000323     Akaike info criterion -13.22593 
Sum squared resid 2.28E-05     Schwarz criterion -13.17995 
Log likelihood 1471.078     F-statistic 0.941954 
Durbin-Watson stat 1.702080     Prob(F-statistic) 0.391439 
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22/2/2003 Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου, ανακοίνωση εξαγοράς της Elton Corporation 
doo 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.496150     Probability 0.226271 
Obs*R-squared 2.992403     Probability 0.223979 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:29 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000310 9.18E-05 3.374645 0.0009 
M 0.011440 0.006742 1.696836 0.0911 

M^2 -0.082095 0.330536 -0.248371 0.8041 

R-squared 0.013479     Mean dependent var 0.000316 
Adjusted R-squared 0.004470     S.D. dependent var 0.001166 
S.E. of regression 0.001164     Akaike info criterion -10.66088 
Sum squared resid 0.000297     Schwarz criterion -10.61489 
Log likelihood 1186.357     F-statistic 1.496150 
Durbin-Watson stat 0.955740     Prob(F-statistic) 0.226271 

 
 
 

30/07/2004 Ελτράκ, ανακοίνωση εξαγοράς της Barloworld Bulgaria 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.300351     Probability 0.740863 
Obs*R-squared 0.607265     Probability 0.738132 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:31 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000408 5.30E-05 7.706395 0.0000 
M -0.001796 0.004720 -0.380455 0.7040 

M^2 -0.212757 0.295420 -0.720184 0.4722 

R-squared 0.002735     Mean dependent var 0.000388 
Adjusted R-squared -0.006372     S.D. dependent var 0.000670 
S.E. of regression 0.000672     Akaike info criterion -11.75986 
Sum squared resid 9.88E-05     Schwarz criterion -11.71388 
Log likelihood 1308.345     F-statistic 0.300351 
Durbin-Watson stat 1.885635     Prob(F-statistic) 0.740863 
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20/06/2002 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Kapital Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.777550     Probability 0.460795 
Obs*R-squared 1.565288     Probability 0.457196 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:32 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000133 2.72E-05 4.905044 0.0000 
M 0.001693 0.002086 0.811441 0.4180 

M^2 0.063374 0.052394 1.209569 0.2277 

R-squared 0.007051     Mean dependent var 0.000144 
Adjusted R-squared -0.002017     S.D. dependent var 0.000380 
S.E. of regression 0.000381     Akaike info criterion -12.89565 
Sum squared resid 3.17E-05     Schwarz criterion -12.84967 
Log likelihood 1434.417     F-statistic 0.777550 
Durbin-Watson stat 1.727890     Prob(F-statistic) 0.460795 

 
 
 

15/07/2002 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Kapital Banka 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.683506     Probability 0.505918 
Obs*R-squared 1.377142     Probability 0.502293 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:40 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000135 2.73E-05 4.950529 0.0000 
M 0.001270 0.002072 0.613128 0.5404 

M^2 0.061401 0.052689 1.165342 0.2451 

R-squared 0.006203     Mean dependent var 0.000146 
Adjusted R-squared -0.002872     S.D. dependent var 0.000381 
S.E. of regression 0.000382     Akaike info criterion -12.88996 
Sum squared resid 3.19E-05     Schwarz criterion -12.84398 
Log likelihood 1433.786     F-statistic 0.683506 
Durbin-Watson stat 1.725905     Prob(F-statistic) 0.505918 
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31/10/2003 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Eµπορικής 
Τράπεζας Ελλάδος (Κύπρος) 

  
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.386011     Probability 0.680224 
Obs*R-squared 0.779849     Probability 0.677108 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:42 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000207 3.01E-05 6.884899 0.0000 
M -0.001218 0.002122 -0.573683 0.5668 

M^2 0.084731 0.105400 0.803904 0.4223 

R-squared 0.003513     Mean dependent var 0.000219 
Adjusted R-squared -0.005588     S.D. dependent var 0.000377 
S.E. of regression 0.000378     Akaike info criterion -12.90896 
Sum squared resid 3.13E-05     Schwarz criterion -12.86298 
Log likelihood 1435.895     F-statistic 0.386011 
Durbin-Watson stat 1.895542     Prob(F-statistic) 0.680224 

 
 

01/10/2002 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Garanta 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.267929     Probability 0.765213 
Obs*R-squared 0.541872     Probability 0.762665 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:44 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000104 1.86E-05 5.587446 0.0000 
M 0.000164 0.001419 0.115400 0.9082 

M^2 0.057779 0.079502 0.726770 0.4681 

R-squared 0.002441     Mean dependent var 0.000111 
Adjusted R-squared -0.006669     S.D. dependent var 0.000231 
S.E. of regression 0.000232     Akaike info criterion -13.88644 
Sum squared resid 1.18E-05     Schwarz criterion -13.84046 
Log likelihood 1544.395     F-statistic 0.267929 
Durbin-Watson stat 1.778489     Prob(F-statistic) 0.765213 
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29/10/1999 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Stοpanska 
Banka AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.931559     Probability 0.395495 
Obs*R-squared 1.872707     Probability 0.392055 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:46 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000294 4.28E-05 6.859652 0.0000 
M 0.002002 0.001574 1.271883 0.2048 

M^2 -0.021082 0.037370 -0.564133 0.5732 

R-squared 0.008436     Mean dependent var 0.000289 
Adjusted R-squared -0.000620     S.D. dependent var 0.000551 
S.E. of regression 0.000551     Akaike info criterion -12.15695 
Sum squared resid 6.64E-05     Schwarz criterion -12.11096 
Log likelihood 1352.421     F-statistic 0.931559 
Durbin-Watson stat 1.157940     Prob(F-statistic) 0.395495 

 
 

25/09/2003 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Banca 
Romaneasca SA 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.588154     Probability 0.556226 
Obs*R-squared 1.186051     Probability 0.552653 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:48 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000158 2.17E-05 7.305286 0.0000 
M 0.001532 0.001510 1.014791 0.3113 

M^2 0.005156 0.075595 0.068201 0.9457 

R-squared 0.005343     Mean dependent var 0.000160 
Adjusted R-squared -0.003741     S.D. dependent var 0.000270 
S.E. of regression 0.000271     Akaike info criterion -13.57623 
Sum squared resid 1.61E-05     Schwarz criterion -13.53025 
Log likelihood 1509.962     F-statistic 0.588154 
Durbin-Watson stat 1.873413     Prob(F-statistic) 0.556226 
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24/5/2000 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της United Bulgarian 
Bank 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 7.287139     Probability 0.000863 
Obs*R-squared 13.85208     Probability 0.000982 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:51 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000171 2.20E-05 7.768332 0.0000 
M 0.002736 0.000895 3.058632 0.0025 

M^2 0.056842 0.020020 2.839317 0.0049 

R-squared 0.062397     Mean dependent var 0.000199 
Adjusted R-squared 0.053834     S.D. dependent var 0.000300 
S.E. of regression 0.000292     Akaike info criterion -13.42831 
Sum squared resid 1.86E-05     Schwarz criterion -13.38233 
Log likelihood 1493.543     F-statistic 7.287139 
Durbin-Watson stat 1.667890     Prob(F-statistic) 0.000863 

 
 
 

ARCH Test: 

F-statistic 1.965339     Probability 0.061264 
Obs*R-squared 13.39858     Probability 0.062972 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:53 
Sample(adjusted): 8 222 
Included observations: 215 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000157 3.57E-05 4.393833 0.0000 
RESID^2(-1) 0.198170 0.069394 2.855735 0.0047 
RESID^2(-2) 0.068427 0.070731 0.967427 0.3345 
RESID^2(-3) -0.091488 0.070585 -1.296137 0.1964 
RESID^2(-4) 0.040935 0.070803 0.578155 0.5638 
RESID^2(-5) 0.094628 0.070596 1.340417 0.1816 
RESID^2(-6) -0.036339 0.070783 -0.513386 0.6082 
RESID^2(-7) -0.049860 0.069504 -0.717369 0.4740 

R-squared 0.062319     Mean dependent var 0.000202 
Adjusted R-squared 0.030610     S.D. dependent var 0.000304 
S.E. of regression 0.000299     Akaike info criterion -13.35385 
Sum squared resid 1.85E-05     Schwarz criterion -13.22843 
Log likelihood 1443.538     F-statistic 1.965339 
Durbin-Watson stat 1.993137     Prob(F-statistic) 0.061264 

 
Μετά από 7 υστερήσεις (lags) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας είναι 0,0629>5%. 
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20/07/2004 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της United 
Bulgarian Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.547293     Probability 0.579303 
Obs*R-squared 1.104063     Probability 0.575779 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:54 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.79E-05 1.28E-05 7.647955 0.0000 
M -0.000530 0.001104 -0.479792 0.6319 

M^2 0.059298 0.069805 0.849470 0.3965 

R-squared 0.004973     Mean dependent var 0.000103 
Adjusted R-squared -0.004114     S.D. dependent var 0.000160 
S.E. of regression 0.000160     Akaike info criterion -14.62347 
Sum squared resid 5.64E-06     Schwarz criterion -14.57748 
Log likelihood 1626.205     F-statistic 0.547293 
Durbin-Watson stat 1.917359     Prob(F-statistic) 0.579303 

 
 
 
08/11/2005 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurial Leasing 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.081613     Probability 0.921657 
Obs*R-squared 0.165338     Probability 0.920656 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:57 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.90E-05 1.23E-05 7.227439 0.0000 
M 0.000457 0.001193 0.383028 0.7021 

M^2 -0.009019 0.091918 -0.098125 0.9219 

R-squared 0.000745     Mean dependent var 8.88E-05 
Adjusted R-squared -0.008381     S.D. dependent var 0.000151 
S.E. of regression 0.000151     Akaike info criterion -14.74103 
Sum squared resid 5.01E-06     Schwarz criterion -14.69505 
Log likelihood 1639.254     F-statistic 0.081613 
Durbin-Watson stat 1.968635     Prob(F-statistic) 0.921657 
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04/06/2002 ΕΤΕΜ, ανακοίνωση εξαγοράς της Tepro Romania 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.068687     Probability 0.933639 
Obs*R-squared 0.139169     Probability 0.932781 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 11:58 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000310 4.10E-05 7.559056 0.0000 
M -0.000967 0.003064 -0.315409 0.7528 

M^2 -0.024605 0.077347 -0.318109 0.7507 

R-squared 0.000627     Mean dependent var 0.000306 
Adjusted R-squared -0.008500     S.D. dependent var 0.000569 
S.E. of regression 0.000572     Akaike info criterion -12.08196 
Sum squared resid 7.16E-05     Schwarz criterion -12.03598 
Log likelihood 1344.098     F-statistic 0.068687 
Durbin-Watson stat 1.745715     Prob(F-statistic) 0.933639 

 
 

23/12/2004 Ευρωσύµβουλοι, ανακοίνωση εξαγοράς της EU ConsGroup 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.331322     Probability 0.099574 
Obs*R-squared 4.627983     Probability 0.098866 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 12:00 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000588 0.000237 2.483832 0.0137 
M 0.019241 0.022699 0.847644 0.3976 

M^2 3.012666 1.425198 2.113859 0.0357 

R-squared 0.020847     Mean dependent var 0.000852 
Adjusted R-squared 0.011905     S.D. dependent var 0.003038 
S.E. of regression 0.003020     Akaike info criterion -8.753897 
Sum squared resid 0.001997     Schwarz criterion -8.707915 
Log likelihood 974.6826     F-statistic 2.331322 
Durbin-Watson stat 1.884281     Prob(F-statistic) 0.099574 
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02/04/2002 Ιντρακάτ (Ιντρακόµ construction), ανακοίνωση εξαγοράς βουλγαρικής 
εταιρίας στον τοµέα των κατασκευών 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.104373     Probability 0.900934 
Obs*R-squared 0.211405     Probability 0.899692 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 12:03 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.005687 0.004936 1.152148 0.2505 
M -0.044095 0.291308 -0.151368 0.8798 

M^2 -3.469021 7.593899 -0.456817 0.6483 

R-squared 0.000952     Mean dependent var 0.004805 
Adjusted R-squared -0.008171     S.D. dependent var 0.067070 
S.E. of regression 0.067344     Akaike info criterion -2.544599 
Sum squared resid 0.993197     Schwarz criterion -2.498617 
Log likelihood 285.4505     F-statistic 0.104373 
Durbin-Watson stat 2.012830     Prob(F-statistic) 0.900934 

 
 

18/01/2005 Μαράκ Ηλεκτρονικη ABEE, ανακοίνωση εξαγοράς της Uniaxis SRL 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.346184     Probability 0.262376 
Obs*R-squared 2.696105     Probability 0.259746 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 12:05 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000729 0.000114 6.409958 0.0000 
M -0.015976 0.011261 -1.418756 0.1574 

M^2 0.481059 0.724046 0.664403 0.5071 

R-squared 0.012145     Mean dependent var 0.000753 
Adjusted R-squared 0.003123     S.D. dependent var 0.001462 
S.E. of regression 0.001460     Akaike info criterion -10.20798 
Sum squared resid 0.000467     Schwarz criterion -10.16200 
Log likelihood 1136.086     F-statistic 1.346184 
Durbin-Watson stat 1.569599     Prob(F-statistic) 0.262376 
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27/02/2004 Μύλοι Λούλη ΑΕ ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Mel 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.515094     Probability 0.598166 
Obs*R-squared 1.039410     Probability 0.594696 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 12:07 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000612 0.000129 4.731289 0.0000 
M -0.009642 0.010508 -0.917576 0.3599 

M^2 0.000934 0.539479 0.001732 0.9986 

R-squared 0.004682     Mean dependent var 0.000595 
Adjusted R-squared -0.004408     S.D. dependent var 0.001633 
S.E. of regression 0.001637     Akaike info criterion -9.978391 
Sum squared resid 0.000587     Schwarz criterion -9.932409 
Log likelihood 1110.601     F-statistic 0.515094 
Durbin-Watson stat 1.711155     Prob(F-statistic) 0.598166 

 
 

29/10/2003 Μύλοι Λούλη ΑΕ ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Mel 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.300721     Probability 0.740589 
Obs*R-squared 0.608012     Probability 0.737857 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:17 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000781 0.000156 5.017222 0.0000 
M -0.007807 0.010930 -0.714238 0.4758 

M^2 -0.043976 0.544759 -0.080725 0.9357 

R-squared 0.002739     Mean dependent var 0.000768 
Adjusted R-squared -0.006369     S.D. dependent var 0.001947 
S.E. of regression 0.001953     Akaike info criterion -9.625565 
Sum squared resid 0.000835     Schwarz criterion -9.579583 
Log likelihood 1071.438     F-statistic 0.300721 
Durbin-Watson stat 1.674645     Prob(F-statistic) 0.740589 
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13/05/2004 Μυτιληναίος, ανακοίνωση εξαγοράς της Ηellenic Copper Mines Ltd 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.459778     Probability 0.234539 
Obs*R-squared 2.920614     Probability 0.232165 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:21 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000271 4.52E-05 6.003714 0.0000 
M 0.002950 0.003479 0.847869 0.3974 

M^2 0.320820 0.209369 1.532318 0.1269 

R-squared 0.013156     Mean dependent var 0.000312 
Adjusted R-squared 0.004144     S.D. dependent var 0.000562 
S.E. of regression 0.000561     Akaike info criterion -12.12071 
Sum squared resid 6.89E-05     Schwarz criterion -12.07473 
Log likelihood 1348.399     F-statistic 1.459778 
Durbin-Watson stat 1.837949     Prob(F-statistic) 0.234539 

 
 
 
02/11/2005 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου ΑΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Ilknak 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.960374     Probability 0.384356 
Obs*R-squared 1.930131     Probability 0.380958 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:23 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000360 6.97E-05 5.163277 0.0000 
M 0.008684 0.006792 1.278529 0.2024 

M^2 0.328471 0.520492 0.631077 0.5286 

R-squared 0.008694     Mean dependent var 0.000393 
Adjusted R-squared -0.000359     S.D. dependent var 0.000859 
S.E. of regression 0.000859     Akaike info criterion -11.26875 
Sum squared resid 0.000162     Schwarz criterion -11.22276 
Log likelihood 1253.831     F-statistic 0.960374 
Durbin-Watson stat 1.688278     Prob(F-statistic) 0.384356 
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25/05/2005 Νότος, ανακοίνωση εξαγοράς της Gant 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.581885     Probability 0.559706 
Obs*R-squared 1.173476     Probability 0.556138 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:24 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000330 5.58E-05 5.909886 0.0000 
M 0.000869 0.005190 0.167443 0.8672 

M^2 0.429351 0.402700 1.066182 0.2875 

R-squared 0.005286     Mean dependent var 0.000364 
Adjusted R-squared -0.003798     S.D. dependent var 0.000677 
S.E. of regression 0.000679     Akaike info criterion -11.73984 
Sum squared resid 0.000101     Schwarz criterion -11.69386 
Log likelihood 1306.122     F-statistic 0.581885 
Durbin-Watson stat 1.850813     Prob(F-statistic) 0.559706 

 
 
 

29/07/2003 Ντρούκφαρµπεν, ανακοίνωση εξαγοράς της Michael Huber Bulgaria 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.148427     Probability 0.862150 
Obs*R-squared 0.300513     Probability 0.860487 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:26 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000596 9.79E-05 6.094145 0.0000 
M -0.000998 0.006862 -0.145377 0.8845 

M^2 0.172857 0.317918 0.543716 0.5872 

R-squared 0.001354     Mean dependent var 0.000625 
Adjusted R-squared -0.007766     S.D. dependent var 0.001235 
S.E. of regression 0.001240     Akaike info criterion -10.53433 
Sum squared resid 0.000337     Schwarz criterion -10.48835 
Log likelihood 1172.311     F-statistic 0.148427 
Durbin-Watson stat 1.985536     Prob(F-statistic) 0.862150 
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29/07/2003 Ντρούκφαρµπεν, ανακοίνωση εξαγοράς της DF COM Romania SRL 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.148427     Probability 0.862150 
Obs*R-squared 0.300513     Probability 0.860487 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:26 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000596 9.79E-05 6.094145 0.0000 
M -0.000998 0.006862 -0.145377 0.8845 

M^2 0.172857 0.317918 0.543716 0.5872 

R-squared 0.001354     Mean dependent var 0.000625 
Adjusted R-squared -0.007766     S.D. dependent var 0.001235 
S.E. of regression 0.001240     Akaike info criterion -10.53433 
Sum squared resid 0.000337     Schwarz criterion -10.48835 
Log likelihood 1172.311     F-statistic 0.148427 
Durbin-Watson stat 1.985536     Prob(F-statistic) 0.862150 

 
 
 

06/10/2003 ΟΠΑΠ, ανακοίνωση εξαγοράς της Glory Leisure Holdings 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.994815     Probability 0.052148 
Obs*R-squared 5.908231     Probability 0.052125 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:28 
Sample: 1 217 
Included observations: 217 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000137 1.99E-05 6.848289 0.0000 
M 0.002489 0.001389 1.792654 0.0744 

M^2 0.074281 0.069104 1.074924 0.2836 

R-squared 0.027227     Mean dependent var 0.000150 
Adjusted R-squared 0.018136     S.D. dependent var 0.000249 
S.E. of regression 0.000247     Akaike info criterion -13.76191 
Sum squared resid 1.30E-05     Schwarz criterion -13.71518 
Log likelihood 1496.167     F-statistic 2.994815 
Durbin-Watson stat 1.615717     Prob(F-statistic) 0.052148 
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6/10/2003  ΟΠΑΠ, ανακοίνωση εξαγοράς της Glory Technology 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.994815     Probability 0.052148 
Obs*R-squared 5.908231     Probability 0.052125 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:28 
Sample: 1 217 
Included observations: 217 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000137 1.99E-05 6.848289 0.0000 
M 0.002489 0.001389 1.792654 0.0744 

M^2 0.074281 0.069104 1.074924 0.2836 

R-squared 0.027227     Mean dependent var 0.000150 
Adjusted R-squared 0.018136     S.D. dependent var 0.000249 
S.E. of regression 0.000247     Akaike info criterion -13.76191 
Sum squared resid 1.30E-05     Schwarz criterion -13.71518 
Log likelihood 1496.167     F-statistic 2.994815 
Durbin-Watson stat 1.615717     Prob(F-statistic) 0.052148 

 
 

31/01/2003 ΟΤΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Rom Telecom 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.564482     Probability 0.211525 
Obs*R-squared 3.127147     Probability 0.209386 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:31 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000148 1.98E-05 7.463527 0.0000 
M -0.002436 0.001520 -1.602880 0.1104 

M^2 -0.060642 0.083906 -0.722742 0.4706 

R-squared 0.014086     Mean dependent var 0.000144 
Adjusted R-squared 0.005082     S.D. dependent var 0.000250 
S.E. of regression 0.000249     Akaike info criterion -13.74157 
Sum squared resid 1.36E-05     Schwarz criterion -13.69558 
Log likelihood 1528.314     F-statistic 1.564482 
Durbin-Watson stat 1.856695     Prob(F-statistic) 0.211525 
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26/02/2003 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Tirana Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.518699     Probability 0.596024 
Obs*R-squared 1.046651     Probability 0.592547 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 14:32 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.95E-05 1.14E-05 7.885254 0.0000 
M 0.000854 0.000861 0.992114 0.3222 

M^2 -0.010217 0.047258 -0.216187 0.8290 

R-squared 0.004715     Mean dependent var 8.68E-05 
Adjusted R-squared -0.004375     S.D. dependent var 0.000142 
S.E. of regression 0.000142     Akaike info criterion          -14.86270 
Sum squared resid 4.44E-06     Schwarz criterion        -14.81672 
Log likelihood 1652.760     F-statistic         0.518699 
Durbin-Watson stat 1.937675     Prob(F-statistic)       0.596024

 
 

23/06/2003 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της ΕΤΒΑ 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.675854     Probability 0.509780 
Obs*R-squared 1.361819     Probability 0.506156 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 21:42 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000112 2.39E-05 4.679808 0.0000 
M -0.000593 0.001664 -0.356528 0.7218 

M^2 0.090706 0.078063 1.161959 0.2465 

R-squared 0.006134     Mean dependent var 0.000127 
Adjusted R-squared -0.002942     S.D. dependent var 0.000302 
S.E. of regression 0.000302     Akaike info criterion -13.35835 
Sum squared resid 2.00E-05     Schwarz criterion -13.31237 
Log likelihood 1485.777     F-statistic 0.675854 
Durbin-Watson stat 1.561256     Prob(F-statistic) 0.509780 
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15/11/1999 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Pater Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.359798     Probability 0.096837 
Obs*R-squared 4.683319     Probability 0.096168 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 21:45 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000609 7.74E-05 7.871551 0.0000 
M 0.006116 0.002863 2.136079 0.0338 

M^2 -0.030343 0.069421 -0.437090 0.6625 

R-squared 0.021096     Mean dependent var 0.000611 
Adjusted R-squared 0.012156     S.D. dependent var 0.001001 
S.E. of regression 0.000995     Akaike info criterion -10.97481 
Sum squared resid 0.000217     Schwarz criterion -10.92882 
Log likelihood 1221.204     F-statistic 2.359798 
Durbin-Watson stat 1.511129     Prob(F-statistic) 0.096837 

 
 

24/12/2001 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση συγχώνευσης µε την ING/ΝΝ Ελλάδος 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 6.048532     Probability 0.002774 
Obs*R-squared 11.62087     Probability 0.002996 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 21:46 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000108 1.80E-05 6.006292 0.0000 
M -0.000807 0.000989 -0.815714 0.4155 

M^2 0.076279 0.025832 2.952896 0.0035 

R-squared 0.052346     Mean dependent var 0.000132 
Adjusted R-squared 0.043692     S.D. dependent var 0.000249 
S.E. of regression 0.000244     Akaike info criterion -13.78848 
Sum squared resid 1.30E-05     Schwarz criterion -13.74249 
Log likelihood 1533.521     F-statistic 6.048532 
Durbin-Watson stat 1.876330     Prob(F-statistic) 0.002774 
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ARCH Test: 

F-statistic 1.611924     Probability 0.205569 
Obs*R-squared 1.614759     Probability 0.203824 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 21:47 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000122 1.90E-05 6.401216 0.0000 
RESID^2(-1) 0.085444 0.067299 1.269616 0.2056 

R-squared 0.007307     Mean dependent var 0.000133 
Adjusted R-squared 0.002774     S.D. dependent var 0.000250 
S.E. of regression 0.000249     Akaike info criterion -13.74757 
Sum squared resid 1.36E-05     Schwarz criterion -13.71682 
Log likelihood 1521.106     F-statistic 1.611924 
Durbin-Watson stat 2.001590     Prob(F-statistic) 0.205569 

 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας (probability) είναι 
µεγαλύτερη του 5% (0,2038). 
 
 

25/01/2005 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurobank AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.763959     Probability 0.467056 
Obs*R-squared 1.538117     Probability 0.463449 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 21:48 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000109 2.42E-05 4.488977 0.0000 
M -0.000557 0.002366 -0.235472 0.8141 

M^2 0.247574 0.200614 1.234083 0.2185 

R-squared 0.006928     Mean dependent var 0.000126 
Adjusted R-squared -0.002141     S.D. dependent var 0.000292 
S.E. of regression 0.000292     Akaike info criterion -13.42560 
Sum squared resid 1.87E-05     Schwarz criterion -13.37962 
Log likelihood 1493.242     F-statistic 0.763959 
Durbin-Watson stat 1.505065     Prob(F-statistic) 0.467056 
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18/02/2005 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Atlas Banka 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.745464     Probability 0.475714 
Obs*R-squared 1.501133     Probability 0.472099 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:28 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000108 2.40E-05 4.481651 0.0000 
M -0.000378 0.002355 -0.160328 0.8728 

M^2 0.243295 0.199271 1.220925 0.2234 

R-squared 0.006762     Mean dependent var 0.000124 
Adjusted R-squared -0.002309     S.D. dependent var 0.000290 
S.E. of regression 0.000291     Akaike info criterion -13.43457 
Sum squared resid 1.85E-05     Schwarz criterion -13.38859 
Log likelihood 1494.238     F-statistic 0.745464 
Durbin-Watson stat 1.533177     Prob(F-statistic) 0.475714 

 
 
02/06/2005 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Egyptian Commercial Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.647916     Probability 0.524135 
Obs*R-squared 1.305855     Probability 0.520520 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:30 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000127 2.61E-05 4.857311 0.0000 
M -0.000913 0.002438 -0.374624 0.7083 

M^2 0.203464 0.190311 1.069115 0.2862 

R-squared 0.005882     Mean dependent var 0.000141 
Adjusted R-squared -0.003196     S.D. dependent var 0.000316 
S.E. of regression 0.000317     Akaike info criterion -13.26458 
Sum squared resid 2.19E-05     Schwarz criterion -13.21859 
Log likelihood 1475.368     F-statistic 0.647916 
Durbin-Watson stat 1.690982     Prob(F-statistic) 0.524135 
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24/08/2005 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση αύξησης κεφαλαίου µέσω εξαγοράς της 
Egyptian Commercial Bank 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.773024     Probability 0.462870 
Obs*R-squared 1.556240     Probability 0.459269 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:31 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000115 2.49E-05 4.619693 0.0000 
M -0.000457 0.002283 -0.200053 0.8416 

M^2 0.213388 0.172653 1.235930 0.2178 

R-squared 0.007010     Mean dependent var 0.000132 
Adjusted R-squared -0.002058     S.D. dependent var 0.000303 
S.E. of regression 0.000303     Akaike info criterion -13.35156 
Sum squared resid 2.01E-05     Schwarz criterion -13.30558 
Log likelihood 1485.024     F-statistic 0.773024 
Durbin-Watson stat 1.772195     Prob(F-statistic) 0.462870 

 
 
29/12/2005 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Cypriot Euroinvestments 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.718936     Probability 0.488417 
Obs*R-squared 1.448061     Probability 0.484794 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:33 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.70E-05 1.32E-05 5.842342 0.0000 
M -0.000470 0.001313 -0.358107 0.7206 

M^2 0.110206 0.100303 1.098726 0.2731 

R-squared 0.006523     Mean dependent var 8.43E-05 
Adjusted R-squared -0.002550     S.D. dependent var 0.000162 
S.E. of regression 0.000162     Akaike info criterion -14.59884 
Sum squared resid 5.78E-06     Schwarz criterion -14.55285 
Log likelihood 1623.471     F-statistic 0.718936 
Durbin-Watson stat 2.116881     Prob(F-statistic) 0.488417 
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20/03/2003 Προµότα, ανακοίνωση εξαγοράς της BITEX Bulgarian Information 
Technologies 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.702794     Probability 0.184577 
Obs*R-squared 3.399378     Probability 0.182740 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:34 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000457 0.000126 3.636570 0.0003 
M 0.016724 0.009066 1.844643 0.0664 

M^2 0.041235 0.475964 0.086635 0.9310 

R-squared 0.015313     Mean dependent var 0.000432 
Adjusted R-squared 0.006320     S.D. dependent var 0.001580 
S.E. of regression 0.001575     Akaike info criterion -10.05590 
Sum squared resid 0.000543     Schwarz criterion -10.00992 
Log likelihood 1119.205     F-statistic 1.702794 
Durbin-Watson stat 1.114183     Prob(F-statistic) 0.184577 

 
 

22/12/2003 Πλαστικά Θράκης, ανακοίνωση εξαγοράς της Ipoma AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.750824     Probability 0.176052 
Obs*R-squared 3.493753     Probability 0.174318 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:36 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.006696 0.024460 0.273748 0.7845 
M 2.351279 1.796348 1.308922 0.1919 

M^2 72.63218 88.06559 0.824751 0.4104 

R-squared 0.015738     Mean dependent var 0.021670 
Adjusted R-squared 0.006749     S.D. dependent var 0.311119 
S.E. of regression 0.310067     Akaike info criterion 0.509368 
Sum squared resid 21.05506     Schwarz criterion 0.555350 
Log likelihood -53.53980     F-statistic 1.750824 
Durbin-Watson stat 2.021877     Prob(F-statistic) 0.176052 
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23/12/2003 Σαράντης ή FEEDUS, ανακοίνωση εξαγοράς της Pack Plast International 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.233839     Probability 0.041465 
Obs*R-squared 6.359575     Probability 0.041594 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:37 
Sample: 1 204 
Included observations: 204 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001385 0.000318 4.361381 0.0000 
M 0.045011 0.024774 1.816828 0.0707 

M^2 0.993692 1.193086 0.832875 0.4059 

R-squared 0.031174     Mean dependent var 0.001639 
Adjusted R-squared 0.021534     S.D. dependent var 0.003917 
S.E. of regression 0.003875     Akaike info criterion -8.253999 
Sum squared resid 0.003018     Schwarz criterion -8.205203 
Log likelihood 844.9079     F-statistic 3.233839 
Durbin-Watson stat 2.054284     Prob(F-statistic) 0.041465 

 
 

ARCH Test: 

F-statistic 0.000313     Probability 0.985909 
Obs*R-squared 0.000316     Probability 0.985821 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:38 
Sample(adjusted): 2 204 
Included observations: 203 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001600 0.000297 5.391837 0.0000 
RESID^2(-1) 0.001236 0.069889 0.017683 0.9859 

R-squared 0.000002     Mean dependent var 0.001602 
Adjusted R-squared -0.004974     S.D. dependent var 0.003891 
S.E. of regression 0.003901     Akaike info criterion -8.245537 
Sum squared resid 0.003058     Schwarz criterion -8.212894 
Log likelihood 838.9220     F-statistic 0.000313 
Durbin-Watson stat 1.998018     Prob(F-statistic) 0.985909 

 
Μετά από 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας (probability) είναι 
µεγαλύτερη του 5%.   
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10/05/2001 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.313678     Probability 0.270939 
Obs*R-squared 2.631774     Probability 0.268236 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:39 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000394 5.36E-05 7.349666 0.0000 
M 0.001816 0.002722 0.666900 0.5055 

M^2 0.078605 0.070953 1.107858 0.2691 

R-squared 0.011855     Mean dependent var 0.000419 
Adjusted R-squared 0.002831     S.D. dependent var 0.000699 
S.E. of regression 0.000698     Akaike info criterion -11.68236 
Sum squared resid 0.000107     Schwarz criterion -11.63638 
Log likelihood 1299.742     F-statistic 1.313678 
Durbin-Watson stat 1.871192     Prob(F-statistic) 0.270939 

 
 
 
25/02/2004 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.595308     Probability 0.552283 
Obs*R-squared 1.200399     Probability 0.548702 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:41 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000205 3.80E-05 5.405467 0.0000 
M -0.003316 0.003185 -1.041267 0.2989 

M^2 0.125505 0.163234 0.768864 0.4428 

R-squared 0.005407     Mean dependent var 0.000216 
Adjusted R-squared -0.003676     S.D. dependent var 0.000481 
S.E. of regression 0.000482     Akaike info criterion -12.42410 
Sum squared resid 5.09E-05     Schwarz criterion -12.37811 
Log likelihood 1382.075     F-statistic 0.595308 
Durbin-Watson stat 1.975025     Prob(F-statistic) 0.552283 
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30/06/2004 Σφακιανάκης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της ΜIRKAT LTD 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.706917     Probability 0.494284 
Obs*R-squared 1.424009     Probability 0.490660 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:45 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000488 7.93E-05 6.151366 0.0000 
M -0.000166 0.006712 -0.024782 0.9803 

M^2 0.480829 0.418084 1.150079 0.2514 

R-squared 0.006414     Mean dependent var 0.000538 
Adjusted R-squared -0.002659     S.D. dependent var 0.000988 
S.E. of regression 0.000989     Akaike info criterion -10.98572 
Sum squared resid 0.000214     Schwarz criterion -10.93974 
Log likelihood 1222.415     F-statistic 0.706917 
Durbin-Watson stat 1.668625     Prob(F-statistic) 0.494284 

 
 
 
10/11/2004 Σφακιανάκης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpan Electroline Ltd 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.107089     Probability 0.898493 
Obs*R-squared 0.216899     Probability 0.897224 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:42 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000408 6.48E-05 6.302442 0.0000 
M -0.002077 0.006014 -0.345291 0.7302 

M^2 0.087720 0.382204 0.229510 0.8187 

R-squared 0.000977     Mean dependent var 0.000415 
Adjusted R-squared -0.008146     S.D. dependent var 0.000818 
S.E. of regression 0.000821     Akaike info criterion -11.35748 
Sum squared resid 0.000148     Schwarz criterion -11.31150 
Log likelihood 1263.680     F-statistic 0.107089 
Durbin-Watson stat 1.464419     Prob(F-statistic) 0.898493 
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28/12/2001 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Kosjeric 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 7.159871     Probability 0.000973 
Obs*R-squared 13.62501     Probability 0.001100 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:47 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000204 2.61E-05 7.817212 0.0000 
M -0.003122 0.001425 -2.190457 0.0295 

M^2 0.083551 0.037337 2.237732 0.0262 

R-squared 0.061374     Mean dependent var 0.000233 
Adjusted R-squared 0.052802     S.D. dependent var 0.000362 
S.E. of regression 0.000352     Akaike info criterion -13.05287 
Sum squared resid 2.71E-05     Schwarz criterion -13.00689 
Log likelihood 1451.868     F-statistic 7.159871 
Durbin-Watson stat 1.846554     Prob(F-statistic) 0.000973 

 
 
 

ARCH Test: 

F-statistic 0.744856     Probability 0.389054 
Obs*R-squared 0.749111     Probability 0.386758 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:47 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000220 2.90E-05 7.590929 0.0000 
RESID^2(-1) 0.058176 0.067407 0.863050 0.3891 

R-squared 0.003390     Mean dependent var 0.000234 
Adjusted R-squared -0.001161     S.D. dependent var 0.000362 
S.E. of regression 0.000362     Akaike info criterion -12.99908 
Sum squared resid 2.87E-05     Schwarz criterion -12.96833 
Log likelihood 1438.399     F-statistic 0.744856 
Durbin-Watson stat 2.012462     Prob(F-statistic) 0.389054 

 
Με 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας (probability) γίνεται 
µεγαλύτερη του 5% (0,3867). 
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05/07/2002 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alexandrian Portland 
Cement Co 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.728299     Probability 0.067552 
Obs*R-squared 5.396877     Probability 0.067311 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:48 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000153 4.02E-05 3.795015 0.0002 
M -0.001609 0.003166 -0.508059 0.6119 

M^2 0.140748 0.079146 1.778346 0.0767 

R-squared 0.024310     Mean dependent var 0.000181 
Adjusted R-squared 0.015400     S.D. dependent var 0.000570 
S.E. of regression 0.000566     Akaike info criterion -12.10365 
Sum squared resid 7.01E-05     Schwarz criterion -12.05766 
Log likelihood 1346.505     F-statistic 2.728299 
Durbin-Watson stat 2.009818     Prob(F-statistic) 0.067552 

 
 
 

01/12/2003 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Usije Cementarnica 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.699784     Probability 0.497800 
Obs*R-squared 1.409730     Probability 0.494175 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:50 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000148 2.81E-05 5.268767 0.0000 
M -0.001665 0.002066 -0.805843 0.4212 

M^2 0.109276 0.101428 1.077371 0.2825 

R-squared 0.006350     Mean dependent var 0.000163 
Adjusted R-squared -0.002724     S.D. dependent var 0.000356 
S.E. of regression 0.000357     Akaike info criterion -13.02457 
Sum squared resid 2.79E-05     Schwarz criterion -12.97858 
Log likelihood 1448.727     F-statistic 0.699784 
Durbin-Watson stat 1.754866     Prob(F-statistic) 0.497800 
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17/07/2001 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 4.399969     Probability 0.013382 
Obs*R-squared 8.575885     Probability 0.013733 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:51 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000315 4.01E-05 7.849041 0.0000 
M -0.005272 0.001845 -2.857409 0.0047 

M^2 0.077156 0.054042 1.427711 0.1548 

R-squared 0.038630     Mean dependent var 0.000353 
Adjusted R-squared 0.029850     S.D. dependent var 0.000517 
S.E. of regression 0.000509     Akaike info criterion -12.31351 
Sum squared resid 5.68E-05     Schwarz criterion -12.26753 
Log likelihood 1369.800     F-statistic 4.399969 
Durbin-Watson stat 1.925108     Prob(F-statistic) 0.013382 

 
 
 

ARCH Test: 

F-statistic 0.795245     Probability 0.373497 
Obs*R-squared 0.799604     Probability 0.371212 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:52 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000329 4.22E-05 7.816475 0.0000 
RESID^2(-1) 0.059996 0.067278 0.891765 0.3735 

R-squared 0.003618     Mean dependent var 0.000351 
Adjusted R-squared -0.000932     S.D. dependent var 0.000517 
S.E. of regression 0.000517     Akaike info criterion -12.28764 
Sum squared resid 5.86E-05     Schwarz criterion -12.25689 
Log likelihood 1359.784     F-statistic 0.795245 
Durbin-Watson stat 1.790716     Prob(F-statistic) 0.373497 

 
Με 1 υστέρηση (lag) του όρου ut η τιµή της πιθανότητας γίνεται 0,371> 5%.   
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19/12/2003 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.691600     Probability 0.501865 
Obs*R-squared 1.393347     Probability 0.498240 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 03/22/05   Time: 22:53 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000423 5.57E-05 7.591621 0.0000 
M 0.002981 0.004090 0.728686 0.4670 

M^2 0.125896 0.200440 0.628098 0.5306 

R-squared 0.006276     Mean dependent var 0.000447 
Adjusted R-squared -0.002799     S.D. dependent var 0.000705 
S.E. of regression 0.000706     Akaike info criterion -11.66068 
Sum squared resid 0.000109     Schwarz criterion -11.61469 
Log likelihood 1297.335     F-statistic 0.691600 
Durbin-Watson stat 1.541817     Prob(F-statistic) 0.501865 
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Αποτελέσµατα του τεστ µοναδιαίας ρίζας (unit root test) 
 

Η µεθοδολογία του τεστ εξηγείται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 (βλ. σελ. 150) 
 

Alpha bank 17/10/2001 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.13241  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:27 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.967165 0.068436 -14.13241 0.0000 
C -0.002919 0.001522 -1.917523 0.0565 

R-squared 0.476984     Mean dependent var 0.000330 
Adjusted R-squared 0.474596     S.D. dependent var 0.030865 
S.E. of regression 0.022372     Akaike info criterion -4.752992 
Sum squared resid 0.109612     Schwarz criterion -4.722239 
Log likelihood 527.2056     F-statistic 199.7251 
Durbin-Watson stat 1.973332     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
 

Alpha bank 1/9/2004 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.48007  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:29 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.978197 0.067555 -14.48007 0.0000 
C 0.002986 0.003792 0.787405 0.4319 

R-squared 0.489120     Mean dependent var 7.06E-05 
Adjusted R-squared 0.486788     S.D. dependent var 0.078571 
S.E. of regression 0.056287     Akaike info criterion -2.907696 
Sum squared resid 0.693843     Schwarz criterion -2.876943 
Log likelihood 323.3004     F-statistic 209.6724 
Durbin-Watson stat 1.999302     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Alpha bank 31/12/2002 

Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.79416  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:30 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.859862 0.067207 -12.79416 0.0000 
C -0.001671 0.001120 -1.492383 0.1370 

R-squared 0.427736     Mean dependent var 0.000105 
Adjusted R-squared 0.425123     S.D. dependent var 0.021784 
S.E. of regression 0.016517     Akaike info criterion -5.359901 
Sum squared resid 0.059742     Schwarz criterion -5.329148 
Log likelihood 594.2691     F-statistic 163.6904 
Durbin-Watson stat 1.987522     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Alpha bank 15/4/2002 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.09075  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:31 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.949878 0.067411 -14.09075 0.0000 
C -0.002564 0.001453 -1.763951 0.0791 

R-squared 0.475511     Mean dependent var 0.000265 
Adjusted R-squared 0.473116     S.D. dependent var 0.029482 
S.E. of regression 0.021400     Akaike info criterion -4.841850 
Sum squared resid 0.100293     Schwarz criterion -4.811097 
Log likelihood 537.0244     F-statistic 198.5494 
Durbin-Watson stat 1.983390     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
                  
 

Alpha bank 26/1/2005 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.63188  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:32 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.986264 0.067405 -14.63188 0.0000 
C -0.001672 0.002531 -0.660783 0.5094 

R-squared 0.494334     Mean dependent var -0.000281 
Adjusted R-squared 0.492025     S.D. dependent var 0.052749 
S.E. of regression 0.037596     Akaike info criterion -3.714851 
Sum squared resid 0.309541     Schwarz criterion -3.684099 
Log likelihood 412.4911     F-statistic 214.0919 
Durbin-Watson stat 1.999026     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

Alpha bank 29/6/2004 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.50483  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:34 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.979361 0.067520 -14.50483 0.0000 
C 0.003102 0.003812 0.813713 0.4167 

R-squared 0.489974     Mean dependent var 0.000117 
Adjusted R-squared 0.487645     S.D. dependent var 0.079055 
S.E. of regression 0.056587     Akaike info criterion -2.897084 
Sum squared resid 0.701245     Schwarz criterion -2.866331 
Log likelihood 322.1278     F-statistic 210.3901 
Durbin-Watson stat 2.000483     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Alpha bank 1/8/2002 
Null Hypothesis: ALPHA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.19713  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALPHA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:05 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALPHA(-1) -0.887489 0.067249 -13.19713 0.0000 
C -0.000870 0.001151 -0.756034 0.4504 

R-squared 0.442981     Mean dependent var 8.87E-05 
Adjusted R-squared 0.440437     S.D. dependent var 0.022821 
S.E. of regression 0.017071     Akaike info criterion -5.293859 
Sum squared resid 0.063821     Schwarz criterion -5.263106 
Log likelihood 586.9714     F-statistic 174.1643 
Durbin-Watson stat 1.973371     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Altec 28/6/2005 

Null Hypothesis: ALTEC has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.71903  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460035  
 5% level  -2.874495  
 10% level  -2.573751  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALTEC) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:19 
Sample(adjusted): 3 222 
Included observations: 220 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALTEC(-1) -1.248541 0.098163 -12.71903 0.0000 
D(ALTEC(-1)) 0.158891 0.067014 2.371017 0.0186 

C -0.002485 0.002675 -0.929045 0.3539 

R-squared 0.551309     Mean dependent var -0.000347 
Adjusted R-squared 0.547174     S.D. dependent var 0.058842 
S.E. of regression 0.039596     Akaike info criterion -3.606638 
Sum squared resid 0.340221     Schwarz criterion -3.560361 
Log likelihood 399.7302     F-statistic 133.3146 
Durbin-Watson stat 1.989039     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Alumil Μυλωνάς 19/5/2004 
Null Hypothesis: ALUMIL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.12861  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460035  
 5% level  -2.874495  
 10% level  -2.573751  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ALUMIL) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:21 
Sample(adjusted): 3 222 
Included observations: 220 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ALUMIL(-1) -0.989343 0.088901 -11.12861 0.0000 
D(ALUMIL(-1)) 0.146109 0.067557 2.162750 0.0317 

C -0.000888 0.001277 -0.694928 0.4878 

R-squared 0.441552     Mean dependent var -8.80E-05 
Adjusted R-squared 0.436405     S.D. dependent var 0.025197 
S.E. of regression 0.018916     Akaike info criterion -5.084060 
Sum squared resid 0.077647     Schwarz criterion -5.037783 
Log likelihood 562.2466     F-statistic 85.78850 
Durbin-Watson stat 2.016083     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Autohellas 31/7/2003 

Null Hypothesis: AUTOHELLAS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.17179  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(AUTOHELLAS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 17:25 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AUTOHELLAS(-1) -0.806938 0.066296 -12.17179 0.0000 
C 0.001268 0.001656 0.765708 0.4447 

R-squared 0.403517     Mean dependent var 1.73E-05 
Adjusted R-squared 0.400794     S.D. dependent var 0.031734 
S.E. of regression 0.024565     Akaike info criterion -4.566003 
Sum squared resid 0.132150     Schwarz criterion -4.535250 
Log likelihood 506.5433     F-statistic 148.1524 
Durbin-Watson stat 2.000746     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Chipita 7/7/2005 
Null Hypothesis: CHIPITA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.44610  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CHIPITA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 18:15 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CHIPITA(-1) -0.903327 0.067181 -13.44610 0.0000 
C 0.000819 0.001154 0.710055 0.4784 

R-squared 0.452223     Mean dependent var -3.09E-05 
Adjusted R-squared 0.449722     S.D. dependent var 0.023083 
S.E. of regression 0.017123     Akaike info criterion -5.287785 
Sum squared resid 0.064210     Schwarz criterion -5.257032 
Log likelihood 586.3002     F-statistic 180.7977 
Durbin-Watson stat 2.001752     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Coca Cola 3E 21/2/2005 

Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.19654  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 18:17 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -1.026890 0.067574 -15.19654 0.0000 
C -0.000507 0.000926 -0.547445 0.5846 

R-squared 0.513263     Mean dependent var -1.69E-05 
Adjusted R-squared 0.511040     S.D. dependent var 0.019675 
S.E. of regression 0.013758     Akaike info criterion -5.725390 
Sum squared resid 0.041453     Schwarz criterion -5.694638 
Log likelihood 634.6556     F-statistic 230.9350 
Durbin-Watson stat 2.001786     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Coca Cola 3E 18/12/2002 
Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.13739  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 18:18 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -0.956572 0.067663 -14.13739 0.0000 
C -0.000779 0.001045 -0.745312 0.4569 

R-squared 0.477159     Mean dependent var -5.75E-05 
Adjusted R-squared 0.474772     S.D. dependent var 0.021402 
S.E. of regression 0.015511     Akaike info criterion -5.485573 
Sum squared resid 0.052687     Schwarz criterion -5.454820 
Log likelihood 608.1558     F-statistic 199.8657 
Durbin-Watson stat 2.002587     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Coca Cola 3E 5/4/2005 

Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.36618  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/02/05   Time: 18:20 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -1.042344 0.067834 -15.36618 0.0000 
C 7.32E-05 0.000952 0.076891 0.9388 

R-squared 0.518808     Mean dependent var 4.53E-05 
Adjusted R-squared 0.516610     S.D. dependent var 0.020351 
S.E. of regression 0.014149     Akaike info criterion -5.669323 
Sum squared resid 0.043843     Schwarz criterion -5.638571 
Log likelihood 628.4602     F-statistic 236.1193 
Durbin-Watson stat 1.973001     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Coca Cola 3E 28/1/2004 
Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.24380  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:30 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -0.961484 0.067502 -14.24380 0.0000 
C 0.001340 0.001105 1.212927 0.2265 

R-squared 0.480902     Mean dependent var -2.00E-05 
Adjusted R-squared 0.478532     S.D. dependent var 0.022665 
S.E. of regression 0.016367     Akaike info criterion -5.378111 
Sum squared resid 0.058664     Schwarz criterion -5.347359 
Log likelihood 596.2813     F-statistic 202.8859 
Durbin-Watson stat 2.001276     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Coca Cola 3E 2/5/2003 

Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.21500  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:31 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -0.887982 0.067195 -13.21500 0.0000 
C -0.000872 0.001127 -0.774322 0.4396 

R-squared 0.443649     Mean dependent var 1.33E-05 
Adjusted R-squared 0.441108     S.D. dependent var 0.022365 
S.E. of regression 0.016720     Akaike info criterion -5.335434 
Sum squared resid 0.061222     Schwarz criterion -5.304681 
Log likelihood 591.5654     F-statistic 174.6362 
Durbin-Watson stat 2.018362     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Coca Cola 3E 31/3/2005 
Null Hypothesis: COLA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.52462  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COLA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:33 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COLA(-1) -1.041150 0.067064 -15.52462 0.0000 
C 8.15E-05 0.000949 0.085871 0.9316 

R-squared 0.523927     Mean dependent var 7.00E-05 
Adjusted R-squared 0.521753     S.D. dependent var 0.020402 
S.E. of regression 0.014109     Akaike info criterion -5.674964 
Sum squared resid 0.043597     Schwarz criterion -5.644211 
Log likelihood 629.0835     F-statistic 241.0138 
Durbin-Watson stat 2.003282     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Cosmote 27/5/2005 

Null Hypothesis: COSMOTE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.40114  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(COSMOTE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:34 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

COSMOTE(-1) -1.101941 0.067187 -16.40114 0.0000 
C 0.000571 0.000938 0.608640 0.5434 

R-squared 0.551227     Mean dependent var -1.13E-05 
Adjusted R-squared 0.549178     S.D. dependent var 0.020753 
S.E. of regression 0.013935     Akaike info criterion -5.699878 
Sum squared resid 0.042524     Schwarz criterion -5.669125 
Log likelihood 631.8365     F-statistic 268.9972 
Durbin-Watson stat 1.998886     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Crown Hellas Can 13/10/2004 
Null Hypothesis: CROWN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.87841  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CROWN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:36 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CROWN(-1) -1.005324 0.067569 -14.87841 0.0000 
C 0.000999 0.001054 0.948100 0.3441 

R-squared 0.502688     Mean dependent var -1.61E-05 
Adjusted R-squared 0.500417     S.D. dependent var 0.022114 
S.E. of regression 0.015630     Akaike info criterion -5.470188 
Sum squared resid 0.053504     Schwarz criterion -5.439436 
Log likelihood 606.4558     F-statistic 221.3672 
Durbin-Watson stat 2.000070     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Delta Singular 24/9/2002 

Null Hypothesis: DELTA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.55051  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DELTA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:38 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DELTA(-1) -0.980392 0.067379 -14.55051 0.0000 
C -0.001632 0.001296 -1.259702 0.2091 

R-squared 0.491546     Mean dependent var -0.000239 
Adjusted R-squared 0.489224     S.D. dependent var 0.026882 
S.E. of regression 0.019212     Akaike info criterion -5.057529 
Sum squared resid 0.080835     Schwarz criterion -5.026776 
Log likelihood 560.8570     F-statistic 211.7173 
Durbin-Watson stat 2.004066     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Delta Singular 4/12/2002 
Null Hypothesis: DELTA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.97149  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DELTA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 14:39 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DELTA(-1) -0.940956 0.067348 -13.97149 0.0000 
C -0.001595 0.001293 -1.233957 0.2185 

R-squared 0.471273     Mean dependent var -0.000139 
Adjusted R-squared 0.468859     S.D. dependent var 0.026280 
S.E. of regression 0.019153     Akaike info criterion -5.063732 
Sum squared resid 0.080335     Schwarz criterion -5.032980 
Log likelihood 561.5424     F-statistic 195.2026 
Durbin-Watson stat 2.002175     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurobank 23/5/2002 

Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.53965  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 15:00 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.832216 0.066367 -12.53965 0.0000 
C 0.000211 0.001121 0.187846 0.8512 

R-squared 0.417929     Mean dependent var 0.000134 
Adjusted R-squared 0.415271     S.D. dependent var 0.021798 
S.E. of regression 0.016668     Akaike info criterion -5.341636 
Sum squared resid 0.060843     Schwarz criterion -5.310884 
Log likelihood 592.2508     F-statistic 157.2428 
Durbin-Watson stat 2.029420     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurobank 12/11/2002 
Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.08058  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 15:03 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.950422 0.067499 -14.08058 0.0000 
C -0.001458 0.000908 -1.606338 0.1096 

R-squared 0.475151     Mean dependent var 4.67E-06 
Adjusted R-squared 0.472754     S.D. dependent var 0.018465 
S.E. of regression 0.013408     Akaike info criterion -5.776990 
Sum squared resid 0.039368     Schwarz criterion -5.746238 
Log likelihood 640.3574     F-statistic 198.2628 
Durbin-Watson stat 1.998583     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurobank 23/12/2003 

Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.53657  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 15:08 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.835745 0.066665 -12.53657 0.0000 
C 0.001675 0.001170 1.431938 0.1536 

R-squared 0.417810     Mean dependent var -2.89E-05 
Adjusted R-squared 0.415151     S.D. dependent var 0.022589 
S.E. of regression 0.017275     Akaike info criterion -5.270136 
Sum squared resid 0.065353     Schwarz criterion -5.239383 
Log likelihood 584.3500     F-statistic 157.1656 
Durbin-Watson stat 2.000448     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurobank 24/12/2004 
Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.39545  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/03/05   Time: 15:16 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.969368 0.067339 -14.39545 0.0000 
C 0.001175 0.001211 0.970500 0.3329 

R-squared 0.486192     Mean dependent var 7.88E-05 
Adjusted R-squared 0.483845     S.D. dependent var 0.025001 
S.E. of regression 0.017961     Akaike info criterion -5.192174 
Sum squared resid 0.070652     Schwarz criterion -5.161422 
Log likelihood 575.7353     F-statistic 207.2288 
Durbin-Watson stat 1.996066     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurobank 29/3/2005 

Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.93565  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:28 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.941205 0.067539 -13.93565 0.0000 
C 0.000834 0.001188 0.701663 0.4836 

R-squared 0.469993     Mean dependent var 3.73E-05 
Adjusted R-squared 0.467573     S.D. dependent var 0.024177 
S.E. of regression 0.017642     Akaike info criterion -5.228105 
Sum squared resid 0.068159     Schwarz criterion -5.197352 
Log likelihood 579.7056     F-statistic 194.2023 
Durbin-Watson stat 1.982611     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurobank 1/6/2005 
Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.43737  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:29 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.903799 0.067260 -13.43737 0.0000 
C 0.000741 0.001205 0.615275 0.5390 

R-squared 0.451901     Mean dependent var -4.02E-07 
Adjusted R-squared 0.449398     S.D. dependent var 0.024118 
S.E. of regression 0.017896     Akaike info criterion -5.199485 
Sum squared resid 0.070137     Schwarz criterion -5.168732 
Log likelihood 576.5431     F-statistic 180.5628 
Durbin-Watson stat 1.997994     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurobank 26/8/2005 

Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.22415  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:30 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.886892 0.067066 -13.22415 0.0000 
C -3.87E-05 0.001232 -0.031436 0.9750 

R-squared 0.443991     Mean dependent var -8.38E-05 
Adjusted R-squared 0.441452     S.D. dependent var 0.024498 
S.E. of regression 0.018309     Akaike info criterion -5.153851 
Sum squared resid 0.073412     Schwarz criterion -5.123098 
Log likelihood 571.5005     F-statistic 174.8782 
Durbin-Watson stat 1.998187     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurobank 8/5/2006 
Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.57491  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:33 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.805716 0.069609 -11.57491 0.0000 
C -8.08E-05 0.001059 -0.076285 0.9393 

R-squared 0.379566     Mean dependent var -0.000336 
Adjusted R-squared 0.376733     S.D. dependent var 0.019931 
S.E. of regression 0.015735     Akaike info criterion -5.456890 
Sum squared resid 0.054220     Schwarz criterion -5.426138 
Log likelihood 604.9864     F-statistic 133.9785 
Durbin-Watson stat 1.904024     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurobank 30/9/2005 

Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.19919  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:35 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.886259 0.067145 -13.19919 0.0000 
C -0.000187 0.001176 -0.159206 0.8737 

R-squared 0.443058     Mean dependent var -2.56E-05 
Adjusted R-squared 0.440515     S.D. dependent var 0.023369 
S.E. of regression 0.017480     Akaike info criterion -5.246507 
Sum squared resid 0.066916     Schwarz criterion -5.215755 
Log likelihood 581.7390     F-statistic 174.2185 
Durbin-Watson stat 2.004566     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurobank 18/7/2006 
Null Hypothesis: EUROBANK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.75203  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROBANK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:36 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROBANK(-1) -0.996914 0.067578 -14.75203 0.0000 
C 0.000368 0.001192 0.309085 0.7576 

R-squared 0.498422     Mean dependent var 3.15E-05 
Adjusted R-squared 0.496132     S.D. dependent var 0.024949 
S.E. of regression 0.017710     Akaike info criterion -5.220373 
Sum squared resid 0.068688     Schwarz criterion -5.189620 
Log likelihood 578.8512     F-statistic 217.6223 
Durbin-Watson stat 1.999359     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurodrip 20/9/2002 

Null Hypothesis: EURODRIP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.76600  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EURODRIP) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:38 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EURODRIP(-1) -0.999992 0.067723 -14.76600 0.0000 
C -0.001564 0.001618 -0.966728 0.3347 

R-squared 0.498896     Mean dependent var 9.95E-05 
Adjusted R-squared 0.496607     S.D. dependent var 0.033825 
S.E. of regression 0.023999     Akaike info criterion -4.612580 
Sum squared resid 0.126136     Schwarz criterion -4.581828 
Log likelihood 511.6901     F-statistic 218.0347 
Durbin-Watson stat 1.995622     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Eurodrip 29/10/2003 
Null Hypothesis: EURODRIP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.91133  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EURODRIP) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:40 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EURODRIP(-1) -0.784650 0.065874 -11.91133 0.0000 
C 0.001979 0.001779 1.112480 0.2672 

R-squared 0.393150     Mean dependent var 9.33E-05 
Adjusted R-squared 0.390379     S.D. dependent var 0.033731 
S.E. of regression 0.026336     Akaike info criterion -4.426726 
Sum squared resid 0.151899     Schwarz criterion -4.395973 
Log likelihood 491.1532     F-statistic 141.8797 
Durbin-Watson stat 2.037588     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Eurodrip 11/8/2005 

Null Hypothesis: EURODRIP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.01103  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EURODRIP) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:42 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EURODRIP(-1) -0.872057 0.067024 -13.01103 0.0000 
C -0.002086 0.002518 -0.828678 0.4082 

R-squared 0.435984     Mean dependent var -2.00E-05 
Adjusted R-squared 0.433409     S.D. dependent var 0.049623 
S.E. of regression 0.037353     Akaike info criterion -3.727824 
Sum squared resid 0.305551     Schwarz criterion -3.697072 
Log likelihood 413.9246     F-statistic 169.2870 
Durbin-Watson stat 1.995560     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Fieratex 26/11/2002 
Null Hypothesis: FIERATEX has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.44013  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(FIERATEX) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:43 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FIERATEX(-1) -1.032804 0.066891 -15.44013 0.0000 
C -0.002701 0.001494 -1.807965 0.0720 

R-squared 0.521204     Mean dependent var -0.000195 
Adjusted R-squared 0.519018     S.D. dependent var 0.031837 
S.E. of regression 0.022080     Akaike info criterion -4.779294 
Sum squared resid 0.106767     Schwarz criterion -4.748542 
Log likelihood 530.1120     F-statistic 238.3976 
Durbin-Watson stat 2.010985     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Goody’s 28/5/2003 

Null Hypothesis: GOODYS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.78670  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GOODYS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:50 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GOODYS(-1) -1.027531 0.074531 -13.78670 0.0000 
C 0.001001 0.000983 1.018774 0.3094 

R-squared 0.464644     Mean dependent var 0.000447 
Adjusted R-squared 0.462199     S.D. dependent var 0.019904 
S.E. of regression 0.014596     Akaike info criterion -5.607070 
Sum squared resid 0.046659     Schwarz criterion -5.576317 
Log likelihood 621.5812     F-statistic 190.0732 
Durbin-Watson stat 1.821273     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Inform Lykos 2/12/2004 
Null Hypothesis: INFLYKOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.88186  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INFLYKOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:52 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INFLYKOS(-1) -0.786436 0.066188 -11.88186 0.0000 
C -0.001447 0.001467 -0.985992 0.3252 

R-squared 0.391968     Mean dependent var 0.000188 
Adjusted R-squared 0.389192     S.D. dependent var 0.027789 
S.E. of regression 0.021718     Akaike info criterion -4.812343 
Sum squared resid 0.103296     Schwarz criterion -4.781591 
Log likelihood 533.7639     F-statistic 141.1787 
Durbin-Watson stat 1.953149     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Inform Lykos 28/6/2004 

Null Hypothesis: INFLYKOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.98176  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INFLYKOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:53 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INFLYKOS(-1) -0.869022 0.066942 -12.98176 0.0000 
C -0.002968 0.001586 -1.871942 0.0625 

R-squared 0.434877     Mean dependent var -4.69E-05 
Adjusted R-squared 0.432296     S.D. dependent var 0.030971 
S.E. of regression 0.023335     Akaike info criterion -4.668680 
Sum squared resid 0.119255     Schwarz criterion -4.637927 
Log likelihood 517.8891     F-statistic 168.5260 
Durbin-Watson stat 1.970295     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Intracom SA 1/7/2002 
Null Hypothesis: INTRACOM has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.73737  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INTRACOM) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/05   Time: 20:55 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INTRACOM(-1) -0.926119 0.067416 -13.73737 0.0000 
C -0.002237 0.001853 -1.207131 0.2287 

R-squared 0.462861     Mean dependent var 4.71E-05 
Adjusted R-squared 0.460408     S.D. dependent var 0.037359 
S.E. of regression 0.027443     Akaike info criterion -4.344398 
Sum squared resid 0.164934     Schwarz criterion -4.313645 
Log likelihood 482.0560     F-statistic 188.7154 
Durbin-Watson stat 2.013494     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Itralot 18/2/2002 

Null Hypothesis: INTRALOT has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.16204  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INTRALOT) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:32 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INTRALOT(-1) -1.021985 0.067404 -15.16204 0.0000 
C 0.000357 0.001727 0.206784 0.8364 

R-squared 0.512127     Mean dependent var -5.88E-05 
Adjusted R-squared 0.509900     S.D. dependent var 0.036665 
S.E. of regression 0.025668     Akaike info criterion -4.478120 
Sum squared resid 0.144289     Schwarz criterion -4.447368 
Log likelihood 496.8323     F-statistic 229.8875 
Durbin-Watson stat 1.987365     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Intralot 29/11/2005 
Null Hypothesis: INTRALOT has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.89733  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INTRALOT) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:34 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INTRALOT(-1) -1.005794 0.067515 -14.89733 0.0000 
C 0.001464 0.001202 1.218055 0.2245 

R-squared 0.503323     Mean dependent var 2.97E-05 
Adjusted R-squared 0.501055     S.D. dependent var 0.025206 
S.E. of regression 0.017804     Akaike info criterion -5.209746 
Sum squared resid 0.069421     Schwarz criterion -5.178993 
Log likelihood 577.6769     F-statistic 221.9304 
Durbin-Watson stat 2.001785     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Jumbo AE 19/3/2004 

Null Hypothesis: JUMBO has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.90703  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(JUMBO) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:36 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

JUMBO(-1) -1.006821 0.067540 -14.90703 0.0000 
C 0.001857 0.001414 1.312565 0.1907 

R-squared 0.503649     Mean dependent var 0.000121 
Adjusted R-squared 0.501382     S.D. dependent var 0.029677 
S.E. of regression 0.020956     Akaike info criterion -4.883784 
Sum squared resid 0.096174     Schwarz criterion -4.853032 
Log likelihood 541.6582     F-statistic 222.2196 
Durbin-Watson stat 1.999145     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Q&R 18/12/2001 
Null Hypothesis: QR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.47133  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(QR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:38 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

QR(-1) -0.837503 0.067154 -12.47133 0.0000 
C -0.000401 0.001396 -0.286936 0.7744 

R-squared 0.415274     Mean dependent var -0.000167 
Adjusted R-squared 0.412604     S.D. dependent var 0.027084 
S.E. of regression 0.020757     Akaike info criterion -4.902829 
Sum squared resid 0.094360     Schwarz criterion -4.872077 
Log likelihood 543.7626     F-statistic 155.5342 
Durbin-Watson stat 1.969767     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Q&R 9/12/2002 

Null Hypothesis: QR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.48013  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(QR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:39 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

QR(-1) -0.911041 0.067584 -13.48013 0.0000 
C -0.002491 0.001547 -1.610435 0.1087 

R-squared 0.453475     Mean dependent var -0.000310 
Adjusted R-squared 0.450980     S.D. dependent var 0.030868 
S.E. of regression 0.022872     Akaike info criterion -4.708781 
Sum squared resid 0.114567     Schwarz criterion -4.678029 
Log likelihood 522.3203     F-statistic 181.7138 
Durbin-Watson stat 1.998918     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Veterin 1/4/2004 
Null Hypothesis: VETERIN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.00736  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(VETERIN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:41 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

VETERIN(-1) -0.945991 0.067535 -14.00736 0.0000 
C 0.004335 0.002373 1.826797 0.0691 

R-squared 0.472551     Mean dependent var -5.94E-05 
Adjusted R-squared 0.470143     S.D. dependent var 0.048039 
S.E. of regression 0.034968     Akaike info criterion -3.859732 
Sum squared resid 0.267792     Schwarz criterion -3.828979 
Log likelihood 428.5004     F-statistic 196.2061 
Durbin-Watson stat 1.986042     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 30/5/2005 

Null Hypothesis: ASPIS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.99233  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ASPIS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:43 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ASPIS(-1) -0.934651 0.066797 -13.99233 0.0000 
C -0.000697 0.002261 -0.308032 0.7584 

R-squared 0.472016     Mean dependent var -0.000244 
Adjusted R-squared 0.469605     S.D. dependent var 0.046155 
S.E. of regression 0.033614     Akaike info criterion -3.938766 
Sum squared resid 0.247442     Schwarz criterion -3.908013 
Log likelihood 437.2336     F-statistic 195.7852 
Durbin-Watson stat 2.005102     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Γενική Τροφίµων ΑΕ "Μπάρµπα Στάθης" 1/4/2004 
Null Hypothesis: GENIKITROFIMON has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.01930  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GENIKITROFIMON) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:45 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GENIKITROFIMON(-
1) 

-0.714740 0.064863 -11.01930 0.0000 

C 0.000882 0.000621 1.420354 0.1569 

R-squared 0.356687     Mean dependent var -2.82E-05 
Adjusted R-squared 0.353749     S.D. dependent var 0.011384 
S.E. of regression 0.009151     Akaike info criterion -6.540845 
Sum squared resid 0.018340     Schwarz criterion -6.510092 
Log likelihood 724.7634     F-statistic 121.4251 
Durbin-Watson stat 2.011705     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Γερµανός 22/11/2001 

Null Hypothesis: GERMANOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.49690  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GERMANOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:47 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GERMANOS(-1) -0.726189 0.063164 -11.49690 0.0000 
C -0.000827 0.001734 -0.476959 0.6339 

R-squared 0.376386     Mean dependent var 0.000452 
Adjusted R-squared 0.373538     S.D. dependent var 0.032504 
S.E. of regression 0.025727     Akaike info criterion -4.473564 
Sum squared resid 0.144948     Schwarz criterion -4.442812 
Log likelihood 496.3289     F-statistic 132.1787 
Durbin-Watson stat 2.027070     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Γερµανός 30/4/2004 
Null Hypothesis: GERMANOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.74199  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GERMANOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:49 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GERMANOS(-1) -0.854236 0.067041 -12.74199 0.0000 
C 0.001839 0.000810 2.269494 0.0242 

R-squared 0.425737     Mean dependent var -5.04E-05 
Adjusted R-squared 0.423115     S.D. dependent var 0.015591 
S.E. of regression 0.011841     Akaike info criterion -6.025410 
Sum squared resid 0.030708     Schwarz criterion -5.994657 
Log likelihood 667.8078     F-statistic 162.3583 
Durbin-Watson stat 1.968716     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Γερµανός 4/8/2005 

Null Hypothesis: GERMANOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.07038  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GERMANOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:50 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GERMANOS(-1) -1.017511 0.067517 -15.07038 0.0000 
C -0.001699 0.003281 -0.517828 0.6051 

R-squared 0.509097     Mean dependent var -0.000114 
Adjusted R-squared 0.506855     S.D. dependent var 0.069421 
S.E. of regression 0.048751     Akaike info criterion -3.195193 
Sum squared resid 0.520479     Schwarz criterion -3.164440 
Log likelihood 355.0688     F-statistic 227.1164 
Durbin-Watson stat 2.000791     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Γερµανός 27/6/2005 
Null Hypothesis: GERMANOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.09051  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GERMANOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 13:51 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GERMANOS(-1) -1.019182 0.067538 -15.09051 0.0000 
C -0.001787 0.003305 -0.540649 0.5893 

R-squared 0.509764     Mean dependent var 5.63E-05 
Adjusted R-squared 0.507525     S.D. dependent var 0.069958 
S.E. of regression 0.049094     Akaike info criterion -3.181150 
Sum squared resid 0.527839     Schwarz criterion -3.150398 
Log likelihood 353.5171     F-statistic 227.7235 
Durbin-Watson stat 2.000711     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού 11/3/2004 

Null Hypothesis: DELTA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.28207  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DELTA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:49 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DELTA(-1) -1.094765 0.067237 -16.28207 0.0000 
C -0.000126 0.000580 -0.216770 0.8286 

R-squared 0.547620     Mean dependent var 3.34E-05 
Adjusted R-squared 0.545554     S.D. dependent var 0.012795 
S.E. of regression 0.008625     Akaike info criterion -6.659191 
Sum squared resid 0.016293     Schwarz criterion -6.628438 
Log likelihood 737.8406     F-statistic 265.1058 
Durbin-Watson stat 2.007620     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Έδραση-Χ.Ψαλίδας 30/7/2004 
Null Hypothesis: EDRASI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.31153  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EDRASI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:51 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EDRASI(-1) -0.889747 0.066840 -13.31153 0.0000 
C -0.001961 0.001774 -1.104981 0.2704 

R-squared 0.447244     Mean dependent var 0.000250 
Adjusted R-squared 0.444720     S.D. dependent var 0.035241 
S.E. of regression 0.026260     Akaike info criterion -4.432504 
Sum squared resid 0.151024     Schwarz criterion -4.401752 
Log likelihood 491.7917     F-statistic 177.1968 
Durbin-Watson stat 1.987540     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εθνική Ασφαλιστική 13/10/2005 

Null Hypothesis: ETHNIKI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.72134  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETHNIKI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:53 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETHNIKI(-1) -0.924364 0.067367 -13.72134 0.0000 
C -0.000519 0.001698 -0.305475 0.7603 

R-squared 0.462280     Mean dependent var -1.71E-05 
Adjusted R-squared 0.459825     S.D. dependent var 0.034344 
S.E. of regression 0.025242     Akaike info criterion -4.511640 
Sum squared resid 0.139533     Schwarz criterion -4.480887 
Log likelihood 500.5362     F-statistic 188.2752 
Durbin-Watson stat 2.007229     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Εθνική Ασφαλιστική 21/2/2006 
Null Hypothesis: ETHNIKI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.87301  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETHNIKI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:55 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETHNIKI(-1) -0.936859 0.067531 -13.87301 0.0000 
C 0.002976 0.001582 1.881556 0.0612 

R-squared 0.467750     Mean dependent var -4.21E-05 
Adjusted R-squared 0.465319     S.D. dependent var 0.031854 
S.E. of regression 0.023292     Akaike info criterion -4.672408 
Sum squared resid 0.118811     Schwarz criterion -4.641656 
Log likelihood 518.3011     F-statistic 192.4604 
Durbin-Watson stat 1.988121     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 24/10/2002 

Null Hypothesis: ELBZ has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.33477  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELBZ) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:57 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELBZ(-1) -0.814382 0.066023 -12.33477 0.0000 
C -0.001875 0.001560 -1.201833 0.2307 

R-squared 0.409936     Mean dependent var 0.000389 
Adjusted R-squared 0.407242     S.D. dependent var 0.029921 
S.E. of regression 0.023037     Akaike info criterion -4.694441 
Sum squared resid 0.116222     Schwarz criterion -4.663689 
Log likelihood 520.7358     F-statistic 152.1465 
Durbin-Watson stat 1.964624     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 2/2/2005 
Null Hypothesis: ELBZ has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.31530  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELBZ) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:58 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELBZ(-1) -0.965248 0.067428 -14.31530 0.0000 
C -0.000969 0.001910 -0.507315 0.6124 

R-squared 0.483403     Mean dependent var -0.000229 
Adjusted R-squared 0.481044     S.D. dependent var 0.039395 
S.E. of regression 0.028379     Akaike info criterion -4.277295 
Sum squared resid 0.176381     Schwarz criterion -4.246543 
Log likelihood 474.6411     F-statistic 204.9279 
Durbin-Watson stat 1.994075     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 7/11/2002 

Null Hypothesis: ELBZ has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.21320  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELBZ) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 14:59 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELBZ(-1) -0.811423 0.066438 -12.21320 0.0000 
C -0.002073 0.001602 -1.294325 0.1969 

R-squared 0.405154     Mean dependent var -0.000169 
Adjusted R-squared 0.402437     S.D. dependent var 0.030660 
S.E. of regression 0.023701     Akaike info criterion -4.637609 
Sum squared resid 0.123018     Schwarz criterion -4.606856 
Log likelihood 514.4558     F-statistic 149.1622 
Durbin-Watson stat 1.975565     Prob(F-statistic) 0.000000 



 

 345 

Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 17/4/2003 
Null Hypothesis: ELBZ has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.31140  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELBZ) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:01 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELBZ(-1) -0.820059 0.066610 -12.31140 0.0000 
C -0.001809 0.001856 -0.974505 0.3309 

R-squared 0.409019     Mean dependent var -6.88E-05 
Adjusted R-squared 0.406321     S.D. dependent var 0.035703 
S.E. of regression 0.027509     Akaike info criterion -4.339583 
Sum squared resid 0.165730     Schwarz criterion -4.308831 
Log likelihood 481.5240     F-statistic 151.5705 
Durbin-Watson stat 1.977492     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 7/2/2003 

Null Hypothesis: ELBZ has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.56290  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELBZ) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:02 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELBZ(-1) -0.837737 0.066683 -12.56290 0.0000 
C -0.002136 0.001620 -1.318724 0.1886 

R-squared 0.418831     Mean dependent var -3.54E-06 
Adjusted R-squared 0.416177     S.D. dependent var 0.031339 
S.E. of regression 0.023946     Akaike info criterion -4.617063 
Sum squared resid 0.125572     Schwarz criterion -4.586310 
Log likelihood 512.1854     F-statistic 157.8266 
Durbin-Watson stat 1.981625     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ελληνικά Πετρέλαια 10/10/2002 
Null Hypothesis: ELPE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.29343  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELPE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:04 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELPE(-1) -1.029376 0.067308 -15.29343 0.0000 
C -0.001342 0.001118 -1.200722 0.2312 

R-squared 0.516438     Mean dependent var 7.17E-05 
Adjusted R-squared 0.514230     S.D. dependent var 0.023759 
S.E. of regression 0.016559     Akaike info criterion -5.354739 
Sum squared resid 0.060051     Schwarz criterion -5.323987 
Log likelihood 593.6987     F-statistic 233.8890 
Durbin-Watson stat 2.002914     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου 22/12/2003 

Null Hypothesis: ELTON has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.38274  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELTON) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:06 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELTON(-1) -0.664301 0.063981 -10.38274 0.0000 
C 0.002755 0.001239 2.223688 0.0272 

R-squared 0.329868     Mean dependent var -0.000104 
Adjusted R-squared 0.326808     S.D. dependent var 0.021882 
S.E. of regression 0.017954     Akaike info criterion -5.192984 
Sum squared resid 0.070595     Schwarz criterion -5.162231 
Log likelihood 575.8247     F-statistic 107.8013 
Durbin-Watson stat 1.986434     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ελτράκ 30/7/2004 
Null Hypothesis: ELTRAK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -17.20754  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ELTRAK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:08 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ELTRAK(-1) -1.149679 0.066812 -17.20754 0.0000 
C -0.000664 0.001405 -0.472649 0.6369 

R-squared 0.574839     Mean dependent var 6.27E-20 
Adjusted R-squared 0.572898     S.D. dependent var 0.031941 
S.E. of regression 0.020874     Akaike info criterion -4.891597 
Sum squared resid 0.095425     Schwarz criterion -4.860844 
Log likelihood 542.5214     F-statistic 296.0996 
Durbin-Watson stat 2.026049     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εµπορική τράπεζα 20/6/2002 

Null Hypothesis: EMPORIKI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.84733  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EMPORIKI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:10 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EMPORIKI(-1) -0.859550 0.066905 -12.84733 0.0000 
C -0.002148 0.001390 -1.545179 0.1237 

R-squared 0.429768     Mean dependent var 3.89E-05 
Adjusted R-squared 0.427164     S.D. dependent var 0.027098 
S.E. of regression 0.020509     Akaike info criterion -4.926875 
Sum squared resid 0.092118     Schwarz criterion -4.896122 
Log likelihood 546.4197     F-statistic 165.0539 
Durbin-Watson stat 2.020245     Prob(F-statistic) 0.000000 



 

 348 

Εµπορική τράπεζα 15/7/2002 
Null Hypothesis: EMPORIKI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.93734  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EMPORIKI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:11 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EMPORIKI(-1) -0.873535 0.067520 -12.93734 0.0000 
C -0.002442 0.001396 -1.749559 0.0816 

R-squared 0.433193     Mean dependent var 0.000176 
Adjusted R-squared 0.430605     S.D. dependent var 0.027203 
S.E. of regression 0.020527     Akaike info criterion -4.925136 
Sum squared resid 0.092278     Schwarz criterion -4.894384 
Log likelihood 546.2276     F-statistic 167.3748 
Durbin-Watson stat 2.007028     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εµπορική τράπεζα 31/10/2003 

Null Hypothesis: EMPORIKI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.90926  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EMPORIKI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:14 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EMPORIKI(-1) -0.786138 0.066011 -11.90926 0.0000 
C 0.000825 0.001652 0.499588 0.6179 

R-squared 0.393067     Mean dependent var 3.58E-06 
Adjusted R-squared 0.390295     S.D. dependent var 0.031415 
S.E. of regression 0.024530     Akaike info criterion -4.568818 
Sum squared resid 0.131779     Schwarz criterion -4.538065 
Log likelihood 506.8544     F-statistic 141.8305 
Durbin-Watson stat 2.005435     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1/10/2002 
Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.84724  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:19 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.840126 0.065394 -12.84724 0.0000 
C -0.002605 0.001183 -2.203087 0.0286 

R-squared 0.429764     Mean dependent var 0.000258 
Adjusted R-squared 0.427160     S.D. dependent var 0.022811 
S.E. of regression 0.017265     Akaike info criterion -5.271267 
Sum squared resid 0.065279     Schwarz criterion -5.240514 
Log likelihood 584.4750     F-statistic 165.0515 
Durbin-Watson stat 2.018332     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 29/10/1999 

Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.69601  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:20 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.844477 0.066515 -12.69601 0.0000 
C 0.001634 0.001985 0.823174 0.4113 

R-squared 0.423970     Mean dependent var -0.000160 
Adjusted R-squared 0.421340     S.D. dependent var 0.038689 
S.E. of regression 0.029431     Akaike info criterion -4.204547 
Sum squared resid 0.189691     Schwarz criterion -4.173794 
Log likelihood 466.6024     F-statistic 161.1887 
Durbin-Watson stat 1.982626     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 25/9/2003 
Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.26477  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:23 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.814383 0.066400 -12.26477 0.0000 
C 0.001174 0.001468 0.799982 0.4246 

R-squared 0.407186     Mean dependent var 2.84E-06 
Adjusted R-squared 0.404479     S.D. dependent var 0.028211 
S.E. of regression 0.021771     Akaike info criterion -4.807492 
Sum squared resid 0.103798     Schwarz criterion -4.776740 
Log likelihood 533.2279     F-statistic 150.4246 
Durbin-Watson stat 2.011572     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 24/5/2000 

Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.77979  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:24 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.860059 0.067298 -12.77979 0.0000 
C -8.23E-05 0.001508 -0.054569 0.9565 

R-squared 0.427186     Mean dependent var -0.000151 
Adjusted R-squared 0.424570     S.D. dependent var 0.029560 
S.E. of regression 0.022423     Akaike info criterion -4.748421 
Sum squared resid 0.110114     Schwarz criterion -4.717669 
Log likelihood 526.7006     F-statistic 163.3229 
Durbin-Watson stat 1.957168     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 20/7/2004 
Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.11023  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:25 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.947293 0.067135 -14.11023 0.0000 
C 0.001245 0.001169 1.064849 0.2881 

R-squared 0.476200     Mean dependent var 0.000158 
Adjusted R-squared 0.473808     S.D. dependent var 0.023903 
S.E. of regression 0.017339     Akaike info criterion -5.262708 
Sum squared resid 0.065840     Schwarz criterion -5.231955 
Log likelihood 583.5292     F-statistic 199.0986 
Durbin-Watson stat 2.005257     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 8/11/2005 

Null Hypothesis: ETE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.03060  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 15:26 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETE(-1) -0.873164 0.067009 -13.03060 0.0000 
C 0.001285 0.000996 1.289148 0.1987 

R-squared 0.436723     Mean dependent var -1.48E-05 
Adjusted R-squared 0.434151     S.D. dependent var 0.019594 
S.E. of regression 0.014739     Akaike info criterion -5.587584 
Sum squared resid 0.047577     Schwarz criterion -5.556832 
Log likelihood 619.4281     F-statistic 169.7964 
Durbin-Watson stat 1.980922     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ETEM 4/6/2002 
Null Hypothesis: ETEM has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.76584  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ETEM) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:34 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ETEM(-1) -0.927808 0.067399 -13.76584 0.0000 
C -6.37E-05 0.001592 -0.040035 0.9681 

R-squared 0.463890     Mean dependent var 7.45E-05 
Adjusted R-squared 0.461442     S.D. dependent var 0.032246 
S.E. of regression 0.023664     Akaike info criterion -4.640674 
Sum squared resid 0.122642     Schwarz criterion -4.609922 
Log likelihood 514.7945     F-statistic 189.4982 
Durbin-Watson stat 1.972601     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ευρωσύµβουλοι 23/12/2004 

Null Hypothesis: EUROSYM has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.61224  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EUROSYM) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:35 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EUROSYM(-1) -0.985844 0.067467 -14.61224 0.0000 
C -0.001777 0.002065 -0.860497 0.3905 

R-squared 0.493662     Mean dependent var 9.16E-05 
Adjusted R-squared 0.491350     S.D. dependent var 0.042962 
S.E. of regression 0.030640     Akaike info criterion -4.123999 
Sum squared resid 0.205602     Schwarz criterion -4.093247 
Log likelihood 457.7019     F-statistic 213.5176 
Durbin-Watson stat 2.004323     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ιντρακάτ 2/4/2002 
Null Hypothesis: INTRAKAT has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.68569  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INTRAKAT) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:37 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INTRAKAT(-1) -0.992484 0.067582 -14.68569 0.0000 
C -0.007975 0.005028 -1.586218 0.1141 

R-squared 0.496169     Mean dependent var 6.03E-05 
Adjusted R-squared 0.493868     S.D. dependent var 0.104436 
S.E. of regression 0.074299     Akaike info criterion -2.352429 
Sum squared resid 1.208956     Schwarz criterion -2.321676 
Log likelihood 261.9434     F-statistic 215.6696 
Durbin-Watson stat 1.999437     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE 18/1/2005 

Null Hypothesis: MARAK has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.96587  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MARAK) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:39 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MARAK(-1) -1.005882 0.067212 -14.96587 0.0000 
C 0.000351 0.001967 0.178386 0.8586 

R-squared 0.505618     Mean dependent var 0.000228 
Adjusted R-squared 0.503361     S.D. dependent var 0.041493 
S.E. of regression 0.029241     Akaike info criterion -4.217452 
Sum squared resid 0.187258     Schwarz criterion -4.186699 
Log likelihood 468.0284     F-statistic 223.9773 
Durbin-Watson stat 2.009768     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Μύλοι Λούλη ΑΕ 27/2/2004 
Null Hypothesis: MYLOI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.35884  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MYLOI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:40 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MYLOI(-1) -1.041335 0.067800 -15.35884 0.0000 
C 0.001557 0.001711 0.909994 0.3638 

R-squared 0.518569     Mean dependent var 0.000144 
Adjusted R-squared 0.516371     S.D. dependent var 0.036531 
S.E. of regression 0.025405     Akaike info criterion -4.498743 
Sum squared resid 0.141344     Schwarz criterion -4.467990 
Log likelihood 499.1111     F-statistic 235.8939 
Durbin-Watson stat 1.997591     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Μύλοι Λούλη ΑΕ 29/10/2003 

Null Hypothesis: MYLOI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.45472  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MYLOI) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:42 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MYLOI(-1) -1.043060 0.067491 -15.45472 0.0000 
C 0.000146 0.001977 0.073936 0.9411 

R-squared 0.521676     Mean dependent var -8.27E-05 
Adjusted R-squared 0.519492     S.D. dependent var 0.042395 
S.E. of regression 0.029388     Akaike info criterion -4.207473 
Sum squared resid 0.189136     Schwarz criterion -4.176720 
Log likelihood 466.9258     F-statistic 238.8485 
Durbin-Watson stat 2.003019     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Μυτιληναίος 13/5/2004 
Null Hypothesis: MYTIL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.80032  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MYTIL) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:44 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MYTIL(-1) -0.856193 0.066888 -12.80032 0.0000 
C 0.000431 0.001723 0.250163 0.8027 

R-squared 0.427972     Mean dependent var 7.44E-06 
Adjusted R-squared 0.425360     S.D. dependent var 0.033788 
S.E. of regression 0.025613     Akaike info criterion -4.482419 
Sum squared resid 0.143670     Schwarz criterion -4.451667 
Log likelihood 497.3073     F-statistic 163.8482 
Durbin-Watson stat 2.001325     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου ΑΕ 2/11/205 

Null Hypothesis: NIREUS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.80359  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(NIREUS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:46 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NIREUS(-1) -0.928305 0.067251 -13.80359 0.0000 
C 0.002178 0.001414 1.539716 0.1251 

R-squared 0.465253     Mean dependent var -0.000168 
Adjusted R-squared 0.462811     S.D. dependent var 0.028479 
S.E. of regression 0.020873     Akaike info criterion -4.891672 
Sum squared resid 0.095418     Schwarz criterion -4.860920 
Log likelihood 542.5298     F-statistic 190.5392 
Durbin-Watson stat 1.990998     Prob(F-statistic) 0.000000 



 

 356 

Nότος 25/5/2005 
Null Hypothesis: NOTOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.11002  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(NOTOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:49 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NOTOS(-1) -0.949783 0.067313 -14.11002 0.0000 
C 0.000148 0.001426 0.103714 0.9175 

R-squared 0.476193     Mean dependent var 0.000176 
Adjusted R-squared 0.473801     S.D. dependent var 0.029227 
S.E. of regression 0.021201     Akaike info criterion -4.860532 
Sum squared resid 0.098436     Schwarz criterion -4.829780 
Log likelihood 539.0888     F-statistic 199.0926 
Durbin-Watson stat 1.996977     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Ντρούκφαρµπεν 29/7/2003 

Null Hypothesis: DRUCKFARBEN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.80477  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DRUCKFARBEN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:50 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DRUCKFARBEN(-1) -0.931940 0.067509 -13.80477 0.0000 
C 0.000671 0.002307 0.290959 0.7714 

R-squared 0.465295     Mean dependent var -4.60E-05 
Adjusted R-squared 0.462853     S.D. dependent var 0.046781 
S.E. of regression 0.034286     Akaike info criterion -3.899148 
Sum squared resid 0.257442     Schwarz criterion -3.868396 
Log likelihood 432.8559     F-statistic 190.5717 
Durbin-Watson stat 1.989680     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΟΠΑΠ 6/10/2003 
Null Hypothesis: OPAP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.37932  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPAP) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 19:54 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OPAP(-1) -0.899246 0.067212 -13.37932 0.0000 
C 0.000306 0.000921 0.332754 0.7396 

R-squared 0.449757     Mean dependent var -1.08E-05 
Adjusted R-squared 0.447245     S.D. dependent var 0.018409 
S.E. of regression 0.013687     Akaike info criterion -5.735752 
Sum squared resid 0.041025     Schwarz criterion -5.704999 
Log likelihood 635.8006     F-statistic 179.0063 
Durbin-Watson stat 1.986757     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
ΟΤΕ 31/1/2003 

Null Hypothesis: OTE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.38399  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OTE) 
Method: Least Squares 
Date: 07/05/05   Time: 20:01 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OTE(-1) -0.972771 0.067629 -14.38399 0.0000 
C -0.001691 0.001215 -1.391354 0.1655 

R-squared 0.485794     Mean dependent var 3.93E-05 
Adjusted R-squared 0.483446     S.D. dependent var 0.025015 
S.E. of regression 0.017979     Akaike info criterion -5.190236 
Sum squared resid 0.070789     Schwarz criterion -5.159483 
Log likelihood 575.5211     F-statistic 206.8992 
Durbin-Watson stat 1.998994     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τράπεζα Πειραιώς  26/2/2003 
Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.68729  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:11 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.923157 0.067446 -13.68729 0.0000 
C -0.000973 0.000956 -1.017681 0.3100 

R-squared 0.461045     Mean dependent var 0.000191 
Adjusted R-squared 0.458584     S.D. dependent var 0.019235 
S.E. of regression 0.014154     Akaike info criterion -5.668691 
Sum squared resid 0.043871     Schwarz criterion -5.637939 
Log likelihood 628.3904     F-statistic 187.3420 
Durbin-Watson stat 1.970664     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Τράπεζα Πειραιώς   23/6/2003 

Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.22969  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:12 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.981373 0.068967 -14.22969 0.0000 
C 0.000238 0.001186 0.200336 0.8414 

R-squared 0.480407     Mean dependent var 0.000238 
Adjusted R-squared 0.478035     S.D. dependent var 0.024395 
S.E. of regression 0.017625     Akaike info criterion -5.230013 
Sum squared resid 0.068029     Schwarz criterion -5.199261 
Log likelihood 579.9165     F-statistic 202.4839 
Durbin-Watson stat 1.963117     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τράπεζα Πειραιώς  15/11/1999 
Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.09925  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:14 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.878424 0.067059 -13.09925 0.0000 
C 0.000968 0.002381 0.406479 0.6848 

R-squared 0.439310     Mean dependent var 0.000159 
Adjusted R-squared 0.436750     S.D. dependent var 0.047139 
S.E. of regression 0.035377     Akaike info criterion -3.836475 
Sum squared resid 0.274093     Schwarz criterion -3.805722 
Log likelihood 425.9304     F-statistic 171.5902 
Durbin-Watson stat 2.000365     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Τράπεζα Πειραιώς 24/12/2001 

Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.83703  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:15 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.780892 0.065970 -11.83703 0.0000 
C -0.001745 0.001365 -1.278788 0.2023 

R-squared 0.390168     Mean dependent var -2.52E-05 
Adjusted R-squared 0.387384     S.D. dependent var 0.025777 
S.E. of regression 0.020176     Akaike info criterion -4.959684 
Sum squared resid 0.089144     Schwarz criterion -4.928931 
Log likelihood 550.0451     F-statistic 140.1154 
Durbin-Watson stat 2.045112     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τράπεζα Πειραιώς 25/1/2005 
Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.08955  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:16 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.877490 0.067037 -13.08955 0.0000 
C 0.001919 0.000986 1.945596 0.0530 

R-squared 0.438945     Mean dependent var -3.44E-05 
Adjusted R-squared 0.436384     S.D. dependent var 0.019304 
S.E. of regression 0.014492     Akaike info criterion -5.621374 
Sum squared resid 0.045997     Schwarz criterion -5.590621 
Log likelihood 623.1618     F-statistic 171.3364 
Durbin-Watson stat 1.970629     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Τράπεζα Πειραιώς 18/2/2005 

Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.26616  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:17 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.897948 0.067687 -13.26616 0.0000 
C 0.001930 0.001015 1.900824 0.0586 

R-squared 0.445557     Mean dependent var 0.000133 
Adjusted R-squared 0.443025     S.D. dependent var 0.020042 
S.E. of regression 0.014958     Akaike info criterion -5.558194 
Sum squared resid 0.048996     Schwarz criterion -5.527441 
Log likelihood 616.1804     F-statistic 175.9909 
Durbin-Watson stat 1.961346     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τράπεζα Πειραιώς 2/6/2005 
Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.84933  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:19 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.866604 0.067443 -12.84933 0.0000 
C 0.002164 0.001131 1.913665 0.0570 

R-squared 0.429844     Mean dependent var 0.000262 
Adjusted R-squared 0.427241     S.D. dependent var 0.022025 
S.E. of regression 0.016668     Akaike info criterion -5.341596 
Sum squared resid 0.060846     Schwarz criterion -5.310843 
Log likelihood 592.2463     F-statistic 165.1054 
Durbin-Watson stat 1.967725     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Τράπεζα Πειραιώς 24/8/2005 

Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.14362  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:21 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.881700 0.067082 -13.14362 0.0000 
C 0.002065 0.001139 1.813658 0.0711 

R-squared 0.440977     Mean dependent var 1.70E-05 
Adjusted R-squared 0.438424     S.D. dependent var 0.022374 
S.E. of regression 0.016767     Akaike info criterion -5.329817 
Sum squared resid 0.061567     Schwarz criterion -5.299065 
Log likelihood 590.9448     F-statistic 172.7547 
Durbin-Watson stat 1.972526     Prob(F-statistic) 0.000000 
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                 Τράπεζα Πειραιώς 29/12/2005 
Null Hypothesis: PIREOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.40444  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIREOS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:23 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIREOS(-1) -0.897737 0.066973 -13.40444 0.0000 
C 0.000977 0.000938 1.041410 0.2988 

R-squared 0.450686     Mean dependent var -3.81E-05 
Adjusted R-squared 0.448178     S.D. dependent var 0.018716 
S.E. of regression 0.013903     Akaike info criterion -5.704361 
Sum squared resid 0.042334     Schwarz criterion -5.673608 
Log likelihood 632.3319     F-statistic 179.6789 
Durbin-Watson stat 1.991669     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Προµότα 20/3/2003 

Null Hypothesis: PROMOTA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.89445  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PROMOTA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:25 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PROMOTA(-1) -1.239217 0.065586 -18.89445 0.0000 
C -0.001066 0.001526 -0.698615 0.4855 

R-squared 0.619792     Mean dependent var -3.87E-05 
Adjusted R-squared 0.618056     S.D. dependent var 0.036675 
S.E. of regression 0.022666     Akaike info criterion -4.726923 
Sum squared resid 0.112507     Schwarz criterion -4.696170 
Log likelihood 524.3250     F-statistic 357.0004 
Durbin-Watson stat 2.011532     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Πλαστικά Θράκης 22/12/2003 
Null Hypothesis: PLASTIKA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.63256  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PLASTIKA) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:27 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PLASTIKA(-1) -0.988739 0.067571 -14.63256 0.0000 
C 0.010339 0.010274 1.006399 0.3153 

R-squared 0.494357     Mean dependent var 0.000133 
Adjusted R-squared 0.492048     S.D. dependent var 0.213798 
S.E. of regression 0.152376     Akaike info criterion -0.915928 
Sum squared resid 5.084813     Schwarz criterion -0.885175 
Log likelihood 103.2100     F-statistic 214.1118 
Durbin-Watson stat 1.999936     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Σαράντης βιοτεχνία 23/12/2003 

Null Hypothesis: SARANTIS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.89492  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.462574  
 5% level  -2.875608  
 10% level  -2.574346  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SARANTIS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:31 
Sample(adjusted): 2 204 
Included observations: 203 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SARANTIS(-1) -0.817149 0.068697 -11.89492 0.0000 
C 0.008162 0.003131 2.606985 0.0098 

R-squared 0.413120     Mean dependent var 0.000619 
Adjusted R-squared 0.410200     S.D. dependent var 0.056881 
S.E. of regression 0.043684     Akaike info criterion -3.413883 
Sum squared resid 0.383560     Schwarz criterion -3.381241 
Log likelihood 348.5092     F-statistic 141.4892 
Durbin-Watson stat 1.979829     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΣΙ∆ΕΝΟΡ 10/5/2001 
Null Hypothesis: SIDENOR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.41264  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SIDENOR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:32 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SIDENOR(-1) -0.902727 0.067304 -13.41264 0.0000 
C -0.002220 0.002066 -1.074561 0.2838 

R-squared 0.450989     Mean dependent var 0.000200 
Adjusted R-squared 0.448482     S.D. dependent var 0.041194 
S.E. of regression 0.030592     Akaike info criterion -4.127119 
Sum squared resid 0.204962     Schwarz criterion -4.096366 
Log likelihood 458.0466     F-statistic 179.8989 
Durbin-Watson stat 1.994685     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ 25/2/2004 

Null Hypothesis: SIDENOR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.86154  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SIDENOR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 13:34 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SIDENOR(-1) -0.928957 0.067017 -13.86154 0.0000 
C -5.19E-05 0.001206 -0.043018 0.9657 

R-squared 0.467338     Mean dependent var 0.000169 
Adjusted R-squared 0.464905     S.D. dependent var 0.024515 
S.E. of regression 0.017933     Akaike info criterion -5.195330 
Sum squared resid 0.070429     Schwarz criterion -5.164578 
Log likelihood 576.0840     F-statistic 192.1423 
Durbin-Watson stat 1.960914     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Σφακιανάκης 30/6/2004 
Null Hypothesis: SFAKIANAKIS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.70414  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SFAKIANAKIS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:03 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SFAKIANAKIS(-1) -1.235601 0.066060 -18.70414 0.0000 
C -0.001339 0.001549 -0.864100 0.3885 

R-squared 0.615009     Mean dependent var -0.000301 
Adjusted R-squared 0.613251     S.D. dependent var 0.037008 
S.E. of regression 0.023015     Akaike info criterion -4.696349 
Sum squared resid 0.116000     Schwarz criterion -4.665597 
Log likelihood 520.9466     F-statistic 349.8449 
Durbin-Watson stat 1.967457     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Σφακιανάκης 10/11/2004 

Null Hypothesis: SFAKIANAKIS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -17.53662  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SFAKIANAKIS) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:04 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SFAKIANAKIS(-1) -1.168293 0.066620 -17.53662 0.0000 
C 0.000530 0.001380 0.384411 0.7010 

R-squared 0.584072     Mean dependent var -1.24E-05 
Adjusted R-squared 0.582172     S.D. dependent var 0.031719 
S.E. of regression 0.020503     Akaike info criterion -4.927473 
Sum squared resid 0.092063     Schwarz criterion -4.896720 
Log likelihood 546.4857     F-statistic 307.5329 
Durbin-Watson stat 1.997435     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΤΙΤΑΝ 28/12/2001 
Null Hypothesis: TITAN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.32814  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TITAN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:06 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TITAN(-1) -0.967771 0.067543 -14.32814 0.0000 
C 0.000160 0.001292 0.123943 0.9015 

R-squared 0.483850     Mean dependent var 1.86E-05 
Adjusted R-squared 0.481494     S.D. dependent var 0.026682 
S.E. of regression 0.019213     Akaike info criterion -5.057474 
Sum squared resid 0.080840     Schwarz criterion -5.026721 
Log likelihood 560.8509     F-statistic 205.2956 
Durbin-Watson stat 1.993438     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
ΤΙΤΑΝ 5/7/2002 

Null Hypothesis: TITAN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.48768  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TITAN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:08 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TITAN(-1) -1.040929 0.067210 -15.48768 0.0000 
C 0.000336 0.001067 0.314656 0.7533 

R-squared 0.522739     Mean dependent var -8.90E-05 
Adjusted R-squared 0.520560     S.D. dependent var 0.022901 
S.E. of regression 0.015857     Akaike info criterion -5.441389 
Sum squared resid 0.055067     Schwarz criterion -5.410636 
Log likelihood 603.2735     F-statistic 239.8684 
Durbin-Watson stat 1.997001     Prob(F-statistic) 0.000000 
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TITAN 1/12/2003 
Null Hypothesis: TITAN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.74573  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TITAN) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:10 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TITAN(-1) -1.062518 0.067480 -15.74573 0.0000 
C -0.000884 0.000952 -0.929468 0.3537 

R-squared 0.530977     Mean dependent var -6.22E-05 
Adjusted R-squared 0.528835     S.D. dependent var 0.020576 
S.E. of regression 0.014124     Akaike info criterion -5.672890 
Sum squared resid 0.043687     Schwarz criterion -5.642138 
Log likelihood 628.8544     F-statistic 247.9281 
Durbin-Watson stat 1.992183     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Χαλκόρ 17/7/2001 

Null Hypothesis: CHALKOR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.09432  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CHALKOR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:31 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CHALKOR(-1) -0.950526 0.067440 -14.09432 0.0000 
C -0.001793 0.001797 -0.997739 0.3195 

R-squared 0.475637     Mean dependent var 0.000106 
Adjusted R-squared 0.473243     S.D. dependent var 0.036704 
S.E. of regression 0.026639     Akaike info criterion -4.403849 
Sum squared resid 0.155414     Schwarz criterion -4.373096 
Log likelihood 488.6253     F-statistic 198.6500 
Durbin-Watson stat 1.968104     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Χαλκόρ 19/12/2003 
Null Hypothesis: CHALKOR has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.42418  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.459898  
 5% level  -2.874435  
 10% level  -2.573719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CHALKOR) 
Method: Least Squares 
Date: 07/06/05   Time: 14:33 
Sample(adjusted): 2 222 
Included observations: 221 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CHALKOR(-1) -0.827859 0.066633 -12.42418 0.0000 
C 0.001404 0.001828 0.768234 0.4432 

R-squared 0.413435     Mean dependent var -7.44E-05 
Adjusted R-squared 0.410757     S.D. dependent var 0.035318 
S.E. of regression 0.027111     Akaike info criterion -4.368767 
Sum squared resid 0.160963     Schwarz criterion -4.338014 
Log likelihood 484.7487     F-statistic 154.3603 
Durbin-Watson stat 1.986876     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 369 

Αποτελέσµατα του E-GARCH µοντέλου 
 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ: οι φυσικοί λογάριθµοι των τιµών των µετοχών της περιόδου 

 -211,+10, µε t=0 την αναφερόµενη ηµεροµηνία. Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα 

των προγραµµάτων Microfit 4.1 και EViews 4. Παρατίθενται τα οικονοµετρικά 

στοιχεία της παλινδρόµησης. Στο κάτω µέρος των αποτελεσµάτων παρουσιάζεται 

η εξίσωση της υπό συνθήκη διακύµανσης. 

 

 

 

17/10/2001 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Bank Ltd Κύπρου 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 23 iterations                         
************************************************************************* 
 Dependent variable is RAWRET                                                   
 221 observations used for estimation from    2 to  222                      
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 MARKTRET                 1.0593            .037239             28.4447[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                    .79197     R-Bar-Squared               .79007  
 S.E. of Regression         .010233    F-stat.    F(2, 218)         414.9735[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0030295    S.D. of Dependent Variable     .022333  
 Residual Sum of Squares        .022826   Equation Log-likelihood         700.5604  
 Akaike Info. Criterion             697.5604    Schwarz Bayesian Criterion   692.4632  
 DW-statistic                     1.9199                                           
************************************************************************ 
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(a.s.e.=ασυµπτωτικό τυπικό σφάλµα-asymptotic standard error) 
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01/09/04 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Leasing Romania 
Exponential GARCH(0,2) assuming a normal distribution converged after 49 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            2.3050            .042868                   53.7690[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                         .92670   R-Bar-Squared                          .92603  
 S.E. of Regression           .015244  F-stat.    F(  2, 219)          1384.4[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0030065   S.D. of Dependent Variable    .056049  
 Residual Sum of Squares          .050888   Equation Log-likelihood        611.8315  
 Akaike Info. Criterion             608.8315   Schwarz Bayesian Criterion  603.7275  
 DW-statistic                                1.9801                                           
*********************************************************************** 
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15/4/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Insurance Ρουµανία 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 24 iterations                          
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1358            .045223                    25.1165[.000]  
******************************************************************** 
 R-Squared                                   .75332      R-Bar-Squared                          .75107  
 S.E. of Regression                    .010694      F-stat.    F(  2, 219)      334.3925[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0028545     S.D. of Dependent Variable    .021434  
 Residual Sum of Squares          .025045     Equation Log-likelihood       693.9368  
 Akaike Info. Criterion             690.9368     Schwarz Bayesian Criterion  685.8328  
 DW-statistic                                1.7679                                           
******************************************************************** 
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31/12/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Αlpha Bank Romania 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 35 iterations                         
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                          1.1965            .045760                     26.1464[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                   .63020    R-Bar-Squared                            .62682  
 S.E. of Regression                     .010143    F-stat.    F(  2, 219)       186.6041[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0019606    S.D. of Dependent Variable     .016604  
 Residual Sum of Squares           .022531   Equation Log-likelihood        702.9853  
 Akaike Info. Criterion             699.9853    Schwarz Bayesian Criterion  694.8813  
 DW-statistic                                1.7444                                           
************************************************************************ 
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26/1/2005 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Jubanka a.d. 
Dependent Variable: A 
Method: ML - ARCH (Marquardt) 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 
Convergence achieved after 42 iterations 
Variance backcast: ON 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -0.003628 0.000561 -6.471926 0.0000 
M 1.238207 0.047335 26.15855 0.0000 

        Variance Equation  

C -5.099895 0.674494 -7.561072 0.0000 
|RES|/SQR[GARCH](1) -1.342481 0.100366 -13.37586 0.0000 
RES/SQR[GARCH](1) -1.065587 0.086403 -12.33273 0.0000 

EGARCH(1) 0.222930 0.100316 2.222271 0.0263 

R-squared 0.059351     Mean dependent var -0.001497 
Adjusted R-squared 0.037577     S.D. dependent var 0.037541 
S.E. of regression 0.036829     Akaike info criterion -4.343451 
Sum squared resid 0.292973     Schwarz criterion -4.251486 
Log likelihood 488.1230     F-statistic 2.725746 
Durbin-Watson stat 1.988935     Prob(F-statistic) 0.020665 
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s.e.     (0,6744)    (0,1003)           (0,10036)            (0,0864) 
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29/6/2004 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Delta Singular 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 104 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           2.2368             .048280                   46.3302[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .91650    R-Bar-Squared                           .91574  
 S.E. of Regression                     .016365   F-stat.    F(  2, 219)           1201.9[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0030344   S.D. of Dependent Variable     .056375  
 Residual Sum of Squares          .058648   Equation Log-likelihood        597.3015  
 Akaike Info. Criterion             594.3015   Schwarz Bayesian Criterion  589.1975  
 DW-statistic                                2.0915                                           
********************************************************************* 
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1/8/2002 Alpha Bank, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Bank AD Skopje 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 30 iterations                          
********************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1736            .060189                    19.4989[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                    .61966  R-Bar-Squared                           .61619  
 S.E. of Regression                     .010597  F-stat.    F(  2, 219)       178.4013[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0010131  S.D. of Dependent Variable     .017105  
 Residual Sum of Squares          .024593   Equation Log-likelihood        696.2078  
 Akaike Info. Criterion             693.2078   Schwarz Bayesian Criterion  688.1038  
 DW-statistic                                1.6677                                          
********************************************************************* 
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28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς της Unisoft Romania 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 22 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .75394              .30230                     2.4941[.013]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                 .030685   R-Bar-Squared                         .021833  
 S.E. of Regression                     .039540   F-stat.    F(  2, 219)          3.4664[.033]  
 Mean of Dependent Variable -.0018264   S.D. of Dependent Variable    .039979  
 Residual Sum of Squares            .34239   Equation Log-likelihood        404.2882  
 Akaike Info. Criterion             401.2882   Schwarz Bayesian Criterion  396.1842  
 DW-statistic                                2.1404                                           
************************************************************************ 
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28/6/2005 Altec, ανακοίνωση εξαγοράς της Unisoft Bulgaria 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 22 iterations                          
************************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .75394              .30230                     2.4941[.013]  
************************************************************************* 
 R-Squared                                 .030685   R-Bar-Squared                         .021833  
 S.E. of Regression                     .039540   F-stat.    F(  2, 219)          3.4664[.033]  
 Mean of Dependent Variable -.0018264   S.D. of Dependent Variable    .039979  
 Residual Sum of Squares            .34239   Equation Log-likelihood        404.2882  
 Akaike Info. Criterion             401.2882   Schwarz Bayesian Criterion  396.1842  
 DW-statistic                                2.1404                                           
************************************************************************* 
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19/05/04 Alumil Μυλωνάς, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpro Vlasenica 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .76791              .10899                      7.0457[.000]  
************************************************************************* 
 R-Squared                                   .17725    R-Bar-Squared                             .16974  
 S.E. of Regression                     .017429    F-stat.    F(  2, 219)           23.5907[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000927   S.D. of Dependent Variable        .019128  
 Residual Sum of Squares          .066527    Equation Log-likelihood          583.5552  
 Akaike Info. Criterion            580.5552     Schwarz Bayesian Criterion    575.4512  
 DW-statistic                               1.7064                                           
************************************************************************* 
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31/07/03 Autohellas, ανακοίνωση εξαγοράς της Bemal Auto Ltd 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 54 iterations                          
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .74697              .11474                     6.5100[.000]  
********************************************************************* 
 R-Squared                                   .12923   R-Bar-Squared                          .12127  
 S.E. of Regression                     .023365   F-stat.    F(  2, 219)       16.2503[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0015426   S.D. of Dependent Variable   .024925  
 Residual Sum of Squares            .11955   Equation Log-likelihood       524.0319  
 Akaike Info. Criterion             521.0319   Schwarz Bayesian Criterion 515.9279  
 DW-statistic                                1.5178                                           
********************************************************************* 
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7/7/2005 Chipita, ανακοίνωση εξαγοράς της Chipita East Europe 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 33 iterations                          
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .84793              .12405                      6.8353[.000]  
******************************************************************** 
 R-Squared                                   .14235   R-Bar-Squared                           .13452  
 S.E. of Regression                     .015956   F-stat.    F(  2, 219)         18.1745[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,009733   S.D. of Dependent Variable     .017152  
 Residual Sum of Squares          .055759   Equation Log-likelihood        605.7041  
 Akaike Info. Criterion             602.7041   Schwarz Bayesian Criterion  597.6000  
 DW-statistic                                1.8529                                           
******************************************************************** 
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21/2/2005 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Vlasinka 
Dependent Variable: CO 
Method: ML - ARCH (Marquardt) 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 
Convergence not achieved after 500 iterations 
Variance backcast: ON 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -0.001064 0.000829 -1.282907 0.1995 
M 0.789336 0.079053 9.984849 0.0000 

        Variance Equation 

C -4.016386 1.977891 -2.030641 0.0423 
|RES|/SQR[GARCH](1) 0.327459 0.137844 2.375573 0.0175 
RES/SQR[GARCH](1) -0.137995 0.076974 -1.792754 0.0730 

EGARCH(1) 0.576561 0.221335 2.604926 0.0092 

R-squared 0.222189     Mean dependent var -0.000504 
Adjusted R-squared 0.204184     S.D. dependent var 0.013701 
S.E. of regression 0.012223     Akaike info criterion -5.988094 
Sum squared resid 0.032269     Schwarz criterion -5.896130 
Log likelihood 670.6784     F-statistic 12.34048 
Durbin-Watson stat 1.960785     Prob(F-statistic) 0.000000 
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18/12/2002 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Dorna aperim 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 32 iterations                          
********************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .79721              .078590                  10.1439[.000]  
******************************************************************** 
 R-Squared                                   .33295   R-Bar-Squared                           .32686  
 S.E. of Regression                     .012681   F-stat.    F(  2, 219)        54.6557[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000825  S.D. of Dependent Variable     .015456  
 Residual Sum of Squares          .035217   Equation Log-likelihood        652.8403  
 Akaike Info. Criterion             649.8403   Schwarz Bayesian Criterion  644.7363  
 DW-statistic                                 1.7073                                           
********************************************************************* 
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5/4/2005 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Bankia 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 25 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         .69315            .088847                        7.8017[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                  .18193    R-Bar-Squared                             .17446  
 S.E. of Regression                    .012844    F-stat.    F(  2, 219)          24.3519[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000142   S.D. of Dependent Variable       .014136  
 Residual Sum of Squares          .036129   Equation Log-likelihood          656.3357  
 Akaike Info. Criterion            653.3357    Schwarz Bayesian Criterion    648.2317  
 DW-statistic                               2.0057                                           
*********************************************************************** 
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28/01/04 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Gotalka 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 84 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .89791              .063308                  14.1832[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .39964   R-Bar-Squared                            .39416  
 S.E. of Regression                    .012695    F-stat.    F(  2, 219)         72.8899[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0014241   S.D. of Dependent Variable      .016311  
 Residual Sum of Squares          .035297   Equation Log-likelihood          658.6905  
 Akaike Info. Criterion             655.6905   Schwarz Bayesian Criterion    650.5865  
 DW-statistic                                 1.9272                                           
******************************************************************** 
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02/05/03 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Multivita sp.z.o.o. 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .82014              .078422                  10.4581[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                    .34487   R-Bar-Squared                           .33888  
 S.E. of Regression                     .013637   F-stat.    F(  2, 219)         57.6414[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000926   S.D. of Dependent Variable     .016772  
 Residual Sum of Squares          .040727   Equation Log-likelihood         636.8504  
 Akaike Info. Criterion             633.8504   Schwarz Bayesian Criterion   628.7464  
 DW-statistic                                 1.8319                                           
********************************************************************** 
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31/03/05 Coca Cola 3E, ανακοίνωση εξαγοράς της Multon 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 35 iterations                          
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .72620              .086485                    8.3968[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .19878    R-Bar-Squared                          .19146  
 S.E. of Regression                     .012743    F-stat.    F(  2, 219)        27.1667[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000039   S.D. of Dependent Variable     .014172  
 Residual Sum of Squares          .035565   Equation Log-likelihood         659.1127  
 Akaike Info. Criterion             656.1127   Schwarz Bayesian Criterion    651.0087  
 DW-statistic                                2.0326                                           
****************************************************************** 
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27/5/2005 Cosmote, ανακοίνωση εξαγοράς της Cosmorom 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 31 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                          .68602              .098573                     6.9596[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                  .19538    R-Bar-Squared                             .18803  
 S.E. of Regression                    .012580    F-stat.    F(  2, 219)          26.5886[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000562   S.D. of Dependent Variable       .013960  
 Residual Sum of Squares          .034656   Equation Log-likelihood          655.4096  
 Akaike Info. Criterion             652.4096   Schwarz Bayesian Criterion    647.3056  
 DW-statistic                                2.2358                                           
********************************************************************** 
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13/10/04 Crown Hellas Can, ανακοίνωση εξαγοράς της Crown Pak 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 55 iterations                          
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
***************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .23323               .11971                    1.9483[.053]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                 .014680   R-Bar-Squared                        .0056814  
 S.E. of Regression                     .015516   F-stat.    F(  2, 219)           1.6314[.198]  
 Mean of Dependent Variable  .0010052   S.D. of Dependent Variable     .015561  
 Residual Sum of Squares          .052726   Equation Log-likelihood         608.1556  
 Akaike Info. Criterion             605.1556   Schwarz Bayesian Criterion   600.0516  
 DW-statistic                                1.9708                                           
****************************************************************** 
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24/9/2002 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς της Grafo 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.0932              .091396                  11.9616[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .39243   R-Bar-Squared                            .38688  
 S.E. of Regression                     .015065   F-stat.    F(  2, 219)         70.7252[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0015223   S.D. of Dependent Variable     .019239  
 Residual Sum of Squares          .049700   Equation Log-likelihood         615.5126  
 Akaike Info. Criterion             612.5126   Schwarz Bayesian Criterion    607.4086  
 DW-statistic                                 1.9881                                           
********************************************************************** 
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4/12/2002 Delta Singular, ανακοίνωση εξαγοράς της Geosynthesis 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
********************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.1042              .090717                 12.1716[.000]  
********************************************************************* 
 R-Squared                                   .39153   R-Bar-Squared                             .38598  
 S.E. of Regression                     .015002   F-stat.    F(  2, 219)          70.4602[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0015979   S.D. of Dependent Variable      .019145  
 Residual Sum of Squares          .049286   Equation Log-likelihood          617.8768  
 Akaike Info. Criterion             614.8768   Schwarz Bayesian Criterion    609.7728  
 DW-statistic                                1.9545                                           
******************************************************************** 
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23/5/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Hellas on line 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 36 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .89502               .039217                22.8222[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                  .71836    R-Bar-Squared                             .71579  
 S.E. of Regression                  .0090102    F-stat.    F(  2, 219)        279.2927[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000124   S.D. of Dependent Variable       .016901  
 Residual Sum of Squares          .017779   Equation Log-likelihood          733.7192  
 Akaike Info. Criterion             730.7192   Schwarz Bayesian Criterion    725.6152  
 DW-statistic                                1.5078                                           
********************************************************************** 
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12/11/2002 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Postbanka AD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 22 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .91511              .049389                 18.5285[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .61302   R-Bar-Squared                            .60949  
 S.E. of Regression                   .0083525   F-stat.    F(  2, 219)       173.4626[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0015162   S.D. of Dependent Variable      .013366  
 Residual Sum of Squares          .015278   Equation Log-likelihood          747.1300  
 Akaike Info. Criterion             744.1300   Schwarz Bayesian Criterion    739.0260  
 DW-statistic                                 1.7006                                           
******************************************************************** 
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23/12/2003 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της ALICO/CEH Balkan Holdings 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 41 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.1544              .056746                 20.3426[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .60542   R-Bar-Squared                            .60181  
 S.E. of Regression                     .011001   F-stat.    F(  2, 219)       168.0074[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0020187   S.D. of Dependent Variable      .017434  
 Residual Sum of Squares          .026504   Equation Log-likelihood          691.4784  
 Akaike Info. Criterion             688.4784   Schwarz Bayesian Criterion    683.3744  
 DW-statistic                                1.8042                                           
****************************************************************** 
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24/12/2004 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Banc Post 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
                    **Not converged after 280 iterations**    
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.1148                .14160                   7.8728[.000]  
***************************************************************** 
 R-Squared                                   .29866   R-Bar-Squared                            .29226  
 S.E. of Regression                     .015096   F-stat.    F(  2, 219)          46.6297[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0011148   S.D. of Dependent Variable      .017944  
 Residual Sum of Squares          .049907   Equation Log-likelihood         615.8048  
 Akaike Info. Criterion             612.8048   Schwarz Bayesian Criterion    607.7008  
 DW-statistic                                1.9268                                           
****************************************************************** 
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29/3/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της HC Instabul AS 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
                    **Not converged after 240 iterations**           
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.2055                .084659               14.2396[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                 .29109   R-Bar-Squared                             .28461  
 S.E. of Regression                  .014883   F-stat.    F(  2, 219)           44.9619[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,00091   S.D. of Dependent Variable      .017597  
 Residual Sum of Squares        .048511   Equation Log-likelihood          628.0183  
 Akaike Info. Criterion           625.0183   Schwarz Bayesian Criterion    619.9143  
 DW-statistic                              1.9129                                           
****************************************************************** 
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01/6/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Capital SA 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
 **Not converged after 160 iterations**                      
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
***************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.1085               .11108                    9.9794[.000]  
***************************************************************** 
 R-Squared                                  .26041    R-Bar-Squared                           .25365  
 S.E. of Regression                    .015463    F-stat.    F(  2, 219)         38.5545[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000832   S.D. of Dependent Variable      .017899  
 Residual Sum of Squares          .052362   Equation Log-likelihood         611.7787  
 Akaike Info. Criterion             608.7787   Schwarz Bayesian Criterion    603.6747  
 DW-statistic                                1.8277                                           
****************************************************************** 
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26/8/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Nacionalna Stedionica Banka 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
   **Not converged after 200 iterations**                      
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                              1.1471             .10476                  10.9504[.000]  
********************************************************************* 
 R-Squared                                  .25815  R-Bar-Squared                           .25137  
 S.E. of Regression                       .015892  F-stat.    F(  2, 219)       38.1034[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,0000286  S.D. of Dependent Variable      .018367  
 Residual Sum of Squares       .055307  Equation Log-likelihood         607.0316  
 Akaike Info. Criterion             604.0316  Schwarz Bayesian Criterion    598.9276  
 DW-statistic                             1.7948                                           
********************************************************************* 

  log
2

tσ =  -7,9963+1,0666  
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,95181 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.  (0,1765) (0,3433)   (0,3621) 

 
 
 
 



 

 384 

 

8/5/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Tekfenbank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.1279              .078240                 14.4157[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                        .50509   R-Bar-Squared                           .50057  
 S.E. of Regression                         .011266   F-stat.    F(  2, 219)       111.7539[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,00000425   S.D. of Dependent Variable      .015941  
 Residual Sum of Squares              .027794   Equation Log-likelihood          682.6023  
 Akaike Info. Criterion                 679.6023   Schwarz Bayesian Criterion    674.4983  
 DW-statistic                                     1.9841                                           
********************************************************************** 
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30/9/2005 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Nacionalna Stedionica Banca 
    Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
   **Not converged after 180 iterations**                      
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1141                 .079393               14.0330[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                     .20142    R-Bar-Squared                            .19412  
 S.E. of Regression                       .015723   F-stat.    F(  2, 219)          27.6176[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,0002029   S.D. of Dependent Variable      .017515  
 Residual Sum of Squares             .054139  Equation Log-likelihood          611.5920  
 Akaike Info. Criterion               608.5920   Schwarz Bayesian Criterion    603.4880  
 DW-statistic                                   1.8200                                           
******************************************************************* 

log
2

tσ =  -7,9919+1,2195  
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +1,1159 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.   (0,1615) (0,2687)  (0,2848) 

 
 
 
 
 
 



 

 385 

 

18/7/2006 Eurobank, ανακοίνωση εξαγοράς της Universal Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .97165              .076132                  12.7626[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                  .51915    R-Bar-Squared                            .51476  
 S.E. of Regression                    .012281    F-stat.    F(  2, 219)       118.2205[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000356   S.D. of Dependent Variable      .017631  
 Residual Sum of Squares          .033033   Equation Log-likelihood          662.0333  
 Akaike Info. Criterion            659.0333    Schwarz Bayesian Criterion    653.9293  
 DW-statistic                               1.9318                                           
************************************************************************ 
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20/9/2002 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της National Drip Irrigation Co 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 34 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1763               .12237                     9.6129[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .29260   R-Bar-Squared                            .28614  
 S.E. of Regression                     .020185   F-stat.    F(  2, 219)         45.2923[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0015574   S.D. of Dependent Variable      .023891  
 Residual Sum of Squares          .089230   Equation Log-likelihood          551.2916  
 Akaike Info. Criterion             548.2916   Schwarz Bayesian Criterion    543.1876  
 DW-statistic                                1.9336                                           
*********************************************************************** 
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29/10/2003 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurοdrip damia sulama 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 23 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .94525               .14204                     6.6549[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .22813   R-Bar-Squared                             .22108  
 S.E. of Regression                     .023735   F-stat.    F(  2, 219)          32.3629[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0023920   S.D. of Dependent Variable       .026894  
 Residual Sum of Squares            .12338   Equation Log-likelihood          517.5447  
 Akaike Info. Criterion             514.5447   Schwarz Bayesian Criterion    509.4406  
 DW-statistic                                1.7502                                           
*********************************************************************** 
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11/8/2005 Eurodrip, ανακοίνωση εξαγοράς της Agriproject 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 46 iterations                          
********************************************************************** 
Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .43375               .28118                     1.5426[.124]  
********************************************************************** 
 R-Squared                               .0017193   R-Bar-Squared                       -.0073974  
 S.E. of Regression                     .037631   F-stat.    F(  2, 219)           .18859[.828]  
 Mean of Dependent Variable -.0024075   S.D. of Dependent Variable      .037492  
 Residual Sum of Squares            .31012   Equation Log-likelihood          413.9219  
 Akaike Info. Criterion             410.9219   Schwarz Bayesian Criterion    405.8179  
 DW-statistic                                1.6852                                           
********************************************************************** 
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26/11/2002 Fieratex, ανακοίνωση εξαγοράς βουλγαρικής βιοτεχνίας (Βulgarian 
Manufacturer) 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations 
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.2369               .10369                   11.9292[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .36838   R-Bar-Squared                             .36261  
 S.E. of Regression                     .017728   F-stat.    F(  2, 219)          63.8629[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0024158   S.D. of Dependent Variable      .022205  
 Residual Sum of Squares          .068824   Equation Log-likelihood          585.6529  
 Akaike Info. Criterion             582.6529   Schwarz Bayesian Criterion    577.5489  
 DW-statistic                                1.9948                                          
********************************************************************** 
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28/5/2003 Goody’s, ανακοίνωση εξαγοράς της Balkan Restaurants 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 50 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .31917               .072621                   4.3950[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .078865   R-Bar-Squared                          .070453  
 S.E. of Regression                     .014022   F-stat.    F(  2, 219)           9.3751[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000953   S.D. of Dependent Variable      .014543  
 Residual Sum of Squares          .043057   Equation Log-likelihood          638.3555  
 Akaike Info. Criterion             635.3555   Schwarz Bayesian Criterion    630.2515  
 DW-statistic                                1.8563                                           
************************************************************************ 
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02/12/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς της Inform Lykos Romania 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 38 iterations                          
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .79485               .14930                     5.3239[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                 .098952   R-Bar-Squared                          .090723  
 S.E. of Regression                     .021120   F-stat.    F(  2, 219)         12.0251[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0019559   S.D. of Dependent Variable      .022149  
 Residual Sum of Squares          .097686   Equation Log-likelihood          545.4146  
 Akaike Info. Criterion             542.4146   Schwarz Bayesian Criterion    537.3106  
 DW-statistic                                1.4703                                           
***************************************************************** 
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28/6/2004 Inform Lykos, ανακοίνωση εξαγοράς της Inform Lykos Romania 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1880               .11910                     9.9751[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                    .24799   R-Bar-Squared                            .24112  
 S.E. of Regression                     .020428   F-stat.    F(  2, 219)          36.1097[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0033468   S.D. of Dependent Variable      .023450  
 Residual Sum of Squares          .091390   Equation Log-likelihood          561.1160  
 Akaike Info. Criterion             558.1160   Schwarz Bayesian Criterion    553.0120  
 DW-statistic                                1.5230                                           
*********************************************************************** 
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01/7/2002 Intracom A.E., ανακοίνωση εξαγοράς της Meteksan 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 109 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.4038               .10974                   12.7923[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                   .55916   R-Bar-Squared                             .55513  
 S.E. of Regression                     .018271   F-stat.    F(  2, 219)        138.8879[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0024147   S.D. of Dependent Variable      .027394  
 Residual Sum of Squares          .073109   Equation Log-likelihood          577.0348  
 Akaike Info. Criterion             574.0348   Schwarz Bayesian Criterion    568.9308  
 DW-statistic                                1.7754                                           
************************************************************************ 
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18/2/2002 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς της Billot 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 32 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.0978              .070097                  15.6609[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .47753   R-Bar-Squared                             .47275  
 S.E. of Regression                     .018623   F-stat.    F(  2, 219)        100.0795[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000491   S.D. of Dependent Variable      .025647  
 Residual Sum of Squares          .075950   Equation Log-likelihood          573.7999  
 Akaike Info. Criterion             570.7999   Schwarz Bayesian Criterion    565.6959  
 DW-statistic                                1.9873                                           
********************************************************************** 
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29/11/2005 Intralot, ανακοίνωση εξαγοράς της Inteltek 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .66716               .12531                   5.3241[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                 .095109   R-Bar-Squared                           .086845  
 S.E. of Regression                     .016955   F-stat.    F(  2, 219)          11.5091[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0013997   S.D. of Dependent Variable      .017743  
 Residual Sum of Squares          .062958   Equation Log-likelihood          595.8755  
 Akaike Info. Criterion             592.8755   Schwarz Bayesian Criterion    587.7714  
 DW-statistic                                2.0544                                           
*********************************************************************** 
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19/3/2004 Jumbo AE, ανακοίνωση εξαγοράς της Jumbo Trading 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 40 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .92943             .092157                  10.0852[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                   .29865   R-Bar-Squared                             .29224  
 S.E. of Regression                     .017571   F-stat.    F(  2, 219)          46.6266[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0017764   S.D. of Dependent Variable       .020886  
 Residual Sum of Squares          .067616   Equation Log-likelihood          591.7858  
 Akaike Info. Criterion             588.7858   Schwarz Bayesian Criterion    583.6818  
 DW-statistic                                2.0484                                           
*********************************************************************** 
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18/12/2001 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς της Alatus 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 36 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .23574              .071501                  3.2970[.001]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                  .029679   R-Bar-Squared                        .020817  
 S.E. of Regression                     .020719   F-stat.    F(  2, 219)           3.3492[.037]  
 Mean of Dependent Variable -0,000444   S.D. of Dependent Variable     .020938  
 Residual Sum of Squares          .094007   Equation Log-likelihood         558.7924  
 Akaike Info. Criterion            555.7924   Schwarz Bayesian Criterion    550.6883  
 DW-statistic                               1.6252                                           
*********************************************************************** 
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9/12/2002 Q&R, ανακοίνωση εξαγοράς της Revolution Ltd 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .68084               .12840                     5.3023[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                 .090650   R-Bar-Squared                           .082345  
 S.E. of Regression                     .021969   F-stat.    F(  2, 219)          10.9156[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0025801   S.D. of Dependent Variable      .022933  
 Residual Sum of Squares            .10569   Equation Log-likelihood          534.6658  
 Akaike Info. Criterion             531.6658   Schwarz Bayesian Criterion    526.5617  
 DW-statistic                                1.8097                                           
********************************************************************** 
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1/4/2004 Vetering, ανακοίνωση εξαγοράς ρουµανικής εταιρίας 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 257 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1809               .18634                     6.3375[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .15961   R-Bar-Squared                             .15194  
 S.E. of Regression                     .032111   F-stat.    F(  2, 219)          20.7966[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0045340   S.D. of Dependent Variable       .034869  
 Residual Sum of Squares            .22582   Equation Log-likelihood          453.0717  
 Akaike Info. Criterion             450.0717   Schwarz Bayesian Criterion    444.9677  
 DW-statistic                                1.8799                                           
*********************************************************************** 
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30/5/2005 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, ανακοίνωση εξαγοράς του Οµίλου Universal 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 43 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .40898              .22576                    1.8116[.071]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                 .022625   R-Bar-Squared                           .013700  
 S.E. of Regression                     .033635   F-stat.    F(  2, 219)            2.5348[.082]  
 Mean of Dependent Variable -0,000409   S.D. of Dependent Variable      .033868  
 Residual Sum of Squares            .24776   Equation Log-likelihood          444.1048  
 Akaike Info. Criterion             441.1048   Schwarz Bayesian Criterion    436.0008  
 DW-statistic                                1.8705                                           
************************************************************************ 
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01/4/2004 Γενική Τροφίµων Α.Ε. “Μπάρµπα Στάθης”, ανακοίνωση εξαγοράς της 
General Frozen Foods OOD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 52 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .42207              .037867                 11.1462[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .30155   R-Bar-Squared                             .29517  
 S.E. of Regression                   .0079789   F-stat.    F(  2, 219)          47.2747[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0012399   S.D. of Dependent Variable     .0095039  
 Residual Sum of Squares          .013942   Equation Log-likelihood          777.5454  
 Akaike Info. Criterion             774.5454   Schwarz Bayesian Criterion    769.4413  
 DW-statistic                                1.3965                                           
********************************************************************** 
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22/11/2001 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της TCM 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 34 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.0491              .031074                  33.7632[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .51315   R-Bar-Squared                           .50870  
 S.E. of Regression                     .019207   F-stat.    F(  2, 219)       115.4135[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0017272   S.D. of Dependent Variable     .027403  
 Residual Sum of Squares          .080794   Equation Log-likelihood         592.2162  
 Akaike Info. Criterion             589.2162   Schwarz Bayesian Criterion    584.1122  
 DW-statistic                                1.3042                                           
********************************************************************** 
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30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της GTI SP 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 21 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .45753               .063638                 7.1896[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .16420   R-Bar-Squared                             .15656  
 S.E. of Regression                     .010943   F-stat.    F(  2, 219)          21.5117[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0021514   S.D. of Dependent Variable       .011915  
 Residual Sum of Squares          .026224   Equation Log-likelihood          687.9695  
 Akaike Info. Criterion             684.9695   Schwarz Bayesian Criterion    679.8655  
 DW-statistic                                1.6426                                           
********************************************************************** 
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30/4/2004 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Genimpex Spolka Jawna 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 21 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .45753               .063638                 7.1896[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .16420   R-Bar-Squared                             .15656  
 S.E. of Regression                     .010943   F-stat.    F(  2, 219)          21.5117[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0021514   S.D. of Dependent Variable       .011915  
 Residual Sum of Squares          .026224   Equation Log-likelihood          687.9695  
 Akaike Info. Criterion             684.9695   Schwarz Bayesian Criterion    679.8655  
 DW-statistic                                1.6426                                           
*********************************************************************** 
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04/8/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Germanos Telecom Ukraine 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 191 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                          -.68398              .053236                -12.8480[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                -.033862   R-Bar-Squared                        -.043304  
 S.E. of Regression                     .049611   F-stat.    F(  2, 219)                 *NONE*  
 Mean of Dependent Variable -.0015511   S.D. of Dependent Variable      .048570  
 Residual Sum of Squares            .53901   Equation Log-likelihood          506.1557  
 Akaike Info. Criterion             503.1557   Schwarz Bayesian Criterion    498.0517  
 DW-statistic                                2.0692                                           
*********************************************************************** 
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27/6/2005 Γερµανός, ανακοίνωση εξαγοράς της Germanos Telecom Bulgaria 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 204 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           -.79419              .069132               -11.4879[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                -.040962   R-Bar-Squared                        -.050468  
 S.E. of Regression                     .050119   F-stat.    F(  2, 219)                 *NONE*  
 Mean of Dependent Variable -.0018462   S.D. of Dependent Variable      .048901  
 Residual Sum of Squares            .55012   Equation Log-likelihood          466.9522  
 Akaike Info. Criterion             463.9522   Schwarz Bayesian Criterion    458.8482  
 DW-statistic                                2.0837                                           
*********************************************************************** 
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11/3/2004 ∆έλτα Βιοµηχανία Παγωτού, ανακοίνωση εξαγοράς της Delyug SA 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 35 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .25396               .022155               11.4627[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .10936   R-Bar-Squared                           .10122  
 S.E. of Regression                   .0081826   F-stat.    F(  2, 219)        13.4449[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000133   S.D. of Dependent Variable   .0086311  
 Residual Sum of Squares          .014663   Equation Log-likelihood         758.1971  
 Akaike Info. Criterion             755.1971   Schwarz Bayesian Criterion    750.0931  
 DW-statistic                                2.3060                                           
********************************************************************* 
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30/7/2004 Έδραση-Χ.Ψαλίδας, ανακοίνωση εξαγοράς της Redra Construct Group 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 96 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .62331               .11253                     5.5390[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                 .051306   R-Bar-Squared                          .042642  
 S.E. of Regression                     .025876   F-stat.    F(  2, 219)           5.9218[.003]  
 Mean of Dependent Variable -.0024189   S.D. of Dependent Variable      .026446  
 Residual Sum of Squares            .14664   Equation Log-likelihood          565.6653  
 Akaike Info. Criterion             562.6653   Schwarz Bayesian Criterion    557.5613  
 DW-statistic                                 1.7261                                           
******************************************************************* 
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13/10/2005 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς της Alpha Romania 
Insurance 
  Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 35 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1494               .15866                     7.2447[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .15423   R-Bar-Squared                            .14650  
 S.E. of Regression                     .023287   F-stat.    F(  2, 219)          19.9672[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000518   S.D. of Dependent Variable      .025207  
 Residual Sum of Squares            .11876   Equation Log-likelihood          530.5049  
 Akaike Info. Criterion             527.5049   Schwarz Bayesian Criterion    522.4009  
 DW-statistic                                1.8559                                           
******************************************************************** 
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21/2/2006 Εθνική Ασφαλιστική, ανακοίνωση εξαγοράς της United Bulgarian Bank 
AD,American Life Insurance Company (ALICO), AIG Central Europe & CIS 
Insurance Holdings Corporation 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 33 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.3281                .16652                    7.9757[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .19664   R-Bar-Squared                            .18930  
 S.E. of Regression                     .020932   F-stat.    F(  2, 219)          26.8025[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0031223   S.D. of Dependent Variable      .023248  
 Residual Sum of Squares          .095959   Equation Log-likelihood         543.9069  
 Akaike Info. Criterion             540.9069   Schwarz Bayesian Criterion    535.8029  
 DW-statistic                                1.9425                                           
******************************************************************* 
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24/10/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς της Sajkaska 
(βιοµηχανία ζάχαρης) 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 30 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.3968               .10103                   13.8255[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .45383   R-Bar-Squared                             .44884  
 S.E. of Regression                     .017514   F-stat.    F(  2, 219)          90.9865[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0026208   S.D. of Dependent Variable      .023591  
 Residual Sum of Squares          .067177   Equation Log-likelihood         585.9969  
 Akaike Info. Criterion             582.9969   Schwarz Bayesian Criterion    577.8929  
 DW-statistic                                1.6397                                           
******************************************************************* 
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02/2/2005 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς της Sajkaska Zabalj  
(βιοµηχανία ζάχαρης) 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 59 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .92529               .20714                    4.4670[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                 .087096   R-Bar-Squared                          .078759  
 S.E. of Regression                     .027205   F-stat.    F(  2, 219)         10.4469[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000856   S.D. of Dependent Variable     .028344  
 Residual Sum of Squares            .16208   Equation Log-likelihood         487.6892  
 Akaike Info. Criterion             484.6892   Schwarz Bayesian Criterion    479.5852  
 DW-statistic                                1.9483                                           
****************************************************************** 
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07/11/2002 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Sajkaska Zabalj  (βιοµηχανία ζάχαρης) 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.3858               .10360                  13.3763[.000]  
******************************************************************** 
 R-Squared                                   .42274   R-Bar-Squared                           .41746  
 S.E. of Regression                     .018352   F-stat.    F(  2, 219)        80.1879[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0024482   S.D. of Dependent Variable     .024044  
 Residual Sum of Squares          .073756   Equation Log-likelihood        575.4663  
 Akaike Info. Criterion            572.4663   Schwarz Bayesian Criterion    567.3623  
 DW-statistic                               1.6273                                           
******************************************************************* 
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17/4/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
BACKA 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.5777               .097531                16.1769[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .49569   R-Bar-Squared                            .49108  
 S.E. of Regression                     .019872   F-stat.    F(  2, 219)       107.6283[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0022583   S.D. of Dependent Variable     .027855  
 Residual Sum of Squares          .086479   Equation Log-likelihood         566.1542  
 Akaike Info. Criterion             563.1542   Schwarz Bayesian Criterion    558.0502  
 DW-statistic                                1.8240                                           
******************************************************************* 
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07/2/2003 Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της 
Crvenka Fabrika Zekera 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
***************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.4582               .10521                   13.8603[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .43510   R-Bar-Squared                            .42994  
 S.E. of Regression                     .018249   F-stat.    F(  2, 219)         84.3399[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0026034   S.D. of Dependent Variable     .024171  
 Residual Sum of Squares          .072936   Equation Log-likelihood        576.7498  
 Akaike Info. Criterion            573.7498   Schwarz Bayesian Criterion    568.6458  
 DW-statistic                               1.7658                                           
****************************************************************** 
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10/10/2002 Ελληνικά Πετρέλαια, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Jugopetrol 
Kotor 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 23 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .87300               .077097                 11.3234[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .34142   R-Bar-Squared                            .33540  
 S.E. of Regression                     .013495   F-stat.    F(  2, 219)         56.7660[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0013976   S.D. of Dependent Variable     .016553  
 Residual Sum of Squares          .039880   Equation Log-likelihood         647.1405  
 Akaike Info. Criterion             644.1405   Schwarz Bayesian Criterion    639.0365  
 DW-statistic                                2.1609                                           
****************************************************************** 
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22/12/2003 Έλτον ∆ιεθνούς Εµπορίου, ανακοίνωση εξαγοράς της Elton Corporation 
doo 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 52 iterations                          
****************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .32976              .072426                    4.5530[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                 .064206   R-Bar-Squared                          .055660  
 S.E. of Regression                     .018430   F-stat.    F(  2, 219)           7.5130[.001]  
 Mean of Dependent Variable  .0041801   S.D. of Dependent Variable      .018965  
 Residual Sum of Squares          .074383   Equation Log-likelihood         611.8060  
 Akaike Info. Criterion             608.8060   Schwarz Bayesian Criterion    603.7020  
 DW-statistic                                1.2574                                           
****************************************************************** 
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30/07/04 Ελτράκ, ανακοίνωση εξαγοράς της Barloworld Bulgaria 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations                          
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .69150               .13712                    5.0430[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .11572   R-Bar-Squared                             .10765  
 S.E. of Regression                     .019853   F-stat.    F(  2, 219)          14.3298[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000574   S.D. of Dependent Variable      .021016  
 Residual Sum of Squares          .086317   Equation Log-likelihood         555.9533  
 Akaike Info. Criterion             552.9533   Schwarz Bayesian Criterion    547.8492  
 DW-statistic                                2.3376                                           
******************************************************************* 
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20/06/02 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Kapital Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 31 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1699              .058400                 20.0323[.000]  
****************************************************************** 
 R-Squared                                   .65341   R-Bar-Squared                            .65025  
 S.E. of Regression                     .012196   F-stat.    F(  2, 219)       206.4356[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0025239   S.D. of Dependent Variable     .020622  
 Residual Sum of Squares          .032575   Equation Log-likelihood         669.3997  
 Akaike Info. Criterion            666.3997   Schwarz Bayesian Criterion    661.2957  
 DW-statistic                               1.6571                                           
******************************************************************* 
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15/07/02 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Kapital Banka 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 55 iterations                         
***************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.1468               .057420                 19.9720[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .64883   R-Bar-Squared                           .64562  
 S.E. of Regression                     .012262   F-stat.    F(  2, 219)       202.3115[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0028313   S.D. of Dependent Variable     .020598  
 Residual Sum of Squares          .032927   Equation Log-likelihood        669.2786  
 Akaike Info. Criterion            666.2786   Schwarz Bayesian Criterion    661.1746  
 DW-statistic                               1.6368                                           
******************************************************************* 
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31/10/03 Εµπορική Τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Eµπορικής Τράπεζα Ελλάδος 
(Κύπρος) 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 23 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
****************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.6015              .083185                 19.2524[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .64727   R-Bar-Squared                           .64405  
 S.E. of Regression                     .014914   F-stat.    F(  2, 219)      200.9394[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0010499   S.D. of Dependent Variable     .024997  
 Residual Sum of Squares          .048710   Equation Log-likelihood         617.6503  
 Akaike Info. Criterion            614.6503   Schwarz Bayesian Criterion    609.5463  
 DW-statistic                                1.6745                                           
******************************************************************* 

log
2

tσ =  -8,4213+0,06836 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,09497 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.  (0,0992)  (0,0969)    (0,1437) 

 
 
 
 
 
 

01/10/02 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Garanta 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 22 iterations                          
******************************************************************* 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
******************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.2963                .056718                  22.8544[.000]  
******************************************************************* 
 R-Squared                                   .64496   R-Bar-Squared                            .64172  
 S.E. of Regression                     .010633   F-stat.    F(  2, 219)       198.9185[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0033836   S.D. of Dependent Variable     .017763  
 Residual Sum of Squares          .024758   Equation Log-likelihood         704.2872  
 Akaike Info. Criterion            701.2872   Schwarz Bayesian Criterion    696.1832  
 DW-statistic                               1.5797                                           
******************************************************************** 
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29/10/99 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Stοpanska Banka 
AD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 38 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         .96585                  .041018                23.5470[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                  .66696   R-Bar-Squared                             .66392  
 S.E. of Regression                    .017255   F-stat.    F(  2, 219)        219.2910[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0021301  S.D. of Dependent Variable      .029764  
 Residual Sum of Squares          .065202  Equation Log-likelihood          597.7882  
 Akaike Info. Criterion             594.7882  Schwarz Bayesian Criterion    589.6842  
 DW-statistic                                1.3922                                           
*********************************************************************** 
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25/09/03 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Banca Romaneasca 
SA 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
*************************************************************************
** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*************************************************************************
** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.4109                  .071297                19.7897[.000]  
*************************************************************************
** 
 R-Squared                                  .66886   R-Bar-Squared                            .66584  
 S.E. of Regression                    .012750   F-stat.    F(  2, 219)       221.1760[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0014478  S.D. of Dependent Variable      .022055  
 Residual Sum of Squares          .035599  Equation Log-likelihood         653.8082  
 Akaike Info. Criterion             650.8082  Schwarz Bayesian Criterion    645.7042  
 DW-statistic                                1.6991                                           
*************************************************************************
** 

log
2

tσ =  -8,7552+0,13419 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,12359 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e. (0,10013) (0,089866)       (0,13953) 

 



 

 405 

 

24/05/00 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της United Bulgarian 
Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
*************************************************************************
** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*************************************************************************
** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         .78657                  .035859                21.9351[.000]  
*************************************************************************
** 
 R-Squared                                 .60745   R-Bar-Squared                            .60386  
 S.E. of Regression                   .014188   F-stat.    F(  2, 219)        169.4428[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.000818   S.D. of Dependent Variable      .022541  
 Residual Sum of Squares         .044081   Equation Log-likelihood         634.6691  
 Akaike Info. Criterion           631.6691   Schwarz Bayesian Criterion    626.5651  
 DW-statistic                              1.6193                                           
*************************************************************************
** 
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20/07/04 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της United Bulgarian 
Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 31 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.4367               .068390                   21.0071[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .65550   R-Bar-Squared                             .65235  
 S.E. of Regression                     .010248   F-stat.    F(  2, 219)        208.3515[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0011823   S.D. of Dependent Variable       .017381  
 Residual Sum of Squares          .023001   Equation Log-likelihood          700.9337  
 Akaike Info. Criterion             697.9337   Schwarz Bayesian Criterion    692.8297  
 DW-statistic                                1.8617                                           
************************************************************************ 
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08/11/05 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurial Leasing 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 25 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.3114            .072608            18.0615[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .59220   R-Bar-Squared                             .58848  
 S.E. of Regression                   .0094924   F-stat.    F(  2, 219)        159.0165[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0014996   S.D. of Dependent Variable      .014797  
 Residual Sum of Squares          .019733   Equation Log-likelihood          717.5102  
 Akaike Info. Criterion             714.5102   Schwarz Bayesian Criterion    709.4062  
 DW-statistic                                1.9439                                           
*********************************************************************** 
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04/06/02 ΕΤΕΜ, ανακοίνωση εξαγοράς της Tepro Romania 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.1277                   .083852               13.4492[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .44822   R-Bar-Squared                            .44318  
 S.E. of Regression                     .017629   F-stat.    F(  2, 219)          88.9475[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0,000111   S.D. of Dependent Variable      .023625  
 Residual Sum of Squares          .068062   Equation Log-likelihood          582.2626  
 Akaike Info. Criterion             579.2626   Schwarz Bayesian Criterion    574.1586  
 DW-statistic                                1.8348                                           
*********************************************************************** 
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23/12/04 Ευρωσύµβουλοι, ανακοίνωση εξαγοράς της EU ConsGroup 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 65 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .91596                    .20522                4.4634[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                   .076112   R-Bar-Squared                          .067675  
 S.E. of Regression                       .029499   F-stat.    F(  2, 219)           9.0209[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0.0019174   S.D. of Dependent Variable      .030551  
 Residual Sum of Squares              .19058   Equation Log-likelihood          476.8538  
 Akaike Info. Criterion               473.8538   Schwarz Bayesian Criterion    468.7498  
 DW-statistic                                   2.0190                                           
************************************************************************* 
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02/04/02 Ιντρακάτ (Ιντρακόµ Construction), ανακοίνωση εξαγοράς βουλγαρικής 
εταιρίας στον τοµέα των κατασκευών 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 134 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.3491                .049881                  27.0457[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                     .11041   R-Bar-Squared                           .10228  
 S.E. of Regression                       .070081   F-stat.    F(  2, 219)        13.5898[.000]  
 Mean of Dependent Variable -0.0080065   S.D. of Dependent Variable     .073965  
 Residual Sum of Squares              1.0756   Equation Log-likelihood         480.7610  
 Akaike Info. Criterion               477.7610   Schwarz Bayesian Criterion    472.6570  
 DW-statistic                                  2.0016                                           
************************************************************************ 
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18/01/05 Μαράκ Ηλεκτρονική ABEE, ανακοίνωση εξαγοράς της Uniaxis SRL 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 31 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .93562             .18878                      4.9562[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .11294   R-Bar-Squared                            .10484  
 S.E. of Regression                   .027691   F-stat.    F(  2, 219)         13.9417[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .000146   S.D. of Dependent Variable      .029268  
 Residual Sum of Squares          .16793   Equation Log-likelihood         490.1437  
 Akaike Info. Criterion          487.1437   Schwarz Bayesian Criterion    482.0396  
 DW-statistic                             2.0306                                           
************************************************************************ 
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27/02/04 Μύλοι Λούλη ΑΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Mel 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution              
 **Not converged after 440 iterations**                      
******************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************* 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                          .58640                   .12511                  4.6871[.000]   
********************************************************************* 
 R-Squared                                   .066849   R-Bar-Squared                         .058328  
 S.E. of Regression                       .024562   F-stat.    F(  2, 219)           7.8444[.001]  
 Mean of Dependent Variable  0.0015130   S.D. of Dependent Variable      .025312  
 Residual Sum of Squares              .13213   Equation Log-likelihood         515.0383  
 Akaike Info. Criterion               512.0383   Schwarz Bayesian Criterion    506.9343  
 DW-statistic                                   2.1725                                           
********************************************************************** 
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29/10/03 Μύλοι Λούλη ΑΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Mel 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 39 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           .80068                .13619                    5.8791[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .10017   R-Bar-Squared                           .091950  
 S.E. of Regression                     .027914   F-stat.    F(  2, 219)          12.1893[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000192   S.D. of Dependent Variable      .029293  
 Residual Sum of Squares            .17064   Equation Log-likelihood          486.9123  
 Akaike Info. Criterion             483.9123   Schwarz Bayesian Criterion    478.8083  
 DW-statistic                                2.2109                                           
*********************************************************************** 
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13/05/04 Μυτιληναίος, ανακοίνωση εξαγοράς της Ηellenic Copper Mines Ltd 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 24 iterations                          
************************************************************************ 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
************************************************************************ 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.7212                 .10969                15.6908[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                   .52916   R-Bar-Squared                           .52486  
 S.E. of Regression                     .017787   F-stat.    F(  2, 219)      123.0611[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000599   S.D. of Dependent Variable     .025805  
 Residual Sum of Squares          .069290   Equation Log-likelihood         580.2442  
 Akaike Info. Criterion             577.2442   Schwarz Bayesian Criterion    572.1401  
 DW-statistic                                1.7634                                           
************************************************************************ 
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02/11/05 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου ΑΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Ilknak 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 36 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         .76001                   .13261                   5.7311[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .089906   R-Bar-Squared                          .081595  
 S.E. of Regression                     .020026   F-stat.    F(  2, 219)         10.8173[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0024683   S.D. of Dependent Variable      .020896  
 Residual Sum of Squares          .087826   Equation Log-likelihood          573.0119  
 Akaike Info. Criterion             570.0119   Schwarz Bayesian Criterion    564.9079  
 DW-statistic                                1.7708                                           
*********************************************************************** 
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25/05/05 Νότος, ανακοίνωση εξαγοράς της Gant 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 24 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                      
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .98965              .14107                    7.0153[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                     .18262   R-Bar-Squared                             .17516  
 S.E. of Regression                       .019258   F-stat.    F(  2, 219)           24.4652[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,0000287   S.D. of Dependent Variable       .021204  
 Residual Sum of Squares            .081219   Equation Log-likelihood          565.1207  
 Akaike Info. Criterion               562.1207   Schwarz Bayesian Criterion    557.0167  
 DW-statistic                                  1.9241                                           
********************************************************************** 
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29/07/03 Ντρούκφαρµπεν, ανακοίνωση εξαγοράς της Michael Huber Bulgaria 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                              1.8108             .13253                  13.6637[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .46566   R-Bar-Squared                            .46078  
 S.E. of Regression                     .025162   F-stat.    F(  2, 219)          95.4253[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000592   S.D. of Dependent Variable       .034266  
 Residual Sum of Squares            .13865   Equation Log-likelihood          501.4062  
 Akaike Info. Criterion             498.4062   Schwarz Bayesian Criterion    493.3021  
 DW-statistic                                1.9026                                           
*********************************************************************** 
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29/07/03 Ντρούκφαρµπεν, ανακοίνωση εξαγοράς της DF COM Romania SRL 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                              1.8108             .13253                  13.6637[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .46566   R-Bar-Squared                            .46078  
 S.E. of Regression                     .025162   F-stat.    F(  2, 219)          95.4253[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000592   S.D. of Dependent Variable       .034266  
 Residual Sum of Squares            .13865   Equation Log-likelihood          501.4062  
 Akaike Info. Criterion             498.4062   Schwarz Bayesian Criterion    493.3021  
 DW-statistic                                1.9026                                           
*********************************************************************** 
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06/10/03 ΟΠΑΠ, ανακοίνωση εξαγοράς της Glory Leisure Holdings 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 41 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 217 observations used for estimation from    1 to  217                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .49366            .065023                    7.5921[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .19779   R-Bar-Squared                             .19030  
 S.E. of Regression                     .012323   F-stat.    F(  2, 214)          26.3822[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000189   S.D. of Dependent Variable       .013695  
 Residual Sum of Squares          .032496   Equation Log-likelihood          647.1781  
 Akaike Info. Criterion             644.1781   Schwarz Bayesian Criterion    639.1083  
 DW-statistic                                1.9366                                           
*********************************************************************** 

log
2

tσ =  -8,8263+0,01969 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,27945 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.   (0,1072) (0,0944)    (0,1305) 

 

 
 
 
 

06/10/03 ΟΠΑΠ, ανακοίνωση εξαγοράς της Glory Technology 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 41 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 217 observations used for estimation from    1 to  217                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             .49366              .065023                  7.5921[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .19779   R-Bar-Squared                             .19030  
 S.E. of Regression                     .012323   F-stat.    F(  2, 214)          26.3822[.000]  
 Mean of Dependent Variable  0,000189   S.D. of Dependent Variable       .013695  
 Residual Sum of Squares          .032496   Equation Log-likelihood          647.1781  
 Akaike Info. Criterion             644.1781   Schwarz Bayesian Criterion    639.1083  
 DW-statistic                                1.9366                                           
*********************************************************************** 
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31/01/03 ΟΤΕ, ανακοίνωση εξαγοράς της Rom Telecom 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 27 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                              1.2432               .069573              17.8689[.000]  
************************************************************************ 
 R-Squared                                      .54765   R-Bar-Squared                            .54351  
 S.E. of Regression                        .012099   F-stat.    F(  2, 219)        132.5670[.000]  
 Mean of Dependent Variable  -0.0017156   S.D. of Dependent Variable      .017907  
 Residual Sum of Squares             .032058   Equation Log-likelihood          668.3450  
 Akaike Info. Criterion                665.3450   Schwarz Bayesian Criterion    660.2410  
 DW-statistic                                   1.7807                                           
************************************************************************ 
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26/02/03 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Tirana Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .94783              .054242                 17.4740[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                      .56613   R-Bar-Squared                             .56217  
 S.E. of Regression                      .0093928   F-stat.    F(  2, 219)        142.8822[.000]  
 Mean of Dependent Variable  -0.0011601   S.D. of Dependent Variable      .014195  
 Residual Sum of Squares             .019321   Equation Log-likelihood          720.8938  
 Akaike Info. Criterion                717.8938   Schwarz Bayesian Criterion    712.7898  
 DW-statistic                                   1.9124                                           
*********************************************************************** 
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23/06/03 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της ΕΤΒΑ 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 25 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             1.0749            .055505                  19,3649[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                     .58615   R-Bar-Squared                             .58237  
 S.E. of Regression                       .011340   F-stat.    F(  2, 219)      155.0872[0,000]  
 Mean of Dependent Variable      .000236   S.D. of Dependent Variable     0.017548  
 Residual Sum of Squares            .028163   Equation Log-likelihood          686.3698  
 Akaike Info. Criterion               683.3698   Schwarz Bayesian Criterion    678.2658  
 DW-statistic                                   2.0472                                           
*********************************************************************** 
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15/11/99 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Pater Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                                  1.0345            .069402            14.9057[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .50842   R-Bar-Squared                             .50393  
 S.E. of Regression                   .025006   F-stat.    F(  2, 219)         113.2513[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .000993   S.D. of Dependent Variable       .035504  
 Residual Sum of Squares          .13694   Equation Log-likelihood          507.2709  
 Akaike Info. Criterion           504.2709   Schwarz Bayesian Criterion    499.1669  
 DW-statistic                              1.6280                                           
*********************************************************************** 
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24/12/01 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση συγχώνευσης µε την ING/ΝΝ Ελλάδος 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 20 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .93743                   .023744            39.4815[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                    .68092   R-Bar-Squared                            .67800  
 S.E. of Regression                      .011683   F-stat.    F(  2, 219)        233.6723[.000]  
 Mean of Dependent Variable  -.0022577   S.D. of Dependent Variable      .020588  
 Residual Sum of Squares           .029891   Equation Log-likelihood          672.5423  
 Akaike Info. Criterion              669.5423   Schwarz Bayesian Criterion    664.4382  
 DW-statistic                                 1.6022                                           
*********************************************************************** 
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25/01/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Eurobank AD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 32 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                                1.0810            .076507               14.1299[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .39859   R-Bar-Squared                            .39310  
 S.E. of Regression                     .011329   F-stat.    F(  2, 219)          72.5728[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0022198   S.D. of Dependent Variable       .014542  
 Residual Sum of Squares          .028108   Equation Log-likelihood          691.6700  
 Akaike Info. Criterion             688.6700   Schwarz Bayesian Criterion    683.5660  
 DW-statistic                                1.7425                                           
************************************************************************ 
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18/02/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Atlas Banka 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 29 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                               1.1886            .077688               15.2999[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                    .43804   R-Bar-Squared                            .43291  
 S.E. of Regression                      .011272   F-stat.    F(  2, 219)         85.3545[.000]  
 Mean of Dependent Variable   .0021186   S.D. of Dependent Variable      .014969  
 Residual Sum of Squares           .027826   Equation Log-likelihood          691.9452  
 Akaike Info. Criterion              688.9452   Schwarz Bayesian Criterion    683.8412  
 DW-statistic                                 1.8068                                           
********************************************************************** 
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02/06/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Egyptian Commercial Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 47 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
X2                           1.3201                .087033                15.1673[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .49522   R-Bar-Squared                             .49061  
 S.E. of Regression                     .011993   F-stat.    F(  2, 219)        107.4269[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0023595   S.D. of Dependent Variable      .016804  
 Residual Sum of Squares          .031499   Equation Log-likelihood          670.5425  
 Akaike Info. Criterion             667.5425   Schwarz Bayesian Criterion    662.4385  
 DW-statistic                                1.8429                                           
*********************************************************************** 
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24/08/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση αύξησης κεφαλαίου µέσω εξαγοράς της 
Egyptian Commercial Bank 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 37 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.3471               .083096                16.2111[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .53160   R-Bar-Squared                            .52732  
 S.E. of Regression                     .011560   F-stat.    F(  2, 219)        124.2730[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0023123   S.D. of Dependent Variable      .016814  
 Residual Sum of Squares          .029265   Equation Log-likelihood          676.8050  
 Akaike Info. Criterion             673.8050   Schwarz Bayesian Criterion    668.7009  
 DW-statistic                                1.8395                                           
*********************************************************************** 
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29/12/05 Πειραιώς τράπεζα, ανακοίνωση εξαγοράς της Cypriot Euroinvestments 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.2640               .077433                 16.3240[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .56743   R-Bar-Squared                            .56348  
 S.E. of Regression                   .0092481   F-stat.    F(  2, 219)       143.6385[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0011954   S.D. of Dependent Variable      .013997  
 Residual Sum of Squares          .018730   Equation Log-likelihood          723.7351  
 Akaike Info. Criterion             720.7351   Schwarz Bayesian Criterion    715.6311  
 DW-statistic                                1.8996                                           
*********************************************************************** 
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20/03/03 Προµότα, ανακοίνωση εξαγοράς της BITEX Bulgarian Information 
Technologies 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 74 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .87338              .087736                   9.9546[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .19548   R-Bar-Squared                             .18813  
 S.E. of Regression                   .020946   F-stat.    F(  2, 219)          26.6057[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.000825   S.D. of Dependent Variable      .023247  
 Residual Sum of Squares        .096084   Equation Log-likelihood          569.0802  
 Akaike Info. Criterion          566.0802   Schwarz Bayesian Criterion     560.9762  
 DW-statistic                             2.5939                                           
********************************************************************** 
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22/12/2003, Πλαστικά Θράκης, ανακοίνωση εξαγοράς της Ipoma AD 
Dependent Variable: P 
Method: ML - ARCH (Marquardt) 
Sample: 1 222 
Included observations: 222 
Failure to improve Likelihood after 19 iterations 
Variance backcast: ON 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.005384 0.005523 0.974773 0.3297 
M 2.261607 0.302715 7.471074 0.0000 

        Variance Equation 

C -3.918768 0.775631 -5.052365 0.0000 
|RES|/SQR[GARCH](1) -2.003344 0.472911 -4.236197 0.0000 
RES/SQR[GARCH](1) 1.848362 0.492815 3.750623 0.0002 

EGARCH(1) 0.026259 0.153349 0.171241 0.8640 

R-squared 0.051581     Mean dependent var 0.010408 
Adjusted R-squared 0.029627     S.D. dependent var 0.151696 
S.E. of regression 0.149432     Akaike info criterion -1.439491 
Sum squared resid 4.823247     Schwarz criterion -1.347527 
Log likelihood 165.7835     F-statistic 2.349499 
Durbin-Watson stat 2.017302     Prob(F-statistic) 0.042023 
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23/12/03 Σαράντης ή FEEDUS, ανακοίνωση εξαγοράς της Pack Plast International 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 204 observations used for estimation from  1 to  204                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                         1.4862                 .21826                     6.8092[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                   .15696   R-Bar-Squared                           .14857  
 S.E. of Regression                     .041241   F-stat.    F(  2, 201)         18.7110[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0093986   S.D. of Dependent Variable      .044695  
 Residual Sum of Squares            .34187   Equation Log-likelihood          366.0273  
 Akaike Info. Criterion             363.0273   Schwarz Bayesian Criterion    358.0501  
 DW-statistic                                1.7480                                           
*********************************************************************** 
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10/05/01 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 26 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                             1.2142             .071075                 17.0829[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .54903   R-Bar-Squared                            .54491  
 S.E. of Regression                     .020659   F-stat.    F(  2, 219)       133.3088[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0025645   S.D. of Dependent Variable      .030624  
 Residual Sum of Squares          .093470   Equation Log-likelihood          546.3506  
 Akaike Info. Criterion             543.3506   Schwarz Bayesian Criterion    538.2466  
 DW-statistic                                1.9578                                           
*********************************************************************** 
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25/02/04 ΣΙ∆ΕΝΟΡ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Stomana Industry AD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 38 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .85775               .088619                  9.6791[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                .32001   R-Bar-Squared                            .31380  
 S.E. of Regression                  .014917   F-stat.    F(  2, 219)         51.5308[.000]  
 Mean of Dependent Variable -000202   S.D. of Dependent Variable     .018008  
 Residual Sum of Squares       .048733   Equation Log-likelihood         620.0170  
 Akaike Info. Criterion         617.0170   Schwarz Bayesian Criterion    611.9130  
 DW-statistic                            1.7220                                           
********************************************************************** 
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30/06/04 Σφακιανάκης ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της ΜIRKAT LTD 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 36 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .26453                .14339                  1.8449[.066]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                 .025581   R-Bar-Squared                          .016682  
 S.E. of Regression                     .023420   F-stat.    F(  2, 219)           2.8747[.059]  
 Mean of Dependent Variable -.0010365   S.D. of Dependent Variable     .023617  
 Residual Sum of Squares            .12012   Equation Log-likelihood         528.3955  
 Akaike Info. Criterion            525.3955   Schwarz Bayesian Criterion    520.2915  
 DW-statistic                               2.4662                                           
********************************************************************** 
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10/11/04 Σφακιανάκης ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alpan Electroline Ltd 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution  converged after 23 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .34188                .13011                   2.6277[.009]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                               .026438   R-Bar-Squared                         .017547  
 S.E. of Regression                   .020524   F-stat.    F(  2, 219)          2.9735[.053]  
 Mean of Dependent Variable  .000434   S.D. of Dependent Variable     .020707  
 Residual Sum of Squares        .092255   Equation Log-likelihood         555.3615  
 Akaike Info. Criterion          552.3615   Schwarz Bayesian Criterion    547.2575  
 DW-statistic                             2.3300                                           
*********************************************************************** 
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28/12/01 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Kosjeric 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 21 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .67174              .059809                 11.2314[.000]  
*********************************************************************** 
 R-Squared                                 .37903   R-Bar-Squared                             .37336  
 S.E. of Regression                   .015367   F-stat.    F(  2, 219)          66.8383[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.000146   S.D. of Dependent Variable      .019413  
 Residual Sum of Squares        .051719   Equation Log-likelihood          610.7896  
 Akaike Info. Criterion           607.7896   Schwarz Bayesian Criterion    602.6856  
 DW-statistic                              2.0585                                           
*********************************************************************** 
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05/07/02 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Alexandrian Portland Cement 
Co 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 37 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .60962             .066433                    9.1765[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                .27447   R-Bar-Squared                            .26785  
 S.E. of Regression                  .013581   F-stat.    F(  2, 219)         41.4251[.000]  
 Mean of Dependent Variable .000421   S.D. of Dependent Variable      .015872  
 Residual Sum of Squares       .040392   Equation Log-likelihood          638.2915  
 Akaike Info. Criterion          635.2915   Schwarz Bayesian Criterion    630.1875  
 DW-statistic                            2.1849                                           
********************************************************************** 
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01/12/03 ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωση εξαγοράς ποσοστού της Usije Cementarnica 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 24 iterations                          
*********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
*********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            .45498               .073723                  6.1715[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                 .16726   R-Bar-Squared                            .15966  
 S.E. of Regression                   .012918   F-stat.    F(  2, 219)         21.9940[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.000813   S.D. of Dependent Variable      .014092  
 Residual Sum of Squares         .036544  Equation Log-likelihood          649.9468  
 Akaike Info. Criterion           646.9468   Schwarz Bayesian Criterion    641.8428  
 DW-statistic                              2.1701                                           
********************************************************************** 
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17/07/01 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 28 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                            1.0336               .071542                14.4469[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .49613   R-Bar-Squared                            .49153  
 S.E. of Regression                     .018950   F-stat.    F(  2, 219)       107.8187[.000]  
 Mean of Dependent Variable -.0019672   S.D. of Dependent Variable      .026575  
 Residual Sum of Squares          .078641   Equation Log-likelihood          566.9613  
 Akaike Info. Criterion             563.9613   Schwarz Bayesian Criterion    558.8573  
 DW-statistic                                1.8912                                           
************************************************************************ 

log
2

tσ =  -7,9598+0,04402 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,30784 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.   (0,1065) (0,1014)    (0,1936) 

 
 
 

19/12/03 Χαλκόρ, ανακοίνωση εξαγοράς της Sofia Med 
Exponential GARCH(0,1) assuming a normal distribution converged after 34 iterations                          
********************************************************************** 
 Dependent variable is X1                                                       
 222 observations used for estimation from    1 to  222                         
********************************************************************** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  
 X2                           1.4245                .11482                  12.4065[.000]  
********************************************************************** 
 R-Squared                                   .40134   R-Bar-Squared                            .39587  
 S.E. of Regression                     .021294   F-stat.    F(  2, 219)         73.4090[.000]  
 Mean of Dependent Variable  .0017037   S.D. of Dependent Variable      .027396  
 Residual Sum of Squares          .099300   Equation Log-likelihood          541.0311  
 Akaike Info. Criterion             538.0311   Schwarz Bayesian Criterion    532.9271  
DW-statistic                  1.7455                                           
********************************************************************** 

log
2

tσ =  -7,7264+0,13601 
5,0

1

1

−

−

t

t

σ
ε

 +0,16654 









−

−

− µ
σ
ε

5,0

1

1

t

t  

a.s.e.    (0,1018) (0,0905)    (0,1344) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 424 

                                              ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Agrawal A., Jaffe Jeffrey F., Mandelker G. N. (1992) The post-merger 

performance of acquiring firms: a re-examination of an anomaly. The 

Journal of Finance, 47 (4), p.1605-1621. 

2. Aiginger K., Tichy G. (1991) Small firms and the merger mania. Small 

Business Economics, (3), p. 83-101. 

3. Akason B. D., Keppler J. P. (1993) Business reviews for acquirers that want 

to know it all. Mergers and Acquisitions July-August. 

4. Amburgey T. L, Miner Anne S. (1992) Strategic momentum: the effects of 

repetitive, positional, and contextual momentum on merger activity. 

Strategic Management Journal, 13 (5), p. 335-348. 

5. Andrade Gregor, Stafford Erik (2004) Investigating the economic role of 

mergers. Journal of Corporate Finance, (10), p. 1-36. 

6. Anonymous (2004) Europe’s coming merger boom. The Economist 

7. Anonymous (2005) Europe: East, west and the gap between: east European 

economies. The Economist, 377 (8454), p. 45. 

8. Anonymous (2006) Finance and economics: lynx economies: central 

European competitiveness. The Economist, 379 (8473), p. 84. 

9. Anonymous (2006) Albania: economic background. EIU ViewsWire, New 

York, January, p. n/a. 

10. Anonymous (2006), World economy: FDI’s global recovery. EIU 

ViewsWire, March 14, p. n/a. 

11. Baillie Richard T., Chung Ching-Fan, Tieslau Margie A. (1996) Analysing 

inflation by the fractionally integrated ARFIMA-GARCH model. Journal 

of Applied Econometrics, 11 (1), p. 23-40. 

12. Balazs Egert, Backe Peter, Zumer Tina (2005) Credit growth in Central and 

Eastern Europe: emerging from financial repression to new (over)shooting 

stars?. Working Paper Series, European Central Bank. 

13. Banerjee Ajeyo, Eckard E. Woodrow (1998) Are mega mergers 

anticompetitive? Evidence from the first great merger wave. The RAND 

Journal of Economics, 29 (4), p. 803-827. 



 

 425 

14. Barkoulas John, Baum Christopher, Chakraborty Atreya (1999) Waves and 

persistence in merger and acquisition activity. Economics Letters, 70, p. 

237-243. 

15. Beaverstock J.V., Taylor P.J. (1999) A roster of world cities. Cities, 16 (6), 

p. 445-458. 

16. Berglof Erik, Burkart Mike (2003) European Takeover Regulation. 

Economic Policy, April, p. 171-213. 

17. Berkovitch Elazar, Narayanan M.P. (1993) Motives for takeovers: an 

empirical investigation. The Journal of Financial and Quantitative 

Analysis, 28 (3), p.347-362. 

18. Bernard Black S. (2000) The first international merger wave (and the fifth 

and last US wave). Working paper No. 199 at the University of Miami Law 

Review, p. 799-818. 

19. Binder J.John (1998) The Event Study Methodology since 1969. Review of 

Quantitative Finance and Accounting, (11), p.111-137. 

20. Blass Tom (2006) Central & Eastern Europe: Bulgaria – hurdles still to 

jump on the truck into Europe – Bulgaria’s foreign-owned banks are 

attempting to speed up the transition to EU accession, bringing a huge 

growth in retail banking. But there are still problems to resolve. The 

Banker, July 1, p.1-4. 

21. Bosman J., Smidt M. (1992) The geographical formation of international 

management centres in Europe. Urban Studies, 30(6), p. 967-980. 

22. Broaddus Alfred Jr. J. (1998) The bank merger wave: causes and 

consequences. Economic Quarterly – Federal Reserve Bank of Richmond, 

84 (3), p.1-11. 

23. Brooks Chris (2002) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge 

University Press, UK. 

24. Brown David T., Ryngaert Michael D. (1991) The mode of acquisition in 

takeovers: taxes and asymmetric information. The Journal of Finance, 46 

(2), p. 653-669. 

25. Brown Stephen J., Barry Christopher B. (1984) Anomalies in security 

returns and the specification of the market model. The Journal of Finance, 

44 (3), p. 807-815. 



 

 426 

26. Brown S. J., Warner J. B. (1984) Using daily stock returns: the case of 

event studies. Journal of Financial Economics, 14, p.3-31. 

27. Brush T. H. (1996) Predicted change in operational synergy and post-

acquisition performance of acquired businesses. Strategic Management 

Journal, 17, p. 1-24. 

28. Buchanan R.T. (2001) Merger waves in British unionism. Industrial 

Relations Journal, 5 (2), p. 37-44. 

29. Cabral I. (2002) A herding approach to merger waves. European University 

Institute, 26, p.1-47. 

30. Campa H. M., Hernando I. (2002) Value creation in European M&As. 

Centro Internacional de Investigacion Financiera, Research Paper No. 

471. 

31. Capron L., Pistre N. (2000) When do acquirers get abnormal returns?. 

Strategic Management Journal, 23, p. 781-794. 

32. Capron L. (1999) The long-term performance of horizontal acquisitions. 

Strategic Management Journal, 20 (11), p. 987-1018. 

33. Carow K., Heron R., Saxton T. (2001) Do early birds get the returns? an 

empirical investigation of early-mover advantages in acquisitions’, 

Strategic Management Journal, 25, p. 563-585. 

34. Caruso A., Palmucci F. (2004) Measuring value creation in bank mergers 

and acquisitions. European Financial Management & Marketing 

Association 2006, Madrid. 

35. Central & Eastern European Mergers & acquisitions Survey 2003, 

PriceWaterhouseCoopers. 

36. Central & Eastern European Mergers & acquisitions Survey 2004,    

PriceWaterhouseCoopers. 

37. Conn R. L. (1974) Price/Earnings differential as a pure conglomerate 

merger motive, 1954-1969. The Journal of Finance, 29 (5), p. 1588. 

38. Cornett M. M. McNutt  J. J., Tehranian H. (2006) Performance changes 

around bank mergers: revenue enhancements versus cost reductions. The 

Journal of Money, Credit and Banking, 38 (4), p. 1013-1050. 

39. Das T.K., Sheng-Teng B. (2000) Instabilities of strategic alliances: an 

internal tensions perspective. Organization Science, 11 (1), p. 77-101. 



 

 427 

40. Datta D. K., Pinches G. E., Narayanan V.K. (1992) Factors influencing 

wealth creation from mergers and acquisitions: a meta-analysis. Strategic 

Management Journal, 13 (1), p. 67-84. 

41. Davison L. M. (2004) EU merger control and the compatibility test: a 

review of recent developments. Liverpool Law Review, 25, 195-220. 

42. Deneffe D., Wakker P. (1996) Mergers, strategic investments and antitrust 

policy. Managerial and Decision Economics, 17 (3), p. 231-240. 

43. Denstadli J. M., Lines R., Gronhaug K. (2005) First mover advantages in 

the discount grocery industry. European Journal of Marketing, 39(7/8), p. 

872-884. 

44. DeYoung R., Berger A. N., Udell G. F. (2001) Efficiency barriers to the 

consolidation of the European financial services industry. European 

Financial Management, 7(1), p. 117-130. 

45. Eckbo E. B., Langohr H. (1989) Information disclosure, method of 

payment, and takeover premiums, public and private tender offers in 

France. Journal of Financial Economics, 24, p. 363-403. 

46. Edward A. (1995) Chain growth and merger waves: a macroeconomic 

historical perspective on press consolidation. Journalism and Mass 

Communication Quarterly, 72(2), p.376-386. 

47. Enders Walter (2004) Applied Econometric Time Series, Hamilton printing, 

2nd edition. 

48. Fabozzi F. J., Ferri M. G., Fabozzi D. T. & Tucker J. (1988) A note on 

unsuccessful tender offers and stockholder returns. The Journal of Finance, 

43(5), p. 1275-1283. 

49. Faccio M., Masulis, Ronald W. (2005) The choice of payment method in 

European mergers and acquisitions. Journal of Finance, LX(3), p. 1345-

1388. 

50. Fama E., French K. R. (1993) Common risk factors in the returns of stocks 

and bonds. Journal of Financial Economics, 33 (1), p. 3-56. 

51. Fama E., French Kenneth R. (1992) The cross-section of expected stock 

returns. Journal of Finance, 42 (2), p. 427-465. 

52. Fan J. P. H., Goyal V. K.  (2006) On the patterns and wealth effects of 

vertical mergers. The Journal of Business,  79 (2), p. 877-902. 



 

 428 

53. Fauli-Oller R. (2000) Takeover waves. University of Alicante, Spain, 9(2), 

p. 189-210. 

54. Fishman Μ. J. (1989) Preemptive bidding and the role of medium of 

exchange in acquisitions. The Journal of Finance, 44(1), p. 41-57. 

55. Frynas J. G., Beck M. P., Mellahi K. (2000) Maintaining corporate 

dominance after decolonization: the ‘first mover advantage’ of Shell–BP in 

Nigeria. Review of African Political Economy, 27(85), p. 407-425. 

56. Fullerton L. R. (1995) Challenges of the current merger wave. Business 

Development Associates Antitrust Conference, οµιλία στο εν λόγω 

συνέδριο.  

57. Garcia J. B., Torre-Enciso I. M. (1995) Mergers and acquisitions in the 

European Union frame. International Advances in Economic Research, 

1(4), p. 339-349. 

58. Garrick H. (1994) The downward turn of M&A in Europe. Mergers and 

Acquisitions, 28(6), p.20-27. 

59. Gartner D., Halbheer D. (2006) Are there waves in merger activity after 

all?. Working paper at the Socioeconomic Institute, University of Zurich, p. 

39. 

60. Ghosn C. (2004) The Leadership challenge of mergers and acquisitions. 

INSEAD Quarterly, 24(5), p. 3-6. 

61. Giraitis L., Liepus R., Robinson P. M., Surgailis D. (2004) LARCH, 

leverage, and long memory. Journal of Financial Econometrics, 2(2), p. 

177-210. 

62. Goble D. L., White L. J. (1993) Catch a wave: the time series behavior of 

mergers. The Review of Economics and Statistics, 75 (3), p. 493-499. 

63. Goldberg S. R., Godwin J. H. (2001) Your merger: will it really add value?. 

The Journal of Corporate Accounting and Finance, January/February, p. 

27-35. 

64. Green M. B., Meyer S. P. (1997) International acquisitions: host and home 

country explanatory characteristics. Geografiska Annaler, Series B., Human 

Geography, 79(2), p. 97-111.     

65. Grotenhuis F. D.J., Weggeman M. P. (2002) Knowledge management in 

international mergers. Knowledge and Process Management, 9(2), p. 83-89. 



 

 429 

66. Gugler K., Mueller D. C., Yortoglu B. B. (2003) Τhe determinants of 

merger waves. University of Vienna, Working paper 8861. 

67. Gujarati N. D. (2003) Basic Econometrics. McGraw Hill Company 

68. Gupta A., LeCompte R. L.B., Misra L. (1997) Acquisitions of solvent 

thrifts: wealth effects and managerial motivations. Journal of Banking and 

Finance, 21 p. 1431-1450. 

69. Hackner J. (2003) Vertical integration and competition policy. Journal of 

Regulatory Economics, 24 (2), p. 213-222. 

70. Harwood I., Ashleigh M. (2005) The impact of trust and confidentiality on     

strategic organizational change programmes: a case study of post-

acquisition integration. Strategic Change, 14, p. 63-75. 

71. Head K., Ries J. (1997) Ιnternational mergers and welfare under 

decentralized competition policy. The Canadian Journal of Economics, 

30(4b), p. 1104-1123. 

72. Hennart Jean–Francois, Reddy S. B. (2000) Digestibility and asymmetric 

information in the choice between acquisitions and joint ventures: where’s 

the beef?. Strategic Management Journal, 21, p. 191-193. 

73. Hubbell R. C. (1993) The widening loop: selling a 1990s deal to varied 

publics. Mergers and Acquisitions, September/Oktober. 

74. Houston Joel F., Ryngaert Michael D. (1997)  Equity Issuance and Adverse 

Selection: A Direct Test Using Conditional Stock Offers.  The Journal of 

Finance, 52 (1), p. 197-219. 

75. Kleinert J., Klodt H. (2002) Causes and consequences of merger waves. 

Kiel Institute of World Economics, Working paper No. 1092. 

76. Knapp W. (1990) Event analysis of air carrier mergers and acquisitions. The 

Review of Economics and Statistics, 72(4), p. 703-707. 

77. Koenig T. L. (1993) Avenues to value in the purchase of troubled 

companies. Mergers and Acquisitions, November/December. 

78. Kropf M. R., Robinson D. T., Viswanathan S. (2005) Valuation waves and 

merger activity: the empirical evidence. Journal of Financial Economics, 

77, p. 561-603. 



 

 430 

79. Larsson R., Finkelstein S. (1999) Integrating strategic, organisational, and 

human resource perspectives on mergers and acquisitions: a case survey of 

synergy realisation. Organisation Science, 10 (1), p. 1-26. 

80. Leeth J., Borg R. (2000) The impact of takeovers on shareholder wealth 

during the 1920s merger wave. Journal of Financial and Quantitative 

Analysis, 35(2), p. 217-238. 

81. Leeth J. D., Borg J.R. (1994) The impact of mergers on acquiring firm 

shareholder wealth: the 1905-1930 experience. Empirica, 21, p. 221-244. 

82. Lieberman M. B., Montgomery D. B. (1988) First-mover advantages. 

Strategic Management Journal, 9, p. 41-58. 

83. Lieberman M. B., Montgomery D. B. (1998) First-mover (dis)advantages: 

retrospective and link with the resource-based view. Strategic Management 

Journal, 19, p. 1111-1125. 

84. Linn S. C., Zhu Z. (1997) Aggregate merger activity: new evidence on the 

wave hypothesis. Southern Economic Journal, 64 (1), p. 130-146. 

85. Lubatkin M. (1983) Mergers and the performance of the acquiring firm. The 

Academy of Management Review, 8(2), p. 218-225. 

86. Lubatkin M., O’Neill H. M. (1987) Μerger Strategies and capital market 

risk. The Academy of Management Journal, 30(4), p. 665-684. 

87. Luo Y., Peng M. W. (1998) First mover advantages in investing in 

transitional economies. International Business Review, 40(2), p. 141-164. 

88. Luo Y. (2005) Do Insiders learn from outsiders? Evidence from mergers 

and acquisitions. The Journal of Finance, LX(4), p. 1951-1982. 

89. Lyons B. R. (2004) Reform of European Merger Policy. Review of 

International Economics, 12(2), p. 246-261. 

90. Makadok R. (1998) Can first-mover and early-mover advantages be 

sustained in an industry with low barriers to entry/imitation?. Strategic 

Management Journal, 19(7), p. 683-696. 

91. Mandelker G. (1974) Risk and return: the case of merging firms. Journal of 

Financial Economics, 1, p. 303-335. 

92. Mankiw N. G. (1990) A quick refresher course in macroeconomics. Journal 

of Economic Literature, 28 (4), p. 1645-1660. 



 

 431 

93. Matsusaka J. G. (1993), ‘Takeover motives during the conglomerate merger 

wave’, The RAND Journal of Economics, 24(3), p. 357-379. 

94. Matsushima N. (2001) Horizontal mergers and merger waves in a location 

model. Australian Economic Papers, 40 (3), p. 263-286. 

95. Mazzolini R. (1975) Creating Europe’s multinationals: the international 

merger route. The Journal of Business, 48(1), p. 39-51. 

96. McDonald B. (1983) Estimating market model betas: a comparison of 

random coefficient methods and their ability to correctly identify random 

variation. Management Science, 31(11), p. 1403-1408. 

97. Melicher R. W., Ledolter J., D’Antonio L. J. (1983) A time series analysis 

of aggregate merger activity. The Review of Economics and Statistics, 

65(3), p. 423-430. 

98. Mueller D. C., Sirower M. L. (2003) The causes of mergers: tests based on 

the gains to acquiring firms’ shareholders and the size of premia. 

Managerial & Decision Economics, 24, p. 373-391. 

99. Murthi B.P.S., Srinivasan K., Kalyanaram G. (1996) Controlling for 

observed and unobserved managerial skills in determining first-mover 

market share advantages. Journal of Marketing Research, 33(3), p. 329-

336. 

100. Nehrt C. (1998) Maintainability of first mover advantages when 

environmental regulations differ between countries. The Academy of 

Management Review, 23(1), p. 77-97. 

101. Oosting S., Renneboog L., Martynova M. (2006) The long term operating 

performance of European mergers and acquisitions. Center for Economic 

Research, Discussion paper No. 111. 

102. Park K. (2003) The metamorphosis motive for major US mergers, 1993-

2000. M.I.T., Academy of Management Best Conference Paper, OMT M:2. 

103. Parker R. G., Balto D. A. (1999) The merger wave: trends in merger 

enforcement and litigation. The Business Lawyer, 55(351). 

104. Pickering J. F. (1978) The abandonment of major mergers in the U.K. 

1965-75. The Journal of Industrial Economics, 27 (2), p. 123-131. 

105. Piper T. R., Weiss S. J. (1974) The Profitability of multibank holding 

company acquisitions. The Journal of Finance, 29(1), p. 163-174. 



 

 432 

106. Poon Ser-Huang, Granger C. W. J. (2003) Forecasting volatility in financial 

markets: a review. Journal of Economic Literature, 41(2), p. 478-539. 

107. Pose Andres R., Zademach Hans-Martin (2003) Rising metropolis: the 

geography of mergers and acquisitions in Germany. Urban Studies, 40(10), 

p. 1895-1923. 

108. Racanelli Vito J. (2005) Eastern Europe’s stars dim. Barron’s, 85(46), p.6. 

109. Rahman Z., Bhattacharyya S. K. (2003) Sources of first mover advantages 

in emerging markets – an Indian perspective. European Business Review, 

15(6), p. 361-371. 

110. Resende M. (1999) Wave behaviour of mergers and acquisitions in the UK: 

a sectoral study. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61 (1), p. 85-

94. 

111. Robinson W. T., Fornell C., Sullivan M. (1992) Are market pioneers 

intrinsically stronger than later entrants?. Strategic Management Journal, 

13(8), p. 609-624. 

112. Schmid F. A., Mark W. (2002) Mergers and Acquisitions in Germany. 

Federal Reserve Bank of St. Louis, Working paper 2002-027A. 

113. Servaes H. (1991) Tobin’s Q and the gains from takeovers. The Journal of 

Finance, 46(1), p. 409-419.  

114. Seth A., Song K. P., Pettit R. R. (2002) Value creation and destruction in 

cross-border acquisitions: an empirical analysis of foreign acquisitions of 

US firms. Strategic Management Journal, 23 (10), p. 921-940. 

115. Seyhun N. H. (1990) Do bidder managers knowingly pay too much for 

target firms?. The Journal of Business, 63(4), p. 439-464. 

116. Shleifer A., Vishny R. W. (1988) Value maximisation and the acquisition 

process. The Journal of Economic Perspectives, 2(1), p. 7-20. 

117. Shughart W. F., Tollison R. D. (1984) The random character of merger 

activity. The RAND Journal of Economics, 15(4), p. 500-509. 

118. Slovin M. B., Sushka M. E. (1998) The economics of parent-subsidiary 

mergers: an empirical analysis. Journal of Financial Economics, 49 (2), p. 

255-279. 



 

 433 

119. Song M. H., Walkling R. A. (2000) Abnormal returns to rivals of 

acquisition targets: a test of the ‘acquisition probability hypothesis’. 

Journal of Financial Economics, 55, p. 143-171. 

120. Sprecher C. R. (1971) A note on financing mergers with convertible 

preferred stock. The Journal of Finance, 26 (3), p. 683-685. 

121. Stapleton R.C., Subrahmanyam M.G. (1983) The Market Μodel and 

Capital Asset Pricing Τheory: a note. The Journal of Finance, 38 (5), p. 

1637-1642. 

122. Torre-Enciso I. M., Bilbao-Garcia J. (1996) Mergers and acquisitions trends 

in Europe. International Advances in Economic Research, 2(3), p. 279-286. 

123. Town R.J. (1992) Merger waves and the structure of mergers and 

acquisitions Time-Series. Journal of Applied Econometrics, 7, p. 83-100. 

124. Toxvaerd F. (2004) Strategic merger waves: a theory of musical chairs. 

Hebrew University of Jerusalem. 

125. Travlos Ν. G. (1987) Corporate takeover bids, methods of payment, and 

bidding firms’ Stock Returns. The Journal of Finance, 42(4), p. 943-963. 

126. Weston J. F. (1983) Corporate Acquisitions: A theory of special cases? A 

review of event studies applied to acquisitions: discussion. The Journal of 

Finance, 38 (2), p. 297-317. 

127. Yantek T., Gartrell D. K. (1988) The political climate and corporate 

mergers: when politics affects economics. The Western Political Quarterly, 

41(2), p. 309-322. 

128. Zanakis Sh., Zopounidis C. (1997) Prediction of Greek company takeovers 

via multivariate analysis of financial ratios. Journal of the Operational 

Research Society, 48, p. 678-687. 

129. Zweig P. L., Forest S. A., Gudridge K. (1995) The case against mergers: 

even in the 90’s, most still fail to deliver. Business Week, 122, No. 3448. 

130. Αγιάκογλου Χ., Μπένος Θ (2001) Εισαγωγή στην Οικονοµετρική ανάλυση 

Τόµος Β. εκδ. Μπένου. 

131. Ανακοίνωση της επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία 

αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθµ. 4064/89 του Συµβουλίου. 



 

 434 

132. Βούλγαρη-Παπαγεωργίου Ευµ. (2002) Χρηµατιστήριο Αξιών & 

Χρηµατιστήριο Παραγώγων. εκδ. Σύγχρονη Έκδοση.  

133. Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 802/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 

για την εφαρµογή του κανονισµού του (ΕΚ) αριθµ. 139/2004 του 

Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. 

134. Μπιτζένης Α. (2003) Η δυναµική των βαλκανικών αγορών & η µετάβαση 

των χωρών της ανατολικής Ευρώπης στην οικονοµία της αγοράς, Τόµος Β’, 

εκδ. Σταµούλης. 

135. Τραυλός Ν. (2000) Συγχωνεύσεις και εξαγορές: διεθνείς εµπειρίες και 

ελληνικές προοπτικές. Επιλογή, 28/1/2000. 

136. Τραυλός Ν. (2003) Οικονοµικές επιπτώσεις των οµοιογενών και 

ανοµοιογενών εξαγορών. Επιλογή, 1/2/2003. 

 
 
 
 
 


