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Περίληψη 

 
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών των 

επιχειρήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγοράς σε μια μικρή ανοιχτή 

οικονομία, όπως είναι η Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας στοιχεία της περιόδου 1995 

– 2002, μέσω της εκτίμησης ενός logit υποδείγματος, γίνεται μια προσπάθεια 

για να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων εταιριών αλλά 

και κατά πόσο το υπόδειγμα μπορεί να προβλέψει τις εταιρίες στόχους.  Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν εν μέρει παλαιότερες 

μελέτες που έχουν γίνει για την ελληνική οικονομία από τους Tsagkanos et al. 

(2006, 2008), ενώ επίσης δείχνουν και τη δυσκολία πρόβλεψης των 

εξαγοράσιμων εταιριών χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, 

όπως έχει επισημανθεί και από άλλες μελέτες (Palepu 1986, Barnes 

1999,2000).   
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1. Εισαγωγή 

 

   Το πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών μελετών και ερευνών. Στην πλειοψηφία τους οι μελέτες αυτές 

επικεντρώνονται στην προσπάθεια εκτίμησης οικονομετρικών υποδειγμάτων 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων εταιριών, ενώ άλλες 

ενδιαφέρονται για την πρόβλεψη των εταιριών - στόχων εξαγοράς. Οι 

περισσότερες μελέτες, αναφέρονται σε δεδομένα προερχόμενα από 

αγγλοσαξονικές οικονομίες, όπως αυτή των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Σε αυτές τις οικονομίες, στόχο εξαγοράς αποτελούν οι 

υποτιμημένες από την αγορά επιχειρήσεις, επειδή διοικούνται από μη – 

αποτελεσματικό management. 

   Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων – στόχων σε μια οικονομία σαν την 

ελληνική, η οποία είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία που είναι μέλος της 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Επιπλέον, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να 

συμβάλλει στην έρευνα, καθώς για την Ελλάδα είναι μικρός ο αριθμός των 

μελετών πάνω στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η έρευνα 

βασίζεται σε ένα δείγμα 199 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 49 αποτέλεσαν 

αντικείμενο εξαγοράς την περίοδο 1995 – 2002.  Ο λόγος που χρησιμοποιείται 

ένα σχετικά μικρό δείγμα, είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα στοιχείων για 

τις συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. 

    Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία, βασίζεται στις 

ήδη υπάρχουσες μελέτες που έχουν γίνει τόσο για άλλες χώρες, όσο και για 

την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των 

χαρακτηριστικών των εξαγοράσιμων επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τόσο 

χρηματοοικονομικά στοιχεία για μια πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων, όσο και μη – χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως το μέγεθος 

και η ηλικία των επιχειρήσεων. Επίσης επιχειρείται, με βάση το δείγμα, η 

πρόβλεψη των ελληνικών εξαγοράσιμων επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τα 
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διαθέσιμα στοιχεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, έρχονται σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων μελετών που έχουν γίνει για χώρες όπως 

οι Η.Π.Α. και η Ισπανία, ωστόσο επιβεβαιώνουν εν μέρει προηγούμενες 

μελέτες που έχουν γίνει για την ελληνική οικονομία. 

  Η δομή της διατριβής έχει ως εξής. Στην ενότητα 2, παρουσιάζεται 

συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ 

στην ενότητα 3, παρουσιάζεται ένα δείγμα των πιο σημαντικών μελετών πάνω 

στις συγχωνεύσεις. Στην ενότητα 4 γίνεται η περιγραφή των δεδομένων και 

των ερμηνευτικών μεταβλητών και στην ενότητα 5 παρουσιάζεται το 

οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία. 

Τέλος, στην ενότητα 6 παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

έρευνας, ενώ στην ενότητα 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  

 

 

 

 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

   Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά το θεωρητικό 

υπόβαθρο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι τύποι συγχωνεύσεων, καθώς 

και τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε τέτοιου είδους συμπράξεις.  

   Η υπάρχουσα βιβλιογραφία1 ορίζει τη συγχώνευση (Merger) ως τη 

συνένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, ενώ η εξαγορά (Acquisition) 

αφορά την περίπτωση όπου μια επιχείρηση (Non – Target Firm) αποκτά μετά 

από συμφωνία τον πλήρη έλεγχο ή ένα μέρος του ελέγχου της εταιρίας 

στόχου (Target Firm). Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εξαγοράστρια 

εταιρία κάνει προσφορά για εξαγορά χωρίς να ενημερώσει τη διοίκηση της 

εταιρίας στόχου, οπότε η εξαγορά ονομάζεται εχθρική ή επιθετική (Hostile 

Takeover).  Στην περίπτωση των εχθρικών εξαγορών, η εταιρία στόχος μπορεί 
                                                 
1 Η παρούσα ενότητα βασίζεται σε έρευνα του Νικόλαου Ηρ. Γεωργιάδη με θέμα «Εξαγορές και 
Συγχωνεύσεις: Εταιρική Στρατηγική», Δεκέμβριος 1999 καθώς και στο βιβλίο των Palepu K.G., P. M. 
Healy, V. L. Bernard and Erik Peek “Business Analysis and Valuation IFRS Edition”, Thomson 
Learning  - Chapter  11.  
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να αντιδράσει με διάφορους τρόπους, όπως είναι η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, κυρίως των παλαιότερων μετόχων, η δημιουργία αρνητικού 

κλίματος για τα μεγέθη της επιχείρησης και η συγχώνευση με εταιρία φιλική 

προς το διοικητικό της συμβούλιο.  

   Η βιβλιογραφία επίσης αναφέρει την περίπτωση της εξαγοράς της 

διοίκησης της επιχείρησης (Management Buy Out), όπου οι επιχειρήσεις 

εξαγοράζουν τη διοίκηση μικρότερων εταιριών, με σκοπό την εκμετάλλευση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους και την τεχνογνωσία τους. Επίσης, υπάρχει η 

περίπτωση της κοινοπραξίας μεταξύ επιχειρήσεων (Joint Venture), όπου δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου. Συνήθως τέτοιου είδους επιχειρηματικές ενέργειες ενέχουν υψηλό 

κίνδυνο, και μεγάλη αβεβαιότητα καθώς οι εμπλεκόμενες εταιρίες επιχειρούν 

τη δραστηριοποίηση σε κλάδους διαφορετικούς από αυτούς στους οποίους 

ανήκουν. Τέλος, αναφέρεται η περίπτωση του δανεισμού για εξαγορά 

επιχειρήσεων (Leverage Buy Out), όπου μια επιχείρηση μεγεθύνεται μέσω 

δανεισμού προκειμένου να εξαγοράσει μια άλλη επιχείρηση. Αυτός ο τρόπος 

μεγέθυνσης ενέχει υψηλό κίνδυνο για την επιχείρηση, καθώς οι αριθμοδείκτες 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης αυξάνονται, γεγονός που μπορεί να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για την επιχείρηση.     

   Οι συγχωνεύσεις διακρίνονται σε οριζόντιες, κάθετες, ομόκεντρες και 

δραστικές. Στην οριζόντια συγχώνευση, οι προς συγχώνευση εταιρίες, 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

ανταγωνισμός στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η νέα εταιρία. Οι κάθετες 

συγχωνεύσεις  διακρίνονται σε κάθετες συγχωνεύσεις προς τα εμπρός και 

προς τα πίσω. Με την κάθετη συγχώνευση προς τα εμπρός, οι εταιρίες 

συγχωνεύονται με εμπορικούς συνεργάτες που έχουν ως σκοπό την 

προώθηση του προϊόντος τους, ενώ  στην περίπτωση της κάθετης 

συγχώνευσης προς τα πίσω, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται με προμηθευτές 

πρώτων υλών, απαραίτητων στην παραγωγική διαδικασία. 

   Στην περίπτωση των ομόκεντρων συγχωνεύσεων, η επιχείρηση 

επεκτείνεται σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει, ενώ το 

κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται είναι η παραγωγή 
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διαφοροποιημένων προϊόντων. Τέλος, στην περίπτωση των δραστικών 

συγχωνεύσεων, η επιχείρηση εισέρχεται σε καινούριο κλάδο και απευθύνεται 

σε μια καινούρια αγορά αγαθών.  

   Το κύριο κίνητρο που ωθεί τις επιχειρήσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις 

είναι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share) που είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την αύξηση της τιμής της μετοχής και τη 

δημιουργία κερδών για τους μετόχους. Ένα επιπλέον κίνητρο που οδηγεί τις 

επιχειρήσεις σε εξαγορές είναι τα φορολογικά οφέλη, που προκύπτουν από 

την αλλαγή στην κλίμακα φορολόγησης επί των κερδών. Ένας ακόμη λόγος 

που ωθεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τις επιχειρήσεις είναι αύξηση της 

δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, καθώς ο ισολογισμός που 

προκύπτει μετά τη συγχώνευση αυξάνει το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι 

δανειστές της επιχείρησης. 

   Σημαντικός παράγοντας που ωθεί τις εξαγορές, μπορεί να θεωρηθεί η 

δημιουργία και η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, που προκύπτουν για τις 

επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι οικονομίες κλίμακας δίνουν τη δυνατότητα 

στην εταιρία που έχει προκύψει από τη συγχώνευση, να λειτουργήσει πιο 

αποδοτικά και να βελτιώσει την παραγωγική της ικανότητα, ενώ οι οικονομίες 

φάσματος της επιτρέπουν να επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα 

και σε άλλους κλάδους.  

   Επιπλέον, μέσα από τη συγχώνευση δυο επιχειρήσεων επιτυγχάνεται η 

αύξηση του μεριδίου αγοράς. Δυο μικρές εταιρίες μπορούν να συγχωνευτούν 

σε μια μεγάλη κυρίαρχη επιχείρηση στον κλάδο, και μέσω της μείωσης της 

παραγωγή τους και αύξηση των τιμών τους, μπορούν να επιτύχουν αύξηση 

των κερδών τους.   

   Πέρα από τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, υπάρχουν και λόγοι για τους οποίους οι εξαγορές θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Πρώτον, πολλές φορές τα διευθυντικά στελέχη των 

επιχειρήσεων που καταφεύγουν σε εξαγορές, οδηγούνται από προσωπικά 

κίνητρα ενώ πολλές φορές δημιουργούν λανθασμένες και μη ρεαλιστικές 

προσδοκίες αναφορικά με τους στόχους της νέας επιχείρησης. Ένας ακόμη 
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παράγοντας που μπορεί να μην ευνοεί τη διενέργεια εξαγοράς ή συγχώνευσης 

είναι ο τρόπος αποτίμησης της εταιρίας στόχου, όπως για παράδειγμα με τη 

μέθοδο της αποτίμησης βάσει κερδών ή βάσει των ταμειακών ροών και οι 

λανθασμένες υποθέσεις βάσει των οποίων έχει γίνει η αποτίμηση. Τέλος, οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις μπορεί να μην ευνοούνται από την οικονομική 

συγκυρία που επικρατεί, όπως για παράδειγμα μια περίοδος ύφεσης, έχοντας 

σαν αποτέλεσμα η εταιρία που προκύπτει από τη συγχώνευση να μην επιτύχει 

τους στόχους της λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών.  

   Σημαντικό κομμάτι του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι τα χαρακτηριστικά των εταιριών στόχων. Η 

μέχρι σήμερα υφιστάμενη βιβλιογραφία προσεγγίζει τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, εστιάζοντας στα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή λέγεται Managerial Discipline Approach 

(MDA) και η πιο αντιπροσωπευτική θεωρία είναι η Market for Corporate 

Control Hypothesis (MCC), όπως διατυπώθηκε από τον Manne (1965). Η 

προσέγγιση αυτή θέλει τις εταιρίες στόχους να διοικούνται από μη 

αποτελεσματική διοίκηση, όπου οι managers οδηγούμενοι κυρίως από 

προσωπικό όφελος, έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση του πλούτου τους, 

αγνοώντας τα συμφέροντα των μετόχων. Τόσο κατά τον Manne (1965), όσο 

και κατά τους Shleifer and Vishny (1988) οι εξαγορές αποτελούν 

αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου των managers που αποτυγχάνουν να 

μεγιστοποιήσουν την αγοραία αξία της επιχείρησης. 

   Μια άλλη πτυχή της MDA που έχει επισημανθεί από μελετητές (Barnes 

1999), είναι η ανισορροπία μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης της επιχείρησης 

και των διαθέσιμων πόρων της. Ο Palepu (1986), μάλιστα, κάνει μια διάκριση 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις πλούσιες σε πόρους αλλά με χαμηλή μεγέθυνση και 

σε επιχειρήσεις με υψηλή μεγέθυνση και ελάχιστους πόρους. Η ύπαρξη 

ανισορροπίας επηρεάζει μεγέθη της επιχείρησης όπως η ρευστότητα και  η 

μόχλευση. Κατά τον Jensen (1986), εταιρίες στόχοι με υψηλή ρευστότητα 

προσελκύουν αγοραστές που έχουν ανάγκη από ρευστό, ενώ αντίστοιχα 

εταιρίες με υπερβολική μόχλευση είναι πιο ευάλωτες σε εξαγορές. 
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   Μια δεύτερη θεωρητική προσέγγιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

είναι η Strategic Management Approach (SMA), η οποία βασίζεται στη θεωρία 

της βιομηχανικής οργάνωσης. Σε αντίθεση με την MDA, που θέλει τις 

επιχειρήσεις στόχους να χαρακτηρίζονται από κακή χρηματοοικονομική 

κατάσταση, η SMA υποστηρίζει ότι στόχο αποτελούν οι υγιείς επιχειρήσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που η MDA αγνοεί, όπως είναι η 

μονοπωλιακή δύναμη, οι οικονομίες κλίμακας και το μερίδιο αγοράς. Οι 

Angwin and Savill (1997), υποστηρίζουν ότι αυτοί οι παράγοντες και η καλή 

χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων καθοδηγούν τις εξαγορές, ενώ κατά 

τους Bleeke et al. (1990) οι εξαγοράστριες εταιρίες επικεντρώνονται σε 

εταιρίες στόχους που έχουν ισχυρή παρουσία  στις βασικές επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με τους 

Tsagkanos et al. (2006,2008) και τους Siriopoulos et al. (2006), βρίσκει 

εφαρμογή στην ελληνική οικονομία.  

 

 

 

3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

     Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές μελέτες πάνω 

στο θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι οποίες χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από τις Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων εταιριών καθώς και τις 

επιπτώσεις που έχουν οι συγχωνεύσεις για τις επιχειρήσεις. 

     Οι περισσότερες μελέτες για πρόβλεψη εξαγοράς χρησιμοποιούν τη 

μεθοδολογία του Palepu (1986), ο οποίος χρησιμοποίησε ένα υπόδειγμα 

δυαδικής επιλογής (logit model) και έλεγξε έξι υποθέσεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά αμερικάνικων επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς. 

Η πρώτη υπόθεση αφορά την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης, καθώς οι 

αναποτελεσματικές επιχειρήσεις αποτελούν πιθανό στόχο εξαγοράς. Ο Palepu 

(1986) χρησιμοποίησε δυο μεταβλητές για να εκφράσει την 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης, την μέση υπερβάλλουσα απόδοση της 
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τιμής της μετοχής της επιχείρησης και την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων. Επίσης, κατά τον Palepu (1986) επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

ανισορροπία μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης και των πόρων, είναι πιθανοί 

στόχοι εξαγοράς. Ακόμα, εξέτασε αν η πιθανότητα εξαγοράς επηρεάζεται από 

το γεγονός ότι μια επιχείρηση ανήκει σε κλάδο όπου στο πρόσφατο παρελθόν 

έγιναν και άλλες εξαγορές. Τέλος, οι τρεις τελευταίες υποθέσεις που έλεγξε ο 

Palepu (1986) αφορούν το μέγεθος της επιχείρησης και τους λόγους Market – 

to – Book και P/E. Κατά τον Palepu (1986), επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος, και 

μικρό Market – to – Book και P/E είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο 

εξαγοράς.  

    Σαν δείγμα χρησιμοποίησε 163 επιχειρήσεις που εξαγοράστηκαν την 

περίοδο 1971 – 1979 και ένα τυχαίο δείγμα 256 εταιριών ο οποίες δεν 

εξαγοράστηκαν. Όλες οι επιχειρήσεις προέρχονταν είτε από τον κλάδο των 

κατασκευών είτε από τον κλάδο ορυχείων, ενώ ήταν εισηγμένες είτε στο New 

York Stock Exchange είτε στο American Stock Exchange.  

    Ο Palepu (1986) εκτίμησε 4 διαφορετικά logit υποδείγματα. Στο πρώτο 

συμπεριέλαβε 6 μεταβλητές για τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 

μετρώντας την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης μέσω της μέσης 

υπερβάλλουσας απόδοσης. Στο δεύτερο, αντικατέστησε τη μέση 

υπερβάλλουσα απόδοση με την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Ύστερα, 

εκτίμησε πάλι τα 2 αυτά υποδείγματα αλλά πρόσθεσε τρεις νέες μεταβλητές 

τη μεγέθυνση, δηλαδή τη μέση μεταβολή στις πωλήσεις, τη ρευστότητα και 

τη μόχλευση. Σύμφωνα με τον Palepu (1986), τα αποτελέσματα του πρώτου 

υποδείγματος δείχνουν ότι οι μικρές και αναποτελεσματικές επιχειρήσεις με 

ανισορροπία μεταξύ μεγέθυνσης και διαθέσιμων πόρων, είναι αυτές που έχουν 

αυξημένη πιθανότητα να εξαγοραστούν, ενώ αντίθετα μεταβλητές όπως  οι 

λόγοι Market – to – Book και P/E δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Τα 

αποτελέσματα αυτά μένουν αμετάβλητα όταν προστίθενται οι μεταβλητές της 

μεγέθυνσης, της ρευστότητας και της μόχλευσης. Από τις τρεις αυτές 

μεταβλητές στατιστικά σημαντικές είναι η μεγέθυνση και η μόχλευση και 

συνδέονται αρνητικά με την πιθανότητα να αποτελέσει στόχο εξαγοράς μια 

επιχείρηση. Στα υποδείγματα όπου η αποτελεσματικότητα της διοίκησης 
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εκφράζεται μέσω της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά τα αποτελέσματα, ενώ η αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων είναι στατιστικά μη - σημαντική. Από τα τέσσερα 

υποδείγματα, αυτό που παρέχει καλύτερη πληροφόρηση για την πρόβλεψη 

εξαγοράς είναι αυτό το οποίο εκφράζει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

σε όρους υπερβάλλουσας απόδοσης  και περιλαμβάνει τις μεταβλητές της 

μόχλευσης, της μεγέθυνσης και της ρευστότητας. Ωστόσο κατά τον Palepu 

(1986), αν και το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό, η ικανότητα 

πρόβλεψης στόχων είναι μικρή, καθώς είναι σε θέση να προβλέπει το σωστά 

80% των επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς, αλλά μόνο το 45% 

αυτών που δεν ήταν στόχοι.  

    Οι Ambrose and Megginson (1992) επέκτειναν το μοντέλο του Palepu 

(1986), εξετάζοντας κατά πόσο παράγοντες όπως το ποσοστό συμμετοχής 

των θεσμικών επενδυτών στη μετοχική σύνθεση μιας επιχείρησης, η ύπαρξη 

αμυνών έναντι εξαγοράς (anti – takeover defenses) καθώς και ο λόγος πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο του ενεργητικού, μπορούν να 

επηρεάσουν την  πιθανότητα η επιχείρηση να αποτελέσει αντικείμενο 

εξαγοράς.  

    Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησαν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τις 

χρηματοοικονομικές, αυτές που σχετίζονται με τη μετοχική σύνθεση και αυτές 

που σχετίζονται με την ύπαρξη αμυνών. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν και άλλη 

μία μεταβλητή, το λόγο πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς την αξία του 

ενεργητικού όπως αυτή προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 

(Book Value of Assets). Το πρώτο από τα τρία logit μοντέλα που εκτίμησαν, 

περιελάμβανε τις ίδιες μεταβλητές με το υπόδειγμα του Palepu (1986), με την 

προσθήκη μεταβλητών που σχετίζονται με τη μετοχική σύνθεση, όπως το 

ποσοστό των μετοχών που ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές, οι μετοχές που 

κατέχει το διοικητικό συμβούλιο και η καθαρή μεταβολή των μετοχών που 

κατέχουν οι  θεσμικοί επενδυτές το τελευταίο τρίμηνο πριν την εξαγορά, και 

επιπλέον συμπεριέλαβαν και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια 

εκτίμησαν ξανά το μοντέλο, αυτή τη φορά προσθέτοντας μια 

ψευδομεταβλητή που δηλώνει την παρουσία οποιασδήποτε άμυνας εξαγοράς. 
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Τέλος, στο τρίτο μοντέλο συμπεριέλαβαν όλες τις άμυνες που μπορεί να έχει 

μια επιχείρηση, όπως το δικαίωμα ψήφου των μετόχων, η απαίτηση από τους 

υποψήφιους αγοραστές (bidders) να πληρώσουν για τις μετοχές της εταιρίας 

στη μεγαλύτερη τιμή τους σε μια προκαθορισμένη περίοδο κ.ά.. 

    Σύμφωνα με τους Ambrose and Megginson (1992),  από τα τρία μοντέλα 

που εκτίμησαν, στατιστικά σημαντικό είναι αυτό που περιλαμβάνει αναλυτικά 

τις άμυνες έναντι εξαγοράς, ωστόσο η ικανότητα πρόβλεψής του είναι μικρή. 

Η μεταβλητή που εκφράζει το λόγο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς 

τη λογιστική αξία του ενεργητικού, είναι στατιστικά σημαντική και στα τρία 

μοντέλα και μάλιστα σχετίζεται θετικά με την πιθανότητα εξαγοράς, 

δείχνοντας ότι όσο αυξάνονται το ποσοστό συμμετοχής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στα συνολικά της κεφάλαια, 

αυξάνεται η πιθανότητα η επιχείρηση να γίνει αντικείμενο συγχώνευσης. 

Επιπλέον, το δικαίωμα ψήφου των μετόχων σχετίζεται θετικά με την 

πιθανότητα εξαγοράς, ενώ η πιθανότητα μειώνεται με τη μεταβολή στον 

αριθμό των μετοχών που ελέγχουν οι θεσμικοί επενδυτές, ενώ κατά τους 

Ambrose and Megginson (1992) το τρίτο μοντέλο έχει περισσότερη ικανότητα 

πρόβλεψης σε σχέση με το υπόδειγμα του Palepu (1986).  

   Σε πιο πρόσφατη μελέτη οι Espahbodi and Espahbodi (2003) συγκρίνουν 

την ικανότητα πρόβλεψης τεσσάρων διαφορετικών υποδειγμάτων, probit, 

logit, Γραμμικής Διαχωριστικής Ανάλυσης (Linear Discriminant Analysis - lda) 

και Τεχνικής Αναδρομικού Διαχωρισμού (Recursive Partitioning Technique). Οι 

λόγοι όπου κατά τους Espahbodi and Espahbodi (2003) χρησιμοποιείται η 

Τεχνική Αναδρομικού Διαχωρισμού, είναι ότι δεν χρειάζονται υποθέσεις για τις 

κατανομές των μεταβλητών, ούτε απαιτείται μετασχηματισμός τους, όπως 

λογαριθμοποίηση. Οι μεταβλητές που συμπεριέλαβαν στα υποδείγματά τους 

χωρίζονται σε χρηματοοικονομικές και μη – χρηματοοικονομικές. Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνονται η λογιστική αξία του ενεργητικού, οι λόγοι Market 

– to – Book και P/E, η μόχλευση, η ρευστότητα, η ανισορροπία μεταξύ 

μεγέθυνσης και διαθέσιμων πόρων, ο λόγος των ελεύθερων ταμειακών ροών 

προς το ενεργητικό και η έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τα συνολικά 

περιουσιακά της επιχείρησης. Στις μη – χρηματοοικονομικές 
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συμπεριλαμβάνονται το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν οι managers της 

επιχείρησης, η ύπαρξη μέτρων άμυνας έναντι εξαγοράς (poison pills) και η 

ύπαρξη «χρυσών αλεξίπτωτων» (golden parachutes – συμφωνία μεταξύ 

εταιρίας και υψηλόβαθμων στελεχών για σημαντικά οφέλη  σε περίπτωση που 

τα στελέχη χάσουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος), και αν η επιχείρηση ενσωματώνει τη νομοθεσία του Delaware 

για τις εξαγορές, και αυτό γιατί η αυστηρή νομοθεσία του Delaware αυξάνει 

τις φιλικές εξαγορές, αφού επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη 

νομοθεσία, χρησιμοποιούν τους αυστηρούς νόμους ως μέσο για να πετύχουν 

υψηλότερη τιμή εξαγοράς (Comment and Scwert 1995).  

   Τα αποτελέσματα των Espahbodi and Espahbodi (2003) δείχνουν ότι το 

lda μοντέλο προέβλεψε σωστά το 63% των στόχων και το 61% των εταιριών 

που δεν αποτέλεσαν στόχο, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τη logit εκτίμηση 

ήταν 62% και 60%. Η Τεχνική Αναδρομικού Διαχωρισμού παρουσίασε 

ικανότητα πρόβλεψης με 89% και 88% ακρίβεια για εταιρίες που αποτέλεσαν 

και αυτές που δεν αποτέλεσαν στόχο αντίστοιχα. Ωστόσο, κατά τους  

Espahbodi and Espahbodi (2003), όταν επαλήθευσαν τα αποτελέσματα των 

τεσσάρων μοντέλων χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 38 επιχειρήσεων που 

εξαγοράστηκαν επιτυχώς και ένα τυχαίο δείγμα 200 επιχειρήσεων που δεν 

ήταν στόχοι εξαγοράς, η ικανότητα πρόβλεψης των  τεσσάρων μοντέλων 

μειώθηκε σημαντικά, με την Τεχνική Αναδρομικού Διαχωρισμού αν και έχασε 

σε ακρίβεια περίπου 22%, να υπερέχει έναντι των υπολοίπων.  

   Οι Malmendier and Tate (2008) σε δείγμα συγχωνεύσεων που έγιναν στις 

Η.Π.Α. εξέτασαν κατά πόσο η υπερβολική αυτοπεποίθηση (overconfidence) 

των στελεχών (CEO’s) των επιχειρήσεων είναι προσδιοριστικός παράγοντας 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι Malmendier and Tate (2008) εξέτασαν 

δυο υποθέσεις σχετικά με τα στελέχη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 

πρώτη, σε επιχειρήσεις με άφθονους εσωτερικούς πόρους, τα στελέχη που 

χαρακτηρίζονται από υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι πιο πιθανό  να προβούν 

σε κάποια εξαγορά, σε σχέση με τα περισσότερο ορθολογικά στελέχη, ενώ 

σύμφωνα με τη δεύτερη, εάν τα στελέχη με υπερβολική αυτοπεποίθηση 
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κάνουν περισσότερες εξαγορές, τότε αυτές είναι χαμηλότερες σε αξία από 

αυτές που κάνουν τα ορθολογικά στελέχη.  

   Το δείγμα των Malmendier and Tate (2008) αποτελείται από 394 

εισηγμένες εταιρίες, και μελέτησαν χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος, τις 

δαπάνες για κεφάλαιο, τις ταμειακές ροές, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

το λόγο αγοραίας αξίας του ενεργητικού προς τη λογιστική αξία του 

ενεργητικού ( Market Value of Assets to Book Value of Assets). Η μέτρηση της 

αυτοπεποίθησης των στελεχών έγινε με δύο τρόπους. Πρώτα πήραν στοιχεία 

από τα χαρτοφυλάκια των στελεχών. Τα στελέχη που χαρακτηρίζονται από 

υψηλή αυτοπεποίθηση, διακρατούν στο χαρτοφυλάκιό τους,  τουλάχιστον 

πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας τους, options μέχρι το 

τελευταίο έτος της λήξης τους (Longholder CEO’s). Επίσης, σαν μέτρο της 

αυτοπεποίθησης των στελεχών χρησιμοποίησαν και την αντίληψη που έχει για 

αυτά ο τύπος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των άρθρων που αναφέρουν 

λέξεις όπως σταθερός, έμπιστος, αισιόδοξος, συντηρητικός.  

    Τα αποτελέσματα των Malmendier and Tate (2008) δείχνουν ότι τα 

στελέχη με υψηλή αυτοπεποίθηση (overconfident CEO’s) υπερεκτιμούν τα 

οφέλη  που προκύπτουν από τη συγχώνευση, ενώ ταυτόχρονα, υποεκτιμούν 

την αξία της δικής τους επιχείρησης. Ωστόσο, αντιλαμβάνονται επακριβώς το 

κόστος δανεισμού και προχωρούν στην εξαγορά, μόνο αν αυτή μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της επιχείρησης. Τέλος, τα αποτελέσματα 

των Malmendier and Tate (2008) επαληθεύουν και τη δεύτερη υπόθεση, 

δηλαδή οι overconfident CEO’s οδηγούνται σε εξαγορές επιχειρήσεων οι 

οποίες είναι χαμηλότερης αξίας συγκριτικά με αυτές που διενεργούν τα πιο 

ορθολογικά στελέχη, καταστρέφοντας έτσι πλούτο.  

     Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Brar, Giamouridis and Liodakis (2008) 

επεκτείνουν το υπόδειγμα του Palepu (1986), εξετάζοντας αν η πιθανότητα 

εξαγοράς μιας επιχείρησης επηρεάζεται από παράγοντες όπως το momentum 

(δηλαδή η κίνηση της απόδοσης της μετοχής προς μια κατεύθυνση), ο όγκος 

συναλλαγών και το «συναίσθημα της αγοράς» (market sentiment). Η έρευνά 

τους αφορά την περίοδο 1992 – 2003 και έγινε σε δείγμα ευρωπαϊκών 
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εισηγμένων επιχειρήσεων με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 100 

εκατομμυρίων δολαρίων.  

   Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησαν αφορούν χαρακτηριστικά τόσο των 

επιχειρήσεων όπως το μέγεθος, οι λόγοι P/E και μερίσματα ανά μετοχή, ο 

ρυθμός αύξησης των πωλήσεων, η ρευστότητα, η ροπή της τιμής της μετοχής 

προς μια κατεύθυνση, όσο και χαρακτηριστικά της αγοράς όπως αν η 

επιχείρηση εξαγοράστηκε σε περίοδο οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων 

(industry disturbance) και το «συναίσθημα της αγοράς», όπου η επιχείρηση 

έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εξαγοράσιμης επιχείρησης, αλλά δεν 

εξαγοράστηκε λόγω αρνητικού κλίματος στην αγορά. Οι Brar, Giamouridis and 

Liodakis (2008) με αυτά τα δεδομένα προχώρησαν σε εκτίμηση τεσσάρων 

logit υποδειγμάτων. Στο πρώτο μοντέλο συμπεριέλαβαν μόνο τρεις 

παράγοντες, το μέγεθος, το λόγο των μερισμάτων ανά μετοχή προς το λόγο 

P/E, και το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι 

επέκταση του πρώτου μοντέλου, όπου έχει προστεθεί η ροπή (momentum), ο 

όγκος συναλλαγών και η ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια 

πρόσθεσαν και τη μεταβλητή industry disturbance. Τέλος, στο τελευταίο 

μοντέλο που εκτίμησαν συμπεριέλαβαν όλες τις παραπάνω μεταβλητές και 

πρόσθεσαν το «συναίσθημα της αγοράς». 

   Τα αποτελέσματα των Brar, Giamouridis and Liodakis (2008) δείχνουν ότι 

η πιθανότητα εξαγοράς επηρεάζεται σημαντικά από το λόγο των μερισμάτων 

ανά μετοχή, το μέγεθος και το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, η πιθανότητα εξαγοράς σχετίζεται θετικά με το λόγο των 

μερισμάτων ανά μετοχή, ενώ σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος της 

επιχείρησης και το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Τέλος, κατά τους Brar, 

Giamouridis and Liodakis (2008), το Industry Disturbance, η τριμηνιαία ροπή 

στην τιμή της μετοχής είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν θετικά την πιθανότητα εξαγοράς μιας επιχείρησης.  

    Οι Faccio and Masulis (2005) εξέτασαν ποιοι είναι οι παράγοντες που 

επηρέασαν τον τρόπο χρηματοδότησης των συγχωνεύσεων  και εξαγορών 

στην Ευρώπη την περίοδο 1997 – 2000.  Κατά τους Faccio and Masulis 

(2005), μια συγχώνευση μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε μέσω μετρητών, είτε 
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μέσω μετοχών, είτε με κάποιο συνδυασμό των δυο. Στο δείγμα τους 

συμπεριέλαβαν εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ Ιανουαρίου 1997 και 

Δεκεμβρίου 2000, όπου οι πλειοδότριες εταιρίες (bidders) προέρχονται από 

δεκατρείς Ευρωπαϊκές χώρες και είναι εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

της χώρας τους. Από το σύνολο του δείγματος, η πλειοψηφία (περίπου το 

65,3%) αφορά εξαγορές που πραγματοποίησαν Βρετανικές επιχειρήσεις, ενώ 

το 80% των συγχωνεύσεων χρηματοδοτήθηκε με ρευστό.  

    Οι προς εξέταση μεταβλητές που χρησιμοποίησαν οι Faccio and Masulis 

(2005), αφορούν χαρακτηριστικά τόσο του πλειοδότη, όπως η μόχλευση, η 

ρευστότητα, το λόγο πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς τη λογιστική αξία 

του ενεργητικού, την απροθυμία ή όχι της διοίκησης να παραχωρήσει μέρος 

του ελέγχου της εταιρίας και το μέγεθος σε σχέση με την εταιρία στόχο, όσο 

και χαρακτηριστικά της εταιρίας στόχου, όπως αν αυτή αποτελεί θυγατρική 

μιας άλλης επιχείρησης ή αν είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο.  

    Τα αποτελέσματα των Faccio and Masulis (2005) δείχνουν  πως όταν ο 

βασικός μέτοχος του πλειοδότη έχει δικαίωμα ψήφου μεταξύ 20% και 60%, 

τότε η χρηματοδότηση της συγχώνευσης γίνεται με ρευστό. Επιπλέον η 

πιθανότητα χρηματοδότησης με μετρητά αυξάνεται ανάλογα με το λόγο των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων του πλειοδότη προς τη λογιστική αξία του 

ενεργητικού, ενώ τα μετρητά προτιμώνται και στην περίπτωση όπου η εταιρία 

στόχος αποτελεί θυγατρική κάποιας άλλης επιχείρησης, ή δεν είναι εισηγμένη 

επιχείρηση. Τέλος, κατά τους  Faccio and Masulis (2005) αν η πλειοδότρια 

εταιρία αποτελεί μέρος του διοικητικού συμβουλίου τράπεζας, τότε η 

χρηματοδότηση με μετρητά είναι προτιμότερη από τη χρηματοδότηση μέσω 

μετοχών.  

     Οι Gugler, Mueller, Yurtoglu and Zulehner (2003) μελέτησαν τις 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διεθνές επίπεδο, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα της περιόδου 1981 - 1998 για σχεδόν 45000 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Από το σύνολο των εξαγορών που μελέτησαν, το 

42% ήταν οριζόντιες, το 54% έγινε μεταξύ εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων (conglomerate), ενώ μόλις το 4% ήταν κάθετες και 
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μελέτησαν τις επιπτώσεις στις πωλήσεις, στα κέρδη και στο μερίδιο αγοράς 

των συγχωνευμένων εταιριών. 

    Η μεθοδολογία των Gugler et al. (2003) βασίζεται στην υπόθεση ότι τα 

κέρδη και οι πωλήσεις των συγχωνευμένων επιχειρήσεων θα μεταβάλλονταν 

όπως τα αντίστοιχα μεγέθη της διάμεσης επιχείρησης στον αντίστοιχο κλάδο, 

ανάλογα με τον διψήφιο ISIC κωδικό τους (International Standard Industrial 

Classification) σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών από την πραγματοποίηση της 

συγχώνευσης και στη συνέχεια τα συνέκριναν με τα αντίστοιχα 

πραγματοποιηθέντα μεγέθη.  

    Τα αποτελέσματα των Gugler et al. (2003) δείχνουν ότι όσον αφορά τις 

συγχωνεύσεις που έγιναν στις Η.Π.Α., τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα 

προβλεπόμενα και για τα πέντε έτη μετά τη συγχώνευση, αλλά μόνο στα τρία 

οι διαφορές από τα πραγματοποιηθέντα είναι στατιστικές σημαντικές σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10%. Αντίθετα, οι πωλήσεις είναι χαμηλότερες σε 

κάθε χρόνο μετά την εξαγορά. Ανάλογη είναι και η πορεία των κερδών και των 

πωλήσεων, και στις άλλες χώρες του δείγματος, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ηπειρωτική Ευρώπη, και τις Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Καναδά. Οι 

διαφορές στα κέρδη όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στατιστικά 

σημαντικές μόνο τον πρώτο χρόνο μετά την εξαγορά, ενώ για την Ηπειρωτική 

Ευρώπη οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές μόνο τέσσερα χρόνια μετά 

την εξαγορά. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις.  

    Όσον αφορά τις συνέπειες ανά κλάδο και τύπο εξαγοράς, κατά τους 

Gugler et al. (2003) οι συγχωνεύσεις στο μεταποιητικό τομέα είναι λιγότερο 

κερδοφόρες σε σχέση με τον κλάδο των υπηρεσιών, όπου και οι τρεις τύποι 

εξαγορών (οριζόντιες, κάθετες, conglomerate) είναι εξίσου κερδοφόρες. Κατά 

τους Gugler et al. (2003) συγχωνεύσεις που αυξάνουν τόσο τα κέρδη όσο και 

τις πωλήσεις αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων μετά τη 

συγχώνευση, ενώ συγχωνεύσεις που μειώνουν τις πωλήσεις αλλά αυξάνουν τα 

κέρδη, συνεπάγονται αύξηση της δύναμης αγοράς. Από το δείγμα των Gugler 

et al. (2003) προκύπτει ότι το 29,1% των συγχωνεύσεων, αύξησαν την 

αποτελεσματικότητά τους, το 27,6% αύξησε τη δύναμη αγοράς τους ενώ το 
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28,2% μείωσαν την αποτελεσματικότητά τους. Από το σύνολο των 

επιχειρήσεων που αύξησαν τη δύναμη αγοράς τους, το 34,8% ήταν μεγάλες 

επιχειρήσεις, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησαν την 

αποτελεσματικότητά τους ήταν 23,4%.  

     Για το Ηνωμένο Βασίλειο ο Powell (1997) μελέτησε τα χαρακτηριστικά 

των βρετανικών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς την περίοδο 

1984 – 1991 και προσπάθησε να προσδιορίσει αν τα χαρακτηριστικά αυτά 

διαφέρουν ανάλογα με το αν οι εξαγορές είναι εχθρικές ή φιλικές. Ο Powell 

(1997) χρησιμοποίησε δεδομένα από εισηγμένες επιχειρήσεις στο London 

Stock Exchange (LSE), ενώ οι μεταβλητές στις οποίες επικεντρώθηκε είναι η 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης, ο λόγος Market – to – Book, οι 

αδέσμευτες ταμειακές ροές, το μέγεθος της επιχείρησης, η αναλογία πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων προς το ενεργητικό, η ύπαρξη ανισορροπίας μεταξύ 

μεγέθυνσης και διαθέσιμων πόρων, η ρευστότητα και η μόχλευση.  

    Ο Powell (1997) εκτίμησε δυο logit υποδείγματα, ένα που περιλαμβάνει 

όλες τις επιχειρήσεις στόχους και ένα που περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις 

στόχους ανάλογα με τα αν η εξαγορά ήταν εχθρική ή φιλική. Επιπλέον, 

εκτίμησε δυο παραλλαγές των υποδειγμάτων αυτών, όπου οι μεταβλητές είναι 

εκφρασμένες τόσο σαν αποκλίσεις των μεγεθών της επιχείρησης από τον 

αντίστοιχο μέσο του κλάδου, όσο και σαν αποκλίσεις του μέσου του κλάδου 

από το μέσο της οικονομίας. Τέλος, η εκτιμήσεις που έκανε, αναφέρονται 

τόσο στην περίοδο 1984 – 1991, όσο και σε δυο υποπεριόδους 1984 – 1987 

και 1987 – 1991. 

    Τα αποτελέσματα του Powell (1997), δείχνουν ότι στο σύνολο της προς 

μελέτη χρονικής περιόδου, οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την πιθανότητα εξαγοράς είναι η ρευστότητα, το μέγεθος της 

επιχείρησης και οι αδέσμευτες ταμειακές ροές. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές 

επιχειρήσεις με μεγάλες αδέσμευτες ταμειακές ροές, είναι πιο πιθανό να 

αποτελέσουν στόχο εξαγοράς. Για το δείγμα που αφορά στη χρονική περίοδο 

1984 – 1987, ο μόνος στατιστικά σημαντικός παράγοντας είναι ο λόγος των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς το ενεργητικό, ενώ για την περίοδο 

1987 – 1991 οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η ρευστότητα, η μόχλευση, 
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το μέγεθος και οι αδέσμευτες ταμειακές ροές. Επιπλέον, για το σύνολο της 

περιόδου, η πιθανότητα εξαγοράς μιας επιχείρησης αυξάνεται όταν η 

ρευστότητά της και το μέγεθός είναι μικρότερα από τους αντίστοιχους μέσους 

του κλάδου, ενώ όταν μια επιχείρηση ανήκει σε κλάδο όπου όσο χαμηλότερα 

βρίσκεται ο ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου από το ρυθμό μεγέθυνσης της 

οικονομίας, τόσο πιθανότερο είναι η εταιρία αυτή να αποτελέσει στόχο 

εξαγοράς.  

    Όσον αφορά τον τύπο της εξαγοράς, στο σύνολο του δείγματος, η 

πιθανότητα εχθρικής εξαγοράς εξαρτάται θετικά από το μέγεθος της 

επιχείρησης και το λόγο Market – to – Book, και αρνητικά από τη ρευστότητα 

και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αντίθετα, η πιθανότητα φιλικής εξαγοράς  

επηρεάζεται αρνητικά από το μέγεθος και θετικά από τη μόχλευση. Τέλος, τα 

αποτελέσματα του Powell (1997) δείχνουν ότι η πιθανότητα εχθρικής 

εξαγοράς είναι μεγαλύτερη για μια επιχείρηση όταν η ρευστότητά της είναι 

μικρότερη από το μέσο του κλάδου, το μέγεθός της και ο λόγος Market – to – 

Book είναι μεγαλύτερα από τους αντίστοιχους μέσους του κλάδου. Επιπλέον, 

όταν η επιχείρηση ανήκει σε κλάδο όπου ο ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου 

είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της οικονομίας, τότε είναι πιο πιθανή 

μια εχθρική εξαγορά. Όσον αφορά τις φιλικές εξαγορές, αυτές επηρεάζονται 

θετικά όταν η μόχλευση της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο 

μέσο του κλάδου και όταν ο λόγος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς 

το ενεργητικό για τον κλάδο είναι μεγαλύτερος από το αντίστοιχο μέγεθος 

από το σύνολο της οικονομίας.     

    Ο Barnes (2000) μέσα από τη μελέτη του προσπάθησε και αυτός να 

προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των Βρετανικών επιχειρήσεων που 

αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα στοιχεία.  Η 

μεθοδολογία του Barnes (2000) στηρίζεται σε δυο υποδείγματα, ένα logit, 

όπως έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές και ένα υπόδειγμα 

γραμμικής διαχωριστικής ανάλυσης (lda), καθώς οι lda εκτιμητές κατά τον 

Efron (1975), είναι πιο αποτελεσματικοί από τους logit εκτιμητές. Επίσης η 

ανάλυσή του γίνεται χρησιμοποιώντας τόσο δείκτες που μετρούν τη θέση της 
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κάθε επιχείρησης στον κλάδο στον οποίο ανήκει (Industry Relative Ratios – 

IRR) όσο και αριθμοδείκτες.  

    Τα δεδομένα του προέρχονται από δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για 

όλες τις εισηγμένες βρετανικές εταιρίες που αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγοράς 

την περίοδο 1991 – 1993. Οι μεταβλητές είναι χωρισμένες σε τρεις 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται μεταβλητές οι οποίες 

αφορούν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, όπως το περιθώριο κέρδους, 

η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, ο λόγος P/E , η μεγέθυνση των κερδών 

προ φόρων τα τελευταία 3 χρόνια πριν την προσφορά για εξαγορά, ο λόγος 

του μέσου μερίσματος προς τα ίδια κεφάλαια, η μεγέθυνση του μερίσματος 

τρία χρόνια πριν την προσφορά για εξαγορά και λόγος της κεφαλαιοποίησης 

της εταιρίας προς τα ίδια κεφάλαια. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην 

ανισορροπία μεταξύ πόρων και μεγέθυνση των πωλήσεων της εταιρίας και 

περιλαμβάνει μεταβλητές όπως η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού, ο 

ρυθμός αύξησης των πωλήσεων δυο και τρία χρόνια πριν την προσφορά για 

εξαγορά, ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, ο αριθμοδείκτης κάλυψης 

τόκων, καθώς και αριθμοδείκτες που σχετίζονται με τη δανειακή επιβάρυνση 

και κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει 

με το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την 

κεφαλαιοποίηση της εταιρίας δυο μήνες πριν την προσφορά για εξαγορά.  

   Η logit εκτίμηση έδειξε ότι το περιθώριο κέρδους, η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων και ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων δυο χρόνια πριν την 

προσφορά για εξαγορά είναι οι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά τον Barnes (2000) εταιρίες οι οποίες είναι 

αναποτελεσματικές σε όρους μεγέθυνσης των πωλήσεων και αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων, αλλά ωστόσο είναι σε θέση να απολαμβάνουν ένα μικρό 

περιθώριο κέρδους είναι οι πιο πιθανοί στόχοι για εξαγορά. 

   Ωστόσο, τα αποτελέσματα της lda εκτίμησης δείχνουν ότι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την πιθανότητα να δεχτεί προσφορά για εξαγορά, είναι ο 

ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων τρία 

χρόνια πριν την προσφορά και η μόχλευση. Κατά τον Barnes (2000), τόσο η 
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logit εκτίμηση, όσο και η lda εκτίμηση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

πρόβλεψη με ακρίβεια εταιριών στόχων. 

      Σε πιο πρόσφατη έρευνα, οι Weir and Laing (2003), εξέτασαν τα 

χαρακτηριστικά των βρετανικών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο φιλικής 

εξαγοράς, καθώς η πλειοψηφία των εξαγορών που λαμβάνουν χώρα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αυτού του τύπου, δηλαδή μια προσφορά για εξαγορά 

γίνεται αμέσως δεκτή από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στόχου. 

Βασιζόμενοι σε δείγμα επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο φιλικής  εξαγοράς 

το 1998, έλεγξαν υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρίες που 

αποτέλεσαν στόχο φιλικής εξαγοράς είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενεργητικού, υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού, υψηλότερες δαπάνες για επενδύσεις σε κεφάλαιο και υψηλότερο 

ρυθμό αύξησης των πωλήσεων από εταιρίες που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς. 

Επιπλέον, οι εταιρίες στόχοι φιλικής εξαγοράς αναμένεται να έχουν 

χαμηλότερο λόγο Market – to – Book, ενώ επίσης αναμένεται να έχουν 

διαφορετικά άτομα να κατέχουν τις πιο σημαντικές θέσεις στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

     Τα αποτελέσματα των Weir and Laing (2003) δείχνουν ότι οι εταιρίες 

στόχοι φιλικών εξαγορών είναι πιο κερδοφόρες και χρησιμοποιούν πιο 

αποτελεσματικά το ενεργητικό τους από τις εταιρίες που δεν αποτέλεσαν 

στόχο εξαγοράς. Επίσης, κατά τους  Weir and Laing (2003), επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες στόχοι έχουν χαμηλό Market – to 

– Book ratio, ενώ ο τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης και ο ρυθμός αύξησης 

των πωλήσεων δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εξαγοράς.  

    Για το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έχει γίνει μελέτη για τις επιπτώσεις των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στη ζήτηση  για εργασία από τις εταιρίες από 

τους Conyon, Girma, Thompson and Wright (2002). Χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από συγχωνεύσεις που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 

1967 – 1996, εκτίμησαν το επίπεδο απασχόλησης της εταιρίας αγοραστή κατά 

το χρόνο εξαγοράς με ερμηνευτικές μεταβλητές το επίπεδο μισθών και 

παραγωγής τόσο τη χρονιά της εξαγοράς όσο και ένα χρόνο πριν, και το 

επίπεδο απασχόλησης ένα χρόνο πριν την εξαγορά. Επιπλέον, στο υπόδειγμα 
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που εκτίμησαν, εισήγαγαν δυο ψευδομεταβλητές που δηλώνουν αν οι προς 

συγχώνευση εταιρίες ανήκουν σε παρόμοιους ή όχι κλάδους ανάλογα με το 

διψήφιο SIC  κωδικό τους (Standard Industrial Classification). Στη συνέχεια 

εκτίμησαν ξανά το υπόδειγμα, αυτή τη φορά αντικαθιστώντας τις δυο 

ψευδομεταβλητές με δυο άλλες, ανάλογα αν η εξαγορά ήταν φιλική ή εχθρική. 

     Κατά τους Conyon et al. (2002), το 19% των επιχειρήσεων σε 

παρόμοιους κλάδους και το 8% των επιχειρήσεων σε διαφορετικούς κλάδους, 

παρουσίασαν μείωση στη ζήτηση για εργασία. Επιπλέον, διαχώρισαν το δείγμα 

τους ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, και διαπίστωσαν ότι επιχειρήσεις 

που βρίσκονταν στο κάτω μέσο της κατανομής, μετά τη συγχώνευση, 

αύξησαν την αποτελεσματικότητά τους, καθώς εταιρίες των οποίων η 

τεχνολογία παραγωγής παρουσιάζει αύξουσες οικονομίες κλίμακας, μετά τη 

συγχώνευση είναι σε θέση να παράγουν χρησιμοποιώντας λιγότερη εργασία. 

Τέλος, κατά τους Conyon et al. (2002), οι εχθρικές εξαγορές μειώνουν την 

απασχόληση περίπου στο μισό συγκριτικά με τις φιλικές, ενώ οι συγχωνεύσεις 

σε παρόμοιο κλάδο και οι  εχθρικές εξαγορές, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

απασχόληση μέχρι δυο και τέσσερα χρόνια μετά το έτος εξαγοράς αντίστοιχα.   

    Η μοναδική μελέτη πάνω στο πεδίο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών για 

μη-αγγλοσαξονική χώρα έγινε από τους Alcalde and Espitia (2003) για την 

Ισπανία, οι οποίοι είχαν σαν σκοπό την ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

ισπανικών επιχειρήσεων που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς κατά την περίοδο 

1991 – 1997. Οι υποθέσεις που ελέγχουν οι Alcalde and Espitia (2003) έχουν 

να κάνουν με το κατά πόσο η αποδοτικότητα της επιχείρησης, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσω της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων, η υπερτίμηση ή 

υποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο στον οποίο 

ανήκει, η ύπαρξη ανισορροπίας μεταξύ της μεγέθυνσης μιας επιχείρησης και 

των διαθέσιμων πόρων της, καθώς και το μέγεθός της, είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την πιθανότητα να υπάρξει υποψήφιος αγοραστής για την 

επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποτιμημένες σε 

σχέση με τον κλάδο τους, είναι αναποτελεσματικές, παρουσιάζουν 

ανισορροπία μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσής τους και των πόρων, ενώ είναι 

και μικρές σε μέγεθος, αποτελούν στόχο εξαγοράς.  
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    Οι Alcalde and Espitia (2003) εκτίμησαν τρία logit υποδείγματα. Τα 

αποτελέσματα της πρώτης εκτίμησης, όπου συμπεριλήφθησαν μεταβλητές 

που σχετίζονταν με τις παραπάνω υποθέσεις καθώς και με τη ρευστότητα και 

τη δανειακή επιβάρυνση της κάθε επιχείρησης, ήταν ότι οι στατιστικά 

σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν θετικά την πιθανότητα εξαγοράς είναι 

η ρευστότητα, η δανειακή επιβάρυνση και ανισορροπία μεταξύ πόρων και 

ανάπτυξης. Στη συνέχεια, αντικατέστησαν τη μεταβλητή της ανισορροπίας με 

δυο ψευδομεταβλητές (dummy variables) όπου η κάθε μία αντιπροσώπευε 

την κατεύθυνση της ανισορροπίας, δηλαδή αν ο ρυθμός μεγέθυνσης 

υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης ή το αντίστροφο. Αυτή η 

δεύτερη logit εκτίμηση, έδειξε ότι η κατεύθυνση της ανισορροπίας δεν 

επηρεάζει την πιθανότητα εξαγοράς.  

   Τέλος, οι Alcalde and Espitia (2003) εκτίμησαν ξανά το δεύτερο 

υπόδειγμα, αυτή τη φορά προσθέτοντας δυο ακόμα μεταβλητές, τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας εκφρασμένη ως ποσοστό του κεφαλαίου που 

κατέχουν οι δυο πιο σημαντικοί μέτοχοι και το ποσοστό του κεφαλαίου που 

κατέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η εκτίμηση αυτού του τρίτου 

υποδείγματος έδειξε ότι δυο τελευταίες μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντικές. Η αύξηση της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας καθώς και η μείωση 

του κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι αυξάνουν την πιθανότητα η 

επιχείρηση να δεχτεί προσφορά για εξαγορά. Επιπλέον, σε αυτό το μοντέλο, 

στατιστικά σημαντικό είναι και το μέγεθος της επιχείρησης, το οποίο επηρεάζει 

αρνητικά την πιθανότητα εξαγοράς. 

    Συμπερασματικά, κατά τους Alcalde and Espitia (2003), οι εταιρίες οι 

οποίες αποτελούν πιθανό στόχο εξαγοράς, είναι εταιρίες με μικρό μέγεθος, 

αυξημένη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και μικρό ποσοστό κεφαλαίου που κατέχει 

το διοικητικό συμβούλιο. 

    Αντίστοιχη μελέτη για πρόβλεψη εταιριών – στόχων με δεδομένα από μια 

μικρή ανοιχτή οικονομία όπως είναι η Ελλάδα έγινε από τους Tsagkanos, 

Siriopoulos and Georgopoulos (2006), η οποία βασίζεται σε δεδομένα της 

περιόδου 1995 – 2001 από την ελληνική βιομηχανία. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποίησαν σε logit εκτίμηση χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, 
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χρηματοοικονομικές και μη – χρηματοοικονομικές. Στην πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνονται μεταβλητές που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση της εταιρίας, όπως η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, το 

περιθώριο κέρδους, η ρευστότητα, η μόχλευση, ο μέσος χρόνος που η 

επιχείρηση χρειάζεται να εισπράξει από τους πελάτες της και να πληρώσει 

τους πιστωτές της, το μέσο απόθεμα, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων και η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού. Στις μη – χρηματοοικονομικές 

μεταβλητές συμπεριέλαβαν το μέγεθος και την ηλικία της επιχείρησης, την 

παραγωγικότητα της εργασίας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό της 

επιχείρησης, εκφρασμένο από το λόγο εξαγωγών προς πωλήσεις και το λόγο 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανά εργαζόμενο.   

    Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν ότι οι στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές που επηρεάζουν θετικά την πιθανότητα μια ελληνική επιχείρηση 

να αποτελέσει στόχο εξαγοράς, είναι το μέγεθός της, η ηλικία της και ο λόγος 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανά εργαζόμενο. Κατά τους Tsagkanos et 

al. (2006), οι υποψήφιοι αγοραστές επικεντρώνονται σε ώριμες και μεγάλες 

επιχειρήσεις με συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή παραγωγικότητα. 

    Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί και από παλαιότερες μελέτες (Palepu 

1986, Barnes 2000) , η χρήση logit μοντέλων δεν προβλέπει με μεγάλη 

ακρίβεια εταιρίες που είναι πιθανοί στόχοι εξαγοράς. Έτσι οι Tsagkanos et al. 

(2007), επαναλαμβάνουν τη μελέτη τους πάνω σε δείγμα ελληνικών 

επιχειρήσεων, προσθέτοντας μια ψευδομεταβλητή που δηλώνει αν η 

επιχείρηση βρίσκεται σε παραδοσιακό κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας, όπως 

είναι τα τρόφιμα, η υφαντουργία κλπ. Αυτή τη φορά αντί για logit εκτίμηση, 

χρησιμοποίησαν Τεχνική Αναδρομικού Διαχωρισμού, όπως έγινε και σε 

παλαιότερη μελέτη (Espahbodi and Espahbodi 2003). Ωστόσο, σύμφωνα με 

τους Tsagkanos et al. (2007), ούτε αυτή η μέθοδος εκτίμησης βελτιώνει 

σημαντικά την πιθανότητα πρόβλεψης εξαγοράς. 

    Σε πιο πρόσφατη μελέτη οι Tsagkanos, Georgopoulos, Siriopoulos and 

Koumanakos (2008), ελέγχουν την ισχύ της Market for Corporate Control 

Hypothesis (MCCH) για την ελληνική οικονομία. Κατά τον Manne (1965), 

σύμφωνα με την MCCH οι μη – αποτελεσματικές επιχειρήσεις αποτελούν 
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στόχο εξαγοράς. Χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα επιχειρήσεων και τις ίδιες 

μεταβλητές, έλεγξαν την MCCH μέσω logit και bootstrap logit εκτίμησης, 

προκειμένου να μειωθεί η αναποτελεσματικότητα των εκτιμητών. Τα 

αποτελέσματα των Tsagkanos et al. (2008) απορρίπτουν την MCCH για την 

ελληνική βιομηχανία, αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με προηγούμενες 

μελέτες για την Ελλάδα (Tsagkanos et al. 2006, Siriopoulos et al. 2006), 

ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες για τις Η.Π.Α. (Palepu 

1986)  και την Ισπανία (Alcalde and Espitia 2003). Δηλαδή κατά τους 

Tsagkanos et al. (2008), οι ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν στόχο 

εξαγοράς, είναι αυτές που παρουσιάζουν καλή οικονομική κατάσταση και 

υψηλή παραγωγικότητα. 

 

 

 

 

4. Δεδομένα 

 

     Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή των δεδομένων και των 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη. Το δείγμα μας 

αποτελείται από εταιρίες που αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς, πληροφορίες για 

τις οποίες προήλθαν από την εταιρία Top Invest S.A., και αφορούν σε εταιρίες 

που ανήκουν στο μεταποιητικό τομέα και είναι όλες ανώνυμες εταιρίες ή 

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Το μέγεθος το δείγματος ανέρχεται σε 202 

επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 51 αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγοράς την  

περίοδο 1995 – 2002. Ωστόσο, επειδή για τρεις παρατηρήσεις έλειπαν 

ορισμένα στοιχεία, το τελικό δείγμα των προς μελέτη επιχειρήσεων 

αποτελείται από 199 επιχειρήσεις, εκ των οποίων στόχο εξαγοράς αποτέλεσαν 

οι 49.  

     Οι μεταβλητές προέρχονται από τους ισολογισμούς των εταιριών που 

παρέχει η ICAP και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις χρηματοοικονομικές και 

τις μη – χρηματοοικονομικές. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 

αριθμοδείκτες, οι οποίοι είναι μαθηματικές σχέσεις μεταξύ λογιστικών μεγεθών 
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και δίνουν μια πλήρη εικόνα της επιχείρησης. Ένας σημαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει την πιθανότητα μια επιχείρηση να γίνει αντικείμενο εξαγοράς 

και έχει μελετηθεί από το σύνολο των ερευνών είναι η αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης της επιχείρησης. Το πιο σύνηθες μέτρο για την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης είναι η κερδοφορία της επιχείρησης, η 

οποία εκφράζεται μέσω των αριθμοδεικτών Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

(Profit), που ορίζεται ως ο λόγος των καθαρών κερδών προ φόρων προς τα 

ίδια κεφάλαια, και το περιθώριο κέρδους που ισούται με το λόγο των καθαρών 

κερδών προ φόρων και τόκων προς τις πωλήσεις (NMargin). Έρευνες που 

έγιναν για χώρες όπως οι Η.Π.Α. (Palepu 1986), δείχνουν πως οι μη 

κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερες 

πιθανότητες εξαγοράς. Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Tsagkanos et al. 

(2008), υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών 

και της πιθανότητας εξαγοράς, αλλά είναι στατιστικά μη – σημαντική. 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων (GROWTH),  και 

η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (GRRESOURCE), σαν μέτρο για την 

αναντιστοιχία μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης της επιχείρησης και των πόρων 

της, δηλαδή αν η διοίκηση της εταιρίας αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους 

πόρους της, όπως έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλες μελέτες (Barnes 2000, 

Tsagkanos et al. 2006, 2008).    

   Κατά τους Tsagkanos et al. (2008), σύμφωνα με την MCC Hypothesis 

(Manne, 1965) και την προσέγγιση που θέλει τις επιχειρήσεις που διοικούνται 

από αναποτελεσματικό management (MDA), η δανειακή επιβάρυνση της 

επιχείρησης είναι ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται θετικά με την 

πιθανότητα εξαγοράς. Στην προκειμένη περίπτωση, η δανειακή επιβάρυνση 

μετράται με τη μόχλευση (LEV), και ορίζεται ως ο λόγος των Δανείων προς τα 

Ίδια Κεφάλαια. Επιπλέον, ακολουθώντας τους Tsagkanos et al. (2008), 

χρησιμοποιούμε το δείκτη ρευστότητας (LIQ), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

καθώς εταιρίες με υψηλή ρευστότητα είναι πιθανό να προσεγγίσουν εταιρίες 

που έχουν ανάγκη από ρευστό. Για μια πιο πλήρη εικόνα της δραστηριότητας 

της επιχείρησης χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές ACT1, ACT2, ACT3 οι οποίες 
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εκφράζουν τις μέρες που η επιχείρηση χρειάζεται προκειμένου να εισπράξει 

από τους πελάτες της, να εξοφλήσει τους πιστωτές της, καθώς και τις μέρες 

που διακρατά τα αποθέματά της, αντίστοιχα.  Οι ACT1 και ACT3 αναμένεται 

να έχουν αρνητικό πρόσημο, ενώ η ACT2 αναμένεται να έχει θετικό. 

    Από τις μη – χρηματοοικονομικές μεταβλητές, ο παράγοντας που έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών είναι το μέγεθος (SIZE) της 

επιχείρησης. Η MDA προσέγγιση θέλει το μέγεθος της επιχείρησης να 

συνδέεται αρνητικά με την πιθανότητα εξαγοράς, καθώς οι μεγάλες 

επιχειρήσεις συνήθως παρουσιάζουν μεγάλες άμυνες έναντι των εξαγορών. Η 

άποψη αυτή υποστηρίζεται από μελέτες όπως του Palepu (1986).  Ωστόσο, 

σύμφωνα με την εναλλακτική προσέγγιση, όπου οι εξαγορές αποτελούν 

στρατηγικές αποφάσεις, καθώς λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το 

μερίδιο αγοράς, περισσότερες πιθανότητες εξαγοράς συγκεντρώνουν οι 

μεγάλες επιχειρήσεις. Για την ελληνική οικονομία, τα αποτελέσματα των 

Tsagkanos et al. (2008) δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του 

μεγέθους της επιχείρησης και της πιθανότητας εξαγοράς.  Σε άλλες μελέτες 

(π.χ. Barnes 2000, Powell 1997, Alcalde and Espitia 2003), το μέγεθος 

μετράται με βάση την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ή το μέγεθος του 

ενεργητικού. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως και οι Tsagkanos et al. 

(2008), το μέγεθος μετράται με τον όγκο των πωλήσεων.  

   Η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική κατάσταση  της επιχείρησης είναι 

ένας ακόμη παράγοντας που ενδεχομένως να επηρεάζει την πιθανότητα 

εξαγοράς της επιχείρησης. Ένα μέτρο για την ανταγωνιστικότητά της είναι η 

παραγωγικότητα, η οποία κατά τους McGuckin and Nguyen (1995) ορίζεται ως 

το λόγο του παραγόμενου προϊόντος της επιχείρησης είτε προς το σύνολο των 

εισροών της είτε προς την εργασία. Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική 

προσέγγιση των εξαγορών και τη MCC Hypothesis, επιχειρήσεις με μικρή 

παραγωγικότητα είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν στόχο εξαγοράς, ενώ για 

την ελληνική οικονομία κατά τους Tsagkanos et al. (2008), στόχο αποτελούν 

οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις. Εδώ, η παραγωγικότητα είναι εκφρασμένη ως 

η σχετική παραγωγικότητα της εργασίας της εταιρίας σε σχέση με τον κλάδο 

στον οποίο ανήκει (PRODUCTIVITY).  
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   Επιπλέον, ακολουθώντας τη μεθοδολογία άλλων μελετών πάνω στις 

εξαγορές για την ελληνική οικονομία (Tsagkanos et al. 2006, 2008, Siriopoulos 

et al. 2006), η οποία είναι μια ανοιχτή οικονομία, ο εξαγωγικός 

προσανατολισμός της επιχείρησης (EXPORT), είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα εξαγοράς μιας 

επιχείρησης, καθώς όλων των άλλων παραγόντων σταθερών (Ceteris Paribus), 

οι εταιρίες στόχοι εξαγοράς με υψηλές εξαγωγές δίνουν τη δυνατότητα στις 

εξαγοράστριες εταιρίες να επωφεληθούν από τις διεθνείς συναλλαγές, τα 

διευρυμένα δίκτυα διανομής και τις νέες αγορές για την προώθηση των 

προϊόντων τους. Στην παρούσα εργασία, η μεταβλητή EXPORT ορίζεται ως ο 

λόγος των εξαγωγών προς τις πωλήσεις της επιχείρησης.  

    Επίσης, η ηλικία της επιχείρησης συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο 

learning – by – doing, όπως έχει επισημανθεί και από τον Arrow (1962). 

Δηλαδή, με το πέρασμα του χρόνου οι επιχειρήσεις σωρεύουν εμπειρία τόσο 

μέσω της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και μέσω της προώθησης του 

προϊόντος. Στην προκειμένη περίπτωση, η ηλικία (AGE) της επιχείρησης 

μετράται ως τη διαφορά ανάμεσα στο έτος παρατήρησης και στο έτος ίδρυσης 

της επιχείρησης. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ο λόγος του κεφαλαίου προς την 

εργασία (CAP), ο οποίος εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι εταιρίες στόχοι είναι 

εντάσεως κεφαλαίου.  

    Εκτός από μεταβλητές που σχετίζονται με την επιχείρηση, ακολουθώντας 

και άλλους ερευνητές (Palepu 1986, Tsagkanos et al. 2006, 2008, Siriopoulos 

et al. 2006), εισάγεται μια μεταβλητή (BRANCH) σχετική με τον κλάδο στον 

οποίο ανήκει. Κατά τον Gort (1969), ένας παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάσει την πιθανότητα να εξαγοραστεί μια επιχείρηση, είναι η πρόσφατη 

ιστορία των εξαγορών στον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Tsagkanos et al. (2008), στην περίπτωση 

της Ελλάδας, εταιρίες που ανήκουν σε μη – παραδοσιακούς κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να έχουν αρνητική σχέση με την πιθανότητα 

εξαγοράς. Η BRANCH είναι μια ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 1, 

αν η εξαγορά αφορά τις επιχειρήσεις  που ανήκουν σε μη – παραδοσιακούς 

κλάδους, ενώ παίρνει την τιμή μηδέν όταν η εξαγορά αφορά επιχειρήσεις που 
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ανήκουν σε παραδοσιακούς κλάδους. Οι παραδοσιακοί κλάδοι της ελληνικής 

βιομηχανίας είναι ο κλάδος τροφίμων και ποτών, η υφαντουργία, η ξυλεία, η 

επιπλοποιεία  και η καπνοβιομηχανία, ενώ μη – παραδοσιακοί κλάδοι είναι ο 

κλάδος των πετρελαιοειδών, χημικών προϊόντων κ.ά.  

   Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις ερμηνευτικές 

μεταβλητές του υποδείγματος με τους ορισμούς τους, ενώ στον Πίνακα 2 

παρουσιάζεται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η διάμεσος των 

ερμηνευτικών μεταβλητών τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και 

ξεχωριστά, ανάλογα αν οι εταιρίες αποτέλεσαν ή όχι στόχο εξαγοράς.   

 

                               Πίνακας 1 Περιγραφή Μεταβλητών   

 

Μεταβλητή Υπολογισμός 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

(PROFIT) 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων/ ίδια κεφάλαια 

Nmargin 
(Καθαρά Κέρδη προ φόρων και τόκων / 

Πωλήσεις)*100 

Μόχλευση (LEV) Δάνεια / Ίδια κεφάλαια 

Ρευστότητα (LIQ) 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων (ACT1) Απαιτήσεις*365 / Πωλήσεις 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Προμηθευτών 

(ACT2) 
Προμηθευτές*365/Κόστος Πωληθέντων 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (ACT3) Αποθέματα * 365 / Πωλήσεις 

Μεγέθυνση (Growth) Αύξηση των Πωλήσεων 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

(GRRESOURCE) 
Πωλήσεις / Ενεργητικό 

Μέγεθος (SIZE) Πωλήσεις 

Εξαγωγικός Προσανατολισμός (EXPORT) Εξαγωγές / Πωλήσεις 

Σχετική Παραγωγικότητα της εργασίας 

(PRODUCTIVITY) 

Παραγωγικότητα της εργασίας της εταιρίας 

/ μέση παραγωγικότητα της εργασίας του 

κλάδου 

Κεφάλαιο προς εργασία (CAP) Πάγιο ενεργητικό ανά εργαζόμενο 

Ηλικία (AGE) Έτος παρατήρησης –  Έτος Ίδρυσης 
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Κλάδος (BRANCH) 
Ψευδομεταβλητή: 1 για μη – 

παραδοσιακούς κλάδους, 0 αλλιώς 

 

 

 

 

Πίνακας 2 Περιγραφική Στατιστική 

 

 Εταιρίες Στόχοι Μη εξαγοράσιμες Σύνολο Δείγματος 

Μεταβλητές Mean S.D. Median Mean S.D. Median Mean S.D Median

Profit -4.92 119 1.74 14.21 52.89 7.38 9.49 75.17 7.1 

Nmargin -14 81.95 4.11 5.77 8.9 5.83 0.89 41.96 5.44 

Lev 4.87 12.41 1.65 3.26 14.06 1.23 3.66 13.66 1.49 

Liq 1.46 0.76 1.26 1.7 1.44 1.25 1.64 1.31 1.25 

Act1 486 1582 162 155 128.4 127.5 237.06 800 136 

Act2 271.55 699.5 115 129.38 183.4 85.5 164.38 384.35 90 

Act3 549 2800 88 123.61 143.42 89 228.56 1396 89 

Growth 11.11 33.03 4.59 19.04 68.65 7.01 17.09 61.83 5.66 

Grresource 1.01 0.72 0.9 0.99 0.56 0.85 0.99 0.60 0.88 

Size 38.64 86.71 12.52 12.59 38.49 3.14 19 55.35 3.95 

Export 15.36 21.79 5 20.22 28.69 6 19.02 27.18 5 

Productivity 0.22 0.411 0.12 0.11 0.09 0.07 0.13 0.22 0.08 

Cap 0.06 0.05 0.04 0.05 0.07 0.03 0.05 0.06 0.03 

Age 27.04 24.14 19 19.16 16.33 14 21.1 18.81 15 

Branch - - - - - - - - - 
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    Από τα στοιχεία του Πίνακα 2, φαίνεται ότι οι εταιρίες στόχοι, κατά μέσο 

όρο είναι λιγότερο κερδοφόρες συγκριτικά με τις εταιρίες που δεν 

εξαγοράστηκαν. Αυτό φαίνεται από τις τιμές τόσο της μεταβλητής Profit που 

παριστά την Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, όσο και από το περιθώριο 

κέρδους (Nmargin), καθώς για τις συγκεκριμένες μεταβλητές, τόσο η τιμή του 

μέσου όσο κ η τιμή της διαμέσου είναι σαφώς υψηλότερες για τις μη 

εξαγοράσιμες εταιρίες. Επίσης, για τις εταιρίες στόχους η μέση τιμή της 

μόχλευσης (LEV) είναι στο 4,87 ενώ για τις μη εξαγοράσιμες εταιρίες είναι 

3,26, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρίες στόχοι είναι περισσότερο δανειακά 

επιβαρημένες από τις μη εξαγοράσιμες εταιρίες.  Αντίθετα, τόσο οι εταιρίες 

στόχοι όσο και οι μη εξαγοράσιμες, παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα 

ρευστότητας, με μέσο όρο 1,46 και 1,44 αντίστοιχα.  

    Όσον αφορά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις στόχοι 

χρειάζονται κατά μέσο όρο, περισσότερες μέρες προκειμένου να εισπράξουν 

από τους πελάτες τους (ACT1), συγκριτικά με τις εταιρίες μη – στόχους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εταιρίες στόχοι χρειάζονται κατά μέσο όρο 486 μέρες για να 

εισπράξουν από του πελάτες τους έναντι 155 των μη εξαγοράσιμων 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εταιρίες στόχοι χρειάζονται κατά μέσο όρο 

περισσότερες μέρες, περίπου 271,55 μέρες έναντι 129,38, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των προμηθευτών τους (ACT2). 

Επίσης, οι εταιρίες στόχοι διακρατούν κατά μέσο όρο περισσότερες μέρες τα 

αποθέματά τους (ACT3) σε σχέση με τις μη εξαγοράσιμες επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρίες στόχοι υστερούν σε ρυθμούς μεγέθυνσης έναντι των 

μη εξαγοράσιμων, όπως φαίνεται από τη μεταβλητή Growth. Κατά μέσο όρο οι 

εταιρίες στόχοι, μεγεθύνονται με βάση το ρυθμό αύξησης των πωλήσεών 

τους, με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τις μη εξαγοράσιμες 

επιχειρήσεις, καθώς κατά μέσο όρο οι πρώτες μεγεθύνονται με ρυθμό περίπου 

 32



11% ενώ οι δεύτερες με ρυθμό 19% περίπου.  Κλείνοντας με τις 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές, τόσο οι εταιρίες στόχοι όσο και οι μη 

εξαγοράσιμες εταιρίες, παρουσιάζουν παρόμοια μεγέθη όσον αφορά την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού  (GRRESOURCE), η οποία κατά μέσο 

όρο είναι  1,01 για τις εταιρίες στόχους και 0,99 για τις μη εξαγοράσιμες.  

   Για τις μη χρηματοοικονομικές μεταβλητές, οι εταιρίες στόχοι κατά μέσο 

όρο είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος (SIZE), όπως αυτό μετράται από τον όγκο 

των πωλήσεων συγκριτικά με τις μη εξαγοράσιμες επιχειρήσεις, αφού όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 2, το μέγεθος των επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν 

είναι τριπλάσιο από αυτών που δεν εξαγοράστηκαν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

που εξαγοράστηκαν είναι λιγότερο εξαγωγικά προσανατολισμένες σε σχέση με 

τις μη εξαγοράσιμες, καθώς κατά μέσο όρο οι τελευταίες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με τις πωλήσεις τους.  

   Οι επιχειρήσεις που εξαγοράστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 

2, είναι περισσότερο παραγωγικές σε σχέση με τις μη εξαγοράσιμες 

(PRODUCTIVITY), ενώ όσον αφορά την  ένταση κεφαλαίου (CAP), και οι δυο 

κατηγορίες επιχειρήσεων δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Επιπλέον, από το δείγμα φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στόχοι είναι μεγαλύτερες 

σε ηλικία (AGE) συγκριτικά με τις μη – εξαγοράσιμες. 

  Τέλος, από το σύνολο του δείγματος, 44 ανήκουν σε μη παραδοσιακούς 

κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, εκ των οποίων 13 αποτέλεσαν στόχο 

εξαγοράς, ενώ οι υπόλοιπες 33 ήταν μη εξαγοράσιμες.  

 

 

 

 

5. Οικονομετρικό Υπόδειγμα2   

 

   Στην παρούσα εργασία για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιείται 

ένα υπόδειγμα δυαδικής επιλογής (binary choice model). Σε αυτού του είδους 
                                                 
2 Η παρούσα ενότητα βασίζεται στο βιβλίο των Heij C., De Boer P., Franses P. H., Kloek T.,  Van Dijk 
H. K., “Econometric Methods with Applications in Business and Economics”, Oxford University 
Press(2004)  - Chapter 6 
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τα υποδείγματα η εξαρτημένη μεταβλητή Y , παίρνει δύο τιμές: την τιμή 0, για 

μια αρνητική έκβαση του υπό εξέταση ενδεχομένου και την τιμή 1, για μια 

θετική έκβαση αυτού. Σε αυτή την εργασία το υπό εξέταση ενδεχόμενο είναι 

αν μια επιχείρηση αποτέλεσε ή όχι στόχο εξαγοράς. Επομένως, όταν η 

εξαρτημένη μεταβλητή  ισούται με 1, σημαίνει ότι η επιχείρηση  

εξαγοράστηκε, ενώ όταν η  λαμβάνει την τιμή 0, συνεπάγεται ότι η 

επιχείρηση δεν εξαγοράστηκε. Το υπόδειγμα που αντιστοιχεί σε μια τέτοια 

μεταβλητή ονομάζεται Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Linear Probability 

Model) και είναι το εξής:  

Y
i Y

i

 

'
i iy x ιβ ε= + , [ ] 0E ιε =  

 

ενώ αποδεικνύεται (βλ. Heij et al. 2002, pp. 439) ότι η πιθανότητα η 

εξαρτημένη μεταβλητή να είναι ίση με τη μονάδα είναι 

 

'[ 1] [ ]i iP y E y xiβ= = = . 

 

   Ωστόσο, η εκτίμηση ενός τέτοιου υποδείγματος με τη μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων (Ordinary Least Squares) δημιουργεί ορισμένες 

δυσκολίες (βλ. Heij et al. 2002, pp. 439) καθώς είναι σύνηθες να μην ισχύει η 

υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας, αφού η διακύμανσή του διαταρακτικού 

όρου εξαρτάται από το διάνυσμα ix . Πιο συγκεκριμένα έχουμε ότι 

 

' '( ) (1 )i iVar x xιε β β= − . 

 

   Η εκτίμηση ενός τέτοιου υποδείγματος με τη μέθοδο OLS θα δώσει 

αμερόληπτους εκτιμητές, οι οποίοι δεν θα είναι αποτελεσματικοί.  

   Συνήθως, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, γίνεται η 

υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος iε  έχει μέσο μηδέν και κατανέμεται 
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σύμφωνα με την κανονική ή την λογιστική κατανομή. Στην παρούσα εργασία, 

ακολουθώντας τη μεθοδολογία άλλων ερευνητών πάνω στις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές (Palepu 1986, Barnes 1999,2000, Alcalde and Espitia 2003), 

εκτιμούμε ένα logit υπόδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι ο 

διαταρακτικός όρος iε  κατανέμεται με βάση τη Λογιστική κατανομή και έχει 

τις εξής ιδιότητες: 

 

i) ( ) 0E ιε =   

 ii) 
2

( )
3iVar πε =  

 

  Το προς εκτίμηση υπόδειγμα δυαδικής επιλογής τύπου logit (logit binary 

choice model) είναι της μορφής: 

 

,( ) (i t )P Y X= Λ B , 

 

όπου   είναι η πιθανότητα η επιχείρηση  να αποτελεί στόχο εξαγοράς την 

περίοδο  και 

,i tY i

t X  το διάνυσμα των ερμηνευτικών μεταβλητών με διάσταση 

. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που επηρεάζουν την  πιθανότητα μια 

επιχείρηση να αποτελέσει στόχο εξαγοράς. Το 

1 k×

B  είναι ένα 1k ×  διάνυσμα που 

περιλαμβάνει τους εκτιμητές και ( ).Λ  η αθροιστική συνάρτηση κατανομής 

(cumulative distribution function) της Λογιστικής κατανομής η οποία είναι της 

μορφής 

 

( )

( )

.

.(.)
1

e
e

Λ =
+  

 

     Η εκτίμηση ενός υποδείγματος logit γίνεται με τη μέθοδο της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Estimation) η οποία ασυμπτωτικά δίνει 
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αμερόληπτους, αποτελεσματικούς και συνεπείς εκτιμητές. Επίσης, προκειμένου 

να ελεγχθεί αν οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι από κοινού στατιστικά 

σημαντικές, δηλαδή αν το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό, 

χρησιμοποιείται το Κριτήριο του Λόγου Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test). 

Η μηδενική υπόθεση του εν λόγω κριτηρίου ελέγχει αν 2 ... 0κβ β= = = , 

δηλαδή εξετάζουμε αν όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος 

εκτός του σταθερού όρου είναι ίσες με το μηδέν. Το κριτήριο κατανέμεται με 

βάση τη κατανομή 2χ  με 1κ −  βαθμούς ελευθερίας, όπου κ είναι ο αριθμός 

των παραμέτρων στο υπόδειγμα, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού όρου. 

Επίσης, χρησιμοποιείται ο συντελεστής προσδιορισμού McFadden (McFadden 

) ή αλλιώς pseudo - , το οποίο είναι παρόμοιο με το γνωστό 

συντελεστή προσδιορισμού,  στο απλό γραμμικό υπόδειγμα και εκφράζει το 

ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  

2R 2R
2R

 

 

6. Εμπειρικά Αποτελέσματα 

   

    6.1 Αποτελέσματα Εκτίμησης 

 

   Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της logit 

εκτίμησης του υποδείγματος, η οποία έγινε κάνοντας χρήση των στατιστικών 

πακέτων Eviews5 και STATA. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η τιμή του 

εκτιμητή για κάθε μεταβλητή, το τυπικό σφάλμα, η z – στατιστική και το p-

value, ενώ στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι οριακές επιδράσεις (Marginal 

Effects), των ερμηνευτικών μεταβλητών. 
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Πίνακας 3 Αποτελέσματα  εκτίμησης 

 

Εξαρτημένη Μεταβλτή: Y (1 εξαγοράστηκε, 0 δεν 

εξαγοράστηκε)   

Μεταβλητή Εκτιμητής 

Τυπικό 

σφάλμα z-Statistic p.value 

C -1.625455 0.954602 -1.702757 0.0886 

PROFIT -0.002866 0.002541 -1.128024 0.2593 

NMARGIN -0.057103** 0.021161 -2.698524 0.0070 

LEV 0.006794 0.012806 0.530526 0.5957 

LIQ 0.005646 0.183620 0.030747 0.9755 

ACT1 0.002129 0.001703 1.250093 0.2113 

ACT2 0.000608 0.001010 0.601895 0.5472 

ACT3 0.000378 0.001408 0.268369 0.7884 

EXPORT -0.007999 0.008465 -0.944898 0.3447 

SIZE 0.012968* 0.006200 2.091402 0.0365 

BRANCH 0.066869 0.455478 0.146810 0.8833 

AGE 0.023484* 0.010420 2.253744 0.0242 

GROWTH -0.001358 0.005720 -0.237409 0.8123 

PRODUCTIVITY 0.0739442** 2.204247 3.354627 0.0008 

CAP -0.139941* 5.859492 -2.388279 0.0169 

GRRESOURCE -0.716069 0.588941 -1.215859 0.2240 

LR statistic (15 df) 45.99010     McFadden R-squared 0.207026 

Probability(LR stat) 5.34E-05    

Obs with Dep=0 150      Total obs 199 

Obs with Dep=1 49 

*, ** 

στατιστικά 

σημαντικό σε 

επίπεδο 5% & 

1% αντίστοιχα   
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Πίνακας 4 Οριακές Επιδράσεις (Marginal Effects) 
 

Μεταβλητή Marginal Effect Τυπικό 

σφάλμα 

Z - statistic p.value 

Profit -0.0005918 0.00052 -1.14 0.255 

Nmargin -0.0117915 0.0047 -2.51 0.012 

Lev 0.0014029 0.00263 0.53 0.594 

Liq 0.0011658 0.03791 0.03 0.975 

Act1 0.0004397 0.00037 1.18 0.240 

Act2 0.0001255 0.00021 0.60 0.545 

Act3 0.000078 0.00029 0.27 0.791 

Export -0.0016518 0.00175 -0.94 0.345 

Size 0.0026777 0.00133 2.01 0.044 

Branch 0.0139143 0.09553 0.15 0.884 

Age 0.0048493 0.00217 2.24 0.025 

Growth -0.0002804 0.00118 -0.24 0.812 

Productivity 0.0152691 0.00483 3.16 0.002 

Cap -0.0288971 -0.01232 -2.35 0.019 

Grresource -0.1478648 0.11624 -1.27 0.203 

 
 

   Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση που 

ελέγχει αν όλες οι παράμετροι στο υπόδειγμα, εκτός του σταθερού όρου, είναι 

ίσες με το μηδέν. Αυτό προκύπτει από το κριτήριο του λόγου πιθανοφάνειας 

(LR statistic), το οποίο κατανέμεται με βάση τη 
2x κατανομή με 15 βαθμούς 

ελευθερίας, το οποίο έχει τιμή 45,99010 και p-value 5,34Ε-05, που σημαίνει 

ότι το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό ακόμα και σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, δηλαδή όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι από 

κοινού στατιστικά σημαντικές.   

   Τα αποτελέσματα της εκτίμησης δείχνουν ότι οι περισσότερες 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές, είναι στατιστικά μη – σημαντικές, δηλαδή 

δεν μπορούν να εξηγήσουν την πιθανότητα εξαγοράς μιας επιχείρησης. 
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Δηλαδή παράγοντες όπως η μόχλευση, η ρευστότητα και η αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορούν ερμηνεύσουν  αν μια επιχείρηση αποτελεί 

ή όχι στόχο εξαγοράς. Επίσης, ούτε οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης (ACT1, ACT2, ACT3) αποτελούν 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των εταιριών στόχων. Το ίδιο ισχύει και για τις 

μεταβλητές Growth και Grresource που εκφράζουν τη μεγέθυνση της 

επιχείρησης και την κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αντίστοιχα. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με άλλες μελέτες για την ελληνική οικονομία 

(Tsagkanos et al. 2006, 2008) Η μόνη στατιστικά σημαντική 

χρηματοοικονομική μεταβλητή σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (p-value 

0.0070) και με οριακή επίδραση (marginal effect)  -0.0117 είναι το περιθώριο 

κέρδους (nmargin), η οποία επηρεάζει αρνητικά την πιθανότητα εξαγοράς, 

καθώς αύξηση του περιθωρίου κέρδους κατά 1% (ceteris paribus), μειώνει 

την πιθανότητα εξαγοράς κατά περίπου 1,17%. Δηλαδή στόχο εξαγοράς είναι 

πιο πιθανό να αποτελέσουν οι μη – κερδοφόρες επιχειρήσεις.  

   Από τις μη - χρηματοοικονομικές μεταβλητές, ο εξαγωγικός 

προσανατολισμός της επιχείρησης και ο κλάδος στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση, είναι παράγοντες από τους οποίους δεν επηρεάζεται το γεγονός αν 

μια επιχείρηση αποτελεί ή όχι στόχο εξαγοράς. Αντίθετα, στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, είναι το μέγεθος της επιχείρησης 

(SIZE), η ηλικία της (AGE), ο λόγος του κεφαλαίου προς την εργασία (CAP) 

και η παραγωγικότητα (PRODUCTIVITY) σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Το 

θετικό πρόσημο που έχει η μεταβλητή μέγεθος (SIZE) συνεπάγεται ότι στόχο 

εξαγοράς αποτελούν οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται από 

τον οριακή επίδραση της συγκεκριμένης μεταβλητής, αύξηση του μεγέθους 

της επιχείρησης κατά μία μονάδα (ceteris paribus) αυξάνει την πιθανότητα 

κατά 0,26%. Το  αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον Palepu (1986) 

για τις Η.Π.Α. και τους  Alcalde and Espitia (2003) για την Ισπανία, όπου 

στόχο εξαγοράς αποτελούν οι μικρές επιχειρήσεις, ωστόσο είναι σύμφωνο με 

τους Tsagkanos et al. (2006, 2008) και Siriopoulos et al. (2006) για την 

ελληνική οικονομία. Η ηλικία της επιχείρησης (AGE) είναι ένας άλλος 

στατιστικά σημαντικός παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα εξαγοράς 
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(ceteris paribus) κατά 0,48% και δείχνει ότι οι ώριμες ελληνικές επιχειρήσεις 

με συσσωρευμένη εμπειρία είναι προτιμότεροι στόχοι εξαγοράς. Επίσης, ένας 

επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τις εξαγορές είναι η παραγωγικότητα 

(PRODUCTIVITY) της επιχείρησης, αποτέλεσμα που δείχνει ότι περισσότερες 

πιθανότητες εξαγοράς συγκεντρώνουν οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό 

φαίνεται και από την οριακή επίδραση της παραγωγικότητας, καθώς αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 1 μονάδα (ceteris paribus), αυξάνει 

την πιθανότητα εξαγοράς κατά 1,5%. Τέλος, η μεταβλητή CAP δείχνει ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν στόχο εξαγοράς είναι εντάσεως 

εργασίας, καθώς αύξηση κατά μία μονάδα της συγκεκριμένης μεταβλητής 

(ceteris paribus), μειώνει την πιθανότητα εξαγοράς κατά 2,8%. 

Συμπερασματικά, από τις οριακές επιδράσεις των ερμηνευτικών μεταβλητών, 

παρατηρούμε ότι περισσότερες πιθανότητες εξαγοράς (ceteris paribus) 

συγκεντρώνουν οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που είναι 

εντάσεως εργασίας. 

  Το θετικό πρόσημο των μεταβλητών SIZE, PRODUCTIVITY, AGE είναι 

αποτέλεσμα σύμφωνο με τους Tsagkanos et al. (2008) για την ελληνική 

οικονομία και δείχνει ότι οι εξαγορές στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα 

στρατηγικής συμπεριφοράς, αφού προτιμώνται επιχειρήσεις με μεγάλο 

μέγεθος, ώριμες σε ηλικία και πολύ παραγωγικές, καθώς λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως οι οικονομίες κλίμακας, το μερίδιο αγοράς και η 

μονοπωλιακή δύναμη. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της εκτίμησης, 

προκύπτει ότι η εναλλακτική προσέγγιση που θέλει στρατηγικές αποφάσεις να 

καθοδηγούν τις εξαγορές, δεν μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως τα 

χαρακτηριστικά των εταιριών στόχων για την ελληνική οικονομία. Σε αντίθεση 

με τους Tsagkanos et al. (2006, 2008),  τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, 

δείχνουν ότι προτιμώνται επίσης εταιρίες με χαμηλή κερδοφορία, δηλαδή 

επιχειρήσεις με χαμηλό περιθώριο κέρδους. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

σύμφωνο με την προσέγγιση που θέλει τις επιχειρήσεις που διοικούνται από 

μη – αποτελεσματικό management να είναι αυτές που αποτελούν στόχο 

εξαγοράς. Επίσης, σε αντίθεση με τους Tsagkanos et al. (2008), η μεταβλητή 

CAP είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και δείχνει ότι 
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οι λιγότερο αυτοματοποιημένες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν περισσότερη 

εργασία είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγοράς. Η μεταβλητή 

CAP είχε βρεθεί στατιστικά σημαντική και σε άλλη μελέτη για τις 

συγχωνεύσεις στην Ελλάδα (Siriopoulos et al. 2006), αλλά σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%.    

  Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι καμιά από τις δυο προσεγγίσεις δεν 

μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως τις εξαγορές στην Ελλάδα, ωστόσο μπορεί να 

δοθεί μια ερμηνεία, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που διοικούνται οι 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις.  Η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία 

στόχο εξαγοράς αποτελούν οι μη – αποτελεσματικές επιχειρήσεις (MDA), 

συνήθως βρίσκει εφαρμογή σε αγγλοσαξονικές οικονομίες, όπως είναι οι 

Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές τις οικονομίες, των έλεγχο των 

επιχειρήσεων έχουν οι managers, οι οποίοι καθοδηγούμενοι από προσωπικά 

συμφέροντα αγνοούν τα συμφέροντα των μετόχων. Στην Ελλάδα, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις, ακόμα και οι μεγάλες, είναι οικογενειακές, με τα 

άτομα που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών να έχουν ταυτόχρονα και τον 

έλεγχο της διοίκησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η μεταβλητή nmargin είναι 

στατιστικά σημαντική και με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή επιχειρήσεις με  

χαμηλή κερδοφορία αποτελούν πιθανό στόχο εξαγοράς, δείχνει ότι οι μέτοχοι 

των εταιριών είναι διατεθειμένοι να έχουν λιγότερα κέρδη και να έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγοράς, παρά να 

εκχωρήσουν μέρος της διοίκησης της επιχείρησης σε επαγγελματίες managers, 

που ενδεχομένως να  συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης.  

 

 

 

  6.2 Ικανότητα Πρόβλεψης του υποδείγματος 

 

  Η μέχρι τώρα ανάλυση στηρίζεται στον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των εταιριών που αποτελούν στόχο εξαγοράς στην ελληνική 

οικονομία. Ωστόσο, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Palepu (1986), γίνεται 
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μια προσπάθεια πρόβλεψης των προς εξαγορά εταιριών με βάση το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα. Ο Palepu (1986) μετά από θεωρητική απόδειξη, 

έδειξε ότι το κατάλληλο σημείο αποκοπής (cut-off point), δηλαδή η 

πιθανότητα που διακρίνει τις επιχειρήσεις σε εξαγοράσιμες και μη -  

εξαγοράσιμες, υπολογίζεται με βάση την εκτιμημένη πιθανότητα μια εταιρία να 

αποτελέσει ή όχι στόχο εξαγοράς.  Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Palepu 

(1986), στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των 

πιθανοτήτων τόσο για τις εταιρίες που εξαγοράστηκαν όσο και τις μη – 

εξαγοράσιμες, καθώς και το λόγο των δυο πιθανοτήτων, που σύμφωνα με τον 

Palepu (1986) δίνει το σημείο αποκοπής, ενώ στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η 

διαγραμματική απεικόνισή του. 

 

Πίνακας 5 Κατανομή της εκτιμημένης πιθανότητας εξαγοράς για εξαγοράσιμες και μη – εξαγοράσιμες 
εταιρίες με βάση το δείγμα 

 
Διάστημα Εκτιμημένης 

Πιθανότητας Εξαγοράς 

Ποσοστό 

Εξαγορών 

Ποσοστό Μη 

Εξαγοράσιμων Εταιριών 

% Εξαγορών / % Μη 

εξαγοράσιμων 

Εταιριών 

[0,   0.05) 2.04 6 0.34 

[0.05, 0.1) 8.16 17.33 0.47086 

[0.1, 0.15) 2.04 26.67 0.07649 

[0.15, 0.2) 16.33 20 0.8165 

[0.2. 0.25) 4.08 12.67 0.322021 

[0.25, 0.3) 8.16 1.33 6.135338 

[0.3, 0.35) 6.12 3.33 1.837838 

[0.4, 0.45) 6.12 3.33 1.837838 

[0.4, 0.45) 6.12 3.33 1.837838 

[0.45, 0.5) 6.12 1.33 4.601504 

[0.5, 0.55) 2.04 1.33 1.533835 

[0.55, 0.6) 6.12 0.67 9.134328 

[0.6, 0.65) 4.08 2 2.04 

[0.65, 0.70) 4.08 
0 - 

[0.7, 0.75) 4.08 0 - 

[0.75, 0.8) 2.04 
0 - 

[0.8, 0.85) 2.04 0.67 3.044 

[0.95, 1) 4.08 
0 - 

[1, 1.05) 6.12 0 - 
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  Με βάση τη μεθοδολογία του Palepu (1986) έχουμε χωρίσει την κατανομή 

της πιθανότητας εξαγοράς σε διαστήματα, όπως φαίνεται και στην πρώτη 

στήλη του Πίνακα 5, ενώ στις δυο επόμενες στήλες υπάρχουν τα ποσοστά 

των εξαγορών και των μη – εξαγοράσιμων εταιριών αντίστοιχα για κάθε 

διάστημα. Στην τελευταία στήλη είναι ο λόγος του ποσοστού των 

εξαγοράσιμων επιχειρήσεων προς το ποσοστό των μη – εξαγοράσιμων. Στα 

διαστήματα από [0.65, 0,7) έως [0.75, 08) και [0.95, 1) έως [1, 1.05), δεν 

υπάρχουν μη εξαγοράσιμες επιχειρήσεις και επομένως για αυτά τα διαστήματα 

δεν ορίζεται η τελευταία στήλη του Πίνακα 5, ενώ στα διαστήματα [0.85, 0,9) 

και [0.9, 0.95) δεν υπάρχουν ούτε εξαγοράσιμες, ούτε μη εξαγοράσιμες 

επιχειρήσεις για αυτό και δεν υπάρχουν στον Πίνακα 5. Στο διάστημα που ο 

λόγος του ποσοστού των εξαγορών προς το ποσοστό των μη εξαγοράσιμων 

εταιριών υπερβαίνει τη μονάδα, είναι αυτό όπου βρίσκεται το σημείο 

αποκοπής, το οποίο όπως φαίνεται και από το διάγραμμα είναι 25%. Δηλαδή, 

με βάση το δείγμα, όσες επιχειρήσεις έχουν πιθανότητα εξαγοράς μεγαλύτερη 

από 25%, τότε αυτές κατατάσσονται  σαν εξαγορασμένες. Στον Πίνακα 6 που 
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ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόβλεψη των εταιριών που αποτελούν στόχο 

εξαγοράς με βάση το δείγμα.  

 

 

 

Πίνακας 6 Ικανότητα Πρόβλεψης του υποδείγματος 

 

 Μη Εξαγοράσιμες 

εταιρίες ( y=0) 

Εξαγοράσιμες 

εταιρίες (y=1) 

Σύνολο 

Σύνολο  150 49 199 

Σωστές Προβλέψεις 124 33 157 

Ποσοστό Σωστής 

Πρόβλεψης 

82,6% 67,3% 78,9% 

Ποσοστό 

Λανθασμένης 

Πρόβλεψης 

17,4% 32,7% 21,1% 

 

    Από τον Πίνακα 6, φαίνεται ότι με βάση το δείγμα, στο σύνολο του 

δείγματος το υπόδειγμα κατέταξε σωστά το 78,9% των επιχειρήσεων, 

ποσοστό που είναι υψηλό. Πιο συγκεκριμένα, από τις 199 επιχειρήσεις του 

δείγματος, το υπόδειγμα κατέταξε σωστά σε εξαγοράσιμες και μη – 

εξαγοράσιμες τις 157. Επίσης, όσον αφορά τις μη – εξαγοράσιμες επιχειρήσεις, 

με βάση το δείγμα το υπόδειγμα κατέταξε σωστά το 82,6% των επιχειρήσεων, 

δηλαδή από τις 150 μη – εξαγοράσιμες επιχειρήσεις, το υπόδειγμα προέβλεψε 

σωστά τις 124. Τέλος, όσον αφορά την ικανότητα πρόβλεψης εταιριών που 

αποτελούν στόχο εξαγοράς, το υπόδειγμα προβλέπει σωστά το 67,3% των 

επιχειρήσεων και 32,7% είναι το ποσοστό των εταιριών που ενώ αποτέλεσαν 

αντικείμενο εξαγοράς, το υπόδειγμα τις κατέταξε λανθασμένα στις μη 

εξαγοράσιμες, ποσοστό που είναι σχετικά υψηλό. Πιο συγκεκριμένα, από τις 

49 επιχειρήσεις του δείγματος που εξαγοράστηκαν, το υπόδειγμα προέβλεψε 

σωστά τις 33, ενώ τις υπόλοιπες 16, τις κατέταξε στις μη – εξαγοράσιμες. 

Αυτή η δυσκολία των υποδειγμάτων να προβλέπουν με ακρίβεια τις εξαγορές 

χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία έχει επισημανθεί και από 
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άλλους μελετητές (Palepu 1986, Barnes 1999, 2000) και κατά τον Barnes 

(1999,2000) αυτή η δυσκολία οφείλεται στα ποικίλα κίνητρα που ωθούν 

τέτοιου είδους επιχειρηματικές αποφάσεις και τα οποία πολλές φορές δεν 

αποτυπώνονται στα δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ενώ οι 

Espahbodi and Espahbodi (2003), επισημαίνουν πως για να αξιολογηθεί η 

ικανότητα των υποδειγμάτων να προβλέπουν σωστά τις εξαγοράσιμες 

εταιρίες, πρέπει να γίνει μελέτη σε περισσότερα και μεγαλύτερα δείγματα. 

 

7. Συμπεράσματα 

 

    Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να ερευνηθούν τα  

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των εταιριών που αποτελούν στόχο εξαγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αναφέρεται σε μια μικρή ανοιχτή οικονομία, όπως 

είναι η ελληνική, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 199 μεταποιητικές 

επιχειρήσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγοράς τη περίοδο 1995 – 2002 

και ο λόγος που επιλέχτηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων από την ελληνική οικονομία.  

   Ακολουθώντας τη μεθοδολογία, όπως αυτή προτείνεται από την υφιστάμενη 

βιβλιογραφία, εκτιμήθηκε ένα logit υπόδειγμα, στο οποίο συμπεριελήφθησαν 

δυο κατηγορίες ερμηνευτικών μεταβλητών. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές που δίνουν σημαντική πληροφόρηση για την 

οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων, το περιθώριο κέρδους, η μόχλευση, η ρευστότητα, οι 

αριθμοδείκτες δραστηριότητας και η κυκλοφοριακή ταχύτητα του 

ενεργητικού. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μη – χρηματοοικονομικές 

μεταβλητές, όπως το μέγεθος και η ηλικία της επιχείρησης, η παραγωγικότητά 

της, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και ο βαθμός έντασης κεφαλαίου. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε μια ψευδομεταβλητή που εκφράζει αν η επιχείρηση ανήκει 

στους παραδοσιακού κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.  

   Τα αποτελέσματα της εκτίμησης δείχνουν ότι καμία από τις δυο θεωρητικές 

προσεγγίσεις (Managerial Discipline Approach και Strategic Management 

Approach) πάνω θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών δεν μπορεί να 
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ερμηνεύσει πλήρως τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων που 

αποτέλεσαν αντικείμενος εξαγοράς.  Πιο συγκεκριμένα, προτιμώνται 

επιχειρήσεις που έχουν χαμηλή κερδοφορία, όπως αυτή εκφράζεται από το 

μικρό περιθώριο κέρδους, αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με την Managerial 

Discipline Approach. Όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μέρος των 

εξαγορών στην Ελλάδα μπορεί να ερμηνευτεί και μέσω της Strategic 

Management Approach, καθώς εξαγοράζονται οι μεγάλες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις και οι πιο παραγωγικές με συσσωρευμένη εμπειρία, όπως αυτή 

εκφράζεται από την ηλικία τους.  

   Στη συνέχεια ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Palepu (1986), έγινε μια 

προσπάθεια πρόβλεψης των εταιριών που αποτελούν στόχο εξαγοράς, με 

βάση το υπάρχον υπόδειγμα. Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, με βάση το δείγμα, κατέταξε σωστά υψηλό ποσοστό των συνολικών 

επιχειρήσεων σε εξαγοράσιμες και μη – εξαγοράσιμες. Παρόλα αυτά, όσον 

αφορά μόνο τις εξαγοράσιμες επιχειρήσεις, το υπόδειγμα κατέταξε 

λανθασμένα στις μη – εξαγοράσιμες το ένα τρίτο αυτών.  

  Λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να ελεγχθεί 

η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της υπάρχουσας εργασίας, είναι σημαντικό 

να γίνει έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα, από όπου ενδεχομένως να προκύψει 

μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πάνω στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα. 

Δυστυχώς όμως, τέτοιου είδους εκτίμηση είναι δύσκολο να γίνει, λόγω της 

έλλειψης περισσότερων στοιχείων από την ελληνική οικονομία. 
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