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Abstract

The paper discusses the possible economic effects of mergers and acquisitions in developing
countries, where market economy is not yet completely established. This paper evaluates the
relationship between cross-border mergers and acquisitions and economic growth. First of all,
paper discusses the theoretical aspects of mergers and acquisitions. It briefly reviews successful
and unsuccessful examples of mergers and acquisitions from all over the world, as well as in
Georgia. The main part of the paper is based on the analysis of data for 17 countries with transition
economies. Multivariate regression is used in order to assess the impact of mergers and acquisitions
on the country’s economic growth, particularly on GDP per capita. In addition, other key
economic indicators, such as: inflation, unemployment, real interest rates and foreign direct
investment are included in the model. The paper is based on the analysis of data for the period of
1990-2018. Based on acquired results, we observe different results for two groups of countries:
CIS countries and SEE counties. If in case of CIS countries, the growth of mergers and acquisitions
had a positive effect on economic growth and the result was weakly statistically significant, for
the SEE countries, the result was negative and statistically significant according to the lag data.
The main reason for this difference might be technological progress resulting from mergers and
acquisitions, which has a more significant effect in less developed countries. Consequently, the
paper confirms the hypothesis, that despite the fact that mergers and acquisitions are type of
investments, its results may not always be as straightforward, as it might seem.
Key Words: Mergers, Acquisitions, Economic Growth, Transition Economies
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