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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αντίδραση των
επενδυτών στην ανακοίνωση μία εξαγοράς ή συγχώνευσης (ΕήΣ) εταιρειών του
τραπεζικού κλάδου την τελευταία εικοσαετία. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ)
τραπεζών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες,
με την ραγδαία παγκοσμιοποίηση, τη μείωση των θεσμικών περιορισμών και τις
αναταραχές που υφίστανται στην οικονομία να παίζουν σημαντικό ρόλο. Αφορμή
περεταίρω διερεύνησης αποτελεί ότι σε ήδη υπάρχουσες μελέτες τα συμπεράσματα
ποικίλλουν και είναι πολλές φορές αντικρουόμενα.
Η παρούσα εργασία ξεκινά με μία παρουσίαση των βασικών εννοιών που
συναντώνται στις Ε&Σ, όπως ορισμοί, κατηγοριοποίηση, η εξέλιξή τους με την
πάροδο των ετών, οι τάσεις που αυτές δημιούργησαν, τα κίνητρα, αλλά και οι
μηχανισμοί αποτροπής. Στη συνέχεια εστιάζει περισσότερο στον κλάδο που
μελετάται και γίνεται περιγραφή συγκεκριμένα των τραπεζικών Ε&Σ, με τα ειδικά
χαρακτηριστικά τους. Έπειτα γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που
έχουν ήδη διεξαχθεί, χρησιμοποιώντας μελέτες γεγονότων, αποτελεσματικότητας και
επίδοσης, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματά τους. Στο επόμενο κεφάλαιο
παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή
βιβλιογραφία για τη μελέτη τέτοιων συναλλαγών και οι στατιστικοί έλεγχοι πάνω σε
αυτές. Ακολουθεί η ποσοτική διερεύνηση του θέματος, όπου συγκεντρώνονται οι
ανακοινώσεις Ε&Σ, για το διάστημα 2000-2019 και αφορούν συναλλαγές όπου
συμμετείχαν μόνο τράπεζες, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-15)
και κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Ακολουθεί υπολογισμός της επίδρασης στον
πλούτο των μετόχων της ανακοίνωσης με τη χρήση μελέτης γεγονότος (event study),
με τον υπολογισμό των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων τόσο των αγοραστών,
όσο και των τραπεζών-στόχων. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν
οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση αυτή, με χρήση γραμμικής
παλινδρόμησης

επί

των

διαστρωματικών

δεδομένων

που

έχουμε.

Τέλος,

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο και ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο η βιομηχανία υπόκειται σε
ενοποίηση είναι πραγματικά ενδιαφέρων. Οι πολλές ενοποιήσεις, ως μια διαδικασία
εξυγίανσης, ιδιαίτερα κατά τα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της
δεκαετίας του 2000, προκάλεσε ένα ευρύ φάσμα ερευνών σχετικά με τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, τους παράγοντες επιτυχίας τους και τις
επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, το 2007 η οικονομική κρίση
επιβράδυνε δραματικά το ρυθμό ενοποίησης και δημιούργησε καινούργια ερωτήματα
και πεδία διερεύνησης σε ερευνητικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, οι νέοι
κανονισμοί και το ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστούν πιο σημαντικό από
ποτέ οι τράπεζες να γνωρίζουν τι πρέπει να αναμένουν από συγχωνεύσεις και
εξαγορές και ποιοι παράγοντες παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία της
συναλλαγής. Η αγορά των Ε&Σ είναι πλέον πιο ανταγωνιστική, ειδικά μετά την
καθιέρωση του κοινού νομίσματος και μπορεί να αναγκάσει τους αγοραστές να
υποβάλλουν πιο υψηλές προσφορές, πληρώνοντας ένα αρκετά υψηλό ασφάλιστρο σε
μια τράπεζα-στόχο. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μια πιο αυστηρή κρίση της
προσφοράς αξίας των συναλλαγών από τις κεφαλαιαγορές και είναι επίσης πιθανό ο
ενοποιημένος οργανισμός να δημιουργήσει υψηλές οικονομικές επιδόσεις.
Σε πολλές μελέτες έχει προταθεί πως η ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου
οφείλεται κυρίως σε τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές καινοτομίες που άλλαξαν
δραστικά τις ανταγωνιστικές και στρατηγικές συνθήκες των χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων. Αφορμή για να εφαρμοστούν οι παραπάνω καινοτομίες ήταν ένα κύμα
οικονομικής απορρύθμισης που επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση των νέων
διαδικασιών παραγωγής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις απευθύνονται σε συστήματα
επεξεργασίας πληροφοριών, εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων εξυπηρέτησης
και πληρωμών. Οι καινοτομίες αυτές βασίζονται στην χρηματοοικονομική μηχανική,
σε νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, σε μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες αγορές
παραγώγων και στην ικανότητα μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων να εκδίδουν τα
δικά τους χρεόγραφα. Η απορρύθμιση επέτρεψε επίσης στις τράπεζες και τις
εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να επεκταθούν -στην πλειοψηφία τους
μέσω Ε&Σ- σε γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων που προηγουμένως δεν
μπορούσαν.
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εμπειρικές μελέτες προσπαθούν να
διερευνήσουν το μέγεθος της επίδρασης μίας ΕήΣ και τους παράγοντες που το
επηρεάζουν. Ωστόσο η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει συνεπείς ενδείξεις
σχετικά με κατά πόσο, κατά μέσο όρο, οι συμμετέχουσες χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις επωφελούνται από Ε&Σ. Αντίθετα, έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα
συμπεράσματα σχετικά με την αύξηση ή όχι του πλούτου των μετόχων μετά την
ανακοίνωση μίας ΕήΣ, υποθέτοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να εξαρτώνται
από τη μεθοδολογία, τη χώρα, την χρονική περίοδο και την επιλογή του δείγματος
που αναλύεται. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι επίσης αμφισβητήσιμη, με τις
μελέτες να αναφέρουν διαφορετικούς πιθανούς παράγοντες επεξήγησης. Συνεπώς, η
μη συνάφεια αποτελεσμάτων αφήνει περιθώρια για περαιτέρω διερεύνηση. Μία
τέτοια μελέτη επιχειρεί η παρούσα εργασία, ακολουθώντας τα βήματα της διεθνούς
βιβλιογραφίας γι’ αυτό το θέμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ο όρος συγχώνευση αναφέρεται στην ένωση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
σε μία και πραγματοποιείται με την εξαγορά της μίας (εξαγοραζόμενη) από την άλλη
(εξαγοράζουσα/ απορροφώσα) και την απορρόφησή της σε μία ενιαία επιχειρησιακή
δομή. Τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης μεταβιβάζονται στην
εξαγοράζουσα εταιρεία, συνήθως έναντι μιας προκαθορισμένης συμφωνίας
ανταλλαγής μετοχών, ενώ η τελευταία παύει να υφίσταται ως νομική οντότητα. Η
λογιστική προσέγγιση του ορισμού, αναφέρεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία του
ενεργητικού και οι υποχρεώσεις της απορροφημένης εταιρείας, μεταβιβάζονται στην
απορροφώσα, με την τελευταία να εκδίδει μετοχές οι οποίες μεταφέρονται στους
μετόχους της απορροφώμενης.
Ο όρος εξαγορά αφορά στην μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους
της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (επιχείρηση-στόχος) σε μία άλλη (επιχείρησηαγοραστής), που καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση
μπορεί να διατηρεί τη νομική οντότητά της ή να παύει να υφίσταται και να
μεταβιβάζονται τα περιουσιακά της στοιχεία στην εξαγοράζουσα επιχείρηση. Η
μεταβίβαση γίνεται συνήθως είτε με καταβολή μετρητών, είτε με αγορά/ανταλλαγή
μετοχών, είτε είναι ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω. Τα χρήματα που λαμβάνει η
εταιρεία-στόχος από την εξαγορά, επιστρέφονται στους μετόχους της ως μέρισμα ή
μέσω της εκκαθάρισης (liquidation). Συνήθως η επιχείρηση-αγοραστής προσφέρει
ένα premium επί της αγοραίας αξίας της επιχείρησης-στόχου, προκειμένου να
δεχτούν οι μέτοχοι να πουλήσουν τις μετοχές τους. Λογιστικά αυτό σημαίνει
απόκτηση ελέγχου στο καθαρό ενεργητικό, στις μετοχές και γενικότερα στις
δραστηριότητες της εξαγοραζόμενης.
Οι διαφορές μεταξύ συγχώνευσης και εξαγοράς είναι ότι η συγχώνευση
προϋποθέτει μια κοινή απόφαση δύο εταιρειών να δημιουργήσουν μία νέα νομική
οντότητα. Έτσι, τα στοιχεία του ισολογισμού της επιχείρησης που πωλείται
απορροφώνται από την εταιρεία-αγοραστή. Στόχος της νέας εταιρείας είναι μέσω
διαρθρωτικών αλλαγών να αποκτήσει επιχειρησιακά πλεονεκτήματα τα οποία
μειώνουν τα κόστη της, βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία και αυξάνουν τα
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κέρδη της, με συνέπεια να αυξηθεί και η τιμή της μετοχής της, προσφέροντας
υψηλότερη αξία για τους μετόχους της. Πιο πρακτικά η εταιρεία-αγοραστής είτε
διαπραγματεύεται με τη διοίκηση της εταιρείας-στόχου είτε μπορεί να κάνει μια
δημόσια προσφορά απευθείας στους μετόχους της εταιρείας που θέλει να αγοράσει.
Το ποσό που καταβάλλεται πάνω από τη λογιστική αξία της αποκτηθείσας
επιχείρησης, καταγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις ως υπεραξία. Αντιθέτως, στη
περίπτωση της εξαγοράς, δύο ή περισσότερες εταιρείες ενώνονται για να
σχηματίσουν μια νέα, είτε με φιλικό είτε με επιθετικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση
οι μετοχές τους ανταλλάσσονται με μετοχές της νέας εταιρείας, δηλαδή τα στοιχεία
του Ενεργητικού και του Παθητικού της επιχείρησης που πωλείται, απορροφούνται
από την εταιρεία-αγοραστή.
2.1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τους Brealey, Myers και Allen (2017), οι Ε&Σ, ανάλογα με τον
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε οριζόντια, κάθετη και διαγώνια ολοκλήρωση. Η οριζόντια
ολοκλήρωση (horizontal merger) αφορά την συγχώνευση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε συγγενούς αντικειμένου κλάδο. Συνήθως
λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της γραμμής παραγωγής. Αυτή η μέθοδος ολοκλήρωσης
αποσκοπεί στην ισχυροποίηση έναντι του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον κλάδο
και συχνά εξυπηρετεί την ανάπτυξη μονοπωλιακών αγορών. Η κάθετη ολοκλήρωση
(vertical merger) αφορά την συγχώνευση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε
διαφορετικά, συμπληρωματικά όμως στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Σ’ αυτήν
την περίπτωση γίνεται και μία περαιτέρω διάκριση. Η επιχείρηση-αγοραστής
επεκτείνεται προς τα πίσω, καταλαμβάνοντας στάδια της παραγωγής πλησιέστερα
στην πηγή πρώτων υλών, είτε προς τα μπρος, προσεγγίζοντας το τελικό στάδιο της
παραγωγής, την κατανάλωση. Επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική,
αποσκοπούν συνήθως στην μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση του
επιπέδου επιρροής που έχουν στην τελική διαμόρφωση των τιμών. Η διαγώνια
ολοκλήρωση (conglomerate) αφορά την συγχώνευση επιχειρήσεων με ασυσχέτιστες
δραστηριότητες τόσο ως προς το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία, όσο και ως προς το
στάδιο της τεχνολογικής τους εξέλιξης.
Μία επιπλέον διάκριση που μπορούμε να κάνουμε είναι ανάλογα με την
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αντίδραση της διοίκησης της εταιρείας-στόχου κατά την διαδικασία (Brealey et al.,
2017). Σε μία φιλική (friendly) ΕήΣ, η εξαγοράζουσα επιχείρηση διατηρεί θετική
στάση, αναγνωρίζοντας πως μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη για
τους μετόχους της και να αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης. Αντίθετα, σε μία επιθετική
(hostile) η διοίκηση της επιχείρησης δεν επιθυμεί την θετική έκβαση της εξαγοράς
και επιχειρεί να την αποτρέψει.
Πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες, που είναι οι πιο συχνές στη βιβλιογραφία,
μπορούμε ακόμη να διακρίνουμε τις Ε&Σ ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης
τους. Η καταβολή μετρητών από τα ταμειακά διαθέσιμα της εξαγοράζουσας
εταιρείας, αποτελεί μορφή χρηματοδότησης της εξαγοράς, όμως δεν συνηθίζεται,
καθώς το κόστος αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να μην καλύπτεται από την
ρευστότητα της εταιρείας. Ένας άλλος τρόπος πληρωμής είναι η ανταλλαγή μετοχών,
που είναι πιο ιδιαίτερα δημοφιλής, μαζί με τον συνδυασμό της με καταβολή
μετρητών.
Στην παραπάνω μορφή ταξινόμησης μπορούν να ενταχθούν και οι παρακάτω
κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την προέλευση της χρηματοδότησης. Στη
βιβλιογραφία τις συναντάμε ως ειδικές περιπτώσεις Ε&Σ (Παπαδάκης, 2016) και
είναι η μοχλευμένη εξαγορά (Leveraged Buy-Out, LΒΟ) που χαρακτηριστικό της
είναι ότι η χρηματοδότησή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό (τουλάχιστον κατά 75%)
από δανεισμό και όχι από τα ίδια κεφάλαια της εξαγοράζουσας εταιρείας. Ο
δανεισμός αυτός μπορεί να προέρχεται είτε από επενδυτικές εταιρείες ιδιωτικών
κεφαλαίων είτε από τραπεζικά ιδρύματα. Η χρηματοοικονομική μόχλευση μπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου αν δεν είναι επιτυχείς οι Ε&Σ. Ένα αντίστροφο
LBO (Reverse LBO) επίσης, αποτελεί δημόσια προσφορά μετοχών από μία εταιρεία,
η οποία έχει ήδη εξαγοραστεί κατά την διάρκεια πραγμάτωσης ενός πρώτου LBO.
Τέλος, υπάρχει και η εξαγορά από τα διευθυντικά στελέχη (Management Buy-Out,
ΜΒΟ), όπου η επιχείρηση ολόκληρη ή μέρος αυτής εξαγοράζεται από τα ίδια τα
διευθυντικά της στελέχη, είτε από την μητρική εταιρεία είτε από κάποια θυγατρική
της. Με τη διοίκηση της εταιρείας συσχετίζονται επίσης οι μάχες πληρεξουσίων, στις
οποίες ένα μέρος των επενδυτών ή της διοίκησης επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο
της εταιρείας πείθοντας αρκετούς μετόχους να ψηφίσουν μέσω αντιπροσώπων ώστε
να εκλεχθεί το διοικητικό συμβούλιο που επιθυμούν. Πολλές φορές η μάχη αυτή
πραγματοποιείται πριν τη συγχώνευση, ώστε το νέο διοικητικό συμβούλιο να είναι
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φιλικά προσκείμενο στη συναλλαγή.
Μια τελευταία διάκριση γίνεται σύμφωνα με τους Asimakopoulos και
Athanasoglou (2013), ανάλογα με τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι εταιρείες που
εμπλέκονται στην Ε&Σ. Η εγχώρια ΕήΣ αφορά δύο επιχειρήσεις της ίδιας χώρας, ενώ
η διασυνοριακή αφορά την εξαγορά ή συγχώνευση δύο επιχειρήσεων όπου η έδρα
τους βρίσκεται σε διαφορετική χώρα.
Τέλος, ένα είδος Ε&Σ είναι η ιδιωτικοποίηση, όπου η εξαγοραζόμενη επιχείρηση
ανήκει στο δημόσιο τομέα, και η εξαγοράζουσα είναι ιδιωτική.
Πίνακας 2.1 Είδη Ε&Σ

Βάση Ταξινόμησης

Είδος Εξαγοράς ή Συγχώνευσης

Κλάδος Δραστηριότητας

Οριζόντια, Κάθετη, Διαγώνια

Τηρούμενη Στάση Διοίκησης

Φιλική, Εχθρική

Τρόπος Χρηματοδότησης

Με μετρητά, Με μετοχές, Συνδυασμός αυτών

Προέλευση Χρηματοδότησης

Μοχλευμένη, Αντίστροφη μοχλευμένη

Εταιρικός Έλεγχος

Από τη διοίκηση, Μάχη πληρεξουσίων

Γεωγραφική Θέση

Εγχώρια, Διασυνοριακή

2.1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στη διεθνή βιβλιογραφία και σε σχετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί,

το

φαινόμενο των Ε&Σ παρουσιάζεται κατά κύματα (Mitchell & Mulherin, 1996;
Andrade et al., 2001). Έχουν σημειωθεί επίσημα 6 κύματα από το 1890 έως και
σήμερα, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον διεθνή χώρο με το καθένα από αυτά να
παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της
αγοράς και τη διάρθρωση της οικονομίας. Κατά τις περιόδους που παρατηρούνται τα
κύματα υπάρχει συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους λόγω καινοτομικών
αλλαγών στη σύνθεσή τους (Andrade et al., 2001). Σύμφωνα με τον Kaplan (2000),
τα κύματα των Ε&Σ ακολουθούν κάποιο μοτίβο που συνδέεται πάντα με σημαντικά
οικονομικά γεγονότα και τεχνολογικά ή κανονιστικά σοκ της οικονομίας.
Το πρώτο κύμα παρατηρήθηκε από το 1893 έως το 1904, κατά κύριο λόγο στις
αγορές των Η.Π.Α. Συνδέθηκε με την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας, που
οδήγησε στην δημιουργία μονοπωλίων. Κατά την περίοδο αυτή επικρατούσαν οι
οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως σε κλάδους μεταφοράς, πετρελαϊκών
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προϊόντων και πρωτογενών μετάλλων. Ο «πανικός των τραπεζιτών» (Banker’s Panic)
που ξέσπασε το 1907 στην Αμερική και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος που ξέσπασε το
1914 σηματοδότησαν την επιβράδυνση των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Το δεύτερο κύμα συνδέεται με την περίοδο 1919 - 1929, όπου συνεχίστηκαν οι
συναλλαγές στους κλάδους του πρώτου κύματος κυρίως σε επιχειρήσεις
συμπληρωματικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τις ολιγοπωλειακές μορφές αγοράς.
Την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν στο προσκήνιο οι κάθετες συγχωνεύσεις και
εξαγορές και άρχισε να χρησιμοποιείται η μέθοδος ανταλλαγής μετοχών. Τέλμα της
αυξανόμενης πορείας των συναλλαγών αυτή τη φορά, αποτέλεσε το χρηματιστηριακό
κραχ στην Αμερική του 1929, το οποίο προκάλεσε παγκόσμια ύφεση (Great
Depression) και ακολούθησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με αποτέλεσμα την
σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Το τρίτο κύμα πραγματοποιήθηκε το 1955 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970
και ήταν η περίοδος της έξαρσης των μη συσχετισμένων Ε&Σ. Αυτή η περίοδος
χαρακτηρίστηκε από μία προσπάθεια εμπλουτισμού των επιχειρήσεων ως προς τα
προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την επέκταση σε νέο γεωγραφικό πλαίσιο.
Στην οικονομία της Αμερικής το 1970 επικρατούσε στασιμοπληθωρισμός και σε
συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση που ξέσπασε το 1973 οδήγησε σε βαθιά
οικονομική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Το τέταρτο κύμα αφορούσε την περίοδο 1980 έως 1989 και χαρακτηρίστηκε από
την τάση των εχθρικών εξαγορών. Η περίοδος ξεκινά με την απορρύθμιση του
χρηματοπιστωτικού τομέα (deregulation) και είναι γνωστή ως «η περίοδος της μανίας
των συγχωνεύσεων» (Jemison & Sitkin, 1986), όπου εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν την
χρηματιστηριακή κρίση σαν μια επενδυτική ευκαιρία και απορρόφησαν εταιρείες
μεγάλου μεγέθους. Αρχίζει επίσης να χρησιμοποιείται σαν πρακτική ακόμα
περισσότερο η ανταλλαγή μετοχών (Andrade et al., 2001) και η μοχλευμένη εξαγορά
(Schleifer & Robert, 1991). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, έγινε αντιληπτή μια
αύξηση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη.
Το πέμπτο κύμα χρονολογείται την περίοδο 1990 - 2000, οπότε και
εγκαθιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση . Είναι γνωστό ως «διεθνές κύμα» και το κίνητρο
των συναλλαγών, ήταν κυρίως η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων (megamergers).

Παρατηρείται

έντονα το φαινόμενο των συγχωνεύσεων μεταξύ

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και ο μεγαλύτερος όγκος αυτών πραγματοποιείται
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στον ευρωπαϊκό χώρο. Τη χρονική περίοδο 1998 - 2000 πραγματοποιήθηκαν οι εννιά
από τις δέκα μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που σημειώθηκαν στην ιστορία
των συναλλαγών. Ωστόσο, η φούσκα των μετοχών υψηλής τεχνολογίας (Dot-com
bubble) και οι συνέπειές της στις επενδύσεις και την οικονομία αποτέλεσαν
ανασταλτικό παράγοντα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Το έκτο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών εμφανίστηκε την περίοδο 2003 2008 και επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από την παγκοσμιοποίηση, τα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια και την αύξηση στη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, όμως, που ξεκίνησε από
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2007, οδήγησε σε πτώση του αριθμού και της
αξίας των συναλλαγών.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 2014 ξεκίνησε ένα έβδομο κύμα, με την πάροδο
των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Πρόκειται για μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας και έντονη τάση επεκτατικής στρατηγικής σε νέες αγορές. Κυριαρχούν οι
οριζόντιες Ε&Σ με εξαγοράζουσες εταιρείες δυτικών χωρών και εταιρείες-στόχους
αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την εκμετάλλευση των παραγωγικών τους πόρων.
Πίνακας 2.2 Κύματα Ε&Σ

Κύμα

Περίοδος

Τάση Ε&Σ

1ο

1893-1904

Οριζόντιες → Μονοπώλια
Με μετρητά, ΗΠΑ

Πανικός Τραπεζιτών, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

2ο

1919-1929

Κάθετες → Ολιγοπώλια
Με μετρητά, ΗΠΑ

Χρηματιστηριακό κραχ ’29, Παγκόσμια Ύφεση, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

3ο

1955-1975

Μη συσχετισμένες
Με ανταλλαγή μετοχών, ΗΠΑ

Στασιμοπληθωρισμός ΗΠΑ, Πετρελαϊκή κρίση, Απορρύθμιση Χρηματοπιστωτικού τομέα

4ο

1980-1989

Εχθρικές, Μανία εξαγορών
Μοχλευμένες εξαγορές
ΗΠΑ, άνοιγμα προς Ευρώπη
Εγκαθίδρυση ΕΕ

5ο

1990-2000

Διασυνοριακές, Διεθνές κύμα
Στόχοι μεγάλου βεληνεκούς
Ευρώπη

Φούσκα μετοχών υψηλής τεχνολογίας

6ο

2003-2008

7ο

2014-σήμερα

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
Ιδιωτικά κεφάλαια, Μοχλευμένες εξαγορές

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση

Οριζόντιες – Αναπτυσσόμενων οικονομιών
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2.1.4 ΚΙΝΗΤΡΑ
Για να πραγματοποιηθεί μία ΕήΣ εταιρειών έχουν εξεταστεί και από τις δύο
πλευρές (εταιρεία-στόχος και αγοραστής) τα οικονομικά και μη αποτελέσματα που θα
προκύψουν από αυτή. Μία τέτοιου είδους συναλλαγή μπορεί να γίνεται για την
επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά και στις
συνέργειες

που

ενδεχομένως

προκύπτουν

από

αυτή.

Ο

όρος

συνέργεια

χρησιμοποιείται όταν η αξία της εταιρείας που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση ή
την εξαγορά είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των αξιών των δύο επιχειρήσεων
πριν τη συναλλαγή. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε αύξηση της
κερδοφορίας είτε σε βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της νέας
εταιρείας.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι κίνητρα για την πραγματοποίηση
μιας εξαγοράς δεν υπάρχουν μόνο για την εταιρεία-αγοραστή, αλλά και για την
εταιρεία-στόχο, η οποία μπορεί να έχει υποκινήσει την συναλλαγή, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν δικά της συμφέροντα, όπως η ενδεχόμενη δυσκολία άντλησης
επιπρόσθετων κεφαλαίων, οι δυσχέρειες που ενδέχεται να υπάρχουν σε λειτουργικές
πτυχές, η βελτίωση της μετοχικής της σύνθεσης ή ακόμη και σαν μοναδική λύση
επιβίωσής της.
Πιθανά κίνητρα για μία εξαγορά ή συγχώνευση, σύμφωνα με τον Παπαδάκη
(2016), αποτελούν τα εξής:
-

Οικονομίες Κλίμακας (economies of scale): Αναφέρεται στην μείωση του μέσου
κόστους που επιτυγχάνει μία επιχείρηση αυξάνοντας την ποσότητα του
παραγόμενου προϊόντος (μείωση οριακού κόστους). Αυτό παρατηρείται κυρίως
στις οριζόντιες Ε&Σ, όπου εξαγοράζουσα και εξαγοραζόμενη επιχείρηση
μοιράζονται κεντρικές υπηρεσίες της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Μπορεί
να είναι χρήσιμο όταν εξαγοράζονται επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ώριμο
στάδιο και δεν διαθέτουν άλλες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο τους, να
μειώσουν αποτελεσματικά τα λειτουργικά κόστη ή να αυξήσουν τη ρευστότητα
και τα κέρδη τους, διατηρώντας σταθερά επίπεδα μόχλευσης.

-

Οικονομίες Φάσματος (economies of scope): Προκύπτουν όταν μία αύξηση στη
σειρά των παραγομένων προϊόντων επάγεται μείωση του μέσου συνολικού
κόστους. Αυτό γίνεται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες που μπορούν να επενδύσουν
σε ειδικευμένους εργαζόμενους, κατάλληλες υποδομές και τεχνογνωσία και να
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συγκεντρώσουν πληροφορίες για μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι
οικονομίες φάσματος είναι ιδιαίτερα αισθητές σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
ίδιας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας.
-

Αύξηση Μεριδίου Αγοράς - Ενοποίηση Κλάδου: Η εξαγορά μιας εταιρείαςστόχου που δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με την εξαγοράζουσα μπορεί να
εξυπηρετήσει την αύξηση του μεγέθους της και την διατήρηση ή επέκταση της
ισχύος της. Έτσι επιτυγχάνει την άμβλυνση του ανταγωνισμού και την εδραίωσή
της στη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης σε κλάδους που χαρακτηρίζονται ήδη από
υψηλή συγκέντρωση και ένταση ανταγωνισμού, μία εξαγορά ή συγχώνευση
μπορεί να γίνεται με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων ομίλων, βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

-

Οικονομίες Κάθετης Ολοκλήρωσης: Παρατηρούνται όταν τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας, που αναλαμβάνονται από διαφορετικές εταιρείες, είναι
στενά συνδεδεμένα και παράγουν κέρδη. Άρα πραγματοποιούνται με κάθετες
Ε&Σ, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

-

Διαφοροποίηση - Επέκταση: Επιτυγχάνεται όταν η εξαγοράζουσα εταιρεία μέσω
της εξαγοράς ή συγχώνευσης διευρύνει τις δραστηριότητές της σε άλλους
κλάδους, εντάσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο χαρτοφυλάκιό της. Μ’
αυτό τον τρόπο εισέρχεται σε μια νέα αγορά, όταν δε διαφαίνεται άλλος πιθανός
τρόπος να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, πετυχαίνει διασπορά κινδύνου και κατ’
επέκταση βελτιώνει τους δείκτες της κερδοφορίας της.

-

Εξυγίανση Διοίκησης: Συνήθως η εξαγοράζουσα εταιρεία προβαίνει σε
αντικατάσταση του στελεχικού δυναμικού της εξαγοραζόμενης, για λόγους
ελέγχου. Η αναδιαμόρφωση της διοίκησης της καινούργιας εταιρείας μπορεί να
περιορίσει την αλαζονεία των διοικητικών στελεχών και να αξιοποιήσει
ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις και είναι ικανοί να λάβουν στρατηγικές
αποφάσεις και πρωτοβουλίες.

-

Πρόσβαση σε Δανεισμό: Όταν μία εταιρεία έχει σημαντική βελτίωση της
καθαρής της θέσης, βελτιώνει κατά συνέπεια και την πιστοληπτική της ικανότητα,
διασφαλίζοντας

ευκολότερη

σύναψη

δανείων

με

πιστωτικά

ιδρύματα.

Παράλληλα, από την ενοποίηση των λογιστικών λογαριασμών, προκύπτει αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που προστατεύει τους μετόχους από επιπλέον
έκθεση σε κίνδυνο.
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-

Φοροελάφρυνση: Από την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, ενδέχεται
να προκύψει φοροελάφρυνση για την εξαγοράζουσα επιχείρηση, λόγω αλλαγής
της φορολογικής κλίμακας ή ακόμη και να επωφεληθεί επιπρόσθετα, από την
ενοποίηση των αποθεματικών στον ισολογισμό της.

Πίνακας 2.3 Κίνητρα Ε&Σ

Κίνητρο

Περίπτωση εφαρμογής

Αποτέλεσμα

Οικονομίες Κλίμακας

Οριζόντιες Ε&Σ
Επιχειρήσεις σε ώριμο στάδιο

Μείωση κόστους,
Αύξηση κερδών

Οικονομίες Φάσματος

Μεγάλες εταιρείες ίδιας ή
συμπληρωματικής δραστηριότητας

Μείωση κόστους,
Αύξηση κερδών

Αύξηση Μεριδίου Αγοράς Ενοποίηση κλάδου

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εδραίωση θέσης,
Δημιουργία Ομίλων

Οικονομίες κάθετης
ολοκλήρωσης

Κάθετες Ε&Σ

Ενοποίηση σταδίων παραγωγής

Διαφοροποίηση Επέκταση

Ασυσχέτιστες Ε&Σ

Επέκταση σε νέα αγορά,
Διασπορά κινδύνου
Περιορισμός αλαζονείας,
Αλλαγή στρατηγικής

Εξυγίανση διοίκησης
Πρόσβαση σε δανεισμό

Εταιρείες με χαμηλή
πιστοληπτική ικανότητα

Φοροελάφρυνση

Μείωση μοχλευμένης θέσης,
Μικρότερη έκθεση σε κίνδυνο
Ενοποίηση αποθεματικών,
Αλλαγή φορολογικού κλιμακίου

2.1.5 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται σύντομα μερικές από τις αιτίες που
δυσχεραίνουν την διαδικασία μιας ΕήΣ και ενδέχεται ακόμα και να αναστείλουν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσο ελκυστική και αν παρουσιάζεται φαινομενικά μια
εξαγορά, οι παρακάτω παράγοντες είναι ικανοί ακόμα και να ματαιώσουν τη
συναλλαγή.
-

Εσφαλμένη Αποτίμηση: Πρόκειται για λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την
εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης της επενδυτικής αυτής κίνησης και αποτελεί
τον κυριότερο λόγο για τον οποίο εν τέλει η διαδικασία δεν προχωρά. Λάθος
σχεδιασμός της στρατηγικής της εξαγοράς, δύναται να οδηγήσει σε εσφαλμένη
αποτίμηση της αξίας της ΕήΣ, και κατ’ επέκταση να αναστείλει την
πραγματοποίηση της διαδικασίας καθώς πλέον δεν καθίσταται ωφέλιμη. Οι
εσφαλμένες εκτιμήσεις μπορεί επίσης να οφείλονται στην μη επίτευξη των
επιθυμητών αποτελεσμάτων από τις συνέργειες που είχαν υπολογισθεί.
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-

Ενισχυμένοι Αμυντικοί Μηχανισμοί: Αν μία εταιρεία αντιληφθεί εγκαίρως πως
είναι υποψήφια προς εχθρική εξαγορά, προσπαθεί να αποτρέψει την
εξαγοράζουσα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Προσπαθεί κατ’ αυτόν τον
τρόπο να αυξήσει το κόστος της εξαγοράς έτσι ώστε να μην είναι συμφέρουσα για
την εξαγοράζουσα εταιρεία να προχωρήσει σ’ αυτή τη συναλλαγή.

-

Δυσχέρεια ενοποίησης: Υφίσταται όταν η διαδικασία εξαγοράς είναι δύσκολο να
ολοκληρωθεί λόγω διαφορετικής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών συστημάτων
και εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Έτσι, οι
συνθήκες που δημιουργούνται εντείνουν το κλίμα ανασφάλειας για τους
εργαζόμενους της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Τα μέλη της δεν γνωρίζουν αν θα
διατηρήσουν τη θέση τους κι έτσι φοβούνται για πιθανή απόσυρσή τους ή
θεωρούν ότι πρέπει να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια για να αποδείξουν την
αξία τους. Η δυσχέρεια ενοποίησης είναι σαφώς ακόμα πιο έντονη στις
περιπτώσεις διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων.

-

Χρονική Υστέρηση: Όσο καθυστερεί η ολοκλήρωσης της εξαγοράς ή
συγχώνευσης, άρα και οι θετικές απόρροιες από τις οικονομικές συνέργειες,
μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά το κόστος ευκαιρίας αυτής της επένδυσης ή
ακόμα και να αλλάξει σημαντικά η τιμή της μετοχής. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον
ανταγωνισμό και να δημιουργήσει επιπρόσθετο κόστος για την απορροφώσα
εταιρεία.

-

Πρόβλημα Αντιπροσώπευσης (agency problem): Αφορά τη σύγκρουση
συμφερόντων των ιδιοκτητών και των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης,
λόγω ασυμφωνίας επιδιώξεων. Έτσι μπορεί τα διοικητικά στελέχη να
λειτουργήσουν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα και να εμποδίσουν μία
συναλλαγή που μπορεί να απέφερε μεγαλύτερη αξία στον πλούτο των μετόχων ή
να προχωρήσουν σε μία ζημιογόνα ΕήΣ, προκειμένου να διαφυλάξουν τη θέση
και τα δικά τους οικονομικά τους συμφέροντα.

-

Αντιπαράθεση των προς συγχώνευση διοικήσεων: Προκαλείται από την
συνήθη υπεροπτική στάση της διοίκησης της εξαγοράζουσας, που υποτιμά τις
εργασιακές δυνατότητες του δυναμικού της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, καταστάσεις που μπορεί
να προκαλέσουν περισσότερα κόστη απ’ ό,τι οφέλη μέσα στην καινούργια
επιχείρηση ή ακόμα και στην ματαίωση της συναλλαγής.
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2.1.6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
Όταν η εταιρεία-αγοραστής εκδηλώνει ενδιαφέρον για μία ΕήΣ την οποία τα
διευθυντικά στελέχη της εταιρείας-στόχου δεν εγκρίνουν, πρέπει οι τελευταίοι να
ενεργοποιήσουν κάποιους μηχανισμούς προκειμένου να αποφευχθεί μια εχθρική
εξαγορά. Στόχος τους είναι η εφαρμογή ορισμένων μέτρων που θα αυξήσουν τα
εμπόδια της απορροφώσας, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας-στόχου απέναντί της.
Μία κατηγορία αυτών των μηχανισμών είναι εκείνοι που ενεργοποιούνται
προληπτικά, πριν δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας-αγοραστή και
σχετίζονται περισσότερο με αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας:
-

Staggered Board: Ορίζεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) που μπορεί να μεταβάλλεται κάθε χρόνο. Έτσι η
εξαγοράζουσα εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών
από τα πρώτα κιόλας χρόνια.

-

Ownership Caps: Μ’ αυτά περιορίζεται το ποσοστό των μετοχών που μπορεί να
έχει κάποιος στη διάθεσή του, προκειμένου να μην δίνεται εύκολα η δυνατότητα
άσκησης ελέγχου στο ΔΣ.

-

Supermajority Provisions: Αναφέρεται στο ποσοστό θετικών ψήφων του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εξαγορά.

-

Golden Parachutes: Αναφέρεται στην αποζημίωση των μελών του ΔΣ στην
περίπτωση μιας εξαγοράς. Σκοπός αυτής της κίνησης είναι η σημαντική αύξηση
του κόστους της εξαγοράς, έτσι ώστε να καταστεί τελικά μη ανεκτή οικονομικά
από την εξαγοράζουσα εταιρεία.

-

Poison Pill: Είναι ο όρος εκείνος που αναφέρει πως αν η εξαγοράζουσα
επιχείρηση αποκτήσει ένα ποσοστό των μετοχών της εταιρείας-στόχου, τότε όλοι
οι παλιοί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν κάποιο αριθμό μετοχών που
αναλογεί σε μία παλιά, σε τιμή διαφορετική της αγοραίας της αξίας. Συνέπεια
αυτού είναι η πτώση της τιμής της μετοχής και η μη κερδοφόρα έκβαση της
συμφωνίας για την εταιρεία-αγοραστή.
Ωστόσο, αν η εταιρεία-στόχος δεν έχει μπορέσει να αμυνθεί προληπτικά,

ενεργοποιεί κάποιους αμυντικούς μηχανισμούς μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή
ακόμα και κατά την διάρκεια της εξαγοράς:
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-

Killer Bees: Πρόκειται για άτομα (επενδυτικές τράπεζες, λογιστές, δικηγόροι,
φοροτεχνικοί κ.λπ.) ή εταιρείες που βοηθούν άλλες να αποφεύγουν τις εξαγορές,
με την επιθετική εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών κατά των εξαγορών. Αυτά
γενικά καθιστούν την εταιρεία-στόχο λιγότερο ελκυστική ή πιο δύσκολη στην
απόκτηση, αναγκάζοντας τους αγοραστές να πληρώσουν περισσότερα, ή
αραιώνοντας τη συμμετοχή του αγοραστή.

-

Greenmail: Αναφέρεται στην αγορά αρκετών μετοχών από την εξαγοράζουσα
εταιρεία, με σκοπό να απειλήσει την διοίκηση της εταιρείας-στόχου με εχθρική
εξαγορά, έτσι ώστε η τελευταία να αναγκαστεί να επαναγοράσει τις μετοχές
δίνοντας κάποιο premium επί της τιμής τους, προκειμένου να αποφύγει την
ολοκλήρωση της εξαγοράς.

-

Standstill Agreements: Αφορά την προειδοποίηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας
για το περιορισμένο ποσοστό που προτίθεται να αγοράσει η εξαγοράζουσα. Σε
πολλές περιπτώσεις, η εταιρεία-στόχος υπόσχεται, σε αντάλλαγμα, να αγοράσει
με πριμ τη συμμετοχή του υποψήφιου αγοραστή στον στόχο. Έτσι η εταιρείαστόχος κερδίζει περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσει άλλες άμυνες εξαγοράς.

-

White Knights: Πρόκειται για την πραγματοποίηση εν τέλει μιας φιλικής
εξαγοράς από μια εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί μία εχθρική που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως φιλική εξαγορά στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να
θεωρείται απλά η εξαγορά με ευνοϊκότερους όρους για την εξαγοραζόμενη
επιχείρηση καθώς η εταιρεία-στόχος δεν μένει ανεξάρτητη μετά την εξαγορά.

-

White Squires: Είναι επενδυτές ή φιλικές επιχειρήσεις που αγοράζουν ένα
μερίδιο σε μια εταιρεία-στόχο για να αποτρέψουν μια εχθρική εξαγορά. Αυτή η
στρατηγική μοιάζει με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι η επιχείρηση-στόχος
δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της, σ’ αυτήν την περίπτωση
αγοράζεται μερική συμμετοχή στην εταιρεία.

-

Asset

Restructuring:

Η

προς

εξαγορά

εταιρεία,

εκκινεί

διαδικασίες

ρευστοποίησης μέρους των πάγιων στοιχείων της και αναδιαμορφώνει την δομή
του ενεργητικού της, με σκοπό να μην αποτελεί πλέον ελκυστικό στόχο εξαγοράς.
-

Scorched-earth defense: Η εξαγοραζόμενη εταιρεία πουλά ή καταστρέφει ή
απειλεί να καταστρέψει τα στοιχεία εκείνα που περισσότερο από όλα επιδιώκει να
αποκτήσει ο αγοραστής, ώστε πλέον η εξαγορά να μην είναι ελκυστική.

-

Golden Share: Είναι μια ονομαστική μετοχή η οποία είναι σε θέση να
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υπερκεράσει όλες τις άλλες μετοχές υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, που συχνά
κατέχονται από κυβερνητικό οργανισμό. Έτσι σε ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις, το
κράτος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε ορισμένες σημαντικές
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει την
εξαγορά.
-

The Pac Man Defense: Αφορά την αμυντική τακτική όπου η επιχείρηση στόχος
στη συνέχεια προσπαθεί να αποκτήσει την εταιρεία που έχει κάνει την εχθρική
απόπειρα εξαγοράς, πριν ακόμη την πραγματοποιήσει η τελευταία.

2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
2.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η δραστηριότητα των Ε&Σ στον διεθνή τραπεζικό κλάδο ξεκίνησε το 1980, με
την έναρξη του 4ου κύματος και ακολούθησε τον βηματισμό των κυμάτων όπως
αναλύθηκε στην ενότητα 2.1.3. Μέχρι τότε ο χρηματοοικονομικός κλάδος της ΕΕ
χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό κρατικού ελέγχου και αυστηρό ρυθμιστικό
πλαίσιο που δεν ευνοούσε τις Ε&Σ. Από τις αρχές του 1980, με την απορύθμιση του
χρηματοπιστωτικού τομέα (deregulation), η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εξομάλυνε τους γεωγραφικούς και παραγωγικούς περιορισμούς που εμπόδιζαν την
επέκταση των συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αλλαγή του τραπεζικού τομέα τις
τελευταίες δεκαετίες και απομάκρυναν τους περιορισμούς στη δραστηριότητα των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ήταν η παγκοσμιοποίηση, η
απορρύθμιση, η δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τραπεζικό τομέα
και η τεχνολογική πρόοδος. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι Ε&Σ άρχισαν
να εξαπλώνονται σημαντικά και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, παρουσιάζοντας
μία έντονη αυξανόμενη τάση από το 1995, με αποκορύφωμα το 1999. Το διάστημα
1990 με 2008 χαρακτηρίζεται από τον Avgouleas (2015) ως μία περίοδος που
επικρατεί στον τραπεζικό τομέα ροπή προς την διεθνοποίηση, μέσω της γεωγραφικής
και παραγωγικής διαφοροποίησης. Ακολούθησε μία περίοδος, από το 2008 μέχρι
σήμερα, όπου παρατηρείται μια αλλαγή και ένα έντονο ενδιαφέρον στα κανονιστικά
πλαίσια σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με αντιληπτές τις συνέπειες της
χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, μετά το 2008, όπου υπήρξε μια πτωτική
τάση και με μία βελτίωση από το 2013 και μετά.
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2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Εκτός από τον διαχωρισμό των ειδών που προαναφέρθηκαν στην ενότητα 2.1.2,
στον τραπεζικό τομέα μπορούμε να κάνουμε και μία ακόμα διάκριση. Σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2000) οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον
τραπεζικό τομέα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: εγχώριες Ε&Σ, διεθνείς Ε&Σ,
εγχώριες διαγώνιες Ε&Σ και διεθνείς διαγώνιες Ε&Σ.
Οι εγχώριες Ε&Σ αφορούν πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην
ίδια χώρα. Πρόκειται συνήθως για μικρά ιδρύματα που προσπαθούν να αξιοποιήσουν
τη συνέργειά τους, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας το κόστος και
καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Αντίθετα, όταν το μέγεθος των
τραπεζών είναι μεγάλο τότε οι συγχωνεύσεις και εξαγορές υποκινούνται κυρίως από
την επιθυμία για αύξηση των εσόδων, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς που ήδη έχουν
και εδραιώνοντας τη θέση τους.
Οι διεθνείς Ε&Σ πραγματοποιούνται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που
εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες. Κίνητρο σε τέτοιου είδους συναλλαγές είναι η
αύξηση του μεγέθους και η διεκδίκηση σημαντικής θέσης σε εγχώριο και διεθνές
επίπεδο. Η επιλογή της χώρας του αντισυμβαλλομένου μπορεί να γίνει βάσει της
εγγύτητας των πελατών

ή ακόμα και για την αξιοποίηση της διαθέσιμης

τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι

εγχώριες

διαγώνιες

Ε&Σ

συμβαίνουν

μεταξύ

χρηματοοικονομικών

οργανισμών, της ίδιας χώρας, με διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και
δημιουργούν έτσι εγχώριους ομίλους. Στόχος αυτών των συναλλαγών είναι η
δημιουργία σταυροειδών πωλήσεων διαφορετικών χρηματοοικονομικών προϊόντων
και οικονομιών φάσματος, καθώς θα υπάρχει διαθέσιμη χρήσιμη πληροφόρηση,
εσωτερικά συστήματα και κανάλια διανομής, χωρίς να δαπανώνται επιπλέον πόροι.
Έτσι αυξάνονται τα έσοδα, χωρίς να χρειαστεί να δαπανηθούν ξεχωριστά πόροι.
Οι διεθνείς διαγώνιες Ε&Σ αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαφορετικών
δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και οδηγούν στην
ίδρυση διεθνών χρηματοοικονομικών ομίλων. Τα κίνητρα για την εγκαθίδρυση αυτών
των ομίλων είναι οι οικονομίες φάσματος και η ενίσχυση της θέσης στην εγχώρια και
παγκόσμια αγορά. Έτσι αξιοποιούνται οι σταυροειδείς πωλήσεις και αυξάνονται τα
έσοδα.
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Ίδια χώρα

Διαφορετική χώρα

Ίδιες
δραστηριότητες

Εγχώριες τράπεζες
Οικονομίες κλίμακας,
Μείωση κόστους

Διεθνείς τράπεζες
Αύξηση μεγέθους,
Εδραίωση θέσης

Διαφορετικές
δραστηριότητες

Πίνακας 2.4 Είδη Τραπεζικών Ε&Σ

Εγχώριοι Όμιλοι
Οικονομίες φάσματος,
Σταυροειδείς πωλήσεις

Διεθνείς Όμιλοι
Οικονομίες φάσματος,
Σταυροειδείς πωλήσεις

2.2.3 ΚΙΝΗΤΡΑ
Τα κίνητρα που περιγράψαμε στην ενότητα 2.1.4 καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος
Ε&Σ,

ανεξάρτητα

από

τον

κλάδο

στον

οποίο

δραστηριοποιούνται

οι

αντισυμβαλλόμενοι. Ενδιαφέρον όμως στην παρούσα μελέτη έχει και ο εντοπισμός
των κινήτρων εκείνων που αφορούν συγκεκριμένα την απόφαση τραπεζικών
ιδρυμάτων να προχωρήσουν σε μία τέτοια συναλλαγή. Παρακάτω παρατίθενται τα
κύρια, οικονομικά και μη, κίνητρα των Ε&Σ χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Ξεκινώντας από τα οικονομικά κίνητρα, διακρίνονται τα εξής:
-

Αύξηση Μεγέθους: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να αυξήσουν το
μέγεθός τους, προκειμένου να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά και να
αποκτήσουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη πελατειακή βάση. Αξιοποιούν έτσι τις
οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται και δημιουργούν αξία για τους
εμπλεκόμενους. Το όφελος αυτό, εμφανίζεται κυρίως σε συναλλαγές μεταξύ
εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο (Vennet, 1996).

-

Μεγιστοποίηση Κέρδους και Αποδοτικότητας: Η αύξηση του μεγέθους των
ιδρυμάτων και η ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά, βοηθά στην αύξηση της
μετοχικής τους αξίας. Επίσης με την αύξηση της αποδοτικότητας των οργανισμών
δίνεται η δυνατότητα να χρεώνονται υψηλότερα επιτόκια στους δανειζόμενους
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και να πιστώνονται χαμηλότερα επιτόκια στους καταθέτες, χωρίς να επηρεάζεται
αρνητικά το κέρδος τους. Η βελτίωση της αποδοτικότητας μπορεί να αναφέρεται
στην τεχνική αποδοτικότητα (technical efficiency), όπου η τράπεζα παράγει τη
μέγιστη δυνατή εκροή υπηρεσιών με δεδομένο επίπεδο συντελεστών και στην
αποδοτικότητα κόστους (X-efficiency), κατά την οποία η τράπεζα χρησιμοποιεί
τους συντελεστές της με το ελάχιστο κόστος (ECB, 2000).
-

Διαφοροποίηση: Βασική επιδίωξη της επέκτασής των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων σε καινούργια προϊόντα, υπηρεσίες και γεωγραφικά όρια είναι η
μείωση του κινδύνου μέσω διαφοροποίησης (DeYoung et al., 2009). Στον
τραπεζικό κλάδο οι διασυνοριακές συναλλαγές και η επέκταση σε άλλες
δραστηριότητες έγιναν εφικτές από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τότε
επιτράπηκε η προσφορά υπηρεσιών και σε τομείς εκτός της κύριας
δραστηριότητας των τραπεζών, όπως ασφαλιστικές ή επενδυτικές υπηρεσίες.
Έτσι βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητά τους και ενισχύθηκε ο ανταγωνισμός του
τραπεζικού κλάδου.

Εκτός από τα οικονομικά, υπάρχουν και τα παρακάτω μη οικονομικά κίνητρα:
-

Βελτιστοποίηση Καμπύλης Χρησιμότητας: Εκτός από την αύξηση της αξίας
των μετόχων, οι συναλλαγές αυτές υποκινούνται και από την επιθυμία των
διοικητικών στελεχών να ικανοποιήσουν προσωπικά τους συμφέροντα. Έχει
παρατηρηθεί ότι όταν οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών είναι θετικά
συσχετισμένες με το μέγεθος του οργανισμού, επιδιώκουν συναλλαγές όπως οι
Ε&Σ που αυξάνουν το μέγεθός του και δημιουργούνται αυτοκρατορίες στον
κλάδο και οργανισμούς “Too-Big-To-Fail” (TBTF) με σκοπό να αποδείξουν ότι
κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό οργανισμό (Berger και Hannan, 1998;
Anderson et al., 2004)

-

Αποτροπή Κερδοσκοπίας μέσω Κανονιστικών Πλαισίων: Την τελευταία
δεκαετία εντάθηκε το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από την έννοια της
κερδοσκοπίας. Ένας λόγος για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008
ήταν και το αδύναμο ρυθμιστικό πλαίσιο των τραπεζών (Levine, 2012), καθώς
επέτρεπε την κερδοσκοπία μέσω των κανονιστικών πλαισίων (regulatory
arbitrage), του συστηματικού κινδύνου και των αρνητικών επιδράσεων στην
οικονομική αγορά. Μετά την οικονομική κρίση και τα μέτρα διάσωσης των
τραπεζών,

εντάθηκε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για πιο αυστηρούς κανόνες,
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νομοθετικά πλαίσια και κανονιστικές οδηγίες (π.χ. Basel III) των τραπεζών, οι
οποίες μέχρι τότε παρέμεναν «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν», αλλά απ’ ό,τι
αποδείχθηκε αυτό δεν ήταν απίθανο σε ακραίες συνθήκες. Έτσι, το αυξημένο
μέγεθος των τραπεζικών επιχειρήσεων άρχισε να εγείρει σημαντικές πολιτικές
ανησυχίες σχετικά με τον τραπεζικό κίνδυνο και τις επιπτώσεις στην
μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική αγορά, επιβάλλοντας κανόνες και
οδηγίες για τη σταθερότητά τους (Stern & Feldman, 2004).
Πίνακας 2.5 Κίνητρα Τραπεζικών Ε&Σ

Μη Οικονομικά

Οικονομικά

Κίνητρα

Αποτέλεσμα

Αύξηση Μεγέθους

Μεγαλύτερη πελατειακή βάση
Εδραίωση θέσης σε αγορά →
Οικονομίες Κλίμακας
Αξία για εμπλεκόμενους

Μεγιστοποίηση Κέρδους &
Αποδοτικότητας

Υψηλότερα έσοδα
Χαμηλότερα κόστη →
Αξία για εμπλεκόμενους
Τεχνολογική αποδοτικότητα και κόστους

Διαφοροποίηση

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Νέα γεωγραφικά όρια →
Μείωση κινδύνου
Ενίσχυση ανταγωνισμού κλάδο

Βελτίωση
Καμπύλης Χρησιμότητας

Συμφέροντα διοικητικών στελεχών
Σύνδεση αμοιβής με μέγεθος οργανισμού →
Αύξηση μεγέθους οργανισμού
Δημιουργία αυτοκρατοριών στον κλάδο

Αποτροπή Κερδοσκοπίας
μέσω Κανονιστικών Πλαισίων

Αποτροπή κερδοσκοπίας με εκμετάλλευση
κανονιστικού πλαισίου, συστηματικού κινδύνου
και αρνητικές επιδράσεις στην αγορά →
Πιο αυστηροί κανόνες για TBTF τράπεζες

2.2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο αντίκτυπος των τραπεζικών ενοποιήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση των τραπεζών για την υλοποίηση ή μη
της συναλλαγής. Οι πρώτες μελέτες διαπίστωσαν ότι η ενοποίηση στις ΗΠΑ, τη
δεκαετία του 1980, είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων και
υψηλότερα επιτόκια δανείων σε πιο συγκεντρωμένες αγορές. Ωστόσο οι
μεταγενέστερες μελέτες με στοιχεία της δεκαετίας του 1990 βρήκαν ασθενέστερες
σχέσεις μεταξύ της συγκέντρωσης της τοπικής αγοράς και των επιτοκίων καταθέσεων
(Shull & Hanweck, 2001).
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Άλλες μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στην επιρροή των τραπεζικών
συγχωνεύσεων στη χορήγηση επιχειρηματικών πιστώσεων. Οι μελέτες αυτές
οδηγήθηκαν όχι μόνο από την επιθυμία κατανόησης της επίδρασης των Ε&Σ στις
δυνάμεις της αγοράς, αλλά και από το ενδιαφέρον για τη σχέση δανειοδότηδανειζόμενου και το ρόλο που παίζουν οι τεχνικές ή ποιοτικές πληροφορίες (hard or
soft information) στις αποφάσεις των τραπεζών (Boot & Thakor, 2000). Ένα
συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι μικρές τράπεζες βασίζονται περισσότερο σε
ποιοτικές πληροφορίες για να δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους
δανειολήπτες, ενώ οι μεγάλες τράπεζες (άρα και εκείνες που δημιουργούνται έπειτα
από την ΕήΣ) τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε τεχνική/ποσοτική πληροφόρηση
για να δίνουν δάνεια που μπορούν να τιτλοποιήσουν ή να πωληθούν με άλλο τρόπο
στις δευτερογενείς αγορές (DeYoung et al., 2009). Επομένως οι μεγάλες τράπεζες
βάσιζαν περισσότερο τις αποφάσεις τους για χορήγηση δανείων μικρών επιχειρήσεων
σε χρηματοοικονομικούς δείκτες απ’ ό,τι σε προηγούμενες σχέσεις δανειστήδανειολήπτη, ενώ οι μικρές τράπεζες βασίζονται περισσότερο στον χαρακτήρα του
δανειολήπτη για τη λήψη αποφάσεων δανεισμού. Βέβαια αυτή είναι μία μόνο
προσέγγιση της πραγματικότητας και, όπως διατυπώνουν οι Berger και Black (2011),
οι μικρές τράπεζες χρησιμοποιούν επίσης μια ποικιλία από τεχνικές πηγές
πληροφόρησης για την παροχή επιχειρηματικών δανείων, όπως είναι οι εξασφαλίσεις
και η ανάλυση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η επίδραση μιας ΕήΣ στην τιμολόγηση των
τραπεζών. Εάν η πιστωτική διαθεσιμότητα μειωθεί ή διατηρηθεί σταθερή μετά τις
συγχωνεύσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων υποδηλώνει ότι η
πίστωση γίνεται ακριβότερη. Οι Calomiris και Pornrojnangkool (2005) εξετάζοντας
συγκεκριμένη περίπτωση συγχώνευσης μεταξύ δύο αμερικανικών τραπεζών (Fleet
και BankBoston) διαπίστωσαν υψηλότερα επιτόκια (spreads) μετά από συγχώνευση
για μεσοπρόθεσμους δανειολήπτες, αλλά δεν επήλθε μεταβολή διαφοράς των
επιτοκίων μετά τη συγχώνευση με μικρού μεγέθους δανειολήπτες. Οι Panetta et al.
(2009) έδειξαν ότι τα συγχωνευόμενα ιδρύματα πραγματοποιούν σημαντικές
προσαρμογές των δανειακών επιτοκίων μετά τη συγχώνευση για να αντικατοπτρίζουν
καλύτερα τον κίνδυνο των υφιστάμενων δανειοληπτών.
Διατηρώντας σταθερά τα αποτελέσματα μετά την ΕήΣ στην τιμή και την
ποσότητα της πίστωσης, οι πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι οι πελάτες των
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τραπεζών-στόχων επηρεάζονται πιο αρνητικά από αυτούς των αγοραστών. Έχει
διαπιστωθεί μάλιστα ότι οι αγοραστές είναι λιγότερο πιθανό να χάσουν δανειολήπτες
σε σύγκριση με τις εταιρείες-στόχους (Degryse et al., 2006). Όσον αφορά τις
καταθέσεις, οι Focarelli και Panetta (2003) διαπίστωσαν ότι τα επιτόκια μετά τη
συγχώνευση μειώνονται αρχικά, αλλά αυξάνονται μακροπρόθεσμα. Αυτό ισχύει
κυρίως για τις πιο αποδοτικές τράπεζες και, ως εκ τούτου, μπορεί να
αντικατοπτρίζουν την

ικανότητα των

ήδη

αποτελεσματικών τραπεζών να

ανταγωνίζονται περισσότερο τις υπόλοιπες.
Τα πρόσφατα στοιχεία για τις επιδράσεις των τραπεζικών Ε&Σ ποικίλλουν.
Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η ενοποίηση έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα
πίστωσης για μικρούς δανειστές (Craig & Hardee, 2007) και κεφαλαιουχικές
επιχειρήσεις (Carow et al., 2006), ενώ άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι αυτές οι
επιδράσεις στην αγορά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν (Park & Pennachi,
2007). Μια μελέτη του ιταλικού τραπεζικού συστήματος διαπίστωσε ότι αυτή η
αρνητική επίδραση στην τιμολόγηση μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον τρία χρόνια
μετά τη συγχώνευση (Bonaccorsi di Patti & Gobbi, 2007). Ωστόσο, άλλες μελέτες
έχουν διαπιστώσει μικρή διαφορά στη συμπεριφορά δανεισμού μικρών επιχειρήσεων
των μικρών και μεγάλων τραπεζών (Berger et al., 2007). Οι Francis et al. (2008)
διαπίστωσαν ότι οι συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζών μειώνουν τη δημιουργία
μικρών επιχειρήσεων στις τοπικές αγορές των ΗΠΑ για δύο χρόνια μετά τη
συγχώνευση, ενώ οι μικρές και μεσαίες τραπεζικές συμφωνίες ενισχύουν τη
δημιουργία επιχειρήσεων. Οι Garmaise και Moskowitz (2006) διαπίστωσαν ακόμα
ότι οι συγχωνεύσεις των τραπεζών των ΗΠΑ συνήθως οδηγούν σε υψηλότερα
ποσοστά δανείων.
Αντίστοιχα μικτά ή ουδέτερα ευρήματα έχουν διατυπωθεί σε μελέτες που
εξετάζουν τις αντιδράσεις τρίτων στις Ε&Σ τραπεζών. Οι Avery και Samolyk (2004)
διαπίστωσαν ότι η μείωση δανείων προς μικρές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. τείνει να
συνοδεύεται από αυξημένη πίστωση από άλλες μη συγχωνευμένες τράπεζες. Οι
Hauswald και Marquez (2006) ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο για να δείξουν ότι
οι συγχωνεύσεις επιτρέπουν στις τράπεζες να αποκτήσουν πληροφορίες και να τις
χρησιμοποιούν για να αμβλύνουν τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν το μερίδιό τους
στην αγορά. Ισχυρίστηκαν επιπλέον, ότι καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός, οι
επενδύσεις στην απόκτηση πληροφοριών μειώνονται για κάποιες τράπεζες, γεγονός
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που αμβλύνει την ασύμμετρη πληροφόρηση και τις οδηγεί τόσο σε χαμηλότερα
ποσοστά δανεισμού όσο και σε μη αποδοτικές αποφάσεις.

2.2.5 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι Ε&Σ παρουσιάζουν ορισμένες διοικητικές προκλήσεις, οι οποίες είναι ακόμα
πιο σημαντικές όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των οργανισμών που εμπλέκονται
σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι από μία τέτοια συναλλαγή προκύπτουν και σημαντικοί
κίνδυνοι, οι οποίοι πρέπει να εντοπιστούν, να μετρηθούν και να αντισταθμιστούν,
προκειμένου να είναι ο τραπεζικός οργανισμός εξασφαλισμένος απέναντί τους.
Παρακάτω γίνεται παρουσίαση των προφανών κινδύνων, σύμφωνα με την ECB
(2000), που συναντώνται στις κατηγορίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.2.
Για τις εγχώριες τραπεζικές Ε&Σ, που αφορούν τράπεζες της ίδιας χώρας, με την
ίδια δραστηριότητα, τα στρατηγικά ζητήματα είναι γνωστά και στις δύο και οι
κίνδυνοι είναι διαχειρίσιμοι. Οι εκ των προτέρων (πριν την ΕήΣ) κίνδυνοι είναι
εκείνοι που συνδέονται κυρίως με τον καθορισμό μιας κατάλληλης τιμής για τη
συμφωνία, η οποία πρέπει αντιστοιχεί στα αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα. Για την
περίοδο μετά την ΕήΣ, ο μεγάλος κίνδυνος προκύπτει από λειτουργικά ζητήματα,
δηλαδή την ενοποίηση του προσωπικού, των πληροφοριών, των εσωτερικών
διαδικασιών, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, των
πελατών και των λογιστικών συστημάτων. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι διαφέρουν
σημαντικά ανάμεσα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στις συγχωνεύσεις χρειάζεται μία
πλήρης ενοποίηση των τεχνολογικών και λογιστικών συστημάτων, ενώ στις εξαγορές
οι λειτουργίες αυτές μπορούν να διατηρηθούν ξεχωριστά, χωρίς να προκαλούν
επιπλέον ρίσκο. Η διοίκηση πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους σε λειτουργικά
ζητήματα και διαφάνεια διαδικασιών, αλλά και να παρακολουθεί στενά τις
δυσλειτουργίες, ώστε να αντιδρά εγκαίρως. Επίσης μπορεί να προκύψουν
διαπληκτισμοί μεταξύ στελεχών στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης του νεοσύστατου
οργανισμού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθος χρήση των πόρων και απώλεια
βασικών εργαζομένων, πελατών ή αγορών, λόγω της εστίασης στην επίλυση των
παραπάνω (εσωτερικός προσανατολισμός).
Για τις διεθνείς τραπεζικές Ε&Σ, οι εκ των προτέρων κίνδυνοι αποτίμησης είναι
ίδιοι με τις εγχώριες, αλλά γενικά θεωρούνται υψηλότεροι λόγω πολιτιστικών
32

εμποδίων και διαφορών. Στα πλαίσια του στρατηγικού κινδύνου, αναμένεται να
υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στον καθορισμό μιας δίκαιης τιμής και για τους δύο
αντισυμβαλλόμενους, καθώς είναι δύσκολη η γνώση σχετικά με την αγορά, τις
ρυθμίσεις και τις πρακτικές της άλλης χώρας. Επίσης και ο εκ των υστέρων
λειτουργικός κίνδυνος είναι υψηλότερος από τις εγχώριες, καθώς εδώ εμπλέκονται
διαφορετικοί δημοσιονομικοί και λογιστικοί χειρισμοί και διαφορετικές απαιτήσεις
δημοσιεύσεων. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις από την απώλεια του βασικού
προσωπικού λόγω πολιτισμικών διαφορών θα ήταν ακόμα πιο μεγάλο πλήγμα για τον
οργανισμό.
Όσον αφορά τη δημιουργία εγχώριων ομίλων, οι βασικοί κίνδυνοι προκύπτουν
απ’ το άνοιγμα σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και την ανάγκη για άμεση
προσαρμογή στις διαφορετικές επιχειρηματικές κουλτούρες. Οι κίνδυνοι πριν την
ΕήΣ προκύπτουν απ’ την ανάγκη για καθορισμό της τιμής και σε μία διαφορετική
βιομηχανία. Εκτός από τις άμεσα αντιληπτές διαφορές στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες, τα προβλήματα πηγάζουν και από πολιτισμικές διαφορές, όπως κανόνων
προσωπικού και αμοιβών. Μετά την ΕήΣ ο κίνδυνος προκύπτει από τον συντονισμό
των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των λογιστικών διαδικασιών
και της φορολογικής αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης πρέπει να δοθεί στον
κίνδυνο φήμης, ο οποίος μπορεί να προκύψει από τη μεμονωμένη αποτυχία μίας
επιχείρησης και να επηρεάσει τη φήμη ολόκληρου του ομίλου, δηλαδή οι πελάτες
μίας επιχείρησης να την εγκαταλείψουν λόγω λαθών ή διαφωνιών που
αντιμετωπίζουν με κάποια άλλη του ίδιου ομίλου.
Τέλος, κατά τη δημιουργία διεθνών ομίλων μέσω Ε&Σ, εξ’ ορισμού τα πράγματα
γίνονται πιο περίπλοκα, καθώς και ο επιχειρηματικός κλάδος και η χώρα είναι
διαφορετικά και μπορεί κανένα από τα δύο να μην είναι αρκετά γνωστά στους
αντισυμβαλλομένους. Αυτό σημαίνει ότι και οι (εκ των προτέρων) κίνδυνοι
αποτίμησης και στρατηγικής, αλλά και οι (εκ των υστέρων) λειτουργικοί κίνδυνοι και
κίνδυνοι φήμης υπάρχουν στο μέγιστο. Τα προσωπικά συμφέροντα των στελεχών,
όπως και στις προηγούμενες κατηγορίες Ε&Σ, μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση και
πρέπει να αντιμετωπιστεί, χωρίς να αποτελεί πάντα αρνητικό παράγοντα. Οι
διαρθρωτικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό οικονομικό τομέα θα ήταν πιθανώς
περιορισμένες, αν οι διαχειριστές δεν ενδιαφερόταν προσωπικά για την ευημερία, το
μέγεθος και τη σημασία του δικού τους ιδρύματος. Αυτά που πρέπει να
33

αντιμετωπιστούν είναι θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύγκρουσης των
συμφερόντων της νέας διοίκησης με αυτά των μετόχων (agency problem), ώστε η
πρώτη να συνεχίσει να επιτελεί το βασικό της ρόλο που είναι η αύξηση του πλούτου
της εταιρείας.
Όπως

προαναφέρθηκε,

οι

συγχωνευόμενοι

οργανισμοί

αντιμετωπίζουν

διαφορετικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων της συναλλαγής. Μία
όμως ΕήΣ μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα του κλάδου και
στον ανταγωνισμό που επικρατεί μέσα σ’ αυτόν, άρα να επηρεάσει και τράπεζες ή
ομίλους που δεν εμπλέκονται άμεσα στη συναλλαγή. Οι τελευταίοι ενδέχεται να
ανταποκριθούν με διαφορετικούς τρόπους στις ανταγωνιστικές αλλαγές και το
σημαντικότερο για εκείνους θέμα είναι να βρουν μία κατάλληλη αντιμετώπιση σ’
αυτήν την πίεση για αλλαγή.
Η τάση των Ε&Σ και η ενοποίηση πολλών μικρών σε μεγαλύτερες τράπεζες και
ομίλους αυξάνει γενικά τον συστηματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι η αύξηση του
μεγέθους των επιχειρήσεων αυξάνει και την αναλογία των επιχειρήσεων των οποίων
η αποτυχία θα επιφέρει επιπλέον συστηματικούς κινδύνους. Η υψηλή συσχέτιση των
κινδύνων των τραπεζών καθιστά αναγκαία την συνεπή εφαρμογή ολοκληρωμένων
μηχανισμών για τη διαχείρισή τους, τόσο σε επίπεδο μονάδας, όσο και σε ανώτερο
από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές. Έτσι παρακολουθείται αυστηρά
η κεφαλαιακή επάρκεια, η ρευστότητα, η μόχλευση και άλλα οικονομικά μεγέθη των
συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών με αυστηρούς κανόνες, προκειμένου να μην
φτάσουν σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.
Πίνακας 2.6 Κίνδυνοι Τραπεζικών Ε&Σ

δραστηριότητες

Διαφορετικές
δραστηριότητες

Ίδιες

Ίδια χώρα

Εγχώριες τράπεζες

Διαφορετική χώρα

Διεθνείς τράπεζες

Ex ante: κίνδυνοι αποτίμησης και στρατηγικοί
Ex post: κίνδυνοι λειτουργικοί και χρήσης πόρων,
λόγω του εσωτερικού προσανατολισμού

Ex ante: όπως σε εγχώριες + πολιτισμικές
διαφορές, κίνδυνος ξένου νομίσματος
Ex post: όπως σε εγχώριες + διαφορετικοί
λογιστικοί χειρισμοί και δημοσιεύσεις

Εγχώριοι Όμιλοι

Διεθνείς Όμιλοι

Ex ante: όπως παραπάνω, διαφορετικοί κανόνες
κλάδου και συμπεριφορά προσωπικού
Ex post: όπως παραπάνω + διαφορετικοί
λογιστικοί χειρισμοί, δημοσιεύσεις, κίνδυνος
φήμης

Ex ante & Ex post:
όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι,
στον μέγιστο βαθμό
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2.2.6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των επιπτώσεων στις Ε&Σ μετά την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Η οικονομική κρίση συρρίκνωσε
αρκετά το πλήθος και την αξία των Ε&Σ στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Η μείωση
αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η
ΕΕ και στα προβλήματα ρευστότητας της τραπεζικής αγοράς, καθώς και στα ελλιπή
μέτρα αντικυκλικής πολιτικής. Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο οι τράπεζες που
αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας επιθυμούσαν
μια άνευ όρων εξαγορά, ενώ οι τράπεζες που δεν επηρεάστηκαν από την πορεία της
κρίσης αύξησαν σημαντικά τη διαπραγματευτική τους δύναμη, λόγω της έλλειψης
ανταγωνισμού για την εξαγορά των προηγούμενων τραπεζών (Belttrati & Paladino,
2013).
Η έλλειψη αγοραστών κατά τη διάρκεια της κρίσης και η αύξηση των προς
εξαγορά επιχειρήσεων, μείωσε τις τιμές των μετοχών και κατ’ επέκταση το τίμημα
της εξαγοράς, δημιουργώντας ένα καθαρό πλεονέκτημα για όσους επιχείρησαν να
εξαγοράσουν. Σε περιόδους κρίσης και ύφεσης, κρίνεται σκόπιμο να συνυπολογιστεί
η ικανότητα του κράτους να δημιουργεί κίνητρα και ενθαρρύνει τέτοιες
επιχειρηματικές κινήσεις, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των τραπεζικών ισολογισμών
και αποτροπής χρεοκοπιών μικρότερων τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης ο αυξημένος
κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εξαγοράζουσα τράπεζα, δεχόμενη την ώθηση του
κρατικού και θεσμικού πλαισίου, συνηγορεί στην ύπαρξη αρνητικών αποδόσεων.
Πολλές μελέτες προσπάθησαν να διαπιστώσουν αν η αύξηση δημοσιονομικών
ελλειμμάτων και η έλλειψη ρευστότητας στην τραπεζική αγορά επηρέασαν
σημαντικά τις Ε&Σ. Εξέτασαν έτσι, μέσω των CAR (Cumulative Abnormal Returns,
που θα αναλυθούν λεπτομερώς και θα χρησιμοποιηθούν στο ποσοτικό κομμάτι της
παρούσας εργασίας), αν τα προβλήματα που ανέκυψαν στους τραπεζικούς
ισολογισμούς, αλλά και η αβεβαιότητα του οικονομικού κλίματος, ενσωματώθηκαν
στην τιμή των μετοχών, μετά την ανακοίνωση των Ε&Σ.
Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το χρονικό διάστημα, που
εκδηλώθηκαν τα CAR σε τέτοιου είδους συνθήκες. Με βάση την οικονομική
εμπειρία και πρακτική που ακολουθήθηκε πριν την περίοδο της κρίσης, σε κανονικές
συνθήκες, η ύπαρξη υπερβαλλουσών αποδόσεων αναμένεται κατά την ημερομηνία
της ανακοίνωσης. Εξαιτίας όμως των προαναφερθέντων παραγόντων, μεγάλο
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ποσοστό επενδυτών αναμένεται να αντιδράσει και να επηρεάσει τις τιμές και τις
αποδόσεις αφότου έχει ολοκληρωθεί η Ε&Σ. Κατά την κρίση κυριαρχεί μια
αδιαφανής εικόνα σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού μιας
τράπεζας. Κατά την ανακοίνωση λοιπόν μίας ΕήΣ, οι επενδυτές ενδέχεται να
παραμένουν αβέβαιοι ως προς την ποιότητα των χρεογράφων που διακρατά η
εξαγοραζόμενη τράπεζα και να αναμένουν τον λογιστικό έλεγχο και την αποτίμηση
της τράπεζας αυτής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατά την ολοκλήρωση
επομένως της συναλλαγής, όπου η τράπεζα έχει ελεγχθεί και αποτιμηθεί,
παρατηρούνται τα ρεαλιστικά οφέλη από την Ε&Σ. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο η
αγορά να είναι πεπεισμένη πως η εξαγοραζόμενη τράπεζα δεν έχει στο ενεργητικό
της τοξικά στοιχεία, όπως εκείνα που πυροδότησαν την κρίση.
Όσον αφορά την ΕΕ, η έναρξη της ευρωπαϊκής κρίσης κρατικού χρέους
(sovereign debt crisis) προκάλεσε σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό
κλάδο. Από το 2009, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες υπέστησαν σημαντικές εκροές
καταθέσεων και κατέγραψαν σημαντικές απώλειες λόγω της ταχείας αύξησης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και των ανοιγμάτων τους σε κρατικά χρέη. Το άμεσο
αποτέλεσμα αυτού του οικονομικού περιβάλλοντος ήταν η σημαντική μείωση του
αριθμού των τραπεζών της ΕΕ και η κατά συνέπεια σημαντική αύξηση της
συγκέντρωσης της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της διάρθρωσης των
ευρωπαϊκών

τραπεζικών

αγορών

είχε

αμφίδρομη

επίδραση.

Από

άποψη

επιχειρησιακής πολιτικής, η αύξηση της συγκέντρωσης στην αγορά μπορεί να
διευκόλυνε τις αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις. Από τη μεριά των τραπεζικών
μετόχων, ένα πιο συγκεντρωμένο περιβάλλον μπορεί να αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για
τη δημιουργία πλούτου (Leledakis & Pyrgiotakis, 2019).
Για να ολοκληρωθεί μία ΕήΣ, σημαντική είναι και η επιρροή των κανονιστικών
πλαισίων εποπτείας που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών (χρήση
δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας όπως CET1 Ratio και Total Capital Ratio,
δημοσίευση καταστάσεων, εξωτερικός έλεγχος κ.λπ.). Για να προχωρήσει επομένως
μία ΕήΣ, συνήθως το τίμημα είναι σχετικά χαμηλό και οι συμμετέχουσες τράπεζες
οικονομικά υγιείς, διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα σε βασικούς δείκτες και
άλλα μεγέθη της τράπεζας, άρα και στη συνολική εικόνα της τράπεζας. Αναμένεται
λοιπόν, οι επενδυτές στις αγορές κεφαλαίου να αντιδράσουν θετικά σε επικείμενες
Ε&Σ, εφόσον εκλαμβάνεται ως σήμα οικονομικά υγιών οργανισμών.
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Συνολικά φαίνεται ότι οι Ε&Σ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι σε περιόδους ανάπτυξης. Οι επενδυτές λειτουργούν
κυρίως με περισσότερη αβεβαιότητα δημιουργώντας χρονική υστέρηση στην
αποτύπωση των υπερβαλλουσών αποδόσεων.

2.3 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
Προκειμένου να μετρηθεί η επιτυχία των Ε&Σ μεταξύ των τραπεζών, οι τρεις
πλέον εξέχουσες μεθοδολογίες στην εμπειρική έρευνα είναι: μελέτες γεγονότων,
μελέτες αποτελεσματικότητας και μελέτες επίδοσης. Εκτός τις τρείς παραπάνω
βασικές προσεγγίσεις υπάρχουν και άλλες, αλλά λιγότερο διαδεδομένες και
χρησιμοποιούμενες σε εμπειρικές μελέτες, οπότε δε θα αναλυθούν περεταίρω.
Η προσέγγιση μελέτης συμβάντων μετρά τις άμεσες επιπτώσεις μιας ΕήΣ στον
πλούτο των μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν. Ως εκ τούτου, μια επιτυχημένη
συναλλαγή είναι εκείνη όπου οι μέτοχοι λαμβάνουν σημαντικές θετικές
υπεραποδόσεις. Από την άλλη, οι μελέτες αποδοτικότητας κρίνουν ότι μια ΕήΣ είναι
επιτυχής εάν η απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού κινείται πιο κοντά στο
αποτελεσματικό σύνορο που θεωρείται η πιο αποτελεσματική στο δείγμα επιχείρηση.
Τέλος, οι μελέτες επίδοσης θεωρούν ότι οι βελτιωμένοι λογιστικοί δείκτες είναι
σημάδι μιας επιτυχημένης συναλλαγής. Τις τελευταίες δεκαετίες οι τρεις αυτές
μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνεχώς και έχουν τροποποιηθεί ώστε να ενσωματώνουν
τις τελευταίες εξελίξεις στατιστικής και οικονομετρίας.
2.3.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (event studies)
Αυτού του είδους οι μελέτες χρησιμοποιούνται εδώ και 50 χρόνια, καθώς η
πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν σε εμπειρική μελέτη ήταν το 1969 από τους
Fama et al. και από τότε έγιναν η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την αξιολόγηση μιας
ΕήΣ. Στη μελέτη τους διατυπώνεται η θεωρία περί αποτελεσματικότητας των
αγορών, η οποία χωρίζει τις χρηματαγορές σε κατηγορίες, ανάλογα με την ικανότητα
επίτευξης υπερκερδών από τους επενδυτές.
Μια αποτελεσματική αγορά ως προς την πληροφόρηση, συνεπάγεται την άμεση
και ακαριαία ενσωμάτωση μιας είδησης στην παρούσα αξία των χρεογράφων. Κάθε
διαθέσιμη πληροφόρηση αντικατοπτρίζεται άμεσα στην τιμή της μετοχής που
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συνεχώς αλλάζει και προσαρμόζεται, ώστε να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε
περεταίρω εκμετάλλευση πληροφόρησης για την άντληση υπεραξίας. Η ύπαρξη
αποτελεσματικής αγοράς σημαίνει ότι είναι αδύνατο να νικήσει κάποιος την αγορά
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία αφού αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία, έχει
ήδη προεξοφληθεί και ενσωματωθεί στην τιμή του χρεογράφου. Αυτό είναι
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλου αριθμού ορθολογικών επενδυτών οι
οποίοι αναλύουν και αξιολογούν διαρκώς τα χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στην
αγορά. Εάν η αγορά μιας μετοχής είναι αποτελεσματική σε σχέση με τις διαθέσιμες
πληροφορίες, κανένας επενδυτής δεν μπορεί να επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις.
Οι παραδοχές στις οποίες στηρίζεται αυτή η θεωρία είναι αρκετές:
-

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναλυτών, επενδυτών, χρηματιστών κτλ οι οποίοι
συμμετέχουν ενεργά στην αγορά και συνεχώς αναλύουν και αξιολογούν κάθε
διαθέσιμη πληροφορία.

-

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να προσπαθούν να μεγιστοποιούν τη
συνολική τους χρησιμότητα (utility maximizing agents) και να έχουν ορθολογικές
προσδοκίες (rational expectations) τις οποίες θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν
όταν λαμβάνουν καινούρια πληροφόρηση.

-

Ένας επενδυτής ή μικρή ομάδα επενδυτών δεν μπορεί να επηρεάζει την τιμή της
μετοχής.

-

Η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλους στην αγορά ταυτόχρονα, χωρίς κόστος
και φτάνει με τυχαίο τρόπο.

-

Οι επενδυτές αντιδρούν γρήγορα και με ακρίβεια σε κάθε νέα πληροφορία.

-

Οι ορθολογικοί επενδυτές δεν κάνουν συστηματικά λάθος στις εκτιμήσεις τους.

-

Οι λάθος εκτιμήσεις δεν επηρεάζουν τις τιμές ισορροπίας λόγω της ορθολογικής
εξισορροπητικής αντιστάθμισης (arbitrage).
Για

τις

περιπτώσεις

όπου

δεν

υφίστανται

οι

συνθήκες

πλήρους

αποτελεσματικότητας των αγορών και κατ’ επέκταση οι επενδυτές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν πληροφόρηση για επίτευξη υπεραποδόσεων, οι Fama et al.
διαχωρίζουν τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη είναι εκείνη της ασθενούς μορφής
αποτελεσματικότητας (weak form efficiency), όπου, ιστορικές πληροφορίες (π.χ.
παρελθούσες τιμές, αποδόσεις, όγκος συναλλαγών) αντικατοπτρίζονται ήδη στις τιμές
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για να προβλέψουν
μελλοντικές τιμές και να πετύχουν υπερβολικές αποδόσεις. Η δεύτερη είναι η ημι38

ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας (semi-strong form efficiency) και υφίσταται
όταν για την επίτευξη υπερκερδών χρησιμοποιούνται πληροφορίες, εκτός από
ιστορικές και δημοσιευμένες. Τέλος, όταν ακόμα και η αξιοποίηση εσωτερικής
πληροφόρησης δεν μπορεί να πετύχει υπεραποδόσεις, υπάρχει ισχυρή μορφή
αποτελεσματικότητας των αγορών (strong form efficiency).
Η θεωρία τους υπήρξε εκκίνηση για την διερεύνηση της επίδρασης ενός
γεγονότος στην τιμή ενός χρεογράφου και αποτέλεσε τη βάση για την κατανόηση των
χρηματιστηριακών επιπτώσεων αρκετών οικονομικών ή λογιστικών γεγονότων,
συμπεριλαμβανομένων και των Ε&Σ. Έτσι άρχισε να μελετάται η επιτυχία μίας ΕήΣ
από την απόδοση της μετοχής των εταιρειών αγοραστή και στόχου κοντά στην
ημερομηνία ανακοίνωσης. Η μεθοδολογία για την λεπτομερή εξέταση των Ε&Σ όπως
αναπτύχθηκε διαχρονικά στηρίζεται στην εκτίμηση των υπεραποδόσεων και
τυποποιείται με τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Στην πρώτη γίνεται εκτίμηση με
βάση τη μέση απόδοση της μετοχής, στη δεύτερη με βάση την απόδοση της αγοράς,
ενώ στην τρίτη, με τη χρήση της εκτιμώμενης απόδοσης με τη χρήση της γραμμικής
παλινδρόμησης.
Με τη χρήση της δεύτερης διαδικασίας, οι Cable και Holland (1999) εκπόνησαν
μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα τέσσερα πλέον διαδεδομένα υποδείγματα
εκτίμησης αποδόσεων. Η σύγκριση των CAPM (Capital Asset Pricing Model), MM
(Market Model), MAR (Market Adjusted Returns Model) και IM (Market Adjusted
Return or Index Model) ανέδειξε το ΜΜ (Market Model), ως καταλληλότερο για την
διερεύνηση περιπτώσεων event studies, όπως στην περίπτωση των Ε&Σ. Ακόμα, στη
δημοσίευση τους οι Zollo και Leshchinkskskii (2000) διενήργησαν σύγκριση των
υποδειγμάτων εκτίμησης της απόδοσης, όπως οι Fama και French (1993), χωρίς να
καταλήξουν στην υιοθέτηση ενός μοντέλου συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι οι
διαφορές μεταξύ των τριών υποδειγμάτων είναι αμελητέες.
Τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών για τον τραπεζικό τομέα στην
Ευρώπη ποικίλλουν. Oι εμπειρικές μελέτες, που χρησιμοποιούν διερεύνηση
γεγονότων έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Οι Houston και Ryngaert
(1994), οι οποίοι εξέτασαν 153 ανακοινώσεις συγχώνευσης που ανακοινώθηκαν κατά
την περίοδο 1985-1991, διαπίστωσαν ότι η μέση συνολική απόδοση σε μια
ολοκληρωμένη συγχώνευση τραπεζών είναι λίγο μεγαλύτερη -χωρίς να διαφέρει
σημαντικά- από το μηδέν, κατά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Οι θετικές
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αποδόσεις στις εξαγοραζόμενες τράπεζες αντισταθμίζονται ουσιαστικά από αρνητικές
αποδόσεις στις εξαγοράζουσες.
Σε μελέτες που ακολούθησαν, τα αποτελέσματα συνέχισαν να είναι διαφορετικά.
Οι Resti και Siciliano (2001) μελετώντας 12 Ε&Σ που έλαβαν χώρα σε ιταλικές
τράπεζες, μεταξύ 1992 και 1997, βρήκαν θετική επίδραση στον πλούτο των μετόχων.
Παρομοίως οι Beitel et al. (2004), μελετώντας 98 μεγάλες ευρωπαϊκές τραπεζικές
Ε&Σ στο διάστημα 1985-2000, διαπίστωσαν θετικές αθροιστικές υπεραποδόσεις για
τις μετοχές τόσο των αγοραστών όσο και των εταιρειών-στόχων και ότι το 60% των
συναλλαγών προσέθεταν αξία.
Στην έρευνά του, ο DeLong (2003) έδειξε ότι οι θετικές αποδόσεις για τους
Ευρωπαίους αγοραστές το διάστημα 1991-1995 δεν είναι σημαντικές, αλλά
καλύτερες από ό,τι των Αμερικανών ομολόγων τους. Ομοίως, οι Scholtens και deWit
(2004) συγκρίνοντας άμεσα τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές Ε&Σ, για το διάστημα
1990-2000, επίσης δεν μπόρεσαν να βρουν σημαντικά κέρδη για τους ευρωπαίους
αγοραστές, αλλά κατέληξαν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες στόχοι κατά μέσο όρο
λαμβάνουν χαμηλότερες αποδόσεις από τους αμερικανούς ομολόγους τους.
Οι Ismail και Davidson (2005) μελέτησαν την αντίδραση της αγοράς σε 102
ανακοινώσεις συγχώνευσης στον ευρωπαϊκό κλάδο των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών μεταξύ 1987 και 1999. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης είναι
θετικές αποδόσεις για τις εξαγοραζόμενες τράπεζες, ενώ οι αποδόσεις στους
αγοραστές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συμφωνίας. Οι Ismail και Davidson
κατέληξαν επίσης ότι συμφωνίες τράπεζας προς τράπεζα αποδίδουν μεγαλύτερη αξία
από συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών προϊόντων (δηλαδή συμφωνίες που
διαφοροποιούν το πεδίο των εργασιών των τραπεζών στην ασφάλιση, στις
χρηματιστηριακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες κινητών αξιών) και ότι οι συγχωνεύσεις
τραπεζών γενικά προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από ό,τι οι συμφωνίες εξαγοράς
τραπεζών. Ένα ακόμα συμπέρασμά τους είναι ότι η αγορά αντιδρά θετικότερα στις
διασυνοριακές συγχωνεύσεις παρά στις εθνικές συγχωνεύσεις. Διαπιστώνουν επίσης
ότι παράγονται υψηλότερες αποδόσεις για τις συμφωνίες που στην πληρωμή
περιλαμβάνουν συνδυασμό ταμειακών διαθεσίμων, ιδίων και δανειακών κεφαλαίων
από εκείνες που περιορίζονται στα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ οι συμφωνίες μετοχικού
κεφαλαίου είχαν τη χαμηλότερη απόδοση.
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Οι Amihud et al. (2002) έθεσαν στο επίκεντρο της έρευνάς τους τις διεθνείς
τραπεζικές συγχωνεύσεις, επιλέγοντας 214 επιχειρήσεις που διενήργησαν Ε&Σ από
το 1985 έως το 1998 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος για την μετοχή
της τράπεζας που διενεργεί την Ε&Σ δεν εμφανίζεται αυξημένος κατά τη μέρα της
ανακοίνωσης, αντίθετα μάλιστα, παρουσιάζεται και μία μικρή μείωση στις αποδόσεις
της. Οι Campa και Hernando (2006) εξέτασαν 244 ευρωπαϊκές τραπεζικές Ε&Σ,
μεταξύ 1998 και 2002 και εντόπισαν θετικές υπεραποδόσεις στις εταιρείες-στόχους,
ενώ αρνητικές στους αγοραστές. Oι DeYoung et al. (2009), σε επιστημονική τους
δημοσίευση κάλυψαν το εύρος 150 ερευνών, που έλαβαν χώρα μετά το 2000,
παρουσιάζοντας μία σειρά ευρημάτων. Βασικό συμπέρασμα ήταν πως κατά κανόνα,
οι Ε&Σ που έλαβαν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και
κερδοφόρες για τους μετόχους.
Οι Lensink και Maslennikova (2008), διεξάγοντας μελέτη γεγονότος για 75
συμφωνίες στην Ευρώπη, για το διάστημα 1996-2004, επίσης εντόπισαν μικρά
θετικά, αλλά στατιστικά σημαντικά κέρδη για τους αγοραστές και πάντα σημαντική
και θετική υπεραπόδοση για τις εταιρείες-στόχους, η οποία ποικίλλει, με μέση
απόδοση περίπου στο 10%. Σε μία έρευνα που ακολούθησε, οι Ekkayokkaya et al.
(2009), για τις 963 περιπτώσεις που μελέτησαν (1990-2004), διαπίστωσαν
σημαντικές και ελαφρώς θετικές αποδόσεις σε ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις τραπεζών
πριν από την εισαγωγή του ευρώ το 1999. Οι μεταγενέστερες Ε&Σ στην Ευρωζώνη
οδήγησαν σε μη σημαντικά κέρδη για τους αγοραστές. Ωστόσο, οι εξαγορές εκτός
της Ευρωζώνης οδήγησαν σε θετική εξέλιξη αποδόσεων.
Για τις ενοποιημένες εταιρείες σχεδόν όλες οι μελέτες δείχνουν πως αποκτούν
σημαντικές και θετικές αποδόσεις, συνεπώς δημιουργούν αξία για τους μετόχους. Σε
έρευνές τους, οι Cybo-Ottone και Murgia (2000), Beitel et al. (2004), Lepetit et al.
(2004) και Ismail και Davidson (2005) δείχνουν ότι ο ενοποιημένος οργανισμός
λαμβάνει συνολικά θετικές αποδόσεις.
Οι Cybo–Ottone και Murgia (2000), εξέτασαν δείγμα 54 Ευρωπαϊκών
τραπεζικών συγχωνεύσεων (1989-1997) και βρήκαν θετικές αποδόσεις για
ενδοχώριες και για διασυνοριακές συγχωνεύσεις, ενώ τα αποτελέσματά τους
αναφορικά με την δημιουργία πλούτου ποικίλλουν. Οι Soussa και Wheeler (2006)
εξετάζουν τα κέρδη κυρίως ευρωπαϊκών αλλά και άλλων ανεπτυγμένων χωρών όταν
συμμετέχουν σε Ε&Σ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναδυόμενων αγορών. Τα
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αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι αγοραστές λαμβάνουν κατά μέσο όρο αρνητικές
αποδόσεις κατά την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής. Εξετάζοντας τα
δείγματα για διαφορετικές χρονικές περιόδους, δείχνουν ότι πριν από την ασιατική
χρηματοοικονομική κρίση του 1997, οι υπεραποδόσεις ήταν μηδενικές και στατιστικά
σημαντικές, ενώ μετά την κρίση έγιναν αρνητικές και στατιστικά σημαντικές. Οι
Crouzille et al. (2008) φθάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά αποτυγχάνουν να
επιδείξουν σημαντικές αρνητικές αποδόσεις είτε για τον στόχο είτε για τον αγοραστή.
Γενικά, φαίνεται ότι οι εταιρείες-στόχοι κατά μέσο όρο λαμβάνουν υψηλές και
στατιστικά σημαντικές υπεραποδόσεις κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης, οι
εξαγοράζουσες εταιρείες μερικές φορές παρουσιάζουν αρνητικές και στατιστικά
σημαντικές υπεραποδόσεις και οι ενοποιημένες εταιρείες λαμβάνουν κατά μέσο όρο
θετικές αποδόσεις (Kolaric & Schiereck, 2014).
Πίνακας 2.7 Μελέτες Γεγονότων (ARs)

Event Studies
Reference (year)

Abnormal Returns
Period

Sample
size

Cybo-Ottone and Murgia (2000)
1988-1997
54
Amihud et al. (2002)
1985-1998
214
Lepetit et al. (2004)
1991-2001
180
Beitel et al. (2004)
1985-2000
98
Scholtens and de Wit (2004)
1990-2000
20/17a
Ismail and Davidson (2005)
1987-1999
76
Campa and Hernando (2006)
1998-2002
244
Soussa and Wheeler (2006)
1990-2003
215
Ismail and Davidson (2007)
1987-2000
67
Lensink and Maslennikova (2008)
1996-2004
75
Ekkayokkaya et al. (2009)
1990-2004
963
Choi et al. (2010)
1995-2002
140
Dontis-Charitos et al. (2011)
1990-2006
120
a
: το δείγμα είναι χωρισμένο σε αγοραστές/στόχους.

Regional
focus

Acquirers

Targets

Combined
Unit

Europe
Worldwide
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Worldwide
Europe
Europe
Europe
Worldwide
Worldwide

Positive
Negative
Positive
Mixed
Positive
Positive
Negative
Negative
Positive
Positive
Mixed
Positive
N/A

Positive
N/A
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
N/A
Positive
N/A
N/A
N/A
N/A

Positive
N/A
Positive
Positive
N/A
Positive
N/A
N/A
Positive
N/A
N/A
N/A
Mixed
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Πίνακας 2.8 Μελέτες Γεγονότων (CAARs)

Cumulative Average Abnormal
Returns (%) b

Event Studies
Reference (year)

Period

Sample
Size

Event
Window

Acquirer

Target

Combined
Unit

54 [-10,+10]

1,16

14,2***

3,07***

1 [-20,+20]

-9,6

33,1***

N/A

-0,91***

N/A

N/A

0,9***

N/A

N/A

1,57

2,00**

2,41**

0,24

14,4***

1,35**

2,56

9,28**

N/A

Cybo-Ottone and Murgia (2000)

1988-1997

Schiereck and Strauss (2000)

1998

Amihud et al. (2002)

1985-1998

214 [-10,+1]

Bessler and Murtagh (2002)

1998-2001

43 [-5,+5]

Lepetit et al. (2004)

1991-2001

180 [-7,+7]

Beitel et al. (2004)

1985-2000

Scholtens and de Wit (2004)

1990-2000

Ismail and Davidson (2005)

1987-1999

76 [-1,+1]

0,03***

2,3***

0,49**

Campa and Hernando (2006)

1998-2002

172 [-30,+30]

-2,37**

5,43**

N/A

Soussa and Wheeler (2006)

1990-2003

215 [-1,+7]

-0,41*

N/A

N/A

Ismail and Davidson (2007)

1987-2000

67 [-20,0]

0,1***

3,31***

0,3

Lensink and Maslennikova (2008)

1996-2004

75 [0,+1]

0,03***

N/A

N/A

Crouzille et al. (2008)

1997-2003

71 [-7,+7]

-0,99

-1,63

-1,89*

Singh Mann and Kohli (2008)

1991-1995

8 [0,+5]

6,8

N/A

N/A

Ekkayokkaya et al. (2009)

1990-2004

963 [-1,+1]

0,03

N/A

N/A

Choi et al. (2010)

1995-2002

140 [-5,0]

0,57**

N/A

N/A

Dontis-Charitos et al. (2011)

1990-2006

120 [-1,+1]

N/A

N/A

0,68**

Ma et al. (2012)

1998-2005

89 [-2,+2]

0,8

N/A

N/A

Goddard et al. (2012)

1998-2009

132 [-5,+5]

0,08

1,60***

N/A

Kolaric and Schiereck (2013)

1995-2001

94/24a [-20,+20]

1,4

8,14***

N/A

98 [-10,+10]
20/17a [-3,+31]

: το δείγμα είναι χωρισμένο σε αγοραστές/στόχους.
: σ’ αυτήν τη στήλη τα σύμβολα ***, **, * υποδεικνύουν επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.
a

b

2.3.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (efficiency studies)
Οι μελέτες αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των
επιπτώσεων των Ε&Σ στον τραπεζικό κλάδο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990
(Shaffer, 1993; Rhoades, 1993). Οι μελέτες αποτελεσματικότητας περιγράφονται
επίσης ως εξελιγμένες μέθοδοι σημείων αναφοράς (sophisticated benchmark
methods) (Berger & Humphrey, 1997) και η προσέγγισή τους διαφέρει σημαντικά
από την μεθοδολογία μελέτης συμβάντων. Χρησιμοποιώντας λογιστικά δεδομένα,
εφαρμόζουν μια οικονομετρική τεχνική γνωστή ως μεθοδολογία συνόρου (frontier
methodology). Αυτή η μέθοδος προσεγγίζει τη συνάρτηση κόστους ή κέρδους της πιο
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αποδοτικής εταιρείας και την θέτει ως το αποτελεσματικό σύνορο με το οποίο
συγκρίνονται όλες οι υπόλοιπες εταιρείες του δείγματος. Όσο πιο μακριά από το
αποτελεσματικό σύνορο βρίσκεται μια εταιρεία, τόσο πιο μεγάλη είναι η προοπτική
βελτίωσης της απόδοσής της.
Η αποτελεσματικότητα μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας παραμετρικές ή
μη παραμετρικές τεχνικές, αλλά, όπως οι Berger και Mester (1997) επισημαίνουν, οι
παραμετρικές τεχνικές πρέπει να προτιμώνται καθώς επικεντρώνονται στην
οικονομική βελτιστοποίηση και, ως εκ τούτου, παρέχουν μία καλύτερη εφαρμογή του
σκεπτικού της αποτελεσματικότητας κόστους και κέρδους.
Οι τρεις πιο σημαντικές και συχνά χρησιμοποιούμενες έννοιες οικονομικής
αποτελεσματικότητας είναι η αποτελεσματικότητα κόστους (cost efficiency), η
αποτελεσματικότητα κέρδους (standard profit efficiency) και η αποτελεσματικότητα
εναλλακτικού κέρδους (alternative profit efficiency). Αν και οι Berger και Mester
προτιμούν τη δεύτερη ως σημείο εκκίνησης για την ανάλυση της επιτυχίας μιας ΕήΣ
επιχειρήσεων, εξετάζουν επίσης το κόστος και το εναλλακτικό κέρδος και
διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης. Συμπεραίνουν πως και τα τρία σκεπτικά είναι
ισχυρά και δεν διαφέρει σε τίποτα η χρήση της μίας τεχνικής έναντι των άλλων,
καθώς καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. Οι μελέτες αυτές επιτρέπουν την
προσομοίωση υποθετικών συναλλαγών Ε&Σ, γεγονός που επιτρέπει τον υπολογισμό
των θεωρητικά πιθανών κερδών και τη σύσταση σχετικά με το ποιοι οργανισμοί
συμφέρει να συγχωνευθούν.
Οι εμπειρικές μελέτες αποτελεσματικότητας δείχνουν ότι μέσω Ε&Σ θα
πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο μεγάλα κέρδη, ωστόσο τα πραγματικά που
παρατηρούνται στις συναλλαγές είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερα (Berger, 2000).
Οι Altunbas και Molyneux (1996) δείχνουν ότι για τις περισσότερες ευρωπαϊκές
τράπεζες δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και φάσματος και ότι οι Ε&Σ μπορούν
να αποτελέσουν τον κατάλληλο τρόπο επίτευξής τους. Ειδικά για τις μικρές τράπεζες,
οι πιθανές βελτιώσεις από οικονομίες κλίμακας, μετά από μια ΕήΣ, φαίνεται να είναι
υψηλές (Altunbas et al., 2001). Ακόμα, οι Huizinga et al. (2001) εξέτασαν 53
ευρωπαϊκές τραπεζικές Ε&Σ μεταξύ 1994 και 1998 και βρήκαν στοιχεία για
βελτιώσεις της απόδοσης κόστους, αλλά σχετικά μικρή απόδοση κέρδους. Άλλες
μελέτες διαπιστώνουν ότι οι βελτιώσεις των κερδών μετά τη συναλλαγή ενδέχεται να
εμφανιστούν αρκετά αργότερα (Campa & Hernando, 2006).
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Οι περισσότερες ευρωπαϊκές μελέτες αποτελεσματικότητας επικεντρώνονται
κυρίως σε μια συγκεκριμένη χώρα της Ευρώπης, αντί στο σύνολό της. Εκείνες που
επικεντρώνονται στη Γερμανία έχουν ποικιλία αποτελεσμάτων, ανάλογα με τις
ομάδες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στις αναλύσεις. Παρόλο
που οι Lang και Welzel (1998) αναφέρουν σημαντικά οφέλη από πλευράς
αποδοτικότητας κόστους που έπρεπε να προκύπτουν από την ενοποίηση μεταξύ των
συνεταιριστικών και γενικών τραπεζών μέσω οικονομιών κλίμακας, δεν είναι σε θέση
να επικυρώσουν αυτές τις προσδοκίες για τις συνεταιριστικές (Lang & Welzel, 1999).
Ο Wutz (2002) επιβεβαιώνει αυτά τα αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις
παρουσιάζει μάλιστα στοιχεία για αύξηση της αναποτελεσματικότητας κόστους μετά
την ενοποίηση. Τα αποτελέσματα για τις γερμανικές τράπεζες δεν είναι πολύ πιο
ενθαρρυντικά, καθώς ο Radomski (2008) αποτυγχάνει να βρει οποιεσδήποτε
βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα κόστους και ο Bresler (2007) δεν καταφέρνει
επίσης να εντοπίσει οποιαδήποτε βελτίωση της αποτελεσματικότητας κέρδους.
Ωστόσο, τουλάχιστον ένα υποσύνολο συγχωνεύσεων που είχε έως και 6 χρόνια
διαθέσιμα στοιχεία μετά τη συγχώνευση, δείχνει ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι
να καταφέρουν να επιτύχουν αποτελεσματικότητα κόστους ή κέρδους. Αυτά τα
αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την μελέτη του Koetter (2008), ο
οποίος παρουσιάζει ότι περισσότερες από 1.500 εξαγορές από το 1993 έως το 2005,
ήταν επιτυχείς στην επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότητας κόστους και κέρδους
μετά τη συγχώνευση. Οι Behr και Heid (2011) βρήκαν ενδείξεις βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας κόστους, αλλά όχι κέρδους σε αντίστοιχη έρευνά τους για το
διάστημα 1995-2000.
Οι Resti και Siciliano (2001) εξέτασαν τις λογιστικές επιδόσεις εταιρειών μετά
τη συγχώνευση, καθώς και τις επιπτώσεις στον πλούτο των μετόχων, για δείγμα
ιταλικών τραπεζικών συγχωνεύσεων μεταξύ 1992 και 1997 και διαπίστωσαν ότι τα
κέρδη βελτιώνονται μετά τη συγχώνευση. Η μελέτη των Ashton και Pham (2007)
σχετικά με 61 συγχωνεύσεις τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ 1988 και
2004, βρήκε μία κατά μέσο όρο βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αλλά ελάχιστα
στοιχεία ότι η εξοικονόμηση κόστους προκλήθηκε από τη μείωση των επιτοκίων
καταθέσεων.
Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν από τους Valverde και Humphrey
(2004), οι οποίοι χρησιμοποίησαν ποικίλες προσεγγίσεις εκτίμησης για την πρόβλεψη
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των επιπτώσεων κόστους από 22 συγχωνεύσεις που αφορούσαν ισπανικές τράπεζες
μεταξύ 1986 και 2000, όπου το μοναδιαίο κόστος μειώθηκε μετά τη συγχώνευση,
αυξάνοντας τις αποδόσεις. Ομοίως, οι De Guevara και Maudos (2007) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα κόστους των ισπανικών τραπεζών
βελτιώθηκε μεταξύ 1986 και 2002 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενοποίησης,
κυρίως λόγω της μείωσης του οριακού κόστους. Αντίθετα, οι Carbó et al. (2003)
διαπίστωσαν ότι οι συγχωνεύσεις ισπανικών τραπεζών δεν είχαν αντίκτυπο στην
αποτελεσματικότητα, καθώς το κόστος κατά τη συγχώνευσή τους αυξήθηκε με τον
ίδιο ρυθμό με τον μέσο όρο του κλάδου κατά την περίοδο 1986-1998.
Η έρευνα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδηγεί πάλι σε μικτά αποτελέσματα. Για
τις ελληνικές τράπεζες και το διάστημα 1993-2004, παρατηρήθηκε αρνητική
αποτελεσματικότητα κόστους μετά την ΕήΣ (Rezitis, 2008). Αντίθετα, οι Haynes και
Thompson (1999), στη μελέτη τους για το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι οι
συγχωνεύσεις είχαν θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα κέρδους. Οι Focarelli
et al. (2002), εξετάζοντας ιταλικές Ε&Σ τραπεζών από το 1984 έως το 1996,
επιχείρησαν να ξεχωρίσουν και να εξετάσουν ανεξάρτητα τις εξαγορές από τις
συγχωνεύσεις, δείχνοντας έτσι ότι αυτές οι δύο οι συναλλαγές έχουν, τουλάχιστον
στην Ιταλία, πολύ διαφορετικά κίνητρα. Με την εμπλοκή σε συγχώνευση, οι τράπεζες
προσπαθούν να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση, ενώ οι εξαγορές, είναι που
επιδιώκουν την βελτίωση της αξίας της εξαγοραζόμενης τράπεζας, άρα και της
καινούργιας οντότητας.
Πίνακας 2.9 Μελέτες Αποτελεσματικότητας

Efficiency Studies

Reference (year)

Results

Period

Vander Vennet (1996)

1988-1993

Altunbas et al. (1997)

1988

Sample
Size

Regional
Focus

Overall

Cost
Profit
Efficency Efficiency

492

Europe

Mixed

Mixed

N/A

7.626

Europe

Mixed

Mixed

N/A

Haynes and Thompson (1999)

1981-1993

79

United Kingdom

Positive

N/A

Positive

Lang and Welzel (1999)

1989-1997

283

Germany

Mixed

Mixed

N/A

Huizinga et al. (2001)

1994-1998

53

Europe

Mixed

Positive

Mixed

Focarelli et al. (2002)

1984-1996

201

Italy

Negative

Negative

N/A

Wutz (2002)

1993-1998

174

Germany

Negative

Negative

N/A

Valverde and Humphrey (2004)

1986-2000

22

Spain

Positive

Positive

N/A
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Results

Bresler (2007)

1997-2000

35

Germany

Negative

N/A

Negative

Rezitis (2008)

1993-2004

14

Greece

Negative

Negative

N/A

Koetter (2008)

1993-2005

1.517

Germany

Positive

Positive

Positive

Radomski (2008)

1994-2003

168

Germany

Negative

Negative

N/A

Figueira and Nellis (2009)

2001

80

Europe

Positive

Positive

N/A

Beccalli and Frantz (2009)

1991-2005

714

Europe

Mixed

Positive

Mixed

Bernad et al. (2010)

1986-2004

17

Spain

Mixed

Mixed

N/A

2.3.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (performance studies)
Οι πρώτες μελέτες επιδόσεων πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του ’80 και
επικεντρώθηκαν αρχικά σε αμερικανικές τραπεζικές Ε&Σ. Ωστόσο, από το 2000
πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες και σε ευρωπαϊκές τράπεζες και κυρίως
γερμανικές, εκτός από αυτήν του Vander Vennet (1996), ο οποίος επικεντρώθηκε στις
ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις στο σύνολό τους. Αυτές οι μελέτες χρησιμοποιούν
λογιστικούς δείκτες για να μετρήσουν εάν υπάρχει σημαντική μεταβολή των
επιδόσεων των συγχωνευόμενων τραπεζών μετά από μια ΕήΣ. Μια συναλλαγή
θεωρείται επιτυχής εάν οι δείκτες μετά τη συναλλαγή βελτιωθούν σημαντικά και εάν
αυτή η βελτίωση μπορεί να αποδοθεί στην ίδια τη συμφωνία ΕήΣ.
Μερικές μελέτες χρησιμοποιούν ανάλυση ζεύγους μεταβλητών (paired samples
analysis) για την αποφυγή του θορύβου από πηγές που δεν σχετίζονται άμεσα με τη
συναλλαγή (π.χ. Chamberlain, 1998) ενώ άλλες μελέτες χρησιμοποιούν ομάδα
ελέγχου (control group) για τον μετριασμό αυτού του προβλήματος (π.χ. Knapp et al.,
2005).
Λόγω της σχετικής απλότητας αυτής της προσέγγισης, δεν παρατηρούνται
πολλές διαφορετικές τεχνικές. Ωστόσο, οι μελέτες των Elsas (2007) και Kondova
Georgiev και Burghof (2007) χρησιμοποιούν πιο συγκεκριμένες μεθόδους εκτίμησης
με διαστρωματικά δεδομένα χρονολογικών σειρών (panel data). Επίσης, όπως οι
μελέτες

αποτελεσματικότητας,

επιτρέπουν

προσομοιώσεις

υποθετικών

συγχωνεύσεων (Boyd et al., 1993). Οι μελέτες επίδοσης χρησιμοποιούνται συχνά σε
μελέτες περίπτωσης (case studies), είτε ως το κύριο μέσο ανάλυσης, είτε ως
συμπληρωματικό μέτρο για περεταίρω ανάλυση.
Οι Kwan και Wilcox (1999) προσαρμόζουν τα δεδομένα τους προκειμένου να
λάβουν υπόψη τους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς

που μπορεί να
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εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τη συναλλαγή. Κατά συνέπεια καταλήγουν σε
«καθαρά» λογιστικά στοιχεία αφού λάβουν υπόψη τα έκτακτα έξοδα που οφείλονται
στη συγχώνευση που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της τράπεζας. Η
λογιστική μέθοδος μπορεί να μεταβάλλει την απόδοση κόστους της απορροφώσας
τράπεζας όχι μόνο κατά τη συγχώνευση, αλλά και κατά τα επόμενα έτη και συνεπώς
δεν πρέπει να αγνοείται. Άλλες μελέτες απλώς δεν συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία
του έτους συγχώνευσης στους υπολογισμούς τους (π.χ. Drees et al., 2006). Οι Cornett
et al. (2006) εξετάζουν αν η επιλογή χρηματοδότησης ενός αγοραστή (μετρητά,
δανεισμός ή ίδια κεφάλαια) μπορεί να έχει επίδραση στην απόδοση μετά τη
συναλλαγή και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά πριν από την επιλογή
των λόγων απόδοσης που θα βασιστεί η ανάλυση.
Συνολικά τα αποτελέσματα για Ευρώπη είναι μικτά και ευαίσθητα ανάλογα με
τη χρονική περίοδο της έρευνας (Kondova και Burghof, 2007). Ο Vander Vennet
(1996) δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγορές κατά μέσο όρο δεν βελτιώνουν την
απόδοση. Ωστόσο, οι συγχωνεύσεις ιδρυμάτων παρόμοιου μεγέθους οδηγούν σε
σημαντικές βελτιώσεις επιδόσεων για την τελική οντότητα. Ο Tebroke (1993)
παρουσιάζει ενδείξεις βελτίωσης της απόδοσης σε περίπου 40% των 154 συναλλαγών
ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι έρευνες σε γερμανικές τράπεζες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την περίοδο
μετά το 1972. Η συνολική τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι μια
αύξηση της επίδοσης. Κατά τη δεκαετία του 1970 δεν παρατηρήθηκαν βελτιώσεις
επίδοσης (Gold, 1997). Η δεκαετία του 1980 οδήγησε ακόμη και σε μια επιδείνωση
της επίδοσης την περίοδο μετά τη συναλλαγή, ενώ από την αρχή της δεκαετίας του
1990 παρουσιάζονται πάλι μικτά αποτελέσματα (Baxmann, 1995). Ο Auerbach
(2009), σε μελέτη 1.682 γερμανικών τραπεζικών Ε&Σ, αναφέρει στοιχεία για
σημαντική βελτίωση της απόδοσης του κόστους κατά το τρίτο και τέταρτο έτος μετά
την ΕήΣ. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών από το 1993 έως το 1998 οδήγησαν σε
μείωση της επίδοσης κόστους, αλλά οι συγχωνεύσεις από το 1999 έως το 2004
οδήγησαν σε μεγάλες και σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος και την κερδοφορία
(Kolaric & Schiereck, 2014). Ωστόσο, η επίδοση κερδών εξακολουθεί να παρουσιάζει
καθυστέρηση συγκριτικά με αυτή των μη συγχωνευμένων ιδρυμάτων.
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Πίνακας 2.10 Μελέτες Επίδοσης

Performance Studies

Tebroke (1993)

1983-1985

Sample
Size
154

Baxmann (1995)

1979-1988

24

Germany

Negative

Haun (1996)

1990-1991

17

Germany

Mixed

Vander Vennet (1996)

1988-1993

492

Europe

Mixed

Gold (1997)

1972-1979

31

Germany

Mixed

Laudi (2003)

1990-1999

37

Germany

Negative

Drees et al. (2006)

1996-2000

4

Germany

Positive

Elsas (2007)

1993-2001

1.484

Germany

Mixed

Kondova Georgiev and Burghof (2007)

1993-2004

132

Germany

Positive

Correa (2009)

1996-2003

220 Worldwide

Auerbach (2009)

993-2006

Behr and Heid (2011)

2000

Reference (year)

Period

Regional
focus
Germany

Results
Mixed

Negative

1682

Germany

Positive

119

Germany

Mixed

2.3.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ
Οι προσεγγίσεις των τριών προηγούμενων υποενοτήτων παρουσιάζουν αρκετές
ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Ένα κοινό σημείο που πρέπει να εξετάζεται
προσεκτικά σε όλες τις έρευνες είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Μεγάλο
μειονέκτημα οποιασδήποτε εμπειρικής μελέτης που διερευνά ένα γεγονός, όπως μια
ΕήΣ, είναι τα δυνητικά συγκεχυμένα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα μπορούν να
αποδυναμώσουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλές μελέτες αναφέρουν άρθρα σε
εφημερίδες ή ανακοινώσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια του παράθυρου
συμβάντος (event window) για τον έλεγχο τέτοιων συμβάντων.
Όσον αφορά τα εμπειρικά αποτελέσματα φαίνονται μάλλον ετερογενή με μια
πρώτη ματιά. Ο έλεγχος της από κοινού υπόθεσης (joint hypothesis), ενδογενής στις
μελέτες συμβάντος, φαίνεται να παίζει μικρό ρόλο, καθώς τα παράθυρα γεγονότων
είναι συνήθως σύντομα και τα αποτελέσματα θα πρέπει συνεπώς να είναι σχετικά
ισχυρά έναντι του μοντέλου της αγοράς. Ο πιθανώς μεγαλύτερος παράγοντας που
προκαλεί ετερογένεια στις μελέτες περιπτώσεων είναι η επιλογή δείγματος. Παρ’ όλα
αυτά, το κυρίαρχο θέμα στις μελέτες περιπτώσεων είναι οι μειωμένες υπεραποδόσεις,
καθώς ωριμάζει ο τραπεζικός κλάδος (Kolaric & Schiereck, 2014). Για τις μελέτες
αποτελεσματικότητας και επίδοσης η χρήση των λογιστικών δεδομένων ως βασικής
εισόδου μπορεί να συμβάλλει στην ετερογένεια των αποτελεσμάτων τους. Τα
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λογιστικά δεδομένα υπόκεινται σε σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ των χωρών και
διαφορετικών χρονικών περιόδων και επομένως δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι τα αποτελέσματα το αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό.
Περνώντας στις διαφορές των τριών προσεγγίσεων, μία από τις πιο προφανείς
είναι ο ορισμός τους για την επιτυχία μιας ΕήΣ. Οι μεθοδολογίες επικεντρώνονται
στους μετόχους των εταιρειών για την αξιολόγηση της επιτυχίας μιας τέτοιας
συμφωνίας. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η δημιουργία πλούτου, η αυξημένη
αποτελεσματικότητα ή οι καλύτεροι λογιστικοί δείκτες είναι στην πραγματικότητα το
καλύτερο μέτρο για να κρίνει την επιτυχία. Επίσης, πέρα από τα παραπάνω,
παραμένει ανεξερεύνητο εάν οι επιτυχείς Ε&Σ μεταφράζονται σε χαμηλότερο κόστος
για τους καταναλωτές και πιο σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές.
Οι μεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν διαθέτουν επίσης κάποια δυνατά σημεία
για τα οποία προτιμώνται, αλλά και ορισμένα για τα οποία δέχονται κριτική. Οι
μελέτες συμβάντων, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν συχνά το μοντέλο της αγοράς
(market model) για τη σύνδεση της ανακοίνωσης των Ε&Σ με την επίπτωση στον
πλούτο των μετόχων. Μια κριτική αυτού του μονοπαραγοντικού μοντέλου είναι η
κάπως αδύναμη επεξηγηματική του ικανότητα. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι τα
συνολικά αποτελέσματα πιο πολύπλοκων πολυπαραγοντικών μοντέλων δεν
διαφέρουν σημαντικά από αυτά που επιτυγχάνονται από τον μονοπαραγοντικό
μοντέλο (Zollo & Leshchinkskii, 2000). Επιπλέον, μερικές μελέτες χρησιμοποιούν
μοντέλα GARCH (Frame & Lastrapes, 1998) και EGARCH (Al-Sharkas & Hassan,
2010), αλλά εξακολουθούν να καταλήγουν σε αποτελέσματα παρόμοια με
προηγούμενες μελέτες που χρησιμοποιούν το μοντέλο της αγοράς. Οι Pilloff και
Santomero (1998) υποστηρίζουν τις μελέτες γεγονότων από τη στιγμή που η
μεθοδολογία χρησιμοποιεί δεδομένα της αγοράς μετοχών, τα οποία αντανακλούν τις
προσδοκίες των επενδυτών και συνεπώς παρέχουν μια αξιοπρεπή εκτίμηση των
αναμενόμενων μελλοντικών επιδόσεων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Οι μελέτες αποτελεσματικότητας, από την άλλη, δεν λαμβάνουν υπόψη τις
επιδόσεις της αγοράς, καθώς όλες οι εκτιμήσεις βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία. Ο
Beitel (2002) υποστηρίζει ότι είναι η πιο περίπλοκη μεθοδολογία και δεδομένου ότι
χρειάζεται μια πληθώρα λογιστικών μεταβλητών και προσεγγίσεων, είναι επιρρεπής
σε σφάλματα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα από τις μελέτες αυτές πρέπει επομένως να
εξετάζεται προσεκτικά, αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα φαίνονται εν μέρει να
50

έχουν σχέση με την αναγνώριση βασικών μεγεθών ως εισροές ή εκροές, (Berger &
Humphrey, 1997). Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ικανότητά τους να
διερευνήσουν την προέλευση των αλλαγών αποτελεσματικότητας (Berger et al.,
1999) και να επιτρέψουν την προσομοίωση πιθανών συγχωνεύσεων, που βοηθά στη
σύγκριση των υποθετικών Ε&Σ με τις πραγματικές. Επιπλέον, ο Rhoades (1994)
υποστηρίζει ότι οι μελέτες αποτελεσματικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση Ε&Σ, υπό το πρίσμα της δημόσιας πολιτικής
και της μακροπρόθεσμης επίδοσης του κλάδου.
Όσον αφορά τις μελέτες επίδοσης, φαίνεται ότι ορισμένοι ερευνητές τις
προτιμούν, όπως οι DeLong και DeYoung (2007). Αυτό οφείλεται στο ότι τα
λογιστικά δεδομένα καταγράφουν τις πραγματικές παρελθούσες επιδόσεις, όπως
φαίνεται από τα στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ή την αμφισβήτηση των αντιδράσεων της
χρηματιστηριακής αγοράς και για την άμεση σύγκριση δεικτών κόστους και κέρδους.
Ωστόσο, οι Pilloff και Santomero (1998) υποστηρίζουν ότι τα λογιστικά στοιχεία
μπορεί να είναι λανθασμένα και συνεπώς να οδηγήσουν σε αλλοίωση των
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα λογιστικά δεδομένα παρέχουν ορισμένες επιλογές
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του κόστους που συνδέεται με μία ΕήΣ και
επομένως αφήνει στους υπεύθυνους περιθώριο να τα επηρεάσουν. Φαίνεται λοιπόν
ότι η χρήση των λογιστικών δεδομένων κατά την αξιολόγηση των Ε&Σ των τραπεζών
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλήγουμε ότι και οι τρεις προσεγγίσεις
έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και θα εξαρτηθεί από τον τελικό
στόχο κάθε έρευνας ποια από αυτές θα χρησιμοποιηθεί. Οι μελέτες συμβάντων είναι
ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης της δημιουργίας ή μείωσης της αξίας των μετόχων.
Επομένως, κατέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα ιδρύματα, τα οποία σχεδιάζουν μια
ΕήΣ, δεδομένου ότι οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών πιθανότατα θα βασίσουν την
απόφασή τους για αποδοχή ή όχι μιας πρότασης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θα
έχει στον προσωπικό τους πλούτο. Παρόλα αυτά η εκτίμηση της αγοράς μπορεί να
είναι λανθασμένη και η αντίδρασή της κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης της
συναλλαγής να ερμηνεύει τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία, χωρίς αυτό να υποδηλώνει
μακροπρόθεσμη επιτυχία. Οι μελέτες αποτελεσματικότητας είναι το προτιμώμενο
εργαλείο αν τα πριν και μετά τη συναλλαγή κέρδη οφείλονται σε τόκους. Όπως
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αναφέρει ο Rhoades (1994) πρόκειται για τις πιο σχετικές πληροφορίες κατά την
εξέταση της δημόσιας πολιτικής και κανονιστικών αλλαγών. Οι μελέτες επιδόσεων
είναι μια ευαίσθητη προσέγγιση για τη διερεύνηση των μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων των Ε&Σ. Ωστόσο, λόγω της μεταβλητότητας των λογιστικών μεθόδων,
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπληρωματικό μέτρο για την αξιολόγηση
της επιτυχίας μιας συναλλαγής μακροπρόθεσμα, ώστε να δείχνουν εάν οι αντιδράσεις
της αγοράς ήταν δικαιολογημένες και οι αναμενόμενες συνέργειες επιτεύχθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την αντίδραση της αγοράς στην
ανακοίνωση Ε&Σ, το διάστημα 2000-2019, στα 15 κράτη-μέλη που ανήκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα. Γι’ αυτό το λόγο αρχικά συγκεντρώνεται το
δείγμα Ε&Σ της περιόδου, έπειτα γίνεται έλεγχος της αντίδρασης της αγοράς με
εκτίμηση των υπεραποδόσεων και με στατιστικούς ελέγχους πάνω σε αυτές και τέλος
εξετάζεται ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρέασαν την αντίδραση αυτή, με
παλινδρομήσεις και στατιστικούς ελέγχους.

3.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για τον σκοπό της έρευνας συγκεντρώθηκαν όλες οι ανακοινώσεις των
ολοκληρωμένων τελικά Ε&Σ που έλαβαν χώρα το διάστημα 2000-2019 και
αφορούσαν όλες τις εισηγμένες τράπεζες (για να υπάρχουν στοιχεία) που έδρευαν
στα 15 κράτη-μέλη που ανήκαν στην Ευρωπαϊκή ένωση και τα 20 αυτά χρόνια.
Επιπλέον, προτιμήθηκε να μελετηθεί μόνο η Δυτική Ευρώπη, καθώς η βιβλιογραφία
συνιστά πως με την προσθήκη της Ανατολικής τα αποτελέσματα μπορεί να
αλλοιωθούν, καθώς αντιδρούν με πολύ διαφορετικό τρόπο (Leledakis & Pyrgiotakis,
2019), επομένως οι χώρες που έμειναν ήταν Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία. Τέλος, στο δείγμα έμειναν μόνο οι συναλλαγές που αφορούσαν πρόθεση του
αγοραστή την ημερομηνία ανακοίνωσης να αποκτήσει ποσοστό από 20% και πάνω
της εταιρεία-στόχου, για να υπάρχει κάποια σημαντική αντίδραση της αγοράς.
Για την υλοποίηση της παραπάνω αναζήτησης και τον προσδιορισμό του τελικού
δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της Thomson Reuters Eikon, με τα
παρακάτω φίλτρα:
-

Universe: Mergers &Acquisitions (M&A Deals)
Status: Completed
Announcement Date: 01/01/2000-1/10/2019
Acquirer’s Region: Europe
Acquirer’s Nation: EU15, Western Europe
Acquirer’s Industry: Banks
Acquirer’s Public Status: Public
Target’s Region: Europe
Target’s Nation: EC15, Western Europe
Target’s Industry: Banks
Target’s Public Status: Public
53

-

Form of Transaction: Merger, Acquisition of (Majority/Certain) Assets
Percentage Acquirers is seeking to acquire: >=20%
Έπειτα έγινε αναζήτηση στην Thomson Reuters Datastream, για τον εντοπισμό

των κωδικών των εταιρειών (mnemonics), με τους οποίους θα αναζητήσουμε για τα
δεδομένα που χρειάζονται και των υπόλοιπων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν
για την ποσοτική διερεύνηση.
Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακα με τις χώρες στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες
που συμμετείχαν στις συναλλαγές. Στη στήλη «πληθυσμός» βλέπουμε τον αριθμό και
το ποσοστό όλων των επιχειρήσεων που εμφάνισε η αναζήτηση στη βάση ότι
συμμετείχαν σε Ε&Σ και πληρούν τα όλα τα παραπάνω κριτήρια που μας
ενδιαφέρουν. Στη στήλη «δείγμα» είναι τα στοιχεία του τελικού δείγματος, εκείνο το
οποίο εντέλει εξετάζουμε, που προκύπτει από την αφαίρεση εταιρειών λόγω έλλειψης
κωδικών ή στοιχείων. Η σύγκριση πληθυσμού – δείγματος μας δείχνει πόσο
αντιπροσωπευτικό

της

συνολικής

εικόνας

είναι

το

δείγμα

που

εντέλει

χρησιμοποιήθηκε.
Πίνακας 3.11 Ε&Σ ανά χώρα

Χώρα

Αγοραστές
Πληθυσμός

Στόχοι

Δείγμα

Πληθυσμός

Δείγμα

Βέλγιο

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Δανία

16

19%

13

28%

19

29%

18

33%

Φινλανδία

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Γαλλία

7

8%

3

7%

1

2%

3

6%

Ιρλανδία

0

0%

0

0%

1

2%

0

0%

Ολλανδία

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Πορτογαλία

4

5%

3

7%

0

0%

2

4%

Ισπανία

15

18%

10

22%

9

14%

6

11%

Σουηδία

5

6%

2

4%

0

0%

0

0%

Ηνωμένο Βασίλειο

4

5%

2

4%

4

6%

5

9%

Γερμανία

7

8%

7

15%

9

14%

8

15%

Ιταλία

26

31%

6

13%

22

34%

12

22%

Σύνολο

84

100%

46

100%

65

100%

54

100%

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι μεγάλα ποσοστά συναλλαγών
συγκεντρώνουν από την πλευρά του αγοραστή η Ιταλία, η Ισπανία και η Δανία,
γεγονός που δεν αποτυπώνεται απολύτως στο δείγμα μας. Ενώ από την πλευρά της
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εταιρείας-στόχου, μεγάλα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ίδιες χώρες και η Γερμανία, με
την Ιταλία να έχει απόκλιση από την πραγματική εικόνα στο τελικό δείγμα.
Για τον ίδιο λόγο παρατίθεται και ο πίνακας με τις συναλλαγές που έλαβαν
χώρα ανά χρόνο στο εξεταζόμενο διάστημα:
Πίνακας 3.12 Ε&Σ ανά έτος

Έτος συναλλαγής

Αγοραστές
Πληθυσμός

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Σύνολο

12
10
8
1
2
5
6
3
8
3
5
1
5
7
2
1
3
1
1
0
84

14%
12%
10%
1%
2%
6%
7%
4%
10%
4%
6%
1%
6%
8%
2%
1%
4%
1%
1%
0%
100%

Στόχοι

Δείγμα
5
4
4
1
1
3
2
1
8
2
3
1
2
3
3
1
0
1
1
0
46

11%
9%
9%
2%
2%
7%
4%
2%
17%
4%
7%
2%
4%
7%
7%
2%
0%
2%
2%
0%
100%

Πληθυσμός
9
4
5
1
1
4
5
2
9
4
4
1
5
5
2
1
1
1
1
0
65

14%
6%
8%
2%
2%
6%
8%
3%
14%
6%
6%
2%
8%
8%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
100%

Δείγμα
6
4
2
2
2
3
4
1
9
3
4
1
3
5
2
1
0
1
1
0
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11%
7%
4%
4%
4%
6%
7%
2%
17%
6%
7%
2%
6%
9%
4%
2%
0%
2%
2%
0%
100%

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι μεγάλο ποσοστό Ε&Σ
πραγματοποιήθηκε το 2000 και το 2008, σε περιόδους δηλαδή που υπήρχε
οικονομική αναταραχή λόγω της φούσκας των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ ακολουθεί το 2013, με την ανάκαμψη
της οικονομίας. Αυτά τα ποσοστά αποτυπώνονται και στο τελικό μας δείγμα
(αυξημένα ποσοστά 2000, 2008, 2013 συγκριτικά με αυτά άλλων ετών), αλλά όχι με
αντίστοιχα ποσοστά του πληθυσμού. Η μείωση του ποσοστού των συναλλαγών
αμέσως μετά απ’ αυτές τις περιόδους έρχεται να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα
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άλλων ερευνών (Avgouleas, 2015) και την πορεία των κυμάτων που περιγράψαμε
στην ενότητα 2.1.3. Δεν μπορούμε ωστόσο να παρατηρήσουμε όλες τις μεταβολές
που περιγράφονται στη βιβλιογραφία λόγω του χρονικού διαστήματος που εξετάζεται
εδώ, αλλά και του περιορισμένου αριθμού συναλλαγών.
Αφού καθορίστηκε το τελικό δείγμα, με τη χρήση της Thomson Reuters
Datastream, συγκεντρώθηκαν οι ημερήσιες τιμές των μετοχών, με σκοπό να
υπολογιστούν οι αποδόσεις που χρειάζονται για τον προσδιορισμό των CAARs (βλ.
ενότητα 3.2). Για κάθε αγοραστή και στόχο, κάθε εξαγοράς και συγχώνευσης,
χρειάστηκαν οι τιμές της μετοχής για 121 εργάσιμες ημέρες (trading days) πριν και
15 εργάσιμες μέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της συναλλαγής. Ο τύπος
(datatype) που αναζητήθηκε στη βάση δεδομένων ήταν RI (Return Index), δηλαδή η
τιμή της μετοχής με μια προσαρμογή έτσι ώστε να ενσωματώνει τα μερίσματα.
Τέλος, με σκοπό να μελετήσουμε την οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική
υπεραπόδοση, αναζητήθηκαν μέσω Thomson Reuters Datastream και οι μεταβλητές
που θα χρησιμοποιηθούν ως ερμηνευτικές αυτής, που είναι οι ετήσιες παρατηρήσεις
(1999-2018) των παρακάτω μεγεθών: Return on Equity, Return on Assets, Price to
Earnings ratio, Market Value of Equity, Market to Book Value, Dividend Yield, Total
Assets, Debt to Equity, Loans to Deposits, που θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα,
κατά την εφαρμογή τους στην παλινδρόμηση.

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.2.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί μελέτη γεγονότων (event study), όπως
αυτή παρουσιάστηκε στην υποενότητα 2.3.1. Σκοπός μίας τέτοιας μελέτης είναι να
υπολογίσει την αντίδραση της αγοράς σε ένα γεγονός, δηλαδή στην περίπτωση των
Ε&Σ, στην ανακοίνωσή τους. Για να γίνει αυτό εξετάζει την υπεραπόδοση των
μετοχών των αγοραστών και των στόχων, άρα προκύπτει η ανάγκη να προσδιοριστεί
η απόδοση που θα έπρεπε να έχει (αναμενόμενη), έναντι εκείνης που
πραγματοποίησε. Για τον προσδιορισμό της μέσης αναμενόμενης απόδοσης
χρησιμοποιούνται 3 βασικά μοντέλα στη βιβλιογραφία: (1) το μοντέλο της αγοράς
(market model), (2) το προσαρμοσμένο μοντέλο απόδοσης της αγοράς (marketadjusted return model) και (3) το προσαρμοσμένο στον μέσο μοντέλο απόδοσης
συγκρίσιμης περιόδου (comparison period mean-adjusted return model). Στην έρευνά
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μας χρησιμοποιείται το προσαρμοσμένο μοντέλο της αγοράς.
Η εφαρμογή όλων των μοντέλων για τις Ε&Σ απαιτεί τον έλεγχο δύο
ξεχωριστών περιόδων γύρω από την ημερομηνία ανακοίνωσής (t0) τους, την περίοδο
εκτίμησης (estimation period) όπου υπολογίζονται οι συγκεκριμένες παράμετροι που
αποτελούν σημεία αναφοράς και την περίοδο πρόβλεψης (event/test period), όπου
υπολογίζονται τα σφάλματα πρόβλεψης που στηρίζονται στις εκτιμώμενες
παραμέτρους. Το σφάλμα πρόβλεψης αντιπροσωπεύει τις υπεραποδόσεις. Η περίοδος
πρόβλεψης και εκτίμησης δεν επικαλύπτονται προκειμένου να μην επηρεαστούν οι
προβλέψεις των παραμέτρων από την ανακοίνωση του γεγονότος και να παραμείνει
αμερόληπτες.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη
διεθνή βιβλιογραφία για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων αποδόσεων:
(1a) Υπόδειγμα της Αγοράς (Market Model)
Βασική υπόθεση του μοντέλου της αγοράς είναι ότι οι αποδόσεις των μετοχών
ακολουθούν το υπόδειγμα της αγοράς ενός δείκτη (single factor market model):
Rjt = αj +βj Rmt + εjt ,
όπου
Rjt η απόδοση της μετοχής της εταιρείας j τη χρονική στιγμή t,
Rmt η απόδοση του δείκτη τη χρονική στιγμή t,
βj η παράμετρος ευαισθησίας της μετοχής στις κινήσεις του δείκτη και
εjt ο διαταρακτικός όρος της παλινδρόμησης, τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή μηδέν,
χωρίς αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα, ανεξάρτητη με τις μεταβλητές R mt
και Rkt, για κάθε k ≠ j.
Η υπεραπόδοση (Abnormal Return) ή το σφάλμα πρόβλεψης εκτιμάται ως εξής:
Ajt = Rjt – (𝛼̂ j + 𝛽̂ j Rmt),
όπου
Ajt η υπεραπόδοση της εταιρείας j την χρονική στιγμή t και
𝛼̂j, 𝛽̂ j οι παράμετροι που έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
(OLS) από την προηγούμενη εξίσωση.
Η μέση υπεραπόδοση (Average Abnormal Return) είναι ο δειγματικός μέσος:
𝐴𝐴𝑅𝑡 =

∑𝑁
𝑗=1 𝐴𝑗𝑡
𝑁

,
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όπου το t ορίζεται σε εργάσιμες μέρες σχετικά με την ημερομηνία του γεγονότος.
Σε ένα διάστημα [Τ1,Τ2] (event window), η μέση αθροιστική υπεραπόδοση
(Cumulative Average Abnormal Return) υπολογίζεται ως:
𝑁

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇1,𝑇2

𝑇2

1
= ∑ ∑ 𝐴𝑗𝑡 .
𝑁
𝑗=1 𝑡=𝑇1

(1b) Υπόδειγμα της Αγοράς με συντελεστή β της εκτίμησης Scholes-Wiliams
(Market Model with Scholes-Williams beta estimation)
Εκτός από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στη βιβλιογραφία συναντάται και
το υπόδειγμα των Scholes & Williams (1977) για την εκτίμηση των παραμέτρων του
μοντέλου της αγοράς. Ο υπολογισμός των συντελεστών βήτα πραγματοποιείται με ως
εξής:
𝛽̂𝑗∗ =

𝛽̂𝑗− + 𝛽̂𝑗 + 𝛽̂𝑗+
,
1 + 2𝜌̂𝑚

όπου
𝛽̂𝑗+ ο εκτιμητής του συντελεστή κλίσης της απλής γραμμικής παλινδρόμησης του Rjt
επί της μεταβλητής Rm t+1 ,
𝛽̂𝑗− ο εκτιμητής του συντελεστή κλίσης της απλής γραμμικής παλινδρόμησης του Rjt
επί της μεταβλητής Rm t-1 και
𝜌̂m ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού της μεταβλητής Rm.
Όπως στη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, ο εκτιμητής του σταθερού όρου είναι:
𝛼̂𝑗∗ = 𝑅𝑗𝐸𝑠𝑡 − 𝛽̂𝑗∗ 𝑅𝑚𝐸𝑠𝑡 ,
όπου
R jEst η μέση τιμή των αποδόσεων της μετοχής j κατά την περίοδο εκτίμησης και
R mEst η μέση τιμή των αποδόσεων του γενικού δείκτη κατά την ίδια περίοδο.
(1c) Υπόδειγμα της Αγοράς με μοντέλα GARCH ή EGARCH (Market Model
with GARCH or EGARCH Estimation)
Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζει το μοντέλο ενός δείκτη που παρουσιάστηκε
προηγουμένως:
Rjt = αj +βj Rmt + εjt ,
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όπου εjt | ψt-1 ~ (0,hjt), με το ψt-1 να αναπαριστά όλη τη διαθέσιμη πληροφορία τη
στιγμή t-1.
Θεωρεί πως η διακύμανση του διαταρακτικού όρου της παλινδρόμησης εξαρτάται
από τη διακύμανση του διαταρακτικού όρου της προηγούμενης χρονικής περιόδου,
άρα παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα.
Αυτή μπορεί να αποτυπωθεί με ένα μοντέλο GARCH στη δεσμευμένη διακύμανση
του σφάλματος ως εξής:
2
hjt = ωj + δj hjt-1 + γj 𝜀𝑗𝑡−1
,

με ωj > 0, γj > 0, δj > 0 και γj + δj < 1
Αντίστοιχα σε ένα μοντέλο EGARCH η εξίσωση είναι:
loghjt = ωj + δj loghjt-1 + γj |zjt-1| + φj zjt-1 ,
όπου zjt = εjt / √ℎ𝑗𝑡
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται με τη μέθοδο της
μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood).
(1d) Τριπαραγοντικό Mοντέλο Fama-French (Fama-French three-factor model)
Οι Fama και French (1993) πρότειναν ένα τριπαραγοντικό μοντέλο σαν μια γεννήτρια
αποδόσεων, χρησιμοποιώντας μία ξεχωριστή περίοδο εκτίμησης. Έτσι εισήγαγαν στο
μοντέλο της απόδοσης της αγοράς δύο ακόμα παράγοντες που αποτυπώνουν το
μέγεθος και την αξία της επιχείρησης. Το μοντέλο είναι το εξής:
Rjt = α + βj Rmt + sj SMBt +hj HMLt +εjt .
όπου
Rjt η απόδοση της κοινής μετοχής της εταιρείας j τη χρονική στιγμή t,
Rmt η απόδοση του δείκτη της αγοράς τη χρονική στιγμή t,
SMBt (small minus big) η διαφορά της μέσης απόδοσης των μετοχών μικρής
κεφαλαιοποίησης μείον τη μέση απόδοση των τριών χαρτοφυλακίων με τη
μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση,
HMLt (high minus low) η διαφορά της μέσης απόδοσης δύο χαρτοφυλακίων με
υψηλό δείκτη λογιστικής προς αγοραίας αξίας (book to market value) μείον τη μέση
απόδοση των δύο χαρτοφυλακίων με τον χαμηλότερο δείκτη,
εjt τυχαία μεταβλητή με αναμενόμενη τιμή μηδέν και ασυσχέτιστη με την Rmt,
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ασυσχέτιστη με την Rkt με k≠j, ομοσκεδαστική και χωρίς αυτοσυσχέτιση και
hj, sj, βj οι συντελεστές ευαισθησίας της Rjt σε μία αλλαγή των μεταβλητών Rmt,
SMBt και HMLt αντίστοιχα.
Η υπεραπόδοση σ’ αυτήν την περίπτωση ορίζεται από τη σχέση:
Ajt = Rjt – (𝑎̂j + 𝛽̂ j Rmt + 𝑠̂ j SMBt +ℎ̂j HMLt),
όπου οι συντελεστές ευαισθησίας ℎ̂j, 𝑠̂ j, 𝛽̂ j εκτιμώνται με τη μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων.
Οι ορισμοί των μέσων υπεραποδόσεων και των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων
είναι ανάλογοι με εκείνους του μοντέλου της αγοράς.
(1e) Μοντέλο τεσσάρων παραγόντων Fama-French (Fama-French-momentum
four-factor model)
Αποτελεί επέκταση του προηγούμενου υποδείγματος. Στο τριπαραγοντικό μοντέλο
των Fama και French, ο Carhart (1997) πρότεινε μία επέκταση, προσθέτοντας έναν
momentum παράγοντα και ορίζοντάς το εκ νέου ως εξής:
Rjt = α +βj Rmt + sj SMBt + hj HMLt +uj UMDt + εjt,
όπου
UMDt (up minus down) η διαφορά των μέσων αποδόσεων των μετοχών που
κινούνται ανοδικά και εκείνων οι οποίες κινούνται καθοδικά,
uj ο συντελεστής ευαισθησίας της Rjt σε μία αλλαγή της μεταβλητής UMDt και
όλοι οι υπόλοιποι όροι όπως περιγράφηκαν στο προηγούμενο μοντέλο.
Η υπεραπόδοση της κοινής μετοχής ορίζεται από τη σχέση:
Ajt = Rjt – (𝛼̂ j + 𝛽̂ j Rmt + 𝑠̂ j SMBt + ℎ̂j HMLt + 𝑢̂j UMDt),
όπου οι συντελεστές ευαισθησίας ℎ̂j, 𝑠̂ j, 𝛽̂ j, 𝑢̂j εκτιμώνται με τη μέθοδο των
ελάχιστων τετραγώνων.
Οι ορισμοί των μέσων υπεραποδόσεων και των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων
είναι ανάλογοι με εκείνους του μοντέλου της αγοράς.
(2) Προσαρμοσμένο Μοντέλο Απόδοσης της Αγοράς (Market Adjusted Market
Model)
Εδώ η αναμενόμενη απόδοση ταυτίζεται με αυτή ενός δείκτη της αγοράς που
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θεωρείται αντιπροσωπευτικός και είναι ανεξάρτητος της ύπαρξης του γεγονότος.
Υποθέτει λοιπόν πως οι μετοχές που συναποτελούν το δείκτη παράγουν κατά μέσο
όρο τις ίδιες αποδόσεις, οπότε οι υπεραποδόσεις υπολογίζονται αφαιρώντας από τις
πραγματοποιημένες αποδόσεις αυτές του δείκτη της αγοράς, την ίδια χρονική στιγμή.
Έτσι, η υπεραπόδοση υπολογίζεται ως:
Ajt = Rjt - Rmt ,
όπου
Ajt η υπεραπόδοση της εταιρείας j την χρονική στιγμή t,
Rjt είναι η απόδοση της μετοχής της εταιρείας j τη χρονική στιγμή t και
Rmt είναι η απόδοση του δείκτη τη χρονική στιγμή t.
Οι ορισμοί των μέσων υπεραποδόσεων και των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων
είναι ανάλογοι με εκείνους του μοντέλου της αγοράς.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται αυτό το υπόδειγμα, με αντιπροσωπευτικό δείκτη
της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς τον STOXX Europe 600 Banks.
(3) Προσαρμοσμένο στον Μέσο Μοντέλο Απόδοσης Συγκρίσιμης Περιόδου
(Comparison Period Mean-Adjusted Return Model)
Η αναμενόμενη απόδοση των μετοχών σ’ αυτήν την περίπτωση ταυτίζεται με τον
αριθμητικό μέσο των αποδόσεων που σημειώνονται κατά την περίοδο εκτίμησης.
Υποθέτει επομένως ότι η αναμενόμενη απόδοση θα είναι διαφορετική για κάθε
εταιρεία, αλλά σταθερή στον χρόνο. Η υπεραπόδοση εκτιμάται ως:
Προκειμένου να εκτιμηθεί η υπεραπόδοση, αφαιρείται από την απόδοση της μετοχής
της εταιρείας j τη χρονική στιγμή t ο αριθμητικός μέσος των αποδόσεων της μετοχής
ως εξής:
Ajt = Rjt - 𝑅 j ,
όπου Ajt η υπεραπόδοση της εταιρείας j την χρονική στιγμή t,
Rjt η απόδοση της μετοχής της εταιρείας j τη χρονική στιγμή t και
𝑅 𝑗 ο αριθμητικός μέσος των αποδόσεων της μετοχής j την περίοδο εκτίμησης.
Οι ορισμοί των μέσων υπεραποδόσεων και των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων
είναι ανάλογοι με εκείνους του μοντέλου της αγοράς.

61

3.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την μελέτη της αντίδρασης της αγοράς σε μία είδηση ΕήΣ, γίνεται ανάλυση
των μεγεθών AAR και CAAR, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη υποενότητα.
Μετά από τον υπολογισμό τους, απαραίτητη είναι και η αξιολόγηση της στατιστικής
τους σημαντικότητας, ώστε να συμπεράνουμε αποτελεσματικότητα ή όχι της αγοράς.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια στατιστικών ελέγχων, οι οποίοι εξετάζουν την
υπόθεση ότι η μέση υπεραπόδοση τη χρονική στιγμή t0 ισούται με μηδέν.
H0: AARt0=0
HA: AARt0≠0
Η Η0 απορρίπτεται όταν οι στατιστικοί έλεγχοι ξεπεράσουν μια κριτική τιμή σε
επίπεδο σημαντικότητας (1%, 5% ή/και 10%), σ’ αυτήν την περίπτωση τα
αποτελέσματα θεωρούνται στατιστικά σημαντικά.
Σε μελέτες γεγονότων χρησιμοποιούνται διάφοροι έλεγχοι όπως Patell test,
standardized cross-sectional test, skewness-adjusted transformed normal test,
generalized sign test, rank test, jackknife test, time-series standard deviation test και
cross-sectional standard deviation test.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο τελευταίοι στατιστικοί έλεγχοι, τυπικής
απόκλισης χρονολογικών σειρών και τυπικής απόκλισης διαστρωματικών δεδομένων,
που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη.
(1) Έλεγχος τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών (Time-series standard
deviation test)
Ο έλεγχος τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών λέγεται και «προσαρμογής
εξάρτησης» (crude dependence adjustment) (Brown & Warner, 1980). Στον
συγκεκριμένο έλεγχο χρησιμοποιείται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο μετοχών (όλο το
δείγμα), προκειμένου να υπολογιστεί μία σταθερή διακύμανση για όλες τις μετοχές.
Αυτός ο έλεγχος αγνοεί τι άνισες διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των
παρατηρήσεων του δείγματος, ωστόσο αποφεύγει το πρόβλημα της συσχέτισης που
προκαλείται από τη χρήση διαστρωματικής ανάλυσης των αποδόσεων των μετοχών.
Η διακύμανση της μέσης υπεραπόδοσης (AAR) υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:
2
𝜎̂𝐴𝐴𝑅
=

2
∑𝐸2
𝑡=𝐸1(𝐴𝐴𝑅𝑡−𝐴𝐴𝑅)

𝑀−2

,

όπου
οι παράμετροι του υποδείγματος της αγοράς υπολογίζονται για μία περίοδο εκτίμησης
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Μ = Ε2 – Ε1 + 1 και
η μέση υπερβάλλουσα απόδοση (Average Abnormal Return) υπολογίζεται ως:
𝐴𝐴𝑅=

∑𝐸2
𝑡=𝐸1 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑀

Η στατιστική τιμή (tstat) του χαρτοφυλακίου γα την χρονική περίοδο t του γεγoνότος
για τον έλεγχο των AAR:
𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 =

𝐴𝐴𝑅𝑡
̂𝐴𝐴𝑅
𝜎

Υποθέτοντας ανεξαρτησία των χρονολογικών σειρών, η στατιστική τιμή (tstat) για τον
έλεγχο των CAAR υπολογίζεται ως εξής:
𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 =

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡
1

̂𝐴𝐴𝑅
(𝑇2−𝑇1+1)2 𝜎

(2) Έλεγχος τυπικής απόκλισης διαστρωματικών δεδομένων (Cross-sectional
standard deviation test)
Και σ’ αυτό τον έλεγχο υπολογίζεται μία κοινή διακύμανση ανά ημέρα για τις μέσες
υπεραποδόσεις όλου του χαρτοφυλακίου ως εξής:
1

1

𝑁
2
2
𝜎̂𝐴𝐴𝑅
= 𝛮−1 ∑𝑁
𝑖=1(𝐴𝑖𝑡 − 𝑁 ∑𝑗=1 𝐴𝑗𝑡 ) .
𝑡

Η στατιστική τιμή (tstat) για τον έλεγχο των AAR:
𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 =

𝐴𝐴𝑅𝑡
̂𝐴𝐴𝑅𝑡 / √𝑁
𝜎

.

Η διακύμανση για τις μέσες αθροιστικές υπεραποδόσεις για το χρονικό παράθυρο
[T1,T2] είναι αντίστοιχα:
1

1

𝑁
2
2
𝜎̂𝐶𝐴𝐴𝑅
= 𝛮−1 ∑𝑁
𝑖=1(𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑇1,𝑇2 − 𝑁 ∑𝑗=1 𝐶𝐴𝑅𝑗,𝑇1,𝑇2 ) .
𝑇1,𝑇2

Η στατιστική τιμή (tstat) για τον έλεγχο των AAR:
𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 =

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑇1,𝑇2
̂𝐴𝐴𝑅𝑇1,𝑇2 / √𝑁
𝜎

.
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3.3 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Στο ποσοτικό κομμάτι της εργασίας αυτής, αφού υπολογίστηκαν οι μέσες
υπεραποδόσεις και ελέγχθηκε η στατιστική τους σημαντικότητα, επιλέξαμε να
εξετάσουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την αντίδραση της αγοράς και σε
ποιο βαθμό. Γι’ αυτό το λόγο, εκτιμήσαμε μία πιθανή εξίσωση γραμμικής
παλινδρόμησης για την ερμηνεία των υπεραποδόσεων και ελέγξαμε αν και κατά πόσο
μπορούν αυτές να ερμηνευτούν.
Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η αθροιστική υπεραπόδοση κάθε εταιρείας
(CAR), για ένα παράθυρο (event window) που βρέθηκε ότι είναι στατιστικά
σημαντική.

Για

τον

προσδιορισμό

της

στατιστικής

σημαντικότητας

χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο έλεγχοι περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα.
Ως ανεξάρτητες (ερμηνευτικές) μεταβλητές προσπαθήσαμε να ορίσουμε κάποιες
που να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά αυτή, επιλέγοντας χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις εξεταζόμενες συναλλαγές. Οι τιμές των
ερμηνευτικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των τελικών
δεδομένων (dataset) είναι οι ετήσιες παρατηρήσεις της αμέσως προηγούμενης από
την ημερομηνία ανακοίνωσης χρονιάς, ως αντιπροσωπευτικές για την εικόνα της
εταιρείας τη στιγμή της ανακοίνωσης. Για την εύρεση των τιμών χρησιμοποιήθηκε η
βάση δεδομένων TR Datastream, στην οποία αναζητήθηκαν αρχικά ετήσια δεδομένα
για τις μεταβλητές:
-Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity, ROE): δείχνει πόσο αποδοτικά
χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα
(κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Χρησιμοποιείται ως ένδειξη
αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει
χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από τους μετόχους της
(μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν
εταιρείες με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.
Καθαρά Κέρδη

ROE = Ίδια Κεφάλαια

-Απόδοσης Στοιχείων Ενεργητικού (Return On Assets, ROA): δείχνει την
ικανότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς της πόρους ώστε να
δημιουργεί καθαρά κέρδη. Με τον αριθμοδείκτη αυτό μετράμε την απόδοση των
64

συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και των επιμέρους
τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης.
Καθαρά Κέρδη

ROA = Σύνολο Ενεργητικού
-Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price to Earnings ratio, P/E): εκφράζει
την τιμή που καταβάλλεται για μια μετοχή σε σχέση με το ετήσιο καθαρό εισόδημα ή
κέρδος που έχει η επιχείρηση ανά μετοχή και αποτελεί τον πιο γνωστό
χρηματοοικονομικό δείκτη αποτίμησης. Αντικατοπτρίζει την κεφαλαιακή διάρθρωση
της εν λόγω εταιρείας. Υψηλότερο P/E σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν
περισσότερα για κάθε μονάδα του καθαρού εισοδήματος, σε σχέση με ένα με
χαμηλότερο P/E. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνει την τρέχουσα ζήτηση των
επενδυτών για μια μετοχή της εταιρείας.
P/E =

Χρηματιστηριακή Τιμή
Κέρδη ανά μετοχή

-Χρηματιστηριακή προς Λογιστική Αξία (Market to Book Value (MTBV): είναι
το κλάσμα της χρηματιστηριακής τιμής της επιχείρησης προς την λογιστική της αξία.
Είναι ένας τρόπος να αντιληφθεί κανείς πώς αποτιμάται η εταιρεία στην αγορά
συγκριτικά με την αξία της στα βιβλία, άρα και να φανεί αν είναι υπερτιμημένη,
υποτιμημένη ή δίκαια τιμολογημένη η μετοχή της.
MTBV =

Χρηματιστηριακή Τιμή
Λογιστική Αξία

-Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield, DY): είναι το μέρισμα που πληρώνει μία
εταιρεία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της, για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Οι μεγάλες και ώριμες εταιρείες τείνουν να έχουν μεγαλύτερες
μερισματικές αποδόσεις, ενώ εταιρείες με μεγάλη ανάπτυξη δεν έχουν μερισματική
απόδοση γιατί δεν μοιράζουν καθόλου μέρισμα. Η μερισματική απόδοση είναι ένας
τρόπος να μετρηθεί το κέρδος που προσφέρει μία μετοχή για κάθε ευρώ που
επενδύεται σε αυτή. Οι μέτοχοι που θέλουν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα
θα προτιμήσουν τις μετοχές με υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις.
Μέρισμα ανά μετοχή

DY = Χρηματιστηριακή Τιμή
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-Μέγεθος Τράπεζας (Size): Το ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων
που ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ η εκμετάλλευσή τους
αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη. Το ενεργητικό στον
ισολογισμό μιας εταιρείας καταγράφει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που
κατέχει. Ο λογάριθμος των συνολικών στοιχείων ενεργητικού χρησιμοποιείται ως
προσέγγιση του μεγέθους της τράπεζας.
Size = ln(Assets)
-Σχετικό μέγεθος αγοραστή-στόχου (Relative Size): είναι η αγοραία αξία του
αγοραστή σε σχέση με εκείνη της τράπεζας-στόχου. Αυτό το μέγεθος αποτυπώνει το
μέγεθος της τράπεζας-αγοραστή σε σχέση με την εταιρεία που εξαγοράζει. Τιμή
μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι η τράπεζα που εξαγοράζει έχει μεγαλύτερη
αγοραία αξία από την τράπεζα που εξαγοράζεται.
Relative size =

Αγοραία αξία αγοραστή
Αγοραία αξία στόχου

-Δείκτης Μόχλευσης (Debt to Equity ratio, D/E): Η μόχλευση είναι η διαδικασία
ανάληψης χρέους με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση μιας επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Στη μέτρηση της μόχλευσης χρησιμεύει ο δείκτης που δείχνει τον
λόγο δανειακών κεφαλαίων προς τα Ίδια κεφάλαια.
D/E =

Δανειακά Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια

-Δείκτης Ρευστότητας (Loans to Deposits Ratio, LDR): η ρευστότητα μιας
τράπεζας μπορεί να φανεί από τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις. Τα δάνεια είναι
το κύριο στοιχείο του ενεργητικού της και οι καταθέσεις του παθητικού. Ο δείκτης
αυτός φανερώνει τη δυνατότητα της τράπεζας να ανταποκριθεί σε μια βαθειά κρίση
φυγής κεφαλαίων, όπου όλοι θα ζητάνε τα κεφάλαια τους πίσω.
Δάνεια

LDR = Καταθέσεις
-Ψευδομεταβλητή

Χώρας

(Nation

Dummy):

είναι

μία

ψευδομεταβλητή,

προκειμένου να εξετάσουμε αν παίζει κάποιο ρόλο ότι ο αγοραστής και η τράπεζαστόχος βρίσκονται στην ίδια χώρα.
1, όταν ανήκουν σε διαφορετική χώρα
Nation Dummy = {
0, όταν ανήκουν στην ίδια χώρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, πρώτο βήμα, μετά τη συλλογή
των δεδομένων, είναι ο υπολογισμός των υπεραποδόσεων και η διεξαγωγή
στατιστικών ελέγχων, ώστε να διαπιστώσουμε αν αυτές είναι στατιστικά σημαντικές.
Στην παρούσα μελέτη έγινε με τη χρήση του προσαρμοσμένου μοντέλου απόδοσης
της αγοράς (Market Adjusted Market Model, βλ. ενότητα 3.2.1).
Ως

αντιπροσωπευτικό

δείκτη

της

ευρωπαϊκής

τραπεζικής

αγοράς

χρησιμοποιήσαμε τον STOXX Europe 600 Banks. Θεωρήσαμε ως t0 την ημέρα
ανακοίνωσης της ΕήΣ, ως περίοδο εκτίμησης το διάστημα 120 ημερών [t0-121,t0-21],
για τον υπολογισμό της διακύμανσης και ως περίοδο πρόβλεψης το διάστημα 10
ημερών πριν και μετά την ανακοίνωσή της [t0-10,t0+10]. Για την απόρριψη ή μη της
μηδενικής υπόθεσης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 3.2.2, τα t-values (tcs για
cross-sectional standard deviation test και tts για time-series standard deviation test)
συγκρίθηκαν με τις τιμές 1.68/1.67, 2.02/2.0 και 2.7/2.66 για αγοραστές/στόχους και
επίπεδο εμπιστοσύνης 90%, 95% και 99% αντίστοιχα.
Τα απαραίτητα βήματα για τον υπολογισμό των AR και CAAR και για τους
στατιστικούς ελέγχους, όπως περιγράψαμε πιο πάνω, έγιναν σε υπολογιστικά φύλλα
του Microsoft Excel κι έτσι προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Πίνακας 4.13 Υπεραποδόσεις Αγοραστών

Acquirers
Event day

N

1

AARt

CAARt

tcs 2

tts 2

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

0,38%
-0,11%
0,87%
-0,24%
-0,90%
0,40%
-0,04%
0,59%
-0,12%
0,52%
0,00%
-0,25%
-0,05%
-0,23%
0,37%
-0,06%
0,11%
0,15%
0,05%
0,13%
-0,31%

0,38%
0,27%
1,14%
0,90%
0,00%
0,40%
0,36%
0,95%
0,83%
1,35%
1,35%
1,11%
1,06%
0,83%
1,20%
1,13%
1,25%
1,39%
1,44%
1,57%
1,26%

1,14
-0,38
3,09
-0,58
-2,10
1,56
-0,17
2,29
-0,59
1,35
0,01
-0,46
-0,14
-0,82
0,89
-0,19
0,52
0,42
0,17
0,50
-0,88

1,27
-0,38
2,92
-0,79
-3,02
1,34
-0,13
1,98
-0,41
1,73
0,01
-0,82
-0,16
-0,77
1,23
-0,21
0,38
0,49
0,16
0,44
-1,04
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1μετά

τον υπολογισμό των υπεραποδόσεων αφαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές (outliers), καθώς θα

αλλοίωναν τα αποτελέσματα, γι’ αυτό και το πλήθος των παρατηρήσεων φαίνεται μειωμένο.
2σ’

αυτήν τη στήλη τα σύμβολα ***, **, * υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5%

και 10%, αντίστοιχα.
Πίνακας 4.14 Αποτελέσματα Ελέγχων για Αγοραστές

Acquirers
N

Event
Window

Positive
CARs

Negative
CARs

CAAR

tcs

tts

44
44
44
44
44
44
44
44

(-1,+1)
(-2,+2)
(-5,+5)
(-10,+10)
(0,+1)
(0,+2)
(0,+5)
(0,+10)

19
21
21
23
19
20
19
20

25
23
23
21
25
24
25
24

0,27%
0,10%
1,13%
1,26%
-0,24%
-0,29%
-0,22%
-0,09%

0,35
0,13
1,01
0,89
-0,37
-0,43
-0,25
-0,10

0,14
0,05
0,57
0,64
-0,12
-0,15
-0,11
-0,05

Από τους παραπάνω πίνακες συμπεραίνουμε πως οι αγοραστές μετά την
ανακοίνωση μιας ΕήΣ παρουσιάζουν κυρίως αρνητικές, αλλά μη στατιστικά
σημαντικές

υπεραποδόσεις.

Αυτό

ισχύει

στα

περισσότερα

παράθυρα

που

εξετάστηκαν και σημαίνει πως η είδηση από τη μεριά των αγοραστών ενσωματώνεται
αρνητικά στην τιμή, χωρίς όμως ενδείξεις ότι είναι στατιστική σημαντική μία τέτοια
συμπεριφορά. Από τη στιγμή που η αγορά αντέδρασε στη δημοσίευση της είδησης,
την ενσωμάτωσε στην τιμή και ακολούθησε αυτό το μοτίβο για κάποιες μέρες,
καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για μία απολύτως αποτελεσματική αγορά, αλλά
περισσότερο για ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας.
Όπως είναι προφανές στον δεύτερο πίνακα, στα παράθυρα που αφορούν
διάστημα μετά την ανακοίνωση των συναλλαγών, οι αποδόσεις είναι μόνιμα
αρνητικές, που σημαίνει ότι η επίδραση με το πέρασμα των ημερών δεν διορθώθηκε,
ούτε επανήλθε σε θετικές τιμές που είναι στα παράθυρα που επηρεάζονται και από τις
προηγούμενες ημέρες της ανακοίνωσης.
Τα ευρήματα των αρνητικών αθροιστικών υπεραποδόσεων συνάδουν με
αντίστοιχες μελέτες, που περιγράψαμε στην ενότητα 2.3.1, όπως αυτές των Houston
και Ryngaert (1994), Amihud et al. (2002), Campa και Hernando (2006), Soussa και
Wheeler (2006) και Crouzille et al. (2008).
Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που δεν είναι στατιστικά σημαντικές οι τιμές σε
κανένα από τα παράθυρα που υπολογίσαμε, δε θα προχωρήσουμε σε παλινδρόμηση
για να δούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τα CAAR των αγοραστών.
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Πίνακας 4.15 Υπεραποδόσεις Στόχων

Targets
Event day

N

AARt

CAARt

tcs

tts

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

0,38%
0,46%
-0,58%
0,77%
0,14%
-0,69%
-0,74%
-0,27%
0,38%
0,39%
6,29%
-0,31%
-0,11%
-0,48%
-0,24%
-0,31%
-0,26%
0,17%
0,69%
-0,61%
0,53%

0,38%
0,84%
0,26%
1,03%
1,17%
0,48%
-0,27%
-0,53%
-0,15%
0,24%
6,54%
6,23%
6,12%
5,64%
5,40%
5,08%
4,82%
4,99%
5,68%
5,07%
5,59%

0,81
1,17
-1,46
1,46
0,29
-1,43
-1,02
-0,54
0,50
0,68
2,20**
-0,27
-0,23
-1,07
-0,41
-0,67
-0,72
0,50
0,95
-1,53
1,06

0,86
1,03
-1,31
1,72*
0,31
-1,55
-1,66
-0,60
0,86
0,88
14,10***
-0,69
-0,24
-1,08
-0,54
-0,70
-0,58
0,37
1,54
-1,37
1,18

Πίνακας 4.16 Αποτελέσματα Ελέγχων για Στόχους

Targets
N

Event
Window

Positive
CARs

Negative
CARs

CAAR

tCS TEST

tTS TEST

51
51
51
51
51
51
51
51

(-1,+1)
(-2,+2)
(-5,+5)
(-10,+10)
(0,+1)
(0,+2)
(0,+5)
(0,+10)

31
33
30
32
32
30
31
22

20
18
21
19
19
21
20
29

6,38%
6,65%
3,92%
5,59%
5,99%
5,88%
4,84%
5,35%

2,09**
2,05**
1,06
1,40
1,95*
1,85*
1,49
7,18***

2,00**
2,09**
1,23
1,75*
1,88*
1,84*
1,52
1,68*

Παρατηρώντας τον πρώτο πίνακα για τις τράπεζες-στόχους, συμπεραίνουμε πως
την ημέρα της ανακοίνωσης της ΕήΣ έχουν κατά μέσο όρο μία θετική και στατιστικά
σημαντική αντίδραση, η οποία τις επόμενες μέρες εξασθενεί. Φαίνεται λοιπόν κι εδώ
ότι η αγορά χρησιμοποιεί δημοσιευμένες πληροφορίες για την επίτευξη υπερκερδών.
Η εικόνα και από τον δεύτερο πίνακα δείχνει ότι σε όλα τα παράθυρα η μέση
αθροιστική απόδοση είναι θετική και σε αρκετά από αυτά στατιστικά σημαντική,
καθώς η μηδενική υπόθεση έχει απορριφθεί και από τους δύο ελέγχους.

Αυτά

τα

αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, όπως αυτές
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των Cybo-Ottone και Murgia (2000), Schiereck και Strauss (2000), Beitel et al.
(2004), Lepetit et al. (2004), Scholtens και de Wit (2004), Ismail και Davidson (2005
και 2007) και Campa και Hernando (2006). Όλες οι παραπάνω παρουσιάζουν θετικά
και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.
Από τη στιγμή που στα CAAR έχουμε στατιστικά σημαντικές τιμές, μπορούμε
να προχωρήσουμε στην παλινδρόμηση, με σκοπό την αναζήτηση των παραγόντων
που τις επηρεάζουν.

4.2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Ως

εξαρτημένη

μεταβλητή

θα

χρησιμοποιήσουμε

τις

αθροιστικές

υπεραποδόσεις κάθε τράπεζας-στόχου στο παράθυρο [-1,+1], καθώς είναι στατιστικά
σημαντικές σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όπως προκύπτει και από τους δύο
στατιστικούς ελέγχους και αρκετά κοντινό στην ημερομηνία ανακοίνωσης, ώστε να
μην παρέμβουν άλλα γεγονότα και αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.
Για να κατασκευάσουμε το τελικό μοντέλο ακολουθήσαμε τα παρακάτω
βήματα:
•

Αρχικά έγινε ένα διάγραμμα διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής για να
δούμε πώς κινούνται οι τιμές και απομακρύνθηκαν οι ακραίες παρατηρήσεις
(outliers) που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.

Διαπιστώσαμε ότι πρέπει να απομακρυνθούν 4 ακραίες τιμές από το δείγμα, έτσι
ώστε τα δεδομένα μας να είναι πιο αντιπροσωπευτικά.
•

Στη συνέχεια αναζητήσαμε στοιχεία για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.3, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε διάφορα
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στοιχεία της τράπεζας που μπορούν να ερμηνεύσουν την υπεραπόδοση κατά την
ανακοίνωση.
•

Έπειτα κάναμε έλεγχο πολυσυγγραμμικότητας, με σκοπό να αποφύγουμε να
βάλουμε στην εξίσωση δύο ή περισσότερες μεταβλητές που συσχετίζονται σε
μεγάλο βαθμό. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε ένας πίνακας συσχετίσεων:

Πίνακας 4.17 Συσχέτιση Ανεξάρτητων Μεταβλητών

ROE
ROA
P/E
MTBV
DY
SIZE
REL_SIZE
LDR
D/E
NAT_DUMMY

ROE

ROA

P/E

MTBV

DY

SIZE

REL_SIZE

LDR

D/E

1,00
0,75
-0,05
0,45
-0,12
0,08
-0,08
0,11
0,01
0,10

1,00
-0,04
0,08
-0,03
0,28
-0,12
0,09
0,07
0,15

1,00
0,06
-0,22
-0,23
-0,05
-0,07
-0,15
0,10

1,00
0,18
0,06
-0,08
0,13
0,13
-0,17

1,00
0,48
-0,27
0,04
0,17
-0,29

1,00
-0,41
-0,23
0,44
-0,01

1,00
0,02
-0,23
-0,62

1,00
0,30
0,11

1,00
-0,03

NAT_DUMMY

1,00

Από τον πίνακα συσχετίσεων παρατηρούμε ότι τα μεγέθη ROE και ROA έχουν
υψηλή συσχέτιση (>50%), άρα δεν μπορούν να μπουν στην ίδια παλινδρόμηση,
καθώς οι συντελεστές ευαισθησίας θα είναι πολύ μικροί και θα μοιράζονται την
επίδραση.
•

Ακολούθησαν δοκιμαστικές παλινδρομήσεις, με τη χρήση του οικονομετρικού
προγράμματος eViews, με διάφορους πιθανούς συνδυασμούς, για να δούμε με τη
χρήση ποιας μεταβλητής από τις υψηλά συσχετισμένες θα έχουμε πιο ισχυρά
αποτελέσματα (sensitivity analysis) και ποιος συνδυασμός μας δίνει ένα μοντέλο
με υψηλή επεξηγηματική ικανότητα. Αυτό κρίθηκε από τους πιο ικανοποιητικούς
προσαρμοσμένους συντελεστές R2, από την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
ερμηνευτικών μεταβλητών και από την μη απόρριψη της στατιστικής
σημαντικότητας όλου του μοντέλου (F joint).
-

Πρώτα δοκιμάσαμε παλινδρόμηση με όλες τις μεταβλητές που περιγράφονται
στην ενότητα 3.3, διαπιστώνοντας ότι ορισμένες μεταβλητές δεν ήταν
στατιστικά σημαντικές. Δοκιμάσαμε έτσι να αφαιρέσουμε ορισμένες από
αυτές έτσι ώστε να κερδίσουμε έναν βαθμό ελευθερίας και τις αφαιρέσαμε
από την γραμμική εξίσωση παλινδρόμησης στην περίπτωση που αυτό
συνδυαζόταν με αύξηση του προσαρμοσμένου R2, άρα η αφαίρεσή της
λειτουργούσε συνολικά ευεργετικά.
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-

Δοκιμάζοντας το ROE και εναλλακτικά το ROA σε όλες τις παραπάνω, το
ROE έδινε πάντα πιο ισχυρά αποτελέσματα, οπότε κρατήσαμε αυτό.

-

Από τους παραπάνω συνδυασμούς καταλήξαμε στον εξής συνδυασμό:

CAR = b0 + b1*ROE + b2*PE + b3*DY + b4*LN_ASSETS + b5*REL_SIZE + b6*LDR +
b7*NAT_DUMMY

•

Στη συνέχεια ελέγξαμε για αυτοσυσχέτιση, με τη βοήθεια του ελέγχου DurbinWatson. Ο συντελεστής (DW=2,23) ήταν κοντά στο 2, που σημαίνει πως δεν
υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, όπου το F-statistic=0.59 πέφτει σε
περιοχή μη απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης (H0: no serial correlation at up to
2 lags), άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων.

•

Τέλος,

για

να

καταλήξουμε

σε

ένα

υγιές

μοντέλο,

κάναμε

έλεγχο

ετεροσκεδαστικότητας, προκειμένου τα τυπικά σφάλματα και κατ’ επέκταση τα
tstatistics να μην είναι παραπλανητικά. Χρησιμοποιούμε τον έλεγχο Harvey
Heteroscadasticity, όπου το F-statistic πέφτει σε περιοχή μη απόρριψης της
μηδενικής υπόθεσης, με Η0: Homoscadasticity. Άρα τα κατάλοιπα έχουν σταθερή
διακύμανση και όχι ετεροσκεδαστικότητα και μπορούμε να περάσουμε σε
στατιστικούς ελέγχους.
•

Η εκτίμηση των συντελεστών ευαισθησίας γίνεται με την μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων και καταλήγουμε στο μοντέλο:

CAR = 0.65621 -0.00467*ROE -0.00067*PE -0.01479*DY -0.01975*LN_ASSETS
+0.00827*REL_SIZE -0.00015*LDR -0.17633*NAT_DUMMY
•

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ανεξάρτητων μεταβλητών του τελικού μοντέλου
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.18 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Ανεξάρτητων Μεταβλητών

Μέσος
Διάμεσος
Διακύμανση
Τυπικό σφάλμα
Μέγιστο
Ελάχιστο

ROE(%)
4,52
9,51
420,91
3,52
30,42
-88,06

P/E
39,03
15,95
8116,92
15,45
426,30
2,70

DY
2,53
2,23
5,47
0,40
10,91
0,00

LN_ASSETS
16,90
16,63
3,67
0,33
20,32
13,13

REL_SIZE
14,09
4,05
762,50
4,74
119,11
0,03

LDR
276,81
178,88
134517,00
62,90
2227,38
93,76

NAT_DUMMY
0,65
1,00
0,13
0,06
1,00
0,00
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•

Οι συντελεστές ευαισθησίας που υπολογίστηκαν με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων και η στατιστική τους σημαντικότητα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.19 Αποτελέσματα Γραμμικής Παλινδρόμησης

Μεταβλητές

Συντελεστές

C
ROE
P/E
DY
LN(ASSETS)
REL_SIZE
LDR
NAT_DUMMY

•

Τυπικό σφάλμα

tstat

P-value

Διάστημα Εμπιστοσύνης 95%

0,6562**
-0,0047***
-0,0007**
-0,0148
-0,0198
0,0083**
-0,0002***

0,2639
0,0013
0,0003
0,0113
0,0142
0,0031
0,0001

2,49
-3,47
-2,30
-1,31
-1,39
2,67
-2,51

0,0210
0,0022
0,0313
0,2035
0,1784
0,0141
0,0198

[0,1089,
[-0,0075,
[-0,0013,
[-0,0382,
[-0,0492,
[0,0018,
[-0,0003,

1,2035]
-0,0019]
-0,0001]
0,0086]
0,0097]
0,0147]
0,0000]

-0,1763***

0,0789

-2,24

0,0359

[-0,3399,

0,0127]

Με στατιστικά σημαντικούς τους συντελεστές ευαισθησίας των ROE, LDR και
Nation Dummy σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% και των P/E και
Relative Size για 5% επίπεδο εμπιστοσύνης (όπως φαίνεται και από τις ενδείξεις
*** και ** αντίστοιχα, του παρακάτω πίνακα αποτελεσμάτων). Στο διάστημα
εμπιστοσύνης των στατιστικά σημαντικών συντελεστών, όπως αναμενόταν, δεν
περιλαμβάνεται το 0.

•

Σε επίπεδο εμπιστοσύνης 1% συμπεραίνουμε πως μία μεταβολή κατά 1% στο
ROE επηρεάζει κατά μέσο όρο κατά 0,47% τα CAR προς την αντίθετη
κατεύθυνση, και μία μεταβολή του LDR κατά μία μονάδα επηρεάζει πολύ
λιγότερο τα CAR κατά μέσο όρο περίπου 0,02% προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας διαπιστώνουμε ότι αν οι τράπεζες που
συμμετέχουν στην συναλλαγή είναι από την ίδια χώρα τα CAR μειώνονται κατά
μέσο όρο κατά 0,17. Σε επίπεδο 5% μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μία
μεταβολή στο λόγο P/E κατά μία μονάδα επηρεάζει αρνητικά τα CAR κατά
0,07% κατά μέσο όρο. Επίσης όταν οι εταιρείες είναι κοντά σε μέγεθος επηρεάζει
θετικά κατά 0.82% τα CAR. Τέλος, η μερισματική απόδοση και το μέγεθος της
τράπεζας αν και έχουν στατιστικά μη σημαντικούς συντελεστές, συμβάλλουν
στην επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου (υψηλότερο προσαρμοσμένο R2
μετά την προσθήκη τους) και με την αύξησή τους κατά μία μονάδα, μειώνουν τα
CAR κατά 1.48% και 1.98% αντίστοιχα.

•

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής R2 του μοντέλου είναι 53.8%, που σημαίνει ότι
το 54% της μεταβολής των αθροιστικών υπεραποδόσεων κοντά στην ημέρα της
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ανακοίνωσης των Ε&Σ εξηγούνται από τις παραπάνω ερμηνευτικές μεταβλητές.
•

Η τιμή του F-statistic (5.83) και του p-value του (0.0006) μας οδηγεί να
απορρίψουμε την υπόθεση ότι οι συντελεστές του μοντέλου είναι ίσοι με το 0,
άρα επιβεβαιώνει τη στατιστική σημαντικότητα του μοντέλου.

•

Κάνοντας

έλεγχο

κανονικότητας,

διαπιστώνουμε

θετική

ασυμμετρία

(skewness=0.09>0) και λεπτόκυρτη κατανομή (kurtosis=4.9>3), που σημαίνει ότι
οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από τον μέσο. Επομένως η κατανομή
που ακολουθούν τα δεδομένα βρίσκεται κοντά στην κανονική, κάτι που φαίνεται
και από την τιμή Jarque Bera=4.79 που δεν είναι αρκετά μεγάλη και από pvalue=0.09(>0.05) που είναι δεν αρκετά μικρό ώστε να απορρίψουμε την Η0, ότι
η κατανομή είναι κανονική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα πώς αντιδρά η
αγορά σε μία είδηση Ε&Σ και από τι αυτή επηρεάζεται. Αρχικά παρουσιάσαμε
βασικές έννοιες των Ε&Σ και στη συνέχεια εστιάσαμε στις Ε&Σ τραπεζών, με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα
διεθνών μελετών που έχουν ασχοληθεί με το ίδιο θέμα, των οποίων τα συμπεράσματα
ποικίλλουν ανάλογα με το δείγμα, τη μέθοδο και την χρονική περίοδο που εξετάζουν.
Έπειτα περιγράψαμε πώς καταλήξαμε στην επιλογή του τελικού δείγματος και τι
μέθοδο ακολουθήσαμε για την ποσοτική προσέγγιση του θέματος.
Στην ποσοτική διερεύνηση του ζητήματος κάναμε μελέτη γεγονότος (event
study) για να ελέγξουμε την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση μιας τραπεζικής
ΕήΣ, με τον υπολογισμό των μέσων υπεραποδόσεων και αθροιστικών μέσων
υπεραποδόσεων γύρω από την ημέρα της ανακοίνωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
οι επενδυτές των αγοραστών αντιδρούν αρνητικά, αλλά στατιστικά μη σημαντικά,
ενώ των στόχων θετικά και στατιστικά σημαντικά. Αυτή η αντίδραση φαίνεται να
διαρκεί για κάποιες μέρες μετά την ανακοίνωση όπου οι επενδυτές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την είδηση για επίτευξη υπερκερδών, άρα πρόκειται για ασθενή
μορφή αποτελεσματικής αγοράς. Για τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα των
τραπεζών-στόχων, εξετάσαμε στη συνέχεια τους παράγοντες που μπορεί να
ερμηνεύουν την αντίδραση αυτή μέσω γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων στα διαστρωματικά δεδομένα που συγκεντρώσαμε.
Συμπεράναμε, έτσι, πως όταν μία τράπεζα-στόχος φαίνεται αποδοτική (ROE),
υψηλά τιμολογημένη (P/E) και προσοδοφόρα (DY) στους επενδυτές, επηρεάζει
αρνητικά την είδηση της ΕήΣ. Επίσης αρνητική επίδραση φαίνεται να έχουν και το
μεγαλύτερο μέγεθος της εταιρείας (LN(Assets)) και η αυξημένη ρευστότητά της
(LDR). Οπότε όσο πιο ισχυρή φαίνεται η τράπεζα-στόχος στο επενδυτικό κοινό, τόσο
πιο αρνητικά οι αποδόσεις της επηρεάζονται από την ανακοίνωση μιας ΕήΣ. Ένας
ακόμη παράγοντας που εντείνει την αρνητική επιρροή είναι όταν ο αγοραστής
προέρχεται από άλλη χώρα (Nation Dummy), γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην
ανομοιογένεια που μπορεί να προκύψει στον καινούργιο όμιλο και στα πιθανά
προβλήματα συντονισμού ή και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Επομένως η
αντίδραση των επενδυτών επηρεάζεται κατά μέσο όρο αρνητικά όταν νιώθουν ότι μία
ισχυρή τράπεζα μπορεί να αλλάξει δομή και ανησυχούν για την πορεία της ή ότι θα
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σταματήσουν να έχουν την ίδια επιρροή σ’ αυτήν, καθώς εντάσσεται σ’ έναν
ευρύτερο γεωγραφικά απομακρυσμένο όμιλο, με διαφορετικά εσωτερικά συστήματα,
τρόπο λειτουργίας, κινδύνους και κουλτούρα. Με αντίθετο τρόπο στην αντίδρασή
τους συμβάλλει η πλεονεκτική θέση του αγοραστή, από άποψη χρηματιστηριακής
αξίας (Relative Size). Αυτό μπορεί να δείχνει ότι απορροφάται ή εξαγοράζεται από
μία πιο μεγάλη τράπεζα

που έχει την κατάλληλη ανάπτυξη, θέση στην αγορά,

διαδικασίες και τεχνογνωσία, ώστε έτσι η τράπεζα-στόχος να βοηθηθεί και να
ισχυροποιηθεί μετά την ΕήΣ.
Η παραπάνω μελέτη θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περεταίρω με την εξέταση
ενός ευρύτερου δείγματος, για κάποια άλλη χρονική περίοδο και για άλλες
γεωγραφικές

περιοχές

προκειμένου

να

γίνει

μια

δημιουργική

συγκριτική

αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων. Θα είχε επίσης ενδιαφέρον ο εντοπισμός άλλων
σημαντικών γεγονότων κοντά στην ημερομηνία ανακοίνωσης των Ε&Σ και η
αφαίρεση της επίδρασής τους, έτσι ώστε να μην επηρεάζουν άλλα γεγονότα τα
συμπεράσματά μας.
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