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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα µελέτη έχει ως θέµα την αντίδραση των τιµών των µετοχών όταν
πραγµατοποιείται ανακοίνωση εξαγοράς ή συγχώνευσης στον τραπεζικό τοµέα στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι να εξεταστούν οι
αποδόσεις που επιτυγχάνονται µετά την ανακοίνωση για τις εξαγοράζουσες και τις
εξαγοραζόµενες εταιρίες για συµφωνίες που γίνονται µε δηµόσια προσφορά (public
mergers-acquisitions).

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές γενικά είναι ένας από τους σηµαντικότερους
στρατηγικούς τρόπους ανάπτυξης των εταιριών και πραγµατοποιούνται σε αρκετά
µεγάλο βαθµό στον τραπεζικό τοµέα. Ιδιαίτερα στην Αµερική ο κλάδος των
τραπεζών στο κοµµάτι αυτό κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό.

Αρχικά, παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ώστε
να κατανοηθεί το θέµα των Σ&Ε και να παρουσιαστούν διάφορες µελέτες που έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών και να αποτυπωθούν τα συµπεράσµατα
που έχουν προκύψει από αυτές στην αµερικανική αγορά.

Σε επόµενο στάδιο αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται οι
αµερικανικές Σ&Ε και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρµογή των
νόµων γύρω από αυτές τις συνέργιες που πραγµατοποιούν οι εταιρίες. Οι φορείς
αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία των τραπεζών και τον έλεγχο των διαδικασιών
που γίνονται µέχρι την υλοποίηση της ενοποίησης, αλλά και µετά από αυτή.

Σε επόµενο στάδιο

αναλύεται ο τρόπος

συλλογής των δεδοµένων που

χρησιµοποιήθηκαν και η µεθοδολογία που ακολουθείται κάνοντας χρήση διάφορων
µεθόδων για την µέτρηση των υπεραποδόσεων που παρατηρούνται, καθώς και για
τον στατιστικό έλεγχο αυτών.

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή των συµπερασµάτων αποτελούν τα
δύο τελευταία µέρη της εργασίας. Συγκεκριµένα, αποτυπώνονται οι υπεραποδόσεις
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που παρατηρούνται για τις εξαγοραζόµενες εταιρίες που είναι και στατιστικά
σηµαντικές, καθώς και οι αποδόσεις των εξαγοραζουσών εταιριών που κατά την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς είναι αρνητικές. Αυτό δείχνει
ότι υπάρχει µια µεταφορά πλούτου από την εξαγοράζουσα εταιρία στην εταιρίαστόχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές θεωρούνται από τους σύγχρονους τρόπους
στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και περιγράφονται ως τρόπος µε τον οποίο
δύο εταιρείες ενώνονται µε σκοπό να επιτύχουν συγκεκριµένους στρατηγικούς
στόχους. Είναι συναλλαγές που έχουν µεγάλη αξία
επιχειρήσεις, αλλά

τόσο για τις ίδιες της

και για το σύνολο του οικονοµικού περιβάλλοντος αφού οι

πλειοψηφία των ενοποιήσεων αυτών απαιτεί την επένδυση τεράστιων ποσό σε
διεθνές επίπεδο.

Την τελευταία δεκαετία, σε ολόκληρη την υφήλιο λαµβάνουν χώρα χιλιάδες
συµφωνίες για επικείµενες εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, οι οποίες
µεταβάλουν τη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος. Σε
µερικές περιπτώσεις η διαφοροποίηση αυτή είναι τόσο σηµαντική, ώστε οι
παρενέργειες που πηγάζουν από αυτή, διαχέονται σε όλους τους τοµείς της
οικονοµικής δραστηριότητας µε πολύπλευρες συνέπειες στην κοινωνική ζωή των
ανθρώπων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι κατά καιρούς τόσο έντονες, ώστε εγείρουν
πολιτικές παρεµβάσεις και ανακατατάξεις, τη διεξαγωγή ακαδηµαϊκών µελετών και
την ενασχόληση του τύπου.

Σηµαντικοί παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις, και συγκεκριµένα στον
τραπεζικό τοµέα, να προβούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις πηγάζουν κυρίως από τις
αλλαγές που συµβαίνουν στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη νέων συστηµάτων
πληροφορικής, στην απελευθέρωση και ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών,
στην ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζικών συστηµάτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
οδήγησαν σε ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών, οι οποίες για το
λόγο αυτό επιδίωξαν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα τους και διευρύνουν τις
υπηρεσίες που προσφέρουν προς το κοινό.

Η κρίση και το σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει σε µεγαλύτερο
αριθµό συγχωνεύσεων και εξαγορών και έτσι επιτυγχάνεται διαφοροποίηση της
εργασιακής και οργανωτικής δοµής των εταιριών. Η εξοικονόµηση κόστους αποτελεί
µια από τις προτεραιότητες των εταιριών που προβαίνουν σε Σ&Ε και η µείωση της
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περιπλοκότητας της εταιρικής δοµής µετά από εξαγορές και συγχωνεύσεις
διαδραµατίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Στην πράξη, οι
επιχειρήσεις προβαίνουν στην εκκαθάριση αδρανών εταιρειών, µειώνουν τον αριθµό
των ενεργών οντοτήτων τους µέσω συγχωνεύσεων ή ενσωµατώνουν θυγατρικές στη
µητρική εταιρεία και µετατρέπουν ξεχωριστές νοµικές οντότητες σε παραρτήµατα
ώστε να ενοποιούνται οι ζηµιές και τα κέρδη για φορολογικούς σκοπούς κυρίως.

Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει από την πραγµατοποίηση µιας εξαγοράς ή
συγχώνευσης είναι αν τελικά αυτή προσθέτει ή αφαιρεί αξία στις επιχειρήσεις καθώς
και το αν µεγιστοποιεί τον πλούτο των µετόχων των εταιριών που συµµετέχουν και
γενικότερα όσων επηρεάζονται από αυτή. Η χρηµατοοικονοµική πλευρά του θέµατος
ορίζει ότι µία συγχώνευση ή εξαγορά θα πρέπει να πραγµατοποιείται εφόσον υπάρχει
η προσδοκία ότι µελλοντικά η παρούσα αξία των ταµειακών ροών της νέας εταιρίας
θα είναι µεγαλύτερη από την παρούσα αξία των ταµειακών ροών κάθε επιχείρησης
ξεχωριστά.

Από τις διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α., όπου υπάρχει η
µεγαλύτερη δραστηριότητα σε Σ&Ε ,καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
προκύψει ενδείξεις ότι µεταφέρεται αξία από τον αγοραστή στην εξαγοραζόµενη
εταιρία. Πιο συγκεκριµένα έχει καταγραφεί ότι οι µέτοχοι των εταιριών στόχων
κερδίζουν περίπου 20% εως 43%, ενώ οι µέτοχοι των εταιριών που κάνουν την
πρόταση της εξαγοράς είτε καταγράφουν ζηµίες είτε έχουν ένα ουδέτερο αποτέλεσµα.

Η συνεχιζόµενη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών παρουσίασε
µείωση από το έτος 2008 (Υποδοµή Σύµβουλοι Α.Ε.)

τερµατίζοντας έτσι µία

πολυετή ανοδική πορεία, η οποία διεκόπη απότοµα από την έλλειψη κεφαλαίων, την
καταβαράθρωση των χρηµατιστηριακών αγορών, την απροθυµία ανάληψης κινδύνου,
και

την

πρωτοφανούς

εύρους

γενικευµένη

παγκόσµια

οικονοµική

κρίση.

Κατά το 2008, (σύµφωνα µε στοιχεία του Bloomberg) η συνολική αξία των
ανακοινωµένων Σ&Ε παγκοσµίως διαµορφώθηκε σε $2,50 τρις, 38% χαµηλότερα
από το 2007, που η αξία συναλλαγών είχε φθάσει στα επίπεδα ρεκόρ των $4,06 τρις.
Ο αριθµός των ανακοινωµένων Σ&Ε µειώθηκε κατά 17% σε σχέση µε το 2007,
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φθάνοντας τις 27.400. Το µέσο premium των συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 37%,
αυξηµένο κατά 68% σε σχέση µε το 2007, όπου είχε ανέλθει στο 22%.

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει την αντίδραση των επενδυτών στην
αγορά της Αµερικής κατά την ηµεροµηνία ανακοίνωσης µιας εξαγοράς ή
συγχώνευσης. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιείται µε την ανάλυση δείγµατος 80
εξαγοραζουσών και 80 εξαγοραζόµενων εµπορικών τραπεζών στις Η.Π.Α. την
περίοδο 2006 έως 2011. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµπνέουν

µε τις ήδη

υπάρχουσες µελέτες καθώς προκύπτουν θετικές υπεραποδόσεις για τις εταιρίες
στόχους και ζηµίες για τις εταιρίες που κάνουν την πρόταση της εξαγοράς.

Συγκεκριµένα η µελέτη αποτελείται από 6 επιµέρους κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2
πραγµατοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία αποτελείται από την
ανάλυση περί συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και τη καταγραφή παλαιότερων
ερευνών από τη διεθνή βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο 3 αναλύει το θεσµικό πλαίσιο στο
οποίο βασίζονται οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στην αµερικανική αγορά.
Προχωρώντας στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση των πηγών του δείγµατος και της
µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. Το κεφάλαιο
5 παρουσιάζει τα εµπειρικά αποτελέσµατα της µελέτης και τέλος το κεφάλαιο 6
περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα που προκύπτουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

2.1. Συγχωνεύσεις και εξαγορές

2.1.1 Βασικοί ορισµοί Τραπεζικής Θεωρίας
Η τράπεζα είναι ένας χρηµατοοικονοµικός διαµεσολαβητής (financial intermediary).
Οι τρεις βασικές µορφές χρηµατοοικονοµικός διαµεσολάβησης είναι ο µεσίτης
(broker intermediary), το αµοιβαίο κεφάλαιο και η τράπεζα.
Για να δώσουµε έναν ορισµό για την «Τράπεζα», θα λέγαµε ότι

είναι ένας

χρηµατοοικονοµικός διαµεσολαβητής ο οποίος έχει στην κατοχή του στοιχεία
ενεργητικού, αλλά εκδίδει τουλάχιστον δύο είδη υποχρεώσεων, συγκεκριµένα
µετοχικό κεφάλαιο και δάνεια (Dowd K,1996). Η τράπεζα αποτελεί το βασικό
χρηµατοοικονοµικό διαµεσολαβητή.

Σε τέλειες αγορές δε θα υπήρχε ανάγκη για την ύπαρξη διαµεσολάβησης. Όµως
επειδή οι αγορές δεν είναι τέλειες παρατηρούνται τρία βασικά προβλήµατα σε αυτές.
Συγκεκριµένα:
Η εχθρική επιλογή (adverse selection problem): Αυτή υφίσταται όταν κάποια
βασικά στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου σχεδίου δεν είναι δυνατόν να τα
παρακολουθεί και να τα κρίνει ο χρηµατοδότης.
Ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard problem): Περιγράφει την τάση του
επιχειρηµατία να µειώνει την προσπάθειά του, αφού ένα µέρος αυτής θα πάει
στον κεφαλαιούχο.
Τέλος υπάρχει ο κίνδυνος αθέτησης της υπόσχεσης από πλευράς του
επιχειρηµατία να πληρώσει αυτά που έχει υποσχεθεί, ακόµα και αν το σχέδιο
αποδειχθεί τελικά επιτυχηµένο.

Η κλασική τραπεζική θεωρία τονίζει το γεγονός ότι οι δανειστές προτιµούν σχετικά
ρευστά στοιχεία στο ενεργητικό τους, ενώ αντίθετα οι δανειζόµενοι προτιµούν δάνεια
µε όσο το δυνατόν πιο µακρινή λήξη. Η σύγχρονη τραπεζική θεωρία τονίζει την
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άνιση πληροφόρηση των δύο µερών. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι
βασικές λειτουργίες της τράπεζας είναι οι κάτωθι:

Οι τράπεζες προσφέρουν µέσα πληρωµών (επιταγές). Μάλιστα, στη σύγχρονη
οικονοµία η µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής γίνεται µέσω του τραπεζικού
συστήµατος.
Οι τράπεζες µετατρέπουν σχετικά βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους σε σχετικά
πιο µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
Οι τράπεζες ελέγχουν υφιστάµενους και πιθανούς δανειζόµενους.
Οι τράπεζες προσφέρουν ασφάλεια έναντι απότοµων µεταβολών στην
κατανάλωση. (Diamond and Dybvig ,1983)

Οι λειτουργίες που επιτελούν οι τράπεζες είναι πολύ σηµαντικές. Για αυτό το λόγο οι
σε διεθνές επίπεδο εποπτεύονται και ελέγχονται µε διάφορους µηχανισµούς, έτσι
ώστε από τη µία πλευρά να είναι ασφαλείς και αξιόπιστες και από την άλλη πλευρά
να βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονοµίας.

2.1.2. Ορισµοί
Οι σύγχρονες εξελίξεις, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η παγκοσµιοποίηση των
αγορών έχουν εντείνει των ανταγωνισµό. Έτσι, οι εταιρίες ψάχνουν συνεχώς τρόπους
να αναδιαρθρώσουν τις δεξιότητες και τις δραστηριότητές τους. Οι εξαγορές και οι
συγχωνεύσεις (mergers and acquisitions) είναι µια στρατηγική που ακολουθούν
πολλές επιχειρήσεις προκειµένου να επεκταθούν σε νέες αγορές και να πετύχουν τη
διαφοροποίηση που επιθυµούν. Φυσικά υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προβούν οι
επιχειρήσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια της
εργασίας.

Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία µια επιχείρηση αποκτά µέρος ή το
σύνολο της συµµετοχής (µετοχές ή εταιρικά µερίδια) σε µια άλλη έναντι χρηµατικού
ανταλλάγµατος. Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και συγχωνευτικές. Σε µια απλή
εξαγορά η εξαγοραζόµενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου,
ενώ σε µία συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που µεταβιβάζει την περιουσία της
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σε µία άλλη έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος παύει να υπάρχει ως υποκείµενο
δικαίου. Η εξαγορά εταιριών ως µέσο ανάπτυξης λαµβάνει χώρα κυρίως µεταξύ
εταιριών άνισου µεγέθους. Η αγοράστρια εταιρία διαθέτει αρκετούς τρόπους µε τους
οποίους µπορεί να προβεί στην εξαγορά. Για παράδειγµα µπορεί να την
πραγµατοποιήσει µε µετρητά ή µε δανεισµό προκειµένου να αγοράσει την εταιρία
στόχο. Επίσης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης στόχου ή ένα ποσοστό των µετοχών της (π.χ. 51%) ώστε να αποκτήσει
δικαιώµατα.

Όταν σε µία συγχωνευτική εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγµα χρήµατα
αλλά µερίδια συµµετοχής, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των
συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη µε
την οποία µία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η
εκκαθάριση τους, ενώ ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους
έναντι ανταλλάγµατος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δηµιουργείται για το
σκοπό αυτό. Το αντάλλαγµα αποτελείται από µερίδια συµµετοχής της επιχείρησης
στην οποία µεταβιβάστηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίνεται σε
όσους συµµετείχαν προηγουµένως στις επιχειρήσεις που έπαψαν να υπάρχουν
νοµικά.

Ουσιαστικά οι διαφορές µεταξύ µιας εξαγοράς και µιας συγχώνευσης είναι µικρές και
έχουν να κάνουν µε το είδος του ανταλλάγµατος που προσφέρεται για την
πραγµατοποίηση τους, καθώς και µε τα δικαιώµατα των παλαιών ιδιοκτητών της
εξαγοραζόµενης εταιρίας, αφού στην εξαγορά δεν έχουν κανένα ενώ στη συγχώνευση
εξαρτάται από το ποσοστό συµµετοχής τους στην επιχείρηση που είναι το
αποτέλεσµα της συγχώνευσης.

2.1.3. Είδη εξαγορών και συγχωνεύσεων
Ανάλογα µε το είδος της εξαγοράς ή της συγχώνευσης υπάρχουν οι παρακάτω τρεις
κατηγορίες:
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Οριζόντιες: όταν δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα ή προσφέρουν τις
ίδιες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό

παράδειγµα αποτελεί

ο κλάδος της

φαρµακοβιοµηχανίας όπου παρατηρήθηκε ένα κύµα συγχωνεύσεων για την
οριζόντια ολοκλήρωση τους στο χώρο, όπως η συγχώνευση των αµερικανικών
Pfizer και Warner-Lambert το 2000.

Κάθετες: όταν µεταξύ των δύο επιχειρήσεων υπάρχει σχέση πελάτη-προµηθευτή
και αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής, τον πλήρη έλεγχο των
τιµών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. Η κάθετη εξαγορά µπορεί να γίνει
είτε προς τα εµπρός δηλαδή αγοράζοντας εταιρίες που ασχολούνται µε τα δίκτυα
διανοµής είτε προς τα πίσω όπου αγοράζονται εταιρίες πρώτων υλών ή
προµήθειας προϊόντων.

Συσχετισµένες/συµπληρωµατικές: όταν οι δραστηριότητες των δύο εταιριών
αλληλοσυµπληρώνονται, ή ασυσχέτιστες όταν αυτό δεν συµβαίνει.

Ανάλογα µε τη διαδικασία πραγµατοποίησης τους οι εξαγορές και συγχωνεύσεις
διακρίνονται σε:

Φιλικές: όπου και οι δύο εταιρίες επιθυµούν τη συγχώνευση ή εξαγορά και
καθορίζουν από κοινού το αντίτιµο της

Επιθετικές/εχθρικές: στην περίπτωση αυτή

η διοίκηση της εταιρίας που

αποτελεί στόχο εξαγοράς δεν εγκρίνει την πρόταση που έχει γίνει. Η µεγάλη
διασπορά στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας- στόχου είναι και
η απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί τελικά µία επιθετική
εξαγορά. Όσο πιο µικρό ποσοστό µετοχών διαθέτει η διοίκηση της
συγκεκριµένης εταιρίας, τόσο πιο εύκολο είναι για εκείνους που θέλουν την
εξαγορά της να το πετύχουν, αφού έτσι µπορούν σε µικρότερο χρονικό διάστηµα
να αποκτήσουν σηµαντικό µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της.

∆ιακρίνονται επίσης δύο περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων:
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Η µοχλευµένη εξαγορά (leveraged buy-out): στην εξαγορά αυτή η
χρηµατοδότηση προέρχεται σε ένα µεγάλο ποσοστό (τουλάχιστον 75%) από
τραπεζικό δανεισµό και όχι από τα ίδια κεφάλαια της εξαγοράστριας εταιρίας,
γι’αυτό το λόγο ονοµάζεται και µοχλευµένη. Είναι ένας από τους πιο
επιθετικούς τρόπους µεγέθυνσης της εξαγοράστριας επιχείρησης που ενέχει
υψηλό ρίσκο. Για το λόγο αυτό θεωρητικά αυτή η µορφή εξαγοράς θα πρέπει να
χρησιµοποιείται περισσότερο για ώριµες εταιρίες µε προβλέψιµες ταµειακές
ροές παρά για καινούριες εταιρίες µε υψηλό κίνδυνο.

Η εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκηση τους (management buy-out): στη
µορφή αυτή της εξαγοράς µία επιχείρηση εξαγοράζεται από τα διευθυντικά της
στελέχη. Στις περιπτώσεις µεγάλων, και εποµένως µε υψηλή κεφαλαιοποίηση,
επιχειρήσεων επειδή η εξαγορά ολόκληρης της επιχείρησης είναι πολύ δύσκολο
να χρηµατοδοτηθεί από τα διευθυντικά στελέχη, η εξαγορά αναφέρεται σε µια
περιφερειακή θυγατρική ή παραγωγική µονάδα της επιχείρησης.

Στα

παρακάτω

διαγράµµατα

εµφανίζονται

σχηµατικά

οι

περιπτώσεις

της

συγχώνευσης/ενοποίησης (διάγραµµα 1) και της εξαγοράς (διάγραµµα 2).
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2.1.4. Κύµατα εξαγορών και συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α.
Ξεκινώντας από την Αµερική τη δεκαετία του '80, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές
τραπεζικών οργανισµών εξαπλώθηκαν γρήγορα ανά την υφήλιο µέσα στην επόµενη
δεκαετία. Σύµφωνα µε στοιχεία που παραθέτουν οι Amel, Barnes, Panetta & Salleo
(2004), το 53% των συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν στον
ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα την περίοδο 1990-2001 έγιναν µεταξύ τραπεζών.
Όπως αναφέρουν οι Moore and Siems, το 1998 πραγµατοποιήθηκαν 9 από τις 10
µεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ιστορία της Αµερικής, εκ των οποίων
οι 4 ήταν στον τραπεζικό τοµέα (Citicorp-Travelers, Bank America-NationsBank,
Bank One-First Chicago και Norwest-Wells Fargo).

Σύµφωνα µε στοιχεία των Amel, Barnes, Panetta, Salleo, οι συγχωνεύσεις και οι
εξαγορές στις ΗΠΑ την περίοδο 1990-1995 ήταν 1691 συµφωνίες µε συνολική αξία
157 δις δολάρια. Την περίοδο 1996-2001 πραγµατοποιήθηκαν 1746 συµφωνίες µε
755 δις δολάρια. Την δεύτερη αυτή περίοδο ο αριθµός των συµφωνιών είναι
αυξηµένος, καθώς και η αξία των συµφωνιών. Αυτό οφείλεται στις µεγαλύτερες
συµφωνίες που επιτεύχθηκαν, καθώς και στις υψηλές αποτιµήσεις λόγω τις ανόδου
των χρηµατιστηριακών δεικτών στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ο πιο γνωστός, λοιπόν, τρόπος στρατηγικής ανάπτυξης για πολλά χρόνια στις H.Π.Α.
ήταν µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι Ε&Σ πραγµατοποιούνται σε κύµατα,
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καθένα από τα οποία έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μπορούµε να διακρίνουµε έξι
συνολικά κύµατα στις Η.Π.Α.:
1880-1904: µε πολλές επιχειρήσεις που είχαν σαν στόχο τη δηµιουργία
µονοπωλίων
1919-1929: µε εξαγορές συσχετιζόµενων εταιριών
1950-µέσα δεκαετίας 1960: µε µη συσχετιζόµενες επιχειρήσεις που είχαν ως
σκοπό να αντιµετωπίσουν την παγκόσµια αγορά
1983-1989: χαρακτηρίζεται κυρίως από εχθρικές εξαγορές και είναι µία
περίοδος που ονοµάστηκε «περίοδος της µανίας των συγχωνεύσεων»
1993-2000: είναι η περίοδος όπου ο αριθµός των συγχωνεύσεων και των
εξαγορών γνώρισε αλµατώδη αύξηση
2003-2007: µεγαλύτερη περίοδος από πλευράς συναλλαγών και χαρακτηριζόταν
από µεγάλη προσφορά µετρητών.

2.1.5 Λόγοι εξαγορών και συγχωνεύσεων
Οι λόγοι πραγµατοποίησης Ε&Σ είναι πολυάριθµοι. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης
βοηθά τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται σε νέες αγορές και να διαφοροποιούνται.
Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι-κίνητρα πραγµατοποίησης µιας εξαγοράς ή
συγχώνευσης στον τραπεζικό τοµέα.
Οι νέοι οργανισµοί που προκύπτουν αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτηµα και
διεκδικούν καλύτερη θέση στην αγορά. Και αυτό γιατί το επενδυτικό κοινό
θεωρεί δύσκολη την πιθανότητα αποτυχίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της
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τράπεζας (too big to fail hypothesis), εξαιτίας του µεγέθους της και αναπτύσσει
σχέσεις εµπιστοσύνης µε τη συγκεκριµένη εταιρεία. Ακόµη, µπορεί να
προσελκύσει ο νέος οργανισµός ικανότερα στελέχη και να προχωρήσει
ευκολότερα σε πρόσθετες στρατηγικές συµµαχίες.

Οι οικονοµίες κλίµακας (economies of scale) και σκοπού (economies of
scope).Οι οικονοµίες κλίµακας και σκοπού προκύπτουν διότι: α) η αύξηση
κεφαλαίων συνεπάγεται µεγαλύτερα ποσά δανειοδοτήσεων και κερδών, β) η
δηµιουργία νέων

δραστηριοτήτων, καθώς

και η παροχή νέας µορφής

υπηρεσιών και η απόκτηση νέων πελατών µεγεθύνει τον κύκλο εργασιών της
τράπεζας, γ) η απόκτηση ορισµένων υποκαταστηµάτων σε επιθυµητές
τοποθεσίες που υπάρχουν ήδη πλεονεκτεί σε σχέση µε τη δηµιουργία
καινούριων. Οι παραπάνω δραστηριότητες προκαλούν µείωση των γενικών
εξόδων, καθώς και του σταθερού κόστους.

Η κατάργηση ή η χαλάρωση των περιορισµών, (το νοµικό πλαίσιο στο οποίο
υπάγεται η οικονοµία), οι οποίοι αντιτίθενται και θέτουν εκτός νόµου τη
«συνένωση» ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται προκειµένου να µην
σχηµατίζονται µεγάλου µεγέθους εταιρείες, και άρα να αποφεύγονται οι
µονοπωλιακές τάσεις στην αγορά. Για παράδειγµα, τη δεκαετία του ’90 στις
Η.Π.Α. η κατάργηση της νοµολογίας «McFadden Act» που απαγόρευε τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές ανάµεσα σε διαφορετικές πολιτείες των Η.Π.Α.
(interstate banking), ουσιαστικά ήταν η αιτία για την µεγάλη εξάπλωση των
συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Τα κέρδη των τραπεζών αυξάνονται, διότι η αύξηση του µεγέθους τους, µειώνει
τον ανταγωνισµό και προσδίδει µονοπωλιακή δύναµη (market power) στις
τράπεζες που αποµένουν. Εποµένως, οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν
σταθερή ποιότητα, ενώ οι τιµές των επιτοκίων καταθέσεων (deposit rates)
ελαττώνονται και οι τιµές των επιτοκίων δανεισµού (loan rates) αυξάνονται.

Η συνεχώς µεταβαλλόµενη και αναπτυσσόµενη τεχνολογία. Έτσι οι υπηρεσίες
καταθέσεων και αναλήψεων είναι δυνατόν πλέον να παρέχονται µέσω
τηλεφωνικών γραφείων, διαµέσου internet (e-banking), ή µέσω των Α.Τ.Μ.
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Βελτιώνονται ορισµένοι αριθµοδείκτες και επιτυγχάνεται µια πιο επιθυµητή
κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών όπως α) αύξηση των κερδών ανά µετοχή
(Earnings Per Share, EPS) που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για
την αύξηση της τιµής της µετοχής και άρα να προστεθεί αξία στους µετόχους,
β)µείωση του δείκτη Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών της επιχείρησης, και
παριστάνει το “premium”, το οποίο είναι διατεθειµένος ο επενδυτής να
πληρώσει για κάθε χρηµατική µονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Σε
πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, το δυναµικό κίνητρο είναι η
µείωση του δείκτη Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
µειωµένης κερδοφορίας.

Φορολογικοί λόγοι. Οι οποίοι προκύπτουν είτε µέσω της αλλαγής της κλίµακας
φορολόγησης επί των κερδών, είτε µέσω της αύξησης του ορίου των
αποθεµατικών, είτε µέσω ενός συνδυασµού των δύο παραπάνω παραγόντων.

Η µη εναρµόνιση των στόχων της διοίκησης και των µετόχων (agency problem).
Ακόµη και αν οι προβλέψεις για µια εξαγορά δεν είναι ευοίωνες, τελικά αυτή
πραγµατοποιείται, διότι η διοικητική προτίµηση είναι να διευθύνει έναν
µεγαλύτερο σε µέγεθος οργανισµό λόγω κύρους που της προσθέτει και για να
έχει αυξηµένες αµοιβές µέσω µπόνους ,ακόµη και αν έρχεται αυτό σε σύγκρουση
µε τις προτιµήσεις των µετόχων. Οι Σ&Ε µπορεί να λειτουργούν και σαν ασπίδα
από τις διοικήσεις σε περιόδους που υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον τοµέα
αυτό ,για να µην εξαγοραστούν από άλλες και χάσουν τη θέση τους (συνήθως τα
διοικητικά στελέχη των εξαγοραζόµενων εταιρειών αντικαθίστανται από αυτά
της εταιρείας που κάνει την εξαγορά).

Μία ακόµα αιτία που οδηγεί τις τράπεζες σε συγχωνεύσεις, είναι η µη
ικανοποιητική απόδοση της διοίκησης ορισµένων οργανισµών και οι δυσκολίες
που παρουσιάζονται στην ανεύρεση αποδοτικότερης λύσης. Το πρόβληµα αυτό
ωθεί τους οργανισµούς αυτούς στην επίλυσή του µέσω της παραπάνω
πολιτικής.
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Τάσεις µίµησης από τα στελέχη που λαµβάνουν αποφάσεις, καθώς η παραπάνω
πολιτική βοηθά στην επίλυση των προβληµάτων των οργανισµών, επειδή είναι
πολύ διαδεδοµένη και εφαρµόζεται και από τις ανταγωνιστικές εταιρείες, χωρίς
προηγουµένως την ενδελεχή εξέταση των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν
στην εν λόγω τράπεζα.

Η κόπωση των ιδιοκτητών σε τράπεζες κυρίως µικρού µεγέθους, που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες (financial distress) και προτιµούν τη µεταπώληση,
έτσι ώστε να αποσυρθούν.

Το γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 οι τράπεζες είχαν να
ανταγωνιστούν και εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (εκτός τραπεζικού
συστήµατος), ιδίως για δανεισµό µεγάλων εταιρειών, καθώς επίσης και το ότι το
τραπεζικό σύστηµα εισέρχονταν στη φάση της ωριµότητας. Υπήρξε δηλαδή,
ανάγκη επανατοποθέτησης και στρατηγικών πρωτοβουλιών από µέρους των
τραπεζών.

Υπέρβαση εµποδίων εισόδου: µια εξαγορά ή συγχώνευση µε µια υφιστάµενη
στον κλάδο επιχείρηση θα παράσχει γνώση της αγοράς και των προτιµήσεων των
εγχώριων καταναλωτών αλλά και µία ήδη εξασφαλισµένη καταναλωτική πίστη
στο όνοµα της επιχείρησης – στόχου (brand loyalty).

2.1.6. Αντικίνητρα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
Πέρα από τα µεγάλα κίνητρα που εµφανίζονται κατά καιρούς, θα πρέπει να
αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των Εξαγορών και
Συγχωνεύσεων. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που δηµιουργούν αποτυχίες, καθώς και
αντικίνητρα είναι οι παρακάτω:

Ρόλος των στελεχών: πολλές φορές υπάρχουν προσωπικοί λόγοι των
διευθυντικών στελεχών για µία εξαγορά και επίσης και λόγοι προώθησης ιδίων
συµφερόντων. Τα άτοµα που επιχειρούν την ενοποίηση µεταξύ των δύο εταιριών
δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να µην εργάζονται
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πάντα συλλογικά για την πραγµατοποίηση της εξαγοράς ή συγχώνευσης. Επίσης,
µπορεί να αφήνουν σηµαντικά θέµατα προς εξέταση σε µεταγενέστερο χρόνο,
που όµως να είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την ολοκλήρωση της συµφωνίας.

Σε πολλές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει παρατηρηθεί έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού και ορθής επενδυτικής λογικής, και αυτό γιατί δεν
υπάρχει σωστή οργάνωση µεταξύ των αναλυτών .

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες: σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπερβολικές
προσδοκίες δηµιουργούν λανθασµένη εικόνα στην αγορά σχετικά µε τις
ικανότητες του νέας εταιρίας και τελικά οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των
αρχικών

δεσµεύσεων. Η προσδοκία για αύξηση των εσόδων από την

πραγµατοποίηση της συµφωνίας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στον
υπολογισµό, εποµένως συχνά γίνονται λάθος εκτιµήσεις και η συγχώνευση ή
εξαγορά οδηγείται σε αδιέξοδο.

Υπερβολικό κόστος εξαγοράς: συνηθισµένο φαινόµενο αποτελεί η “σύγκρουση”
µεταξύ των µεθόδων αποτίµησης µιας εξαγοράς και συγχώνευσης. Πολλοί
αναλυτές υποστηρίζουν ως καλύτερη µέθοδο τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσης
Αξίας (Net Present Value). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, οι οποίες στηρίζονται είτε στην Eσωτερική Αξία
(Book Value), είτε στη Χρηµατιστηριακή Αξία - Τρέχουσα Αξία (Market
Capitalization).

Σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα παρατηρούνται συγκρουόµενες επιχειρηµατικές
κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιηµένη επιχείρηση, πλέον, να
αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήµατα που θεωρητικά διαθέτει.

Αποτυχία γρήγορης συνένωσης κατά τη διάρκεια της εξαγοράς και
συγχώνευσης, µε αποτέλεσµα η καθυστέρηση που επέρχεται να αναστέλλει τα
αρχικά σχέδια συγχώνευσης.

Συγκρουόµενα συµφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισµός.
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Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσµικό πλαίσιο που
ρυθµίζεται από τις κυβερνητικές παρεµβάσεις, όπως και οι παράγοντες που
αφορούν µεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν µπορεί να ελέγξει.

Η οικονοµική συγκυρία που επικρατεί. Μία εξαγορά και συγχώνευση µπορεί να
µην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει µπορεί να µην επιτύχει τους στόχους της, ως
αποτέλεσµα αποκλειστικά εξωγενών οικονοµικών παραγόντων και των µακροοικονοµικών συνθηκών.

Υπερβολικό χρέος: Όταν µία επιχείρηση αποφασίζει να προβεί στην εξαγορά ή
συγχώνευση µιας άλλης λόγω των προσδοκιών που µπορεί να έχει από τη
µελλοντική αυτή συµφωνία, µπορεί να προβεί σε δανεισµό αναζητώντας
διάφορους τρόπους χρηµατοδότησης και τελικά να µην έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.

2.2. Μελέτες
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε κάποια άρθρα τα οποία εξέτασαν τις µετοχικές
αποδόσεις της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόµενης τράπεζας, καθώς και τους
παράγοντες από τους οποίους αυτές επηρεάζονται.

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι από τις εξαγορές πιθανόν να µην προκύπτουν
κέρδη για τους µετόχους της εξαγοράζουσας τράπεζας. Ωστόσο, το παράδοξο είναι
ότι ο ρυθµός των εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο αυξάνεται συνεχώς. Σηµαντικό
ρόλο, λοιπόν, για την πραγµατοποίηση µιας συγχώνευσης ή εξαγοράς παίζουν πάντα
οι διοικήσεις των τραπεζών Για αυτό το λόγο οι Houston, James and Ryngaert (2001)
εξέτασαν µόνο µεγάλες συµφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων τραπεζών.
Συγκεκριµένα µελέτησαν 64 συµφωνίες στις ΗΠΑ µε ύψος συµφωνίας τουλάχιστον
400 εκατοµµυρίων δολαρίων την περίοδο 1985-1996. Σε 41 από αυτές τις συµφωνίες
εξέτασαν τις προβλέψεις της ∆ιοίκησης για µείωση του κόστους και αύξησης των
εσόδων, και το κατά πόσο αυτές επηρέασαν τις τιµές των µετοχών τόσο της
εξαγοράζουσας τράπεζας όσο και της τράπεζας στόχου. Επιπλέον εξέτασαν τις
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εκτιµήσεις των αναλυτών και κατά πόσο αυτές βγήκαν αληθινές. Τα συµπεράσµατά
τους ήταν τα ακόλουθα:
Όταν ανακοινώνεται µία συµφωνία, η τιµή της µετοχής της εξαγοράζουσας
τράπεζα παρουσιάζει πτώση, ενώ αυτή της τράπεζας στόχου άνοδο. Τη δεκαετία
του 1990 παρατηρείται όµως οι ασυνήθιστες αποδόσεις των µετοχών και των
δύο µερών της συµφωνίας να είναι υψηλότερες συγκριτικά µε τη δεκαετία του
1980. Μάλιστα βρέθηκε ότι τη δεκαετία του 1990 η συνολική ασυνήθιστη
απόδοση της συνδυασµένης αξίας των δύο τραπεζών παρουσίαζε µέση αύξηση
1,85%, στατιστικά σηµαντική.
Οι συµφωνίες της δεκαετίας του 1990 είναι συχνότερα συµφωνίες εντός της
ίδιας αγοράς.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ∆ιοικήσεις των τραπεζών αναφέρονται
σε µείωση εξόδων, ενώ µόνο το 7% των συνολικών αναµενόµενων κερδών µίας
συµφωνίας προκύπτουν από αύξηση των εσόδων. Μάλιστα, στις περισσότερες
συµφωνίες δε γίνεται καµία µνεία σε αύξηση εσόδων.
Οι προβλέψεις της ∆ιοίκησης για τα αναµενόµενα κέρδη από τη συµφωνία
εξηγούν το 60% της µεταβλητότητας και των δύο µετοχών, γεγονός που
υποδεικνύει ότι η αγορά εκλαµβάνει αυτές της προβλέψεις ως αξιόπιστες. Αυτό
δικαιολογείται από τα ευρήµατα της µελέτης, καθώς βρέθηκε ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται. Πρέπει όµως
να παρατηρήσουµε δύο στοιχεία: Οι ∆ιοικήσεις έχουν την τάση να υπερτονίζουν
την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη µείωση των εξόδων, χωρίς όµως
αναφέρονται σε ενδεχόµενες απώλειες εσόδων ως αποτέλεσµα αυτών των
περικοπών. Συνέπεια αυτού, οι µεταβολές στις τιµές των µετοχών µετά την
ανακοίνωση της συµφωνίας είναι µικρότερες από την παρούσα αξία των
οικονοµικών προβλέψεων της ∆ιοίκησης.
Οι αναλυτές µετοχών κρίνουν τις προβλέψεις των ∆ιοικήσεων για µειώσεις των
εξόδων ως λογικές, συντηρητικές ή αισιόδοξες, ανάλογα µε την περίπτωση. Εκεί
που συνήθως διαφωνούν είναι στις προβλέψεις για αυξήσεις εσόδων από
ορισµένες δραστηριότητες και για το κατά πόσο αυτές οι περικοπές εξόδων δε θα
επηρεάσουν την πορεία των εσόδων.
Μία τράπεζα που προχώρησε πρόσφατα σε µία άλλη εξαγορά είναι λιγότερο
πιθανό να εξαγοραστεί στο µέλλον, οπότε δεν υπάρχει κερδοσκοπία πάνω στην
τιµή της.
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Ένα ακόµα άρθρο που καταλήγει σε θετικές ασυνήθιστες αποδόσεις και για την
εξαγοράζουσα τράπεζα είναι αυτό του Zhang. Αυτός χρησιµοποιεί ένα δείγµα από
107 συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ την περίοδο 1980-1990 και καταλήγει
στα εξής συµπεράσµατα:
Τόσο η εξαγοράζουσα όσο και η εξαγοραζόµενη παρουσιάζουν θετικές
αποδόσεις. Πάντως οι αποδόσεις είναι µεγαλύτερες για την τράπεζα που γίνεται
στόχος εξαγοράς,ενώ για την εξαγοράζουσα είναι οριακά θετικές κοντά στο
µηδέν.
Όσο πιο µικρό είναι το µέγεθος της τράπεζας που γίνεται στόχος εξαγοράς σε
σχέση µε το µέγεθος της εξαγοράζουσας τράπεζας, τόσο πιο σηµαντικές είναι οι
θετικές υπεραποδόσεις.
Όταν η γεωγραφική διασπορά είναι µικρή, τόσο πιο σηµαντικές είναι οι θετικές
υπεραποδόσεις.

Επίσης ο ίδιος, προχωρώντας την έρευνα του µαζί µε τον Fraser. Το 2009 µελέτησαν
83 τράπεζες των ΗΠΑ που εξαγοράστηκαν από τράπεζες εκτός συνόρων για την
περίοδο από 1980-2001 και µελέτησαν τη λειτουργική απόδοση των τραπεζών πριν
και µετά την συγχώνευση κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών.
Ουσιαστικά µελέτησαν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Συνολικά
παρατήρησαν βελτίωση στους δείκτες των εξαγοραζόµενων τραπεζών, χωρίς ωστόσο
να αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος κάτι το οποίο αποτελεί δίνει και µία εξήγηση για
τη συµπεριφορά των εξαγοραζουσών εταιριών, που αν και δεν παρουσιάζουν
σηµαντικά κέρδη συνεχίζουν να πραγµατοποιούν εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Ένα ακόµη άρθρο είναι των Cornett, Gayane, Palia and Tehranian, (2003), οι οποίοι
χρησιµοποίησαν σαν βάση τη γεωγραφική διασπορά και τη διασπορά των
δραστηριοτήτων για τη µελέτη 423 ανακοινώσεων ενοποιήσεων από 177
εξαγοράζουσες τράπεζες για την περίοδο 1988 έως 1995. Κατέληξαν λοιπόν ,ότι οι
ενοποιήσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τραπεζών στην ίδια πολιτεία αφορούν
συνήθως τράπεζες που έχουν παραπλήσιες δραστηριότητες, ενώ δεν ισχύει το ίδιο και
για τις διαπολιτειακές συµφωνίες όπου παρατηρούνται και ανόµοιες δραστηριότητες.
Την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συµφωνίας, οι εξαγοράζουσες τράπεζες έχουν
κατά µέσο όρο µικρή αρνητική απόδοση στην τιµή των µετοχών τους, η οποία είναι
όµως στατιστικά σηµαντική στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρατηρήθηκε, επίσης,
24

ότι όταν η εξαγορά χρηµατοδοτείται µε µετρητά η απόδοση είναι υψηλότερη. Οι
συµφωνίες που αυξάνουν τη γεωγραφική διασπορά και τη διασπορά στις
δραστηριότητες έχουν στατιστικά σηµαντικά µικρότερη ή και αρνητική ασυνήθιστη
απόδοση στη µετοχή τους. Αυτό µπορεί τουλάχιστον µερικώς να εξηγηθεί από το
συµπέρασµα ότι οι µηχανισµοί της εταιρικής διακυβέρνησης είναι λιγότερο
αποτελεσµατικοί σε συµφωνίες που αυξάνουν τη διασπορά. Όσο µεγαλύτερη
συµµετοχή έχουν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο
δυναµικό της τράπεζας στη πραγµατοποίηση της συµφωνίας, τόσο µεγαλύτερη και η
θετική απόδοση που παρατηρείται.

Επίσης το 2006 σε συνέχεια της έρευνας του ο Cornett, µαζί µε τον Μcnutt και τον
Tehranian εξέτασαν τη λειτουργική απόδοση των συγχωνευµένων τραπεζών και
βρήκαν ότι οι µεγαλύτερες ενοποιήσεις προσθέτουν µεγαλύτερη αξία από ότι οι
µικρές και επίσης εστίασαν στο γεγονός της γεωγραφικής διασποράς. Όσο µικρότερη
είναι τόσο µεγαλύτερα τα κέρδη που προκύπτουν από το γεγονός της συγχώνευσης.
Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας είναι η προσπάθεια για τη µείωση του κόστους
ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Τα δεδοµένα που
χρησιµοποίησαν ήταν για διάστηµα από το 1990 έως το 2000 και αφορούσαν 134
ενοποιήσεις τραπεζών. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων τους βασίστηκαν σε
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

2.2.1.Αποτελέσµατα ερευνών µόνο για εξαγοράζουσες τράπεζες
Ο Lobue (1981) µελέτησε 37 εταιρίες που ήταν εισηγµένες στον NYSE ή OTC. Από
το δείγµα αυτό η έξι εταιρίες δεν ανήκαν στον τραπεζικό κλάδο. Στην έρευνα αυτή το
δείγµα δεν περιλάµβανε συγχωνεύσεις, αλλά µόνο εξαγορές. Και σε αυτή την
περίπτωση χρησιµοποιήθηκε event study methodology για να εξεταστεί αν υπάρχουν
υπεραποδόσεις στις εξαγοράζουσες εταιρίες 24 µήνες πριν την εξαγορά και 18 µήνες
µετά από αυτή. Τα αποτελέσµατα εδώ διαφέρουν από άλλες έρευνες, καθώς
παρατηρήθηκε ότι οι εξαγοράζουσες τράπεζες παρουσιάζουν κατά µέσο όρο θετικές
υπεραποδόσεις. Οι Desai και Stover (1985) µελέτησαν 18 εξαγοράζουσες εταιρίες
για το διάστηµα από 1976 έως 1982. Παρατήρησαν, έχοντας ως εξεταζόµενη περίοδο
δύο ηµέρες πριν την ανακοίνωση και µια µέρα µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς,
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ότι υπάρχουν θετικές υπεραποδόσεις την ηµέρα µετά την ανακοίνωση. Επιπρόσθετα,
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η απόδοση των εξαγοραζουσών εταιριών δεν
επηρεάζεται από το µέγεθος της τράπεζας που γίνεται στόχος εξαγοράς. Οι Pettaway
και Trifts (1985) εξέτασαν 11 περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών από το 1972
έως το 1981 χρησιµοποιώντας και αυτοί event study methodology. H εξεταζόµενη
περίοδος για την ύπαρξη ασυνήθιστων αποδόσεων για αυτούς ήταν 10 ηµέρες πριν
την ανακοίνωση και 50 ηµέρες µετά. Οι εξαγοράζουσες εταιρίες και σε αυτή την
έρευνα παρουσίασαν, 10 ηµέρες πριν το γεγονός και 3 ηµέρες µετά, θετικές
υπεραποδόσεις. Oι James και Wier για την δεκαετία από το 1973 έως 1983
µελέτησαν 79 συγχωνεύσεις και εξαγορές και τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι οι
τράπεζες που κάνουν την πρόταση εξαγοράς εµφανίζουν τελικά θετικές αποδόσεις
µια µέρα πριν την ανακοίνωση, αλλά και την ηµέρα της ανακοίνωσης. ∆ιαφορετικά
ευρήµατα εµφανίζονται στο άρθρο των Bertin, Ghazanfari και Torabzadeh (1989),
αφού γενικά δεν παρατηρούνται υπεραποδόσεις πριν ή µετά την ανακοίνωση σε
δείγµα 33 τραπεζικών ενοποιήσεων. Οι Wall και Gup (1989) έχοντας ως εξεταζόµενη
περίοδο 2 εβδοµάδες πριν και 4 εβδοµάδες µετά την ανακοίνωση της συµφωνίας
παρατήρηρσαν αρνητικές αθροιστικές υπεραποδόσεις για τις εξαγοράζουσες
τράπεζες.

2.2.2. Αποτελέσµατα ερευνών για εξαγοράζουσες και εξαγοραζόµενες τράπεζες
Οι De και Duplican (1987) εξέτασαν όχι µόνο εξαγοράζουσες εταιρίες, αλλά και
εξεγοραζόµενες για την περίοδο από το 1982 µέχρι το 1985. Το δείγµα που
χρησιµοποίησαν αποτελούταν από 22 εταιρίες στόχους και 24 εξαγοράζουσες.
Ωστόσο για ένα διάστηµα 30 ηµερών πριν και µετά την ανακοίνωση του γεγονότος,
καµία από τις δύο κατηγορίες δεν εµφάνισε σηµαντικές ασυνήθιστες αποδόσεις. Για
την ίδια χρονική περίοδο οι Trifts και Scanlon ερεύνησαν 17 εξαγοραζόµενες και 14
εξαγοράζουσες τράπεζες. Ωστόσο, διαφοροποιήθηκαν ως προς την περίοδο για την
ύπαρξη υπεραποδόσεων (20 εβοµάδες µετά και 40 εβδοµάδες πριν το γεγονός). Τα
συµπεράσµατα τους συµβαδίζουν µε αρκετές έρευνες καθώς οι εταιρίες-στόχοι
εµφανίζουν θετικές υπεραποδόσεις και οι εταιρίες που κάνουν την πρόταση εξαγοράς
αρνητικές. Οι Hawawini και Swary (1990) κατέληξαν στα ίδια ευρήµατα, αλλά είχαν
µικρότερη εξεταζόµενη περίοδο (5 εβδοµάδες πριν και µετά την ανακοίνωση), καθώς
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και στο ότι οι διαπολιτειακές συγχωνεύσεις/εξαγορές έχουν περισσότερη θετική
επίδραση από τις διακρατικές. Όµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και στην έρευνα
των Baradwaj, Fraser και Furtado, οι οποίοι χρησιµοποίησαν σαν δείγµα 23 εχθρικές
και 30 µη εχθρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές παρατηρώντας την ύπαρξη
υπεραποδόσεων για διάστηµα 5 ηµέρες πριν και 5 ηµέρες µετά την ανακοίνωση.
Επίσης, και οι Hannan και Wolken (1989) κατέληξαν στα ίδια ευρύµατα εξετάζοντας
69 εταιρίες-στόχους και 43 εξαγοράζουσες, έχοντας ως εξεταζόµενη περίοδο 15
ηµέρες πριν και µετά το γεγονός. Ωστόσο, αξιοσηµείωτο είναι να αναφερθεί πως οι
αποδόσεις δεν επηρεάζονται από το µέγεθος των οργανισµών που συµµετέχουν στη
συµφωνία. Ο Neely (1987) για το διάστηµα 1979-1985 µελέτησε 26 ανακοινώσεις για
τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στο NYSE,AMEX και OTC. Η ανάλυση του
αφορούσε την ύπαρξη υπεραποδόσεων 10 εβδοµάδες πριν και 30 εβδοµάδες µετά την
σύναψη της συµφωνίας. Οι τράπεζες που αποτελούσαν στόχο εξαγοράς/συγχώνευσης
εµφάνισαν θετικές ασυνήθιστες αποδόσεις, ενώ οι εξαγοράζουσες τράπεζες γενικά
δεν είχαν ιδιαίτερες αποκλίσεις και κινούνταν σε σταθερά επίπεδα. Σε παρόµοιο
επίπεδο κινούνται και τα συµπεράσµατα των de Cossio, Trifts και Scanlon (1988)
έχοντας όµως σαν δείγµα 41 διαπολιτειακές και 21 διασυνοριακές συγχωνεύσεις και
εξαγορές. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι όσο πιο µεγάλη είναι η εταιρία που γίνεται
στόχος ενοποίησης τόσο µεγαλύτερα είναι και τα κέρδη που ανακύπτουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Θεσµικό Πλαίσιο
3.1 Η ανάγκη για την εποπτεία των τραπεζών
Η κρίση των στεγαστικών δανείων, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και περιορίστηκε
αρχικά στις τράπεζες οι οποίες είχαν επενδύσει σε προϊόντα τιτλοποίησης των
δανείων αυτών. Καθώς η κρίση εξελισσόταν, η πρακτική της επαναλαµβανόµενης
τιτλοποίησης (resecuritisation) καθώς και η πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια των
προϊόντων είχαν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εντοπισµού του κινδύνου και τη
µείωση της εµπιστοσύνης στη φερεγγυότητα των τραπεζών. Οι τράπεζες έγιναν
ιδιαίτερα επιφυλακτικές και δανείζονταν µεταξύ τους για µικρά χρονικά διαστήµατα.
Ιδιαίτερες επιπτώσεις είχαν οι τράπεζες µε µικρή καταθετική βάση και κύρια πηγή
χρηµατοδότησης τη διατραπεζική αγορά. Η κρίση λοιπόν µεταφέρθηκε σε ολόκληρο
το τραπεζικό σύστηµα και δεν άργησε να επηρεάσει τον πραγµατικό τοµέα της
οικονοµίας.
Λόγω της σοβαρότητας της παγκόσµιας κρίσης όπως εξελίχθηκε, η διεθνής
κοινότητα, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, φορείς εποπτείας και διεθνείς
οικονοµικοί οργανισµοί, προχώρησαν σε συντονισµένες και τολµηρές παρεµβάσεις
για να διατηρήσουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε διεθνές επίπεδο.

Όταν µιλάµε για χρηµατοπιστωτική σταθερότητα εννοούµε την κατάσταση στην
οποία το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει ισχυρές αντοχές και επαρκείς αντιστάσεις
σε

απροσδόκητους

κραδασµούς,

ώστε

να

ελαχιστοποιείται

η

πιθανότητα

αποδιοργάνωσης του σε βαθµό που να διακύβευε την αποτελεσµατική κατανοµή των
πόρων και την διοχέτευση των διαθέσιµων αποταµιεύσεων προς τις κοινωνικά
επωφελέστερες χρήσεις και δραστηριότητες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος,
συµβάλλοντας στην οικονοµική και κοινωνική ευηµερία.

Η διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος για την αποτροπή της
επέλευσης των αρνητικών αντιδράσεων µεταξύ τραπεζών, καθιστά αναγκαία την
υιοθέτηση διαφόρων

προληπτικών

µέτρων,

καθώς

και

παρεµβατικών

και

προστατευτικών πολιτικών. Το σύνολο αυτών των µέσων υλοποίησης του αιτήµατος
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για διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος αποτελεί το
καλούµενο «δίχτυ ασφάλειας» του τραπεζικού συστήµατος (“bank safety net”).

3.2. Τα κείµενα της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών

3.2.1. Βασιλεία I
Το κείµενο της Βασιλείας Ι προέκυψε µετά από γύρο συζητήσεων µε κεντρικούς
τραπεζίτες από όλο τον κόσµο, και το 1988, η Επιτροπή της Βασιλείας (BCBS) στη
Βασιλεία, στην Ελβετία, δηµοσίευσε µια σειρά από ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις που πρέπει να έχουν οι τράπεζες. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως το
σύµφωνο του 1988 της Βασιλείας, και είχε επιβληθεί από νόµο της Οµάδας των
∆έκα(G-10) το 1992, χωρών που συµµετείχαν στην Γενική Συµφωνία ∆ανεισµού
(General Arrangements to Borrow-GAP). Το κείµενο της Βασιλεία Ι είναι πλέον
ξεπερασµένο, διότι το χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί, καθώς
και η χρηµατοπιστωτική καινοτοµία και η διαχείριση του κινδύνου έχουν
αναπτυχθεί.

3.2.2. Βασιλεία II
Η Βασιλεία ΙΙ είναι η δεύτερη από τις συµφωνίες της Βασιλείας και αναφέρεται σε
νόµους και κανονισµούς που πρέπει να διέπουν τις τράπεζες και οι οποίοι εκδίδονται
από την επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία. Ο σκοπός της
Βασιλείας ΙΙ, που αρχικά δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2004, είναι να δηµιουργηθεί
ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο οι ρυθµιστικές αρχές τραπεζικής µπορούν να
χρησιµοποιήσουν κατά τη δηµιουργία κανονισµών σχετικά µε το πόσο οι τράπεζες
χρειάζονται ορισµένο ύψος κεφαλαίων για την προστασία από τους τύπους των
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες.
Οι υπέρµαχοι της Βασιλείας ΙΙ, πιστεύουν ότι ένα τέτοιο διεθνές πρότυπο µπορεί να
βοηθήσει στην προστασία του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, από τα είδη
των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν Στη θεωρία, προσπάθησαν να το
πετύχουν αυτό µε τη δηµιουργία συγκεκριµένων απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου
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και κεφαλαίων µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι µια τράπεζα τηρεί

αποθεµατικά

κεφάλαια ανάλογα µε τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται µέσω του δανεισµού της και
των πρακτικών που ακολουθεί στις επενδύσεις. Σε γενικές γραµµές, οι κανόνες αυτοί
σηµαίνουν ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένη η τράπεζα,
συνεπάγεται και µεγαλύτερο

ποσό

κεφαλαίου

που πρέπει να διαθέτει για τη

διασφάλιση της φερεγγυότητας της και γενικά για τη συνολική οικονοµική
σταθερότητα.

Η τελική έκδοση της Βασιλείας ΙΙ έχει ως στόχο την:
Εξασφάλιση ότι η διάθεση κεφαλαίων είναι πιο ευαίσθητη στους κινδύνους
Βελτίωση στις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης οι οποίες θα επιτρέπουν στους
συµµετέχοντες στην αγορά να εκτιµήσουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων
του τραπεζικού ιδρύµατος
∆ιασφάλιση ότι ο πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος της αγοράς είναι
επαρκώς ποσοτικά προσδιορισµένοι µε βάση στοιχεία που προέρχονται από
ακριβείς τεχνικές αναλύσεις.
.
Η Βασιλεία ΙΙ χρησιµοποιεί τρεις βασικούς πυλώνες:
- Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (για την αντιµετώπιση του κινδύνου)
- Εποπτικός έλεγχος
- Πειθαρχία της αγοράς

Ο πρώτος πυλώνας καθορίζει ποια πρέπει να είναι η συντήρηση των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων που υπολογίζονται για τρία βασικά συστατικά του κινδύνου που
αντιµετωπίζει µια τράπεζα: πιστωτικός κίνδυνος, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος
της αγοράς. Άλλοι κίνδυνοι δεν θεωρούνται πλήρως τόσο βασικοί για να αναλυθούν
ποσοτικά σε αυτό το στάδιο.

Ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να υπολογιστεί µε τρεις διαφορετικούς τρόπους :
- Τυποποιηµένη προσέγγιση
- Ιnternal Ratings Based (IRB)
- Advanced IRB
Η τυποποιηµένη προσέγγιση θέτει συγκεκριµένους συντελεστές στάθµισης κινδύνου
για ορισµένους τύπους του πιστωτικού κινδύνου. Τα πρότυπα ρίσκου για τις
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διάφορες κατηγορίες που χρησιµοποιούνταν στο πλαίσιο της Βασιλείας Ι ήταν 0%
για τα κρατικά οµόλογα, 20% για τα ανοίγµατα σε τράπεζες του ΟΟΣΑ, το 50% για
την ενυπόθηκης στεγαστική πίστη και συντελεστής στάθµισης 100% σε
καταναλωτικά δάνεια και ακάλυπτα εµπορικά δάνεια. Η Βασιλεία ΙΙ εισήγαγε µια
νέα στάθµιση 150% για τους οφειλέτες µε χαµηλότερη πιστοληπτική φερεγγυότητα.
Το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο παρέµεινε στο 8% των σταθµισµένων στοιχείων
του ενεργητικού.

Για τον λειτουργικό κίνδυνο υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις :
- Μέθοδος του βασικού δείκτη (Basic Indicator Approach-BIA)
- Τυποποιηµένη προσέγγιση
- Εσωτερική προσέγγιση µέτρησης (µια προηγµένη µορφή της οποίας είναι η
εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης (Advanced Measurement Approach-AMA)

Για τον κίνδυνο αγοράς η προτιµώµενη προσέγγιση είναι VaR (value at risk).

Ο δεύτερος πυλώνας ασχολείται µε τα κανονιστικά θέµατα που αναφέρονται στην
κεφαλαιακή επάρκεια και καθιερώνει συγκεκριµένα πλαίσια και για την
αντιµετώπιση όλων των άλλων κινδύνων που µία τράπεζα µπορεί να αντιµετωπίσει,
όπως τον συστηµικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον στρατηγικό κίνδυνο
,διάφορους νοµικούς κινδύνους. Ο ΙCCAP ( Internal Capital Adequacy Assessment
Process), είναι αποτέλεσµα του πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας ΙΙ.

Ο

τρίτος πυλώνας

έχει ως στόχο να συµπληρώσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές

απαιτήσεις και την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης, µε την ανάπτυξη ενός
συνόλου

γνωστοποιήσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στους συµµετέχοντες στην

αγορά να αξιολογήσουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµάτων.

Η αγορά είναι περισσότερο πειθαρχηµένη και υπάρχει καλύτερη

ανταλλαγή

πληροφοριών η οποία διευκολύνει την αξιολόγηση της τράπεζας µεταξύ όχι µόνο
των επενδυτών, αλλά και των αναλυτών και των πελατών. Ο στόχος του άξονα τρία
είναι να καταστεί δυνατή η πειθαρχία της αγοράς και για

να επιτευχθεί αυτό

απαιτείται από τα ιδρύµατα να αποκαλύψουν λεπτοµέρειες σχετικά µε το πεδίο
εφαρµογής, το κεφάλαιο, τον κίνδυνο στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που
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πραγµατοποιούν, τις διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου και την κεφαλαιακή
επάρκεια του ιδρύµατος.

Όταν οι συµµετέχοντες στην αγορά έχουν επαρκή κατανόηση των δραστηριοτήτων
µιας τράπεζας

είναι σε καλύτερη θέση να διακρίνουν µεταξύ των τραπεζικών

ιδρυµάτων, εκείνο που µπορεί να τους παρέχει την µεγαλύτερη ασφάλεια στις
συναλλαγές τους και έτσι αποτελούν και ένα µοχλό για τον περιορισµό των
αυθαιρεσιών.

3.2.3.Βασιλεία ΙΙΙ
Το κείµενο της Βασιλεία ΙΙΙ θα απαιτήσει από τις τράπεζες να κατέχουν το 4,5% του
κοινού µετοχικού κεφαλαίου (από 2% που ήταν στη Βασιλεία ΙΙ) και 6% του Tier I
κεφάλαιου (αύξηση από 4% που ίσχυε στη Βασιλεία ΙΙ) των σταθµισµένων
στοιχείων του ενεργητικού (RWA). Η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει επίσης πρόσθετες
κεφαλαιακές εφεδρείες, (i) ένα υποχρεωτικό ποσό ασφαλείας του κεφαλαίου της
κατά 2,5% και (ii) πρόσθετο ποσό ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στις εθνικές
ρυθµιστικές αρχές να απαιτούν

και ένα άλλο 2,5% του κεφαλαίου κατά τις

περιόδους υψηλής πιστωτικής επέκτασης.

Το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει της συγχωνεύσεις και εξαγορές στις Ηνωµένες
πολιτείες της Αµερικής βασίζεται σε ένα συνδυασµό νόµων από διάφορους φορείς
που ασχολούνται µε τα νοµικά θέµατα των εταιριών και µε τους τρόπους που πρέπει
να ασκούν την οικονοµική τους δραστηριότητα στις πολιτείες. Από τους πλέον
σηµαντικούς είναι το Μodel Business Corporation Act και το Securities Exchange
Commision.

3.3. Model Business Corporation Act
To Model Business Corporation Act ιδρύθηκε το 1950 στην Αµερική και είναι ένα
σύνολο νόµων που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή σχετικά µε τους εταιρικούς
νόµους (Committee on Corporate Laws) του τµήµατος Εµπορικού ∆ικαίου του
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Αµερικανικού δικηγορικού Συλλόγου (American Bar Association) και ακολουθείται
από εικοσιτέσσερις πολιτείες της Αµερικής.
Το Model Business Corporation Act, όπως αναφέρθηκε, είναι η βάση για τα θεσµικά
πλαίσια που εφαρµόζονται στις εταιρίες και ακολουθείται από αρκετές πολιτείες της
Αµερικής. Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και η Delaware (µία πολιτεία ιδιαίτερα
«ελκυστική» για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων λόγω των διατάξεων της
αυτόνοµης νοµοθεσίας που εφαρµόζει) δεν ακολουθούν το MBCA.

To MBCA περιλαµβάνει πολλά σηµαντικά νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
δηµιουργία και τη διαχείριση των εταιριών στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Θεωρείται ότι υποστηρίζει τη δύναµη που έχει η διοίκηση της εταιρίας «σε βάρος»
των µετόχων και των πιστωτών. Ανάµεσα στις διατάξεις του MBCA είναι ότι οι
εταιρίες έχουν τη δικαιοδοσία να ορίζουν νόµιµους αντιπροσώπους που θα ενεργούν
αντί για αυτές σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων µε τους πιστωτές και άλλα τρίτα
πρόσωπα.

Πολλές φορές οι εταιρίες δραστηριοποιούνται σε πολιτείες όπου η φορολογική
νοµοθεσία είναι πιο ελαστική, καθώς και τα καταστατικά σύστασης των εταιριών
είναι λιγότερα δαπανηρά και στη συνέχεια αποφασίζουν την επέκταση τους σε άλλα
κράτη. Ο νόµος ορίζει ότι η εταιρία αρχίζει να υφίσταται από τη στιγµή που θα
εκδοθεί από τους δηµόσιους λειτουργούς το πιστοποιητικό ενσωµάτωσης της
εταιρίας.

Αρκετές σηµαντικές πτυχές του MBCA ορίζουν το διοικητικό συµβούλιο που πρέπει
να έχει µια εταιρία καθώς και τις αρµοδιότητες αυτού προς τους µετόχους και τα
εταιρικά στελέχη. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο που θα είναι υπεύθυνο για την
εταιρία στην αρχή της ίδρυσης της και ο αριθµός των µελών που πρέπει να έχει
ορίζεται από το Model Business Corporation Act, µέχρι τη διεξαγωγή της πρώτης
συνέλευσης των µετόχων όπου θα εκλέξει εκ νέου νέο διοικητικό συµβούλιο.
Επίσης, ορίζονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία για την
ενσωµάτωση της, το καταστατικό που πρέπει να έχει και οι εσωτερικοί κανονισµοί
της. Περιγράφονται ακόµη τα προβλήµατα σύγκρουσης συµφερόντων που
ανακύπτουν όταν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ διοίκησης και µετόχων, καθώς και
τα δικαιώµατα των µετόχων και οι αποζηµιώσεις των πιστωτών.
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Συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις που απαιτεί το ΜΒCA για τις συγχωνεύσεις ορίζουν τα
εξής:

- Το σχέδιο για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης πρέπει να περιλαµβάνει:

Το όνοµα για κάθε εγχώρια επιχείρηση που θα συγχωνευτεί καθώς και το
όνοµα της νέας εταιρίας που θα προκύψει
Τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγχώνευσης
Τον τρόπο και τη βάση της µετατροπής των µετοχών για κάθε εγχώρια εταιρία
που θα συγχωνευτεί, καθώς και τα συµφέροντα που αποκοµίζει η κάθε εταιρία
από το γεγονός αυτό πάνω σε µετοχές ή άλλους χρηµατοοικονοµικούς τίτλους.
Ακόµη ορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιριών, το δικαίωµα να αποκτούν
µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και ο συνδυασµός όλων των
παραπάνω.
Τα άρθρα του καταστατικού για την εταιρία που θα δηµιουργηθεί ή αν τελικά
δεν προχωρήσει η συγχώνευση τις αλλαγές που θα προκύψουν για την
επιχείρηση που θα επιβιώσει.
Οποιεσδήποτε διατάξεις απαιτούνται από τη νοµοθεσία σχετικά µε την
οργάνωση που πρέπει να έχουν τα δύο συγχωνευόµενα µέρη και πριν αλλά και
µετά τη συγχώνευση
Όρους του σχεδίου που µπορεί να βασίζονται σε πραγµατικά και έκτακτα
περιστατικά
Προβλέψεις ότι το αρχικό σχέδιο µπορεί να τροποποιηθεί πριν από την
πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται η
έγκριση των µετόχων της εταιρίας που είναι µέρος της συγχώνευσης, ωστόσο
δεν µπορούν να αλλάξουν α) το ποσό και το είδος των µετοχών ή των άλλων
κινητών αξιών που έχουν οριστεί ότι θα είναι µέρος της συγχώνευσης, β) του
καταστατικού της κάθε εταιρίας ή άλλα έγγραφα για οποιαδήποτε οντότητα
επιβιώσει µετά τη συγχώνευση, γ) οποιοδήποτε από τους όρους µπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά και σε σηµαντικό βαθµό τους µετόχους

- Στη συνέχεια από τη δηµιουργία του σχεδίου της συγχώνευσης:
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Το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο όπου
απαιτείται να υπάρχει πλειοψηφία για την έγκρισή του
Το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο αυτό στους
µετόχους για την συγκατάθεση τους και πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε
προβλήµατα σύγκρουσης συµφερόντων ενδέχεται να εµφανιστούν

3.4. Securities Exchange Commission
Η SEC ιδρύθηκε από το Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών το 1934 ως
ανεξάρτητος ρυθµιστικός δικαστικός οργανισµός κατά τη διάρκεια της Μεγάλης
Ύφεσης που ακολούθησε το κραχ του 1929. Ο κύριος λόγος για τη δηµιουργία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήταν η ρύθµιση της χρηµατιστηριακής αγοράς και η
πρόληψη των εταιρικών καταχρήσεων που σχετίζονται µε την προσφορά και την
πώληση των χρεογράφων και εταιρικών εκθέσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε
την εξουσία να και να ρυθµίζει τις χρηµατιστηριακές αγορές για τις εταιρείες των
οποίων οι τίτλοι διαπραγµατεύονται σε αυτές, καθώς και όσους εµπλέκονται στην
διαδικασία της «εµπορίας» των µετοχών.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για τη διαχείριση επτά
µεγάλων νόµων που διέπουν τη βιοµηχανία των κινητών αξιών στην Αµερική. Αυτοί
είναι: Securities Act του 1933, Securities Exchange Act του 1934, Trust Indenture
Act του 1939, Investment Advisers Act του 1940, Investment Company Act του
1940, νόµος Sarbanes-Oxley του 2002 και πιο πρόσφατα, Credit Rating Agency
Reform Act του 2006 .

Η δυνατότητα επιβολής που δίνεται στη SEC από το Κογκρέσο της επιτρέπει
επιβάλει το νόµο έναντι των προσώπων ή εταιριών που φέρονται να έχουν διαπράξει
λογιστική απάτη, να έχουν διακινήσει ψευδείς πληροφορίες, ή ασχολούνται µε την
εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων παραβιάσεων της νοµοθεσίας
περί τίτλων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται και µε το ποινικό κοµµάτι
της επιβολής του νόµου για τη δίωξη, τόσο των ατόµων όσο και των εταιρειών για
τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιλαµβάνουν µια εγκληµατική παράβαση.
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Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει ότι οι
δηµόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τριµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις
, καθώς και άλλες περιοδικές εκθέσεις. Εκτός από τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις,
τα στελέχη της εταιρείας πρέπει να παρέχουν και µία πρόσθετη έκθεση,
΄΄management discussion and analysis΄΄ (MD & Α), που περιγράφει το προηγούµενο
έτος των εργασιών και εξηγεί πώς η εταιρεία τα πήγε σε αυτό το χρονικό διάστηµα.
Η διοίκηση των εταιριών περιγράφει τους µελλοντικούς στόχους και προσεγγίσεις
για νέα έργα του επερχόµενου έτους .

Οι τριµηνιαίες και οι ετήσιες εκθέσεις από τις δηµόσιες επιχειρήσεις είναι ζωτικής
σηµασίας για τους επενδυτές, ώστε µέσα από αυτές να λαµβάνουν την κατάλληλη
πληροφόρηση για τις αποφάσεις τους σχετικά µε τις επενδύσεις τους στις αγορές
κεφαλαίων. Υποχρέωση κοινοποίησης των οικονοµικών και άλλων πληροφοριών
έχουν και µεγάλα ιδρύµατα δίνοντας πληροφορίες για γεγονότα σχετικά µε τις
δηµόσιες επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν, αυξάνοντας έτσι το δηµόσιο έλεγχο,
µειώνοντας παράλληλα την εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών και της
απάτης.

Συνηθέστερες µορφές παραβατικής συµπεριφοράς τις οποίες ελέγχει η επιτροπή
κεφαλαιαγοράς της Αµερικής είναι:

- Εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών (insider trading)
- Χειραγώγηση χρηµατιστηριακής τιµής εισηγµένων κινητών αξιών (manipulatoring
the market prices of securities)
- ∆ιαπραγµάτευση κινητών αξιών χωρίς νόµιµη δηµόσια εγγραφή (sale of securities
without proper registration)
- Παραποίηση ή απόκρυψη σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε τις κινητές αξίες
και τις εταιρίες (misrepresentation or omission of important information about
securities and companies)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆εδοµένα και Μεθοδολογία
4.1.Πηγές και επιλογή δείγµατος
Η συλλογή των δεδοµένων για το δείγµα της ανάλυσής µας πραγµατοποιήθηκε για
συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα στην τραπεζική αγορά των ΗΠΑ για το
διάστηµα από τον Οκτώβρη του 2006 µέχρι και τον Ιανουάριο του 2011. Συνολικά
το δείγµα αποτελείται από 160 εταιρίες και συγκεκριµένα από 80 εξαγοράζουσες και
80 εξαγοραζόµενες τράπεζες.

Η άντληση των στοιχείων έγινε µε τη βοήθεια των βάσεων ThomsonOne και
Datastream. Τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πρώτη βάση αφορούν:

Τις

αµερικανικές

εµπορικές

τράπεζες

(commercial

banks)

οι

οποίες

ανακοίνωσαν ότι θα προβούν σε συγχώνευση ή εξαγορά
Την ηµεροµηνία της πρώτης επίσηµης ανακοίνωσης της Ε&Σ
Τράπεζες που έχουν προβεί σε δηµόσια ανακοίνωση της Ε&Σ και αφορούν
ολοκληρωµένη συµφωνία
Τον κωδικό CUSIP ο οποίος είναι ξεχωριστός και µοναδικός για κάθε εταιρία
και µε τον οποίο οι µετοχές των εταιριών διαπραγµατεύονται στις
χρηµατιστηριακές αγορές των ΗΠΑ.
Τους κωδικούς της datastream που αφορούν τις εξαγοράζουσες και τις
εξαγοραζόµενες εταιρίες
Αποκλείστηκαν εταιρίες που είχαν προβεί σε περισσότερες από µία
συγχωνεύσεις-εξαγορές στη διάρκεια ενός εξαµήνου.

Στη συνέχεια µε τη χρήση της δεύτερης βάσης συλλέξαµε µε τη βοήθεια των
datastream κωδικών τις τιµές των µετοχών για την κάθε εταιρία στο εξεταζόµενο
χρονικό διάστηµα, καθώς και τις τιµές του δείκτη S&P 500.

Οι εταιρίες που συλλέχθηκαν κατανέµονται ανά χρονιά όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:
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ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2006

4

2007

27

2008

23

2009

7

2010

17

2011

2

Σε επόµενο στάδιο έγινε η επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων υπολογίζοντας τις
µέσες (AAR) και αθροιστικές µέσες υπεραποδόσεις (CAAR) µε βάση το υπόδειγµα
µε προσαρµοσµένες ως προς την αγορά αποδόσεις ( Market Adjusted Return Model),
τόσο για τις εταιρίες όσο και για το δείκτη.

Το τελικό στάδιο της ανάλυσης περιλαµβάνει τον έλεγχο της ύπαρξης
υπεραποδόσεων, δηλαδή τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των
αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, οι µέσες και αθροιστικές υπεραποδόσεις ελέγχονται
µε το κριτήριο του t statistic. Για το λόγο αυτό ορίζεται η µηδενική υπόθεση ότι η
ανακοίνωση του γεγονότος της συγχώνευσης ή της εξαγοράς δεν οδήγησε σε
υπεραποδόσεις. Αν το t statistic είναι µεγαλύτερο από κάποια κριτική τιµή τότε
απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε ότι τα αποτελέσµατά µας είναι
στατιστικώς σηµαντικά.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε τη βοήθεια του υπολογισµού της τυπικής απόκλισης των
χρονολογικών σειρών (time series standard deviation test) καθώς και του τεστ
τυπικής απόκλισης των διαστρωµατικών σειρών (cross sectional standard deviation
test). Η ανάλυση των δύο αυτών µεθόδων ακολουθεί στο στάδιο της µεθοδολογίας.
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4.2. Μεθοδολογία

4.2.1.Υποδείγµατα Υπεραποδόσεων
Τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα υποδείγµατα µέτρησης των υπεραποδόσεων είναι
το Υπόδειγµα της Αγοράς και το Υπόδειγµα των προσαρµοσµένων αποδόσεων ως
προς το δείκτη της Αγοράς. Η εφαρµογή των δύο αυτών µοντέλων απαιτεί: την
περίοδο εκτίµησης, για να προβλέψουµε τις παραµέτρους και την περίοδο γεγονότος,
για να υπολογίσουµε σφάλµατα πρόβλεψης που βασίζονται στις εκτιµηµένες
παραµέτρους. Τα σφάλµατα πρόβλεψης αντιπροσωπεύουν τις υπεραποδόσεις.
Συνήθως η περίοδος εκτίµησης δεν υπερκαλύπτει την περίοδο πρόβλεψης, ώστε να
αποφευχθεί λάθος εκτίµηση των παραµέτρων.

4.2.1.1. Υπόδειγµα της Αγοράς (Market Model)
Το υπόδειγµα της αγοράς ακολουθεί το παρακάτω µοντέλο:
R jt = a j + β j Rmt + ε jt

Όπου:
Rjt: η εκτιµώµενη απόδοση της µετοχής της εταιρίας j την ηµεροµηνία t
Rmt: η απόδοση του σταθµισµένου χαρτοφυλακίου της αγοράς την ηµεροµηνία t
βj: ο συντελεστής β της µετοχής j
εjt : µια τυχαία µεταβλητή της οποίας η µέση τιµή πρέπει να είναι µηδέν και η οποία
υποτίθεται ότι είναι ασυσχέτιστη µε τη µεταβλητή Rmt, ασυσχέτιστη µε την Rkt για
k≠j ,µη αυτό-συσχετιζόµενη και οµοσκεδαστική

Η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρίας j την ηµεροµηνία t δίνεται από τον τύπο:
AR jt = R jt − ( aˆ j + βˆ j Rmt )
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Όπου οι συντελεστές aˆ j και βˆ j είναι εκτιµηµένοι όροι των αj και bj µε τη µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων.

Η µέση υπεραπόδοση – average abnormal return AARt δίνεται από τον ακόλουθο
τύπο:

N

∑A
AARt =

jt

j =i

N

Όπου t οι ηµέρες συναλλαγής σχετικές µε την ηµεροµηνία του γεγονότος (π.χ. t=-60
σηµαίνει 60 ηµέρες πριν το γεγονός), Ν ο αριθµός των εταιριών του δείγµατος και
AARt η µέση υπεραπόδοση.
Για ένα διάστηµα δύο ή περισσότερων ηµερών που ξεκινά την ηµέρα Τ1 και
ολοκληρώνεται την ηµέρα Τ2 η µέση σωρευτική υπεραπόδοση είναι:

CARRT1 ,T2 =

1
N

N

T2

∑∑ A

jt

j =1 t =T1

Όπου:
CARRT1 ,T2 : η αθροιστική µέση υπεραπόδοση του δείγµατος για διάστηµα (Τ1,Τ2)
Ajt : η υπεραπόδοση της µετοχής της εταιρίας j την ηµέρα t

N: ο αριθµός των εταιριών του δείγµατος

4.2.1.2. Υπόδειγµα Προσαρµοσµένων Αποδόσεων ως προς την αγορά ( Market
Adjusted Returns Model )
Η υπεραπόδοση µε το συγκεκριµένο µοντέλο υπολογίζεται αν από την απόδοση της
µετοχής µιας εταιρίας j αφαιρέσουµε την απόδοση του δείκτη της αγοράς Rmt
,δηλαδή:
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AR jt = R jt − Rmt
Οι εξισώσεις υπολογισµού της µέσης υπεραπόδοσης (ΑΑR) και της µέσης
σωρευτικής υπεραπόδοσης ( CAAR) είναι ανάλογες µε αυτές που παρουσιάστηκαν
στο υπόδειγµα της αγοράς ( Market Model).

4.2.1.3. Υπόδειγµα µε προσαρµοσµένη ως προς το µέσο σύγκρισης των
Αποδόσεων (Mean Adjusted Return Model)
Για την προσαρµογή των αποδόσεων των µετοχών στη µέση απόδοση πρέπει να
αφαιρεθεί η µέση απόδοση της µετοχής της εταιρίας j που έχει υπολογιστεί για µία
περίοδο , R j , από την απόδοση αυτής της µετοχής την ηµέρα t:

Ajt = R jt − R j

Οι εξισώσεις για τον υπολογισµό της µέσης υπεραπόδοσης και της µέσης σωρευτικής
υπεραπόδοσης είναι ανάλογες µε αυτές που παρουσιάστηκαν στο υπόδειγµα της
αγοράς.

4.2.2. Μέθοδοι για τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας

4.2.2.1 Tέστ τυπικής απόκλισης χρονολογικών σειρών (Time series standard
deviation test)
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µία εκτίµηση ενός µόνο παράγοντα για όλο το
χαρτοφυλάκιο των εξεταζόµενων µετοχών. Για το λόγο αυτό, δεν

λαµβάνονται

υπόψη οι άνισες διακυµάνσεις των αποδόσεων µεταξύ των µετοχών. Από την άλλη
πλευρά, αποφεύγεται και το πρόβληµα της cross-sectional συσχέτισης των
αποδόσεων των χρεογράφων. Η εκτιµώµενη διακύµανση της µεταβλητής AARt είναι:

E2

∑ ( AAR − AAR )

2

t

2
σˆ AAR
=

t = E1

M −2
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Όπου οι παράµετροι του υποδείγµατος της αγοράς υπολογίζονται για µία περίοδο
Μ=Ε2-Ε1+1 ηµέρες και
E2

∑ AAR

t

AAR =

t = E1

M

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας για το χαρτοφυλάκιο την ηµέρα t είναι:

t=

AARt
σˆ AAR

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας για τις µέσες αθροιστικές υπεραποδόσεις
CAARΤ1,Τ2 υποθέτοντας ανεξαρτησία των χρονοσειρών είναι:

CAARt

t=

1
2

(T2 − T1 + 1) σˆ AAR

Πολλές είναι εκείνες οι έρευνες που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη µέθοδο (για
παράδειγµα Dopuch, Holthausen and Leftwich, 1986, Brickley, Dark and Weisbach
1991)

4.2.2.2. Τέστ τυπικής απόκλισης των διαστρωµατικών σειρών ( Cross – sectional
standard deviation test )

Με το τεστ αυτό γίνεται έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας της Μέσης
υπεραπόδοσης (AAR) και της αθροιστικής µέσης υπεραπόδοσης (CAAR). To test
statistic για το χαρτοφυλάκιο την ηµέρα t είναι:

t=

AARt
σˆ AARt / N
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Και η εκτιµώµενη διακύµανση είναι

σˆ 2AAR =
t

1 N
1
( Ait −
∑
N − 1 i =1
N

N

∑A

jt

)2

j =1

Όπου:
Ν: ο αριθµός των µετοχών
ΑRit : οι υπεραποδόσεις της εταιρίας i την περίοδο t
AARt : µέσες υπεραποδόσεις για το σύνολο των εταιριών

σˆ 2AAR : η τυπική απόκλιση των µέσων υπεραποδόσεων
t

Για την εκτίµηση των µέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων (CAARt ) ισχύουν :

2
σˆ CAAR

T1 ,T2

=

1 N
1
(CAARi ,T1 ,T2 −
∑
N − 1 i =1
N

N

∑ CAAR

j ,T1 ,T2

)2

j =1

και το test statistic είναι:

tCAAR =

CAART1 ,T2

σˆ CAAR

T1 ,T2

/ N

Οι Brown και Warner (1985) αναφέρουν ότι το cross – sectional test ( το συγχρονικό
τεστ ) είναι πολύ περιγραφικό για την αύξηση της διακύµανσης για την ηµέρα του
γεγονότος αλλά όχι πολύ ισχυρό.

4.2.3 Τρόπος ανάλυσης των δεδοµένων

Για την επεξεργασία των στοιχείων και για την καλύτερη παρουσίασή τους γίνονται
κάποιες υποθέσεις. Αρχικά σαν µηδενική ηµεροµηνία ορίζεται η ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή της εξαγοράς και παρατηρείται η αντίδραση των
επενδυτών γύρω από τη συγκεκριµένη ηµέρα.

Όπως αναλύσαµε για την εφαρµογή των υποδειγµάτων των υπεραποδόσεων
απαιτείται ο προσδιορισµός της περιόδου του γεγονότος και της περιόδου εκτίµησης.
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Το testing period, η περίοδος του γεγονότος, στην παρούσα έρευνα εστιάζεται 10
ηµέρες πριν και 10 ηµέρες µετά την ανακοίνωση του γεγονότος και η estimation
period, περίοδος εκτίµησης, αποτελεί ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την -119
έως την -21 ηµέρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανάλυση αποτελεσµάτων
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας για την
συµπεριφορά-αντίδραση που έχουν οι επενδυτές από την ανακοίνωση της εξαγοράς ή
της συγχώνευσης στις τράπεζες του δείγµατος, τόσο για την ηµεροµηνία της
ανακοίνωσης όσο και για διάστηµα 10 ηµέρες πριν και 10 ηµέρες µετά από αυτήν.
Επίσης, εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα τόσο για τις εξαγοράζουσες όσο
και για τις εξαγοραζόµενες εταιρίες µέσα από πίνακες και κατά πόσο τα
αποτελέσµατα αυτά είναι στατιστικά σηµαντικά. Οι πίνακες περιλαµβάνουν την
περίοδο (-10,+10) , τα AARt και τον έλεγχο της σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων.
Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια των Cross Sectional Standard
Deviation Test και Time Series Standard Deniation Test µε τη µεθοδολογία που
αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.

Πίνακας 6.1 Μέθοδος Cross sectional test για τις υπεραποδόσεις των εξαγοραζουσών
εταιριών
Event
Day
ARRt
-10 0,34%
-9 -0,29%
-8 -0,35%
-7 -0,06%
-6 0,11%
-5 0,18%
-4 0,05%
-3 -0,12%
-2 0,08%
-1 -0,09%
0 -0,92%
1 -0,38%
2 -0,02%
3 0,16%
4 -0,26%
5 -0,03%
6 0,55%
7 0,26%
8 0,08%
9 0,21%
10 -0,33%

T test
1,00
-0,95
-1,26
-0,173
0,44
0,55
0,15
-0,45
0,36
-0,32
-1,53
-1,25
-0,07
0,85
-0,91
-0,13
1,81*
0,90
0,18
0,81
-1,45
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Το σύµβολο * αφορά έλεγχο που έγινε µε βάση το 10% ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας.

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις υπεραποδόσεις των εξαγοραζουσών εταιριών για το
διάστηµα (-10,+10). Επειδή πρόκειται για εξαγοράζουσες εταιρίες δεν αναµένονται
υψηλές υπεραποδόσεις, άλλα αρνητικές ή ουδέτερες για το διάστηµα αυτό. Πράγµατι,
παρατηρούµε ότι την ηµεροµηνία µηδέν, δηλαδή την ηµέρα ανακοίνωσης της
συγχώνευσης η απόδοση είναι -0,92% και το t statistic είναι -1,53 µε βάση το cross
sectional standard deviation test. Αρνητικά και µη στατιστικά σηµαντικά είναι και τα
αποτελέσµατα για το διάστηµα (-1,0) και (0,+1), δηλαδή µία ηµέρα πριν και µία µέρα
µετά την ανακοίνωση. Στο διάστηµα πριν την ανακοίνωση τις συγχώνευσης οι
επενδυτές φαίνεται να έχουν απορροφήσει την πληροφορία για την επικείµενη
εξαγορά/συγχώνευση γιατί παρατηρούνται και θετικές αποδόσεις. Την ηµέρα 6 µετά
την ανακοίνωση παρατηρείται θετική απόδοση 0,55% και t statistic 1,81 που είναι
στατιστικά σηµαντικό για επίπεδο σηµαντικότητας 10%.

Πίνακας 6.2 Μέθοδος Time series Standard Deviation Test για τις υπεραποδόσεις των
εξαγοραζουσών εταιριών
Event
Day
ARRt
-10 0,34%
-9 -0,29%
-8 -0,35%
-7 -0,06%
-6 0,11%
-5 0,18%
-4 0,05%
-3 -0,12%
-2 0,08%
-1 -0,09%
0 -0,92%
1 -0,38%
2 -0,02%
3 0,16%
4 -0,26%
5 -0,03%
6 0,55%
7 0,26%
8 0,08%
9 0,21%
10 -0,33%

T test
0,015
-0,013
-0,015
-0,002
0,005
0,008
0,002
-0,005
0,003
-0,004
-0,041
-0,017
-0,001
0,007
-0,011
-0,001
0,025
0,012
0,003
0,009
-0,015
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Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσµατα για τις εξαγοράζουσες
τράπεζες µε τη µέθοδο των time series standard deviation test. Παρατηρούµε πάλι ότι
την ηµέρα µηδέν τα αποτελέσµατα τόσο της απόδοσης όσο και του t statistic είναι
αρνητικά και στατιστικά µη σηµαντικά. Αυτό είναι κάτι που αναµένουµε για τις
επιχειρήσεις που κάνουν την προσφορά της εξαγοράς ή της συγχώνευσης καθώς
µεταφέρεται πλούτος στην εταιρία στόχο και έτσι οι εξαγοράζουσες επιχειρήσεις
παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις.
Πίνακας 6.3 Μέθοδος Cross sectional test για τις εξαγοραζόµενες εταιρίες
Event
Day
AARt
0,08%
-10
2,51%
-9
-0,44%
-8
0,46%
-7
0,07%
-6
-5 -0,18%
-4 -0,13%
1,39%
-3
-2 -0,25%
-1 -0,56%
0 19,50%
9,25%
1
0,23%
2
3 -0,10%
4 -0,40%
0,96%
5
-0,21%
6
0,45%
7
8 -0,21%
9 -0,59%
0,24%
10

T test
0,17
1,16
-0,76
0,52
0,13
-0,28
-0,12
1,24
-0,91
-0,77
5,58***
4,26***
0,51
-0,44
-1,02
1,48
-0,57
1,79*
-0,95
-0,88
1,17

Τα σύµβολα *,*** αφορούν έλεγχο που έγινε µε βάση επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10% και
1% αντίστοιχα.

Ο πίνακας 6.3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τις επιχειρήσεις που
έγιναν αντικείµενο συγχώνευσης ή εξαγοράς µε τη µέθοδο του cross sectional test.
Εµφανίζεται µια σηµαντική θετική υπεραπόδοση για την ηµεροµηνία ανακοίνωσης (
19,5%). Με το στατιστικό έλεγχο βλέπουµε ότι το t statistic είναι 5,58,που είναι
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στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηαµντικότητας 1%. Τα αποτελέσµατα
αυτά δείχνουν την υπεραντίδραση των επενδυτών στο γεγονός. Στο διάστηµα µιας
µέρας από την ανακοίνωση παρατηρείται συνεχιζόµενη θετική υπεραντίδραση µε
απόδοση αρκετά υψηλή (9,25%). Όσο αποµακρυνόµαστε από την ηµέρα µηδέν
παρατηρούνται µικρότερες αποδόσεις κάτι το οποίο αναµενόταν. Αναφορικά µε τη
δέκατη µέρα πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης παρατηρείται θετική απόδοση,
ωστόσο στατιστικά µη σηµαντική.

Πίνακας 6.4 Μέθοδος Time Series Standard Deviation Test για τις εξαγοραζόµενες
εταιρίες
Event
Day
ARRt
0,08%
-10
2,51%
-9
-8 -0,44%
0,46%
-7
0,07%
-6
-5 -0,18%
-4 -0,13%
1,39%
-3
-2 -0,25%
-1 -0,56%
0 19,50%
9,25%
1
0,23%
2
3 -0,10%
4 -0,40%
0,96%
5
6 -0,21%
0,45%
7
-0,21%
8
9 -0,59%
0,24%
10

T test
0,20
6,10***
-1,07
1,12
0,16
-0,43
-0,31
3,37***
-0,60
-1,37
47,38***
22,47***
0,55
-0,23
-0,97
2,34**
-0,52
1,09
-0,51
-1,44
0,58

Τα σύµβολα **,*** αφορούν έλεγχο που έγινε µε βάση επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% και
1%

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι την ηµέρα 0 η απόδοση είναι ιδιαίτερα
υψηλή και φτάνει το 19,5%,καθώς και το t statistic είναι στατιστικά σηµαντικό για σε
επίπεδο 1%. Ακόµη παρατηρούµε ότι και το διάστηµα δέκα µέρες πριν την
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ανακοίνωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές τιµές και
θετικές αποδόσεις, όπως την ηµέρα -9 µε απόδοση 2,51% και t statistic 6,10, που
είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 1%.

Άρα και µε την εφαρµογή και των δύο test παρατηρούµε ότι οι εξαγοραζόµενες
εταιρίες επιτυγχάνουν θετικές υπεραποδόσεις, που σηµαίνει ότι οι επενδυτές
αντιδρούν στην ανακοίνωση του γεγονότος, αλλά και στο διάστηµα πριν από αυτό.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα µας µπορούν να αποτυπωθούν και σε
διαγράµµατα, όπου είναι ξεκάθαρες οι µεταβολές που συµβαίνουν στην
εξεταζόµενη περίοδο των 10 ηµερών πριν και µετά την ανακοίνωση. Τα
αποτελέσµατα για τις υπεραποδόσεις για τις εξαγοράσουσες εταιρίες φαίνονται
στον ακόλουθο πίνακα.

1,00%
0,50%
10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-0,50%

-8

0,00%
-10

Υπεραποδόσεις

AARt

-1,00%
testing period

Πίνακας 6.5 Υπεραποδόσεις εξαγοραζουσών εταιριών

Τα αποτελέσµατα για τις εξαγοραζόµενες εταιρίες αντίστοιχα φαίνονται
παρακάτω
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AARt
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Πίνακας 6.6 Υπεραποδόσεις εξαγοραζόµενων εταιριών

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η µεγάλη απόκλιση που υπάρχει στην απόδοση την
ηµέρα µηδέν από την πληροφορία της ανακοίνωσης.

Συνεχίζοντας, στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν για τις αθροιστικές υπεραποδόσεις των 80 εξαγοραζουσών και των 80
εξαγοραζόµενων εταιριών καθώς και τα διαγράµµατα αυτών για την καλύτερη
κατανόηση των αποτελεσµάτων σε ορισµένα event windows.

Πίνακας 6.6 Αθροιστική υπεραπόδοση για τις εξαγοράζουσες εταιρίες
Event window

CAAR%

t statistic-cross sectional
test

(-5,0)

-0,83

-1,10

(-2,0)

-0,93

-1,38

(-1,0)

-1,01

-2,17**

(0,+1)

-1,30

-1,79*

(0,+2)

-1,32

-1,79*

(0,+5)

-1,46

-2,07**

Τα σύµβολα *,** αφορούν έλεγχο για επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10% και 5% αντίστοιχα.

Ο παραπάνω πίνακας περιλαµβάνει τις περιόδους από (-5,0) έως και (0,+5). Από το
(-1,0) και µετά παρατηρούµε µε βάση το τεστ του ελέγχου για επίπεδα στατιστικής
σηµαντικότητας 10% και 5% στατιστικά σηµαντικές τιµές για το t statistic.
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Παρατηρούµε ότι οι σωρευτικές αποδόσεις είναι αρνητικές στο διάστηµα και µετά
την ανακοίνωση της συγχώνευσης κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι
εταιρίες που κάνουν την προσφορά της εξαγοράς δεν παρουσιάζουν κέρδος.

Παρακάτω εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για τις εξαγοράζουσες εταιρίες µε βάση το
Time series standard deviation test (Πίνακας 6.7)

Event window

CAAR%

t statistic-time series test

(-5,0)

-0,83

-0,01

(-2,0)

-0,93

-0,02

(-1,0)

-1,01

-0,03

(0,+1)

-1,30

-0,04

(0,+2)

-1,32

-0,03

(0,+5)

-1,46

-0,02

Κε µε την εφαρµογή της µεθόδου αυτής οι αποδόσεις είναι αρνητικές και αρκετά
κοντά στο µηδέν µε µικρές αποκλίσεις κατά τη διάρκεια των περιόδων που
εξετάζουµε, ωστόσο οι τιµές του ελέγχου δεν είναι στατιστικά σηµαντικές.

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις αθροιστικές υπεραποδόσεις για τις τράπεζες που
αποτέλεσαν στόχο εξαγοράς ή συγχώνευσης για τις ίδιες χρονικές περιόδους που
εξετάσαµε τη συµπεριφορά των εξαγοραζουσών τραπεζών χρησιµοποιώντας αρχικά
το cross sectional standard deviation test για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των
αποτελεσµάτων. (Πίνακας 6.8)

Event window

CAAR%

t statistic-cross sectional
test

(-5,0)

19,77

5,24***

(-2,0)

18,69

5,10***

(-1,0)

18,94

5,21***

(0,+1)

28,75

8,04***

(0,+2)

28,97

8,21***

(0,+5)

29,44

8,09***
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Το σύµβολο *** αφορά έλεγχο για επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%.

Βλέπουµε αρκετά µεγάλες αποδόσεις σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που
εξετάζουµε και µάλιστα η υψηλότερη απόδοση εµφανίζεται πέντε ηµέρες µετά την
ηµέρα µηδέν. Οι πιο µεγάλες τιµές εµφανίζονται όπως αναµενόταν από την
ηµεροµηνία µηδέν και µετά, αν και πριν από αυτή παραµένουν σε υψηλό επίπεδο. Η
ισχύς των αποτελεσµάτων επιβεβαιώνεται και µε τη διεξαγωγή του ελέγχου, στον
οποίο οι τιµές των t statistic είναι στατιστικά σηµαντικές για 1%.
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο time series είναι και πάλι στατιστικά
σηµαντικά για το ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας και παρατηρείται ότι οι τιµές των t
είναι αρκετά υψηλότερες σε σχέση µε πριν. (Πίνακας 6.9)

Event window

CAAR%

t statistic-time series test

(-5,0)

19,77

19,61***

(-2,0)

18,69

26,22***

(-1,0)

18,94

35,53***

(0,+1)

28,75

49,39***

(0,+2)

28,97

40,64***

(0,+5)

29,44

29,20***

Ενδεικτικά την ηµέρα µετά την ανακοίνωση η αθροιστική µέση υπεραπόδοση είναι
28,75% µε t statistic 49,39 και συνεχίζει να αυξάνει έως και πέντε ηµέρες µετά,
φτάνοντας το 29,44%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συµπεράσµατα
Ο τραπεζικός τοµέας σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ένας από τους κλάδους της
οικονοµίας που έχει υποστεί ραγδαίες εξελίξεις µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Η δοµική και λειτουργική του σύνθεση, η πολυπλοκότητα των δοµών του, τα
οικονοµικά χαρακτηριστικά των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυµάτων που τον
απαρτίζουν, η γεωγραφική διαφοροποίηση και ποικιλότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, το περιοριστικό, κανονιστικό ρυθµιστικό πλαίσιο δράσης, η ευελιξία
εφαρµογής καινοτοµικών υπηρεσιών και ο τεράστιος όγκος συναλλαγών, τον
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο σε ταχύτατες και µαζικές αναδιαρθρώσεις. Τα
τελευταία χρόνια ο αριθµός των τραπεζών µε ενεργό δραστηριοποίηση έχει µειωθεί
σηµαντικά είτε λόγω πτωχευτικών συνθηκών, είτε κυρίως -όπως προκύπτει από
έρευνες- από τις πραγµατοποιηθείσες εξαγορές και συγχωνεύσεις, που συντελούνται
µε απίστευτη συχνότητα στο πλαίσιο της ελευθερίας των επενδυτικών επιλογών.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής συντελούνται σε µεγάλο ποσοστό οι
περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές της παγκόσµιας οικονοµίας. Σκοπός της
παρούσας µελέτης ήταν να παρουσιάσει την αντίδραση που εµφανίζει το επενδυτικό
κοινό στις ανακοινώσεις αυτές και τη καταγραφή ή όχι ασυνήθιστων αποδόσεων. Το
δείγµα των 80 Σ&Ε που εξετάστηκε είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό, καθώς
αποτελείται από τις πιο πρόσφατες συµφωνίες που πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα
από το 2006 έως το 2011, µια περίοδος που χαρακτηρίζεται από

παγκόσµια

οικονοµική κρίση.

Σε αρχικό στάδιο έγινε µια προσπάθεια παρουσίασης της βιβλιογραφίας, ώστε να
κατανοηθεί το στρατηγικό «εργαλείο» των συγχωνεύσεων και εξαγορών που
χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για την εδραίωση τους, καθώς και η αποτύπωση των
αποτελεσµάτων των µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί στον τραπεζικό κλάδο των
ΗΠΑ χρησιµοποιώντας event study methodology, τα οποία ποικίλουν σε κάθε έρευνα
ανάλογα µε το δείγµα που χρησιµοποιείται και ανάλογα µε την εξεταζόµενη περίοδο.
Ωστόσο, αρκετές από τις έρευνες έδειξαν ότι οι εξαγοραζόµενες τράπεζες εµφανίζουν
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θετικές υπεραποδόσεις και οι εξαγοράζουσες αρνητικές ή ελάχιστα θετικές
αποδόσεις.

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµπνέουν µε την πλειοψηφία
των

ευρηµάτων

της

αρθρογραφίας

που

παρουσιάστηκε,

καθώς

για

τις

εξαγοραζόµενες τράπεζες την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή
εξαγοράς παρατηρείται θετική στατιστικά σηµαντική υπεραπόδοση η οποία µάλιστα
συνεχίζεται και µία µέρα µετά την ανακοίνωση του γεγονότος. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η εµφάνιση των υπεραποδόσεων δεν διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά
περιορίζεται την ηµεροµηνία ανακοίνωσης και µια µέρα µετά από αυτή. Όσον αφορά
τις εξαγοράζουσες τράπεζες εµφανίζονται αρνητικές µη στατιστικά σηµαντικές
αποδόσεις για την εξεταζόµενη περίοδο των 10 ηµερών πριν και µετά την
ανακοίνωση της συµφωνίας. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν διαφοροποιούνται και µε τις
δύο µεθόδους που αναλύθηκε το δείγµα των 80 εξαγοραζουσών και 80
εξαγοραζόµενων τραπεζών (µέθοδος Cross sectional test και µέθοδος Time Series
Standard Deviation Test ).
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