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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά και η 
υπερβολική αύξηση του ανταγωνισμού από την δημιουργία όλο και 
περισσοτέρων επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, έχει οδηγήσει 
στην έξαρση του φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων, 
καθώς αποτελούν ένα σύνηθες μέσον της επιχειρηματικής ανάπτυξης 
και του βιομηχανικού μετασχηματισμού στον εγχώριο και παγκόσμιο 
καταμερισμό εργασίας. Συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 πραγματοποιήθηκε μια πλειάδα από εξαγορές και 
συγχωνεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών του αμερικανικού 
τραπεζικού συστήματος, προκαλώντας τεράστιες αλλαγές στην 
οργάνωση και λειτουργία του. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και 
στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, το τραπεζικό σύστημα της 
χώρας προέβη σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές με κυριότερο 
γνώρισμα την ενοποίηση των τραπεζών μέσω εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί συνέπεια της 
απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς, της ολοένα μεγαλύτερης 
ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και της 
ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Παράλληλα, η 
ιδιωτικοποίηση των τραπεζών που ελέγχονταν από δημόσιους 
φορείς, διευκόλυνε την έξαρση του φαινομένου.

Αυτή η άνευ προηγουμένου ενοποίηση μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή εξαγορών και 
συγχωνεύσεων βασίζεται στην πεποίθηση ότι μπορεί να επέλθει 
αύξηση των κερδών των τραπεζών μέσω μείωσης του κόστους, 
αύξηση της δύναμης στην αγορά, μείωση της μεταβλητότητας των 
εσόδων και δημιουργία οικονομιών κλίμακας και φάσματος($ε3ΐε and 
scope economies). Επίσης, επιτυγχάνεται ένας αποτελεσματικότερος
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ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και διευρύνεται γεωγραφικά η 
πελατειακή βάση όπου προσφέρονται περισσότερες και πιο 
ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι εξαγορές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο είναι 
στη διάθεση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της αξίας τους. Υπάρχουν ευρήματα τα 
οποία αποδεικνύουν την δημιουργία επιπρόσθετων κερδών από την 
ύπαρξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας καθώς επίσης και 
αύξηση του πλούτου των μετόχων που προκύπτουν από την 
πραγματοποίηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ο Rappaport 
(1 986) υποστήριζε ότι οι εξαγορές βελτιώνουν την αξία των μετόχων 
με τους εξής τρόπους: α) λειτουργικά οφέλη, όπως οικονομίες 
κλίμακας, αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων, μεταφορά 
τεχνολογικού και διοικητικού εξοπλισμού, β) χρηματοοικονομικά 
οφέλη, όπως μείωση κινδύνου, αύξηση δανειοληπτικής ικανότητας 
και χαμηλότερα ονομαστικά επιτόκια, γ) φορολογικές απαλλαγές. 
Βέβαια, παρά τα οφέλη που υποστηρίζεται από πολλούς 
οικονομολόγους ότι μπορούν να επέλθουν από τις εξαγορές εταιριών 
έχει παρατηρηθεί από κάποιους ότι τα δύο τρίτα των εξαγορών των 
τραπεζών που πραγματοποιούνται επιφέρουν απογοητευτικά 
αποτελέσματα στις αποδόσεις των μετόχων σε σύγκριση με άλλες 
εναλλακτικές επενδυτικές δυνατότητες ( Smith, 1 998 ).

Το βασικό ερώτημα είναι αν και κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 
στόχοι για τους οποίους πραγματοποιείται μια εξαγορά. Γενικά, 
επιτυχής θεωρείται μια εξαγορά όταν η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων των συγχωνευμένων επιχειρήσεων μετά από την 
πραγματοποίησή της υπερβαίνει την αξία τους πριν από αυτήν. Αν η 
ενοποίηση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων επιτυγχάνει τα 
επιδιωκόμενα κέρδη, ο πλούτος των μετόχων μπορεί να αυξηθεί. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Αν η διοίκηση του 
συγχωνευμένου ιδρύματος είναι πιο αποδοτική από αυτήν της 
εταιρίας-στόχου τότε καλύτερες επιδόσεις μπορούν να επιτευχθούν 
με μια βελτίωση στην ποιότητα της διοίκησης. Επίσης, οφέλη 
μπορούν να προκύψουν από την δημιουργία μιας 
αποτελεσματικότερης επιχείρησης είτε μέσω εξάλειψης των



πλεοναζουσών ανέσεων και πλεονασματικού προσωπικού είτε 
προσφέροντας ένα πιο επικερδές πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών. 
Τέλος, αύξηση της δύναμης στην αγορά μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της οικονομικής επίδοσης της επιχείρησης.

Αν όμως, η συνένωση και σταθεροποίηση των εξαγοραζομένων 
εταιριών είναι δύσκολη, τότε οι εξαγορές μπορεί να οδηγήσουν σε 
λιγότερο επικερδείς εταιρίες. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να 
αναφερθεί ότι ακόμα κι αν μια εξαγορά οδηγεί σε αύξηση της αξίας, 
θα πρέπει να εξετάζεται αν η εν λόγω αύξηση προήλθε όντως από 
αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της 
επιχείρησης ή απλώς από φορολογικές απαλλαγές και απολύσεις 
προσωπικού.

Παράλληλα με τις συνέπειες που έχει μια εξαγορά στις 
εμπλεκόμενες εταιρείες, εξίσου σημαντική είναι και η επίδρασή τους 
στις αποδόσεις των μετοχών και κατά συνέπεια στον πλούτο των 
μετόχων. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς ότι με την 
πραγματοποίηση μιας εξαγοράς μεταβάλλεται η αρχική επιλογή των 
μετόχων να συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον 
τελικά γίνονται μέτοχοι μιας νεοσύστατης επιχείρησης. Αυτό όπως 
είναι φυσικό εγκυμονεί διάφορους κινδύνους.

Σε αρκετές περιπτώσεις η πραγματική αξία των μετοχών που 
αναλογούν στους μετόχους ή εταίρους της εξαγοράζουσας εταιρείας 
είναι μικρότερη σε σύγκριση με την αρχική τους. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οφείλεται στη σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετοχών των 
δύο πλευρών η οποία οδηγεί σε υποτίμηση της αξίας των αρχικών 
μετοχών. Επίσης, αν η εξαγοράζουσα εταιρεία είναι εξολοκλήρου 
υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις της εξαγοραζόμενης και η τελευταία 
παρουσιάζει χρέη περισσότερα από τα αρχικώς υπολογισμένα, η 
αξία των μετοχών μειώνεται. Τέλος, ένα σημαντικό μειονέκτημα που 
προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση είναι η μικρότερη συμμετοχή 
των μετόχων στις αποφάσεις της νέας εταιρείας.

Η επίδραση του φαινομένου των εξαγορών στις αποδόσεις των 
μετοχών των εταιρειών και συγκεκριμένα των ελληνικών τραπεζών 
είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί στη παρούσα 
εργασία. Θα γίνει μια προσπάθεια να αποδειχθεί αν και κατά πόσο οι
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ανακοινώσεις για εξαγορές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
αποδόσεων των μετοχών και προς ποια κατεύθυνση. Μία σημαντική 
ένδειξη αποτελεί η πραγματοποίηση μη κανονικών αποδόσεων στο 
διάστημα πριν και μετά την ανακοίνωση του γεγονότος. Αυτό 
αποδεικνύεται με την εύρεση στατιστικά σημαντικών εκτάκτων και 
σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων, οι οποίες θα αποτελόσουν το 
βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια απλή αναφορά στις έννοιες των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, στα κίνητρα που ωθούν τις τράπεζες 
και γενικά κάθε είδους επιχείρηση να προβούν σε αυτές καθώς 
επίσης στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγονται. Οι 
συγχωνεύσεις συμβάλουν συνήθως στη δημιουργία μεγάλων 
επιχειρήσεων, στην άρση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρείες 
που συγχωνεύονται και τελικά στην εξυγίανσή τους. Δηλαδή, η 
συγχώνευση αποβαίνει ωφέλιμη τόσο για την ιδιωτική όσο και για 
την εθνική οικονομία, εφόσον δεν καταλήγει σε ανεπίτρεπτες 
καταστάσεις, όπως αυτές που προβλέπονται από τα άρθρα 2 του Ν. 
703/1 977 και 86 της Συνθήκης της Ε.Ο.Κ.

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, άρθρο 68 παρ. 1, υπάρχουν 
τρεις τρόποι συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών:

❖ Εξαγορά μιας εταιρίας από κάποια άλλη
❖ Απορρόφηση μιας εταιρίας από κάποια άλλη
❖ Σύσταση νέας εταιρίας ( για τράπεζες Ν.2292 )

Συγχώνευση δια μέσου εξαγοράς πραγματοποιείται με τη 
διάλυση μιας ή περισσοτέρων τραπεζών και μεταβίβαση της 
περιουσίας τους στην εξαγοράζουσα τράπεζα η οποία αναλαμβάνει 
και όλες τις υποχρεώσεις τους. Συγχωνεύσεις τέτοιου είδους 
λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα κοινοτικά πλαίσια 
επιτρέπουν στις χώρες την διάλυση των θυγατρικών που έχουν στα 
κράτη-μέλη.

Με τον όρο εξαγορά νοείται η μεταβίβαση του συνόλου ή 
πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας της εξαγοραζόμενης τράπεζας 
στην εξαγοράζουσα με καταβολή μετρητών ή με ανταλλαγή μετοχών, 
μέσω του χρηματιστηρίου. Εξαγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και
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με την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών ή μικρού μέρους της 
ιδιοκτησίας αρκεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα τράπεζα τον 
ουσιαστικό έλεγχο στη διοίκηση της εξαγοραζόμενης τράπεζας.

Με την απορρόφηση όλο ή ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού μιας μικρής τράπεζας περνάει στην 
κατοχή μιας μεγαλύτερης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
εκκαθάριση της τράπεζας που απορροφάται, αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εξαγοράζουσας τράπεζας και ανταλλαγή των τίτλων 
της εξαγοραζόμενης τράπεζας με μετοχές της εξαγοράζουσας 
σύμφωνα με την αναλογία που συνομολογήθηκε.

1.1. Κατηγορίεε εξαγορών και συγχωνεύσεων

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις διακρίνονται σε ορισμένες 
κατηγορίες ανάλογα με τις μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης στις 
οποίες αντιστοιχούν:

s Οριζόντιεε

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τράπεζες και γενικά 
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής. Η 
ύπαρξη οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή και διάθεση των 
προϊόντων και υπηρεσιών παρέχουν δυνατότητα για μείωση του 
κόστους λειτουργίας.

s Κάθετεε

Συγχωνεύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν επιχειρήσεις οι 
οποίες συμμετέχουν σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής 
αλυσίδας . Η οργάνωση παραγωγικών προγραμμάτων ειδικά εκεί 
όπου οι διαδοχικές διαδικασίες συνδέονται στενά οδηγεί συχνά στην 
αύξηση της αποδοτικότητας και κατ’επέκταση στη δημιουργία 
κερδών.
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s Συσσωρευυένεσ (conglomerate)

Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικούς 
κλάδους και ανεξάρτητες αγορές όπου τα προϊόντα, η τεχνολογία 
και γενικά η πελατειακή βάση είναι τελείως διαφορετικά, 
επιδιώκοντας την διεύρυνση και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
τους. Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνονται διακρίνονται στις 
conglomerate market extension και conglomerate product extension. 
Είναι εύκολα κατανοητό ότι στην πρώτη περίπτωση επιδιώκεται η 
διεύρυνση της αγοράς στην οποία παρέχουν τα προϊόντα και 
υπηρεσίες τους οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ενώ στην δεύτερη 
περίπτωση επιδιώκεται η επέκταση του προϊόντος που παράγουν ή 
διαφοροποίησή του.

s Concentric

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς 
οι οποίοι υποστηρίζουν την ύπαρξη της τέταρτης κατηγορίας 
εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αφορά συγχωνεύσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων με παρόμοια τεχνολογία ή επιχειρήσεις των οποίων η 
τεχνολογία της μιας εξαρτάται με κάποια μορφή από την τεχνολογία 
της άλλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας η 
συγχώνευση της Barnett Bank από την τέταρτη σε μέγεθος τράπεζα 
των ΗΠΑ, την National Bank( Μητσιόπουλος 1 997 ).

1.2. Πλεονεκτήυατα εξαγορών και συγχωνεύσεων

Τα τελευταία χρόνια και μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στο σκηνικό της παγκόσμιας οικονομίας η διοίκηση κάθε τράπεζας 
αντιμετωπίζει το δίλημμα της συγχώνευσης ή εξαγοράς, το οποίο 
συνήθως προκύπτει μετά από αντίστοιχη πρόταση κάποιας άλλης
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τράπεζας και παρουσιάζεται ελκυστικά σαν ένας τρόπος επίτευξης 
διαφόρων επιθυμητών σκοπών της πρώτης. Η απόφαση από τα 
στελέχη της τράπεζας για το αν προχωρήσει σε εξαγορά ή 
συγχώνευση με κάποια άλλη τράπεζα είναι μια πολύ σημαντική και 
δύσκολη διαδικασία. Οι διοικούντες της τράπεζας είναι αναγκαίο να 
γνωρίζουν όλους εκείνους τους παράγοντες που αφορούν τις 
συγχωνεύσεις, κάποια από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 
καθώς και τυχόν προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν.

Η αύξηση του μεγέθους της συγχωνευμένης τράπεζας σε σχέση 
με το μέγεθος των αρχικών τραπεζών ξεχωριστά δεν εγγυάται την 
επιτυχία της συγχώνευσης. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι λόγοι 
που να ενισχύουν την επιλογή αυτή της διοίκησης. Παρακάτω 
παρουσιάζονται επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα που λαμβάνουν 
υπόψη τους οι τράπεζες και τις οδηγούν στην απόφαση για εξαγορά 
ή συγχώνευση.

• Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της δημιουργίας μεγάλων 
συγχωνευμένων ομίλων είναι η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος η οποία προκύπτει από την 
ύπαρξη των οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Οι οικονομίες 
κλίμακας αναφέρονται στο μέγεθος των λειτουργιών της 
τράπεζας ενώ οι οικονομίες φάσματος αναφέρονται στον 
αριθμό των προϊόντων που παρέχονται από την τράπεζα και 
στον αποτελεσματικότερο τρόπο διανομής αυτών. Γενικότερα, 
δημιουργούνται προοπτικές για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών και για πιο ευέλικτες πολιτικές δανεισμού.

• Φορολογικά οφέλη τα οποία μπορεί να προέρχονται από:α) 
χρήση των φορολογικών απαλλαγών από τις καθαρές 
λειτουργικές απώλειες ( net operating losses ). Για παράδειγμα, 
όταν δύο εταιρίες συγχωνεύονται μπορεί να πληρώνουν 
λιγότερους φόρους από αυτούς που πλήρωνε η κάθε μία 
χωριστά πριν τη συγχώνευση, β) χρήση της μη 
χρησιμοποιούμενης δανειοληπτικής χωρητικότητας και γ) χρήση 
των πλεονασματικών αποθεμάτων ( μια εναλλακτική επιλογή 
των επιχειρήσεων είναι να χρησιμοποιούν μέρος των
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αποθεμάτων τους σε συγχωνεύσεις και να καρπώνονται τις 
φοροαπαλλαγές που αυτές συνεπάγονται).

• Δημιουργία ενός μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων με 
ανταγωνιστικό κόστος, περισσότερα και καλύτερα προϊόντα και 
υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική διοίκηση, 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, σύγχρονη και ανεπτυγμένη 
τεχνολογία και τελικά υψηλή προστιθέμενη αξία.

• Τέλος, με την πραγματοποίηση μιας εξαγοράς εξαλείφονται 
από την αγορά πιθανοί ανταγωνιστές και αυξάνεται η 
μονοπωλιακή δύναμη της εξαγοράζουσας επιχείρησης.

1.3. Μειονεκτήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων

Αν και στη θεωρία όλα είναι πιθανά, η επίτευξη κερδών μέσω 
εξαγοράς μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη και πολυέξοδη 
διαδικασία. Οι διοικούντες των επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάζουν 
προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους που αφορούν την 
υλοποίηση μιας εξαγοράς και κυρίως να λαμβάνουν υπόψη τους ότι 
πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση του πλούτου των μετόχων και 
όχι η καλυτέρευση και ενδυνάμωση των δικών τους θέσεων εργασίας. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους πρέπει να έχουν κάποια 
μειονεκτήματα και προβλήματα που πιθανόν να προκόψουν, όπως :

• Δυσκολίες στην εξοικείωση του εργατικού δυναμικού με τους 
νέους συνεργάτες και τις συνθήκες που επικρατούν στο νέο 
περιβάλλον εργασίας. Επίσης, πιθανές ζηλοτυπίες και 
προστριβές ανάμεσα στο προσωπικό εξαιτίας του έντονου 
ανταγωνισμού.

• Η απόλυση του πλεονάζοντος προσωπικού και απαλλαγή από 
μη χρειαζούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορεί τελικά να 
αποδειχθεί επιζήμια. Αντίστροφα, υπάρχει πιθανότητα ο 
συγχωνευμένος όμιλος να έχει πλεονάζον εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένα τμήματα.
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• Στις περισσότερες περιπτώσεις συγχωνεύσεων ένα μέρος της 
πελατείας χάνεται γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποια 
από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

• Θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή το τίμημα που 
είναι διατεθειμένη η εξαγοράζουσα επιχείρηση να δώσει για να 
εξαγοράσει μια άλλη. Αν γίνει μια υπέραισιόδοξη πρόβλεψη για 
την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της μετά τη 
συγχώνευση επιχείρησης τότε το αρχικό τίμημα θα είναι 
διογκωμένο.

1 .4. Κίνητρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν έναν από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων επιβίωσης 
που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό να αναφερθούν συνοπτικά τα κίνητρα που ωθούν τις 
επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με εξαγορά ή συγχώνευση.

1) Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα των επιχειρήσεων για να 
προβούν σε εξαγορά ή συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις είναι 
η επιθυμία τους για επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε 
διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα την διεύρυνση των πελατών 
τους για διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους , εύρεση 
νέων πηγών ανεφοδιασμού πρώτων υλών, μείωση του κόστους 
παραγωγής και τελικά αύξηση των κερδών τους.

2) Επίτευξη οικονομιών συνεργίας και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους όταν η νέα συγχωνευμένη 
επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αποδοτικά 
από τις αρχικές.

3) Μία επιχείρηση επιθυμεί να συγχωνευθεί ή να απορροφηθεί 
από μία άλλη όταν η τελευταία μπορεί να της προσφέρει μια 
αποδοτικότερη διοίκηση, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό,
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καλύτερο και πιο σύγχρονο τεχνολογικό και μηχανολογικό 
εξοπλισμό και έτοιμη πελατεία.

4) Πολλές επιχειρήσεις στοχεύουν στην ισχυροποίηση της θέσης 
τους στην αγορά και για το λόγο αυτό είτε συγχωνεύονται με 
άλλες επιχειρήσεις είτε εξαγοράζουν πιθανούς ανταγωνιστές.

5) Ένα τελευταίο κίνητρο που δυναμώνει το ενδιαφέρον μιας 
επιχείρησης για εξαγορά μιας άλλης είναι η αύξηση της αξίας 
της και βραχυπρόθεσμα η αποκόμιση κερδών ενώ 
μακροπρόθεσμα η μεταπώλησή της σε τρίτους.
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως και στα τραπεζικά 
συστήματα στις περισσότερες χώρες, σ' όλη τη μεταπολεμική 
περίοδο, εφαρμόσθηκε, από μεριάς πολιτείας και Κεντρικής 
Τράπεζας, μία πολιτική αυστηρών διοικητικών κανόνων. Η κυβέρνηση 
έχει τον έλεγχο των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την επενδυτική πολιτική και την 
πολιτική επιτοκίων. Το σύστημα αυτό απέβλεπε στη στήριξη των 
επενδύσεων στη βιομηχανία και βιοτεχνία και στην ενίσχυση των 
εξαγωγών. Ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών είναι ουσιαστικά 
εκτελεστικός και η έλλειψη ευελιξίας και οραματισμού από την 
πλευρά τους έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή ανάπτυξη στον αριθμό 
και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι τόκοι είναι 
συνήθως η μοναδική πηγή εσόδων, δεν υπάρχουν συστήματα 
διαχείρισης των κινδύνων ενώ ο ανταγωνισμός είναι σχεδόν 
ανύπαρκτος.

Με αυτές τις συνθήκες να επικρατούν στην ελληνική τραπεζική 
αγορά και σε συνδυασμό με τις συνεχείς εξελίξεις στο διεθνές 
τραπεζικό σύστημα φαινόταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τις 
ελληνικές τράπεζες να επιβιώσουν και να εδραιώσουν τη θέση τους 
στο νέο οικονομικό τοπίο. Έτσι στη 1 Οετία του '80, η ελληνική 
οικονομία βρέθηκε με ένα αναποτελεσματικό πιστωτικό σύστημα και 
μία επιχειρηματική δομή που στο σύνολό της ήταν αδύναμη και 
απροετοίμαστη να ακολουθήσει τις αναπτυξιακές προκλήσεις του 
διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος όπως αυτές διαμορφώθηκαν και 
διαμορφώνονται την τελευταία περίοδο.

Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά, η 
επανάσταση στους τομείς της πληροφορίας και των επικοινωνιών, 
καθώς και η υψηλή αποτελεσματικότητα και ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τις διεθνείς τράπεζες 
κατέστησε την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
αναγκαία. Ο απεγκλωβισμός από κάθε είδους κρατική παρέμβαση 
ήταν επιβεβλημένος.
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Μια πρώτη αρχή γίνεται το 1982 με το πόρισμα επιτροπής 
Χαρισόπουλου και οπη συνέχεια με το πόρισμα επιτροπής του 
Καρατζά το 1987. Είναι φανερό ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια 
απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος και προσαρμογής στις 
διεθνείς συνθήκες και τους κανόνες που ισχύουν παγκοσμίους. Μεταξύ 
άλλων πραγματοποιείται η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, η 
κατάργηση διάφορων πιστωτικών κανόνων, ο καθορισμός των 
επιτοκίων από τις δυνάμεις της αγοράς και όχι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, η δημιουργία και είσοδος πολλών νέων τραπεζών και 
κατ’επέκταση η αύξηση του ανταγωνισμού.

Η αρχή έχει γίνει και πλέον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και η 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να ανταγωνιστεί 
αυτή των κοινοτικών τραπεζών. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό. Οι 
ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται 
συνέχεια στις αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να προσπαθούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους έτσι 
ώστε να επιβιώσουν. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ύπαρξη 
εξειδικευμένου προσωπικού, σύγχρονου τεχνολογικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, βελτίωση του εύρους και της ποιότητας 
των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Οι ριζικές αυτές αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Ελλάδας οδήγησαν στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού μικρών 
ιδιωτικών τραπεζών. Για ένα διάστημα οι τράπεζες αυτές μπόρεσαν 
να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες συνθήκες, να αποκομίσουν κέρδη 
και να γίνουν βιώσιμες. Από το 1 995, όμως, παρατηρείται μια εκ νέου 
αλλαγή του οικονομικού σκηνικού που προκλήθηκε από την 
υψηλότερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα των ιδιωτικών 
τραπεζών καθώς και από την επίδραση του φαινομένου των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ο αριθμός των τραπεζών είναι σχετικά 
μεγάλος για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς και το μέγεθος τους 
σχετικά μικρό για να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. 
Αρχίζει, δηλαδή, μια περίοδος μαζικών συγχωνεύσεων και 
δημιουργίας μεγάλων τραπεζικών ομίλων.
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Τα προηγούμενα χρόνια οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν εξαιτίας διαφόρων 
παραγόντων. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι από αυτούς:

> Ο μικρός αριθμός εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ
> Η ισχυρή παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας και οικογενειακής 

οργάνωσης των τραπεζών
> Ο κατακερματισμός και τα περιορισμένα όρια των τραπεζών
> Οι μη διαφαινόμενες προοπτικές της εγχώριας αγοράς, 

έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.
Από το 1986 και μετά, όμως, η δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς 
άρχισε να καταρρίπτει τα εμπόδια αυτά και να προετοιμάζει το 
έδαφος για την υλοποίηση των συγχωνεύσεων, γεγονός που 
επηρέασε σημαντικά και την ελληνική πραγματικότητα. Το 
φαινόμενο αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1 990 όπου αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλοι, 
ιδιωτικοί κυρίως, τραπεζικοί όμιλοι.
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3. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα τελευταία χρόνια και μετά από την πραγματοποίηση 
διάφορων εξαγορών και συγχωνεύσεων, πέντε είναι οι μεγαλύτεροι 
τραπεζικοί όμιλοι οι οποίοι έχουν τα ηνία στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alphabank, Εμπορική, EFC 
Eurobank-Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς. Το μέγεθος των τραπεζών 
αυτών, όμως, παραμένει μικρό σε σχέση με αυτό των ευρωπαϊκών 
οργανισμών και για το λόγο αυτό αναμένεται περαιτέρω έξαρση του 
φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα.

Σε πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη 
νομισματική πολιτική περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία για το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μέχρι τα 
τέλη του Ιουνίου του 2003. Σύμφωνα με την ανάλυση που 
συμπεριλαμβανόταν στην συγκεκριμένη έκθεση, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα αποτελείται από 23 ελληνικές εμπορικές τράπεζες, δύο 
ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς (το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), 21 υποκαταστήματα ξένων 
τραπεζών και 1 5 συνεταιριστικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν στο ενεργητικό τους το 91% σχεδόν του συνολικού ενεργητικού 
του τραπεζικού συστήματος. (Οικονομικός, Οκτώβριος 2003)

Παρακάτω γίνεται μια απλή αναφορά των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός ελλαδικού χώρου την 
τελευταία δεκαετία μεταξύ των πιο μεγάλων ελληνικών τραπεζικών 
οργανισμών.

Η Εθνική είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Τον έλεγχό της 
έχει έμμεσα το δημόσιο, μέσω της συμμετοχής νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Από το 1 841 που 
ιδρύθηκε, μέχρι το 1928(ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας) είχε το 
αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης χρήματος. Η είσοδός της στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έγινε το 1 889 ενώ παράλληλα από τον 
Οκτώβριο του 1999 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας εισήχθη στο
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χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 1997 η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος(ΕΤΕ) συγχωνεύτηκε με την Εθνική Κτηματική και την Εθνική 
Στεγαστική, τις οποίες και απορρόφησε. Στον τομέα των χορηγήσεων 
κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο που όμως συνεχώς μειώνεται.

Τον Οκτώβριο του 2001 ανακοινώθηκε επικείμενη 
συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha bank, μέσω 
ανταλλαγής μετοχών, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η συγχώνευση του 
αιώνα. Οι διοικούντες των δύο τραπεζών κατέληξαν στην απόφαση 
περί συγχώνευσης προσδοκώντας τη δημιουργία ενός μεγάλου 
τραπεζικού ομίλου, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει 
επιτυχώς στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και να αντεπεξέλθει στον 
έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί. Γενικά, η ενοποίηση των δύο 
τραπεζών θα οδηγούσε στην δημιουργία ενός οργανισμού με νέο 
σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος λόγω του μεγέθους του θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει διάφορες στρατηγικές προκειμένου να 
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών και διεθνή αγορών. 
Ο νέος οργανισμός θα είχε μια πιο ισχυρή παρουσία στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, γεγονός που θα ενίσχυε το προφίλ της νέας τράπεζας 
και το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Στόχος των δύο διοικήσεων ήταν η ίδρυση ενός ισχυρού 
τραπεζικού κολοσσού μέσω της μείωσης του κόστους και της 
διεύρυνσης των εσόδων. Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ο νέος 
οργανισμός αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των δύο τραπεζών με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών τους, την παροχή καλύτερων και πιο 
προσοδοφόρων υπηρεσιών καθώς και την προσφορά νέων 
επενδυτικών προγραμμάτων και ομάδας νέων προϊόντων. Σύμφωνα με 
τις προσδοκίες, η δημιουργία συνεργειών από τη συγχώνευση, 
προβλεπόταν να οδηγήσει σε εξοικονόμηση από το 2005 και μετά 
κόστος ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίους ενώ παράλληλα να 
επιφέρει συνολικά έσοδα ύψους 85 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα διοικητικά 
στελέχη προέβλεπαν, μετά την υλοποίηση της συγχώνευσης, αύξηση 
των κερδών ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της επικείμενης συγχώνευσης των δύο 
τραπεζικών οργανισμών, παρά το θετικό κλίμα που δημιούργησε στην
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αγορά, προκάλεσε ωστόσο κάποιες αμφιβολίες για τα διαδικαστικά 
της συγχώνευσης, το μέλλον των υπαλλήλων και γενικά για την 
αποτελεσματικότητα του νέου ομίλου. Πιο συγκεκριμένα η προσπάθεια 
ενοποίησης των μηχανογραφικών και πληροφοριακών συστημάτων 
προβλεπόταν πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ένα δεύτερο σημαντικό 
στοιχείο που φάνταζε δύσκολο εμπόδιο στους υπεύθυνους των δύο 
διοικήσεων ήταν η ομογενοποίηση της κουλτούρας του εργατικού 
δυναμικού των τραπεζών. Η επίτευξη ενός επιτυχημένου 
περιβάλλοντος εργασίας και ισορροπημένης συνεργασίας και 
συμβίωσης των υπαλλήλων, το οποίο θα αποτελούσε καθοριστικό 
παράγοντα για τη θετική και αποτελεσματική λειτουργία του 
τραπεζικού ομίλου, παρουσιαζόταν αρκετά δύσκολη διαδικασία.

Τελικά, με δελτίο τύπου στις 19 Ιανουάριου 2002, ανακοινώθηκε 
η διακοπή των διαπραγματεύσεων και ακύρωση της συγχώνευσης μετά 
από αδυναμία των δύο τραπεζών να καταλήξουν σε μια ικανοποιητική 
και για τις δύο πλευρές συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι η συγχώνευση 
αυτή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, ωστόσο αξίζει να εξεταστεί 
αναλυτικότερα καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 
τραπεζικού κολοσσού με κεφαλαιοποίηση της τάξης των 10 δις ευρώ 
και συνολικό ενεργητικό 80 δις ευρώ, γεγονός που θα την καθιστούσε 
την 23π σε μέγεθος τράπεζα της Ευρώπης. Θα είχε μερίδιο αγοράς στα 
δάνεια και στις καταθέσεις 40%, στα αμοιβαία κεφάλαια 33% ενώ θα 
αντιπροσώπευε το 33% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με ανακοίνωσή τους σε δελτίο τύπου στις 28 Ιουνίου 2002 οι 
διοικήσεις των τραπεζών της Εθνικής και της ΕΤΕΒΑ ( Εθνική Τράπεζα 
Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε.) εξέφρασαν την επιθυμία 
τους για συγχώνευση των οργανισμών τους μέσω ανταλλαγής 
μετοχών. Τελικά, το Νοέμβριο του 2002 η συγχώνευση επιτεύχθη.

Η συγχώνευση αυτή, αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια της 
Εθνικής Τράπεζας για περαιτέρω εδραίωσή της και ισχυροποίηση της 
θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Από την ενοποίηση των δύο 
συγκεκριμένων τραπεζικών οργανισμών θα προέκυπταν διάφορα 
οφέλη, μερικά εκ των οποίων αξίζει να αναφερθούν. Υπήρχαν 
προσδοκίες για πραγματοποίηση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας
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οι οποίες θα επέφεραν μείωση στις λειτουργικές δαπάνες και 
ιδιαίτερα στους τομείς επενδύσεων υποδομής και εκσυγχρονισμού. 
Επίσης, επειδή η ΕΤΕΒΑ έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε ορισμένους 
τομείς (π.χ. εξαγορών-συγχωνεύσεων, υπηρεσίες αναδοχής) ο 
συγχωνευμένος οργανισμός προβλεπόταν να έχει μια πιο δυνατή 
συμμετοχή στο θέμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (advisory 
services). Τέλος, η συγχώνευση αυτή, προβλεπόταν να βοηθήσει τον νέο 
τραπεζικό όμιλο να συμβαδίσει και να λειτουργεί βάση των νέων 
τραπεζικών πολιτικών που έχουν καθιερωθεί στις διεθνείς αγορές και 
σύμφωνα με τις οποίες υπαγορεύεται οι επενδυτικές τράπεζες να 
λειτουργούν μέσω των μητρικών τους και όχι σαν ξεχωριστές 
οντότητες με τη μορφή θυγατρικών.

Η Alpha bank είναι η δεύτερη πιο μεγάλη τράπεζα της Ελλάδος 
μετά την εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής, γεγονός που 
αύξησε το μερίδιο αγοράς της από 1 2% σε 20%, παράλληλα, όμως, 
επιβάρυνε το λόγο κόστος/ έσοδα και περιόρισε το ρυθμό αύξησης των 
κερδών. Η συμφωνία περιλάμβανε τη διατήρηση όλων των θέσεων 
εργασίας, διαδικασία αρκετά δύσκολη, και για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα και πιο έμπειρα διοικητικά στελέχη και 
των δύο τραπεζών. Η συγχώνευση αυτή, αφού ξεπεράστηκαν όλα τα 
διαδικαστικά προβλήματα και οι δυσκολίες προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα, απεδείχθη τελικά επιτυχής. Αλλά, όλη αυτή η μακρά και 
χρονοβόρα διαδικασία ενοποίησης αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα 
στην ακύρωση της συγχώνευσης της Alpha bank με την Εθνική 
Τράπεζα.

Η EFG-Eurobank ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία Ευρώ- 
Επενδυτική Τράπεζα ενώ τα επόμενα χρόνια η εξέλιξή της ήταν 
ραγδαία. Σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς 
ομίλους της Ελλάδας. Καταλαμβάνει ηγετική θέση στους ταχύτερα 
αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφόρους τομείς της αγοράς. Είναι 
πρώτη στις χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών 
και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στη διαχείριση 
αμοιβαίων κεφαλαίων. Στόχος της είναι να αναδειχθεί μεταξύ των 
ελληνικών τραπεζών και να αποτελεί πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις 
των επενδυτών επικεντρώνοντας την προσοχή της στην ποιότητα, την
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καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους. Στην προσπάθεια 
της αυτή μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η έμφαση που δίνει στην 
πελατοκεντρική πολιτική της, στην αξιοποίηση κάθε νέας τεχνολογίας 
καθώς και στον επαγγελματισμό που διέπει τα διοικητικά της στελέχη.

Στο διάστημα αυτό, η Eurobank εξαγόρασε την Inter bank (1996), 
την Τράπεζα Αθηνών(1 998), την Τράπεζα Κρήτης(1 999), την Τράπεζα 
Εργασίας το 2000, ενώ τον Απρίλιο του 2004 ολοκλήρωσε την εξαγορά 
του 1 00% των μετοχών της Intertrust ΑΕΔΑΚ από τις εταιρίες Eureko και 
Novabank.

Η σημαντικότερη κίνηση της EFG Eurobank-Ergasias ήταν η 
εξαγορά της τράπεζας Εργασίας. Με δημοσίευμα στις 14 Μαρτίου 
2000 οι διοικήσεις των δύο τραπεζών ανακοίνωσαν την επιθυμία τους 
να συγχωνευθούν με σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους σύμφωνα με 
την οποία 0,75 μετοχές της EFG Eurobank αντιστοιχούν σε μία μετοχή 
της Τράπεζας Εργασίας. Τα οφέλη που θα προέκυπταν από τη 
συγχώνευση αυτή ήταν αρκετά ευδιάκριτα ώστε να παροτρύνουν τα 
διοικητικά στελέχη των δύο ομίλων να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
της απόφασής τους. Η δημιουργία ενός ισχυρότατου και μεγάλου 
τραπεζικού οργανισμού, ο οποίος θα αξιοποιεί τις δυνατότητες και 
των δύο τραπεζών, ήταν η επιθυμία των διοικούντων τους. Ο νέος 
τραπεζικός όμιλος προβλεπόταν να έχει βελτιωμένη κερδοφορία, 
υψηλότερη κεφαλαιακή βάση και μεγαλύτερη ποιότητα ενεργητικού.

Τελικά, στις 7 Σεπτεμβρίου 2000 ολοκληρώθηκαν όλες οι νομικές 
διαδικασίες και η συγχώνευση των δύο τραπεζών επετεύχθη. Σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 
του 2000, η EFG Eurobank-Ergasias έχει καθαρά προ φόρων κέρδη 76,5 
δις. δρχ. ενώ αναμενόταν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας από το 
2001.

Ακόμα μια τράπεζα που ελέγχεται από το δημόσιο είναι η 
Εμπορική. Το 1 992 η Εμπορική πούλησε την Τράπεζα Πειραιώς ενώ το 
1997 πούλησε πλειοψηφικό ποσοστό της στην Τράπεζα Αττικής στο 
Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ),34%, και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 1 5.5%. Η 
Εμπορική κράτησε το 1 7% και πενταετής σύμβαση διαχείρισης η οποία 
έληξε το καλοκαίρι του 2002.
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Τον Μάρτιο του 1998, η Εμπορική Τράπεζα πώλησε το 51% της 
συμμετοχής της στην εισηγμένη της θυγατρική, Ιονική Τράπεζα, η 
οποία διέθετε δίκτυο 222 καταστημάτων, στην Alpha bank, έναντι 272 
δις δρχ. (περίπου 821 εκατ. Ευρώ). Η Alpha έκανε δημόσια πρόταση 
εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών, η τράπεζα απορροφήθηκε πλήρως 
και η Ιονική διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο. (Ανδρικοπούλου 2002) 

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα 
τραπεζικού οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά 
εξαγορών στο πλαίσιο τόσο των ιδιωτικοποιήσεων όσο και 
συναλλαγών στην αγορά. Το 1998 αγόρασε τη Μακεδονίας-Θράκης 
από την Εθνική και την ιδιωτική Xios Bank. To 2001, με την επιτυχημένη 
προσφορά της για την εξαγορά του 57,8% της ελληνικής Τράπεζας 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Β.Α.) από το δημόσιο η Τράπεζα Πειραιώς 
επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημερομηνίες ανακοίνωσης των εξαγορών και
συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζικών οργανισμών στον ελλαδικό 
χώρο

Εξαγοράζουσα τράπεζα Εξαγοραζόμενη τράπεζα Ημερομηνία 
ανακοίνωσης 
(event date)

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας

Alpha Bank* 31 Οκτωβρίου 2001

Αλφα Τράπεζα Πίστεως Ιονική Τράπεζα 29 Μαρτίου 1999

Eurobank Τράπεζα Εργασίας 8 Ιουνίου 1999

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Μακεδονίας - 
Θράκης

8 Μαΐου 1998

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας

Εθνική Κτηματική 
Τράπεζα της Ελλάδας

2 Ιουνίου 1998

* Εξετάζεται η περίπτωση της ανακοίνωσης για επικείμενη συγχώνευση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
τραπεζικών ομίλων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η επίδρασή της στις τιμές των μετοχών τους. 
Με ανακοίνωση των διοικητικών συμβουλίων τους οι δύο τράπεζες γνωστοποίησαν τον Ιανουάριο του2002

την ακύρωση της συμφωνίας τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Έτος Αγοράστρια τράπεζα Αποκτηθείσα τράπεζα

1991 Όμιλος επενδυτών Τράπεζα Πειραιώς
1993 Hanwha First Investment Τράπεζα Αθηνών

1996 Eurobank Interbank

1997 Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 
Ελλάδας

Τράπεζα Πειραιώς

Εθνική Στεγαστική Τράπεζα 

Δίκτυο Ελλάδας της Chase Manhattan
1998 Τράπεζα Πειραιώς

Eurobank

Εγνατία Τράπεζα 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης 
Credit Lyonnais Grece 

Τράπεζα Χίου 
Τράπεζα Αθηνών 
Τράπεζα Κρήτης 

Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας 
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 

Ελλάδας
1999 Τράπεζα Πειραιώς

Αλφα Τράπεζα Πίστεως 
Τέλεσις Χρηματιστηριακή 

Eurobank

Δίκτυο Ελλάδας της National 
Westminster 

Ιονική Τράπεζα 
Δωρική Τράπεζα 

Τράπεζα Εργασίας

2001 Eurobank Ergasias 
Martin ΑΕΠΕΥ 

First Business Bank 
Τράπεζα Πειραιώς

Τέλεσις Επενδύσεων 
Πειραιώς Prime 

Δίκτυο Ελλάδας της Novabank 
ΕΤΒΑ

2002 Εθνική Τράπεζα 
Aspis Bank

ΕΤΕΒΑ
ΑΒΝ-ΑΜΚΟ(τμήμα των εργασιών 
και δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα)

2003 Martin Bank Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας

22



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας έχει υποστεί 
μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της 
ανεξαρτητοποίησής του από την κρατική παρέμβαση αλλά και από 
τις εξελίξεις που συνέβησαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μεταβολές στο 
τραπεζικό σκηνικό προήλθαν από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις οι 
οποίες οδήγησαν σε απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, παροχής 
δανείων και προσδιορισμού των επιτοκίων. Παράλληλα η δημιουργία 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
αλλά και οι αλλαγές στις προσδοκίες των καταναλωτών-επενδυτών, 
οι οποίοι επιζητούν πιο ποιοτικές και προσοδοφόρες υπηρεσίες, 
έκαναν αναγκαία την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των τραπεζικών 
οργανισμών. Τέλος, η δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης(ΟΝΕ) καθιέρωσε νέα πλαίσια στη λειτουργία των τραπεζών 
σε μια προσπάθεια ενοποίησης και κοινής πορείας των τραπεζικών 
ομίλων για τις χώρες της Ευρώπης.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έκαναν ακόμα πιο έντονο τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και απαραίτητη την αναδιάρθρωση και τον 
επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και της πολιτικής των 
τραπεζών. Οι Ελληνικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να 
επιβιώσουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε 
προέβησαν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με άλλους τραπεζικούς 
οργανισμούς στοχεύοντας στην καθιέρωσή τους στο ελληνικό 
οικονομικό σκηνικό αλλά και στη διεθνή αγορά.

Το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων προκάλεσε 
ενδιαφέρον και απασχόλησε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών οι οποίοι 
με μελέτες τους προσπάθησαν να εξηγήσουν τα κίνητρα που ωθούν 
τις τράπεζες και γενικά τις επιχειρήσεις σε εξαγορές και 
συγχωνεύσεις αλλά και να ερευνήσουν την ύπαρξη υπερβάλλουσας
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κερδοφορίας, υπερκανονικής απόδοσης των μετοχών και αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των νέων οργανισμών που προκύπτουν.

Η άποψη που επικρατεί ότι η επίδοση του νέου οργανισμού που 
δημιουργείται από μια συγχώνευση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των αρχικών οργανισμών αποτέλεσε το κέντρο της 
έρευνας για πολλούς μελετητές τις τελευταίες και όχι μόνο δεκαετίες. 
Γύρω από το θέμα αυτό υπάρχουν δύο θεωρίες τις οποίες λαμβάνουν 
υπόψη οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να αναλύσουν το 
φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η πρώτη θεωρία, αποδίδει την επιθυμία δύο εταιρειών να 
συγχωνευθούν στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν την 
ανάπτυξή τους ή ακόμα, να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά και 
άρα και την δύναμη να την ελέγχουν. Στην περίπτωση αυτή, οι 
εταιρείες δεν στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της αξίας τους και σαν 
αποτέλεσμα οι συγχωνεύσεις όχι μόνο δεν δημιουργούν υπερβάλλον 
κέρδος στις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά αντίθετα ίσως οδηγούν σε 
οικονομικές απώλειες οι οποίες πηγάζουν από το κόστος 
διεκπεραίωσης των διαδικασιών και τα προβλήματα που 
προκύπτουν. Συγχωνεύσεις που αποβλέπουν σε βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των εταιρειών είναι 
πιθανότερο να συμβούν σε συσσωρευμένες συγχωνεύσεις 
(conglomerate).

Η δεύτερη θεωρία, από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζει το 
θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων κάτω από την υπόθεση της 
μεγιστοποίησης της αξίας των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, 
υποστηρίζει ότι η απόφαση από τα διοικητικά στελέχη των 
εμπλεκόμενων εταιρειών για τη διεκπεραίωση μιας συγχώνευσης 
λαμβάνεται όπως και κάθε άλλη επενδυτική απόφαση. Θα πρέπει, 
δηλαδή, να υπάρχει θετική απόδοση και αύξηση του πλούτου των 
μετόχων.

Οι πιο επικρατέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους 
ερευνητές για το συγκεκριμένο θέμα είναι δύο:

24



□ Η μέθοδος της επίδοσης της λειτουργίας των τραπεζών 
(Operating performance methodology)

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την οικονομική επίδοση των 
εταιρειών πριν και μετά την εξαγορά βασιζόμενη σε λογιστικούς 
δείκτες κερδοφορίας και κόστους( ROE, ROA ). Το πλεονέκτημα της 
μεθόδου αυτής είναι ότι χρησιμοποιεί τις πραγματικές 
παρατηρούμενες λειτουργικές επιπτώσεις των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων (Rhoades). Αδυναμία, όμως, αποτελεί το γεγονός ότι 
τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και συχνά 
παραλείπουν τις τρέχουσες αξίες της αγοράς.

□ Η μέθοδος των event studies

Με τη μέθοδο των event studies, οι ερευνητές προσπαθούν να 
μελετήσουν την αντίδραση των μετοχών όταν ανακοινώνεται μια 
εξαγορά ή συγχώνευση. Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούν τις 
αποδόσεις των μετοχών οι οποίες ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τις 
μεταβολές των τιμών πριν και μετά τη στιγμή της ανακοίνωσης. Η 
υπερβάλλουσα απόδοση, η οποία δείχνει την προσδοκία της αγοράς 
για αύξηση της κερδοφορίας εξαιτίας της συγχώνευσης, ορίζεται αν 
από την πραγματική απόδοση αφαιρεθεί η προβλεπόμενη απόδοση 
της αγοράς και το επιτόκιο άνευ κινδύνου. Το μειονέκτημα της 
μεθόδου αυτής είναι ότι σε περίπτωση που μια εξαγορά δεν ευνοεί 
τον ανταγωνισμό οι event studies ίσως δεν κάνουν μια σωστή 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους (Tompson 2000). Επίσης, 
βασίζεται στην αξία που προβλέπεται να δημιουργηθεί μέσω της 
εξαγοράς, δηλαδή σε προσδοκίες και όχι σε πραγματικά κέρδη που 
προκύπτουν. Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν τις μη κανονικές 
αποδόσεις των εταιριών ξεχωριστά. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες 
ελάχιστες που εξετάζουν τη συνολική αλλαγή στον πλούτο των 
μετόχων λαμβάνοντας υπόψη το value-weighted σύνολο των εταιριών 
που συγχωνεύονται.
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Οι Berger και Humphrey (1992) εξέτασαν τις περιπτώσεις 
εξαγορών 57 μεγάλων τραπεζικών ομίλων της Αμερικής 
χρησιμοποιώντας διάφορους οικονομικούς δείκτες και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα της μη ύπαρξης είτε θετικής Χ-αποτελεσματικότητας 
είτε αυξημένης μετοχικής απόδοσης.

Ο De Young (1993) υποστηρίζει ότι όταν οι εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις(τόσο η εξαγοράζουσα όσο και η εταιρία-στόχος) έχουν 
χαμηλή αποδοτικότητα τότε μια εξαγορά ή συνένωσή τους καταλήγει 
σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και οικονομικής επίδοσής 
τους.

Ο Rhoades με δύο μελέτες του, το 1 990 και το 1 993, εξετάζει τις 
περιπτώσεις εξαγοράς μεγάλων οργανισμών και οριζόντιων 
εξαγορών αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στη μελέτη του το 1 993 εξέτασε 
την περίπτωση 898 τραπεζών που συγχωνεύτηκαν στην Αμερική την 
περίοδο 1981-1986. Χρησιμοποίησε τους δείκτες Συνολικά Έξοδα 
/Ενεργητικό και Έξοδα προ φόρων /Ενεργητικό και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι δύο δείκτες παρέμειναν αμετάβλητοι για τις 
συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των επιχειρήσεων του 
ίδιου κλάδου. Επίσης, τόσο η μείωση του κόστους όσο και η αύξηση 
της αποτελεσματικότητας δεν σχετίζονται απαραίτητα με την 
πραγματοποίηση των εξαγορών.

Μια μελέτη με διαφορετικά συμπεράσματα είναι αυτή των 
Cornett και Tehranian (1992) οι οποίοι καταλήγουν σε δημιουργία 
κερδών σχετιζόμενων με εξαγορά και για τις 30 εξαγορές του 
δείγματός τους, όπως επίσης και σε θετική αντίδραση των μετοχικών 
αποδόσεων σε ανακοινώσεις για εξαγορές. Επίσης, βρήκαν μια σχέση 
ανάμεσα στην υπερβάλλουσα απόδοση και την αποδοτικότητα. 
Χρησιμοποίησαν τόσο τη μέθοδο της επίδοσης της λειτουργίας όσο 
και τη μέθοδο των event studies.

Η Chamberlain (1992) δίνει βάση στην σημαντικότητα της 
επιλογής του δείγματος που χρησιμοποιείται στις μελέτες για 
εξαγορές. Σε μια άλλη μελέτη της το 1998 ασχολείται με την 
επίδραση των εξαγορών στις μετοχικές αποδόσεις των τραπεζών, 
εξετάζοντας περιπτώσεις τραπεζικών συγχωνεύσεων της περιόδου 
1981-1987. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι διαφορετικά
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οστό εκείνα των Cornett και Tehranian , υποστηρίζοντο(ς ότι η 
πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης δεν λειτουργεί ευεργετικά στην 
κερδοφορία των τραπεζών.

Διφορούμενα είναι και τα αποτελέσματα στις μελέτες που 
αφορούν την αντίδραση των μετοχών των επιχειρήσεων στις 
ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και την 
δημιουργία υπερκανονικών κερδών. Οι Hannan και Wolken (1989), και 
Houston και Ryngaert (1994) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν 
δημιουργείται υπερβάλλον πλούτος προερχόμενος από εξαγορά ή 
συγχώνευση. Οι Cornett και Tehranian (1992), από την άλλη πλευρά, 
υποστηρίζουν ότι οι ανακοινώσεις για επικείμενες εξαγορές 
σχετίζονται θετικά με αύξουσες μετοχικές αποδόσεις.

Ο Pilloff (1996) επεκτείνει την έρευνα των Cornett και Tehranian 
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο δείγμα αλλά και πιο μεγάλη χρονικά 
περίοδο και ελέγχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να 
εξηγήσουν μεταβολές στην οικονομική επίδοση των τραπεζικών 
οργανισμών. Με σκοπό να εξετάσει τις μεταβολές στη μέση απόδοση 
καθώς και τις υπερκανονικές αποδόσεις ο Pilloff ασχολείται με την 
ικανότητα ορισμένων πριν τη συγχώνευση μεταβλητών οι οποίες 
σχετίζονται τόσο με το μέγεθος όσο και με την τοποθεσία των 
τραπεζικών οργανισμών. Παράλληλα εξετάζει την επίδοση των 
συγχωνευμένων τραπεζικών ομίλων και προσπαθεί να εξηγήσει τις 
διακυμάνσεις τόσο της παραγωγής όσο και των υπερβαλλουσών 
κερδών. Καταλήγει ότι περιπτώσεις εξαγορών με υψηλές 
δυνατότητες μείωσης του κόστους έχουν τις πιο μεγάλες αποδόσεις, 
γεγονός που το αποδίδει στην γενικότερη πεποίθηση ότι οι εξαγορές 
αυξάνουν την αποτελεσματικότητα. Μία σημαντική διαφορά της 
έρευνάς του με τα αποτελέσματα των Cornett και Tehranian (1992) 
είναι ότι οι αλλαγές στην κερδοφορία μετά τη συγχώνευση δεν έχουν 
άμεση σχέση με τη μεταβολή στην αξία των τραπεζών την ημέρα της 
ανακοίνωσης.

Οι LangetiegO 978), Asquith(l 983) και Magenheim και 
Mueller(l 988) ασχολήθηκαν με τις επιπτώσεις των εξαγορών 
εξετάζοντας, όμως, την μακροχρόνια τάση της οικονομικής επίδοσης 
των επιχειρήσεων μετά από αυτές. Ο LangetiegO 978) βρίσκει ότι η μη
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κανονική επίδοση την περίοδο μετά την εξαγορά δεν διαφέρει αρκετά 
από αυτή μιας άλλης εταιρίας του ίδιου κλάδου. Επίσης, ούτε ο 
Mandelkel(l 974) αλλά ούτε και ο Malatesta(l 983) βρήκαν μειωμένη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μετά από τη συγχώνευση. 
Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Bradley και Jarell(l 988) αλλά 
και οι Franks, Harris και Titman(l 991).

Οι Agrawal, Jaffe και Mandelker(l 992) εξετάζουν την μετά της 
εξαγοράς οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. Αφού έγινε 
προσαρμογή για το μέγεθος της εταιρίας καθώς και για τον κίνδυνο, 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μέτοχοι των συγχωνευμένων 
εταιριών είχαν μια μείωση του πλούτου τους περίπου 1 0% για την 
περίοδο πέντε ετών μετά τη συγχώνευση. Επίσης, εξέτασαν την 
προσαρμοστικότητα της αγοράς σε περιπτώσεις εξαγορών.

Ο MuellerO 985) εξέτασε την επίδραση των συσσωρευμένων και 
οριζόντιων εξαγορών στα μερίδια αγοράς των συγχωνευμένων 
εταιριών χρησιμοποιώντας στοιχεία για τις 1000 μεγαλύτερες 
εταιρίες της περιόδου 1950-1972. Για να εξαλείψει την επίδραση 
άλλων παραγόντων στα μερίδια αγοράς, ο Mueller συγκρίνει τα 
δεδομένα του με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων που δεν 
είχαν προβεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Συμπερασματικά, τα 
αποτελέσματα της έρευνάς του ήταν ότι α) οι συγχωνευμένες 
εταιρίες αντιμετώπισαν κάποιες απώλειες στα μερίδια αγοράς 
συγκριτικά με τις άλλες και β) δεν επήλθε αύξηση στην 
αποτελεσματικότητά τους.

Μια μελέτη η οποία βασίστηκε στη μέθοδο των event studies 
είναι αυτή των Beitel, Schiereck και Wahrenburg (2002) οι οποίοι 
εξέτασαν τις επιπτώσεις 98 εξαγορών και συγχωνεύσεων των 
Ευρωπαϊκών τραπεζών για την περίοδο 1985-2000. Κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν θετική 
επίδραση στις μετοχές της τράπεζας-στόχου εφόσον οι συνολικές 
υπερβάλλουσες αποδόσεις τους (CARs) είναι θετικές και αρκετά 
μεγάλες σε σχέση με τις μετοχές των εξαγοραζουσών τραπεζών. Ένα 
άλλο σημαντικό σημείο της μελέτης τους σχετίζεται με την αντίδραση 
της αγοράς η οποία αποδεικνύεται ότι είναι καλύτερη όταν μεγάλες
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τράπεζες πραγματοποιούν συγχωνεύσεις σε αντίθεση με τις 
συγχωνεύσεις που γίνονται για λόγους επιβίωσης.

Μια δεύτερη μελέτη γύρω από το θέμα της αντίδρασης των 
μετοχικών αποδόσεων σε ανακοινώσεις για εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, η οποία κατέληξε 
στα ίδια συμπεράσματα, είναι αυτή των Lepetit, Patry και Rous (2002). 
Υποστηρίζουν ότι η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων μεταξύ των 
ευρωπαϊκών τραπεζών συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της 
συνολικής τους αξίας. Προχωρώντας ένα σημείο παραπέρα, βρήκαν 
ότι η αγορά έχει θετική αντίδραση σε μια ενοποίηση με γεωγραφική 
εξειδίκευση λόγω της μείωσης του κόστους και ισχυροποίηση της 
δύναμής της. Επίσης, προσδοκάται η ύπαρξη οικονομιών φάσματος 
σαν αποτέλεσμα της καλύτερης ποιότητας των διαφόρων υπηρεσιών.

Όσον αφορά στο θέμα της εξαγοράς με γεωγραφική 
εξειδίκευση, ο DeLong (1999) σε έρευνά του για 280 συγχωνεύσεις 
που συντελέστηκαν στην Αμερική την περίοδο 1 988-1 995 κατέληξε σε 
διαφορετικά αποτελέσματα.

Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι Keown και Pinkerton 
(1981) είναι η εσωτερική πληροφόρηση και το πώς αυτή επηρεάζει το 
φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και τις
επιδράσεις της στις αποδόσεις των μετοχών. Παρά τις προσπάθειες 
δια μέσου της νομοθεσίας να εξαφανιστεί το πρόβλημα της
εσωτερικής πληροφόρησης αυτό δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα υπάρχει 
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν σχετίζονται 
άμεσα με τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, ωστόσο όμως
πραγματοποιούν κέρδη καθορίζοντας τις κινήσεις τους πριν ακόμα 
γνωστοποιηθεί μια συγχώνευση.

Στο άρθρο τους οι Keown και Pinkerton εξετάζουν την ύπαρξη 
υπερβάλλουσας απόδοσης πριν ακόμα την πρώτη επίσημη
ανακοίνωση περί εξαγοράς και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
εσωτερική πληροφόρηση υπάρχει και επηρεάζει άμεσα την 
συμπεριφορά και την κερδοφορία των επενδυτών.

Ο Jaffe (1 974) βρήκε ότι οι υπάλληλοι οι σχετιζόμενοι με τις 
εταιρίες που πρόκειται να συγχωνευτούν κατέχουν ειδικές 
πληροφορίες και εκμεταλλευόμενοι αυτές πραγματοποιούν
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υπερκανονικά κέρδη. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και ο Finnerty 
το 1976. Το μειονέκτημα των δύο παραπάμω εργασιών είναι ότι 
βασίζονται σε στοιχεία από το S.E.C.'s Official Summary of Security 
Transactions και άρα περιλαμβάνουν μόνο τους εγγεγραμμένους 
υπαλλήλους οι οποίοι γνωρίζουν εσωτερικές πληροφορίες. Το θέμα, 
όμως, είναι ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι, φίλοι και συγγενείς των 
παραπάνω, οι οποίοι γνωρίζουν εσωτερικά θέματα και 
διαμορφώνουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές και η συμπεριφορά 
των οποίων είναι αδύνατο να εξεταστεί. Τα αποτελέσματα και οι 
επιδράσεις τέτοιου είδους συμπεριφορών μπορούν να φανούν 
εξετάζοντας τις αποδόσεις των μετοχών την περίοδο πριν από την 
επίσημη ανακοίνωση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.

Οι Mandelker (1974) και Halpern (1976) επίσης κατέληξαν στην 
δημιουργία θετικών αποδόσεων πριν από την δημόσια ανακοίνωση 
μιας εξαγοράς. Ο Halpern για παράδειγμα βρήκε ότι η αναλογία 
θετικών αποδόσεων από 50% που ήταν δύο μήνες πριν την ημέρα της 
ανακοίνωσης, αυξήθηκε σε 58% ένα μήνα πριν και 62% τον μήνα που 
έγινε η ανακοίνωση.

Γενικά, όσον αφορά στο θέμα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τραπεζικών οργανισμών έχουν γίνει 
πολλές επιστημονικές έρευνες. Όμως, τα συμπεράσματα στα οποία 
καταλήγουν οι διάφοροι συγγραφείς είναι διαφορετικά. Ανάλογα με 
τις υποθέσεις που λαμβάνουν υπόψη, το δείγμα που χρησιμοποιούν 
και λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων κάποιοι βρίσκουν ύπαρξη 
συσχέτισης, είτε θετικής είτε αρνητικής, μεταξύ των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων και της αποτελεσματικότητας, της μείωσης κόστους, 
της επίδρασης στις μετοχικές αποδόσεις και άλλοι πιστεύουν ότι δεν 
υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστεί η 
αντίδραση των αποδόσεων των μετοχών των ελληνικών τραπεζών σε 
ανακοινώσεις για επικείμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις και η 
ύπαρξη ή μη υπερκανονικών κερδών με τη μέθοδο των event studies.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ύπαρξη της επίδρασης 
συγκεκριμένου γεγονότος στις αποδόσεις των μετοχών. Το θέμα είναι 
αν οι ανακοινώσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις των τραπεζών 
επηρεάζουν και σε τι βαθμό την πορεία των αντίστοιχων μετοχών 
των τραπεζικών οργανισμών στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το φαινόμενο των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια. Δεν 
υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία και κατά συνέπεια οι μελέτες 
που έχουν γίνει για τις εξαγορές τραπεζών στον ελλαδικό χώρο είναι 
περιορισμένες. ( Lepetit, Patry, Rous 2002 )

Η έρευνα που ακολουθεί αποτελεί ακόμα μια προσπάθεια 
ανάλυσης των συνεπειών του φαινομένου των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο των event studies με σκοπό να εξετάσει την επίδραση στις 
μετοχικές αποδόσεις των τραπεζών όταν ανακοινώνεται η εξαγορά ή 
συγχώνευση.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ημερήσιες τιμές 
κλεισίματος των μετοχών των τραπεζών καθώς και του γενικού 
δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η συλλογή τους έγινε από 
τα δημοσιευμένα αρχεία μεγάλων ελληνικών εφημερίδων στο internet 
καθώς και από το πρόγραμμα metastock. Ένα σημαντικό θέμα της 
μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί είναι η επιλογή της ημέρας του 
γεγονότοςώνβηί date). Μια περίπτωση είναι να χρησιμοποιηθεί σαν 
event date η ημέρα της πρώτης ανακοίνωσης περί συγχώνευσης ή 
εξαγοράς. Αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της εσωτερικής πληροφόρησης 
τότε μη κανονικές αποδόσεις θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 
ημέρα αυτή. Τη στιγμή της ανακοίνωσης η απόδοση της μετοχής της 
εξαγοράζουσας τράπεζας αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για την 
επιτυχία της εξαγοράς και την πραγματοποίηση κερδών. Από την 
άλλη πλευρά, πληροφορίες που αφορούν την μετά την ανακοίνωση
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περίοδο μπορεί να παρουσιάζουν και πάλι υπερβάλλουσες 
αποδόσεις, ιδίως αν πρόκειται για επιτυχημένες εξαγορές, κυρίως 
λόγω της εξάλειψης της αβεβαιότητας.

Μια άλλη εναλλακτική επιλογή της event date είναι η ημέρα που 
πραγματοποιείται η εξαγορά. Στην περίπτωση, όμως, αυτή η εύρεση 
υπερκανονικών αποδόσεων μπορεί να οφείλεται στην επίλυση του 
θέματος της αβεβαιότητας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 
εξεταστεί αντικειμενικά η επίδραση της εξαγοράς.

Μελέτες που χρησιμοποίησαν την ημέρα της εξαγοράς σαν 
event date ήταν αυτές των Ellert, Mandelker, Langetieg και Yagil οι 
οποίες κατέληξαν σε θετικές έκτακτες αποδόσεις^όηοΓπ^Ι returns). 
Οι Halpern και Malatesta αντιθέτως, χρησιμοποίησαν μηνιαία στοιχεία 
και κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα.

Γενικά, αν στόχος της εργασίας είναι η επίδραση των εξαγορών 
στις αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών θεωρείται καλύτερη η 
χρησιμοποίηση της ημέρας της ανακοίνωσης σαν event date γιατί με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επίδραση άλλων παραγόντων εκτός 
του γεγονότος που θέλουμε να εξετάσουμε. Στην παρούσα εργασία, 
σαν ημέρα γεγονότος θεωρείται η ημέρα της πρώτης επίσημης 
δημοσιοποίησης περί εξαγοράς ή συγχώνευσης δύο τραπεζικών 
οργανισμών, η οποία θα συμβολίζεται με t=0. Το δείγμα που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι 250 ημερήσιες τιμές κλεισίματος γύρω από την 
ημέρα του γεγονότος. Σαν περίοδος εκτίμησηςώΞίϊΓΤ^ΐΐοη period) θα 
θεωρείται το διάστημα (-239,-1 1) ενώ σαν περίοδος γεγονότοςώνβηΐ 
period) το διάστημα (-10,+ 10).

Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Single-Index Model 
(το μοντέλο του Sharpe) το οποίο θεωρεί ότι η πορεία των μετοχών 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία του γενικού δείκτη, 
επηρεάζεται, δηλαδή, από μεταβολές που συμβαίνουν ή από 
πληροφορίες που εισέρχονται στην αγορά. Με άλλα λόγια, το Single- 
Index Model θεωρεί ότι σημαντικότερη αιτία των διακυμάνσεων των 
μετοχικών αποδόσεων προέρχεται από μεταβολές στο γενικό δείκτη. 
Στην περίπτωση της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς χρησιμοποιούμε 
τις τιμές του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
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(X.A.A.). Ακολουθεί η ανάλυση του μοντέλου και η επεξήγηση των 
υποθέσεων που κάνει.

Η συστηματική σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των μετοχών και 
στις αποδόσεις της αγοράς παρουσιάζεται με το γράφημα της 
Χαρακτηριστικής Γραμμής η οποία ελαχιστοποιεί το άθροισμα των 
τετραγώνων των σφαλμάτων των αποδόσεων. (Σφάλμα είναι η 
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την 
πραγματική τιμή της απόδοσης.)

Η εξίσωση της Χαρακτηριστικής Γραμμής είναι:

Rit = α, + β, Rmt + ε„

όπου Rjt = η απόδοση της μετοχής /την περίοδο t
Rm, = η απόδοση του γενικού δείκτη την περίοδο t 
α - σταθερά



β, = ο λεγόμενος συντελεστής βήτα ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο,

την ευαισθησία της μετοχής σε μεταβολές της αγοράς.
εη = τυχαίος όρος σφάλματος ο οποίος αντικατοπτρίζει τις

αποκλίσεις της απόδοσης της μετοχής / από τις προβλεπόμενες.

Βασικό στοιχείο της παραπάνω εξίσωσης είναι ο διαχωρισμός 
της μετοχικής απόδοσης σε δύο μέρη:

ο Το πρώτο μέρος που είναι άμεσα σχετιζόμενο με την αγορά

ο Το δεύτερο και ανεξάρτητο από τις μεταβολές της αγοράς μέρος
(«,· + ««)

Ο συντελεστής βήτα, που όπως προαναφέρθηκε δείχνει την 
ευαισθησία της απόδοσης της μετοχής σε σχέση με την απόδοση της 
αγοράς, είναι και η παράμετρος που θα αποτελέσει ένα από τα βασικά 
αντικείμενα μελέτης στην παρούσα έρευνα. Παίρνει διάφορες τιμές με 
κεντρική τιμή την μονάδα. Περισσότερο αναλυτικά, όσο το β 
προσεγγίζει το μηδέν τόσο μειώνεται ο κίνδυνος. Αν το β ισούται με 
δύο αυτό σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής θα μεταβληθεί προς την 
ίδια κατεύθυνση με ποσοστό διπλάσιο από τη μεταβολή του δείκτη της 
αγοράς. Γενικά, όσο το β είναι θετικό τότε η απόδοση της μετοχής 
ακολουθεί την πορεία του δείκτη ενώ αν το β είναι αρνητικό τότε η 
απόδοση της μετοχής έχει την αντίθετη πορεία από αυτή του δείκτη.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι θα γίνει σύγκριση του 
συντελεστή βήτα πριν και μετά την ανακοίνωση του γεγονότος έτσι 
ώστε να εξεταστεί η πορεία του και να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές 
στον κίνδυνο της μετοχής μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Η 
διαδικασία αυτή είναι ξεχωριστή και δεν σχετίζεται με τη μέθοδο των 
event studies και με ότι αυτές προσπαθούν να ερευνήσουν.

Η Χαρακτηριστική Γραμμή ή η γραμμή των ελάχιστων τετραγώνων, 
όπως αλλιώς ονομάζεται, δεν μπορεί να δώσει μια ακριβής πρόβλεψη 
για την απόδοση της μετοχής. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, όταν 
για παράδειγμα η απόδοση του δείκτη θα είναι 1% η πρόβλεψη για την 
απόδοση της μετοχής φαίνεταινα είναι περίπου 1,6% , ενώ στην 
πραγματικότητα είναι 2%.
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Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η προβλεπόμενη 
απόδοση περιλαμβάνει επιδράσεις από οικονομικούς παράγοντες που 
αφορούν τον κλάδο στο σύνολό του (για παράδειγμα, μεταβολές στην 
οικονομική πολιτική, στην πολιτική επιτοκίων, πληθωρισμός) και όχι 
επιδράσεις που ενδεχομένως δέχεται μία τράπεζα μεμονομένα. Η 
διαφορά αυτή ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την
πραγματοποιηθείσα απόδοση της μετοχής, η οποία σχετίζεται με 
άμεσε επιδράσεις στην τιμή μιας συγκεκριμένης μετοχής ονομάζεται 
κατάλοιποίΓθείόΐΜΐ).

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποθέσεις που κάνει το Single-Index Model για τα κατάλοιπα 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι οι εξής:

ο Η πρώτη σημαντική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι η 
προσδοκώμενη τιμή των καταλοίπων είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει 
ότι τα κατάλοιπα είναι τυχαία και βρίσκονται στο χώρο 
σύμφωνα με το γράφημα 1 .Όπως φαίνεται, υπάρχουν κατάλοιπα 
τόσο θετικά όσο και αρνητικά όμως η προσδοκώμενη τιμή τους 
ισούται με μηδέν. Δηλαδή Ε(ε,) =0.

ο Μια ακόμα υπόθεση του μοντέλου θεωρεί τα κατάλοιπα 
ασυσχέτιστα μεταξύ τους, δηλαδή Cov(£,,e.) =0 (μηδενική

συνδιακύμανση). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η 
συσχέτιση των αποδόσεων των διαφόρων τίτλων οφείλεται 
αποκλειστικά σε μεταβολές της αγοράς, Ένα αρκετά υψηλό 
κατάλοιπο, για παράδειγμα, μιας τράπεζας δεν θα έχει καμία 
επίδραση στα κατάλοιπα των υπολοίπων τραπεζών του κλάδου, 

ο Τέλος, τα κατάλοιπα είναι ασυσχέτιστα με την απόδοση της

αγοράς, δηλαδή Cov(st,Rm) = E[(st-0)(Rm-Rm)]=0. Αυτό σημαίνει
ότι μια μεγάλη μεταβολή στην αγορά δεν θα επηρεάσει τη 
συμπεριφορά των καταλοίπων.
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Ποοσδωρίσυόζ του συντελεστή βήτα

R, =α< +β,Κ + ε,
δείχνει την απόδοση των μετοχών.

Ακόμα κι αν οι όροι μεταβάλλονται στην πάροδο του

χρόνου, επειδή η παραπάνω εξίσωση προσδοκάται να ισχύει σε κάθε 
χρονική στιγμή, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός κάποιων 
εκτιμήσεων για τους συγκεκριμένους όρους.

Από τη μορφή της εξίσωσης εύκολα γίνεται κατανοητό ότι 
πρόκειται για ευθεία γραμμή. Αν υποθέταμε ότι ισχύει σ* =0τότε ο
προσδιορισμός των συντελεστών α και /? θα μπορούσε να γίνει με δύο

μόνο παρατηρήσεις. Αυτό, όμως, είναι αδύνατο λόγω της ύπαρξης της 
μεταβλητής των καταλοίπων, ε,, σύμφωνα με την οποία οι

πραγματοποιούμενες αποδόσεις δεν ταυτίζονται με την 
Χαρακτηριστική Γραμμή αλλά βρίσκονται σε σημεία γύρω από αυτήν. 
Όσο πιο μεγάλη είναι η συνδιακύμανση, σ] , τόσο μεγαλύτερη η

απόσταση των σημείων γύρω από τη γραμμή.
Η μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων προσδιορίζει εκείνους τους 

εκτιμητές για τα α και /? οι οποίοι ελαχιστοποιούν την απόσταση της

πραγματικής απόδοσης από την προβλεπόμενη. Με άλλα λόγια, 
στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση των καταλοίπων. Η κλίση της 
γραμμής αυτής δίνεται από τον εκτιμητή ελάχιστων τετραγώνων του 
συντελεστή βήτα, ο οποίος αποτελεί και τον καλύτερο εκτιμητή και 

δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Η πιο συνηθισμένη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του

συντελεστή βήτα είναι η μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων (Least-

Squares Methodology). Όπως προαναφέρθηκε, η σχέση:

β,=
<*,«, _ Cov(Rm,Rj)
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Ομοίως, ο συντελεστής του σταθερού όρου α, δίνεται από τη σχέση:

α< = R,-β, Rm

Έχοντας, υπολογίσει εκτιμητές για τους συντελεστές α και β μέσω 
της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων για την περίοδο εκτίμησης 
(-239,-1 1) χρησιμοποιώ το μοντέλο της αγοράς για τον υπολογισμό 
των έκτακτων αποδόσεων (abnormal returns) στην περίοδο του 
γεγονότος, οι οποίες δίνονται από τη σχέση:

ARu =ειτ =Rlt -a, -p,Rmt

Ο όρος α + ββηί αφαιρείται από την πραγματική απόδοση της μετοχής

εξουδετερώνοντας την επίδραση των μεταβολών της αγοράς, 
αδυνατεί, όμως να εξαλείψει την επίδραση που έχουν στις τιμές των 
μετοχών γεγονότα άσχετα με αυτό της ανακοίνωσης για εξαγορά.

Σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση των επιπτώσεων των 
εξαγορών είναι η εύρεση των σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων (CARs) 
και των μέσων σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων. Σύμφωνα με 
διάφορες έρευνες που έχουν γίνει με τη μέθοδο των event studies, η 
επίδραση της ανακοίνωσης ενός γεγονότος, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η ανακοίνωση περί εξαγοράς ή συγχώνευσης, στις 
αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών εκτιμάται με τη μέτρηση των 
σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων γύρω από τη στιγμή της 
ανακοίνωσης.
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Οι σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις υπολογίζονται ως εξής:

CAR τ,τ, = Σ Ακ
ι=Ά

όπου Τλ,Τ2 είναι η αρχή και το τέλος της περιόδου του γεγονότος (event 

period), και
ARit είναι οι έκτακτες αποδόσεις της ith τράπεζας.

Στη συνέχεια, εξίσου σημαντικός είναι και ο υπολογισμός των 
μέσων εκτάκτων αποδόσεων και των μέσων σωρευτικών εκτάκτων 
αποδόσεων. Οι μέσες έκτακτες αποδόσεις αντικατοπτρίζουν τις 
μεταβολές στον πλούτο των μετόχων και υπολογίζονται ως το 
άθροισμα των εκτάκτων αποδόσεων όλων των τραπεζών την ημέρα t. 
Συγκεκριμένα, ο τύπος υπολογισμού τους παρουσιάζεται αμέσως 
παρακάτω:

iAR,
AAR, = —-------

η

Τέλος, οι μέσες σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις είναι το άθροισμα 
όλων των μέσων εκτάκτων αποδόσεων ή πιο συγκεκριμένα :

CARTTi = ^ AARt
1=Ά

Το σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων των event studies δεν 
είναι ο υπολογισμός τους αλλά ο έλεγχος για τη στατιστική 
σημαντικότητά τους. Η στατιστική που χρησιμοποιείται είναι η 
t-student statistic εξετάζοντας την μηδενική υπόθεση ότι οι μέσες 
έκτακτες αποδόσεις την ημέρα της ανακοίνωσης καθώς και οι μέσες 
σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις της περιόδου του γεγονότος είναι 
μηδέν.
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Οι στατιστικοί συντελεστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να 
διαπιστωθεί αν οι έκτακτες και οι σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις 
είναι σημαντικά αδιάφορες από το μηδέν είναι οι εξής:

AR
statistic - t( AR)  --------------—

όπου
σ = η τυπική απόκλιση των εκτάκτων αποδόσεων την ημέρα t, και 
Τ = ο αριθμός των ημερών της περιόδου του γεγονότος.

Αντίστοιχα, οι στατιστικοί συντελεστές με τους οποίους γίνεται ο 
έλεγχος των μέσων εκτάκτων και μέσων σωρευτικών εκτάκτων 
αποδόσεων για το σύνολο των Ν=7 μετοχών του δείγματος για κάθε 
ημέρα της περιόδου του γεγονότος είναι οι εξής:

AR - CAR
statistic - t(AR) =-------------— statistic - t(CAR) =------------------------—

a{AR)

*a(AR)

a(AR) 4Τ*σ(ΑΚ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1,1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1.1.1. Ανάλυση των συντελεστών α κοα β

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των συντελεστών α και β για τις 
έξι περιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων που μελετάμε, για 
την περίοδο εκτίμησης (-239, -1 1), παρουσιάζονται στον Πίνακα 3α. 
Γίνεται, επίσης έλεγχος για την στατιστική σημαντικότητά τους 
χρησιμοποιώντας την στατιστική t-student με κριτική τιμή tc = 1.96 σε
επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 και tc= 1.64 σε επίπεδο

σημαντικότητας α = 0.01 0.
Η μηδενική υπόθεση, α=0, γίνεται αποδεκτή σε όλες τις 

περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που εξετάζουμε εφόσον η 
τιμή της t-student είναι μικρότερη σε απόλυτη τιμή από την κριτική 
τιμή. Όσον αφορά, όμως, τον συντελεστή κινδύνου, β, αποδεικνύεται η 
στατιστική σημαντικότητά του για όλες τις περιπτώσεις. Η τιμή της 
στατιστικής t-student σε απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από την 
κριτική τιμή (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) με αποτέλεσμα την 
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης : Ηο: β=0.

Ο κίνδυνος της μετοχής της Άλφα Τράπεζας Πίστεως στην 
περίπτωση της εξαγοράς της Ιονικής Τράπεζας ισούται με 1.0239. Η 
τιμή αυτή του συντελεστή βήτα δείχνει ότι η μετοχή της Άλφα 
Τράπεζας Πίστεως είναι επιθετική. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές της 
μετοχής της είναι εντονότερες από τις μεταβολές της αγοράς. Τα ίδια 
συμπεράσματα ισχύουν και στην περίπτωση της επικείμενης 
συγχώνευσης της Alpha Bank με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας(ΕΤΕ), 
τόσο για τον συντελεστή κινδύνου της μετοχής της Alpha Bank όσο και 
για τον αντίστοιχο συντελεστή της ΕΤΕ.

Αντίθετα για τις περιπτώσεις της ΕΤΕ με την Εθνική Κτηματική 
Τράπεζα της Ελλάδας, της Τράπεζας Πειραιώς με την Τράπεζα

40



Μακεδονίας-Θράκης και της Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας η τιμή 
του συντελεστή βήτα είναι μικρότερη της μονάδας, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι μεταβολές των μετοχών της ΕΤΕ, της Τράπεζας 
Πειραιώς και της Eurobank είναι μικρότερες από τις μεταβολές της 
αγοράς(αμυντικές μετοχές). Στην περίπτωση της ΕΤΕ η τιμή του βήτα 
προσεγγίζει την μονάδα και άρα η πορεία της μετοχής ουσιαστικά 
ακολουθεί την πορεία του δείκτη της αγοράς χωρίς έντονες διαφορές 
στο μέγεθος των μεταβολών. Από την άλλη πλευρά, η τιμή του βήτα 
για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι αρκετά κοντά στο μηδέν, 
δηλαδή έχει τον μικρότερο κίνδυνο από όλες τις υπόλοιπες.

Στο σημείο αυτό, προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και αξίζει να 
εξεταστούν οι μεταβολές στους συντελεστές κινδύνου, β, οι οποίες 
προέρχονται από την ανακοίνωση της εξαγοράς ή συγχώνευσης στο 
ευρύ κοινό. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία αλλά σε διαφορετική 
περίοδο εκτίμησης, (+11,+ 50), βρήκαμε τις εκτιμήσεις για τους 
συντελεστές β για κάθε τράπεζα σε κάθε περίπτωση, οι οποίες 
σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο είναι στατιστικά σημαντικές. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3β.

Όπως παρατηρούμε, ο κίνδυνος αυξήθηκε σε κάθε περίπτωση. Για 
όλες τις τράπεζες, με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή του 
είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε μετοχή 
ακολουθεί την τάση του γενικού δείκτη της αγοράς και μάλιστα οι 
μεταβολές της είναι εντονότερες από τις αντίστοιχες του δείκτη.

1.1.2. Ανάλυση των αποτελεσμάτων των event studies

Σύμφωνα με τη διεξαγωγή της μεθόδου των event studies και 
χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των συντελεστών α και β, έγινε ο 
υπολογισμός των εκτάκτων και σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων για 
κάθε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης και τελικά των μέσων 
εκτάκτων και σωρευτικών μέσων εκτάκτων αποδόσεων.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τιμές των εκτάκτων αποδόσεων 
(AR) και των σωρευτικών εκτάκτων αποδόσεων (CAR) στην εξαγορά της 
Ιονικής Τράπεζας από την Άλφα Τράπεζα Πίστεως καθώς και οι
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αντίστοιχες τιμές της στατιστικής t-student με την οποία γίνεται ο 
έλεγχος για την στατιστική σημαντικότητά τους.

Οι περισσότερες έκτακτες αποδόσεις στην περίοδο γεγονότος 
(-10, +10) φαίνεται να είναι θετικές. Συγκεκριμένα, μία ημέρα πριν την 
ανακοίνωση και για τις επόμενες επτά ημέρες παρουσιάζονται θετικές 
έκτακτες αποδόσεις. Παράλληλα, οι σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις 
είναι θετικές και ίσες με 0.1650. Σύμφωνα, όμως, με τα αποτελέσματα 
του ελέγχου με την στατιστική t-student παρατηρούμε ότι οι τιμές για 
τις περισσότερες έκτακτες αποδόσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Την ημέρα της ανακοίνωσης υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική 
έκτακτη απόδοση* καθώς επίσης και για τις ημέρες t= + 5 και t= + 6*2.

Τέλος, η στατιστική t-student τις σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις 
έιναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη της κριτικής τιμής, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι CARs είναι στατιστικά σημαντικές*3.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση της εξαγοράς της Ιονικής 
Τράπεζας από την Άλφα Τράπεζα Πίστεως και σε διάστημα εκτίμησης 
(-10, +10) παρατηρείται η δημιουργία CARs και ορισμένων ARs σαν 
αποτέλεσμα της ανακοίνωσης του γεγονότος της εξαγοράς. Σε γενικές 
γραμμές, όμως, δεν υπάρχει μια σημαντική επίδραση στις αποδόσεις 
της μετοχής της Άλφα Τράπεζας Πίστεως η οποία να απορρέει από 
την ανακοίνωση της εξαγοράς. Το γεγονός αυτό, μπορεί να εξηγηθεί 
από το φαινόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης. Υπάρχουν πολλοί 
επενδυτές που σχετίζονται με τις δύο τράπεζες και έχουν εσωτερικές 
πηγές πληροφοριών για θέματα που τις αφορούν. Διαμορφώνουν, 
λοιπόν, την στρατηγική τους πολύ πριν την δημοσίευση των 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό, γεγονός που δικαιολογεί τα 
αποτελέσματά μας εφόσον η επίδραση της ανακοίνωσης έχει 
απορροφηθεί από την αγορά πολύ νωρίτερα.

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην περίπτωση της εξαγοράς της 
Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδας από την ΕΤΕ παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 5. Οι έκτακτες αποδόσεις στο διάστημα (-1 Ο,+ Ι 0) γύρω

* Σε επίπεδο σημαντικότητας «=0.05 
*2 Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.1 0 
'3 Σε επίπεδο σημαντικότητας α =0.010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3α : Τιμές για τους συντελεστές α και β και παρουσίαση της
στατιστικής t-student. Έλεγχος για την στατιστική σημαντικότητά τους
: Μηδενική υπόθεση: α=0, β=0

ΤΡΑΠΕΖΑ A β

Ι.Άλφα (Ιονική)

τιμή t-
student

Prob τιμή t-student prob

-0,000409 -0,433489 0,6651 1,023908 27,75804 0,0000

2.Άλφα (Εθνική) -0,001089 -1,514250 0,1314 1,055778 28,81125 0,0000

3.Εθνική (Αλφα) 0,000215 0,388254 0,7430 1,059335 31,76390 0,0000

4.Εθνική (Εθνική 
Κτηματική)

-0,000265 -0,311247 0,7559 0,910673 23,31484 0,0000

ό.Πειραιώς 
(Μακεδονίας - 
Θράκης)

0,000572 1,339243 0,1818 0,313795 14,86191 0,0000

7.Eurobank
(Ergasias)

0.003113 1.305209 0.1932 0.764003 8.054357 0.0000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β: Τιμές του συντελεστή κινδύνου β για την περίοδο 
εκτίμησης (+1 1 ,+ 50)

ΤΡΑΠΕΖΑ
β

Ι.Άλφα (Ιονική)

Τιμή t-student Prob
1,093001 12,29605 0,0000

2.Άλφα (Εθνική) 1,169492 8,005315 0,0000

3.Εθνική (Άλφα) 1,164739 5,897908 0,0000

4.Εθνική (Εθνική 
Κτηματική)

1,146948 6,552797 0,0000

ό.Πειραιώς (Μακεδονίας 
-Θράκης)

0,739059 3,799862 0,0005

7.Eurobank (Ergasias) 1,086707 2,302034 0,0271
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και
αποδόσεις στην εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από
Τράπεζα Πίστεως

t AR statistic-t(AR)
-10 0.0006 0.0305
-9 0.0045 0.2228
-8 -0.0085 -0.4238
-7 -0.0141 -0.7069
-6 0.0334 1.6700
-5 0.0029 0.1427
■4 -0.0108 -0.5373
-3 -0.0041 -0.2047
-2 -0.0011 -0.0560 1
-1 0.0125 0.6257
0 0.0665 3.3223
1 0.0045 0.2247
2 0.0157 0.7864
3 0.0050 0.2476
4 0.0146 0.7280
5 0.0341 1.7050
6 0.0351 1.7564
7 0.0020 0.1012
8 -0.0067 -0.3368
9 -0.0119 -0.5946

10 -0.0091 -0.4556

CAR statistic-t(CAR)
0.1650 1.7998

♦Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t= 1,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AR=0, CAR=0

σωρευτικές 
την Άλφα
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απο την ημερομηνία της ανακοίνωσης παίρνουν περισσότερό 
αρνητικές τιμές κυρίως τις ημέρες πριν την δημοσιοποίηση της 
εξαγοράς. Για τις ημέρες (+5,+ 7) παρατηρούμε θετικές ARs. Σύμφωνα, 
όμως, με τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου οι ARs είναι 
στατιστικά ασήμαντες, δηλαδή δεν παρατηρούνται έκτακτες 
αποδόσεις στις τιμές της μετοχής της ΕΤΕ σαν συνέπεια της 
ανακοίνωσης της εξαγοράς. Στατιστικά σημαντική έκτακτη απόδοση 
παρατηρείται μόνο την ημέρα -ΙΟ*1 και την ημέρα +9*2. Όσον αφορά 
στις σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη 
θετικών CARs αλλά στατιστικά ασήμαντων.

Το φαινόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης φαίνεται να ισχύει 
και στην περίπτωση αυτή. Μια ευσταθής αιτιολογία για την μη 
ύπαρξη, ουσιαστικά, ανωμαλιών στις έκτακτες και σωρευτικές 
αποδόσεις είναι η διαρροή της πληροφορίας σε διάστημα αρκετά 
μεγαλύτερο πριν την επίσημη δημοσιοποίηση και ήδη απορρόφηση της 
επίδρασής της.

Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης για την εξαγορά 
της Τράπεζας Εργασίας από την Eurobank, τα οποία παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 6. Η μεγάλη πλειοψηφία των ARs είναι αρνητικές αλλά 
στατιστικά ασήμαντες. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι δεν 
παρατηρήθηκε δημιουργία σημαντικών έκτακτων αποδόσεων λόγω της 
ανακοίνωσης. Μόνο την πρώτη ημέρα μετά την επίσημη 
δημοσιοποίηση της εξαγοράς υπήρξε θετική έκτακτη απόδοση και 
μάλιστα στατιστικά σημαντική*3. Ο στατιστικός, όμως, έλεγχος έδειξε 
μη στατιστική σημαντικότητα για τις σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις, 
γεγονός που σηματοδοτεί την μη ύπαρξή τους σαν απόρροια της 
ανακοίνωσης.

Ο Πίνακας 7 περιγράφει τα αποτελέσματα της μελέτης από την 
εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την Τράπεζα 
Πειραιώς το 1998. Παρατηρούμε την ύπαρξη θετικών και στατιστικά 
σημαντικών έκτακτων αποδόσεων για τις ημέρες λίγο πριν την 
ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με την άποψη των

■' Σε επίπεδο σημαντικότητας «=0.05 
*2 Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.01 0 
'3 Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και σωρευτικές
αποδόσεις στην εξαγορά της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της
Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

t AR statistic-t(AR)
-10 0.0428 2.7974
-9 -0.0192 -1.2562
-8 -0.0060 -0.3933
-7 0.0113 0.7397
-6 -0.0054 -0.3547
-5 0.0182 1.1883
■4 -0.0135 -0.8836
-3 -0.0038 -0.2493
-2 -0.0032 -0.2074
-1 -0.0195 -1.2729
0 -0.0107 -0.7003
1 -0.0044 -0.2868
2 0.0042 0.2767
3 -0.0121 -0.7886
4 -0.0060 -0.3948
5 0.0080 0.5246
6 0.0111 0.7287
7 0.0070 0.4608
8 -0.0045 -0.2973
9 0.0260 1.7003

10 -0.0102 -0.6683

CAR_________ statistic-t(CAR)
0.0101 0.1447

♦Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t= 1,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AR=0, CAR=0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και σωρευτικές 
αποδόσεις στην εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από την Eurobank.

t AR statistic-t(AR)
-10 -0.0054 -0.2332
-9 -0.0033 -0.1434
-8 0.0095 0.4108
-7 0.0033 0.1425
-6 -0.0053 -0.2313
-5 -0.0164 -0.7113
-4 -0.0063 -0.2729
-3 -0.0128 -0.5568
-2 -0.0054 -0.2335
-1 -0.0098 -0.4278
0 0.0188 0.8173
1 0.0756 3.2833
2 -0.0432 -1.8769
3 -0.0268 -1.1630
4 -0.0175 -0.7593
5 -0.0211 -0.9178
6 -0.0061 -0.2654
7 -0.0042 -0.1816
8 0.0125 0.5446
9 -0.0181 -0.7884

10 -0.0195 -0.8468

CAR statistic-t(CAR)
-0.1015 -0.9626

♦Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t= 1,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AR=0, CAR=0
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Kummer and Hoffmeister και Dodd and Ruback, οι οποίοι υποστηρίζουν 
σε έρευνες τους ότι για επιχειρήσεις που κάνουν επιτυχείς προσφορές 
για εξαγορές, οι έκτακτες αποδόσεις αναμένεται να είναι θετικές και 
στατιστικά σημαντικές την περίοδο πριν την ανακοίνωση. Στα ίδια 
συμπεράσματα κατέληξαν και οι Bradley and Bradley, Desai και Kim 
χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα. Η ύπαρξη θετικών ARs 
επιβεβαιώνει την υπόθεση, για την εξαγοράζουσα τράπεζα, ότι 
κίνητρο για την πραγματοποίηση από μέρους της της πρότασης για 
εξαγορά ή συγχώνευση με μια άλλη τράπεζα είναι η μεγιστοποίηση 
της αξίας της.

Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει να σχολιαστεί είναι η εμφάνιση 
θετικών και στατιστικά σημαντικών μέσων σωρευτικών εκτάκτων 
αποδόσεων. Η τιμή 0.2287 για τις CARs της Τράπεζας Πειραιώς 
ουσιαστικά αποτυπώνει την θετική επίδραση της δημοσιοποίησης της 
εξαγοράς στις αποδόσεις της μετοχής της καθώς και τις προσδοκίες 
της αγοράς για μια θετική εξέλιξη της ενοποίησης των δύο τραπεζών 
μέσω μείωσης κόστους, λειτουργικών ωφελειών, δημιουργίας 
οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση εμφάνιση κερδών.

Μια ξεχωριστή και ιδιάζουσα περίπτωση που εξετάζουμε είναι η 
επίδραση της ανακοίνωσης για την λεγάμενη «συγχώνευση του αιώνα» 
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της χώρας. Παρα 
την αρνητική έκβαση της συμφωνίας, η ανακοίνωση της επικείμενης 
συγχώνευσή τους αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που αξίζει να 
ερευνήσουμε τις επιδράσεις του. Στους Πίνακες 8 και 9 
παρουσιάζονται οι ARs και CARs καθώς επίσης και οι στατιστικές t- 
student τόσο της Alpha Bank όσο και της ΕΤΕ.

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 8, στατιστικά σημαντικές 
έκτακτες αποδόσεις για την Alpha Bank παρουσιάζονται την πρώτη* 
και δεύτερη ημέρα*2 μετά την ανακοίνωση. Η πρώτη αντίδραση είναι η 
δημιουργία θετικών ARs ενώ αμέσως μετά εμφανίζονται αρνητικές. Οι 
CARs δεν είναι στατιστικά σημαντικές, δηλαδή δεν υπήρξαν ουσιαστικά 
σημαντικές επιδράσεις στις αποδόσεις της μετοχής της Alpha Bank σαν

■ Σε επίπεδο σημαντίκότητας «=0.05
*2 Σε επίπεδο σημ«ντικότητ«ς «=0.010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και σωρευτικές
αποδόσεις στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την
Τράπεζα Πειραιώς.

t AR statistic-t(AR)
-10 0.0350 1.4254
-9 0.0252 1.0266
-8 -0.0096 -0.3919
-7 0.0151 0.6159
-6 0.0269 1.0966
-5 0.0010 0.0422
-4 0.0414 1.6851
-3 0.0422 1.7192
-2 0.0546 2.2202
-1 0.0215 0.8755
0 -0.0268 -1.0907
1 -0.0386 -1.5699
2 0.0269 1.0959
3 -0.0078 -0.3180
4 -0.0215 -0.8745
5 -0.0085 -0.3456
6 -0.0015 -0.0603
7 -0.0034 -0.1401
8 0.0248 1.0078
9 0.0214 0.8699

10 0.0103 0.4176

CAR_________ statistic-t(CAR)
0.2287 2.0310

♦Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t=l,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AR=0, CAR=0
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αποτέλεσμα της ανακοίνωσης. Όπως αναφερθήκαμε και σε 
προηγούμενη περίπτωση, μια αρκετά πιθανή εξήγηση για το 
φαινόμενο αυτό είναι η διαρροή πληροφοριών σε διάστημα πολύ πριν 
από την περίοδο γεγονότος που εξετάζουμε, με αποτέλεσμα η αγορά 
να είχε ήδη απορροφήσει την πληροφορία και η αντίδραση των 
επενδυτών να έλαβε χώρα τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν γίνει γύρω από το 
συγκεκριμένο θέμα που εξετάζουμε, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη 
μη κανονικών αποδόσεων αρκετούς μήνες ή και χρόνια πριν την 
ανακοίνωση. Υπάρχουν, όμως, επιφυλάξεις για την αποδοχή των 
συμπερασμάτων αυτών, οι οποίες βασίζονται στο γεγονός ότι αρκετά 
χρόνια πριν την ανακοίνωση εξαγοράς, η στρατηγική των επενδυτών 
μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα άλλα πολιτικά, κοινωνικά ή 
οικονομικά γεγονότα των οποίων η επίδραση είναι δύσκολο να 
εξαιρεθεί από την ανάλυση. Ο DeLong σε έρευνά του το 2001 
υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 
την αντίδραση της αγοράς σε ανακοινώσεις για εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Επιγραμματικά αναφέρουμε 
ορισμένους από αυτούς, όπως την επίδοση της εξαγοραζόμενης 
τράπεζας πριν την εξαγορά, τη διαφορά μεγέθους που πιθανόν 
υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, τις μεθόδους πληρωμών και 
υπολογισμών καθώς και τον αριθμό των υποψήφιων εξαγοραζουσών 
τραπεζών.

Όσον αφορά στην επίδραση της ανακοίνωσης στην πορεία της 
μετοχής της ΕΤΕ, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 
Στην περίοδο γεγονότος που εξετάζουμε παρατηρούμε την ύπαρξη δύο 
μόνο αρνητικών έκτακτων αποδόσεων οι οποίες είναι στατιστικά 
σημαντικές, την δεύτερη* και τέταρτη*2 ημέρα μετά την ανακοίνωση. 
Όπως και στην περίπτωση της Alpha Bank οι CARs δεν είναι στατιστικά 
σημαντικές και άρα καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα με την 
προηγούμενη περίπτωση.

* Σε επίπεδο σημανπκότητας α=0.05
'2 Σε επίπεδο σημανπκότητας α=0.010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και σωρευτικές
αποδόσεις στην ανακοίνωση για επικείμενη συγχώνευση της Alpha
Bank με την Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

t AR statistic-t(AR)
-10 0.0092 0.5544
-9 0.0018 0.1090
-8 -0.0056 -0.3374
-7 -0.0036 -0.2191
-6 -0.0004 -0.0221
-5 -0.0050 -0.3000
■4 0.0055 0.3325
-3 -0.0178 -1.0773
-2 0.0066 0.3983
-1 -0.0118 -0.7123
0 0.0179 1.0806
1 0.0459 2.7777
2 -0.0307 -1.8572
3 -0.0187 -1.1305
4 -0.0223 -1.3471
5 -0.0122 -0.7369
6 -0.0006 -0.0335
7 -0.0215 -1.3027
8 -0.0021 -0.1247
9 -0.0165 -1.0005

10 -0.0010 -0.0616

CAR statistic-t(CAR)
-0.0829 -1.0934

*Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t=l,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AR=0, CAR=0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Στατιστική t-student για τις έκτακτες και
αποδόσεις στην ανακοίνωση για επικείμενη συγχώνευση
Τράπεζας της Ελλάδας με την Alpha Bank.

t AR statistic-t(AR)
-10 0.0181 1.3804
-9 -0.0048 -0.3646
-8 -0.0052 -0.4005
-7 -0.0038 -0.2885
-6 -0.0143 -1.0951
-5 -0.0088 -0.6727
■4 0.0106 0.8081
-3 0.0177 1.3532
-2 0.0079 0.6022
-1 -0.0028 -0.2102
0 0.0060 0.4588
1 0.0124 0.9505
2 -0.0232 -1.7700
3 -0.0181 -1.3792
4 -0.0325 -2.4803
5 -0.0130 -0.9913
6 -0.0001 -0.0086
7 -0.0148 -1.1309
8 0.0004 0.0306
9 -0.0013 -0.0956

10 -0.0022 -0.1687

CAR statistic-t(CAR)
-0.0716 -1.1941

*Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t=l,96 σε επίπεδο 
σημανπκότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho. AR=0, CAR=0

σωρευτικές 
της Εθνικής
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Γενικότεροι, η ύποφξη μη στατιστικά σημαντικών ARs και CARs στο 
διάστημα που εξετάζουμε σημαίνει ότι για την περίοδο (-1 0,+1 0) γύρω 
από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης δεν υπάρχουν 
σημαντικές επιδράσεις στις αποδόσεις των μετοχών και γενικά στη 
δημιουργία μη κανονικών κερδών. Η πιθανότερη αιτιολογία αυτής της 
κατάστασης είναι η επίδραση της ανακοίνωσης να έχει συμβεί ήδη και 
η αγορά να έχει απορροφήσει πλήρως την διαρροή των ειδήσεων.

Στους Πίνακες 10 και 11 γίνεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση 
των έκτακτων και μέσων έκτακτων αποδόσεων καθώς και των 
σωρευτικών και σωρευτικών μέσων έκτακτων αποδόσεων αντίστοιχα. 
Η στατιστική σημαντικότητά τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 12, 
όπου στατιστικά σημαντικές AARs παρατηρούνται τις ημέρες -10*, + Γ2 
και +4*3 γύρω από την ημέρα της ανακοίνωσης, ενώ oiCAARs δεν είναι 
στατιστικά σημαντικές. Συμπερασματικά, δεν παρατηρούμε καμία 
επίδραση του γεγονότος της ανακοίνωσης στις αποδόσεις των 
μετοχών των τραπεζών στο διάστημα που εξετάζουμε.

Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει με τη μέθοδο 
των event studies γύρω από το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
και την επίδρασή τους στις μετοχικές αποδόσεις, ένα μεγάλο μέρος 
αυτών δικαιολογεί τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Συνήθως, η 
ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων και ειδικά όσον αφορά σε 
εξαγορές και συγχωνεύσεις, επηρεάζει τη συμπεριφορά των 
επενδυτών αρκετούς μήνες πριν αυτή συμβεί. Άρα, για περιόδους 
γεγονότος διάρκειας 21 ημερών γύρω από την ημέρα του γεγονότος, 
αναμένεται να βρεθούν μη στατιστικά σημαντικές έκτακτες και 
σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις. Με άλλα λόγια, δεν προσδοκάται η 
εμφάνιση μη κανονικών αποδόσεων λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση 
της εξαγοράς.

Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών που έχουνε γίνει βασιζόμενες είτε 
σε μηνιαία είτε σε ημερήσια δεδομένα, καταλήγουν στην εύρεση 
θετικών ARs και CARs. Μόνο ο ΜΗΐ3ΐθ5ΐΗ(χρησιμοποιώντας μηνιαία 
δεδομένα) και ο Dodd (χρησιμοποιώντας ημερήσια στοιχεία) κατέληξαν

' Σε επίπεδο σημαντικότητας «=0.05
'2·3 Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10:Έκτακτες αποδόσεις και μέσες έκτακτες αποδόσεις.

t AR1 AR2 AR3
-10 0.0006 0.0428 -0.0054
-9 0.0045 -0.0192 -0.0033
-8 -0.0085 -0.0060 0.0095
-7 -0.0141 0.0113 0.0033
-6 0.0334 -0.0054 -0.0053
-5 0.0029 0.0182 -0.0164
-4 -0.0108 -0.0135 -0.0063
-3 -0.0041 -0.0038 -0.0128
-2 -0.0011 -0.0032 -0.0054
-1 0.0125 -0.0195 -0.0098
0 0.0665 -0.0107 0.0188
1 0.0045 -0.0044 0.0756
2 0.0157 0.0042 -0.0432
3 0.0050 -0.0121 -0.0268
4 0.0146 -0.0060 -0.0175
5 0.0341 0.0080 -0.0211
6 0.0351 0.0111 -0.0061
7 0.0020 0.0070 -0.0042
8 -0.0067 -0.0045 0.0125
9 -0.0119 0.0260 -0.0181
10 -0.0091 -0.0102 -0.0195

AR4 AR5 AR6 AAR
0.0350 0.0092 0.0181 0.0167
0.0252 0.0018 -0.0048 0.0007
-0.0096 -0.0056 -0.0052 -0.0042
0.0151 -0.0036 -0.0038 0.0014
0.0269 -0.0004 -0.0143 0.0058
0.0010 -0.0050 -0.0088 -0.0013
0.0414 0.0055 0.0106 0.0045
0.0422 -0.0178 0.0177 0.0036
0.0546 0.0066 0.0079 0.0099
0.0215 -0.0118 -0.0028 -0.0016
-0.0268 0.0179 0.0060 0.0119
-0.0386 0.0459 0.0124 0.0159
0.0269 -0.0307 -0.0232 -0.0084
-0.0078 -0.0187 -0.0181 -0.0131
-0.0215 -0.0223 -0.0325 -0.0142
-0.0085 -0.0122 -0.0130 -0.0021
-0.0015 -0.0006 -0.0001 0.0063
-0.0034 -0.0215 -0.0148 -0.0058
0.0248 -0.0021 0.0004 0.0041
0.0214 -0.0165 -0.0013 -0.0001
0.0103 -0.0010 -0.0022 -0.0053

* 1 Έκτακτες αποδόσεις για την εξαγορά της Ιονικής Από την Αλφα τράπεζα Πίστεως
*2 Έκτακτες αποδόσεις για την εξαγορά της Εθνικής Κτηματικής τράπεζας από την Εθνική
*3 Έκτακτες αποδόσεις για την εξαγορά της τράπεζας Εργασίας από την Eurobank
*4 Έκτακτες αποδόσεις για την εξαγορά της τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την τράπεζα Πειραίως
*5 Έκτακτες αποδόσεις για την επικείμενη συγχώνευση της Alphabank με την Εθνική τράπεζα
*6 Έκτακτες αποδόσεις για την επικείμενη συγχώνευση της Εθνικής τράπεζας με την Alphabank
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις για τις έξι περιπτώσεις 
ανακοινώσεων εξαγορών που εξετάζονται και μέσες σωρευτικές 
έκτακτες αποδόσεις.

Εξαγοράζουσες Τράπεζες CAR
Άλφα Τράπεζα 0.1650

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 0.0101
Eurobank -0.1015

Τράπεζα Πειραιώς 0.2287
Alpha Bank -0.0829

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας -0.0716
Μέσες σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις 0.0246

*’ CAR για την εξαγορά της Γονικής από την Αλφα τράπεζα Πίστεως 
2 CAR για την εξαγορά της Εθνικής Κτηματικής τράπεζας από την Εθνική 

3 CAR για την εξαγορά της τράπεζας Εργασίας από την Eurobank 
'‘ι CAR για την εξαγορά της τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την τράπεζα Πειραίως 

5 CAR για την επικείμενη συγχώνευση της Alphabank με την Εθνική τράπεζα 
"6 CAR για την επικείμενη συγχώνευση της Εθνικής τράπεζας με την Alphabank
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Στατιστική t-student για τις μέσες έκτακτες και μέσες 
σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις.

t AAR statistic-t(AAR)
-10 0.0167 1.9965
-9 0.0007 0.0837
-8 -0.0042 -0.5075
-7 0.0014 0.1627
-6 0.0058 0.6952
-5 -0.0013 -0.1610
-4 0.0045 0.5364
-3 0.0036 0.4265
-2 0.0099 1.1819
-1 -0.0016 -0.1952
0 0.0119 1.4269
1 0.0159 1.9014
2 -0.0084 -0.9994
3 -0.0131 -1.5618
4 -0.0142 -1.6961
5 -0.0021 -0.2518
6 0.0063 0.7572
7 -0.0058 -0.6949
8 0.0041 0.4849
9 -0.0001 -0.0094
10 -0.0053 -0.6330

CAAR statistic-t(CAAR)

0.0246 0.6423

"Έλεγχος με την στατιστική t-student. Κριτική τιμή t= 1,96 σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05. Μηδενική υπόθεση: Ho: AAR=0, CAAR=0
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σε αρνητικές ARs και CARs.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γενικά η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις έρευνες για εξαγορές 
και συγχωνεύσεις θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά και να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι πλευρές του γεγονότος. Για παράδειγμα, η 
εμφάνιση αρνητικών έκτακτων αποδόσεων δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι τα κίνητρα της εξαγοράς δεν συμβαδίζουν με τη μεγιστοποίηση της 
αξίας της επιχείρησης. Υπάρχει περίπτωση η εξαγοράζουσα εταιρεία 
να είναι ήδη κάτοχος ενός μεριδίου των μετοχών της εξαγοραζόμενης 
και κατά συνέπεια ένα μέρος των αποκτηθέντων κερδών από την 
ανακοίνωση της εξαγοράς να έχει ήδη περιληφθεί στις αποδόσεις των 
μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Επίσης, αν το μέγεθος της 
εξαγοραζόμενης επιχείρησης είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό της 
εξαγοράζουσας τότε η επίδραση του γεγονότος της ανακοίνωσης για 
θετικές αποδόσεις πιθανόν να επηρεάζεται από ένα τυχαίο θόρυβο 
στην περίοδο που εξετάζουμε.

Από την άλλη πλευρά, θετικές έκτακτες αποδόσεις πριν την 
ανακοίνωση της συγχώνευσης μπορεί να σηματοδοτούν μια 
λειτουργικά αποτελεσματική διοίκηση των τραπεζών και να 
αποτελούν κίνητρο για την υλοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. 
Επίσης, αναμένονται θετικές σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις όταν 
κίνητρο της εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι η μονοπωλιακή δύναμη 
(ιδιαίτερα στην περίπτωση των οριζόντιων εξαγορών).
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1.2. Γραφική παρουσίαση των εκτάκτων αποδόσεων

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι έκτακτες 
αποδόσεις για τις έξι περιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, Ο οριζόντιος άξονας 
αντικατοπτρίζει τις ημέρες που περιλαμβάνονται στην περίοδο 
γεγονότοςώνειπ period) που εξετάζουμε, με t=0 την ημέρα της 
ανακοίνωσης της εξαγοράς, ενώ ο κάθετος άξονας παρουσιάζει τις 
ARs των τραπεζών σε κάθε περίπτωση.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Έκτακτες αποδόσεις της επικείμενης συγχώνευσης της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με την Alpha Bank.

AR ΕΘΝΙΚΗΣ(ΑΛΦΑ)

0,0300
_ , - - ______
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r. ___ ____________r.\ ..... ........ΛΛΛ»λ/
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Έκτακτες αποδόσεις της επικείμενης συγχώνευσης της 
Alpha Bank με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

AR ΑΛΦΑ(ΕΘΝΙΚΗΣ)

♦ - AR

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Έκτακτες αποδόσεις της εξαγοράς της Εθνικής Κτηματικής 
Τράπεζας της Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα .

AR ΕΘΝΙΚΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ)

-φ— AR
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Έκτακτες αποδόσεις της εξαγοράς της Τράπεζας 
Εργασίας από την Eurobank.

AR EUROBANK (ERGASIAS)

AR

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 : Έκτακτες αποδόσεις της εξαγοράς της Τράπεζας 
Μακεδονίας-Θράκης από την Τράπεζα Πειραιώς.

AR ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ)

AR
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Έκτακτες αποδόσεις της εξαγοράς της Ιονικής από την 
Alpha Bank.

AR ΑΛΦΑ(ΙΟΝΙΚΗ)

ARalfa
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συγχώνευση τροχπεζών, με όλες τις μορφές με τις οποίες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και 
ευρέως διαδεδομένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από μια 
οικονομία στην προσπάθεια της για αναδιάρθρωση και εξυγίανση του 
τραπεζικού της συστήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα την έντονη αύξηση του 
ανταγωνισμού και γενικότερα την σημαντική βελτίωση στη λειτουργία 
των τραπεζικών οργανισμών αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων 
και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν.

Φυσικό επακόλουθο της ευρύτερης τάσης που επικρατεί είναι η 
όξυνση του φαινομένου και στο ελληνικό τραπεζικό σκηνικό. Το μικρό 
μέγεθος των ελληνικών τραπεζών και οι περιορισμένες ικανότητές 
τους σε σχέση με τις τράπεζες του εξωτερικού κατέστησε αναγκαία 
αναδιοργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την 
σύμπραξη των ελληνικών τραπεζικών οργανισμών με σκοπό την 
ίδρυση μεγάλων τραπεζικών ομίλων ικανών να αντεπεξέλθουν στον 
διεθνή ανταγωνισμό και να επιβιώσουν. Στην προσπάθεια αυτή, 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο απεγκλωβισμός από την κρατική 
παρέμβαση πολλών τραπεζών που ήταν μέχρι τότε κάτω από τον 
έλεγχο του δημόσιου τομέα.

Την τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος 
αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων στον ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα 
στον τραπεζικό κλάδο. Για το λόγο αυτό, επίκεντρο της παρούσας 
εργασίας αποτελούν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των 
μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα από το 1 997 και μετά. 
Ειδικότερα, ασχοληθήκαμε με την επίδραση που μπορεί να έχουν οι 
ανακοινώσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις στις αποδόσεις των 
μετοχών των συγκεκριμένων τραπεζών, με τη μέθοδο των event studies.

Χρησιμοποιώντας ημερήσιες τιμές κλεισίματος των μετοχών που 
μας ενδιαφέρουν εκτιμήσαμε με τη βοήθεια του μοντέλου της αγοράς
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(market model) τις έκτακτες και σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις για 
κάθε περίπτωση. Καταλήξαμε, τελικά, στο συμπέρασμα ότι για τις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν μη κανονικές 
αποδόσεις σαν αποτέλεσμα της ανακοίνωσης, σε διάστημα (-10,+ 10) 
ημερών γύρω από την ημέρα του γεγονότος. Αυτό σημαίνει, ότι η 
πληροφορία για εξαγορά ή συγχώνευση είχε ήδη διαρρεύσει στο 
επενδυτικό κοινό ή τουλάχιστον σε ένα σημαντικό μέρος του και κατά 
συνέπεια η αντίδραση της αγοράς έλαβε χώρα αρκετό καιρό πριν την 
ανακοίνωση.

Γενικότερα, με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς 
πολλοί και σημαντικοί ερευνητές προσπαθώντας να αναλύσουν και να 
κατανοήσουν τις συνέπειες του φαινομένου των εξαγορών και τις 
διαδικασίες που συμβαίνουν πριν και μετά από το γεγονός. Αρκετές 
από αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αντίδραση της αγοράς 
συνήθως πραγματοποιείται πριν από την πρώτη επίσημη 
δημοσιοποίηση για επικείμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως και 
η έρευνα των Keown και Pinkerton (1981). Βασίζουν τα αποτελέσματά 
τους στην ύπαρξη της εσωτερικής πληροφόρησης η οποία, παρόλο 
που δεν είναι νόμιμη, είναι γνωστή στους κύκλους του επενδυτικού 
κοινού.

Η ανάλυση που ακολουθεί την μέθοδο των event studies για τις 
εξαγορές και συγχωνεύσεις βασίζεται συνήθως στην υπόθεση της 
μεγιστοποίησης της αξίας από την πλευρά των τραπεζών που κάνουν 
την προσφορά (bidders). Σε γενικές γραμμές, όμως, τα αποτελέσματα 
και οι θεωρίες των διαφόρων ερευνών δεν συμφωνούν σε μεγάλο 
βαθμό. Για παράδειγμα, οι θεωρίες γύρω από το θέμα των συνεργιών 
και της μονοπωλιακής δύναμης δεν παρουσιάζουν όμοιες πεποιθήσεις, 
κάτι που ίσως είναι αναμενόμενο εφόσον βασίζονται σε διαφορετικά 
κριτήρια και υποθέσεις. Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η χρηματοπιστωτική αγορά γενικά δεν αναμένει μια 
σημαντική μεταβολή στην κερδοφορία και στις μετοχικές αποδόσεις, 
σαν απόρροια του φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
μεταξύ των τραπεζικών οργανισμών.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι με τη μέθοδο των event 
studies προσπαθούμε να εξηγήσουμε την αντίδραση της αγοράς σε ένα
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συγκεκριμένο γεγονός και τα αποτελέσματα που προκύπτουν θα
πρέπει να τα εξετάζουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και
σύμφωνα με τις γενικότερες συνθήκες που επηρεάζουν την περίπτωση
που μας ενδιαφέρει.
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