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Въведение
Сливанията и придобиванията на банки са процеси, които провокират
специфични промени в банковия и финансовия сектор на всяка страна. Те
водят до разместване на пазарните слоеве и оказват влияние върху различни
аспекти: ефективност, рентабилност и конкуренция. Повишаването на ефективността е цел пред банковите ръководства, за чието достигане сливанията и
придобиванията са специфичен инструмент. Тези процеси могат да окажат и
негативен ефект върху ефективността, ако не бъдат планирани и управлявани
правилно.
Последните няколко десетилетия се характеризират с все по-нарастващ
брой банкови сливания и придобивания както в световен мащаб, така и в България. Тенденцията за продължаващо окрупняване и концентрация в сектора
откроява като ключов проблема за ефективността на консолидираните банки.
Тя може да бъде анализирана, като се съпостави с ефективността на банките,
преди да се включат в консолидациите, както и с тези, които не се консолидират, за да бъде откроен тренд. Промените в ефективността и оперативното
представяне извеждат на преден план въпроси, свързани с управлението на
консолидационните процеси и тяхната необходимост за банковите акционери
и стейкхолдери.
Преобладаващото мнение в специализираната литература е за позитивен
ефект от сливанията и придобиванията върху банковите разходи и ефективността на консолидираната банка. Темата е слабо изследвана по отношение на
банковия сектор в България, могат да бъдат откроени едва две по-задълбочени
изследвания на промените върху ефективността вследствие на банковите консолидации (Borisov 2017; Borisov 2020). Слабата разработеност на проблема
предполага необходимост от задълбочено изследване на разглежданата проблематика.
В този контекст предмет на изследването е ефективността от банковите
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сливания и придобивания, а обект е банковият сектор в България. Целта на
студията е да се даде отговор на въпроса успяват ли консолидираните банки
в България да повишат своята ефективност спрямо формиращите ги самостоятелни банки, както и спрямо тези, които не участват в консолидационния
процес?
Тази цел може да се постигне чрез решаването на следните задачи:
1. Изследване на теоретичните постановки относно ефективността на
банковите консолидации.
2. Обзор на литературата, изясняваща индикаторите и моделите за изследване на банковата ефективност, както и обосноваване на предимствата на
анализа с пърформанс показатели.
3. Анализ на ефективността на консолидираните банковите институции
в България.
Резултатите от изследването могат да бъдат използвани от банковите
институции в България при определяне на техните бъдещи политики за експанзия и от регулаторните органи, следящи за концентрацията и стабилността
на сектора.
Студията е структурирана в три параграфа, като в първия са описани теоретичните постановки на проблема. Във втория е изведена методологията на
изследването, на базата на моделите, прилагани в световната специализирана
литература. В третия параграф са разгледани специфичните особености на
банковите сливания и придобивания в България, като с пърформанс показатели е анализирана ефективността на консолидираните банки.
1. Концептуална рамка
1.1. Банкови сливания и придобивания: теоретични основи
Сливанията, придобиванията, консолидациите и реструктуриранията са
неизменна част от бизнес процесите в икономиката. Те са основен драйвер за
разширяване на бизнеса, обхващане на нови пазари, намаляване на конкуренцията и диверсификация на активите. Банковият сектор не остава настрана от
тези процеси, те са съществена част от стратегиите за експанзия и развитие
на банките, способстват за окрупняването, оздравяването, географската релокация и развитието на нови пазари.
Сливане или придобиване е покупка или комбинация на най-мал204

ко един бизнес актив или субект от друг, като в понятието M&As (mergers
and acquisitions) често се включват и продажби и други реструктурирания
(Pignataro 2015). Термините „сливане”, „придобиване” и „консолидация” са
много близки по съдържание, макар между тях да съществуват и определени различия. Сливане е комбинация на два или повече икономически субекта (банки), при което само единият продължава да съществува и да носи
първоначалното си наименование. Обичайно субектите са сходни по активи.
Консолидация е комбинация на два или повече икономически субекта, като
се създава нова компания, която има ново наименование. Консолидираните
банки престават да съществуват. Придобиване е покупка на икономически
субект или активи от друг. Разликата със сливането се състои в това, че придобиващата компания обикновено е значително по-голяма от придобиваната
(Pignataro 2015). За целите на това изследване обаче термините ще бъдат разглеждани като синоними и ще обозначават процесите на обединение между
две и повече банки.
Основните мотиви за банковите сливания и придобивания в специализираната литература, най-често се свеждат до: синергия, диверсификация,
пазарен дял и максимизиране на ползите на мениджмънта (Küçükkocaoğlu,
Bozkur 2018: 236). Концепцията за синергията предполага, че две банки в комбинация биха работили по-добре отколкото всяка поотделно и биха създали
повече стойност за своите акционери. Консолидираната банка би добила ползи чрез икономии от мащаба, което би довело до повишена ефективност.
Диверсификацията може да бъде обяснена чрез намаляване на риска,
посредством диверсифициран портфейл от продукти и услуги с по-широко
географско представяне. Тя може да създаде синергия, която да редуцира разходите за капитал или да позволи на банката да смени своите основни продукти и пазари с такива, които имат по-добър потенциал за растеж (DePamphilis
2011: 6).
Мотивът за пазарния дял се характеризира с това, че сливането на двама
конкуренти би довело до намалена ценова конкуренция. Предполага се, че
компаниите се сливат, за да подобрят монополната си сила и да поставят продуктови цени, които не са приложими на по-конкурентен пазар. Увеличението
на пазарния дял дава възможност за задаване на цени над пазарните нива,
което способства за увеличение на печалбата.
Мотивите, свързани с максимизиране на доходите на мениджмънта,
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се обосновават с това, че мениджмънтът на банка би предпочел сливане не
само за увеличаване на рентабилността на акционерите, но и за поддържане
на собствената си сигурност на работното място и максимизиране на своите
ползи (Küçükkocaoğlu, Bozkurt 2018: 236).
С навлизането на новите технологии и финтех компаниите в банковия
сектор много финансови институции се оказват изоставащи в технологичното
си развитие. Търсенето на дигитални услуги и необходимостта от бързо адаптиране на новите технологии извежда на преден план технологичните мотиви
за сливане и придобиване. Технологичното предимство води до създаване на
нови услуги и обхващане на по-голям сегмент от клиенти. Банките използват
сливанията и поглъщанията на по-развити технологично финансови компании и конкуренти като бърз и в много случай по-евтин начин за придобиване
на нови технологии. Придобиването и адаптирането на иновации и технологии спестява времето, необходимо за разработването на собствени продукти,
и позволява на банките да са на изискваното от клиентите технологично ниво.
Редица теории се използват за обяснение на сливанията и придобиванията (М&As – mergers and acquisitions): теория за ефективност на сливането,
неокласическа теория, поведенческа теория и теория за зависимостта от
ресурси. В банковия сектор преобладаващи са теорията на ефективността и
теорията за зависимостта от ресурси. Според теорията за ефективността сливания се планират, само когато се очаква да генерират достатъчно синергии,
които могат да бъдат реализирани, за да направят сделката полезна за оферента и целта. Основен мотив при тази теория е, че чрез сливанията и придобиванията може да се постигне синергия (оперативна и финансова), която да е под
формата на намаляване на разходите или увеличаване на приходите.
Теорията за зависимостта от ресурси определя как външните ресурси –
квалифицирани служители, средства, технологии и суровини – на дадена организация влияят върху нейното поведение. С тази теория може да се обясни
въздействието на социалните действия и организационните промени върху
организацията. Тя предлага външно фокусирана перспектива за това как една
организация може да придобие или да се слее с друга (Ullah, Seman 2018: 208).
Неокласическата теория, наричана още теория за максимизиране на
стойността, приема, че банковите ръководства се стремят към сливания като
своеобразна реакция спрямо промените в икономическата и технологичната
среда, за да се подобри представянето на компанията и за да се създаде поло206

жителна синергия. Мениджърите пристъпват към сливания и придобивания,
за да създадат стойност за компанията и да я максимизират, като тези действия сe извършват в полза на акционерите (Rani et al. 2020: 4). Неокласическата
теория обяснява вълните от сливания и придобивания с факта, че в множество
сектори има различни шокове, които правят тези операции рентабилни, а освен това благоприятните макроикономически условия намаляват разходите за
финансиране за придобиване (Mariana 2012: 392).
Връзката между водещите мотиви и теориите за сливанията и придобиванията е представена във фиг. 1.

Фиг. 1. Мотиви и теории за сливания и придобивания
(Източник: Адаптирано по Novickytė, Pedroja 2015)

Неокласическата и поведенческата теория изхождат от противоположни основи. Докато при неокласическата теория основна теза е, че се достига
печалба за компанията и акционерите, при поведенческата теория изходната
точка са действията на мениджмънта на компанията, които водят до загуби
за акционерите. Мотивите за това варират от желание за власт и лична изгода
до високомерно поведение, грешни преценки и недостатъчна компетентност.
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Поведенческата теория разглежда сливанията като отклонения от неокласическите икономически сили. Тя се свързва с мотиви като Hubris, агентски
(Agency) проблем, пазарното подценяване и проблеми с интеграцията. Ползите на акционерите могат да бъдат оставени на заден план за сметка на ползите
на мениджмънта и това да бъде водещ мотив за консолидации, което реферира
с проблема „принципал – агент” (Georgiev, Valkanov: 2014).
Интересна концепция за придобиванията е така наречената Hubris, или
ролята на надменността и гордостта на мениджърите в придобиващата банка.
Тя предполага, че мениджърите се стремят да придобиват компании според
свои лични мотиви и че чистите икономически печалби и ефективността за
придобиващата фирма не са единствената или основната мотивация при придобиването. Мениджърите налагат собствената си оценка над обективно определената пазарна оценка, като гордостта на мениджмънта му позволява да
вярва, че неговата оценка е по-добра от тази на пазара.
Тези мотиви не са базирани на ефективността: фокусът е изместен към
лични цели, които не подобряват ефективността и финансовите показатели на
компаниите. При тях водещата цел е не полза за акционерите и поради тези
причини могат да бъдат определени като неносещи приходи за организациите.
1.2. Хипотези за влиянието на сливанията
и придобиванията върху банковата ефективност
Ефективността може да бъде дефинирана като отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи или постигане на желания резултат
с минимално количество ресурси, загуби и ненужни усилия. По-конкретно
терминът „ефективност” се използва за описване на връзката между входящите ресурси (вход) и резултатите (изход) (Hauswirt 2006: 11). Да се увеличи
ефективността означава да се увеличи резултатът на изхода на дейността с
даден входящ ресурс или да се намали входящият ресурс за даден резултат.
Референтната скала са разходите, вложени на входа на производството, спрямо стойността на произведената продукция.
Друго определение също отнася ефективността към връзката „ресурси – резултати”. По-конкретно връзката между входящите фактори (ресурси,
хора, идеи, материали или услуги) и стоките, и услугите, които са резултат от
процеса на производство. Входящите и изходящите продукти могат да бъдат
измерени в парично или в количествено изражение, за да се изчисли иконо208

мическата ефективност на цялата трансформация (Eichhorn, Towers 2018: 2).
Ефективността е границата между вложените ресурси и получения резултат. Изместването в едната или в другата посока може да окаже негативно
влияние върху ефективността. Прекаленото редуциране на ресурсите на входа
(разходите) може да рефлектира върху количествата на изхода и обратно, големите количества на изхода могат да бъдат за сметка на преразход на ресурси.
В контекста на казаното по-горе, за да бъде една банка по-ефективна, е
възможна комбинация от два подхода. Първо, да се увеличи крайният резултат, но не с цената на повече, а със същото количество ресурси. Второ, да бъде
произвеждано същото количество продукция, но с по-малко вложени ресурси,
т.е. в случая се набляга върху контрола над оперативните разходи.
Имплицитно е прието, че банките се стремят към максимизиране на
печалбата и намаляване на разходите, поради което някои автори обясняват
ефективността чрез производствената функция:
(1)

= ( ),

където y е произведената продукция с x вложени ресурси. Те определят ефективността, по подобен начин на продуктивността, но с разликата, че при
ефективността се наблюдава максималното количество продукция на изхода
за дадено ниво входящи ресурси. Продуктивността се дефинира, като y/x или
количеството продукция на изхода, произведена с една единица (ресурси) на
входа (Bikker, Bos 2008: 9).
Ефективността на банките се измерва с относителната им способност
да конвертират ресурсите в продукция, като максимизират печалбата или минимизират разходите. Банката е неефективна, ако използва твърде много количества на входа или ги разпределя в грешни пропорции (Belke et al. 2016: 2).
Като базисни за ефективността могат да бъдат посочени принципът на
максималния резултат и принципът на минималните разходи. Принципът
на максималния резултат може да бъде описан като целенасочени действия,
предполагащи възможно най-добрата връзка между средствата и резултата
(вход и изход). Това може да бъде постигнато, като единият от тях бъде фиксиран, а другият се променя, т.е. постигане на възможно най-голям резултат с
даден ресурс.
Принципът на минималните вложени разходи се следва, когато се прави
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опит за достигне на дадена цел (ниво на продукция) с възможно най-малко
ресурс. Трудно е да се определи кой от двата принципа е по-добър начин за
постигане на резултатите. Това зависи от поставената цел и придружаващите
условия за оценка на ефективността. Що се отнася до ефективността, без значение е кой от тези принципи се следва (Eichhorn, Towers 2018).
В специализираната литература могат да бъдат открити редица автори,
които защитават противоположни хипотези: а) банките са по-ефективни след
осъществени процеси на сливания и придобивания; б) консолидираните банки
са по-неефективни след тези процеси. В някои изследвания авторите не достигат до категорично потвърждение на една от двете хипотези или не откриват съществено изменение на ефективността. В подкрепа на първата хипотеза
са изследванията на Weber (Weber 2017), Khan и др. (Khan et al. 2017); LozanoVivas и др. (Lozano-Vivas et al. 2011); Blanco-Oliver (Blanco-Oliver 2021); AlKhasawneh и др. (Al-Khasawneh et al. 2020); Sarmiento и др. (Sarmiento et al.
2018) и др. В подкрепа на втората, че сливанията и придобиванията не повишават ефективността, са трудовете на Coccorese и Ferri (Coccorese, Ferri 2020);
Liargovas и Repousis (Liargovas, Repousis 2011); Beccalli и Frantz (Beccalli,
Frantz 2009); Küçükkocaoğlu и Bozkurt (Küçükkocaoğlu, Bozkurt 2018); Singhal
(Singhal 2017) и др.
Банковите сектори на различните държави се отличават със свои специфики и влияние на различни фактори: състояние на икономиката, влияние на
фондовата борса, макропруденциална политика и др. Разнопосочните мнения
в теорията могат отчасти да бъдат обяснени с тези фактори, но от съществено
значение за получените резултати е и методологията на изследване. Въпреки
големия брой изследвания на ефективността от консолидации, трудно могат
да бъдат посочени преимущества на едната или другата хипотеза. В табл. 1
са представени авторите, подкрепящи една от двете хипотези и изводите, до
които достигат.
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Таблица 1
Изследвания и изводи за банковата ефективност
Автор

Извод
Изследван сектор
Хипотеза
Ефективността на консолидираните банки е по-ниска, в
Rezitis (2008)
Гърция
по-неефективни
сравнение с тези, които не се консолидират
Сливанията и придобиванията са свързани със слабо
Beccalli и Frantz (2009)
Европа
по-неефективни
влошаване на пърформънс показателите
Оперативното представяне на банките не се подобрява
Liargovas и Repousis (2011)
Гърция
по-неефективни
след M&A
Lozano-Vivas и др. (2011)
Weber (2017)
Khan и др. (2017)
Singhal (2017)
Sarmiento и др. (2018)

Kucukkocaoglu (2019)

Al-Khasawneh и др. (2020)
Coccorese, Ferri (2020)
Blanco-Oliver (2021)

Консолидираните банки имат по-висока ефективност в
сравение с банки, които не са замесени в такива процеси
Консолидациите са възможност за подобряване на
разходната ефективност.
Оперативното представяне на слетите банки се
повишава значително след сливането.
Банките не подобряват ефективността ефективност
поради сливане и придобиване.
Сливанията и придобиванията допринасят за
повишаване на банковата ефективност.
Ползите по отношение на ефективността и
рентабилността от сливане, придобиване или
прехвърляне на акции не се реализират за разлика от
направените разходи
Сливащите се банки поддържат по-висока разходна
ефективност спрямо банки, които не се сливат.
Сливанията повишават разходната ефективност само
при 5% от кооперативните банки
Банковата реформа чрез консолидации оказва
положително въздействие по отношение на
ефективността и платежоспособноста

Европа

по-ефективни

Италия

по-ефективни

САЩ

по-ефективни

Индия

по-неефективни

Колумбия

по-ефективни

Турция

по-неефективни

САЩ

по-ефективни

Италия

по-неефективни

Испания

по-ефективни

Авторите, подкрепящи хипотезата, че сливанията водят до повишена
ефективност, в голяма степен се обединяват около това, че придобиващата
банка е във водеща пазарна позиция, докато придобиваната банка е с по-ниски
стойности на ефективност и по-слабо представяне. Целта на придобиващата
банка е да приложи своята технология, управление и модел върху активите на
придобиваната банка. По този начин ефективността теоретично следва да се
повиши. Редица фактори могат да попречат на този процес, от които основен е
контролът на разходите. Тяхното редуциране също не следва да бъде хиперболизирано и приемано като единственото средство за повишаване на банковата
ефективност.
Rhoades (1998) прави разграничение между редуцирането на разходите
и подобряването на ефективността. Намаляването на оперативните разходи
може да се дължи на съкращаване на служители, затваряне на клонове, консо211

лидиране на централни офиси и др. Такива намаления на разходите обаче не
се превръщат автоматично в подобрения на ефективността. Намаляването на
разходите може да бъде придружено от намаляване на активите и приходите,
което представлява свиване на фирмата, а не подобрение в ефективността.
Неспособността да се направи разграничение между редуцирането на разходите и ползите от ефективността може поне отчасти да обясни разликите във
възгледите между банкерите, които често наблягат върху ефекта от намаляването на разходите, който трябва да бъде получен след сливанията, и изследователите, които изучават последиците и ефективността от сливането (Rhoades
1998: 275).
Между изследователите и работещите в сектора може да се наблюдава
разрив в мненията поради различните позиции, от които изхождат. Представителите на сектора често имат хиперболизирани очаквания относно ползите
от всяко сливане, водещи до изкривени представи за реалната ситуация. От
друга страна, изследователите гледат по-мащабно на даден процес и често им
убягват детайлите и подробностите.
2. Методология на изследването
2.1. Обзор на моделите за измерване на банковата ефективност
Ефективността от сливанията и придобиванията е изследвана с различни модели през годините. В специализираната литература могат да бъдат откроени като най-често използвани следните: Data Envelopment Analysis
(DEA), Stochastic Frontier analysis (SFA), методът „разлика в разликите“ (DD)
и изследване с пърформанс показатели. В табл. 2 са представени автори, използвали тези модели както самостоятелно, така и в комбинации помежду им.
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Таблица 2
Модели на изследване
Автор
Aiello и Bonanno (2016)
Weber (2017)

Модел на изследване
SFA
Пърформънс показатели
Пърформънс показатели, DEA, EVA(икономическа
добавена стойност), регресионен анализ

Khan и др. (2017)
Неновски и МихайловаБорисова (2017)
Geyfman и Walker (2018)
Quaranta и др. (2018)
Huljak и др. (2019)
Al-Khasawneh и др. (2020)
Coccorese и Ferri (2020)
Gaganis и др. (2020)
Blanco-Oliver (2021)

Период
5 години
1 година
10 години

DEA, SFA

5 години

Пърформънс показатели, регресионен анализ
Многоизмерен подход включващ: Пърфомънс
показатели, регресионен анализ, SFA, DEA
SFA и обща факторна производителност
DEA
SFA, регресионен анализ
SFA
DEA, регресионен анализ

5 години
1 година
12 години
10 години
10 години
5 години
12 години

Два от най-широко разпространените методи за измерване на банковата
ефективност са параметричният Stochastic Frontier analysis (SFA) и непараметричният Data Envelopment Analysis (DEA). Методът SFA е иконометричен,
стохастичен метод за оценка на границата на ефективност. За разлика от непараметричните методи, които се основават на линейната техника на програмиране, методът SFA включва определена функционална форма за връзката
между входа и изхода на банковото производство. Моделът на стохастичната
граница се използва в изследвания на производството, себестойността, приходите, печалбата и други изследвания за постигане на целите. Разработен е през
1977 г. паралелно от Meeusen и van den Broeck, и от Aigner, Lovell и Schmidt като
първоначалната му формула (предложена от последните) е следната:

= `

+

− ,

(2)

където y е наблюдаваният резултат; β`x + v е оптималната гранична цел (например максималната продукция или минималните разходи), преследвана от
обекта на изследване; β`x е детерминираната част на границата; v е стохастичната част. Двете заедно съставляват „стохастична граница“. Количеството, с
което наблюдаваният обект не успява да достигне оптимума (границата), е u –
неефективността (Aigner et al. 1977).
DEA е непараметричен метод за линейно програмиране, използван за
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създаване на граница на ефективност и за оценка на ефективността на звената, вземащи решение (DMU – decision making unit). Чрез DEA се определя границата на ефективността за всички анализирани единици, като всяка единица от използвания набор от данни се оценява по отношение на тази граница.
Относителната ефективност се свързва с единиците с най-добри показатели.
Тези, които са на границата на ефективността, се считат за ефективни, докато
останалите се считат за неефективни. Изследваните обекти, определени като
неефективни, са такива, тъй като поне една друга единица може да произведе
същото количество продукция с по-малко количество входящи ресурси или
по-голямо количество продукция със същото количество ресурси.
Методът DEA е предназначен да максимизира относителната ефективност на всяка разглеждана единица, при условие че получените средни стойности са изпълними и за всички останали единици. По този начин се идентифицират както референтните точки (относително ефективните функционални
единици), които определят границата на ефективност, така и вътрешните точки (относително неефективните единици), които са под границата на ефективност (Andries, Cocris 2010: 58).
Методът DEA не отчита статистическия шум, така че оценките, свързани с ефективността, могат да бъдат предубедени, ако производственият
процес на компанията се характеризира със стохастични елементи. Поради
детерминирания си характер методът DEA предполага, че всички отклонения
от ефективността се причиняват от компанията. Независимо от това има елементи, като законодателна рамка, ниво на конкуренция и т.н., които не могат
да бъдат контролирани от компанията, и които влияят върху нейните резултатите (Andries, Cocris 2010: 58).
DEA и SFA са широко използвани през последните четири десетилетия, като всеки от тях има предимства и недостатъци. Някои автори изтъкват
разликите между двата анализа, като предпочитат SFA, тъй като позволява
отдалечаване от граничните стойности поради произволност, докато при DEA
се предполага, че отдалечаването от границата се дължи изцяло на неефективността (Aiello, Bonanno: 2016). Често ефективността се анализира паралелно
с двата метода и се търси съпоставка на получените резултати. Двата модела
имат много разклонения, обхващащи различни области на изследователска
дейност: икономика, иконометрия, статистика и др. Сред най-популярните
приложения са тези за банковата индустрия. N. Zelenyk и V. Zelenyk посочват,
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че при търсене в Google Scholar (през април 2020 г.) има 58 400 резултата за
„DEA и банкиране“ и 14 000 за „SFA и банкиране“, докато по-общото търсене
в Google за DEA и SFA дава съответно около 6 660 000 и 2 000 000 резултата
(Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 3).
Друг съвременен метод за изследване на банковата ефективност при
M&As е методът Разлика в разликите (DD – di�erence in di�erences). Чрез
него се прави сравнение между резултатите преди и след събитие, спрямо
разликата с резултатите от подобни банки, които не са засегнати от събитието.
Акцентът е върху „причинно-следствен параметър“, влияещ върху резултата
(Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 31). DD е статистическа техника, която се развива
през повече от един референтен период за субекти, разделени в две различни
групи: изследвана и контролна група. DD се използва за оценка на причинноследствения ефект за конкретно събитие чрез сравняване на промените във
времето при двете групи. Например банка, участващата в консолидация, показва по-голяма ефективност в сравнение с останалите (контролната група
банки, които не са замесени в консолидации). Това би означавало, че сливанията и придобиванията водят до по-висока ефективност.
С регресионен анализ може да се оцени наличие на възможни функционални зависимости между две или повече случайни величини. Дали съществува функционална зависимост между две зависими случайни величини и ако
съществува, да се намери функция, която да я описва достатъчно точно. Приложен по отношение на ефективността в банковото дело регресионният анализ може да бъде използван за оценка на зависимостта между ефективността
и мащаба или друга подобна релация. Зависимостта между ефективността и
мащаба може да покаже дали след увеличаване на размера на банката (сливане, поглъщане, консолидация) ефективността се увеличава, намалява или остава непроменена, и каква е връзката между двете величини. Най-често регресионният анализ се използва в двустепенни модели на изследване, при които
в първа стъпка с друг метод се изчислява ефективността, а във втора стъпка, с
регресионен анализ, се търси връзката на ефективността с друга променлива.
2.2. Предимствата на анализа на финансовите съотношения
Едни от най-често използваните модели на изследване са традиционните модели, базирани върху пърформанс показателите. При тях ефективността
се измерва на базата на измененията на показателите в определен период. При
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банковите консолидации този период може да варира от 3 до 5 години преди
и след сливанията. Тук следва да се изключат възможности за изкривяване на
данни, ако банката участва в други консолидации през разглежданите времеви
интервали. Възвръщаемостта на активите и възвръщаемостта на собствения
капитал показват съотношението на нетната печалба за съответната година
към общата сума на активите и собствения капитал. Те могат да дадат информация за това дали активите са използвани ефективно, за да се генерира
печалба. Често са наричани счетоводни, поради факта че данните за тяхното
изчисляване се извличат от финансовите отчети на банките.
Като пърформанс показатели могат да бъдат определени: ROA – възвръщаемост на активите; ROE – възвръщаемост на собствения капитал, NIM –
нетен лихвен марж, CIR – съотношение между приходи и разходи. Първите
два са най-често използвани при практически анализи.
С тези показатели най-често се измерват рентабилността и ефективността на банката или това как тя използва средствата, с които разполага, и
успява ли да извлече максимална изгода от тях. Ограничават се само до времевия период, за който са изчислени, но не могат да покажат на какво се дължат
получените резултати, т.е. не могат да бъдат изключени екзогенни фактори
като икономически кризи и др. Основен компонент при изчисляване на ROA
и ROE е печалбата. Тя показва дали желаните от акционерите стойности са
постигнати или не, но не дава представа за разходи, модел на управление,
генерирани приходи и мащаб на банката.
Въпреки редицата ограничения, които могат да бъдат отнесени към тях,
могат да представят полезна базисна информация за дейността на банката и
нейните резултати в минал и настоящ момент. Също така са важна част от оповестяваната информация пред шеърхолдърите и стейкхолдърите на банката.
С ROA и ROE се измерва рентабилността и ефективността на банката,
но не може да бъде поставен знак на равенство между тях. Рентабилността
показва какво количество печалба се генерира на базата на дадено количество
капитал или активи. Една банка може да бъде рентабилна, но неефективна, ако
за добиването на продукцията е заплатена висока цена за ресурса. Ефективността търси минималното количество на ресурс (заплатената цена за него),
което може да се вложи за производство на дадено количество продукция и
съответно реализиране на по-голяма печалба. Ако се приеме, че по-големите
банки имплицитно би следвало да реализират по-големи икономии от мащаба
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и обхвата, то би следвало те да са по-ефективни от по-малките банки, но това
може да не се получи, ако банките не успеят да установят добър контрол върху разходите си.
След глобалната финансова криза банките започват да прилагат все почесто индикатори за ефективност, коригирани с рисков показател, като коригирана спрямо риска възвръщаемост на капитала – RAROC, възвръщаемост на
рисково коригиран капитал – RORAC и рисково коригирана възвръщаемост на
рисково коригиран капитал – RARORAC. Рисково коригираната възвръщаемост измерва нетния доход, който бизнесът е добил във връзка с риска в даден
времеви период (Zelenyuk, Zelenyuk 2021). Основната разлика между RAROC
и традиционните индикатори като възвръщаемост на активи (ROA) или възвръщаемост на собствения капитал (ROE) е, че последните две мерки не се
коригират с разликите в степента на риск за свързаните дейности в банката.
Lozano-Vivas и др. (2011) предлагат по различен прочит на изследването с пърформанс показатели. Те ги комбинират с параметричния метод SFA.
Чрез граничните стойности на показателите ROA и ROE и оптимизирането на
разходите е измерена ефикасността, а за да се анализират подобренията в разходната ефективност е използван SFA. Граничните стойности на ROA, ROE и
разходите анализират промяната в оперативния модел след сливанията, а SFA
анализира подобренията в управленската ефективност. Печалбите от гледна
точка на промяната в технологиите се изследват чрез тестване дали сливанията
водят до промяна в границите на изброените показатели. Проверява се дали изменението на границата на разходите води до намаляване (увеличаване) на разходите ceteris paribus (при равни други условия). Често измерването на ROA и
ROE от необработени данни води до случайни грешки или шум (noise). За да
се измери управленската ефективност, е необходимо да бъдат изключени тези
смущения. Ако банката не е напълно ефективна ROA (ROE) ще бъде по-малък
от оптималния. Този оптимум може да се определи като максималната стойност на показателя, която може да се достигне. Представено по следния начин:

=
=
=
=

∗
∗
∗
∗

(3)

+ − ,
+ −
+ −
+ − ,

(4)

където ROA*, ROE* са максималните стойности на ROA, ROE, които могат
да бъдат достигнати при равни други условия. Показателят u в уравненията
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може да бъде интерпретиран като неефективност на ROA (ROE) – невъзможност за постигане на максимална възвръщаемост на активите (собствения капитал) поради управленска некомпетентност, инертност и др. Терминът v е
обичайният компонент за случаен шум, който може да повлияе на ROA (ROE)
както положително, така и отрицателно и не е под контрола на никоя банка.
Представеното изследване на авторите е първото, което определя граница на
ROA и ROE, и ги декомпозира на максималната им стойност, и недостига на
ROA и ROE от неговата максимална стойност, което се обозначава като неефективност на тези показатели. Ако се използва производствена граница, в
този случай имплицитната цел ще е да се увеличи максимално продукцията.
Използването на границата на ROA (ROE) може да бъде оправдано чрез предположението, че целта на банките е да увеличат максимално ROA (LozanoVivas et al. 2011: 251).
Пърформанс показателите са универсално приложими за изследване на
банковия сектор на България. Банките имат задължение да публикуват и предоставят периодично своите финансови отчети. Много често в тях са представени и данни относно нарастването или изменението на тези показатели спрямо предходни години. Разбира се изнесената в отчетите информация може да
бъде повлияна от методите за отчитане и представяне на печалбата на банката, както и от отделените средства за провизии по лоши кредити.
Пърформанс показателите са използвани в изследвания на ефективността на банковия сектор в България от различни автори: Неновски и др.
(Nenovsky et al. 2008), Борисов (Borisov 2017), Панчева (Pancheva 2011), Bonin
и др. (Bonin et al. 2005), Неновски и др. (Nenovsky et al. 2007), КазанджиеваЙорданова (Kazandzhieva-Yordanova 2018). Често се използва разпределение
на банките в групи според размера на активите, за да се правят съпоставки. Могат да бъдат отбелязани следните разпределения: в две групи – големи
банки, средни и малки банки (Kazandzhieva-Yordanova, 2018); в три групи:
първите десет – първа група, останалите банки – втора група, клоновете на
чуждестранни банки – трета група (Nenovsky et al. 2008).
Казанджиева-Йорданова (2018) определя възвръщаемостта на активите
като индикатор за ефективността на управление на банката, а възвръщаемостта на капитала – като измерител на доходността, генерирана от акционерите
на банката от капитала. Потърсена е и корелация между двата показателя и
брутния вътрешен продукт (БВП). Предполага се, че растежът на БВП вли218

яе положително на ROA и ROE, но изчислените коефициенти на корелация
са много ниски. Поради това авторът заключва, че икономическият подем не
засяга рентабилността и ефективността на банките и елементите на ROA и
ROE. В анализа се заключва, че големите банки са с по-високи стойности на
ROA и ROE в сравнение със средните и малките банки. Това води към хипотезата, че големите банки реализират по-големи икономии от мащаба и обхвата,
т.е. те са по-ефективни (Kazandzhieva-Yordanova 2018: 154).
Пърформанс показателите са универсално приложими, тъй като са лесни за изчисление (с достъпни данни) и обикновено са много интуитивни.
Различни информационни системи за управление са проектирани около тях
и тяхното последващо разбиване на ключови компоненти. Например най-важният показател за акционерите, възвръщаемостта на собствения капитал,
може да се декомпозира на възвръщаемост на активите и мултипликатор на
собствения капитал. Всеки от тях може допълнително да се декомпозира на
отделни компоненти: възвръщаемостта на активите на маржа на печалбата и
общата сума на активите. По тази начин могат да се опишат драйверите на
възвръщаемостта на собствения капитал и оперативната ефективност. ROE
стои в основата на почти всички системи за управление на взимане на решенията, свързан е с ефективността и възвръщаемостта, а целеполагането се
изгражда на базата на тези показатели (Zelenyuk, Zelenyuk 2021: 4).
Ефективността от сливанията и придобиванията на банките в България
е слабо изследвана тема, като могат да бъдат откроени едва няколко по-задълбочени изследвания. Отраженията от консолидациите върху концентрацията и конкуренцията, и тяхната специфика като процеси са разгледани в
ограничен брой изследвания (Angelov 2018a; Angelov 2018b). Изследване на
ефективността, свързана със сливания и придобивания в България, може да
бъде проследено в едва две разработки (Borisov 2017; Borisov 2020). В първата авторът изследва влиянието на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в периода 2007 – 2016 г. посредством традиционните
показатели и достига до извода, че консолидациите имат положително влияние върху ефективността на банките в България. Във втората, с помощта на
DEA, се анализира ефективността на консолидиращи се банки през периода
2007 – 2018 г. и се заключава, че придобиващите банки успяват да увеличат
ефективността си от мащаба и да достигнат технологично оптимален мащаб
на производството няколко години след сливането.
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Изследването с пърформанс показатели е предпочетено пред други модели на изследване поради универсалната му приложимост, наличието на необходимия набор от данни и достъпността до тях, възможността за съпоставка
на показателите през различните периоди и при различните банки. Допълнително предимство на традиционния модел на изследване е широкото използване на тези показатели в банките при определяне на целите, мониторинга и
представяне на постигнатите резултати. Това прави този модел по-близък до
оперативните процеси в банките и ги представя по-ясно. Друго негово предимство е, че отличава високо ефективните банки от другите, като компенсира разликите в размера на банките и техните специфики.
Традиционните показатели за анализ включват съотношението на активите на банката и печалбата, генерирана с използването на тези активи през
финансовата година. Те са двете водещи съставни части при определяне на
банковата ефективност. Печалбата е резултата от цялата банкова дейност, а
активите изразяват нейния обхват и мащаб. Всички останали, включително
много сложни методи за анализ на ефективността в банкирането, често ги
използват като базисни компоненти или надграждат върху тях. Анализът с
пърформанс показатели се основава на комбиниране на две (абсолютни) финансови мерки в съотношение (Zelenyuk, Zelenyuk 2021).
Сравнението на стойностите след придобиването със статистическите
данни за ефективността преди сливане позволява да се оцени въздействието
на поглъщането. Сравнението на пърформанс показателите на придобиващи и
придобити институции дава възможност за изследване на това дали е налице
по-добре представяща се придобиваща банка и придобивана с недобро представяне. Индикаторите за представяне се състоят от променливи, улавящи доходността на банките и оперативната ефективност.
3. По-ефективни ли са консолидираните банки в България?
3.1. Банковите сливания и придобивания в България (2001 – 2021 г.)
Банковият сектор у нас се характеризира с динамични процеси на консолидации през годините. Като се тръгне от 1987 г., когато в България функционират четири банки (БНБ, Българска външно търговска банка, ДСК и Минералбанк), премине се през 90-те години, характеризиращи се с приватизацията на банките и навлизането на чуждите банки в България, и се стигне до
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2021 г., когато броят на банките в България е двадесет и три, от които пет са
клонове на чужди банки. С лиценз за банкова дейност е и Варенголд банк АГ,
клон София, но не осъществява дейност, поради тази причина е изключена
от статистиката. За периода от 2001 до 2021 г. могат да бъда откроени общо
осемнадесет консолидации в банковия сектор (вж. фиг. 2).

Фиг. 2. Банкови консолидации в България
(Източник: Bulgarian National Bank, 2020)

През периода 2001 – 2007 г. активни при придобиванията са гръцките
банки, които увеличават пазарния си дял в България. Банка Пиреос придобива
Хиос и Евробанк, Пощенска банка придобива ДЗИ банк, Националната банка
на Гърция придобива ОББ. Към 2008 – 2009 г. четири банки (ОББ, Пощенска
банка, Пиреос и Емпорики) и един банков клон (Алфа банк), които са гръцка
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собственост, имат пазарен дял в активите на родния банков сектор 28,67% и
24,37% от печалбата на банковата система (Vachkov 2009: 176). Поради силното отражение на глобалната финансова криза върху гръцкия банков сектор се
стига до преструктуриране на гръцките субсидиари и решенията им за оттегляне от българския пазар. Към 2020 г., след редица смени на собствеността в България, остава само една гръцка банка – Юробанк и ЕФ Джи Груп (с търговска
марка Пощенска банка). Тя също така е банката, участвала в най-голям брой
придобивания, общо три на брой – през 2007 г. ДЗИ банк, през 2016 г. Алфа
банк и през 2019 г. банка Пиреос. Интересна съдба има друга банка, започнала
от сливането на две гръцки банки: Емпорики и Търговска банка на Гърция през
1998 г.; придобита през 2012 г. от френската група Креди Агрикол, продадена
през 2014 г. на КТБ (малко преди нейния фалит); преименувана в ТБ Виктория,
за да се стигне до придобиването ѝ от българската Инвестбанк.
Едно от най-значимите сливания на българския банков пазар е през 2006
г. между Биохим, Хеброс и Булбанк, което формира мегабанка за мащабите
на родния сектор. Уникредит Булбанк е лидер по активи до 2019 г., когато е
изместена за кратко от банка ДСК, за да възвърне водещата си позиция през
2021 г. Всяко консолидиране в сектора води до концентрация на активи и до
намаляване на конкуренцията в банковата система, както и до отреждане на
водеща роля на консолидираната банка.
През последните години по-мащабните сливания са придобиването на
ОББ от белгийската KBC (в лицето на Сибанк), което я прави трета по активи
в България. Интересен факт е запазването на търговската марка на придобитата банка ОББ като по-разпознаваема на пазара. Другото голяма сливане e започналата през 2018 г. покупката на френската Сосиете Женерал от унгарската ОТП в лицето на ДСК. След приключване на сливането банковата система
в България има нов лидер по активи: ДСК, но за кратък период.
Към март 2011 г. петте най-големи трезора в България (УниКредит Булбанк, ДСК, ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска банка) притежават 53,9% от активите на банковата система. Пазарните дялове на кредитните институции
по активи са: Дъщерни банки от ЕС – 73,7%; клонове на банки от ЕС – 4,1%;
местни кредитни институции – 19,3%; банки и клонове на банки извън ЕС –
2,9%. От десетте водещи кредитни институции осем банки са чужди субсидиари, а два трезора са с български капитал. Пазарната концентрация в българския банков сектор се изразява в превръщане на българската икономика в
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доминиращ пазар на няколко големи банкови групи (Vachkov 2009).
Навлизането на чуждестранните банки в България може да се обвърже
и с процеса на приватизация в сектора, въпреки че първата банка с изцяло
чуждестранен капитал в България е получилата лиценз през 1994 г. – Райфайзен банк. През 1990 г., след приватизиране на клоновата мрежа на БНБ, се
създават голям брой банки – около 70, които след това са консолидирани в поголеми структури или закрити поради фалити. ОББ е първата приватизирана
българска банка, създадена е през 1992 г. чрез консолидацията на двадесет и
две регионални банки. През 1997 г. е продадена от Банковата консолидационна компания на консорциум от инвеститори, като преди това е рекапитализирана от правителството. През 2000 г. контролният и пакет акции е закупен от
Националната банка на Гърция.
Навлизането на чуждите субсидиари води до стабилизиране на банковия сектор в България. С появата на дъщерните банки на големите европейски
банкови концерни се внася и рисковата им политика, оперативни модели, съвременни и наложени в европейските страни практики, политики и принципи
на управление по примера на банките майки. През 1997 г. чуждестранните
банки представляват близо една трета от банковата система на страната. Доминиращата роля на чуждите банкови субсидиари започва да предлага редица
възможности за българския банков сектор. В условията на относително малкия мащаб на страната силната конкуренция между дъщерните банки води до
позитивни ефекти.
Според собствеността върху активите банките в страната се разпределят
в следните пет групи: дъщерни банки от ЕС, местни банки, клонове на банки
от ЕС, банки извън ЕС и клонове на банки извън ЕС. Към септември 2020 г.
близо 80% от пазарния дял на банките в България е чуждестранен (фиг. 3).
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Фиг. 3. Пазарен дял на банките според собствеността
(Източник: Bulgarian National Bank 2020)

В последните години е все по-явна тенденцията на окрупняване на сектора и намаляване на броя на банките. Към средата на 2020 г. 66% от активите
на банковия сектор са концентрирани в първите пет банки, а 38% от активите
в родния банков сектор са концентрирани в две водещи банки – УниКредит
Булбанк и банка ДСК. Това съсредоточаване на активи поставя водещите банки в позиция на маркетмейкъри, като останалите трябва да се съобразяват с
налаганите от тях ценови политики.
3.2. Сравнително изследване с пърформанс показатели
За целите на тази студия са изследвани показателите за ефективност при
четиринадесет сливания на банки от 2001 до 2020 г. Разгледани са промените
на показателите в седемгодишен период: три години преди консолидацията и
три след нея, като годината на консолидацията се счита за нулева. В изследването не са включени: придобиването на банка Пиреос от Пощенска банка,
консолидацията на ДСК и Сосиете Женерал, поради липса на достатъчно данни за периода след обединенията им. От изследването са изключени придобиването на банка Виктория от Инвестбанк и покупката на Кредиагрикол от
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КТБ, поради фалита на КТБ и вероятното изкривяване на данни.
Получените данни са на база собствени изчисления, по информация от
отчетите на банките, представени в БНБ. Изчисленията са по следните формули:
- ROA = нетна печалба/общи активи;
- ROE = нетна печалба/собствен капитал.
Средните стойности на двата показателя за трите години преди консолидацията са съпоставени със средните стойности след консолидацията. Използвана е и контролна група от банки, за да могат да се изведат промените
в ефективността, породени от самата сделка, и чрез съпоставка да се елиминират икономическите ефекти, възникнали от различните цикли на икономиката. За целта се използва групирането на банки по размер на активите,
въведено от БНБ. Първа група се състои от петте най-големи банки на база
на общите им активи, втора – от останалите банки, в трета група влизат клоновете на чуждестранни банки в България. В предходни години групирането
на БНБ е стигало до 5 групи, като в студията последните три се разглеждат
заедно. В разработка е предпочетено това групиране, за да бъдат изследваните
банки съпоставими и със сходен размер на сумата на активите. Съпоставянето на банка с голям размер на активите с банка със значително по-малък
размер на активите може да е неточно, тъй като на теория по-голямата банка
би следвало да реализира по-големи икономии от мащаба и обхвата. Това би
изкривило стойностите на ефективността.
Чрез сравнителен анализ на разглежданата и контролната група от банки се извеждат промените в ефективността, настъпили в резултат на сливания
и придобивания. Чрез анализа се търсят отговорите на два въпроса: 1) поефективни ли са банките след тези процеси; 2) по-ефективни ли са слетите
банки спрямо тези, които не участват в тези процеси.
В таблица 3 е представена методологията на емпиричния анализ за придобиването на Юнионбанк от Първа инвестиционна банка.
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Таблица 3
Показатели при придобиването на Юнионбанк от ПИБ
Година

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Банка

Активи

печалба

ПИБ
Юнионбанк
Уникредит
ДСК
ОББ
Райфайзенбанк
ПИБ
Юнионбанк
Уникредит
ДСК
ОББ
Райфайзенбанк
ПИБ
Юнионбанк
Уникредит
ДСК
КТБ
ОББ
ПИБ
ПИБ
Уникредит
ДСК
ОББ
Райфайзенбанк
ПИБ
Уникредит
ДСК
ОББ
Пощенска банка
ПИБ
Уникредит
ДСК
Пощенска банка
ОББ

6 101 669
1 711 710
11 906 377
8 559 030
6 715 464
6 448 320
6 907 337
1 646 145
12 658 532
8 727 648
6 347 603
6 171 745
7 445 943
1 449 234
12 728 118
8 882 401
6 740 298
6 715 118
8 645 835
8 681 388
17 368 317
11 112 026
6 540 475
6 459 550
8 852 470
18 625 832
11 643 119
6 831 636
6 818 262
8 642 557
19 096 088
12 144 772
7 420 982
7 358 140

36 503
4 548
232 041
85 318
30 337
51 036
28 915
2 705
212 496
191 315
-40 915
4 171
25 865
6 993
201 585
193 810
71 195
16 884
30 455
12 687
290 007
305 804
48 907
61 615
90 191
291 438
282 195
111 261
119 570
85 430
297 653
262 024
136 265
-51 025

Собствен
капитал
477 044
204 291
2 009 826
1 321 779
1 122 783
947 672
511 231
207 485
2 130 768
1 447 926
1 069 832
908 578
538 610
201 016
2 162 274
1 492 943
605 563
1 087 013
728 283
745 528
2 507 791
1 596 856
1 217 792
910 327
841 756
2 709 842
1 537 210
1 082 343
1 147 985
929 249
2 853 255
1 557 622
1 236 587
976 061

ROA

ROE

0,60%
0,27%
1,95%
1,00%
0,45%
0,79%
0,42%
0,16%
1,68%
2,19%
-0,64%
0,07%
0,35%
0,48%
1,58%
2,18%
1,06%
0,25%
0,35%
0,15%
1,67%
2,75%
0,75%
0,95%
1,02%
1,56%
2,42%
1,63%
1,75%
0,99%
1,56%
2,16%
1,84%
-0,69%

7,65%
2,23%
11,55%
6,45%
2,70%
5,39%
5,66%
1,30%
9,97%
13,21%
-3,82%
0,46%
4,80%
3,48%
9,32%
12,98%
11,76%
1,55%
4,18%
1,70%
11,56%
19,15%
4,02%
6,77%
10,71%
10,75%
18,36%
10,28%
10,42%
9,19%
10,43%
16,82%
11,02%
-5,23%

Средно Средно
ROA
ROЕ
0,43%

4,94%

1,05%

6,52%

0,29%

3,48%

0,54%

4,96%

0,41%

4,14%

1,27%

8,90%

0,15%

1,70%

1,53%

10,37%

1,02%

10,71%

1,84%

12,45%

0,99%

9,19%

1,21%

8,26%

(Източник: Собствени изчисления)

Средните стойности на ROA и ROE преди и след придобиването са обобщени в табл. 4. Преди придобиването показателите на ПИБ и Юнионбанк
се разглеждат заедно.
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Таблица 4
Показатели при придобиването на Юнионбанк

ПИБ
Група 1

Средно ROA
Средно ROA Средно ROЕ
Средно ROЕ
преди сливане след сливане преди сливане след сливане
0,38%
0,72%
4,19%
7,20%
0,95%
1,53%
6,79%
10,36%

(Източник: Собствени изчисления)

По идентичен начин са изследвани показателите за ефективност при
всички разгледани консолидации. Обобщените резултати са представени графично в приложения 1, 2, 3 и 4. Възвръщаемостта на собствения капитал за
придобиванията на Хиос и Евробанк от банка Пиреос не е изследвана, тъй
като към тези сделки банка Пиреос е клон на гръцката Пиреос и нивата на
собствен капитал са ниски, което води до високи стойности на показателя.
За ROA се наблюдава повишение на показателя в седем консолидации
след процесите и намаление при шест от сливанията (табл. 5). При консолидацията на Евробанк и Пиреос показателят не се променя съществено. При
ROE се наблюдава повишение на показателя в шест сделки и намаляване на
стойността на показателя при шест от тях. При съпоставяне с банките от контролната група ROA e с по-високи стойности при четири сливания за консолидиращите се банки в сравнение със средния ROA на банките от контролната група, а в десет случая е с по-ниски стойности в сравнение с контролната група. При ROE резултатите са сходни. Показателят на консолидираната
банка е по-висок при три от сделките в сравнение с банките от групата, при
девет от сделките е с по-ниски стойности (вж. табл. 5). В приложения 5 и 6
са описани банките, формиращи контролните групи, с които се съпоставят
консолидиращите се банки.
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Таблица 5
Промени в ROA и ROE след сливане
Група

1

2

3

ROA спрямо
ROE спрямо
контролна група контролна група

Банка

ROA

ROE

ОББ/НБГ
Хипоферайнс/Биохим
Булбанк/Хеброс/Биохим
ДЗИ/Пощенска Банка
Юнионбанк/ПИБ

намаление
повишение
повишение
повишение
повишение

повишение
намаление
повишение
намаление
повишение

намаление
намаление
повишение
намаление
намаление

намаление
намаление
повишение
намаление
намаление

Алфа банк/Пощенска банка

повишение

повишение

повишение

повишение

ОББ/Си Банк
Нефтинвест/Инвестбанк
НЛБ/Банка Изток Запад

намаление
намаление
повишение

намаление
намаление
повишение

намаление
намаление
намаление

намаление
намаление
намаление

Стопанска и инвестиционна
банка/Си банк

намаление

намаление

намаление

намаление

НЛБ/Ти Би Ай
Емпорики/Креди агрикол
Пиреос/Хиос
Евробанк/Пиреос

повишение
намаление
намаление
без промяна

повишение
намаление

повишение
намаление
повишение
намаление

повишение
намаление

(Източник: Собствени изчисления)

При сливания и придобивания на банки от първа група ROA се повишава в пет случая, ROE – при четири от сделките, и намаляват в два и три от
разгледаните случаи. В сравнение с неконсолидиращите се банки от първа
група и двата показателя са по-високи при две от консолидациите, и по-ниски
при пет от сливанията (приложение 1 и приложение 2).
При разгледаните сливания и придобивания на банки от втора група и
двата показателя се повишават след две от сливанията, а намаляват след три
от тях. Съпоставени с останалите банки от втора група едва след една консолидация показателите са с по-високи стойности, докато при четири от сделките са с по-ниски стойности. При сливанията на банки от трета група ROA не
променя стойностите си значително при една от консолидациите и намалява
при втората (приложение 3 и приложение 4).
Към изследването с двата пърформанс показателя е добавено и изследване на промяната в пазарния дял на активите за същия период преди и след
сделката. Изследването цели да покаже дали консолидираните банки успяват
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да увеличат пазарния дял на активите си спрямо своите правоприемници или
след транзакцията се стига до намаляване на стойността на активи (табл. 6).
Таблица 6
Пазарен дял на активите
Банка
ОББ/НБГ
Пиреос/Хиос

Преди сливане
1999
12,39%
1999
2000
0,84%
0,67%
1999
2000
2001

Нефтинвестбанк/
Инвестбанк

1,13%

Хипоферайнс банк
Биохим
Общ пазарен дял

0,84%
5,26%
6,09%

Евробанк
Пиреос
Общ пазарен дял

1,46%
0,67%
2,13%

1,67%
1,35%
3,02%

1,71%
1,71%
3,42%

1999

2002

1,03%

2000

1,41%
5,32%
6,73%

2003

След сливане
Промяна
2001
2002
2003
12,50%
11,27% 10,41%
↓
2002
2003
2004
0,67%
1,35%
1,71%
↑
2003
2004
2005

0,82%

0,59%

0,63%

0,97%

2001

1,34%
5,27%
6,61%

2003

2004

2005

6,49%

7,85%

8,59%

2004

2006

2007

2008

3,73%

6,04%

5,95%

НЛБ /Банка Изток
Запад

2003

2004

2005

2007

2008

2009

0,11%

0,28%

0,33%

0,33%

0,31%

0,29%

Булбанк
Хеброс
Биохим
Общ пазарен дял

14,45%
2,46%
7,85%
24,76%

2006

2008

2009

2010

15,83%

16,25%

15,29%

СИИ банка/ СИ банк

3,13%

ДЗИ Банка

Общ пазарен дял

Пощенска банка

2,91%
4,69%
7,60%

НЛБ/ТБИ

0,31%

0,29%

0,27%

Емпорики/Креди
Агрикол

2009

2010

2011

2013

0,68%

0,76%

0,72%

0,47%

Юнионбанк
ПИБ
Общ пазарен дял

2,23%
7,94%
10,17%

2,00%
8,38%
10,38%

1,69%
8,68%
10,37%

2015

2016

2017

9,92%

9,61%

8,84%

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2004

2004
2004

2008

2011

2005

10,37%
2,90%
8,59%
21,86%

2005

3,59%

2005

3,10%
5,17%
8,26%

2009

2012

9,98%
2,19%
6,91%
19,07%

2006

2008

2009

2010

3,27%

2,65%

2,71%

2,54%

2006

2008

2009

2010

7,82%

8,50%

8,56%

2,46%
6,80%
9,26%

2010

2013
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2012

0,23%

2013

0,48%

2014

0,56%

↓

↑

↑

−

↓

↓
−
↑
↓

↓

Общ пазарен дял

10,17%

10,38%

10,37%

2013

2014

2015

Алфа банк
Пощенска банка
Общ пазарен дял

4,26%
6,64%
10,91%

ОББ
СИ банк
Общ пазарен дял

7,47%
3,07%
10,54%

4,30%
7,22%
11,52%

2015

2016

7,42%
3,37%
10,79%

1,22%
6,57%
7,79%

2017

2018

2019

7,59%

7,78%

9,79%

2017

2019

2020

10,66%

9,78%

7,52%
3,70%
11,22%

↓

↓

(Източник: Собствени изчисления)

При четири от разгледаните сливания се отчита увеличение на пазарния дял спрямо банките правоприемници, но при осем се отчита намаление.
При две от сделките не се забелязва съществена промяна. През разгледаните
години се забелязва траен тренд на увеличение на общата сума на активите в
банковата система, като това следва да изключи възможността за свиване на
обема на активите в банковата система поради влияние на макроикономически фактори (табл. 6).
Връзката между пазарен дял и ефективност след консолидациите е
представена в табл. 7. При три от обединените банки се повишават и двата
показателя, при пет от тях намаляват, а при една няма съществена промяна
на показателите. Поради ограничеността на извадката и разнопосочните резултати не може да бъде изведен тренд и зависимост между двата показателя.
Таблица 7
Пазарен дял - ефективност
Консолидация ОББ/НБГ

Пиреос/Хиос

Нефтинвестбанк Хипоферайнс Евробанк/
/ Инвестбанк банк/Биохим/ Пиреос

Пазарен дял
Ефективност

↓
↑
↓
↓
↓
↓
Булбанк
СИИ банка/СИ ДЗИ/Пощенска
Консолидация /Хеброс/
банк
банка
Биохим
Пазарен дял
↓
↓
−
Ефективност
↑
↓
−

↑
↑
НЛБ/ТБИ
↑
↑

НЛБ/Банка
Алфа
Изток
банк/Пощенска
Запад
банка
−
↓
↑
↑

↑
−
Емпорики
Юнион
/Креди
банк/ПИБ
агрикол
↓
↓
↓
↑

ОББ/СИ банк
↓
↓

(Източник: Собствени изчисления)

От получените резултати е трудно да се заключи категорично, че сливанията и придобиванията в банковия сектор на България имат позитивен
ефект върху ефективността. Анализът на данните показва, че процесите по
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сливания и придобивания на банки от първа група водят до повишение на
ефективността, докато консолидациите на банки от втора и трета група имат
негативен ефект върху ефективността. В сравнение с контролната група на неконсолидиращи се банки показателите за ефективност на обединените банки
са по-ниски в по-голям брой от разглежданите случаи, което отхвърля хипотезата, че те успяват да бъдат по-ефективни спрямо банките, които не участват в консолидационни процеси. След като подобрения в ефективността се
доказват основно при сливания на големите банки, причините и мотивите за
консолидациите могат да бъдат търсени в стремежа на банките за увеличаване
на пазарния им дял и намаляване на конкуренцията в сектора. Както е известно от литературата, намаляването в броя на банките и конкуренцията между тях може да окаже положително влияние върху стабилността на сектора.
По-конкретно става въпрос за така наречената хипотеза „концентрираност –
стабилност” (Georgiev et al. 2017).
Емпиричното изследване частично потвърждава хипотезата, че консолидираните банки повишават ефективността си спрямо банките, които ги
формират (основно при банките от първа група). При сравнение с неконсолидиращите се банки хипотезата за повишаваща се ефективност е отхвърлена,
тъй като едва при четири от четиринадесет случая ефективността на консолидираните банки е по-висока.
Заключение
Изменението в банковата ефективност е многопластов и многозначим
проблем, като в различните страни е с различни измерения. Изследването на
ефективността на сливанията и придобиванията в банковия сектор на България показва, че банките от първа група (големите банки) са по-ефективни
след процеси на сливания спрямо формиращите ги банки. Това доказва, че те
успяват да реализират по-големи икономии от мащаба и обхвата и да бъдат
по-ефективни. Съпоставянето с банки, които не участват в процеси на сливания и придобивания, поставя под въпрос положителното влияние на сливанията върху ефективността. Това следва да постави редица въпроси относно
мотивите за сливане и придобиване, както и планирани, и правилно управлявани ли са тези процеси. Акционерите на банки, планиращи да пристъпят
към консолидации, следва да обмислят водещите мотиви зад тези процеси и
дали целевите резултати могат да бъдат постигнати, както и дали банковите
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ръководства имат необходимата експертиза и готовност да управляват подобни процеси в съответствие с поставените цели. Спецификата на сектора и
концентрацията на активи в банките от първа група показват положителна
релация по отношение на връзката между мащаб и ефективност.
Поради разгледаните ограничения на традиционните методи за анализ
и достоверността на представяните от банките данни получените резултати
следва да се разглеждат с повишено внимание. Трябва да се отчете и ограничеността на извадката от данни, за да се потвърдят или отхвърлят получените
емпирични резултати. Тази студия може да бъде до развита чрез:
• Използване на други методи за анализ. Проблемът може да бъде изследван по-подробно с алтернативни модели: анализ на обвиване на данните
(DEA), анализ на стохастичната граница (SFA) и метода на разликата в разликите (DD). Такъв тип изследване дава оценка на разглеждания проблем през
многомерен подход и по-широк поглед върху получените емпирични резултати.
• Изследване на ефективността и на чуждестранни банки, които участват в консолидационни процеси, както и корелацията на мащаба с ефективността.
• Анализ на последиците от пазарната концентрация върху стабилността, рентабилността и ефективността на сектора. Намаляването на конкуренцията води до повишаване на стабилността, но също така и до създаването
на системно значими банки и проблеми като „твърде големи за да фалират“
(„Too Big To Fail“) и „свръхбанкиране”, които поставят различен ракурс върху
стабилността на банковия и финансовия сектор.
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ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВИТЕ КОНСОЛИДАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
докт. Сте фан Куц ар ов
Резюме
Банковите сливания и придобивания водят до различни промени в банковия и
финансовия сектор на всяка държава. Те оказват пряко влияние върху ефективността на
банките и тяхното оперативно представяне. Основната цел на студията е да изследва промените в ефективността на консолидиращи се банки спрямо тези, които не участват в
подобни процеси, т.е. да анализира връзката „мащаб – ефективност“ в банковия сектор в
България. За измерване на ефективността са използвани пърформанс показателите ROA
и ROE в седем годишен период. Получените резултати показват, че консолидациите на
банки от първа група водят до повишение на ефективността, но при консолидациите на
банки от втора и трета група такава тенденция не се наблюдава. Емпиричното изследване
частично потвърждава хипотезата, че консолидираните банки повишават ефективността
си спрямо банките, които ги формират, основно при банките от първа група. Сравнението
между консолидирани и неконсолидиращи се банки показва, че сливанията и придобиванията не са сигурен подход за повишаване на банковата ефективност.
Ключови думи: банки, сливания и придобивания, ефективност

ABOUT THE EFFICIENCY OF BANKING CONSOLIDATIONS IN BULGARIA
PhD Student St ef a n K ut sarov
Abstract
Bank mergers and acquisitions are leading to di�erent changes in the bank and nancial
sector in each country. They have a direct impact on the e ciency of banks and their operational
performance. The main objective of this paper is to investigate the changes in the e ciency of
consolidated banks compared to those that do not participate in such processes, i.e., to analyze the
relationship "scale - e ciency" in the banking sector in Bulgaria. For measuring the e ciency
are used performance indicators ROA and ROE in seven years. The results show that the M&As
of banks from the rst group lead to an increase in e ciency, but such a trend is not observed
in banks from the second and third groups. Empirical research partially con rms the hypothesis
that consolidated banks increase their e ciency compared to the banks that form them mainly
in the banks of the rst group. Comparison of consolidated and non-consolidated banks shows
that mergers and acquisitions are not a secure approach to increasing banking e ciency.
Keywords: banks, M&As, e ciency
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