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ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВИТЕ КОНСОЛИДАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

докт. Стефан Куцаров

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 про-
мените 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 придобива-
нията не са сигурен подход за повишаване на банковата ефективност.
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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 ROAand 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.
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