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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη παραγόντων
προσφοράς αλλά και ζήτησης που βοήθησαν ή εμπόδισαν την δανειοδότηση των
ευρωπαιϊκών και των ιαπωνικών τραπεζών κατά την περίοδο 2000-2016.
Αξιοποιώντας ετήσια πάνελ δεδομένα εξετάζεται μεταξύ άλλων, η επίδραση της
κεφαλαιοποίησης, των καταθέσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην
πιστωτική επέκταση των ευρωπαιϊκών και ιαπωνικών τραπεζών κατά την πρόσφατη

χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και όχι μόνο. Εντοπίστηκε μεταξύ άλλων η φαινομενικά
αρνητική επίδραση του ποιοτικού κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας στην προσφορά
δανείων των ευρωπαίκών τραπεζών από την αρχή της κρίσης και ύστερα, ενώ για τις
ιαπωνικές έπαιξε καθόλη τη διάρκεια θετικό ρόλο. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως το
λιγότερο ποιοτικό κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας βοήθησε τις εξεταζόμενες τράπεζες
μόνο εκτός κρίσης, πως οι καταθέσεις βοήθησαν σημαντικά κατά την κρίση τις
ευρωπαϊκές τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια και πως συγκριτικά με τις ιαπωνικές
τράπεζες η προσφορά δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών επηρεάστηκε έντονα στην
κρίση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Η διπλωματική εργασία οργανώνεται ως ακολούθως: Η Ενότητα 2 εμπεριέχει
σχετικές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, που στόχο έχουν να ερευνήσουν τους
παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά δανείων και την λειτουργία των τραπεζών
σε διάφορες χώρες του κόσμου, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής της
Βασιλείας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Ενότητα 3 παρουσιάζει την πορεία
των αποφάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας από την αναθεώρηση του πλαισίου της
Βασιλείας ΙΙ μέχρι και τις προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ για τη καταπολέμηση της
κρίσης. Η Ενότητα 4 εμπεριέχει τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στο
ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα κατά την κρίση και την περιγραφή της κατάστασης που
επικρατούσε. Η Ενότητα 5 παραθέτει τις βασικές υποθέσεις που θα εξεταστούν κατά
την εμπειρική έρευνα για τις ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές τράπεζες. Η Ενότητα 6
παραθέτει την σύνθεση των δεδομένων, την ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών
του δείγματος και τέλος παρουσιάζει το μοντέλο παλινδρόμησης. Η Ενότητα 7
παρουσιάζει λεπτομερειακά την εμπειρική έρευνα πάνω στο συνολικό δείγμα ύστερα
στην Ευρώπη και τέλος στην Ιαπωνία και στο τέλος της ενότητας γίνεται σύγκριση των
αποτελεσμάτων. Εν τέλει, στην Ενότητα 8 παραθέτονται τα συμπεράσματα της
διπλωματικής εργασίας.
8
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις αρχές της κρίσης η Βασιλεια ΙΙ επέβαλε στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
συστήματα που διέθεταν για τον υπολογισμό των τραπεζικών κινδύνων καθώς και να
εκδίδουν αντίστοιχες εκθέσεις 2 φορές τον χρόνο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αύξηση
της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και η αμυντική συμπεριφορά ως προς τις
τοποθετήσεις τους μέχρι οι συνθήκες να βελτιωθούν, δίνοντας έμφαση στην
διακράτηση κεφαλαίου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Στα πλαίσια διαμόρφωσης της Βασιλείας ΙΙΙ το 2010 οι θεσμικοί ρυθμιστές
άρχισαν να προωθούν βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο. Ο Ben Bernanke, πρώην πρόεδρος
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), τονίζει: «Αυτό το πλαίσιο απαιτεί από
τις τράπεζες να διακρατούν περισότερο και πιο ποιοτικό κεφάλαιο...». Στην Ευρώπη ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκης Αρχής Τραπεζών Andrea Enria υποστήριξε επίσης την
προτίμηση από μεριάς τραπεζών ποιοτικών κεφαλαίων, διατυπώνοντας: «Οι
ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση και θα υποστηρίξουν την
δανειοδότηση στην πραγματική οικονομία...». Οι τραπεζίτες αντέδρασαν σθεναρά σε
αυτή τη λογική. Για παράδειγμα ο Virkam Pandit, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του
Citigroup, αποκρίθηκε: «Διψήφιοι δείκτες κεφαλαίου θα υποσκάψουν την προσφορά
δανείων, θα καθυστερήσουν το σχηματισμό κεφαλαίου, θα μειώσουν τη ζήτηση και θα
περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη».
Έτσι το 2013 η Βασιλεία ΙΙΙ είναι πλέον γεγονός και τονίζει την ποιότητα και την
ποσότητα των κεφαλαίων που χρειάζεται να διακρατούν οι τράπεζες, δίνοντας έτσι
ακόμη περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας (ή αλλιώς Tier 1
capital), στην ασφαλή δηλαδή μορφή ιδίων κεφαλαίων και καταγεγραμμένων
αποθεματικών σε αντίθεση με το κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας (ή αλλιώς Tier 2
capital), το οποίο αποτελείται κυρίως απο χρέος μειωμένης εξασφάλισης, αφανή
αποθεματικά και αποθεματικά αναπροσαρμογής.
Καθώς λοιπόν παρατηρείται μία πτώση των δανείων των τραπεζών ανά των
κόσμο και κυριώς σε χώρες που χτυπήθηκαν πιο έντονα από την χρηματοοικονομική
κρίση η οποία προήλθε από την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, το θεσμικό πλαίσιο
υποδεικνύει αύξηση του κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας. Μεγάλο μέρος των χωρών που
επηρεάστηκαν σημαντικά ανήκει στην Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία κ.α) με πολλές τράπεζες να αντιμετωπίζουν ραγδαία
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους λόγω της μεγάλης έκθεσης τους στην
10

φούσκα. Συγκεκριμένα πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες συγχωνεύτηκαν, άλλες
εξαγοράστηκαν και άλλες κρατικοποιήθηκαν ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία και η
καταρρεύση του τραπεζικού συστήματος (domino effect). Σημαντικό πρόβλημα
αποτελούσε το γεγονός πως αρκετές από αυτές βασιζόντουσαν σε μεγάλο βαθμό σε
κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας για εύκολη και γρήγορη χρηματοδότηση και πιστωτική
επέκταση. Παρόλα αυτά, αυτό το είδος κεφαλαίου εμπεριέχει κινδύνους και όταν
ξέσπασε η κρίση πολλά δάνεια μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα και δεν ήταν
εύκολο να ανανεωθεί. Σε αυτό δεν βοήθησε και η πτώση της πιστοληπτικής
διαβάθμισης πολλών ευρωπαίκών τραπεζών οι οποίες θεωρούνταν έως πριν την κρίση
αξιόπιστες. Η χρηματοοικονομική κρίση ήταν βαθιά και πρωτόγνωρη για την Ευρώπη.
Ωστόσο, η επίδραση από χώρα σε χώρα ήταν διαφορετική και οι οικονομικές απώλειες
των τραπεζών είχαν μεγάλη απόκλιση. Όσες ήταν ποιοτικά κεφαλαιοποιημένες και
έδιναν έμφαση σε κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας κατάφεραν να απορροφήσουν τις
απώλειες άμεσα και να επεκταθούν πιστωτικά σε βάρος των υπόλοιπων λιγότερο
ποιοτικά κεφαλαιοποιημένων.

Η Ιαπωνία αποτελεί ποιοτική χώρα σύγκρισης διότι από το 1986 μέχρι το 1991
(γνωστή και ως «χαμένη δεκαετία») πέρασε από χρηματοοικονομική κρίση, όμοια με
του 2008, που προήλθε από συνεχή εγχώρια αύξηση της τιμής των περιουσιακών
στοιχείων ώσπου οι τιμές έπεσαν το 1992. Οι επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία ήταν
μεγάλες κυρίως λόγω αναποτελεσματικής μέτρησης των κινδύνων από μεριάς
τραπεζών, ελλειμματικής εποπτείας και έλλειψης αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου
σε καιρούς κρίσης. Όλο αυτό οδήγησε σε μεγάλες απώλειες κυρίως τις χρονιές 19982002, οδήγησε την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να πάρει δραστικά μέτρα αντιμετώπισης

και σε ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των ιαπωνικών τραπεζών, βασισμένο πλέον σε
ένα πιο παγκοσμιοποημένο περιβάλλον. Η ρύθμιση και η επιδίωξη της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συνεχίστηκε μέχρι και το 2007 όπου η Ιπαωνία είχε
χτίσει πλέον γερά θεμέλια και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση παρόμοιων σοκ.
Φτάνοντας λοιπόν στη κρίση του 2008 η Ιαπωνία επηρεάστηκε με διαφορετικό
τρόπο σε σύγκριση με τη κρίση της δεκαετίας του 90. Όπως εξέφρασε ο Takafumi Sato,
μέλος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας για σχεδόν 40 χρόνια και πρώην μέλος της
θεσμικής αρχής της χώρας, το 2009 στο συνέδριο οικονομικής πολιτικής της Ασίας
(οργανωμένο από τη Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ) υπάρχουν 4 σημαντικές
διαφορές στις δύο χρηματοοικονομικές κρίσεις που είχε την ατυχία να αντιμετωπίσει
η Ιαπωνία διαδοχικά:
11



Πρώτον, η αναταραχή αυτή τη φορά στην Ιαπωνία προήλθε από ένα
εξωτερικό σοκ, ενώ η προηγούμενη κρίση προήλθε από εντός της
χώρας. Η πρώτη προήλθε από την Αμερική ενώ η κρίση της δεκαετίας
του 90 ήταν αποτέλεσμα ενδογενούς σοκ, επειδή οι ιαπωνικές τράπεζες
ήταν εκείνες που δημιούργησαν τη φούσκα στην εγχώρια αγορά
περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα η έκθεσή στα προβληματικά
δάνεια ήταν πιο ισχυρή κατά την πρώτη κρίση.



Δεύτερον, το θεσμικό πλαίσιο και το δίκτυο χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας βελτιώθηκε αισθητά στην Ιαπωνία μετά τη «χαμένη
δεκαετία». Κατά την πρώτη κρίση το θεσμικό πλαίσιο δεν παρείχε
αποτελεσματιούς μεθόδους επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, για την προστασία των καταθέσεων και την παροχή βοήθειας
στις τράπεζες. Έτσι καθυστέρησε η διάσωση των τραπεζών από το
κράτος και η καταπολέμηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Τρίτον, οι επιπτώσεις αυτή τη φορά μοιράστηκαν σε πολλές χώρες αντί

για μόνο στην Ιαπωνία, διότι τα τιτλοποιημένα προϊόντα συναλλάσονται
στη διεθνή αγορά και η κρίση του 2008 έχει διασυνοριακή φύση.


Τέταρτον, η κρίση του 2008 είναι το μεγαλύτερο πλήγμα στην
οικονομία του κόσμου από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με το
παγκόσμιο ΑΕΠ να παρουσιάζει μόνο 1.1% αύξηση. Η Ιαπωνία
γνώρισε σημαντική πτώση 5.47% του ΑΕΠ μία χρονιά αργότερα,
αντιμετώπισε απώλειες στην εξωτερική ζήτηση και αποδείχθηκε πόσο
εξαρτάται η οικονομία της από το εξωτερικό.

Τέλος σημειώνει πως, συγκριτικά με άλλες μεγάλες χώρες, η Ιαπωνία δεν είχε
μεγάλη έκθεση στα τιτλοποιημένα προϊόντα από τις ΗΠΑ καθώς και σε αδιαφανή
τοξικά περιουσιακά στοιχεία, έτσι οι απώλειες απορροφήθηκαν δραστικά. Επομένως,
έχουμε από τη μία μερία την Ευρώπη, η οποία δεν είχε εμπειρία με παρόμοια κρίση
όπως αυτή του 2008, διέθετε μεγάλα ανοίγματα στην φούσκα που προήλθε από τις
ΗΠΑ και με ποικιλία χωρών όσον αφορά το επίπεδο του χρηματοπιστωτικού
συστήματός και την Ιαπωνία η οποία προέρχεται από μία παρόμοια κρίση, είχε
αποκτήσει εμπειρία και είχε ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισής της και της
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οποίας το τραπεζικό σύστημα διέθετε συγκριτικά με άλλες χώρες μικρή έκθεση στο
εξωτερικό.
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει το τραπεζικό σύστημα της
Ευρώπης ως σύνολο και της Ιαπωνίας και να συγκρίνει τους παράγοντες οι οποίοι
επηρέασαν είτε θετικά είτε αρνητικά την προσφορά δανείων των τραπεζών από το 2000
έως το 2016. Αξιοποιώντας ετήσια πάνελ δεδομένα διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων πως
το ποιοτικό κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας έπαιξε καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο
θετικό ρόλο στην προσφορά δανείων των ιαπωνικών τραπεζών όμως για τις
ευρωπαϊκές μόνο για την περίοδο πριν την κρίση. Γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη
πτώση της προσφοράς δανείων των ευρωπαϊκών τράπεζων λόγω της έκθεσής τους στην
κρίση και την ταυτόχρονη αύξηση των ποιοτικών κεφαλαίων σύμφωνα με τις οδηγίες
του θεσμικού πλαισίου. Το κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας ενώ έπαιξε θετικό ρόλο σε
όλο το δείγμα σε φυσιολογικές συνθήκες, κατά την κρίση δεν βοήθησε την προσφορά
δανείων των τραπεζών. Επιπλέον, εντοπίσαμε την θετική επίδραση των καταθέσεων
και ειδικότερα των μακροχρόνιων καταθέσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην

κρίση, την άμεση θετική επίδραση του ΑΕΠ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και την μετά
από δύο χρόνια επίδραση του για τις ιαπωνικές, τον ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τον αρνητικό ρόλο της
ποιότητας κεφαλαίου των ανταγωνίστριων τραπεζών κατά την κρίση για τις ιαπωνικές
τράπεζες. Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιογραγική ανασκόπηση και αμέσως μετά μια
σύντομη περιγραφή της εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου κατά την παγκόσμια κρίση.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Εκτενή βιβλιογραφία περί σχέσης τραπεζικού κεφαλαίου και προσφοράς δανείων
ήταν διαθέσιμη από την εποχή του θεσμικού πλαισίου της πρώτης Βασιλείας με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την έρευνα των Gambacorta και Mistrulli (2004).
Θέλοντας να μελετήσουν τη σχέση τραπεζικού κεφαλαίου και προσφοράς δανείων,
ασχολήθηκαν με τις τράπεζες της Ιταλίας και βρήκαν πως οι επαρκώς
κεφαλαιοποιημένες τράπεζες θωρακίζουν αποτελεσματικότερα την προσφορά δανείων

τους από τα σοκ νομισματικής πολιτικής και του ΑΕΠ. Επίσης, την ίδια χρονιά η
Montgomery (2004) δημοσιεύει ένα άρθρο, στο οποίο μελετά τις επιπτώσεις της
Βασιλείας στις ιαπωνικές τράπεζες και συμπεραίνει πως οι τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στον διεθνή χώρο και κατέχουν χαμηλό δείκτη κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας τίνουν να αντικαθιστούν δάνεια με κρατικά ομόλογα και να εκδίδουν χρέος
μειωμένης εξασφάλισης. Την αξία του κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας εντόπισαν από
νωρίς και οι Berger, Klapper και Turk-Ariss (2008), οι οποίοι επεξεργάστηκαν στοιχεία
ισολογισμού από τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για
τη σχέση δύναμης αγοράς και ρίσκου. Επιβεβαίωσαν το πόρισμα της «ευθραστότητας
του ανταγωνισμού», δηλαδή πως οι τράπεζες με μεγάλη δύναμη αγοράς
αντιμετωπίζουν χαμηλότερο συνολικό ρίσκο μέσω για παράδειγμα αυξημένων ιδίων
κεφαλαίων, αλλά και το πόρισμα της «σταθερότητας του ανταγωνισμού», δηλαδή πως
η δύναμη αγοράς αυξάνει το ρίσκο των δανείων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως
το ρίσκο μπορεί να αντιμετωπιστεί με υψηλότερο δείκτη κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας. Στα πλαίσια των παραγόντων προσφοράς, η Ivashina και ο Scharfstein
(2009) διεξήγαγαν μια έρευνα πάνω σε μεγάλα συνεταιριστικά δάνεια και έλαβαν
υπόψη το βαθμό στον οποίο μια τράπεζα βασίζεται σε βραχυπρόθεσμο χρέος παρά σε
ασφαλείς καταθέσεις πελατών. Εξακρίβωσαν πως παρά την συνολική μείωση του
δανεισμού κατά την κρίση, οι τράπεζες με περιορισμένη πρόσβαση σε καταθέσεις
ταμιευτηρίου και προθεσμίας αναγκάστηκαν να μειώσουν τη προσφορά δανείων
περισσότερο.
Πριν τις προτροπές της Βασιλείας ΙΙΙ πολλές τράπεζες συνήθιζαν να
αντικαθιστούν κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας με κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας και οι
Memmel και Raupach (2009) εντόπισαν ποια είδη τραπεζών τίνουν να ρυθμίζουν
αυτούς τους δείκτες κεφαλαίου πιο συχνά. Συμπαίραναν πως οι ιδιωτικές εμπορικές
τράπεζες ρυθμίζουν το περισσότερο από άλλα είδη τραπεζών και πιστωτικών
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ιδρυμάτων γενικότερα. Συγκεκριμένα επιλέγουν μίγμα συντελεστή ρύθμισης,
μεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων και επιθυμητό δείκτη χρέους, ώστε να
διατηρήσουν σε συγκεκριμένο επίπεδο την πιθανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων
του θεσμικού πλαισίου. Η Hempell και ο Sovensen (2010) ασχολήθηκαν με
ευρωπαϊκές τραπεζες και τα στοιχεία του ισολογισμού τους στην αρχή της κρίσης για
να βρουν κατά πόσο οι περιορισμοί στην προσφορά δανείων μείωσαν τον όγκο του
τραπεζικού δανεισμού. Απέδειξαν πως ακόμα και αν λάβουμε υπόψη την επιρροή της
ζήτησης, η δανειακή ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τους περιορισμούς της
προσφοράς, διότι ο όγκος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά επηρεάστηκε
αρνητικά από τα νέα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙ, από τις τιμές και από τους περιορισμούς
στο μέγεθος των δανείων. Την ίδια χρονιά επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των
παραγόντων προσφοράς (κεφάλαιο και καταθέσεις) ο Takats (2010) μέσω μελέτης σε
τράπεζες, οι οποίες δάνειζαν σε αναδυόμενες οικονομίες. Ναι μεν η ζήτηση δανείων
μειώθηκε τις χρονίες 1995-2009, μεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν παράγοντες προσφοράς
στη μείωση του δανεισμού σε αναδυόμενες χώρες εκτός συνόρων δε. Εύρημα το οποίο

είναι συνεπές με το γεγονός πως η κρίση προήλθε από τις ανεπτυγμένες χώρες. Παρόλα
αυτά πολλές έρευνες δεν βρίσκουν ισχυρή σχέση μεταξύ χορήγησης δανείων και
δεικτών κεφαλαίου ούτε αποδεικνύουν την ανωτερότητα των παραγόντων προσφοράς
γενικότερα. Για παράδειγμα η έρευνα των Francis και Osborne (2010), πάνω σε
μεγάλες εμπορικές τράπεζες της Αγγλίας, βρήκε σχετικά αδύναμη σχέση του
ελλείμματος κεφαλαίου στη χορήγηση δανείων. Όμοια αποτελέσματα βρίσκουν και
αρκετές μελέτες στις ΗΠΑ με χαρακτηριστικό παράδειγμα των Berrospide και Edge
(2010), οι οποίοι επέλεξαν δείγμα από το 1990 μέχρι το 2009 από στοιχεία ισολογισμού

μεγάλων εμπορικών τραπεζών και συμπέραναν πως το τραπεζικό κεφάλαιο παίζει
μικρό ρόλο στη χορήγηση δανείων και πιο σημαντική καθίσταται η ζήτηση και η
σωστή αντίληψη του κινδύνου.
Το κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο με τους
Cornett, McNutt, Strahan και Tehrarian (2011), οι οποίοι σημειώνουν πως οι τράπεζες
κάθε μεγέθους, μέσω ασφαλούς μορφής χρηματοδότησης κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας και καταθέσεων πελατών, κατάφεραν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν
τη χορήγηση δανείων ακόμα και μέσα στη κρίση. Οι τράπεζες που βασίζονταν
περισσότερο σε κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας συγκεντρώθηκαν στην ενίσχυση των
θέσεων τους και αναγκάστικαν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία. Οι Barrell,
Davis, Fic και Karim (2011), χρησιμοποίησαν ένα δείγμα τραπεζών του ΟΟΣΑ την
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περίοδο 1993-2007 και διαπίστωσαν όπως θα περιμέναμε, πως τα συνολικά κεφάλαια
των τραπεζών παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίδοσή τους. Ωστόσο, εκείνες με
υψηλότερα ποσοστά κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας είχαν υψηλότερες επισφαλείς
απαιτήσεις, υψηλότερο ρίσκο και οικονομικές επιβαρύνσεις στα κέρδη. Απέδειξαν
μέσω της έρευνάς τους πως το κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας είναι κατώτερο από το
κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας ως προς την προστασία της τράπεζας από τους κινδύνους
και δικαίωσαν τις αποφάσεις που θα καθιερώνονταν λίγο αργότερα από την επιτροπή
της Βασιλείας.
Οι Brei, Gambacorta και Von Peter (2012) χρησιμοποίησαν δεδομένα από
μεγάλες διεθνείς τράπεζες 14 ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσο
τα

διασωστικά

μέτρα

την

περίοδο

2008-2009

και

συγκεκριμένα

οι

ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών βοήθησαν στο να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η
προσφορά δανείων. Κατέληξαν στο ότι η επίδραση της ανακεφαλαιοποίησης είναι πιο
ισχυρή σε καιρούς κρίσης,

αλλά η δανειοδότηση ενισχύεται μόνο αν η

ανακεφαλαιοποίηση περάσει ένα όριο. Πρέπει οι τραπεζικοί ισολογισμοί να

ενισχυθούν επαρκώς, ώστε να υπάρξει επιρροή της ανακεφαλαιοποίησης πάνω στην
προσφορά δανείων. Σε μια άλλη έρευνα, οι Berger και Bouwman (2012) αξοιωποίησαν
δεδομένα από τράπεζες των ΗΠΑ και κατέληξαν σε 2 ευρήματα. Πρώτον, ανεξαρτήτου
συνθηκών κρίσης (τραπεζικής κρίσης ή αγοράς) και ανεξαρτήτου αν τα δύο είδη
κρίσεων συμβαίνουν ταυτόχρονα, το τραπεζικό κεφάλαιο ενισχύει την ανθεκτικότητα
της τράπεζας και προστατεύει το μερίδιο αγοράς των μικρών τραπεζών. Δεύτερον, το
τραπεζικό κεφάλαιο για τις μεσσαίες και μεγάλες τράπεζες, συνεισφέρει μόνο εν καιρώ
κρίσης και ειδικά όταν η κρατική παρέμβαση είναι περιορισμένη. Οι De Has και Van

Horen (2012) μελέτησαν τον δανεισμό γενικότερα μεγάλων διεθνών τραπεζών εντός
συνόρων. Στα συμπεράσματά τους τόνισαν πως οι τράπεζες κατά την κρίση μείωσαν
λιγότερο το δανεισμό σε γειτονικές χώρες, σε χώρες με τις οποίες είχαν πλούσιο
ιστορικό συνεργασίας και συναλλαγών και σε χώρες όπου δάνειζαν μέσω δικτύου
δανειστών.
Τα μακροοικονομικά μεγέθη και συγκεκριμένα οι μεταβολές του επιτοκίου λόγω
νομισματικής πολιτικής παίζουν επίσης ρόλο στη χορήγηση δανείων. Όπως απέδειξαν
οι Altundas, Gambacorta και Marques-Ibanez (2012), μέσω στοιχείιων ισολογισμού
τραπεζών των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες, οι οποίες ήταν ορθά
κεφαλαιοποιημένες και διέθεταν εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ισολογισμού,
γνώρισαν λιγότερη μείωση φερεγγυότητας στην κρίση. Επιπλέον, για τις χώρες που
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γνώρισαν στην περίοδο πριν την κρίση του 2008 χαμηλά επιτόκια, η επίδραση των
κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας στους τραπεζικούς κινδύνους ήταν μικρότερη.
Επιδιώκοντας να θωρακίσει τις τράπεζες στην περίοδο της κρίσης, να προωθήσει
την ανάγκη για ποιότητα κεφαλαίου και να περιορίσει τον εκτενή δανεισμό, η Βασιλεία
ΙΙΙ έφερε στο προσκήνιο το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Ο Drehmann και ο
Gambacorta (2012) μελέτησαν την επίδραση του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας,
αν υποθετικά ίσχυε στην Ισπανία από το 1986, στην προσφορά δανείων. Το εύρημα
τους ήταν πως το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας ναι μεν περιορίζει την ανάπτυξη
δανείων κατά τη διάρκεια φυσιολογικών περιόδων, μειώνει τη συρρίκνωση της
δανειοδότησης στις κρίσεις δε, κάτι το οποίο περιορίζει την προκυκλικότητα και
προστατεύει το τραπεζικό σύστημα ενάντια των σοκ. Τις προτροπές της Βασιλείας ΙΙΙ
δικαίωσαν και οι Demirguc-Kunt, Detragiache και Merrouche (2013). Αξιοποιώντας
δεδομένα από πολλές τράπεζες παγκοσμίως έδειξαν πως οι τράπεζες με υψηλότερο
δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας είχαν και υψηλότερη αξία μετοχής στην αγορά.
Ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη της προσφοράς δανείων

κατά την κρίση είναι η χρήση παράγωγων προϊόντων από μεριάς τραπεζών. Οι Li και
Marinc (2014) αποδεικνύουν, μέσω μελέτης πάνω σε τράπεζες των ΗΠΑ, πως η χρήση
παράγωγων προϊόντων, ακόμα και για αντιστάθμιση, ενισχύει των συστημικό κίνδυνο.
Συμπληρώνουν πως η επίδραση ενισχύεται για μεγάλες τράπεζες και ειδικά εν καιρώ
κρίσης με εξαίρεση τα πιστωτικά παράγωγα, τα οποία φαίνεται να μην προκαλούν
αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Καθώς οι κίνδυνοι αυξάνουν μέσω της χρήσης των
παραγώγων, έτσι και το κεφάλαιο που πρέπει να διακρατήσουν οι τράπεζες αυξάνει,
περιορίζοντας έτσι τη χορήγηση δανείων.

Τέλος, έχουμε την εκτενή έρευνα των Kosak, Li, Loncarski και Marinc (2014),
οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα ισολογισμού τραπεζών από όλον τον κόσμο. Εκτός
άλλων, βρήκαν ισχυρή και θετική σχέση μεταξύ δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας
και προσφοράς δανείων, ιδίως για μικρές τράπεζες και τράπεζες εκτός ΟΟΣΑ, και
σημαντική συμβολή των καταθέσεων πελατών στη δανειοδότηση. Ωστόσο, οι
διατραπεζικές καταθέσεις και ο δείκτης κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας φάνηκαν να
μην παίζουν θετικό ρόλο στην προσφορά δανείων στη κρίση. Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια φυσιολογικών περιόδων μια τράπεζα δανείζει περισσότερο αν οι
ανταγωνιστές της κατέχουν υψηλό δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας ενώ κατά την
κρίση φάνηκε να συμβαίνει το αντίθετο.
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3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
3.1 Από την αναθεώρηση της Βασιλείας ΙΙ στην Βασιλεία ΙΙΙ
Η ανάγκη για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας II ήταν
εμφανής ακόμη και πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του
2008. Ο τραπεζικός τομέας γνώρισε την παγκάσμια χρηματοοικονομική κρίση ενώ
παράλληλα αντιμετώπιζε υψηλά επίπεδα μόχλευσης και ελλειμματικά αποθέματα

ρευστότητας. Aυτές οι αδυναμίες συνοδεύτηκαν από φτωχή εταιρική διακυβέρνηση
και διαχείριση κινδύνων καθώς και προβληματικό σύστημα κινήτρων. Ο
καταστροφικός συνδυασμός αυτών των παραγόντων επέφερε λαθεμένο υπολογισμό
του πιστωτικού και του κινδύνου ρευστότητας καθώς και υπερβολική πιστωτική
επέκταση.
Αντιδρώντας στην κατάρρευση της Lehman Brothers , η Επιτροπή της Βασιλείας
δημοσίευσε τον ίδιο μήνα τις «Αρχές Ποιοτικής Διαχείρισης Κινδύνων και Εποπτείας»,
παραθέτοντας άμεσα τρόπους καταπολέμησης της κρίσης. Τον Ιούλιο του 2009,

δημοσίευσε ένα επιπλέον πακέτο αρχείων για την ενίσχυση του πλαισίου της Βασιλείας
ΙΙ. Συγκεκριμένα το πακέτο αφορούσε διαχείριση τοποθετήσεων σε περίπλοκα
τιτλοποιημένα προϊόντα, στοιχείων εκτός ισολογισμού και ανοιγμάτων του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Στόχος ήταν η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της
εποπτείας των τραπεζών που ασχολούνταν με τον διεθνή χώρο καθώς και η
καταπολέμηση των αδυναμιών του τραπεζικού συστήματος που εμφανίστηκαν λόγω
της κρίσης.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 η Ομάδα Κυβερνητών και οι Επικεφαλείς Εποπτικών
Αρχών (GHOS) ανακοίνωσαν υψηλότερους ελάχιστους δείκτες κεφαλαίου για τις
εμπορικές τράπεζες παγκοσμίως. Προηγήθηκε τον Ιούλιο μια συμφωνία για τη μορφή
του πακέτου ανασχηματισμού του τραπεζικού κεφαλαίου και ρευστότητας, η οποία
αποκαλείται σήμερα Βασιλεία ΙΙΙ. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, οι νέοι κανονισμοί
κεφαλαίου και ρευστότητας ενεκρίθησαν στο Συμβούλιο των Αρχηγών των G20 που
έλαβε μέρος στη Σεούλ και αργότερα συμφωνήθηκε και στο συνέδριο της Επιτροπής
της Βασιλείας τον Δεκέμβριο του 2010.
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3.2 Το θεσμικό πλαίσιο και οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ
Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ ανανέωσε τους πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ
και πρόσθεσε καινοτόμους κανονισμούς:


Ένα «μαξιλάρι» κοινών μετοχών γνωστό ως “capital conservation buffer”, το
οποίο αν ξεπεραστεί τότε εμποδίζεται η εκταμίευση ώστε να προστατευτεί το
κατώτατο όριο κοινών μετοχών που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο.



Ένα αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας γνωστό ως “countercyclical capital
buffer”, το οποίο δημιουργεί περιορισμούς στις τράπεζες όσον αφορά
τοποθετήσεις σε εκτενείς πιστωτικές ανόδους, με στόχο τον περιορισμό των
απωλειών από τα πιστωτικά σοκ.



Ένα δείκτη μόχλευσης: ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για απορρόφηση των
απωλειών προς το συνολικό ενεργητικό συν τις εκθέσεις εκτός ισολογισμού
ανεξαρτήτου ρίσκου.



Έναν ελάχιστο δείκτη ρευστότητας, συγκεκριμένα τον Δείκτη Κάλυψης
Ρευστότητας (LCR), ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης
της κάθε τράπεζας που τον εφαρμόζει για 30 ημέρες στρες και ένα δείκτη για
τη μακροχρόνια περίοδο, ο οποίος λέγεται Καθαρός Δείκτης Σταθερούς
Χρηματοδότησης (NSFR) και αποσκοπεί στην επίλυση της αταίριαστης
ωρίμανσης των στοιχείων ολόκληρου του ισολογισμού.



Επιπλέον προτάσεις για τις πιο συστημικά σημαντικές τράπεζες, όπως
απαιτήσεις για επιπλέον κεφάλαια, ενισχυμένο κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης και
αυστηρούς κανονισμούς για διασυνοριακή εποπτεία.
Τον Ιανουάριο του 2012 οι GHOS ενέκριναν μια γενική διαδικασία, η οποία

προτάθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την παρακολούθηση της τήρησης της
Βασιλείας ΙΙΙ από τα μέλη. Το Πρόγραμμα Εκτίμησης της Θεσμικής Συνέπειας
(RCAP) αποτελείται από δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες δράσης,
ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη υιοθέτηση των προτάσεων της Βασιλείας ΙΙΙ και να
εκτιμηθεί η συνέπεια και η ολοκλήρωση των προτάσεων καθώς και η παρέκκλιση από

το θεσμικό πλαίσιο.
Ο ενισχυμένος ορισμός του τραπεζικού κεφαλαίου ήταν να εφαρμοστεί σε όλο
το τραπεζικό σύστημα μέσα σε 5 έτη από το 2013 μέχρι το τέλος του 2017. Μορφές
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κεφαλαίου που δεν ανήκουν ούτε στην πρώτη κατηγορία κεφαλαίου ούτε στην δεύτερη
θα αφαιρεθούν από τις τράπεζες ολοκληρωτικά μέσα σε περίοδο 10 ετών. Οι πιο
σημαντικές απαιτήσεις που προτάθηκαν από την Βασιλεία ΙΙΙ εξελίχθηκαν ως εξής:


Οι ελάχιστες απαιτήσεις για κοινές μετοχές και κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας
αυξήθηκαν από 2% και 4% σε 3.5% και 4.5% αντίστοιχα στις αρχές του 2013.
Στις αρχές του 2014 αυξήθηκαν σε 4% και 5.5% καις τις αρχές του 2015 σε
4.5% και 6%.



Οι επιπλέον κοινές μετοχές του “capital conservation buffer” ξεκίνησαν να
εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2016 και θα ισχύσουν μέχρι τον ίδιο μήνα
του 2019.



Ο δείκτης μόχλευσης ξεκίηνησε το 2013 και θα πάψει να ισχύει στο τέλος του
2017.



Ο δείκτης ρευστότητας ξεκίνησε το 2015 και θα λήξει το 2019.

3.3 Σύνοψη
Όπως φαίνεται λοιπόν το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ δημιουργήθηκε ως επί το
πλείστον για την καταπολέμηση των συνεπειών της κρίσης και την ορθοπόδηση του
τραπεζικού τομέα. Παρόλα αυτά απαιτεί πάρα πολλά από την μέση τράπεζα, η οποία
βρέθηκε να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες απώλειες ειδικά στις αρχές της κρίσης. Πολλές
τράπεζες κατάφεραν να ορθοποδήσουν σχετικά γρήγορα καλύπτοντας τις απαιτήσεις
του θεσμικού πλαισίου και ανανεώνοντας την πιστωτική τους επέκταση. Άλλες όμως
που είχαν εκτεθεί υπερβολικά ή είχαν υποεκτιμήσει τους κινδύνους στις τοποθετήσεις

τους ή δεν ήταν ποιοτικά κεφαλαιοποιημένες εν τέλει είτε δεν κατάφεραν να σταθούν
στα πόδια τους είτε έμειναν πολύ πίσω σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους σε
εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
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4. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008
Οι ιαπωνικές τράπεζες έπαιξαν πολλούς ρόλους κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Πριν τη φούσκα των περιουσιακών στοιχείων, όταν η Ιαπωνία γνώρισε μεγάλη
οικονομική ανάπτυξη, ήταν οι προστάτες του εθνικού πλούτου και οι πρωταγωνιστές
της βιομηχανοποίησης. Αργότερα δημιούργησαν οι ίδιες την εσωτερική κρίση και
υπέστησαν εκτενείς οικονομικές απώλειες. Σήμερα βρίσκονται στο προσκήνιο ως

διεθνείς επιχειρήσεις.
4.1 Απολογισμός μετά την κρίση
Το ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα πέρασε αρκετές μεταρρυθμίσεις ύστερα από την
ακραία άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της δεκαετίας του 90. Η ενασχόληση
με την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων το βοήθησε να αποφύγει σε μεγάλο
ποσοστό την χρηματοικονομική κρίση του 2008 που προήλθε από την Αμερική. Οι 3
μεγαλύτερες ιαπωνικές τράπεζες, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho
και Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) κατέχουν τεράστιο ποσό καταθέσεων.
Η MUFG από μόνη της διαχειρίζεται καταθέσεις ύψους ¥129 τρις. (ή $1.6 τρις.),
ανήκοντας στις 5 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.
Κατά την κρίση και συγκεκριμένα στο τέλος του 2010 οι ιαπωνικές τράπεζες
ήταν κερδοφόρες και είχαν ξεπεράσει ήδη τα χειρότερα. Για παράδειγμα, εκείνο το
διάστημα τα καθαρά κέρδη της MUFG αυξήθηκαν κατά 150% ανερχόμενα έτσι στα
¥552 δις., της SMFG διπλασιάστηκαν και έφτασαν στα ¥515 δις. ενώ της Mizuho
αυξήθηκαν κατά 230% στα ¥422 δις. Ωστόσο, ο δείκτης απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων είναι αδύναμος σε σχέση με τις μεγάλες αμερικανικές και ευρωπαϊκές
τράπεζες. Η δραστηριότητα των ιαπωνικών τραπεζών είναι κυρίως εγχώρια και ακόμη
προσπαθεί να ανοιχτεί στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, κατά την κρίση δεν υπήρξαν
σημαντικές επενδύσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ενταγμένες στο χρηματιστήριο
είχαν περισσότερα μετρητά από ότι χρέος και όταν χρειαζόντουσαν χρηματοδότηση
απευθυνόντουσαν στην ανοιχτή αγορά παρά στις τράπεζες. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός πως η σχέση των επιχειρήσεων και των τραπεζών διαταράχτηκε την δεκαετία
του 80 όπου οι τράπεζες ανάγκαζαν τις επιχειρήσεις στις οποίες είχαν συμμετοχή να
παίρνουν δάνεια τα οποία δεν χρειαζόντουσαν (σύμφωνα με το σύστημα “keiretsu” της
Ιαπωνίας, οι τράπεζες έχουν κοινές μετοχές των επιχειρήσεων του κύκλου τους και
συμμετέχουν στις αποφάσεις). Όσον αφορά τις λιανικές τραπεζικές εργασίες, στο τέλος
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του 2010 οι καταθέσεις στην Ιαπωνία έφταναν τα ¥1500 τρις. αλλά τα μισά από αυτά
ήταν σε μορφή μετρητών ή πιστοποιητικών καταθέσεων, τα οποία δεν αποδίδουν τόκο.
Επιπλέον, η χρηματοοικονομική κρίση έκανε τους Ιάπωνες καταθέτες να μην
ρισκάρουν τα χρήματα τους, αφήνοντάς τα έτσι στις τράπεζες.
4.2 Αμοιβαία κεφάλαια και κρατικά ομόλογα
Οι δανειστές προσπαθούσαν συστηματικά να στρέψουν τους αποταμιευτές σε πιο
κερδοφόρες επενδύσεις. Οι πωλήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων (Mutual funds)

αυξήθηκαν όμως η αγορά τους ήταν ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, η έρευση
άριστα καταρτισμένου προσωπικού για την πώληση τέτοιου είδους προϊόντων ήταν
δύδκολη, διότι εκείνη την περίοδο οι τράπεζες αφιέρωναν πόρους στην προστασία των
εργαζομένων και στην ενοποίηση τραπεζικών τμημάτων. Επιπρόσθετα, οι ιαπωνικές
τράπεζες αύξησαν την ποσότητα των ομολόγων του ιαπωνικού δημοσίου που είχαν
στην κατοχή τους και συγκεκριμένα οι μεγάλες τράπεζες πουλούσαν συστηματικά τα
ομόλαγα αυτά, κάτι το οποίο εξηγεί τα τεράστια κέρδη τους τα οποία περιγράφηκαν
λίγο πιο πριν. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 2011 δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες

αξιολόγησης (Moody’s και Standard & Poor’s) υποβάθμισαν τα κρατικά ιαπωνικά
ομόλογα και μειώθηκε η αξία τους για τις τράπεζες.
4.3 Επέκταση στη διεθνή αγορά
Κατά την κρίση παρατηρήθηκαν σημαντικές προσπάθειες του ιαπωνικού
τραπεζικού συστήματος να επεκταθεί στην διεθνή αγορά. Η MUFG εξαγόρασε
αποτυχημένες αμερικανικές τράπεζες, οι οποίες ενώθηκαν ως Union Bank με συνολική
αξία $80 δις. Πλήρωσε $9 δις για συμμετοχή στην Morgan Stanley στο απόγειο της
κρίσης και υποστήριξε πως η κοινή επένδυση της με την American Investment Bank
προώθησε την προσφορά δανείων της στο εξωτερικό. Επιπλέον, η SMFG
πρωτοπόρησε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενώ η Mizuho έδωσε $550 εκ. για
συμμετοχή στην BlackRock, μεγάλη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η
δραστηριότητα των ιαπωνικών τραπεζών είναι ισχύρη και στην Κίνα. Ωστόσο, οι
τράπεζες που ανφέρθηκαν αποτελούν συστημικά σημαντικές οντότητες για το
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και λόγω της Βασιλείας ΙΙΙ βρέθηκαν πίσω στα πλάνα
τους

για

επέκταση

στο

εξωτερικό.

Παρόλα

αυτά

θεωρήθηκαν

επαρκώς

κεφαλαιοποιημένες από τους δανειστές τους και ικανοποίησαν σε γενικές γραμμές τις
προϋποθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας.
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5. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος της κεφαλαιοποίησης, των
καταθέσεων, του ΑΕΠ, των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και ενός
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μεταξύ των τραπεζών βάσει του κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας που κατέχουν στην ανάπτυξη της προσφοράς δανείων σε Ευρώπη και
Ιαπωνία κατά την περίοδο 2000-2016. Εξετάζουμε την επιρροή των παραπάνω
παραγόντων τόσο συνολικά όσο και επιμερώς για την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Στη

συνέχεια παρατίθενται οι βασικές υποθέσεις οι οποίες θα εξεταστούν στο εμπειρικό
κομμάτι της εργασίας.
5.1 Υπόθεση για το κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας
Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, ερευνούμε αν και κατά πόσο το κεφάλαιο των
τραπεζών, στις δύο μορφές που αναφέρθηκαν, βοήθησε στην δανειοδότηση κατά τη
διάρκεια της κρίσης και κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών. Ο πρώτος ρόλος του
τραπεζικού κεφαλαίου είναι να δράσει ως μαξιλάρι, ώστε να απορροφήσει τις απώλειες
και να προστατεύσει τις τράπεζες από την απώλεια αξιοπιστίας. Ο σκοπός διακράτησης
επιπλέον κεφαλαίου πάνω από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου από μεριάς
τραπεζών είναι οι αποφυγή μεγάλων οικονομικών απωλειών από πιθανή κυκλική
ύφεση και να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους. Βάσει αυτής της άποψης, τράπεζες με
υψηλά επίπεδα κεφαλαίου επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα δανειοδότησης από
τράπεζες με χαμηλά επίπεδα κεφαλαίου. Επιπλέον, τράπεζες με υψηλά επίπεδα
κεφαλαίου αντιστέκονται πιο αποτελεσματικά στις χρηματοοικονομικές κρίσεις και
προστατεύουν την προσφορά δανείων τους αποτελεσματικότερα. Ο δεύτερος ρόλος

του τραπεζικού κεφαλαίου είναι να μειώσει την ελκυστικότητα της ανάληψης
κινδύνου. Όπως γνωρίζουμε οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν υψηλά
επίπεδα μόχλευσης και λειτουργούν αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο ασφαλείας (π.χ.
εγγύηση καταθέσεων και πιθανή κρατική παρέμβαση). Το δίκτυο αυτό κάνει τις
τράπεζες να αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους μέσω εκτενούς δανειοδότησης
και ανοικτών θέσεων. Μόνο ένα ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαίου μπορεί να
ικανοποιήσει την εκτενή δανειοδότηση και να προσφέρει ασφάλεια από τους κινδύνους
(πιστωτικός, επιτοκιακός, λειτουργικός κίνδυνος κ.τ.λ.). Η διεθνή βιβλιογραφία καθώς

και το θεσμικό πλαίσιο υποστηρίζουν πως το κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας (κοινές
μετοχές, καταγεγραμμένα αποθεματικά κ.α) είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη δανείων
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των τραπεζών. Επομένως η πρώτη υπόθεση που θα εξετάσει η διπλωματική εργασία
είναι η εξής:
Υ1) Το κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας επηρεάζει θετικά τον δανεισμό τον
ευρωπαϊκών και των ιαπωνικών τραπεζών σε φυσιολογικούς καιρούς και σε
καιρούς κρίσης.
5.2 Υπόθεση για το κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας
Όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πολλές μελέτες

υποστηρίζουν πως η σχέση απόδοσης μετοχής και κεφαλαιοποίησης είναι πιο ισχυρή
για τις ορθά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες (περισσότερο κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας
παρά δεύτερης). Επιπρόσθετα, οι θεσμικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια της κρίσης
αναγνώρισαν την ανάγκη για ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου. Στόχος της Βασιλείας
ΙΙΙ ήταν η σημαντική αύξηση του ρόλου του κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας σε
σύγκριση με του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας (χρέος μειωμένης εξασφάλισης,
αφανή αποθεματικά και αποθεματικά αναπροσαρμογής). Στο ίδιο κλίμα η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών προχώρησε σε εντολή ανακεφαλαιοποίησης για τις συστημικά
σημαντικές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τράπεζες, μέσω αύξησης του ελαχίστου δείκτη
κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας (κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας προς τα σταθμισμένα ως
προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία) σε 9% το 2012.
Η αύξηση του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας επιδρά θετικά στην προσφορά
δανείων εκτός κρίσης. Κατά φυσιολογικούς καιρούς οι τράπεζες μπορούν να
χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξή τους με το να βασίζονται σε χρέος
μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο είναι μέρος του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας και
βοηθάει στο να καλύπτονται οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της κρίσης 2008-2012 οι συνθήκες αντιστράφηκαν και ο βασικός στόχος της
τράπεζας και των πιστωτών της ήταν η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Μια
τράπεζα με υπερβολικό χρέος μειωμένης εξασφάλισης πολυ πιθανό να δυσκολευτεί να
το ανανεώσει και ίσως χρειαστεί να το αντικαταστήσει, κάτι το οποίο μπορεί να έχει
επιπτώσεις στη ρευστότητα και στην προσφορά δανείων. Επομένως, μια τράπεζα με
υψηλό δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας ίσως αναγκαστεί να μειώσει το
δανεισμό της όταν ξεσπάσει η κρίση.

Y2) Το κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας επιδρά θετικά στην δανειοδότηση των
τραπεζών σε φυσιολογικούς καιρούς (για Ευρώπη και Ιαπωνία), ενώ στην
πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση δεν στήριξε την προσφορά δανείων.
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5.3 Υπόθεση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Η χορήγηση δανείων ενέχει κινδύνους. Η τράπεζα δεν μπορεί ποτέ να είναι
σίγουρη ότι η επιχείρηση ή ο ιδιώτης θα αποπληρώσει το δάνειο εντός της
συμφωνηθείσας προθεσμίας. Εάν ο δανειολήπτης σταματήσει την αποπληρωμή
δανείου ή τόκου, έπειτα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η τράπεζα πρέπει να
κατατάξει το δάνειο στην κατηγορία «επισφαλή δάνεια» («κόκκινα δάνεια») ή «μη
εξυπηρετούμενα δάνεια». Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θεωρούν συνήθως ένα

δάνειο μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει να καταβάλει τις
συμφωνηθείσες δόσεις πάνω από 90 ημέρες.
Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει αναπάντεχα
οικονομικά προβλήματα, για παράδειγμα, όταν κάποιος μείνει άνεργος και επομένως
δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο κατά τα συμφωνηθέντα ή όταν
μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Για να εξασφαλίσει την
επιτυχημένη λειτουργία της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μια τράπεζα πρέπει να
διατηρεί το επίπεδο των επισφαλών δανείων στο ελάχιστο ούτως ώστε η χορήγηση

δανείων να εξακολουθεί να της αποφέρει κέρδος.
Μόλις η αξία των μη εξυπηρετούμενων δάνειων υπερβεί ένα ορισμένο επίπεδο,
επηρεάζεται αρνητικά η κερδοφορία της τράπεζας γιατί οι πιστοδοτικές της
δραστηριότητες της αποφέρουν λιγότερα έσοδα. Οι τράπεζες πρέπει να μεριμνούν για
τη διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων, δηλαδή να σχηματίσουν πρόβλεψη, σε
περίπτωση που χρειαστεί να απομειώσουν ή να διαγράψουν ένα δάνειο κάποια στιγμή.
Όσο διαθέτει όμως κεφάλαια για την καταπολέμηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
τόσο περιορίζεται η προσφορά δανείων της. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση

αυτή μέσω των δύο μεταβλητών: «προβλέψεις για ζημιές δανείων» και «μεταβολή μη
εξυπηρετούμενων δανείων».
Υ3) Και σε Ευρώπη και σε Ιαπωνία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το
κεφάλαιο που διακρατείται για αυτά παίζουν αρνητικό ρόλο στην προσφορά
δανείων, ενώ κατά την κρίση επηρέασαν λιγότερο τις ιαπωνικές τράπεζες, οι
οποίες είχαν μικρότερη έκθεση.
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5.4 Υπόθεση για την ποιότητα κεφαλαίου των ανταγωνιστών
Παρόλο που το τραπεζικό κεφάλαιο είναι ακριβή μορφή χρηματοδότησης, παίζει
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση μιας τραπεζικής κρίσης. Οι τράπεζες τίνουν να
διακρατούν περισσότερο κεφάλαιο από όσο προτείνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να
ικανοποιήσουν τους δανειστές τους, όμως η διακράτηση κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας σε φυσιολογικούς καιρούς περιορίζει την τράπεζα στις κινήσεις της και
εμποδίζει την πιστωτική επέκταση. Αντίθετα εν καιρώ κρίσης βοηθάει στον περιορισμό

των οικονομικών απωλειών, αποδίδοντας έτσι πλεονέκτημα στις ποιοτικά
κεφαλαιοποιημένες τράπεζες. Ενδιαφέρον έχει λοιπόν να εξετάσουμε την επίδραση του
ανταγωνισμού βάσει κεφαλαιοποίησης μεταξύ ευρωπαϊκών και ιαπωνικών τραπεζών.
Όπως και στην έρευνα των Kosak, Li, Loncarski και Marinc (2014), κατασκεύασα μια
μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το μέσο δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας των
ανταγωνιστών κάθε τράπεζας εκείνη τη χρονιά (ανταγωνιστές στην ίδια χώρα).
Περιμένουμε από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων να αποδειχθεί αρνητικός
παράγοντας ως προς τη δανειοδότηση κατά την κρίση και θετικός παράγοντας εκτός

κρίσης.
Υ4) Υψηλότερος μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας των
ανταγωνίστριων τραπεζών έπαιξε αρνητικό ρόλο στην προσφορά δανείων της
τράπεζας κατά τη χρηματοοικονομική κρίση και θετικό ρόλο εκτός κρίσης
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται αρχικά ο αριθμός των τραπεζών και το
πλήθος των παρατηρήσεων από κάθε χώρα. Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται
τα μεγέθη που αξιοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μεταβλητών (συνολικό
ενεργητικό, συνολικά κεφάλαια, κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας, κεφάλαιο δεύτερης
κατηγορίας, συνολικές καταθέσεις, καταθέσεις όψεως κ.τ.λ.), καθώς και οι μεταβλητές
που έλαβαν μέρος στις παλινδρομήσεις (δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας,

δείκτης κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας, μεταβολή συνολικών καταθέσεων, μεταβολή
καταθέσεων όψεως κ.τ.λ.). Τέλος, παρουσιάζεται το εμπειρικό οικονομετρικό
υπόδειγμα που θα χρησιμοιποιηθεί για την μελέτη των επιδράσεων.
6.1 Περιγραφή της σύνθεσης του δείγματος
Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει τον αριθμό των τραπεζών και των παρατηρήσεων από
κάθε χώρα. Μέσω της Datastream βρέθηκαν και αξιοποιήθηκαν 180 τράπεζες, 109
ευρωπαϊκές και 71 ιαπωνικές, αθροίζοντας σε 2046 παρατηρήσεις από την περίοδο
2000-2016, βάσει των οποίων κατασκεύασα τις μεταβλητές του μοντέλου. Το δείγμα
αποτελείται από πολλά είδη τραπεζών (εμπορικές, αποταμιευτικές, συναιτεριστικές
κ.α.) όμως δεν επιδιώχθηκε διάκριση κυρίως επειδή προηγούμενες έρευνες δεν
βρίσκουν μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Όσον αφορά την Ευρώπη
περιλαμβάνονται οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκης Ένωσης αλλά και χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Νορβηγία. Γενικά επιδιώχθηκε μεγιστοποίηση του
δείγματος που μπορεί να προσφέρει η Datastream, μέσω ένταξης όσο το δυνατόν
περισσότερων χωρών της Ευρώπης.
Όπως φαίνεται στον πίνακα το 33% των χωρών συμμετέχουν στο δείγμα με μία
μόνο τράπεζα. Τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες στο δείγμα της έχει η Νορβηγία,
συγκεκριμένα 18 τράπεζες ενώ ακολουθεί η Ιταλία, η οποία έχει πάρα πολλές
συνεταιριστικές τράπεζες σαν χώρα και έντονο ανταγωνισμό. Ακολουθεί η Δανία με
12 και αμέσως μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 10 τράπεζες. Για την Ιαπωνία έχουμε 71
τράπεζες με συνεχείς παρατηρήσεις για την καθεμία, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε
ασφαλή συμπεράσματα από την έρευνα. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το δείγμα μας
περιέχει ικανοποιητικό αριθμό τραπεζών και παρατηρήσεων για τις ισχυρές

ευρωπαϊκές χώρες, λίγες παρατηρήσεις όσον αφορά τις λιγότερο ισχυρές χώρες της
Ευρώπης και μεγάλο αριθμό ιαπωνικών τραπεζών που συμπληρώνει δυναμικά το

28

συνολικό δείγμα και επιτρέπει την επιτυχή σύγκριση μεταξύ ευρωπαϊκών και
ιαπωνικών τραπεζών.

Πίνακας 1: Σύνθεση Δείγματος
Country

Banks

Obs

Country

Banks

Obs

Austria

6

75

Lithuania

1

5

Belgium

2

29

Luxembourg

1

7

Czech R.

1

6

Netherlands

1

8

Denmark

12

83

Norway

18

135

Estonia

1

5

Poland

7

38

Finland

1

9

Portugal

3

41

France

6

70

Romania

1

7

Germany

5

52

Slovakia

4

14

Greece

3

31

Spain

5

59

Hungary

1

7

Sweden

5

52

Ireland

2

31

UK

10

105

Italy

13

212

Japan

71

965

Source: Datastream

6.2 Ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών του δείγματος
Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται τα περιγραφικά στατιστικά του δείγματος. Οι
μεταβλητές που μετριούνται σε νομισματικές μονάδες έχουν μετατραπεί σε δολλάρια
ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ισοτιμίες. Μέσω του πίνακα μπορούμε να
εντοπίσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκων και των ιαπωνικών
τραπεζών καθώς και του συνολικού δείγματος.
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OVERALL

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

JAPAN

EUROPE

Variables

Obs

Mean

Std.Dev

Obs

Mean

Std.Dev

Obs

Mean

Std.Dev

Net loans

2046

8.12

39.61

965

5.29

27.6

1081

10.95

51.62

Total capital

2046

2.21

3.16

965

0.82

3.1

1081

3.5

3.2

Tier 1 capital

2046

0.63

1.05

965

0.41

1.38

1081

0.84

0.73

Tier 2 capital

2046

0.22

0.44

965

0.16

0.62

1081

0.28

0.26

Total deposits

2046

7.5

12.6

965

6.5

18.2

1081

8.5

7.08

Demand deposits

904

2.96

2.9

--

--

--

904

2.96

2.9

904

4.69

4.09

--

--

--

904

4.698

4.09

2046

15.6

24

965

8.9

28.8

1081

22.3

19.2

2046

0.1575

2.35

965

0.04

1.17

1081

0.27

3.53

NPL

1730

0.47

1.15

887

0.158

0.645

843

0.782

1.655

Tier 1 ratio

1839

9.76%

2.44%

887

8.57%

2.34%

952

10.95%

2.54

Tier 2 ratio

1839

2.69%

1.37%

887

2.22%

1.24%

952

3.16%

1.5

DTD

1839

6.5%

12.%

887

2.8%

8.84%

952

10%

16%

DDD

816

18%

31%

--

--

--

816

18%

31%

DSTD

816

17%

81%

--

--

--

816

17%

81%

ROA

1839

0.58%

0.68%

887

0.13%

0.44%

952

1.03%

0.91%

LLP

1839

1.01%

1.18%

887

0.0045%

0.0042%

952

0.012%

0.033%

FTCOMEQ

1839

28.5%

24.68%

887

37.31%

39.25%

952

19.7%

10.1%

GDPG

1839

1.29%

2.25%

887

0.93%

2.11%

952

1.65%

2.38%

DNPL

1589

19.43%

65.96%

825

1.71%

28.75%

764

37.16%

103.71%

CT1

1607

9.78%

1.76%

887

8.54%

0.89%

720

11%

2.63%

Savings and time
deposits
Total assets
Loan loss
provision

Ο Πίνακας 2 χωρίζεται σε 3 κομμάτια ανάλογα με το δείγμα (Συνολικό, Ιαπωνία και Ευρώπη). Παρατίθενται τα μεγέθη net loans = καθαρά δάνεια,
total capital = συνολικά κεφάλαια, tier 1 capital = κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας, tier 2 capital = κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας, total deposits =
συνολικές καταθέσεις, demand deposits = καταθέσεις όψεως, savings/time deposits = καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας, total assets = συνολικό
ενεργητικό, loan loss provision = προβλέψεις για ζημίες δανείων και NPL = μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη συνέχεια οι μεταβλητές tier 1 ratio =
δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας, tier 2 ratio = δείκτης κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας, DTD = μεταβολή συνολικών καταθέσεων, DDD =
μεταβολή καταθέσεων όψεως, DSTD = μεταβολή καταθέσεων ταμιευτηρίου/προθεσμίας, ROA = δείκτης απόδοσης ενεργητικού, LLP = προβλέψεις
για ζημίες δανείων προς συνολικό ενεργητικό, FTCOMEQ = πάγιο προς κοινές μετοχές, GDPG = μεγέθυνση ΑΕΠ, DNPL = μεταβολή μη
εξυπηρετούμενων δανείων και CT1 = μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας ανταγωνιστών. Για κάθε μέγεθος και μεταβλητή ανάλογα με το
δείγμα παρατίθενται ο αριθμός των παρατηρήσεων (Obs), η μέση τιμή (Mean) και η τυπική απόκλιση (Std.Dev). Πηγή: Datastream
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Παρατηρούμε πως στην Ευρώπη το μέσο συνολικό ενεργητικό των ευρωπαϊκών
τραπεζών του δείγματος (Total assets) είναι $22.3 δις. (πρώτη χώρα το Ηνωμένο
Βασίλειο με $101.6 δις.), ενώ στην Ιαπωνία ο μέσος όρος είναι $8.9 δις. Αυτό
συμβαίνει διότι οι βάση δεδομένων πρόσφερε πληροφορίες κυρίως από μεγάλες
τράπεζες, όσον αφορά μικρές ευρωπαϊκές χώρες ενώ για τις ιαπωνικές είχαμε μεγάλη
γκάμα τραπεζών. Τα συνολικά κεφάλαια (Total capital) για τη μέση τράπεζα της
Ευρώπης φτάνουν τα $3.5 δις. ενώ για της Ιαπωνίας $0.82 δις. Πιο συγκρίσιμες είναι
οι συνολικές καταθέσεις (Total deposits) οι οποίες φτάνουν τα $8.5 και $6.5 δις. για
την Ευρώπη και την Ιαπωνία αντίστοιχα. Για τη μέση ευρωπαϊκή τράπεζα αποτελούν
το 38% του συνολικού ενεργητικού ενώ για τη μέση ιαπωνική αποτελούν το 73%,
γεγονός, το οποίο δείχνει πως μεγάλο ποσοστό των ιαπωνικών τραπεζών που
αξιοποιήθηκαν στο δείγμα ασχολείται κυρίως με τις αποταμιεύσεις πελατών όπως
τονίστηκε και στο τέλος της υποενότητας 4.1. Η τυπική απόκλιση των συνολικών
καταθέσεων της Ιαπωνίας είναι σχεδόν τριπλάσια λόγω της προαναφερθείσας ποικιλίας
ιαπωνικών τραπεζών. Στη συνέχεια, όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης

αποκλειστικά έχουμε τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας (Savings and time
deposits, $4.698 δις.), οι οποίες προφανώς ξεπερνάνε τις καταθέσεις όψεως (Demand
deposits, $2.96 δις.) σε όγκο λόγω της φύσης τους. Οι καταθέσεις όψεως και οι
ταμιεύτηριου/προθεσμίας δεν ήταν διαθέσιμες για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες και
δεν ήταν διαθέσιμες για καμία ιαπωνική. Έτσι, στις παλινδρομήσεις εντάχθηκαν μόνο
στο κομμάτι που αφορά την Ευρώπη, όπου συγκεκριμένα για την μέση τράπεζα οι
καταθέσεις όψεως αναλογούν στο 13% του συνολικού ενεργητικού και οι καταθέσεις
ταμιευτηρίου και προθεσμίας στο 21%.

Περισσότερο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση των μεταβλητών που συμμετείχαν στις
παλινδρομήσεις, όπως για παράδειγμα οι δείκτες κεφαλαίου, καθώς και οι μεταβολές
των συνολικών καταθέσεων (DTD). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2016 η μέση
ευρωπαϊκή τράπεζα είχε υψηλότερο μέσο δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας (Tier
1 ratio) 10.95% από την μέση ιαπωνική που είχε 8.57%. Ωστόσο, στην περίοδο πριν
την κρίση ο μέσος όρος δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας για τις μεγάλες
ιαπωνικές τράπεζες ήταν 9.13% ενώ για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ήταν 8.91% που
δείχνει πως οι πιο μεγάλες ιαπωνικές τράπεζες βρίσκονταν σε καλύτερη θέση να
αντιμετωπίσουν την κρίση από τις μεγάλες ευρωπαίκές.
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Συνεχίζοντας με την ανάλυση του Πίνακα 2, ο μέσος δείκτης κεφαλαίου δεύτερης
κατηγορίας (Tier 2 ratio) υπολογίστηκε σε 3.16% για την μέση ευρωπαϊκή τράπεζα και
2.22% για την μέση ιαπωνική ενώ 10% του συνολικού κεφαλαίου αντιστοιχεί σε
κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας για την Ευρώπη και 19% για την Ιαπωνία. Πριν την
κρίση η μέση ιαπωνική τράπεζα είχε δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας 1.4% ενώ
η ευρωπαϊκή 3.7%. Συμπεραίνουμε πως η μέση ιαπωνική τράπεζα συγκριτικά με την
ευρωπαϊκή είχε την περίοδο 2000-2016 μικρότερο δείκτη κεφαλαίου δεύτερης
κατηγορίας. Ωστόσο, τα χρόνια της κρίσης και έπειτα η μέση ευρωπαϊκή τράπεζα
ξεπέρασε τη μέση ιαπωνική σε δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας. Οι δύο δείκτες
θα συμβολίζονται από δω και στο εξής T1 και T2 αντίστοιχα.
Ο όγκος των συνολικών καταθέσων αυξήθηκε περισσότερο για τη μέση
ευρωπαϊκή τράπεζα (DTD) και συγκεκριμένα κατά 10% ενώ για τη μέση ιαπωνική
μόλις 2.8%. Παρόλα αυτά η τυπική απόκλιση είναι διπλάσια για τη μέση ευρωπαϊκή
διότι πολλές από τις χώρες της Ευρώπης χτυπήθηκαν σφοδρά από την κρίση ενώ
κάποιες άλλες έμειναν σχετικά ανέπαφες και συνέχισαν να αναπτύσσονται ομαλά. Από

την άλλη πλευρά οι περισσότερες αν όχι όλες οι ιαπωνικές γνώρισαν μικρές ζημιές , οι
οποίες απορροφήθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά, γνωρίζοντας έτσι ομαλή
ανάπτυξη στα χρόνια που ασχολείται η παρούσα εργασία. Στα ίδια επίπεδα ανάπτυξης
βρίσκονται οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας (DSTD) σε σύγκριση με τις
καταθέσεις όψεως (DDD), όμως η τυπική απόκλιση των πρώτων είναι σχεδόν
τριπλάσια. Όσον αφορά τον δείκτη απόδοσης του ενργητικού (ROA) η μέση
ευρωπαϊκή βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση και για την μεταβλητή «πάγιο ενεργητικό
ως προς κοινές μετοχές» (FTCOMEQ) η μέση ιαπωνική τράπεζα αξιοποιεί αρκετά

περισσότερα πάγια στοιχεία από ότι η μέση ευρωπαϊκή.
Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει επιπλέον τη μεγέθυνση του ΑΕΠ (GDPG), ώστε να
προσθέσουμε στο μοντέλο την επιρροή της πλευράς της ζήτησης στην προσφορά
δανείων. Παρατηρούμε πως η Ιαπωνία γνώρισε πιο αργή ανάπτυξη κατά την
εξεταζόμενη περίοδο από την Ευρώπη. Ενδιαφέρον έχουν τα μεγέθη «προβλέψεις για
ζημίες δανείων» (loan loss provision), «προβλέψεις για ζημίες δανείων ως προς το
συνολικό ενεργητικό» (LLP) και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μαζί με τη μεταβολή
τους (NPL & DNPL). Η διαφορά είναι σημαντική με τα αποθέματα για επισφαλή
δάνεια της μέσης ευρωπαϊκής τράπεζας να είναι σχεδόν 7 φορές μεγαλύτερα από της
ιαπωνικής ενώ ο δείκτης σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερος. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
είναι 5 φορές μεγαλύτερα και γνώρισαν μέση αύξηση 37.16% ενώ για την μέση
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ιαπωνική μόνο 1.71%. Τα μεγέθη αυτά μας δείχνουν πόσο εμφανή είναι η διαφορά
στην επιρροή της κρίσης μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία έμεινε συγκριτικά
ανέπαφη και τα ανοίγματά της σε επισφαλή δάνεια φάνηκαν μικρά. Η νοοτροπία και
η φύση των ιαπωνικών τραπεζών (αυστηρότερος έλεγχος και παρακολούθηση
πελατών, συντηρητισμός, περισσότερα κριτήρια πριν την δανειοδότηση και
βελτιωμένο τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση του 90) αλλά και των Ιαπώνων σαν
πελάτες (κύρος και τιμή του πελάτη, μικρή πιθανότητα αθέτησης, επιμέλεια,
πειθαρχία, υπευθυνότητα κτλ) δημιουργούν τη διαφορά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
μεγέθη και δείχνουν πόσο προσεκτικές είναι πλέον οι ιαπωνικές τράπεζες κατά την
προσφορά δανείων.
Στη συνέχεια στα πλαίσια των περιγραφικών στατιστικών ακολουθεί ένα
διάγραμμα ώστε να εξεταστεί η πορεία της μέσης μεταβολής των λογαρίθμων των
καθαρών δανείων σε σύγκριση με τη μέση μεταβολή του δείκτη πρώτης κατηγορίας
όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει την πρώτη
μεταβολή και η κόκκινη αντιπροσωπεύει τη δεύτερη. Στόχος είναι ο εντοπισμός της

πορείας των δύο μεταβολών κατά την κρίση
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Διάγραμμα 1: Σύγκριση μέσης μεταβολής καθαρών δανείων και μέσου δείκτη
κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας ευρωπαϊκών τραπεζών

Source: Datastream

Παρατηρείται κατακόρυφη πτώση της αύξησης της προσφοράς καθαρών δανείων
από το 2008 έως το 2009, μικρή άνοδος μέχρι το 2010 και στη συνέχεια πτώση μέχρι
που παρατηρείται μείωση του όγκου των καθαρών δανείων κατά το 2011. To 2013 και
μετά οι ευρωπαϊκές τράπεζες γνωρίζουν άνθηση στην προσφορά δανείων. Ο μέσος
δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας αυξάνεται καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο,
όμως η μεταβολή του σε σχέση με των λογαρίθμων των καθαρών δανείων κινήται
αντίθετα στην περίοδο 2007 μέχρι 2013. Το γεγονός αυτό προμηνύει από χρονολογική

σκοπιά πιθανή αρνητική σχέση δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας και μεταβολής
των λογαρίθμων των καθαρών εσόδων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες εντός της κρίσης
και ίσως επηρεάσει την αντίστοιχη σχέση στο συνολικό δείγμα.
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Κινούμενοι στα ίδια πλαίσια ακολουθεί ένα δεύτερο διάγραμμα το οποίο δείχνει
την πορεία της μέσης μεταβολής των λογαρίθμων των καθαρών δανείων και την
παράλληλη πορεία της μέσης μεταβολής του δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας για
τις ιαπωνικές τράπεζες στην κρίση όμοια με το προηγούμενο διάγραμμα:
Διάγραμμα 2: Σύγκριση μέσης μεταβολής καθαρών δανείων και μέσου δείκτη
κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας ιαπωνικών τραπεζών

Source: Datastream

Παρατηρούμε πως και οι ιαπωνικές τράπεζες ακολούθησαν τις οδηγίες του
θεσμικού πλαισίου από το 2009 και μετά επισπεύδοντας τις διαδικασίες αύξησης του
δείκτη πρώτης κατηγορίας. Η πορεία των δύο μεταβολών είναι όμοια και διαφέρει
μόνο το 2009. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως η μέση μεταβολή των καθαρών
δανείων γνωρίζει το χαμηλότερο επίπεδο τις χρονιές 2010 και 2011: δύο χρονίες μετά
το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης.
Μέσω της EUROSTAT μπορεί κανείς να δει πως τις χρονιές 2008, 2009, 2011
και 2012 παρατηρείται πτώση του ΑΕΠ της Ευρώπης των 28 χωρών:
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Διάγραμμα 3: Μεγέθυνση Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος Ευρώπης

Source: Eurostat

Συγκρίνοντας με το Διάγραμμα 1 βλέπουμε πως το τραπεζικό σύστημα παρατηρεί τις
χαμηλότερες μέσες μεταβολές των καθαρών δανείων τις ίδιες χρονιές. Οι χαμηλότερες
τιμές της περιόδου αυτής για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ιαπωνίας είναι το 2008, 2009
και το 2011:
Διάγραμμα 4: Μεγέθυνση Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊοντος Ιαπωνίας

Source: worldbankgroup
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Ωστόσο το ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα καθυστέρησε 2 χρόνια να αντιδράσει
στο σοκ. Όπως είδαμε στο Διάγραμμα 2 μεγάλη μείωση της μέσης μεταβολής των
καθαρών δανείων εμαφανίστηκε το 2010 ενώ η κρίση είχε ξεσπάσει το 2008 και το
2011 μειώθηκε ο όγκος των καθαρών δανείων ενώ το 2009 υπήρξε μείωση του
Ακαθάριστου Εγχωρίου Προιϊόντος. Τέλος, στα πλαίσια εξέτασης της τρίτης
υπόθεσης της εργασίας παρατίθεται στη συνέχεια το Διάγραμμα 5, το οποίο εμπεριέχει
τη μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την μέση ευρωπαϊκή και τη μέση
ιαπωνική τράπεζα του δείγματος:
Διάγραμμα 5: Μεταβολή μη εξυπηρετούμενων δανείων

Source: Datastream

Στο διάγραμμα γίνεται εμφανές πόσο περισσότερο επηρεάστηκαν από την κρίση
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών σε σύγκριση με των
ιαπωνικών. Συγκεκριμένα και για τις δύο ομάδες τραπεζών παρατηρείται άνοδος της
μεταβολής κατά τις χρονιές 2008 και 2009 όμως για τις ευρωπαϊκές φτάνει σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Η κατακόρυφη άνοδος των ευρωπαϊκών μη εξυπηρετούμενων
δανείων, τις χρονιές που μόλις αναφέρθηκαν, συνδυάζεται με την κατακόρυφη πτώση
της μεταβολής του ευρωπαϊκού δανεισμού όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.
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6.3 Μοντέλο εμπειρικής εκτίμησης
Το εμπειρικό μοντέλο της παρούσας εργασίας είναι σχεδιασμένο να ελέγχει αν
οι ευρωπαϊκές και οι ιαπωνικές τράπεζες κατάφεραν να δανειοδοτήσουν περισσότερο
κατά την κρίση του 2008-2012 αλλά και κατά την περίοδο πριν και μετά την κρίση
(2000-2007, 2013-2016) ανάλογα με τη σύνθεση του κεφαλαίου τους. Επιπλέον,
εξετάζεται η επίδραση των συνολικών καταθέσεων, της μεγέθυνσης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, του δείκτη απόδοσης του ενεργητικού, αλλά και παράγοντες οι

οποίοι εμποδίζουν την επέκταση του δανεισμού όπως οι προβλέψεις για ζημίες
δανείων, η αύξηση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο ανταγωνισμός
στο τραπεζικό σύστημα βάσει ποιότητας κεφαλαίου. Το μοντέλο είναι:

ΔlogNLi,t = αi + (β + β*δt-1 + β’bct-1)CAPITALi,t-1 + (κ + κ*δt)DEPOSITSi,t
+ ζCONTROLSi,t-1 + ςMACROi,t + (θ + θ*δt-1)DNPLi,t-1
+ (η*ntt-1 + η’δt-1)CTIER1i,t-1+ εi,t
όπου:


α είναι η σταθερά, η*, η’ και θ, θ* είναι συντελεστές και β, β*, β’, κ, κ*, ζ και ς
είναι μήτρες συντελεστών.



ΔlogNLi,t είναι η μεταβολή του λογαρίθμου των καθαρών δανείων της τράπεζας
i την χρονιά t.



δt-1 και δt δηλώνουν ψευδομεταβλητές για την χρηματοοικονομική κρίση του
2008-2012 και παίρνουν την τιμή 1 κατά αυτήν την περίοδο και 0 διαφορετικά.



bct-1 δηλώνει μια ψευδομεταβλητή για την περίοδο πριν την κρίση 2000-2007
και παίρνει την τιμή 1 σε αuτήν την περίοδο και 0 διαφορετικά.



ntt-1 δηλώνει μια ψευδομεταβλητή για την περίοδο πριν και μετά την κρίση και
παίρνει την τιμή 1 σε αuτήν την περίοδο και 0 διαφορετικά.



CAPITALi,t-1 αποτελεί μήτρα των μεταβλητών δείκτης κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας (T1) και δείκτης κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας (T2).



DEPOSITSi,t είναι μήτρα των μεταβλητών μεταβολή στις συνολικές
καταθέσεις (Dtd), μεταβολή στις καταθέσεις όψεως (Ddd) και μεταβολή στις

καταθέσεις ταμιευτηρίου/προθεσμίας (Dstd). Οι μεταβολές στις καταθέσεις
όψεως και ταμιευτηρίου/προθεσμίας εξετάζονται μόνο στο κομμάτι της
Ευρώπης, διότι δεν ήταν διαθέσιμες για ιαπωνικές τράπεζες.
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CONTROLSi,t-1 είναι μήτρα των μεταβλητών προβλέψεις για ζημίες δανείων
ως προς το συνολικό ενεργητικό (Llp), δείκτης απόδοσης του ενεργητικού
(ROA) και πάγιο ενεργητικό ως προς τις κοινές μετοχές (FTCOMEQ).



MACROi,t είναι μήτρα του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος και των
υστερήσεών του μέχρι δύο χρόνια πίσω.



DNPLi,t-1 είναι η μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων.



CTIER1i,t-1 αφορά το μέσο δείκτη κεφαλαίου των ανταγωνίστριων τραπεζών,
ανάλογα με τη χώρα που εδρεύει η καθε μία τράπεζα. Αντιπροσωπεύει την
επίδραση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη της προσφοράς
δανείων κάθε τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και εκτός κρίσης.



εi,t είναι ιδοσυγκρατικό τυπικό σφάλμα , όπου εi,t ~ IID(0,δ2ε)



i = 1,2,…,N αντιπροσωπεύει κάθε τράπεζα, όπου Ν είναι το σύνολο των
τραπεζών στο δείγμα.



t = 1,2,...,T αντιπροσωπεύει την κάθε χρονία κατά την περίοδο 2000-2016.
Τα δεδομένα είναι σε μορφή πάνελ και η εκτίμηση έγινε μέσω της μεθοδολογίας

προκαθορισμένων επιδράσεων (fixed effects) μέσω eviews, αφότου ελέγχθηκε η
καταλληλότητα της μέσω του ελέγχου του Hausman. Παρακάτω στον Πίνακα 3
παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου του Hausman στην πρώτη γραμμή για την
παλινδρόμηση του συνολικού δείγματος, στην δεύτερη των ευρωπαϊκών τραπεζών και
στην τρίτη των ιαπωνικών. Όπως βλέπουμε η πιθανότητα (Prob) είναι πάντα κάτω του
5% και μας οδηγεί να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση και να επιλέξουμε το μοντέλο

των προκαθορισμέμων αντιδράσεων.
Πίνακας 3: Hausman Tests
Test summary

Chi-Sq. Statistic

Chi Sq. df

Prob.

Overall

53.0785

9

0.0000

Europe

16.103

8

0.0409

Japan

45.478

9

0.0000
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται 3 πίνακες και στην συνέχεια η ανάλυση του
καθενός ξεχωριστά. Ο πρώτος πίνακας εμπεριέχει ολόκληρο το δείγμα με τις
ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές τράπεζες, ακολουθεί ο δεύτερος πίνακας μόνο με τις
ευρωπαϊκές και τέλος ο τρίτος πίνακας μόνο με τις ιαπωνικές. Στόχος είναι η ανάλυση
της επιρροής παραγόντων προσφοράς και ζήτησης στην προσφορά δανείων των
τραπεζών του δείγματος κατά την περίοδο 2000-2016 αλλά και η σύγκριση των

αποτελεσμάτων μεταξύ ευρωπαϊκών και ιαπωνικών τραπεζών στο τέλος της ενότητας.
7.1 Ανάλυση συνολικού δείγματος
Ο Πίνακας 4 που ακολουθεί ασχολείται με το συνολικό δείγμα. Όπως και στους
υπόλοιπους πίνακες που θα αναλυθούν αργότερα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές
παρατίθενται στην πρώτη στήλη. Οι υπόλοιπες στήλες χωρίζονται σε δυάδες και
αφορούν διαφορετικά υποδείγματα ανάλογα με την επιπλέον μεταβλητή ή μεταβλητές
που εξετάζονται και περιλαμβάνουν τους συντελεστές (Coefficients) των ανεξάρτητων
μεταβλητών, καθώς και την πιθανότητα (probability) τους. Οι συντελεστές δηλώνουν
την επιρροή τους στην προσφορά καθαρών δανείων και η πιθανότητα αφορά το πόσο
πιθανό είναι να την επηρεάζουν σημαντικά. Κάθε φορά που η ανεξάρτητη μεταβλητή
είναι στατιστικά σημαντική για α=1% ο συντελεστής θα έχει εκθέτη τρεις αστερίσκους,
για α=5% θα έχει δύο και για α=10% θα έχει έναν.
Στο δεύτερο κομμάτι των πινάκων βρίσκονται κάποια Wald Test για τις
περιπτώσεις όπου οι συντελεστές των μεταβλητών και η αλληλεπίδραση τους με
ψευδομεταβλητή έχουν αντίθετα πρόσημα και για όταν δεν είναι απόλυτα εμφανές αν
ως άθροισμα επηρεάζουν σημαντικά την προσφορά δανείων. Συγκεκριμένα στην
περίπτωση αντίθετων προσήμων εξετάζεται αν επικρατεί η επιρροή του ισχυρότερου
συντελεστή μεταξύ μεταβλητής και αλληλεπίδραση της ίδιας μεταβλητής με τη
ψευδομεταβλητή ή αν η μία επίδραση αναιρεί την άλλη (π.χ. κεφάλαιο πρώτης
κατηγορίας T1 και κεφάλαιο πρώτης κατηγορίας κατά την κρίση T1*δ). Όταν το Pvalue είναι χαμηλότερο του 0.05 τότε η ισχυρότερη επίδραση επικρατεί και είναι
στατιστικά σημαντική αλλιώς η αθροιστική επίδραση είναι αμελητέα και η μεταβλητή
κατά την εξεταστέα περίοδο δεν παίζει ρόλο (αλληλεπίδραση με δ για τα χρόνια της

κρίσης και με bc για τα χρόνια πριν την κρίση). Στην περίπτωση ίδιων προσήμων
στατιστικά ασήμαντων μεταβλητών, αν το P-Value του Wald Test είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του 0.05 τότε ακόμα και η αθροιστική επίδραση είναι αμελητέα.
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Πίνακας 4: Παλινδρόμηση Συνολικού Δείγματος
Bank specific variables

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Intercept

0.46***

0.00

0.32***

0.00

0.28**

0.01

0.17

0.11

-0.01

0.92

T1i,t-1

-0.016*

0.052

-0.01

0.18

-0.005

0.54

-0.001

0.85

-0.008

0.36

T1i,t-1 * δt-1

-0.009**

0.033

-0.005

0.2

-0.006

0.23

-0.002

0.7

-0.002

0.33

T2i,t-1

0.029**

0.02

0.02**

0.04

0.06***

0.00

0.002

0.8

0.03**

0.01

T2i,t-1 * δt-1

-0.03**

0.01

-0.02*

0.08

-0.04**

0.01

-0.001*

0.06

-0.01

0.3

Dtdi,t

0.03***

0.00

0.03***

0.00

0.03***

0.00

0.03***

0.00

0.05***

0.00

Dtdi,t * δt

0.03**

0.01

0.03***

0.00

0.04***

0.00

0.03**

0.01

0.03**

0.02

Llpi,t-1

-15***

0.00

-13***

0.00

-23***

0.00

-14***

0.00

-17***

0.00

ROAi,t-1

0.12***

0.00

0.12***

0.00

0.11***

0.00

0.1***

0.00

0.14***

0.00

FTCOMEQi,t

0.0001

0.8

GDPGi,t

0.02***

0.00

GDPGi,t-1

0.004**

0.05

GDPGi,t-2

0.01***

0.00

DNPLi,t-1

-0.0002

0.35

DNPLi,t-1 * δt-1

-0.001***

0.00

T1i,t-1 * bct-1

0.02***

0.00

T2i,t-1 * bct-1

0.04*

0.09

CT1i,t-1 *ntt-1

0.03***

0.00

CT1i,t-1 * δt-1

0.002

0.86

N

1800

1800

1519

Wald Test

T1+T1*δ

T2+T2*δ

T1+T1*bc

P-Value

0.002

0.86

0.045

Coeff

1800

Prob

1599

T2+T2*bc
DNPL+DNPL*δ
0.03

Στον Πίμακα 4 παρατίθενται τα αποτελέσματα του συνολικού δείγματος όπου: T1 και T2 = δείκτες κεφαλαίου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας,
Dtd = μεταβολή συνολικών καταθέσεων, Llp = προβλέψεις για ζημίες δανείων, ROA = δείκτης απόδοσης ενεργητικού, FTCOMEQ = πάγιο προς
κοινές μετοχές, GDPG = μεγέθυνση ΑΕΠ, DNPL = μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και CT1 = μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας ανταγωνιστών. Επιπλέον δ είναι ψευδομεταβλητή για την περίοδο της κρίσης, bc για την περίοδο πριν την κρίση και nt για τις χρονιές
του δείγματος πριν και μετά την κρίση, 2000-2007 και 2013-2016.
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Η επίδραση του δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας (T1) στην προσφορά
δανείων παίζει σε φυσιολογικούς καιρούς και σε όλα τα υποδείγματα αρνητικό και μη
στατιστικά σημαντικό ρόλο, έκτος από το πρώτο υπόδειγμα όπου για α=10% ο ρόλος
του είναι στατιστικά σημαντικός. Ενδιαφέρον έχει πως κατά την κρίση (T1*δ)
ενισχύεται η αρνητική επίδρασή του και εκτελώντας Wald Test, το οποίο αφορά το
πρώτο υπόδειγμα και φαίνεται κάτω από αυτό, συμπεραίνουμε πως η συνολική
αρνητική επίδραση είναι γίνεται στατιστικά σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό θα

μπορούσε κάλλιστα να οφείλεται στο γεγονός πως το δείγμα περιλαμβάνει χώρες οι
οποίες χτυπήθηκαν σφοδρά από την χρηματοοικονομική κρίση και γνώρισαν μεγάλες
ζημίες, μείωσαν την προσφορά δανείων τους και παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες
της επιτροπής της Βασιλείας, αύξησαν το δείκτη πρώτης κατηγορίας τους. Επομένως,
καθίσταται μεγάλου ενδιαφέροντος ο διαχωρισμός Ευρώπης και Ιαπωνίας, ώστε να
βρεθεί αν κάποια ή και οι δύο ομάδες τραπεζών έχουν σχέση με αυτό το αποτέλεσμα,
το οποίο αντιβαίνει τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία μιλάει για θετικό και σημαντικό
ρόλο του ποιοτικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη των δανείων των τραπεζών. Παρόλα

αυτά αξιοποιώντας στο τέταρτο υπόδειγμα την ψευδομεταβλητή bc για τις χρονιές πριν
την κρίση 2000-2007, διαπιστώνουμε θετική αθροιστική επιρροή του κεφαλαίου
πρώτης κατηγορίας (τρίτο Wald Test). Προχωρώντας στον δείκτη κεφαλαίου δεύτερης
κατηγορίας (T2), βλέπουμε πως παίζει θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο στην
μεταβολή των καθαρών δανείων κατά τους φυσιολογικούς καιρούς για την πλειοψηφία
των υποδειγμάτων μιας και αποτελεί φτηνή μορφή χρηματοδότηδης. Η αθροιστική
θετική επιρροή επιβεβαιώνεται και στο τέταρτο υπόδειγμα για τις χρονιές 2000-2007
μέσω του τέταρτου Wald Test. Ωστόσο, κατά καιρούς κρίσης παρατηρούμε αρνητικό
ρόλο και σε 2 υποδείγματα στατιστικά σημαντικό συντελεστή της αλληλεπίδρασης του
με την ψευδομεταβλητή δ. Μέσω του δεύτερου Wald Test αποδείχθηκε πως η
αθροιστική επίδραση είναι αμελητέα. Επομένως, κατά την κρίση το κεφάλαιο δεύτερης
κατηγορίας δεν βοήθησε το συνολικό δείγμα τραπεζών.
Η μεταβολή των συνολικών καταθέσεων (Dtd) παίζει θετικό και σημαντικό ρόλο
στην προσφορά δανείων, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό μιας και η βασική
λειτουργία μιας τράπεζας είναι να λαμβάνει καταθέσεις και να χορηγεί δάνεια. Η
σύνδεση καταθέσεων και δανείων είναι εμφανής και οι δύο μεταβλητές κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, κατά την κρίση η θετική επίδραση αυξάνεται και είναι
στατιστικά σημαντική σε όλα τα υποδείγματα. Αποδεικνύεται πως σε καιρούς κρίσης
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αυξάνεται η ανάγκη των τραπεζών για ρευστά διαθέσιμα. Οι προβλέψεις για ζημίες
δανείων τον προηγούμενο χρόνο (Llp) έχουν σημαντική αρνητική επιρροή στην
προσφορά δανείων σήμερα. Όσον το δυνατόν υψηλότερες είναι οι προβλέψεις για
ζημίες δανείων τον προηγούμενο χρόνο, τόσο θα τείνει να μειωθέι η προσφορά δανείων
σήμερα, διότι θα αναγκαστεί η τράπεζα να δεσμεύσει κεφάλαια για προστασία από τις
επισφαλείς τοποθετήσεις της. Ο δείκτης απόδοσης του ενεργητικού (ROA) είναι επίσης
σημαντικός ως ανεξάρτητη μεταβλητή και βοηθάει στην επέκταση του δανεισμού την
επόμενη χρονιά. Αντιθέτως το πάγιο ενεργητικό ως ποσοστό τις κοινές μετοχές
(FTCOMEQ) δεν παίζει ερμηνευτικό ρόλο.
Στη συνέχεια, παρατηρούμε τη θετική και σημαντική επιρροή της μεγέθυνσης
του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (GDPG), για την χώρα που εδρεύει η κάθε
τράπεζα, στη μεταβολή των καθαρών δανείων. Η οικονομική μεγέθυνση συνοδεύεται
από την επέκταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επιβεβαιώνεται ακόμα και
εξετάζοντας την επιρροή της μεγέθυνσης του ΑΕΠ δύο χρονιές πίσω. Επιπλέον,
παρατηρούμε αρνητική και στατιστικά σημαντική επιρροή της μεταβολής των μη

εξυπηρετούμενων δανείων (DNPL) τον προηγούμενο χρόνο στη μεταβολή των
καθαρών δανείων σήμερα κατά τις χρονιές της κρίσης. Όσο αυξάνονται τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια σε καιρούς κρίσης η τράπεζα αποθαρρύνεται από το να
αυξήσει την προσφορά δανείων της και συγκεντρώνεται στην αντιμετώπιση τους
μειώνοντας έτσι τα κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει σε δάνεια. Τέλος, η ποιότητα
κεφαλαίου των ανταγωνιστών (CT1) παίζει θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο σε
φυσιολογικούς καιρούς, διότι οι ανταγωνιστές διαλέγουν να διακρατήσουν πολλά
κεφάλαια τα οποία δεν διαθέτουν σε δανεισμό. Ωστόσο σε καιρούς κρίσης (CT1*δ)

αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λόγω των μειωμένων απωλείων που τους
επιφέρει η κρίση (η επίδραση των CT1*nt και CT1*δ δεν είναι αθροιστική).
7.2 Ανάλυση ευρωπαϊκών τραπεζών
Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 5, στον οποίο εμπεριέχονται τα
αποτελέσματα των υποδειγμάτων πάνω στις ευρωπαϊκές τράπεζες του δείγματος. Ο
Πίνακας 5 ακολουθεί όμοια σύνθεση με τον Πίνακα 4, μόνο που στο τέταρτο υπόδειγμα
εξετάζουμε και την επιρροή της μεταβολής των καταθέσεων όψεως και των
καταθέσεων ταμιευτηρίου/προθεσμίας στη θέση της μεταβολής των συνολικών
καταθέσεων, οι οποίες ήταν διαθέσιμες για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών.
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Πίνακας 5: Παλινδρόμηση Ευρώπης
Bank specific variables

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Intercept

0.78***

0.00

0.77***

0.00

0.7***

0.00

0.23

0.2

0.36*

0.08

T1i,t-1

-0.03**

0.02

-0.03***

0.00

-0.02**

0.02

-0.01

0.4

-0.02**

0.024

T1i,t-1 * δt-1

-0.03***

0.00

-0.02***

0.00

-0.01*

0.09

-0.008

0.4

-0.02***

0.00

T2i,t-1

0.014**

0.043

0.01*

0.05

0.06**

0.01

0.07**

0.02

0.01**

0.04

T2i,t-1 * δt-1

-0.02

0.28

-0.01*

0.05

-0.05*

0.06

-0.03

0.3

-0.01*

0.07

Dtdi,t

0.034***

0.00

0.03***

0.00

0.03***

0.00

0.033***

0.00

Dtdi,t * δt

0.035*

0.06

0.03**

0.02

0.04***

0.00

0.03**

0.02

Llpi,t-1

-10.5**

0.02

-7.8*

0.06

-20***

0.00

-5.7*

0.09

-9.2**

0.046

ROAi,t-1

0.078*

0.07

0.13***

0.00

0.11***

0.00

0.1**

0.01

0.13***

0.00

FTCOMEQi,t

0.004*

0.09

GDPGi,t

0.04***

0.00

GDPGi,t-1

0.002

0.8

GDPGi,t-2

0.01

0.19

DNPLi,t-1

-0.01**

0.02

DNPLi,t-1 * δt-1

-0.03***

0.00

Dddi,t

0.005

0.24

Dddi,t * δt

0.01

0.14

Dstdi,t

0.03**

0.01

Dstdi,t * δt

0.02**

0.04

T1i,t-1*bct-1

0.06***

0.00

T2i,t-1*bct-1

0.02**

0.03

CT1i,t-1*ntt-1

0.04***

0.00

CT1i,t-1 * δt-1

0.001*

0.08

N

774

774

736

Wald Test

T2+T2*δ

T1+T1*bc

Ddd+Ddd*δ

P-Value

0.6

0.00

0.05

774

718

Στον Πίμακα 5 παρατίθενται τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών όμοια με τον Πίνακα 4 μόνο που εξετάζουμε και τις μεταβλητες ddd:
μεταβολή των καταθέσεων όψεως και dstd: μεταβολή καταθέσεων ταμιευτηρίου/προθεσμίας.
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Ο δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας σε φυσιολογικούς καιρούς (T1) παίζει
σχεδόν σε όλα τα υποδείγματα αρνητικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο στην
μεταβολή των καθαρών δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σε σύγκριση με το
συνολικό δείγμα ο αρνητικός ρόλος του είναι πιο ισχυρός και μπορούμε να
συμπεράνουμε πως το αρνητικό πρόσημο που υπερισχύει στο συνολικό δείγμα
προέρχεται από το ευρωπαϊκό κομμάτι. Ενδιαφέρον έχει πως κατά την κρίση (T1*δ)
παρατηρούμε ακόμα πιο ισχυρό και αρνητικό ρόλο του ποιοτικού κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας ενώ στο τέταρτο υπόδειγμα του Πίνακα 5, όπου εξειδικεύουμε την
επιρροή του στις χρονίες 2000-2007 (T1*bc), διαπιστώνουμε πως πριν την κρίση η
αθροιστική επιρροή του ήταν θετική και στατιστικά σημαντική (απόδειξη μέσω του
δεύτερου Wald Test). Επομένως, επιβεβαιώνουμε την αντίθετη πορεία του δείκτη
κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας σε σχέση με την προσφορά δανείων από το 2008 και
αργότερα. Φυσικά το δείγμα παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από διαστρωμματική
άποψη, μιας και εμπεριέχει μεγάλες και μικρές τράπεζες από πολλές διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επηρεάστηκαν με διαφορετικό τρόπο από την κρίση. Η

αρνητική επιρροή στους φυσιολογικούς καιρούς προέρχεται από το γεγονός ότι οι
ευρωπαϊκές τράπεζες, που επηρεάστηκαν βαθιά από την κρίση, συνέχισαν να
αυξάνουν το δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας υπό τις οδηγίες του θεσμικού
πλαισίου, ενώ παράλληλα διατηρούσαν αμυντική στάση στην προσφορά δανείων. Στη
συνέχεια, όσον αφορά το δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας (Τ2) παρατηρούμε
θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο στην προσφορά δανείων σε φυσιολογικούς
καιρούς. Ειδικά στο τέταρτο υπόδειγμα για τις χρονιές 2000-2007 η συνολική θετική
επιρροή του ενισχύεται. Κατά την κρίση όμως η αθροιστική επιρροή του είναι

αμελητέα (απόδειξη μέσω πρώτου Wald Test). Τα αποτελέσματα αυτά για την επιρροή
του δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας των ευρωπαίκων τραπεζών ταυτίζονται
με το συνολικό δείγμα.
Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα 5 παρατηρούμε την θετική και στατιστικά
σημαντική επιρροή της μεταβολής των συνολικών καταθέσεων (Dtd) στην ανάπτυξη
της προσφοράς δανείων. Επιπλέον, παρατηρούμε περισσότερο στατιστικά σημαντική
επιρροή κατά την κρίση. Συμπεραίνουμε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν ακόμη
μεγαλύτερη ανάγκη για ρευστά διαθέσιμα σε καιρούς κρίσης. Στο τέταρτο υπόδειγμα
εξετάζονται οι καταθέσεις όψεως (Ddd), οι οποίες ως πιο αδύναμη μορφή
χρηματοδότησης αποδεικνύεται πως δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μεταβολή των
καθαρών δανείων εκτός αλλά και εντός κρίσης (για εντός κρίσης απόδειξη μέσω
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τρίτου Wald Test). Αντιθέτως οι καταθέσεις ταμιευτηρίου/προθεσμίας (Dstd) παίζουν
θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο στην δανειοδότηση σε φυσιολογικούς καιρούς
ενώ κατά την κρίση η θετική επιρροή σχεδόν διπλασιάζεται. Το αποτέλεμσμα αυτό
οφείλεται στο γεγονός πως η τράπεζα επιζητά μακροπρόθεσμες καταθέσεις για
ασφαλή τοποθέτηση σε νέες επενδύσεις και κατά την κρίση αποτελούν τη σταθερή
και φερέγγυα μορφή χρηματοδότησης που χρειάζεται. Η επιρροή των προβλέψεων για
ζημίες δανείων (Llp) είναι αρνητική και σχεδόν πάντα στατιστικά σημαντική για
α=5%. Η επίδραση του δείκτη απόδοσης ενεργητικού (ROA) είναι θετική και επίσης
στατιστικά σημαντική στα περισσότερα υποδείγματα και το πάγιο ως προς τις κοινές
μετοχές (FTCOMEQ) δεν είναι στατιστικά σημαντικό.
Στη συνέχεια, όπως και στο συνολικό δείγμα παρατηρούμε, για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ
(GDPG) στην προσφορά δανείων την ίδια χρονιά. Παρόλα αυτά η θετική επιρροή
σταματά να έχει σημασία αν θέσουμε υστέρηση, γεγονός το οποίο υπονοεί πως για τις
ιαπωνικές τράπεζες ίσως να παρατηρηθεί σημαντική επιρροή των υστερήσεων της

μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Η μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων (DNPL)
επηρεάζει αρνητικά τη μεταβολή των καθαρών δανείων ειδικά κατά την κρίση όμοια
και με το συνολικό δείγμα. Τέλος, ο μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας των
ανταγωνιστών (CT1) παίζει θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο τις χρονιές 20002007 και 2013-2016 ενώ κατά την κρίση παύει να είναι σημαντικός. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός πως κατά την κρίση οι πιο ποιοτικά κεφαλαιοποιημένες ευρωπαϊκές
τράπεζες κατάφεραν να απορροφήσουν πιο αποτελεσματικά τις ζημιές και να
επεκταθούν πιστωτικά σε βάρος των πιο φτωχά κεφαλαιοποιημένων.
7.3 Ανάλυση ιαπωνικών τραπεζών
Το τρίτο κομμάτι της ενότητας αχολείται με τις ιαπωνικές τράπεζες του
δείγματος στην ίδια λογική με τις προηγούμενες δύο υποενότητες. Ακολουθεί ο
Πίνακας 6 με τα αποτελέσματα που αφορούν τις ιαπωνικές τράπεζες στο ίδιο μοτίβο
με

τον

Πίνακα

4,

διότι

οι

καταθέσεις

όψεως

και

οι

καταθέσεις

ταμιευτηρίου/προθεσμίας δεν ήταν διαθέσιμες.
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Πίνακας 6: Παλινδρόμηση Ιαπωνίας
Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Coeff

Prob

Intercept

-0.38***

0.00

-0.42***

0.00

-0.58***

0.00

-0.34***

0.00

-0.9***

0.00

T1i,t-1

0.05***

0.00

0.05***

0.00

0.07***

0.00

0.03***

0.00

0.02***

0.00

T1i,t-1 * δt-1

-0.008**

0.02

-0.008**

0.02

-0.01***

0.00

-0.008*

0.08

-0.009**

0.04

T2i,t-1

-0.008

0.62

-0.0008

0.96

0.019

0.25

0.01

0.46

-0.009

0.62

T2i,t-1 * δt-1

0.02*

0.09

0.015

0.2

0.004

0.71

0.008

0.59

0.01

0.54

Dtdi,t

2.5***

0.00

2.57***

0.00

2.65***

0.00

2.5***

0.00

2.6***

0.00

Dtdi,t * δt

-0.03

0.8

-0.2

0.31

-0.3

0.24

-0.04

0.8

-0.23

0.27

Llpi,t-1

-6.5***

0.00

-5.7**

0.02

-3.05

0.32

-7***

0.00

-5.5**

0.03

ROAi,t-1

0.01

0.57

0.001

0.96

0.005

0.83

0.009

0.66

0.007

0.7

FTCOMEQi,t

0.0004*

0.08

GDPGi,t

-0.003

0.53

GDPGi,t-1

0.008

0.14

GDPGi,t-2

0.01***

0.00

DNPLi,t-1

-0.0009**

0.02

DNPLi,t-1 * δt-1

-0.0006

0.42

T1i,t-1*bct-1

0.008**

0.02

T2i,t-1*bct-1

-0.02

0.11

CT1i,t-1 *ntt-1

0.09***

0.00

CT1i,t-1 * δt-1

-0.16**

0.01

Bank specific variables

N

882

882

882

882

882

Wald Test

T1+T1*δ

T2+T2*δ

T2+T2*bc

Dtd+Dtd*δ

CT1+CT1*δ

P-Value

0.00

0.41

0.62

0.00

0.039

Στον Πίμακα 6 παρατίθενται τα αποτελέσματα των ιαπωνικών τραπεζών, θυμίζω πως: T1 και T2 = δείκτες κεφαλαίου, Dtd = μεταβολή συνολικών
καταθέσεων, Llp = προβλέψεις για ζημίες δανείων, ROA = δείκτης απόδοσης ενεργητικού, FTCOMEQ = πάγιο προς κοινές μετοχές, GDPG =
μεγέθυνση ΑΕΠ, DNPL = μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και CT1 = μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας ανταγωνιστών.
Επιπλέον δ είναι ψευδομεταβλητή για την περίοδο της κρίσης, bc για την περίοδο πριν την κρίση και nt για τις χρονίες του δείγματος πριν και μετά
την κρίση, 2000-2007 και 2013-2016.
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ο δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας (T1)
παίζει θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσφοράς δανείων
σε κάθε εξεταζόμενο υπόδειγμα. Η επίδρασή του όμως κατά την κρίση είναι λιγότερο
θετική αλλά σύμφωνα με το πρώτο Wald Test του πίνακα συνεχίζει να έχει
ερμηνευτικό ρόλο. Επιπλέον, εξειδικεύοντας στο τέταρτο υπόδειγμα του πίνακα για
την περίοδο πριν τη κρίση, εντοπίζουμε και για τις ιαπωνικές τράπεζες θετική και
στατιστικά σημαντική επιρροή του δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας στην
προσφορά δανείων. Επομένως, συμπεραίνουμε πως η αρνητική επιρροή του δείκτη
κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας στο συνολικό δείγμα προέρχεται από τις ευρωπαϊκές
τράπεζες. Όσον αφορά τον δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας (T2) εντοπίζουμε
σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες αρνητική και μη στατιστικά σημαντική
επιρροή στην προσφορά δανείων για την περίοδο εκτός κρίσης (και στο τέταρτο
υπόδειγμα με τη χρήση της ψευδομεταβλητής για τις χρονιές πριν τη κρίση). Αυτό
πολύ πιθανό να οφείλεται στο συγκριτικά χαμηλό επίπεδο του μέσου δείκτη που
παρατέθηκε στα περιγραφικά στατιστικά. Οι ιαπωνικές τράπεζες δείχνουν να

βασίζονται ελάχιστα σε κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας. Επιπλέον, κατά την κρίση η
επιρροή είναι και πάλι στατιστικά ασήμαντη σε όλα τα εξεταζόμενα υποδείγματα.
Η ισχυρή και θετική επίδραση της μεταβολής των συνολικών καταθέσων (Dtd)
φαίνεται και στο κομμάτι των ιαπωνικών τραπεζών, όπου σε κάθε υπόδειγμα του
Πίνακα 6 είναι στατιστικά σημαντική σε φυσιολογικούς καιρούς. Κατά την κρίση η
θετική επίδραση μειώθηκε λίγο αλλά παραμένει στατιστικά σημαντική. Η προσφορά
των δανείων ναι μεν μειώθηκε λίγο στην αρχή της κρίσης όμως όπως σχολιάστηκε και
στην ενότητα 4 οι καταθέσεις συνέχισαν να γνωρίζουν αύξηση. Για τις προβλέψεις για
ζημίες δανείων (Llp) βλέπουμε μικρότερη επιρροή συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές
τράπεζες αλλά σε όλα σχεδόν τα υποδείγματα είναι στατιστικά σημαντική. Ο δείκτης
απόδοσης του ενεργητικού (ROA) σε αντίθεση με την Ευρώπη δεν είναι σε κανένα
υπόδειγμα στατιστικά σημαντικός. Ενώ τα πάγια ως προς τις κοινές μετοχές
(FTCOMEQ) δεν επηρέασαν την προσφορά δανείων ούτε στο κομμάτι της Ιαπωνίας
ως ανεξάρτητη μεταβλητή.
Η επίδραση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ (GDPG) στη μεταβολή των δανείων στον
χρόνο t δεν είναι στατιστικά σημαντική, στον χρόνο t-1 είναι πιο ισχυρή αλλά
συνεχίζει να είναι στατιστικά ασήμαντη και στον χρόνο t-2 παίζει θετικό και
σημαντικό ρόλο ακόμα και σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Συμπέρασμα είναι πως
οι παράγοντες τις ζήτησης αργούν να επηρεάσουν τις ιαπωνικές τράπεζες και
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συγκεκριμένα η επιρροή του ΑΕΠ καθυστερεί 2 χρόνια. Η μεταβολή των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (DNPL) είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική σε
φυσιολογικές περιόδους αλλά κατά την κρίση, όπου θα περιμέναμε να είναι
περισσότερο σημαντική, δεν επηρεάζεται σημαντικά. Το αποτέλεσμα αυτό
επιβεβαιώνει την άποψη του Takafumi Sato, που αναφέρθηκε στην εισαγωγή, για
μικρή έκθεση των ιαπωνικών τραπεζών σε ξένες τοποθετήσεις και παράλληλα
επιβεβαιώνει την αμυντική στάση των τραπεζών κατά την κρίση (πιο αυστηρά
κριτήρια στη δανειοδότηση άρα και λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια). Τέλος,
κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής περιόδου ο μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης
κατηγορίας των ανταγωνιστών (CT1) παίζει θετικό και στατιστικά σημαντικό ρόλο
στην προσφορά δανείων, όμως η επίδρασή του αντιστρέφεται κατά την
χρηματοικονομική κρίση. Τονίζεται έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ποιοτικής
κεφαλαιοποίησης κατά την χρηματοοικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες
γνώρισαν πιο αργή ανάπτυξη κατά την κρίση του 2008 αν οι ανταγωνιστές τους είχαν
υψηλό δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας. Σε αντίθεση με αυτό, κατά τη διάρκεια
φυσιολογικών περίοδων, ένας υψηλός δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας
περιορίζει τον εκτενή δανεισμό σε σύγκριση με άλλες τράπεζες που δεν δεσμεύουν
πολλά κεφάλαια.
7.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων
Στην ενότητα 7 μελετήθηκε η επίδραση της ποιότητας κεφαλαίου, των
καταθέσεων, των προβλέψεων για ζημίες δανείων, του δείκτη απόδοσης ενεργητικού,
του παγίου ενεργητικού ως προς τις κοινές μετοχές, του ΑΕΠ, των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και της ποιότητας κεφαλαίου των ανταγωνιστών στην προσφορά δανείων των
ευρωπαϊκών και των ιαπωνικών τραπεζών κατά την περίοδο 2000-2016. Σε αυτήν την
υποενότητα συγκρίνουμε περιληπτικά τα αποτελέσματα:


Ο δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας έπαιξε θετικό ρόλο μόνο κατά
την περίοδο πριν την κρίση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Για τις ιαπωνικές
διακρίνεται η θετική επιρροή του καθόλη την περίοδο 2000-2016.



Ο δείκτης κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας επηρέασε θετικά την προσφορά
δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών στην φυσιολογική περίοδο ενώ στην
κρίση η επίδρασή του ήταν αμελητέα. Για τις ιαπωνικές τράπεζες φάνηκε
να μην έχει ισχύ ούτε στην φυσιολογική περίοδο ούτε εν καιρώ κρίσης.
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Η ανάπτυξη των καταθέσεων συνδέθηκε με επέκταση της προσφοράς
δανείων και για Ευρώπη και για Ιαπωνία στην φυσιολογική περίοδο, όμως
κατά την κρίση η σχέση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες και μειώθηκε για τις ιαπωνικές.



Οι προβλέψεις για ζημίες δανείων έπαιξαν ισχυρά αρνητικό ρόλο για τις
ευρωπαϊκές τράπεζες, όμως για τις ιαπωνικές παρατηρήθηκε συγκριτικά
σε πιο χαμηλό επίπεδο.



Ο δείκτης απόδοσης του ενεργητικού έδειξε να παίζει θετικό και
σημαντικό ρόλο μόνο στις ευρωπαϊκές τράπεζες.



Το πάγιο ενεργητικό ως προς τις κοινές μετοχές δεν φάνηκε να παίζει
ερμηνευτικό ρόλο ούτε για τις ευρωπαϊκές ούτε για τις ιαπωνικές τράπεζες.



Η μεγέθυνση του ΑΕΠ και η ανάπτυξη της προσφροράς δανείων είναι
συγχρονισμένη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αντίθετα για τις ιαπωνικές η
θετική επιρροή του εμφανίστηκε 2 χρόνια μετά.



Η αρνητική επίδραση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντοπίστηκε
αυξημένη εν καιρώ κρίσης για τις ευρωπαίκές τράπεζες ενώ για τις
ιαπωνικές δεν φάνηκε να έχει σημαντική διαφορά σε σχέση με τη
φυσιολογική περίοδο.



Επιβεβαιώθηκε πως ο μέσος δείκτης κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας των
ανταγωνιστών παίζει θετικό ρόλο στην προσφορά δανείων και για τις
ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές τράπεζες στην φυσιολογική περίοδο. Κατά
την κρίση δεν είχε ερμηνευτικό ρόλο για τις ευρωπαϊκές ενώ για τις
ιαπωνικές έπαιξε αρνητικό.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συγκρίνει την επίδραση
διάφορων παραγόντων στην προσφορά δανείων μεταξύ ευρωπαϊκων και ιαπωνικών
τραπεζών. Η σύγκριση αφορά την περίοδο 2000-2016, η οποία περιλαμβάνει την
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση αλλά και φυσιολογικές χρονίες για το
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Μέσω πάνελ δεδομένων ισολογισμού αντλήθηκαν
σημαντικά συμπεράσματα για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.
8.1 Κεφαλαιοποίηση
Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες δεν ήταν έτοιμες από άποψη κεφαλαιοποίησης να
αντιμετωπίσουν την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Κατείχαν σχετικά
χαμηλούς δείκτες κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας με αποτέλεσμα να μην
απορροφήσουν επιτυχώς τις ζημίες, να συγκεντρωθούν στην βελτίωση της ποιότητας
κεφαλαίου τους και να μειώσουν σημαντικά την προσφορά δανείων τους. Επιπλέον,
κατείχαν σχετικά υψηλό δείκτη κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας που σημαίνει πως
βασίζονταν σε χρέος μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο ανανεώνεται δύσκολα και
ειδικά εν καιρώ κρίσης. Κατά την κρίση παρουσιάστηκε για την μέση ευρωπαϊκή
τράπεζα αρνητική σχέση ποιοτικής κεφαλαιοποίησης (Tier 1 capital) και προσφοράς
δανείων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς η Επιτροπή της Βασιλείας πίεζε για
υψηλότερο δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες δεν
τον κάλυπταν και ανγκάστηκαν να δεσμεύσουν κεφάλαια καθώς τηρούσαν
παράλληλα προστατευτισμό στη δανειοδότηση. Από την άλλη πλευρά εντοπίστηκε η
θετική σχέση ποιότητας κεφαλαίου και προσφοράς δανείων, που υποστηρίζει η εκτενή
διεθνή βιβλιογραφία, στις ιαπωνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν έτοιμες να
αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της κρίσης και του νέου θεσμικού πλαισίου, μιας και
κατείχαν ήδη υψηλό μέσο δείκτη κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας, είχαν βελτιώσει και
συντονίσει το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών τους, γενικότερα είχαν μάθει
να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κρίση και τέλος δεν βασιζόντουσαν όπως οι
ευρωπαϊκές τράπεζες σε κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας. Τέλος, επιβεβεαιώθηκε η
αδυναμία του κεφαλαίου δεύτερης κατηγορίας να υποστηρίξει την δανειοδότηση των
τραπεζών κατά την κρίση.
8.2 Καταθέσεις
Η βασική λειτουργία μιας τράπεζας είναι να δέχεται καταθέσεις και να χορηγεί
δάνεια. Η σχέση αυτή εμφανίζεται στην γνωστή μορφή της στους φυσιολογικούς
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καιρούς, όπου όταν αυξάνονται οι καταθέσεις αυξάνεται και η προσφορά δανείων. Η
σχέση αυτή ενισχύθηκε εν καιρώ κρίσης για τις ευρωπαϊκες τράπεζες ενώ για τις
ιαπωνικές έμεινε η ίδια. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επηρεάστηκαν βαθιά από την κρίση
και η ανάγκη τους για ρευστα διαθέσιμα και ειδικά για μακροχρόνιες καταθέσεις
αυξήθηκε έντονα. Από την άλλη πλευρά οι καταθέσεις των ιαπωνικών τραπεζών
αυξήθηκαν κατά την κρίση όμως συνοδεύτηκαν τα πρώτα χρόνια με μικρή μείωση της
προσφοράς δανείων στα πλαίσια προστατευτισμού και άμεσης καταπολέμησης της
κρίσης.
8.3 Η σχέση με το ΑΕΠ
Για τις ευρωπαίκές τράπεζες παρατηρήθηκε θετική σχέση Ακαθάριστου
Εγχωρίου Προϊόντος και προσφοράς δανείων κατά την περίοδο 2000-2016.
Συγκεκριμένα κατά την κρίση σημείωσαν ίδια πορεία, δηλώνοντας πως οι επιπτώσεις
συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αντίθετα δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με τις ιαπωνικές
τράπεζες. Στην εμπειρική έρευνα φάνηκαν να μην έχουν σχέση οι δύο μεταβλητές
εκτός αν τεθεί η μεγέθυνση του ΑΕΠ δύο χρόνια πίσω, όπου για παράδειγμα στην
κρίση πρώτα υπέστει μείωση το ΑΕΠ το 2008 και το 2009 και αργότερα σε ίδιο βαθμό
η προσφορά δανείων το 2010 και 2011. Αυτό μας δείχνει πως οι παράγοντες ζήτησης
έχουν αργή επιρροή στην προσφορά δανείων των ιαπωνικών τραπεζών.
8.4 Προβλέψεις για ζημίες δανείων και μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Για τις ιαπωνικές τράπεζες οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια παίζουν λιγότερο
ρόλο στην μείωση της προσφοράς δανείων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτον μετά την κρίση της δεκαετίας του 90 οι ιαπωνικές
τράπεζες άρχισαν να δανειοδοτούν πιο προσεκτικά και συντηρητικά και δεύτερον
στην νοοτροπία της Ιαπωνίας ως χώρα (επιμέλεια, πειθαρχία κτλ). Αυτό φαίνεται και
στην επίδραση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά την κρίση απέκτησαν
ιδιαίτερα αρνητικό και σημαντικό ρόλο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ενώ για τις
ιαπωνικές δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά. Αυτό αποδεικνύει την χαμηλή
εξωτερική έκθεση των ιαπωνικών τραπεζών που βοήθησε στην αποτελεσματική
άμυνα κατά της παγκόσμιας χρτηματοοικονομικής κρίσης.
8.5 Ποιότητα κεφαλαίου των ανταγωνιστών
Η εμπειρική έρευνα απέδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την επίδραση του
μέσου δείκτη κεφαλαίου των ανταγωνιστών στην προσφορά δανείων της τράπεζας.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε για τις ιαπωνικές τράπεζες πως όσο πιο ποιοτικά
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κεφαλαιοποιημένες είναι οι τράπεζες στην ίδια αγορά εν καιρώ κρίσης, τόσο
μείωνεται η προσφορά δανείων της τράπεζας διότι οι ανταγωνιστές της καταφέρνουν
να απορροφήσουν τις ζημιές της κρίσης γρήγορα και αποτελεσματικά και να
επεκταθούν πιστωτικά σε βάρος της. Σε φυσιολογικές περιόδους και για τις
ευρωπαϊκές και για τις ιαπωνικές τράπεζες η επίδραση είναι θετική, διότι οι
ανταγωνιστές επιλέγουν να δεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια από το να επεκταθούν
πιστωτικά.
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