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Η οικονομική κρίση, η οποία έχει χτυπήσει την παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια
έφερε μαζί της πολλές αλλαγές οι οποίες επηρέασαν την οικονομική ζωή του καθενός,
οδήγησαν στην διαμόρφωση καινούριων συμπεριφορών και τρόπων αντιμετώπισης των
προβλημάτων και εισήγαγαν στην καθημερινότητα μας όρους όπως πιστοληπτική
ικανότητα, μεγάλα funds,κρίση χρέους,Grexit και μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs).
Ο τελευταίος όρος, ο οποίος επηρεάζει και επηρεάζεται απ’ όλα τα παραπάνω, αποτελεί
και το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας η οποία επιχειρεί να δώσει μια σφαιρική
εικόνα για τα μη εξυπηρετούμενα ή κοινώς λεγόμενα ‘κόκκινα’ δάνεια, το πως μπήκαν
για τα καλά στην ζωή μας, τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στην πραγματική οικονομία
άλλα και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι τράπεζες στην δημιουργία και εξάπλωση τους.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μας ξεκινάει με μια εισαγωγή στο θέμα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων με αναφορές στην Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση του
2008 και το ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στην διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς.
Μια από τις συνέπειες που επέφερε ήταν και η δραματική αύξηση του επιπέδου των
‘κόκκινων’ δανείων. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα των ‘κόκκινων’
δανείων. Μελετάμε πως δημιουργείται, τους παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά
στην διόγκωση του ενώ εξετάζουμε και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Έπειτα,
γίνεται μια αποσαφήνιση του ρόλου των τραπεζών σε αυτό ενώ επισημαίνονται και οι
ενέργειες που μπορεί ή πρέπει να κάνει από την μεριά της η εποπτική αρχή για τον
περιορισμό του. Επιπλέον, παρουσιάζουμε μια σύντομη επισκόπηση των εμποδίων που
μπορεί να προκύψουν (νομικών και ρυθμιστικών) ενώ επισημαίνεται και το πρόβλημα
της επιλεκτικής δανειοδότησης από την πλευρά των τραπεζών. Η ύπαρξη ενός υψηλού
επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνει ένα περιβάλλον ειδικών
συνθηκών για τις τράπεζες το οποίο και αναλύουμε παραθέτοντας σχετικές έρευνες.
Ειδικότερα, μελετάμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
με την οικονομία μέσω των αναλύσεων των Klein (2013) και Espinoza & Prasad (2010)
αναλύοντας έτσι διεξοδικά το ζήτημα αυτό και τις πιθανές προεκτάσεις του στην
καθημερινότητα του ατόμου. Συγκρίνοντας τις παραπάνω έρευνες μεταξύ τους
συμπεραίνουμε πως το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζεται τόσο
από μακροοικονομικούς όσο και από τραπεζικούς παράγοντες με το αποτέλεσμα
ανάδρασης (Feedback Effect) αυτού να έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. Στο
6

θέμα της σχέσης των τραπεζών με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επικεντρωνόμαστε στο
κομμάτι της τραπεζικής δανειοδοτικής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας ως βάση την
έρευνα των Hou & Dickinson (2007), η οποία επικεντρώνεται εξ’ ολοκλήρου στο
πρόβλημα των NPLs στις εμπορικές τράπεζες. Επίσης χρησιμοποιούμε την έρευνα της
Cucinelli (2015), η οποία έχει ως στόχο την απάντηση στο ερώτημα εάν και κατά πόσο
η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου (συνεπώς και των NPLs) κατά τη διάρκεια μιας
χρηματοοικονομικής κρίσης μπορεί να μειώσει την δανειοδοτική δραστηριότητα των
τραπεζών καθώς και κατά πόσο διαφέρει η δραστηριότητα αυτή μεταξύ εμπορικών και
συνεταιριστικών τραπεζών. Συγκρίνοντας λοιπόν και αυτές τις έρευνες μεταξύ τους
καταλήγουμε πως ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων ανασταλτικό παράγοντα των δανειοδοτικών πολιτικών
μιας τράπεζας, γεγονός το οποίο με την σειρά του έχει αρνητική επίδραση στην
πραγματική οικονομία.

Λέξεις κλειδιά: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πραγματική οικονομία, τραπεζικό
σύστημα, αποτέλεσμα ανάδρασης( feedback effect), επιτόκια, πιστωτική επέκταση,
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
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The economic crisis that has hit the global market in recent years has brought with it
many changes that have affected economic life, has led to new behaviors and ways of
dealing with problems and has introduced into our everyday life terms such as
creditworthiness, debt crisis, Grexit and Non-Performing Loans (NPLs). The latter term,
which affects and is influenced at the same time by all of the above, is also the subject
of study of this work. This study attempts to give a global picture of the non-performing
or commonly called “red” loans, how they got into our lives, the impact they have on
the real economy, and the role banks have played in their creation and spreading. More
specifically, our research starts with an introduction to the issue of non-performing
loans with references to the 2008 International Financial Crisis and its role in shaping
the global market. One of its consequences was the dramatic rise in the level of ‘‘red’’
loans. We focus on the problem of ‘‘red’’ loans and study how it was created, the
factors that contributed decisively to their growth and we consider possible ways of
dealing with the problem. We continue with the clarification of the role of the banks in
it, as we also highlight the actions that the supervisory authority can or should take for
its limitation. In addition, we present a brief overview of the obstacles that may arise
(legal and regulatory), while laying emphasis on the problem of selective lending from
banks’ perspective. The existence of a high level of non-performing loans creates an
environment of special conditions for the banking system, which we analyze. In
particular, we study the interaction of non-performing exposures with the economy and
its possible implications for everyday life by using the framework developed by Klein
(2013) and Espinoza & Prasad (2010). By comparing the above surveys with each other,
we conclude that the level of non-performing loans is influenced by both
macroeconomic and banking factors, with the Feedback Effect of this having a direct
impact on the economy. On the subject of bank lending and non-performing loans, we
focus on the part of bank lending behavior, using as a basis the Hou & Dickinson (2007)
research, which focuses entirely on the problem of NPLs in commercial banks. We also
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use the Cucinelli (2015) study which aims to answer the question of whether and to
what extent the increase in credit risk (and consequently NPLs) during a financial crisis
can reduce the lending activity of banks, as well as whether there are differences in this
activity between commercial and cooperative banks. Comparing these surveys with each
other, we conclude that a high level of non-performing loans is, in the majority of cases,
an inhibiting factor in a bank's lending policies, which has a negative impact for the real
economy.

Keywords: Non-performing loans, real economy, banking system, feedback effect,
interest rates, credit expansion, asset management companies (AMCs)
9

Εισαγωγή-Σκοπός Διατριβής

Το ξέσπασμα της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008 και η μετεξέλιξη της
σε κρίση χρέους των χωρών της ευρωζώνης σηματοδότησε την έναρξη μιας παγκόσμιας
κατάστασης οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό
τομέα με απαρχή την επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers,η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης είναι η έντονη φημολογία κινδύνου
κατάρρευσης των τραπεζών, η πώληση άλλων με απεχθείς όρους καθώς και οι διαρκείς
παρεμβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών στην άσκηση νομισματικής πολιτικής με σκοπό
την διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η οικονομική κρίση επίσης
συνδέθηκε και με μια τεράστια απώλεια της οικονομικής παραγωγής και του
οικονομικού πλούτου, ψυχολογικές συνέπειες, μη αξιοποίηση ικανών συντελεστών
παραγωγής λόγω της εκτεταμένης ανεργίας, αύξηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων
και εκτόξευση των ‘κόκκινων δανείων’.(Atkinson Τ., Luttrell D. et al., 2013).
Ειδικότερα γύρω από το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων όμως, που αποτελεί
και αντικείμενο διερεύνησης αυτής της εργασίας, τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι
πολλά: γιατί η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση των ‘κόκκινων’ δανείων; τι έκανε
τους δανειζόμενους να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οφειλές τους; ποιος ήταν ο
ρόλος των τραπεζών σε αυτό; μπορούσαν να περιορίσουν αυτήν την απειλή; Αυτά
αποτελούν μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν και η απάντηση
τους θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνεπάγεται για μια οικονομία η
αύξηση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τι κινδύνους μπορεί αυτό
να εγκυμονεί για την ανάπτυξη της.
To εναπομείναν μέρος αυτής της εργασίας οργανώνεται ως ακολούθως. Στο δεύτερο
κεφάλαιο διενεργείται η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με αναφορές στα
αίτια δημιουργίας των ‘κόκκινων’ δανείων, τους τρόπους αντιμετώπισης τους, το ρόλο
των οικονομικών φορέων σε αυτό ενώ εξετάζονται και διάφορες παράμετροι σχετικά με
τα εμπόδια που δημιουργούνται αλλά και την επίδραση τους στην οικονομία.
Επιπρόσθετα εξετάζεται η δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών, αναλύοντας
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παράγοντες που την επηρεάζουν με αναφορές και στο πρόβλημα του υπερβολικού
χρέους (Debt Overhang Problem). Το κεφάλαιο κλείνει με τις έρευνες των Espinoza &
Prasad (2010) και Klein (2013), οι οποίες εξετάζουν πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
επηρεάζονται από παράγοντες της οικονομίας αλλά και πώς επηρεάζουν από την μεριά
τους την πραγματική οικονομία.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται περαιτέρω η επίδραση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην πραγματική οικονομία αναλύοντας διεξοδικά την οικονομετρική
μεθοδολογία και οικονομική ανάλυση των Hou & Dickinson (2007) και Cucinelli
(2015).
Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύγκριση μεταξύ των δύο μελετών του
προηγούμενου κεφαλαίου καταλήγοντας στα συμπεράσματα και στις προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα.
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Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
2.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναλύοντας αρχικά την έννοια του όρου αυτού. Στην
συνέχεια εξετάζουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση τους, τον ρόλο των
τραπεζών και της εποπτικής αρχής σε αυτό καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης.
Φυσικά ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα δεν θα μπορούσε να μην παρουσιάζει εμπόδια στην
επίλυση του τα οποία αναλύονται διεξοδικά στην συνέχεια του κεφαλαίου ενώ γίνεται
και μια σφαιρική επισκόπηση της επίδρασης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
στην οικονομία.
Στην συνέχεια ερευνάται η χρηματοπιστωτική συμπεριφορά των τραπεζών και οι
παράμετροι που μπορεί να την επηρεάζουν ενώ επιχειρείται μια σύνδεση μεταξύ της
σύνθεσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και του βαθμού έκθεσης στον κίνδυνο
αφερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες ανάλογα με την κατηγορία του
χορηγούμενου δανείου.
Το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση των ερευνών των Klein (2013) και Espinoza &
Prasad (2010) σχετικά με το πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επηρεάζουν αλλά και
επηρεάζονται από την πραγματική οικονομία, λειτουργώντας ως πρόλογος αυτών που
θα εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα.

2.2 Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Ορισμός

Τα δάνεια αυτού του είδους έχουν κατακλύσει την αγορά και ο ρυθμός με τον οποίο
αυξάνονται είναι τουλάχιστον ανησυχητικός. Μπορούν να αναφερθούν και ως δάνεια
σε αθέτηση (default loans),δάνεια σε δυσπραγία (distressed loans) ή και μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Loans,NPLs).Σύμφωνα με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ένα δάνειο χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο όταν για την
καταβολή των τόκων έχει επέλθει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή απλά
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χαρακτηρίζεται ως υπερήμερο όταν οι πληρωμές είναι μικρότερες των 90 ημερών. Ένα
εξυπηρετούμενο δάνειο, σε αντίθεση γενικότερα με το μη εξυπηρετούμενο, παρέχει
στην τράπεζα έσοδα από τόκους τα οποία εκείνη χρειάζεται για να αποκομίζει κέρδος
και να χορηγεί νέα δάνεια.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μέρος του ευρύτερου προβλήματος του
πιστωτικού κινδύνου δηλαδή του ρίσκου που ενέχεται σε οποιοδήποτε πιστωτικό
γεγονός, όπως αλλαγές στην πιστωτική ποιότητα, διακυμάνσεις των spreads,
ενδεχόμενο χρεοκοπίας και συνδέεται με την απώλεια μιας χρηματικής αμοιβής ενός
επενδυτή, που οφείλεται στην αδυναμία ενός δανειστή να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να
εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωσή του.
Τα παρακάτω διαγράμματα μας δίνουν μια γενική εικόνα του επιπέδου των NPLs σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 2.2) καθώς και της αναλογίας τους προς το
συνολικό επίπεδο δανείων της εκάστοτε χώρας (Πίνακας 2.1).
Πίνακας 2.1
Αναλογία Npls προς συνολικά δάνεια (1997-2015)

Πηγή: Mansilla-Fernández J.M(2017). Η αναλογία μετρά το αναποτελεσματικό ποσοστό
(NPLs) στα συνολικά δάνεια ως ποσοστό ανά χώρα. Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει τον
σταθμισμένο μέσο όρο των NPLs σε όλες τις χώρες
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Πίνακας 2.2
Επίπεδο και προέλευση Npls (2008-2017Q1)

Σταθμισμένοι μέσοι ανά χώρα
Πηγή:ECB, υπολογισμοί των υπηρεσιών της Επιτροπής (2017).

Δεδομένης της αύξησης του συνολικού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε
πολλές οικονομίες (Πίνακας 2.2) αλλά και του ποσοστού τους προς τα συνολικά δάνεια
τα τελευταία χρόνια (Πίνακας 2.1), είναι φυσικό να αναρωτηθούμε πως φτάσαμε σε
αυτό το σημείο και ποιοι τρόποι αντιμετώπισης υπάρχουν.

2.3 Τα αίτια δημιουργίας NPLs

Σε έκθεση του, την οποία θα αναλύσουμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα, ο Klein
(2013) αναφέρει ότι το επίπεδο των NPLs σχετίζεται τόσο με μακροοικονομικές
συνθήκες όσο και με τραπεζικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, παρόλο που
διαπιστώθηκε ότι τα NPLs αντιδρούν σε μακροοικονομικές συνθήκες, όπως η αύξηση
του ΑΕΠ, η ανεργία και ο πληθωρισμός, προκύπτει ότι υπάρχουν επίσης ισχυρές
14

επιδράσεις ανάδρασης από το τραπεζικό σύστημα στην πραγματική οικονομία,
υποδηλώνοντας έτσι ότι τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων που πολλές
χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν, επηρεάζουν αρνητικά τον ρυθμό της οικονομικής
τους ανάκαμψης.
Επιπλέον και όσον αφορά τους τραπεζικούς παράγοντες, οι Kjosevski and Petkovski
(2017) χρησιμοποιώντας την Γενικευμένη Μέθοδο Ροπών (Generalized method of
moments ή GMM) σε έρευνα τους σε 27 τράπεζες της Βαλτικής, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η καθαρή θέση στα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού, η απόδοση
των περιουσιακών στοιχείων, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων και η αύξηση των συνολικών
δανείων επηρεάζουν το επίπεδο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και μάλιστα σε
σημαντικό βαθμό.
Οι Collins και Wanjau (2011) από την μεριά τους εξετάζουν το ρόλο των επιτοκίων
στην διαμόρφωση του επιπέδου των NPLs χρησιμοποιώντας ως πεδίο έρευνας το
σύστημα εμπορικών τραπεζών της Κένυας. Η μελέτη τους περιλάμβανε 43 τράπεζες της
Κένυας κατά την περίοδο 1999-2008 ενώ για την συλλογή των δεδομένων τους από
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια από την
Έκθεση Εποπτείας Τραπεζών έτσι ώστε να αυξήσουν τα ευρήματα πρωτογενών
δεδομένων. Η μελέτη χρησιμοποίησε τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές τεχνικές για την
ανάλυση των δεδομένων της σχέσης μεταξύ του περιθωρίου επιτοκίου και των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επιτοκιακό spread
επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία στις τράπεζες, καθώς αυξάνει το κόστος των
δανείων που χρεώνονται στους δανειολήπτες.
Παρόμοια φαίνονται να είναι και τα συμπεράσματα στην έρευνα του Ghosh για την
Αμερική ,ο οποίος χρησιμοποιώντας μεθόδους GMM και μοντέλα σταθερών
επιδράσεων (fixed effects) στο σύνολο των Αμερικάνικων πολιτειών (1984-2013),
βρίσκει ότι η μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, οι κίνδυνοι ρευστότητας, η κακή πιστωτική
ποιότητα και η μεγαλύτερη αναποτελεσματικότητα κόστους και μεγέθους τραπεζικού
κλάδου οδηγούν σε σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ η
μεγαλύτερη κερδοφορία των τραπεζών σε μείωση. Επιπλέον, ο υψηλότερος ρυθμός
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και ο πραγματικός ρυθμός αύξησης των προσωπικών
εισοδημάτων, καθώς και οι μεταβολές του δείκτη τιμών των κατοικιών μειώνουν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ ο πληθωρισμός, τα επίπεδα ανεργίας και το δημόσιο χρέος
οδηγούν σε σημαντική τους αύξηση. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι τακτικές
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για την ποιότητα των δανείων των τραπεζών, οι
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οποίες κατά κανόνα στηρίζουν τα σενάρια αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των μικροοικονομικών ή κρατικών
οικονομικών συνθηκών επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτελεσματική
διαχείριση του κόστους στην αξιολόγηση της οικονομικής υγείας των τραπεζών.
Στην άλλη πλευρά τώρα-δηλαδή αυτή του δανειολήπτη- οι Rinaldi και SanchisArellano (2006) διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων
δανείων των νοικοκυριών και διάφορων μακροοικονομικών μεταβλητών σε 7
ευρωπαϊκές χώρες (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού)
την περίοδο 1998-2004, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το διαθέσιμο εισόδημα, ο
οικονομικός πλούτος των νοικοκυριών και ο ονομαστικός δανεισμός είναι παράγοντες
που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των ‘κόκκινων’ δανείων των νοικοκυριών.
Στην περίπτωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών το αποτέλεσμα εξαρτάται από την
έκταση του δανεισμού σε ξένο συνάλλαγμα σε μη καλυμμένους δανειολήπτες, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα υψηλός σε χώρες με σταθερές ή διαχειριζόμενες συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Στην περίπτωση των τιμών των μετοχών, ο αντίκτυπος διαπιστώνεται ότι
είναι μεγαλύτερος σε χώρες που έχουν μεγάλη χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με το
ΑΕΠ, επηρεάζοντας αρνητικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αντίθεση με
την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία και τα επιτόκια δανεισμού τα οποία έχουν
θετική επίδραση στο επίπεδο NPLs. (Beck, Jakubik and Piloiu, 2015).
Ωστόσο και μένοντας στο θέμα των επιτοκίων, άξια αναφοράς είναι η έρευνα των
Anastasiou, Louri and Tsionas (2016) οι οποίοι έχοντας ως πεδίο μελέτης την
ευρωζώνη (2003-2013) χρησιμοποίησαν ως εργαλείο τους όχι τα ονομαστικά επιτόκιαόπως συναντάμε ευρέως στην βιβλιογραφία-αλλά την διαφορά των επιτοκίων μεταξύ
των καταναλωτικών δανείων χωρίς εγγύηση και αυτών με εγγύηση ( Interest Rate
Margin ή MIR). Όπως υποστηρίζουν, το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι
‘μπορεί να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση του πιστωτικού
κινδύνου της πιο επικίνδυνης κατηγορίας δανειοληπτών και να θεωρηθούν ότι
αντιπροσωπεύουν τον μέγιστο κίνδυνο για όλους τους άλλους’.
Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν τελικά είναι ότι μια αύξηση του δείκτη αυτού
συνεπάγεται υψηλότερο καθαρό κόστος για τους δανειολήπτες και αναμένεται να
συσχετιστεί θετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά μόνο στις τράπεζες της
ευρωπαϊκής περιφέρειας.
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Σε ένα πιο γενικό κλίμα, οι Gorter and Bloem (2001) σε έρευνα τους για το ΔΝΤ
υποστηρίζουν ότι η πρωταρχική αιτία των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ο
αναπόφευκτος αριθμός εσφαλμένων οικονομικών αποφάσεων που κάνουν τα άτομα και
η κακή τύχη όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι απότομες μεταβολές του
κόστους των καυσίμων, των τιμών των προϊόντων εξαγωγής, των συναλλαγματικών
ισοτιμιών ή των επιτοκίων. Τέλος, οι Marco and Fernandez (2008) σε έρευνα τους σε
11 ευρωπαϊκές χώρες διαπίστωσαν ότι μια υψηλότερη αναλογία χρέους προς εισόδημα
συνδέεται με ένα υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μεταγενέστερες
περιόδους.

2.3.1 Επίπεδο NPLs και τιμή του πετρελαίου

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει όσον αφορά την σχέση που υπάρχει μεταξύ των
αυξομειώσεων των πετρελαϊκών τιμών και της επίδρασης που αυτές μπορούν να έχουν
στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες.
Την υπόθεση αυτή ανέλαβαν να εξετάσουν οι Al-Khazali and Mirzaei (2017)
χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό μοντέλο GMM σε δεδομένα από 2310 εμπορικές
τράπεζες σε 30 χώρες εξαγωγής πετρελαίου κατά την περίοδο 2000-2014,
καταλήγοντας σε τρία βασικά συμπεράσματα:
Πρώτον, η αύξηση (μείωση) των τιμών του πετρελαίου συνδέεται με τη πτώση (άνοδο)
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεύτερον, οι διαταραχές των τιμών του πετρελαίου
έχουν ασύμμετρες επιπτώσεις στα προβληματικά τραπεζικά δάνεια, με αρνητικές
κινήσεις αυτών να έχουν γενικά μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις αντίστοιχες θετικές.
Τρίτον, οι αρνητικές επιπτώσεις από δυσμενείς διαταραχές στις τιμές του πετρελαίου
τείνουν να έχουν εντονότερο αντίκτυπο στις μεγαλύτερες τράπεζες.
Στα ίδια περίπου συμπεράσματα καταλήγουν και οι Idris and Nayan (2016) οι οποίοι
επιπροσθέτως τονίζουν την ανάγκη διεξαγωγής τεστ αντοχών των τραπεζών ενάντια
των συστημικών ρίσκων που συνεπάγεται η μεταβλητότητα στις πετρελαϊκές τιμές και
προτείνουν τη αναδιαμόρφωση των οδηγιών που λαμβάνουν οι τράπεζες έτσι ώστε να
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φροντίζουν καλύτερα πιστωτικούς κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από το
περιβάλλον και κατά συνέπεια το πετρέλαιο.
Οι Khandelwal, Miyajima et al (2016) χρησιμοποιώντας μια σειρά προσεγγίσεων panel
συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης VAR, βρίσκουν ισχυρές εμπειρικές ενδείξεις
ότι υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών του
πετρελαίου, των ισολογισμών των τραπεζών και των τιμών των περιουσιακών
στοιχείων σε 42 τράπεζες του ΣΣΚΠΚ (Συμβούλιο Συνεργασίας Κρατών Περσικού
Κόλπου) την περίοδο 2000-2014 (Πίνακας 2.4).
Το μοντέλο VAR που χρησιμοποίησαν ήταν το εξής:

, όπου 𝑦i,t είναι ένα διάνυσμα μακροοικονομικών και
τραπεζικών μεταβλητών, 𝐵0 είναι η καθοριστική συνιστώσα, (𝐿) είναι ο τελεστής
υστέρησης και 𝑢i,t είναι τα κατάλοιπα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
εκτιμημένοι συντελεστές από την προσέγγιση GMM στο παραπάνω μοντέλο, οι οποίοι
όπως παρατηρούμε είναι σε αρκετές περιπτώσεις στατιστικά σημαντικοί. (Πίνακας 2.3)
Πίνακας 2.3
GCC: Estimated Panel VAR Coefficients and T-Statistics
roilpg
coef.
L.roilpg
L.nplr
L.rcrg
L.rdpg
L.reqpg
L2.roilpg
L2.nplr
L2.rcrg
L2.rdpg
L2.reqpg

-0.006
1.938
0.049
0.241
-0.020
0.063
0.374
0.199
0.011
0.011

t-stat.
-0.078
3.149
0.496
2.395
-0.632
1.150
0.956
2.374
0.139
0.363

nplr
coef.
0.007
0.880
0.001
-0.030
-0.003
0.003
-0.223
0.006
0.019
-0.011

t-stat.
0.860
6.169
0.082
-3.728
-0.894
0.583
-2.423
0.720
2.185
-3.355

rcrg
coef.
0.070
-0.281
0.045
0.328
0.004
0.061
0.859
0.099
-0.007
0.066

t-stat.
1.883
-1.034
0.559
3.782
0.132
1.769
2.925
1.461
-0.108
2.517

rdpg
coef.
0.083
-0.583
-0.012
0.241
-0.023
0.031
0.884
0.041
0.036
0.084

t-stat.
1.894
-1.823
-0.148
2.754
-0.846
0.851
3.140
0.457
0.385
3.406

reqpg
coef.

t-stat.

-0.580
0.453
0.343
0.084
0.377
-0.040
1.738
0.207
-0.259
-0.014

-8.010
0.668
2.276
0.573
5.238
-0.603
2.834
1.271
-2.180
-0.284

Πηγή: Khandelwal, Miyajima et al. (2016)
Note: Estimated using a panel VAR routine with two lags. Annual data spanning 2000-14. Bank level
data for NPL ratio, real credit and deposit growth for 42 GCC banks. “L.” and “L.2” are lag operator
indicating the first and second lag. roilpg is real oil price growth, nplr is NPL to total loans ratio, rcrg
real credit growth, rdpg is real deposit growth, reqpg is real equity price growth.
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Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι τράπεζες στις χώρες του ΣΣΚΠΚ έχουν καθορίσει
τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τις προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αντικυκλικά. (Πίνακας 2.4)

Πίνακας 2.4
Correlation of NPL Provisions and Capital Ratios with Indicators of Business and
Financial Cycles: Country Level Analysis (Correlation and p-values)
Credit to non oil GDP gap
Bahrain

Kuwait

Oman

Qatar

Saudi Arabia

UAE

Real credit growth

Real non oil GDP growth

Real oil price growth

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

0.07
0.80

0.62 ***
0.02

0.21
0.46

0.29
0.31

CAR

Coeff.
p-val.

-0.82 ***
0.00

0.45 ***
0.10

0.73 ***
0.00

0.57 *
0.03

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

-0.74 ***
0.00

0.57 ***
0.03

0.45
0.10

0.28
0.32

CAR

Coeff.
p-val.

-0.34
0.22

0.63 ***
0.01

0.43
0.12

-0.16
0.59

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

0.51 ***
0.06

0.28
0.33

-0.11
0.70

-0.22
0.45

CAR

Coeff.
p-val.

-0.90 ***
0.00

0.30
0.29

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

-0.46 ***
0.10

0.35
0.21

-0.09
0.76

0.34
0.23

CAR

Coeff.
p-val.

-0.77 ***
0.00

0.25
0.46

0.29
0.39

0.31
0.34

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

0.69 ***
0.01

0.09
0.76

0.35
0.22

-0.09
0.75

CAR

Coeff.
p-val.

0.30
0.30

0.03
0.91

0.14
0.63

Provisions/NPL

Coeff.
p-val.

0.51 ***
0.06

0.28
0.33

-0.11
0.70

-0.22
0.45

CAR

Coeff.
p-val.

-0.62 ***
0.02

-0.44
0.11

0.21
0.46

0.12
0.68

-0.04
0.88

0.63 ***
0.01

0.49 *
0.07

Note: ***, **, and * signify statistical significance at the 1 percent, 5 percent, and 10 percent level.
Πηγή: Khandelwal, Miyajima et al. (2016)

Οι Khandelwal, Miyajima et al χρησιμοποίησαν μια απλή εμπειρική προσέγγιση για να
ερευνήσουν την αντικυκλική συμπεριφορά των προβλέψεων για ζημίες δανείων και των
δεικτών κεφαλαίου στο ΣΣΚΠΚ. Οι διακυμάνσεις στις προβλέψεις ζημιών από
δανειακά κεφάλαια (Provisions/NPL) και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CAR)
συγκρίνονται με τις κινήσεις των κύριων δεικτών επιχειρηματικού και
χρηματοπιστωτικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς μεταξύ του
πιστώσεων και του ΑΕΠ (credit to non-oil GDP) (το οποίο εκτιμάται ως οι ποσοστιαίες
αποκλίσεις από τις τάσεις της HP), της πραγματικής πιστωτικής επέκτασης και της
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πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ. Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικοί παράγοντες του
ΣΣΚΠΚ, εξετάζεται επίσης η πραγματική αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ο βαθμός
αντικυκλικής κίνησης αξιολογείται με τη χρήση συντελεστών συσχέτισης μεταξύ
προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή για δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με
καθέναν από τους τέσσερις δείκτες επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κύκλου.
Οι θετικοί συντελεστές συσχέτισης, όταν είναι στατιστικά σημαντικοί, υποδηλώνουν
ότι οι παραπάνω προβλέψεις (για Npls και CAR) είναι αντικυκλικές. Μέσω λοιπόν της
παραπάνω ανάλυσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο χωρών και τραπεζών, οι
Khandelwal, Miyajima et al καταλήγουν ότι οι προβλέψεις για ζημίες από επισφαλή
δάνεια και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συσχετίζονται θετικά με δείκτες
επιχειρηματικών και οικονομικών κύκλων, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά της πτώσης των τιμών
του πετρελαίου από τα μέσα του 2014.

2.3.2 Ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Κατακερματισμού1 (Financial Fragmentation)

Μιλώντας για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για διαφορές που σχετίζονται με
γεωγραφικά αίτια, έχει ενδιαφέρον το ερώτημα εάν και πως η πιθανότητα δημιουργίας
μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζεται από την γεωγραφική θέση μιας χώρας,
δηλαδή την ύπαρξη ή μη χρηματοοικονομικού κατακερματισμού. Απάντηση σε αυτό
δίνουν μέσω της έρευνας τους οι Anastasiou, Louri And Tsionas (2016) οι οποίοι
θέλησαν να εξετάσουν τις ετερογένειες που οδηγούν στην δημιουργία NPLs ανάμεσα
στις τράπεζες του ευρωπαϊκού πυρήνα και σε αυτές της περιφέρειας. Για να το πράξουν
αυτό χρησιμοποίησαν την μέθοδο GMM και τριμηνιαία στοιχεία των τραπεζών της
ζώνης του ευρώ κατά την περίοδο 1990-2015. Η μελέτη τους κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το επίπεδο των NPLs της περιφέρειας είναι πιο ευαίσθητο σε
μεταβολές των προσδιοριστικών παραγόντων από το αντίστοιχο των NPLs του
κέντρου. Συγκρίνοντας επίσης τους συντελεστές του ποσοστού ανεργίας και του φόρου
εισοδήματος κατέληξαν στο ότι οι εκτιμώμενοι συντελεστές τους στην περιφέρεια είναι
1. Ο χρηματοοικονομικός κατακερματισμός ορίζεται γενικά ως διαδικασία αποσύνθεσης. Η ενοποίηση
στις χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής του ευρώ υποτίθεται ότι επιτυγχάνεται όταν όλοι οι
οικονομικοί παράγοντες αντιμετωπίζουν ταυτόσημους κινδύνους, κανόνες και έχουν ίση πρόσβαση σε
χρηματοπιστωτικά μέσα ή υπηρεσίες στις αγορές αυτές (Baele L. et al. 2004). Για παράδειγμα, στην
αγορά εταιρικών ομολόγων, ως χρηματοοικονομικός κατακερματισμός ορίζονται οι διαφορές στα spreads
μεταξύ δύο τίτλων που έχουν όμως τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κίνδυνο (Horny, G., et al.,
2016).
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πολύ υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στις κεντρικές χώρες, γεγονός που υποδηλώνει
ότι η αύξηση της ανεργίας ή της φορολογίας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιφέρεια από ό,τι στο κέντρο, μια σαφής ένδειξη
του πως ο χρηματοοικονομικός κατακερματισμός επηρεάζει το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Τέλος η δημοσιονομική εξυγίανση, οι διαφορές των επιτοκίων καθώς και το μέγεθος
των τραπεζών φαίνεται ότι είναι παράγοντες σημαντικότεροι για την περιφέρεια ενώ ο
λόγος πίστωσης προς ΑΕΠ (credit to GDP ratio) έχει σημασία για τις χώρες του
κέντρου.
Τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν συνεπώς στην υιοθέτηση της
κατάλληλης προληπτικής μακροοικονομικής εποπτείας καθώς οι πολιτικές για την
επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι απαραίτητες
προκειμένου να ενισχυθούν οι τράπεζες και η ανάπτυξη ιδιαίτερα στις χώρες της
ευρωπαϊκής περιφέρειας που πλήττονται από την κρίση και τα επακόλουθα μέτρα
λιτότητας.

2.4 Επιλογές και Αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η μείωση του επιπέδου των NPLs στους ισολογισμούς των τραπεζών είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της υγείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.
Καθώς τα εμπόδια που παρουσιάζονται είναι πολλές φορές αλληλένδετα, προτείνεται
λοιπόν από πολλούς συγγραφείς και διεθνείς οργανισμούς μια συνολική στρατηγική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες: (i) ενίσχυση της
εποπτείας, (ii) εναρμόνιση των κανόνων αφερεγγυότητας σε όλες τις δικαιοδοσίες, (iii)
ανάπτυξη των ‘προβληματικών’ αγορών μέσω της δημιουργίας Εταιρειών Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (AMC) και συστημάτων τιτλοποίησης και iv) μεταρρύθμιση
των φορολογικών κανόνων.(Mansilla-Fernández, 2017)
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2.4.1 Ο ρόλος των τραπεζών

Σε μια αγορά στην οποία οι τράπεζες κατέχουν κυρίαρχο ρόλο, τα ‘κόκκινα’ δάνεια
μειώνουν την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνουν το επίπεδο ανεργίας και οι δύσκολες
μακροοικονομικές πολιτικές περιορίζουν την προσφορά πιστώσεων στον ιδιωτικό
τομέα.(Angelova and Boskovska, 2016)
Οι τράπεζες θα πρέπει εξ αρχής να αποφεύγουν να χορηγούν δάνεια που ενέχουν
υπερβολικό κίνδυνο αξιολογώντας με ορθό τρόπο τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών.
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης ώστε η τράπεζα να
εντοπίζει σε πρώιμο στάδιο πότε ένας δανειολήπτης έχει οικονομικές δυσκολίες και να
μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις, απλά και μόνο
η παροχή συμβουλών στον πελάτη σχετικά με τα οικονομικά του αρκεί ώστε να
αποτραπεί η μετατροπή ενός δανείου σε μη εξυπηρετούμενο.(ECB Draft Guidance,
2016)
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εάν ένα δάνειο μετατραπεί σε μη εξυπηρετούμενο υπάρχουν
τρόποι για την εξυγίανση του.
Πίνακας 2.5
Στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος των NPLs

Πηγή: Johnson (2013), “NPL resolution: A market overview”
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Σύμφωνα και με το παραπάνω διάγραμμα (Πίνακας 2.5) μπορούμε να διακρίνουμε τις
εξής 2 κατευθυντήριες γραμμές αντιμετώπισης του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων:
•

Συγκέντρωση: Αυτό συμβαίνει όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των ρυθμιστικών αρχών και της
κυβέρνησης, συνεργάζονται για την επίτευξη λύσης. Συνήθως το αποτέλεσμα
έχει τη μορφή ενός κεντρικού οργανισμού όπως είναι μια εταιρεία διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων.

•

Αποσυγκέντρωση: Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνουν
οι πληγείσες τράπεζες. Η αποκεντρωμένη προσέγγιση είναι κοινή για τα
επισφαλή δάνεια που προέρχονται από κακό δανεισμό. Με αυτή την
προσέγγιση, είναι αποκλειστική ευθύνη των τραπεζών η διαχείριση των δικών
τους επισφαλών δανείων, δίνοντάς τους κίνητρα, νομοθετικές εξουσίες ή
ειδικά λογιστικά ή φορολογικά πλεονεκτήματα

Ειδικότερα και ακολουθώντας την προσέγγιση της Xu (2005) μπορούμε να
επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 3 δημοφιλείς λύσεις που έχουν προταθεί κατά
καιρούς:
•

Ανταλλαγή χρέους με μετοχές (Swaps)

Αυτοί οι τύποι Swaps γενικά δημιουργούνται για να βοηθήσουν μια
προβληματική εταιρεία να συνεχίσει την λειτουργία της. Σύμφωνα λοιπόν με
αυτήν, ο δανειστής λαμβάνει το τέλος αναδιάρθρωσης και κάποιες εξασφαλίσεις
ενώ ο δανειζόμενος επιδιώκει μια συμφωνία που θα του επιτρέπει την συνέχιση
της λειτουργίας της εταιρείας του. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι
συμβάλλει στην ανάπτυξη των εταιρειών, προστατεύει την λειτουργία τους ενώ
παράλληλα μειώνει προσωρινά το χρέος τους.
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•

Απευθείας πώληση σε επενδυτές

Η απευθείας πώληση ενός ‘κόκκινου’ δανείου σύμφωνα με την Xu μπορεί να
πάρει 2 μορφές: Πωλήσεις ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων και χονδρικές
πωλήσεις. Οι επενδυτές επωφελούνται από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς
και της τελικής τιμής ανάκτησης, συνήθως είτε μέσω διαπραγματεύσεων με τον
οφειλέτη είτε μέσω πωλήσεων / μεταφορών σε τρίτους. Η μέθοδος αυτή έχει ως
κύριο πλεονέκτημα την άμεση παροχή ρευστότητας στην τράπεζα σε αντίτιμο με
χαμηλότερη τιμή ανάκτησης.

•

Τιτλοποίηση

Στην περίπτωση τιτλοποίησης NPLs, oι τιτλοποιημένες απαιτήσεις δεν είναι
τίποτα άλλο παρά το αναμενόμενο ρεύμα ταμειακών ροών που παράγονται από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Xu αναφέρει ως βασικό πλεονέκτημα της
τιτλοποίησης την αναδιαμόρφωση των χρηματικών ροών σε διαπραγματεύσιμους
τίτλους, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται σε μια ευρύτερη βάση επενδυτών.
Λόγω του μεγάλου αριθμού NPLs και του υποτονικού ρυθμού ανάκαμψης που
υπάρχει μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τιτλοποίηση φαίνεται να είναι
μια εξαιρετική λύση επειδή επιτρέπει τη συλλογή ενός σημαντικού αριθμού
στοιχείων ενεργητικού. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει άμεση ανάκτηση μετρητών για
τον πωλητή.
Άλλες ενέργειες αντιμετώπισης επισφαλών δανείων μπορούν να περιλαμβάνουν
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, πληρωμή μόνο τόκων και αναστολή πληρωμής
δόσης.( KTΚ, 2015)
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Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οπτική των Taujanskaite, Eugenijus και
Saltenis (2016), οι οποίοι διεξάγοντας έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε εξειδικευμένα
στελέχη του τραπεζικού συστήματος της Λιθουανίας, τονίζουν την σημασία που έχει η
σωστή πληροφόρηση των πελατών στην πρόληψη και μείωση των ‘κόκκινων’ δανείων.
Στηριζόμενοι σε αυτήν την ιδέα αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια έντονη συσχέτιση
μεταξύ των NPLs και της κακής ή της απουσίας οικονομικής αντίληψης των
δανειζόμενων. Καταλήγουν συνεπώς στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
τροποποιήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
ενσωματώνοντας σε αυτές μηχανισμούς σωστής και πλήρους ενημέρωσης των
καταναλωτών, ως ένα μέτρο αποτροπής NPLs.

2.4.1.1 Αποθεματικό Επισφαλών Δανείων (Loan Loss Reserves (LLR))
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του τραπεζικού ρόλου, ένας πιστωτικός οργανισμός
θέλοντας να εξασφαλίσει την επιβίωση του σε περιόδους κατά τις οποίες αναμένει
υψηλά επίπεδα κεφαλαιακών ζημιών είναι δυνατόν να διατηρεί ένα ποσό, γνωστό και
ως Loan Loss Reserves (LLR), σαν αποθεματικό για να αντιμετωπίσει τις απώλειες
από δάνεια, να μειώσει την μεταβλητότητα των κερδών και να ενισχύσει την
μεσοπρόθεσμη φερεγγυότητα του (Messai and Jouini, 2013). Οι διευθυντές μπορούν
επίσης να χρησιμοποιήσουν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Loan Loss
Provisions-LLP) για την εξακρίβωση της οικονομικής ισχύος των τραπεζών τους
(Ahmad et al., 1999). Tο αποθεματικό αυτό κεφάλαιο (LLR) αντικατοπτρίζει την γενική
στάση του τραπεζικού συστήματος για τον έλεγχο των κινδύνων και υπολογίζεται με
βάση το ποσό της πρόβλεψης για ζημίες από δάνεια. Η πρόβλεψη καθορίζεται έχοντας
ως σημείο αναφοράς την ιστορική εμπειρία του θεσμού στον τομέα ενώ σημαντικοί
προσδιοριστικοί παράγοντες του ποσού που διατηρεί μια τράπεζα ως αποθεματικό
επισφαλών δανείων αποτελούν τα μέτρα πιστωτικής ποιότητας.
Οι κύριες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για τη μέτρηση της
πιστωτικής ποιότητας2 είναι: ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μεταβολή του

2.Ορισμός της πιστωτικής ποιότητας κατά Hempel (1971): ‘Η πιστωτική ποιότητα έχει χρησιμοποιηθεί
για να περιγράψει τα στοιχεία πληρωμών των πιστωτικών μέσων. Έχει εκφραστεί ως διάφορα μέτρα της
ικανότητας και της προθυμίας για πληρωμή και θεωρείται ενδεικτικό της μελλοντικής απόδοσης
πληρωμών. Οι σχέσεις μεταξύ των αποδόσεων της αγοράς έχουν ερμηνευθεί ως πιστωτική ποιότητα’
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δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο λόγος δανείων προς στοιχεία ενεργητικού με
τους τρεις αυτούς όρους να συνδέονται θετικά με τις προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις, υποδηλώνοντας ότι η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου θα οδηγήσει και σε
πιο δυσοίωνες (υψηλές) προβλέψεις.(Dushku, 2016)
Οι Hasan and Wall (2004) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα τραπεζών που ανήκουν σε 24
χώρες (μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ο Καναδάς) για την περίοδο 19932000, επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή διαπιστώνοντας ότι υψηλότερα επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων δανείων συνδέονται με υψηλά επίπεδα LLR. Οι Boudriga et al.
(2009) από την μεριά τους, μελετώντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες των NPLs
και τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής εποπτείας κατά την περίοδο 2002-2006 σε
δείγμα 59 χωρών, διαπίστωσαν ότι μια συνετή πολιτική προβλέψεων φαίνεται να
μειώνει το επίπεδο των επισφαλών δανείων ενώ τέλος, μια αποτελεσματική μείωση της
έκθεσης στον κίνδυνο επιτυγχάνεται, σύμφωνα πάντα με την έρευνα τους, μέσα από την
βελτίωση του νομικού συστήματος, την ισχυροποίηση των θεσμών και την διασφάλιση
της διαφάνειας στην αγορά.
2.4.2 Ο ρόλος της εποπτικής αρχής
Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία από τις βασικές προτεραιότητες του
εποπτικού έργου της ΕΚΤ αποτελεί η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση του
προβλήματος των κόκκινων δανείων.
Οι εποπτικές αρχές έχουν ως στόχο την παρακολούθηση του συνολικού επιπέδου των
μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Ελέγχουν επίσης κατά
πόσο οι επιμέρους τράπεζες διαχειρίζονται επαρκώς τα επισφαλή δάνεια τους και εάν
έχουν σχηματίσει κατάλληλες στρατηγικές, δομές διαχείρισης και διαδικασίες. Αυτό
αποτελεί μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory
Review and Evaluation Process – SREP) η οποία διεξάγεται ετησίως για κάθε τράπεζα.
Επιπλέον, η ΕΚΤ διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντονισμένους ελέγχους
για τον προσδιορισμό της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών οι
οποίες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία τους. Οι Aiyar et al (2017) προτείνουν μάλιστα
συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εποπτικές αρχές όπως η ενθάρρυνση της
διαφάνειας από πλευράς τραπεζών-με στόχο φυσικά την όσο το δυνατόν καλύτερη
αντιμετώπιση ενός NPL,η απαίτηση να διαθέτει κάθε τράπεζα εξειδικευμένο σχέδιο
αντιμετώπισης στον τομέα διαχείρισης ‘κόκκινων’ δανείων, η συντηρητική προσέγγιση
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εκ μέρους των τραπεζών στις εγγυήσεις που τους παρέχονται και τέλος μια ενίσχυση
από την μεριά της εποπτικής αρχής της δέσμης εργαλείων κανονιστικών κυρώσεων για
τα ‘κόκκινα’ δάνεια· διαδικασίες που μπορεί να αποβούν αρκετά χρονοβόρες.
Σε πρόσφατη έρευνα μάλιστα της KPMG (2017) διαπιστώθηκε πως απαιτούνται κατά
μέσο όρο ένα με δύο χρόνια και μια δαπάνη ανώτερη των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την
συμμόρφωση μίας τράπεζας στις κατευθύνσεις της ΕΚΤ σχετικά με τον χειρισμό των
‘κόκκινων’ δανείων. Όπως προκύπτει, τομείς όπως οι υποδομές διαχείρισης δεδομένων
και πληροφοριών, παραγωγής εσωτερικών αναφορών και διαχείρισης/παρακολούθησης
των εξασφαλίσεων είναι αυτοί που χρήζουν μεγαλύτερων επενδύσεων.
Τέλος, σε χώρες οι οποίες αποτελούν μέλη του OPEC και συνεπώς η οικονομία τους
εξαρτάται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις
εποπτικές αρχές 1. η συνεχής διεξαγωγή τεστ αντοχής στα δανειακά χαρτοφυλάκια των
τραπεζών έναντι του κινδύνου που παρουσιάζει η μεταβλητότητα της τιμής του
πετρελαίου και 2.η σωστή κατανομή του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με το
περιβάλλον σε βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές λιγότερο ευάλωτες σε φυσικές
και τεχνολογικές καταστροφές (Idris and Nayan, 2016).

2.4.3 Η περίπτωση των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs)
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων είναι οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
(Asset Management Companies). Πρόκειται για εταιρείες που επενδύουν τα κεφάλαια
των πελατών τους σε τίτλους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους οικονομικούς
στόχους χρεώνοντας προμήθεια για τις υπηρεσίες τους. Οι ΕΔΠΣ ¨γεφυρώνουν¨ το κενό
που δημιουργείται μεταξύ των τιμών αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και για
τις υποκείμενες εξασφαλίσεις όταν αυτές υποβαθμίζονται. Αυτός είναι και ο κύριος
σκοπός ύπαρξης τους, ωστόσο τα οφέλη που προσφέρουν είναι πολλαπλά. Μια ΕΔΠΣ
μπορεί να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας, συγκεντρώνοντας ικανότητες και πόρους
σε ένα σημείο ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην τιτλοποίηση κεφαλαίων μέσω των
μεγάλων αποθεμάτων που διακατέχει. Επιπλέον, ενεργώντας ως ανεξάρτητος φορέας
μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στην περισυλλογή δανείων επιτρέποντας
στην τράπεζα να αφοσιωθεί σε άλλους στόχους (Klingebiel, 2000). Τέλος, μέσω μιας
ΕΔΠΣ θα ήταν ευκολότερο να εφαρμοστούν οι συμφωνίες ανταλλαγής χρεών με
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μετοχές, λόγω των ελάχιστων ή περιορισμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, ένα
σημαντικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες που χρησιμοποιούν αυτή την
μέθοδο διαγραφής χρεών.(Avgouleas and Goodhart, 2017)
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο αποτελεσματικά και εποικοδομητικά
μπορεί να δράσει μια ΕΔΠΣ είναι η περίπτωση της Σουηδίας. Πιο συγκεκριμένα στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν στο
11% και με την δημιουργία των ΕΔΠΣ τα τραπεζικά δάνεια μειώθηκαν κατά 26%
μεταξύ 1990-1995, τονίζοντας έτσι την συμβολή τους στον ‘καθαρισμό’ της αγοράς και
στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί
επίσης ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας των σουηδικών AMCs οφείλεται στην
αποτελεσματική εστίαση σε ομογενή είδη δανείων.(Demertzis and Lehmann, 2017).
Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι ΕΔΠΣ ενδέχεται να μην έχουν πάντα πλήρη
πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης είναι πολύ σημαντική. Οι Avgouleas & Goodhart
(2017) προτείνουν μια πανευρωπαϊκή ΕΔΠΣ (EAMC) ως την πιο αποτελεσματική
προσέγγιση για τη διαχείριση του προβλήματος των συσσωρευμένων επισφαλών
δανείων στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΔΠΣ θα είναι μια εταιρεία-χαρτοφυλάκιο των εθνικών
ΕΔΠΣ που θα χρηματοδοτείται με αναλογικές συνεισφορές των κρατών μελών. Η
χρήση της θα λειτουργούσε καταλυτικά στην προσέλκυση νέων επενδυτών και κατ’
επέκταση στην ενίσχυση της ρευστότητας στην ευρωπαϊκή αγορά.
Θετικά βλέπουν την δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής εταιρείας διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων και οι Ayadi, Ferri, and Lastra (2017) οι οποίοι βασιζόμενοι σε
συνδυασμό ιστορικών γεγονότων και αποτελεσμάτων της έρευνας τους θεωρούν
επιπλέον ότι η ΕΔΠΣ θα προωθούσε σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια σε ένα τμήμα της
αγοράς στην οποία επικρατεί θολό τοπίο που ενδέχεται να μην αποτελεί μέρος του
προβλήματος αλλά πρακτική των κερδοσκόπων, οι οποίοι επωφελούνται από τις πολύ
χαμηλές τιμές πώλησης των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση χρεοκοπίας.
Εντούτοις, όπως επισημαίνουν οι Fell, Moldovan and O’Brien (2017) η επιτυχία μιας
ΕΔΠΣ εξαρτάται επίσης και από την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας· νομοθεσία που θα
πρέπει να δίνει κίνητρα για συμμετοχή σε ΕΔΠΣ αλλά και να φροντίζει για την
ομοιογένεια των κεφαλαίων καθώς είναι απαραίτητη για την εύρωστη λειτουργία της
ΕΔΠΣ και την επίτευξη μιας υψηλής τιμής ανάκτησης. Επιπλέον, η κεφαλαιακή
διάρθρωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει στην κυβέρνηση να κατέχει περισσότερο από το
50%, για την αποφυγή κρατικών παρεμβάσεων.
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Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, οι ΕΔΠΣ μπορεί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά
στην μείωση των NPLs, στην αύξηση των επενδύσεων και συνολικά στην ανάπτυξη της
αγοράς. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια καθολική λύση στο πρόβλημα
των ‘κόκκινων’ δανείων, καθώς πέρα από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
επιτυχή λειτουργία τους δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η μεταφορά
NPLs σε μια ΕΔΠΣ αποτελεί μετακύλιση του προβλήματος και όχι λύση
του.(Campbell, 2007)

2.5 Νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια

Ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Είναι σημαντικό λοιπόν κάθε χώρα να μπορεί να
προσδιορίσει το σύνολο των νομικών και ρυθμιστικών της πλαισίων έτσι ώστε να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που προκύπτουν στην αποτελεσματική επίλυση
του προβλήματος των NPLs.
Η EBRD (Cmok, 2016) προτείνει την ταξινόμηση αυτών σε 2 κατηγορίες:
•

Εμπόδια που αφορούν αποκλειστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

•

Εμπόδια που αφορούν την μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από
μια τράπεζα σε έναν άλλον οργανισμό

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι νομικοί και ρυθμιστικοί παράγοντες που
λειτουργούν αποτρεπτικά στην επίλυση του προβλήματος των NPLs ανεξάρτητα από το
ποιος φορέας (τράπεζα, επενδυτής, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) έχει
αναλάβει την διαχείριση τους (πχ έλλειψη fast track διαδικασίας πτώχευσης,
αναποτελεσματικότητες στην διαχείριση αφερέγγυων δανειοληπτών)
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιοριστικούς παράγοντες στην διακίνηση των
NPLs.Ειδικότερα η EBRD τους κατατάσσει στις εξής κατηγορίες:
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Αδειοδότηση
Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η αγορά ενός NPL μόνο μετά από απόκτηση ειδικής
άδειας(πχ Ουγγαρία), διαδικασία που μπορεί να αποβεί αρκετά χρονοβόρα. Επίσης,
σε άλλες χώρες, όπως η Σερβία, το δάνειο μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε άλλη
Σέρβικη τράπεζα που κατέχει τέτοια άδεια και όχι σε επενδυτή. Και στις 2
περιπτώσεις παρατηρούμε πως το νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει
αποτρεπτικά σε μια υπόθεση NPL.

Νόμος περί Συμβολαίων
Η οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων επιτοκίων επιτρέπεται μόνο για
τις τράπεζες σε περίπτωση μεταφοράς δανείου. Ο οργανισμός που το αγοράζει δεν θα
μπορούσε να επωφεληθεί από αυτά και έτσι η τιμή του δανείου θα επηρεαζόταν
λειτουργώντας αρνητικά στην αγορά ενός NPL.

Προστάσια Δεδομένων
Σε πολλές χώρες τα στοιχεία μιας συναλλαγής που αφορά NPL δεν γίνονται γνωστά
με αποτέλεσμα ο επίδοξος επενδυτής να μην μπορεί να προβεί σε μια πλήρη
αξιολόγηση της πιθανής επένδυσης του.
Το ΔΝΤ ωστόσο επισημαίνει και κάποια άλλα δομικά εμπόδια που μπορούν να
προκύψουν τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Μικρά κεφαλαιακά αποθέματα
Τα χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας και η έλλειψη μεγάλων αποθεμάτων ρευστότητας
επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα μιας τράπεζας να ‘απορροφήσει’ ένα NPL.
Το επιχείρημα αυτό, όπως θα δούμε καλύτερα και στο επόμενο κεφάλαιο, ενισχύει
και η έρευνα της Cucinelli (2015), τα ευρήματα της οποίας καταδεικνύουν την
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αρνητική επίδραση που έχει ένας αυξανόμενος πιστωτικός κίνδυνος στην
χρηματοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών όσον αφορά τα ‘κόκκινα’ δάνεια και τις
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Φορολογικό καθεστώς
Σε κάποιες χώρες (πχ Ιταλία) οι ζημιές που μπορεί να υπέστη μια τράπεζα εξαιτίας
υψηλότερων προσδοκιών για απώλειες, δεν μπορούν να εκπέσουν της φορολόγησης ή
υπόκεινται σε κάποιο δεδομένο όριο. Σύμφωνα όμως και με πρόσφατη μελέτη των
Anastasiou, Louri and Tsionas (2016) η φορολογία μπορεί όχι μόνο να εμποδίσει την
επίλυση αλλά και να επιδεινώσει το πρόβλημα των NPLs. Ειδικότερα, αναλύοντας
δείγμα 15 ευρωπαϊκών χωρών την περίοδο 1990-2015 με την τεχνική GMM
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατά
συνέπεια της ικανότητας του φορολογουμένου για αποπληρωμή των δανείων του,
που θα προκαλέσει μια αύξηση του φορολογούμενου εισοδήματος, αποτελεί
σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου
και του επιπέδου των NPLs και συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στην
διαμόρφωση μακροοικονομικών πολιτικών.

Μη αναπτυγμένη αγορά προβληματικού χρέους
Η ευρωπαϊκή αγορά προβληματικών χρεών είναι πραγματικά μικρή σε σύγκριση με
την αντίστοιχη αγορά στις Η.Π.Α και επικεντρωμένη κυρίως στα εμπορικά ακίνητα
και τα καταναλωτικά δάνεια. Έτσι, οι τράπεζες επωμίζονται εξ’ ολοκλήρου τον φόρτο
εισπράξεως των προβληματικών δανείων και δεν μπορούν να επωφεληθούν από μια
ενδεχόμενα υψηλότερη τιμή ανάκτησης δανείου που θα επικρατούσε σε μια
αναπτυγμένη αγορά προβληματικού χρέους.
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Έλλειψη τεχνογνωσίας
Οι τράπεζες συχνά δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ή και πόρους για την
αποτελεσματική αναδιάρθρωση ενός χρέους . Σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών τους (όπως η Ελλάδα, η
Ιρλανδία και η Κύπρος), οι εποπτικές αρχές επιστράτευσαν ανεξάρτητους ειδικούς
για την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης τέτοιων προβλημάτων από τις
τράπεζες. Τα ευρήματα τους απλά επιβεβαίωσαν το εν λόγω πρόβλημα.
Τέλος, σύμφωνα με τους Aiyar, Bergthaler et al (2017) κάποια άλλα υποστηρικτικά
μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά των
παραπάνω είναι: (1) Η συγκέντρωση και βελτίωση των δημόσιων μητρώων.
Τα πιστωτικά μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν καθυστερημένες πληρωμές σε
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και σε αρχές φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και
τα μητρώα περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για την
ακριβή αξιολόγηση του πλούτου. (2) Η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι
ώστε οι οφειλέτες να είναι σωστά και επαρκώς ενημερωμένοι για το χρέος τους. Τα
νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής δωρεάν συμβούλων.
(3) Οι τιμές των συναλλαγών επί ακινήτων πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο.
(4) Οι φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να επανεξεταστούν και να τροποποιηθούν.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουν τους πιστωτές προς την κατεύθυνση της
παροχής ρευστότητας, της διαγραφής και της πώλησης περιουσιακών στοιχείων καθώς
και της αποδοχής αναδιάρθρωσης χρεών ή συμφωνιών διαγραφής.

2.6 NPLs Επιπτώσεις (γενικές παρατηρήσεις)

Μια υπερβολική συγκέντρωση NPLs σε μια οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε κακή
κατανομή των πόρων. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια των τραπεζών (μέσω δανεισμού) να
βοηθήσουν επιχειρήσεις με προβληματικά δάνεια να συνεχίσουν απρόσκοπτα την
λειτουργία τους, έχει συχνά ως αντίτιμο να μην υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την
χρηματοδότηση άλλων παραγωγικότερων τομέων της οικονομίας. Κατά αυτόν τον
τρόπο τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων λειτουργούν ως ανασταλτικός
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παράγοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και μπορεί να οδηγήσουν σε παρατεταμένες
περιόδους ύφεσης.(Peek J. and Rosengren,2005, Caballero et al., 2008) Μια ύφεση η
οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται ακόμα και από μειώσεις της παραγωγής, των
επενδύσεων, των τιμών του κεφαλαίου, της παραγωγικότητας και του αριθμού των
επιχειρήσεων. (Barseghyan, 2010)
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο οι τράπεζες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με μεγάλες
ποσότητες κεφαλαίων οι οποίες θα αυξήσουν την παροχή πίστωσης και θα τονώσουν
τις επενδύσεις. (Gianetti and Simonov, 2013)
Σε έρευνα της σε 26 χώρες η Nkusu βρήκε ότι μια αύξηση στο επίπεδο των NPLs κατά
2.4 ποσοστιαίες μονάδες έχει ως αποτέλεσμα πτώση του ιδιωτικού δανεισμού και μια
μείωση της τάξης των 0.6 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ΑΕΠ τον πρώτο
χρόνο, ενώ οι αρνητικές επιδράσεις συνεχίζονται για τα επόμενα 4 χρόνια.
Οι Espinoza και Prasad εκτιμώντας ένα σύστημα VAR σχετικά με την επίδραση των
αυξανόμενων NPLs στην οικονομική ανάπτυξη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει μια προσωρινή αλλά σημαντική επίδραση των απωλειών των τραπεζών στην
οικονομική δραστηριότητα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση των Kaminsky and Reinhart μια μεγάλη αύξηση
των NPLs μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο πρόβλεψης
μελλοντικών οικονομικών κρίσεων, ενώ οι Greenidge and Grosvenor (2010) επιχειρούν
μέσα από την χρήση πολυμεταβλητών ARDL μοντέλων να προβλέψουν την δημιουργία
NPLs στο μέλλον. Έτσι, οι τράπεζες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος ενώ
κατά αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιζόταν και το πρόβλημα της αιφνίδιας αύξησης των
‘κόκκινων’ δανείων που μπορεί να οδηγήσει σε πλήγμα στην κερδοφορία των
τραπεζών.(Greenidge and Grosvenor, 2010)

2.7 Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και επιλεκτική δανειοδότηση

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική
δραστηριότητα κάθε τράπεζας. Στην βάση αυτού έχει μελετηθεί εκτενώς η
δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών. Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας
των Lu, Shandre et al. (2005) και Yeung (2009) σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μια τάση
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ευνοϊκότερης χρηματοδότησης κρατικών επιχειρήσεων έναντι των υπολοίπων και
ειδικότερα αυτών που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας. Αυτό θα
μπορούσε να συμβαίνει είτε γιατί το κράτος παρεμβαίνει ώστε να κατευθύνει την ροή
χρημάτων προς τις δικές του επιχειρήσεις είτε γιατί οι τράπεζες λαμβάνουν τις
απαραίτητες εξασφαλίσεις από το κράτος προκειμένου να προβούν σε μια επιχείρηση
διάσωσης προβληματικών εταιρειών.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η δανειοδοτική συμπεριφορά μιας τράπεζας είναι δυνατόν να
μην διέπεται από την αρχή ελαχιστοποίησης του ρίσκου χρεοκοπίας αλλά να
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.
Ένας από τους οποίους θα μπορούσε να είναι και η στήριξη στην εξέταση και χρήση
του VaR σαν εργαλείο εκτίμησης των απωλειών σε ένα δανειοδοτικό χαρτοφυλάκιο και
μάλιστα με καλύτερα αποτελέσματα από ότι η εκτίμηση του κινδύνου χρεοκοπίας.
Κατά αυτόν τον τρόπο ένας χρηματοδοτικός οργανισμός θα μπορούσε να επιλέξει ένα
επιτόκιο κινδύνου που θα ήταν συνεπές με τον μέσο πιστωτικό κίνδυνο που
αντιμετωπίζει. (Jacobson and Roszbach, 1998). Από την άλλη μεριά σημαίνουσας
σημασίας είναι η συνεισφορά των Caporale, Di Colli and Lopez (2013), οι οποίοι
προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν η υπερβολική ρευστότητα σε περιόδους
ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
δανείων σε περιόδους ύφεσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνέπειες μιας
αύξησης των επισφαλών δανείων ως αποτέλεσμα μιας περιόδου όπου υπήρχαν υψηλά
επίπεδα ρευστότητας στην αγορά, είναι σημαντικές και διαρκείς για τα επισφαλή δάνεια
προς επιχειρήσεις, αλλά όχι για τα επισφαλή δάνεια προς τα νοικοκυριά ενώ αντίθετα οι
συνεταιριστικές τράπεζες δεν δείχνουν να επηρεάζονται, καθώς υιοθετούν πιο
αποτελεσματικές στρατηγικές δανειοδότησης.
Ενδιαφέρον, ωστόσο παρουσιάζει και η έρευνα των Zhang Cai et al (2015) οι οποίοι
έχοντας ως σημείο αναφοράς το κινέζικο τραπεζικό σύστημα συνδέουν την αύξηση των
NPLs με την δημιουργία ηθικού κινδύνου (Moral Hazard), υποστηρίζοντας ότι ‘με την
αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυξάνεται ο κίνδυνος δανεισμού,
ενδεχομένως προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανείου και της
αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος’. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Klein
(2013) διαπιστώνει ότι ο δείκτης μετοχών / περιουσιακών στοιχείων συσχετίζεται
αρνητικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση "ηθικού
κινδύνου", με την οποία αντιδρούν οι τράπεζες με σχετικά χαμηλό κεφάλαιο σε κίνητρα
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ηθικού κινδύνου αυξάνοντας την επικινδυνότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου,
με αποτέλεσμα υψηλότερα μελλοντικά NPLs.
Τα ευρήματα ωστόσο και των 2 ερευνών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά των
Umar and Sun (2016) οι οποίοι σε αντίστοιχη έρευνα στο κινέζικο τραπεζικό σύστημα
υποστηρίζουν ότι ‘ η παροχή ρευστότητας από τις κινεζικές τράπεζες δεν εξαρτάται από
τον δείκτη NPLs και συνεπώς δεν παρατηρείται πρόβλημα ηθικού κινδύνου στις
κινέζικες τράπεζες. Στην μη συσχέτιση μεταξύ δείκτη NPL και ποσότητας δανεισμού
φαίνεται να καταλήγει και η έρευνα των Accornero, Alessandri et al (2017)
συμπεραίνοντας ότι παρόλο που εξωγενείς διαταραχές στα NPLs μπορεί να μειώσουν
την παροχή ρευστότητας, εντούτοις η σχέση μεταξύ πίστωσης και NPLs εξαρτάται
σχεδόν αποκλειστικά από παράγοντες που αφορούν την ζήτηση.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
επηρεάζουν την τραπεζική συμπεριφορά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μέσω
τριών αλληλένδετων βασικών καναλιών τα οποία είναι η κερδοφορία, το κεφάλαιο και
ο δανεισμός. Αναλύοντας περαιτέρω την πρόταση αυτή οι Aiyar, Bergthaler et al (2017)
καταλήγουν στο ότι η κερδοφορία πλήττεται καθώς υψηλότερη συγκέντρωση NPLs
σημαίνει και αύξηση προμήθειας για μια τράπεζα γεγονός που μειώνει τα έσοδα της.
Συνεπώς, σε συνδυασμό και με το ότι ένας επιδεινούμενος ισολογισμός αυξάνει τα
έξοδα χρηματοδότησης μιας τράπεζας, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια
χορηγήσεων, μειωμένο όγκο δανεισμού και αυξημένη αποστροφή έναντι του κινδύνου.
Έτσι, τράπεζες με πιο «αδύναμους» ισολογισμούς έχουν την τάση να δανείζουν
μικρότερα ποσά ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι μια μείωση των NPLs μπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση των διαθέσιμων προς δανεισμό πόρων μιας τράπεζας, όπως χαρακτηριστικά
παρατηρούμε στα παρακάτω διαγράμματα.(Πίνακες 2.6 και 2.7)
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Πίνακας 2.6

Euro Area: NPLs and Bank Performance

Πηγή: A Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans, (Bas Bakker-IMF, 2015)

Πίνακας 2.7

Euro Area: NPLs and Bank Performance

Πηγή: A Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans, (Bas Bakker-IMF, 2015)
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Σημείωση: CET1 = δείκτης ιδίων κεφαλαίων πρώτης βαθμίδας. 1: το ετήσιο έσοδο
από τόκους σε μικτά δάνεια, για περισσότερες από 100 τράπεζες της ευρωζώνης, σε
σχέση με το ετήσιο μέσο όρο για τις τράπεζες με την ίδια εθνικότητα κατά την
περίοδο 2009-2013. 2 :το μέσο κόστος χρηματοδότησης για κάθε τράπεζα, το οποίο
προσδιορίζεται ως [έξοδα τόκων / (χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - καταθέσεις
λιανικής)] - απόδοση κρατικών ομολόγων (μέσος όρος 5 ετών). 3: ετήσια αύξηση
δανεισμού σε σχέση με τη μέση αύξηση των χορηγήσεων στην ίδια χώρα,
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για δείγμα άνω των
60 τραπεζών κατά την περίοδο 2010-2013.
2.7.1 Το πρόβλημα του υπερβολικού χρέους (Debt Overhang Problem)
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνδέονται επίσης στενά με προβλήματα υπερβολικού
χρέους3 (Debt Overhang Problems). Σύμφωνα με την Louri (2017), το γεγονός αυτό
‘αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις υψηλής μόχλευσης να ζητούν πιστώσεις για τη
χρηματοδότηση νέων κερδοφόρων έργων και κατά συνέπεια καταστέλλει τη ζήτηση για
εταιρικές επενδύσεις. Επιπλέον, οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις μπορούν να διατηρηθούν
ζωντανές από τις τράπεζες που έχουν ήδη δεσμευθεί, ενώ ταυτόχρονα οι βιώσιμες
επιχειρήσεις υποφέρουν από έλλειψη χρηματοδότησης και αθέμιτο ανταγωνισμό. Έτσι,
η ανάκαμψη καθυστερεί ακόμα παραπάνω’.
Πάνω σε αυτήν την πρόταση οι Aiyar, Bergthaler et al (2017) αναφέρουν ότι η ανάλυση
με τη χρήση δεδομένων σε επίπεδο επιχείρησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
αποφάσεις απασχόλησης και επενδύσεων των επιχειρήσεων εξαιτίας θετικών ή
αρνητικών κρίσεων εξαρτώνται από το επίπεδο χρέους τους. Οι εταιρείες οι οποίες
έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα ανοίγματα στο παρελθόν έχουν ελάχιστα κίνητρα να
επενδύσουν, επειδή τα ενδεχόμενα κέρδη τους θα πρέπει να διατεθούν για την
εξυπηρέτηση του χρέους τους. Έτσι, όταν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
είναι αρκετά υψηλό τότε είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο αυτό να εξομαλυνθεί μέσω
ενός κανονικού οικονομικού κύκλου. Συνεπώς, απαιτούνται συντονισμένες
προσπάθειες για την αντιμετώπιση τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και του
χρέους του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν θα αποτελέσουν
ανασταλτικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης.
3.Debt Overhang Problem: Η παρουσία ενός υπάρχοντος, "κληρονομούμενου" χρέους
αρκετά μεγάλου ώστε οι πιστωτές να μην αναμένουν με σιγουριά ότι θα εξοφληθεί πλήρως. Ένα
πρόβλημα υπερβολικού χρέους μπορεί να αφορά ιδιώτες, επιχειρήσεις ακόμα και κράτη. Στην περίπτωση
των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεάσει την εμπορική τους αξία και τα κίνητρα τους για επενδύσεις.
(Krugman, 1988, Arestis and Sawyer, 2016)
37

2.8 Σύνθεση δανειακού χαρτοφυλακίου
Οι Keeton and Morris (1987) θεωρούν ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας θα
πρέπει να είναι διαφοροποιημένο ούτως ώστε οι τράπεζες να μην είναι ευάλωτες σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, είτε επαγγελματικών είτε προσωπικών για να μην
συνδέεται η τύχη τους με αυτήν των δανειοληπτών(πχ αγροτικά ή ενεργειακά δάνεια).
Οι Louzis et al (2010) σε μια μελέτη που κάλυπτε τις 9 μεγαλύτερες τράπεζες της
Ελλάδας κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2009, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
ανάμεσα στις 3 κυριότερες κατηγορίες δανείων-επιχειρηματικά, καταναλωτικά και
στεγαστικά-τα επιχειρηματικά είναι η πιο ευαίσθητη καθώς επηρεάζονται περισσότερο
από μεταβλητές που επηρεάζουν τα ‘κόκκινα’ δάνεια, όπως το επίπεδο ανεργίας, σε
αντίθεση με τα στεγαστικά που δείχνουν να έχουν την μικρότερη συσχέτιση με
μακροοικονομικούς παράγοντες.
Τέλος τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών φαίνεται να έχουν τα
υψηλότερα ποσοστά εξυπηρέτησης (και συνεπώς αποτελούν την μικρότερη κατηγορία
ανάμεσα στα NPLs) λόγω του ότι έχουν παραχωρηθεί με εξασφάλιση το ίδιο το ακίνητο
και πάντα ελλοχεύει για τον δανειολήπτη ο κίνδυνος απώλειας σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του.(Jimenex and Saurina, 2005)
Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια αλληλεπιδρούν με την πραγματική οικονομία παρουσιάζουμε παρακάτω τις
έρευνες των Klein (2013) και Espinoza & Prasad (2010), οι οποίες εστιάζουν στο θέμα
αυτό και μας εισάγουν στην απειλή που αποτελούν για τις τράπεζες τα NPLs, ένα
ζήτημα που θα αποτελέσει και το αντικείμενο ανάλυσης του επόμενου κεφαλαίου.
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2.9 Η αλληλεπίδραση των NPLs με την οικονομία (μοντέλα παλινδρόμησης)

2.9.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το σημείο μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ανάλυση της
αλληλεπίδρασης των NPLs με την πραγματική οικονομία. Για το σκοπό αυτό θα
χρησιμοποιήσουμε την έρευνα του Klein (2013) η οποία εξετάζει τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική
Ευρώπη (CESEE) κατά την περίοδο 1998-2011 και αυτήν των Espinoza & Prasad
(2010) που επικεντρώθηκε στις τράπεζες των χωρών-μελών του Συμβουλίου
Συνεργασίας Κρατών του Περσικού Κόλπου (ΣΣΚΠΚ ή GCC) την περίοδο 1995-2008 .
2.9.2 Η ανάλυση του Klein (2013)
Ξεκινώντας από την έρευνα του Klein, βλέπουμε ότι εστιάζει πρώτα στην αξιολόγηση
των προσδιοριστικών παραγόντων των NPls στις παραπάνω οικονομίες λαμβάνοντας
υπόψιν τόσο μακροοικονομικούς παράγοντες όσο και τραπεζικούς. Το δεύτερο σκέλος
της ανάλυσης του εξετάζει τις επιπτώσεις ανάδρασης που έχει ο τραπεζικός τομέας
στην πραγματική οικονομία μέσω ενός VAR μοντέλου το οποίο περιλαμβάνει 5
ενδογενείς μεταβλητές (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ,
ποσοστό ανεργίας, μεταβολή του λόγου των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και πληθωρισμό).
2.9.2.1 Οικονομετρική μεθοδολογία και ανάλυση
Προσδιοριστικοί παράγοντες NPLs
Έτσι λοιπόν για το πρώτο σκέλος της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω μοντέλο:

Όπου yi,t δηλώνει το μετασχηματισμό logit του δείκτη NPLs για την τράπεζα i στο έτος
t. Ένας τέτοιος μετασχηματισμός εξασφαλίζει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή εκτείνεται
στο διάστημα [-∞, +∞] και κατανέμεται συμμετρικά. Η εξαρτημένη μεταβλητή
εξηγείται από την υστέρηση της yi,t-1 ,οι μεταβλητές που σχετίζονται με τις τράπεζες
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από την Bi,t-1, οι μεταβλητές ανά χώρα από την Ct και οι ανεξαρτήτου χώρας
μεταβλητές από την Gt ενώ ui,t είναι τα κατάλοιπα. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε
για το πρώτο σκέλος της έρευνας του προέρχονται από στοιχεία του πίνακα των
ισολογισμών τραπεζών από την Bankscope (πλέον Orbis Bank Focus) καθώς και
μακροοικονομικούς δείκτες από τα σύνολα δεδομένων Haver και World Economic
Outlook (WEO). Πρόκειται για ετήσια δεδομένα της περιόδου 1998-2011 που
καλύπτουν τις δέκα μεγαλύτερες τράπεζες (εμπορικές, ταμιευτηρίου, συνεταιριστικές
και ακινήτων) σε κάθε μία από τις 16 χώρες της ανάλυσης. (Πίνακας 2.8)
Πίνακας 2.8

Coverage of Dataset as a Percent of the Banking System Total Assets

2006

2011

2006

2011

Bosnia and Herzegovina

92.2

83.2

Macedonia

96.4

96.0

Bulgaria

81.9

87.9

Poland

82.7

71.9

Hungary

95.1

89.9

Romania

86.7

85.9

Croatia

92.4

90.2

Russia

48.4

64.1

Czech Rep.

89.6

86.8

Serbia

67.4

80.5

Estonia

100.0

99.8

Slovak Rep.

100.0

93.5

Latvia

78.8

88.1

Slovenia

91.1

86.1

64.5

64.7

Lithuania
100.0 99.6 Ukraine
1Figures are expressed as a percent of the available data in each year
Πηγή:Nir Klein (2013)

Η ανάλυση του περιλαμβάνει τέσσερις επεξηγηματικές μεταβλητές σε επίπεδο
τραπεζών (αναλογία μετοχών προς περιουσιακά στοιχεία (Equity-to-Assets), απόδοση
ιδίων κεφαλαίων (RoE),αναλογία δανείων προς στοιχεία ενεργητικού (Loans-to-Assets)
και ρυθμός αύξησης των δανείων (D_Loans)) · τρεις μεταβλητές ανά χώρα
(πληθωρισμός (Inf), μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ
(Ex_rate) και μεταβολή της ανεργίας (D_unemp)) και δύο ‘‘παγκόσμιες’’ μεταβλητές,
αύξηση του ΑΕΠ της ευρωζώνης (D_rgdp_euro) και παγκόσμια αποστροφή στον
κίνδυνο που καταγράφηκε από την τεκμαρτή μεταβλητότητα του δείκτη
χρηματιστηριακής αγοράς Standard & Poor's 500 (VIX).
Για την εκτίμηση του παραπάνω μοντέλου ο Klein προτείνει 3 τρόπους.
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Ο πρώτος είναι ένα μοντέλο σταθερών επιδράσεων που επιτρέπει τον έλεγχο της
ετερογένειας μεταξύ των τραπεζών. Ωστόσο ο τρόπος αυτός αν και απλός μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα μεροληψίας λόγω της πιθανής ενδογένειας που μπορεί να
υπάρξει μεταξύ της lagged μεταβλητής και των σταθερών επιδράσεων που μπορεί να
υπάρχουν στα κατάλοιπα ui,t . Αυτό μπορεί να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις πρώτες
διαφορές στο μοντέλο και απαλείφοντας έτσι τις σταθερές επιδράσεις (μέθοδος GMM2ος τρόπος).
Τέλος, σε περιπτώσεις που το χρονικό διάστημα είναι μικρό και η εκτίμηση έχει
χαμηλή ακρίβεια, ο Klein προτείνει την χρήση της μεθόδου system GMM σύμφωνα με
την οποία οι μεταβλητές με υστέρηση στο επίπεδο τράπεζας μοντελοποιούνται ως
προκαθορισμένες ( με τον ίδιο τρόπο όπως η εξαρτημένη μεταβλητή σε υστέρηση),
ενώ οι μεταβλητές σε επίπεδο χώρας και οι συνολικές μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως
εξωγενείς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν με εμφατικό τρόπο ότι τόσο οι τραπεζικοί
όσο και οι μακροοικονομικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην επίδραση της ποιότητας
των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, αν και η συμβολή των συντελεστών σε
επίπεδο τραπεζών είναι σχετικά χαμηλή.
Πίνακας 2.9

NPLs: Macroeconomic and Bank-Level Determinants 1998-2011

NPLs (-1)

Fixed Effects
0.664*
0.598*

Macroeconomic variables
0.010
0.026
-0.002

D_unemp
Inf (-1)

0.040**

Ex_rate1

0.003

0.006

D_rgdp_euro (-1)

-0.053*
0.028*

-0.034*
0.020*

Vix

0.006

Difference GMM
0.805*
0.798*

0.026*

0.030*
0.012*
-0.038
0.022

0.038**

System GMM
0.933*
0.878*
0.049*

0.039***

0.012***

0.009**

0.005

0.009**

-0.028**
0.014**

-0.030*
0.024*

-0.017***
0.022*

Bank-level variables
-0.040*

-0.061*

-0.044**

-0.008*

-0.000

-0.005**

Loans-to-Assets (-1)

0.017*

0.032*

D_loans(-2)

0.000

0.001

Equity-to-Assets (-1)
RoE (-1)

Country dummies
Number of Obs.

no
764

no
604

R-squared (within)

0.601

0.620

no
587

no
464

0.002***
yes
764

yes
608
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R-squared (between)
Number of banks

0.830

0.693

135

120

Number of instruments

124

105

84

85

135

120

44

70

Hansen test p-value

0.624

0.206

A-B AR(1) test p-value

0.000
0.289

0.000
0.433

A-B AR(2) test p-value

Significance level: *significant at 1 percent; ** significant at 5 percent; ***significant at 10 percent.
1

An increase in exchange rate indicates depreciation.

Πηγή:Nir Klein (2013)

Όπως παρατηρούμε οι έλεγχοι Hansen υποδηλώνουν ότι οι χρησιμοποιούμενες
μεταβλητές δεν συσχετίζονται με τα κατάλοιπα και τα τεστ Arellano-Bond απορρίπτουν
την υπόθεση ότι τα σφάλματα δεν συσχετίζονται με την πρώτη τάξη (AR (1)), αλλά δεν
μπορούν να απορρίψουν αυτή την υπόθεση για τη δεύτερη τάξη (AR(2)).
Επίσης, τα NPLs βρέθηκαν να παρουσιάζουν υψηλή αυτοσυσχέτιση έχοντας
συντελεστές που κυμαίνονταν στο εύρος 0,6-0,93 γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα σοκ
στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ενδέχεται να έχει παρατεταμένη επίδραση στο
τραπεζικό σύστημα.
Όσον αφορά τους τραπεζικούς παράγοντες οι εκτιμήσεις του Klein δείχνουν ότι ο
υψηλότερος δείκτης μετοχών / περιουσιακών στοιχείων οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο
μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιβεβαιώνοντας έτσι την επίδραση "ηθικού κινδύνου"
και η υψηλότερη κερδοφορία (RoE) συμβάλλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ενώ υποδεικνύει ότι οι καλύτερα διοικούμενες τράπεζες έχουν, κατά μέσο όρο,
καλύτερη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων . Η επίδραση του παρελθόντος
υπερβάλλοντος δανεισμού καταγράφεται επίσης από την υστέρηση της αύξησης των
χορηγήσεων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση της ανεργίας
συμβάλλει στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιβεβαιώνοντας έτσι τη
στενή σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών κύκλων και της ανθεκτικότητας του
τραπεζικού τομέα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τόσο ο υψηλότερος πληθωρισμός όσο
και η υποτίμηση του νομίσματος αυξάνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όπως
αναμενόταν, το παγκόσμιο περιβάλλον συμβάλλει επίσης στην εξέλιξη του
προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ των τραπεζών της CESEE: Ο
υψηλότερος δείκτης μεταβλητότητας και ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της
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ευρωζώνης μειώνουν την ικανότητα αποπληρωμής των εταιρειών, ίσως λόγω των
υψηλότερων επιτοκίων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και έτσι μειώνουν και
την ικανότητα επαναδανεισμού από την πλευρά των εταιρειών λόγω και των
χαμηλότερων εσόδων από τις εξαγωγές. Επιπλέον, αυτοί οι δύο παράγοντες μπορούν
επίσης να οδηγήσουν σε χαμηλότερη εξωτερική χρηματοδότηση των τραπεζών και
συνεπώς και σε μείωση της πιστωτικής επέκτασης (επηρεάζοντας τον δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του παρονομαστή).
Για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων και ειδικότερα για την
αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο Klein διαιρεί το δείγμα σε δύο
μικρότερα δείγματα - την περίοδο προ της κρίσης (1998-2007) και την περίοδο μετά
(2008-2011). Τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.10 και 2.11
υποδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός και η μεταβολή της ανεργίας είχαν μεγαλύτερο
αντίκτυπο στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά την περίοδο πριν από
την κρίση. Στην περίοδο μετά την κρίση, η συμβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας
ήταν πολύ πιο σημαντική, ενώ η συμβολή του πληθωρισμού δεν βρέθηκε σημαντική. Οι
τραπεζικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν ρόλο και στις δύο περιόδους, αν και η
σημασία των συντελεστών τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνική
εκτίμησης.
Πίνακας 2.10

Macroeconomic and Bank-Level Determinants, Pre-Crisis Period (1998-2007)

NPLs (-1)

Fixed Effects
0.471*
0.511*

Difference GMM
0.163
0.203

System GMM
0.830*
0.741*

Macroeconomic Variables
0.120*

0.114*

0.093*

0.094**

0.047

0.091***

Ex_rate1

0.015**
0.003

0.025*
0.007

0.034*
0.011**

0.038*
0.012**

0.019**
0.010

0.025*
0.005

VIX

0.024*

0.032*

0.024*

0.027***

-0.006

0.003

D_unemp
Inf (-1)

Equity-to-Assets (-1)

Bank-level variables
-0.014

-0.000

0.009

RoE (-1)

-0.007***

-0.003

-0.003

Loans-to-Assets (-1)

0.019*

0.014*

0.007

Country dummies

no

no

no

no

yes

yes

Number of Obs.
R-squared (within)

347
0.480

344
0.518

240

238

347

344
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R-squared (between)
Number of banks

0.715

0.503

93

92

Number of instruments

72

71

41

44

93

92

28

55

Hansen test p-value

0.380

0.153

A-B AR(1) test p-value

0.015
0.521

0.026
0.515

A-B AR(2) test p-value

Significance level: *significant at 1 percent; ** significant at 5 percent; ***significant at 10 percent.
1

An increase in exchange rate reflects depreciation.

Πηγή:Nir Klein (2013)

Πίνακας 2.11

Macroeconomic and Bank-Level Determinants, Post-Crisis Period (2008-2011)

NPLs (-1)

Fixed Effects
0.312*
0.300*

Difference GMM
0.480*
0.459*

System GMM
0.452*
0.513*

Macroeconomic Variables
D_unemp
Inf (-1)
Ex_rate1

Equity-to-Assets (-1)
RoE (-1)
Loans-to-Assets (-1)
Country dummies
Number of Obs.
R-squared (within)
R-squared (between)
Number of banks
Number of instruments

0.013
-0.007
0.005*

no
337
0.257
0.821
130

0.008
-0.006
0.005

0.028**
0.000
0.008**

Bank-level
variables
-0.037**
-0.004*
0.017*
no
no
336
207
0.325
0.464
130
115
7

Hansen test p-value
A-B AR(1) test p-value
A-B AR(2) test p-value

0.020***
-0.000
0.006**

0.023
-0.004
0.007**

0.037**
0.012
0.010**

-0.048*
-0.001
0.016*
no
206

no
337

-0.005
-0.007*
-0.006
yes
336

115
10

130
22
0.018
0.675
.

130
3
1
0.206
0.034
.

Significance level: *significant at 1 percent; ** significant at 5 percent; ***significant at 10 percent
1 An increase in exchange rate reflects depreciation.
Πηγή:Nir Klein (2013)
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Επίδραση τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία
Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας, ο Klein αναλύει τις επιδράσεις που έχει ο τραπεζικός
τομέας στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τις σχέσεις που
δημιουργούνται μεταξύ των NPLs, την αναλογία πιστώσεων προς ΑΕΠ, την αύξηση
του ΑΕΠ, την ανεργία και τον πληθωρισμό.
Τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ, την ανεργία και τον πληθωρισμό βάσει του ΔΤΚ
(Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) λήφθηκαν από την βάση δεδομένων World Economic
Outlook ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια
λήφθηκε από το ΔΝΤ (FSI) και από τις δημοσιεύσεις του GFSR. Τέλος τα στοιχεία
σχετικά με την πίστωση στον ιδιωτικό τομέα προέρχονται από το International
Financial Statistics.
Για την ανάλυση της επίδρασης του τραπεζικού τομέα στην πραγματική οικονομία ο
Klein χρησιμοποιεί ένα σύστημα VAR το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί εκ
των προτέρων υποθέσεις για τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μεταβλητών στο μοντέλο
αντιμετωπίζοντας όλες τις μεταβλητές στο σύστημα ως ενδογενείς, μέσω μιας panel
προσέγγισης:

Όπου Yi,t είναι μια μήτρα πέντε ενδογενών μεταβλητών. Η μεταβλητή npli,t, είναι η
αναλογία των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια του συνολικού
τραπεζικού συστήματος στη χώρα i και το έτος t. Δcrediti,t είναι η μεταβολή του λόγου
πιστώσεων (προς τον ιδιωτικό τομέα) προς ΑΕΠ, ∆gdpi,t είναι η αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ, unpi,t είναι το ποσοστό ανεργίας και ∆cpii,t είναι ο ρυθμός
πληθωρισμού.
Για να αξιολογήσει το επίπεδο ολοκλήρωσης ο Klein εφάρμοσε τους ελέγχους FisherADF και Fisher-PP, οι οποίοι όπως βλέπουμε και στα αποτελέσματα του πίνακα 2.12
δείχνουν ότι τουλάχιστον σε μία από τις δοκιμές που διενεργήθηκαν, οι ενδογενείς
μεταβλητές είναι στάσιμες I (0) καθώς η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας σε όλα τα
πάνελ μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ή μεγαλύτερο.
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Πίνακας 2.12
Panel Unit Root Tests (Fisher), NPLs determinants
Fisher-ADF

Fisher-PP

npl
∆npl

level

46.62**

70.74*

level

42.61

72.87*

∆gdp

level

62.54*

86.11*

unp

level

65.92*

21.95

∆unp
∆cpi

level
level

113.67*
124.50*

94.03*
106.17*

credit

level

38.47

120.22*

*and ** denote significance at 1 and 5 percent, respectively
Πηγή:Nir Klein (2013)

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Klein είναι τα εξής:
Επίδραση των άλλων μεταβλητών στο επίπεδο των NPLs:
Μία αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε ευρώ στον λόγο πιστώσεων προς ΑΕΠ και

στο πραγματικό ΑΕΠ οδηγεί σε σωρευτική μείωση κατά 0,7 και 0,6 ποσοστιαίες
μονάδες αντίστοιχα (στο επόμενο έτος, Πίνακας 2.13). Επιπλέον, μία αύξηση κατά μία
ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό οδηγεί σε αύξηση κατά 0,4 μονάδες στα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (στο επόμενο έτος). Ενώ σε αυτόν τον έλεγχο ένα σοκ στην
ανεργία δεν διαπιστώθηκε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
σε μια παραλλαγή του, όπου τα NPLs και η ανεργία εισήχθησαν στην πρώτη διαφορά
τους βρέθηκε ότι το επίπεδο της ανεργίας είναι στατιστικά σημαντικό.
Επίδραση των NPLs στις άλλες μεταβλητές:
Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αρνητικό και σημαντικό αντίκτυπο
στα επίπεδα πίστωσης, πληθωρισμού και αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της ανεργίας.
Από την άποψη αυτή, η αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων οδηγεί σε σωρευτική μείωση της τάξεως των 1,7 ποσοστιαίων μονάδων στην
αναλογία πιστώσεων προς ΑΕΠ και σε συνολική αύξηση κατά 0,5% της
ανεργίας (άνω των τριών ετών). Ένα τέτοιο σοκ έχει επίσης ως αποτέλεσμα
συσσωρευμένη μείωση περίπου μιας ποσοστιαίας μονάδας στο πραγματικό ΑΕΠ (πάνω
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από δύο χρόνια), και μια σωρευτική πτώση στον πληθωρισμό κατά 0,6 ποσοστιαίες
μονάδες (σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών).
Ενώ λοιπόν μια μεγάλη μεταβολή σε κάποια από τις μεταβλητές (ανεργία,
πληθωρισμός,GDP) φαίνεται να μην έχει μεγάλη επίδραση στο επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, το αντίθετο φαίνεται να έχει πολύ σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στην πίστωση, τον πληθωρισμό και την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της ανεργίας. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες συναρτήσεων αντίδρασης.
Πίνακας 2.13
Impulse Response Functions*

Errors are 5 percent on each side generated by Monte-Carlo with 300 reps.
*Shocks are of one standard deviation.
Πηγή:Nir Klein (2013)
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Για τον έλεγχο ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων διενεργείται η ίδια διαδικασία
αντικαθιστώντας τα επίπεδα των NPLs και της ανεργίας με τις διαφορές τους [ Dnpli,t ,
Dcrediti,t , Dunpi,t , Dgdpi,t , Dcpii,t ].
Τα αποτελέσματα είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με αυτή της αρχικής εκτίμησης
ωστόσο το μέγεθος της επίδρασης είναι ελαφρώς διαφορετικό.(Πίνακας 2.14)
Πίνακας 2.14

Impulse Response Functions, Alternative Specification*

Response of
D_NPL

D_NPL

3

0

2

-1

1

-2

0

0.5
0

-3

-1
0123456
Years

D_Credit

1

1

4

6
4

0

2

-0.5

0
-2

D_ UNP

2
1.5
1
0

-2
0123456
Years

3

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

1
0
-1

D_CPI

0123456
Years

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1

-0.5

0123456
Years

3

1.5

2

1

1

0123456
Years

0

-1

-0.5
0123456
Years

0123456
Years

0123456
Years

0123456
Years

0123456
Years

1.5
1
0.5
0

0

0123456
Years

-1

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

1

-0.5

-2

1
0.5

0

2

0

-1

1.5

3

0.5

0

Years

1

4

0123456
Years

0123456

2

0123456
Years

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

2

-1
-1.5
0123456
Years

0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3

0.5

0123456
Years

-0.5

0123456
Years

1

-1

0

-1

-2

2

0
0
-0.5

D_RGDP

Shock to

1
0.5

0.5

0

3

0123456
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0123456
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1

1

-3

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

D_CPI

2

0123456
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1
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3
2
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Errors are 5 percent on each side generated by Monte-Carlo with 300 reps.
*Shocks are of one standard deviation.
Πηγή:Nir Klein (2013)
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Τέλος, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε, ότι σε μια περίοδο 5 ετών, τα NPLs
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο επηρεάζοντας τις μεταβλητές της πραγματικής
οικονομίας αφού εξηγούν περίπου το 10% του σφάλματος πρόβλεψης των υπόλοιπων
ενδογενών μεταβλητών. Επίσης, ανάμεσα στις υπόλοιπες μεταβλητές, τις περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την διακύμανση των NPLs λαμβάνουμε από την διαφορά στην
πίστωση (Δcredit) ενώ εξίσου σημαντικές είναι ο πληθωρισμός και η αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ. Η ερμηνευτική ισχύς της D_NPL όσον αφορά την διακύμανση
άλλων μεταβλητών είναι αρκετά υψηλή (10%-20%), αλλά η ερμηνευτική ισχύς άλλων
ενδογενών μεταβλητών σχετικά με τη διακύμανση της D_NPL είναι κατά μέσον όρο
χαμηλότερη.(Πίνακας 2.15)
Πίνακας 2.15
Variance Decomposition1
Horizon

NPL

D_CREDIT

UNP

D_RGDP

D_CPI

5

0.573

0.212

0.009

0.109

0.097

UNP

5
5

0.109
0.088

0.646
0.113

0.025
0.557

0.157
0.071

0.064
0.171

D_RGDP

5

0.127

0.101

0.090

0.457

0.225

D_CPI

5

0.109

0.115

0.024

0.082

0.670

NPL
D_CREDIT

Alternative estimation
D_NPL

D_CREDIT

D_UNP

D_RGDP

D_CPI

D_NPL
D_CREDIT

5
5

0.689
0.129

0.152
0.622

0.015
0.045

0.072
0.140

0.073
0.064

D_UNP

5

0.119

0.075

0.642

0.042

0.122

D_RGDP

5

0.189

0.083

0.163

0.362

0.203

D_CPI

5

0.154

0.103

0.022

0.071

0.649

1

Percent of variation in the row variable explained by column variable.

Πηγή:Nir Klein (2013)

2.9.2.2 Συμπεράσματα
Ως γενικότερο συμπέρασμα λοιπόν της έρευνας του Klein θα μπορούσε να εξαχθεί ένα
γεγονός το οποίο συμπίπτει με την πλειοψηφία της βιβλιογραφίας περί ‘κόκκινων’
δανείων: το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να αποδοθεί τόσο στις
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μακροοικονομικές συνθήκες όσο και στους συγκεκριμένους παράγοντες των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τείνει να αυξάνεται όταν αυξάνεται η ανεργία, υποτιμάται η
συναλλαγματική ισοτιμία και ο πληθωρισμός είναι υψηλός.
Πέραν των επιδράσεων ανά χώρα, παράγοντες, όπως η αύξηση του ΑΕΠ της ζώνης του
ευρώ και η παγκόσμια αποστροφή έναντι του κινδύνου, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην
ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.
Όσον αφορά τους τραπεζικούς παράγοντες, τράπεζες με υψηλότερη κερδοφορία
φαίνεται να έχουν χαμηλότερα επίπεδα NPLs, ενώ η ύπαρξη κινήτρων ηθικού κινδύνου
τείνει να επιδεινώνει το επίπεδο των NPLs. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η ανάληψη
υπερβολικών κινδύνων (μετρούμενη βάσει του δείκτη δανείων προς στοιχεία
ενεργητικού και του ρυθμού αύξησης των δανείων της τράπεζας) συνέβαλε στην
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις επόμενες περιόδους. Αυτά τα
αποτελέσματα σε επίπεδο τραπεζών ήταν σημαντικά τόσο κατά την περίοδο πριν από
την κρίση όσο και μετά την κρίση ωστόσο μέσα από την έρευνα του Klein φαίνεται ότι
οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι σχετικά πιο σημαντικές από τους τραπεζικούς
παράγοντες για την εξήγηση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, οι
εκτιμήσεις του έδειξαν ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην πίστωση (ως ποσοστό του ΑΕΠ), στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ,
στην ανεργία και στον πληθωρισμό κατά τις επόμενες περιόδους, ενισχύοντας έτσι
σύμφωνα με τον Klein την άποψη ότι ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ευρήματα παρόμοια με αυτά της
έρευνας του Klein περί ύπαρξης κινήτρων ηθικού κινδύνου παρουσιάζονται σε ένα
ευρύ φάσμα της βιβλιογραφίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την έρευνα των Berger and
DeYoung (1997) οι οποίοι χρησιμοποιώντας τεχνικές Granger εξέτασαν την επίδραση
τεσσάρων διαφορετικών υποθέσεων διοίκησης(‘κακοτυχία΄,΄αναποτελεσματική
διοίκηση’, ΄τσιγκουνιά’, ‘ηθικός κίνδυνος’) στην ποιότητα των δανείων, την
αποτελεσματικότητα κόστους και το κεφάλαιο της τράπεζας χρησιμοποιώντας ένα
δείγμα εμπορικών τραπεζών των ΗΠΑ για την περίοδο 1985-1994. Κοινή συνισταμένη
και των δύο ερευνών ήταν ότι προβλήματα ηθικού κινδύνου και αναποτελεσματικής
διοίκησης ευθύνονταν σε μεγάλο βαθμό για την ύπαρξη υψηλού ποσοστού μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Πάνω στο ίδιο μοτίβο, επεκτείνοντας την έρευνα των
Berger and DeYoung, οι Podpiera and Weill (2008) εξέτασαν την ύπαρξη αιτιώδους
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συνάφειας μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αποδοτικότητας κόστους
στον τραπεζικό τομέα της Τσεχίας την περίοδο 1994-2005. Χρησιμοποιώντας την
γενικευμένη μέθοδο ροπών (GMM) κατέληξαν σε ενδείξεις οι οποίες ενισχύουν μόνο
μία από τις τέσσερις προαναφερθείσες υποθέσεις, αυτή της αναποτελεσματικής
διοίκησης, κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς,
‘οποιαδήποτε επιδείνωση της αποτελεσματικότητας του κόστους προηγείται των
αυξήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων’ απεναντίας με την υπόθεση της
κακοτυχίας που αποτελεί την ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Οι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
αποτελεσματικότερη διοίκηση προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και οι Louzis
et al. (2010) για την περίπτωση των ελληνικών τραπεζών.

2.9.3 Η ανάλυση των Espinoza και Prasad
2.9.3.1 Εισαγωγή
Η έρευνα των Espinoza και Prasad επικεντρώθηκε στις τράπεζες των χωρών-μελών του
Συμβουλίου Συνεργασίας Κρατών του Περσικού Κόλπου (ΣΣΚΠΚ ή GCC) την περίοδο
1995-2008. Αφορμή για αυτήν στάθηκε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του
2008 η οποία ανέδειξε τα τρωτά σημεία των τραπεζών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
στα χρόνια πριν την κρίση στις χώρες αυτές οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές στον
πιστωτικό τομέα με χαμηλό επίπεδο NPLs και αυξημένη παροχή πίστωσης από την
πλευρά των τραπεζών. Ωστόσο με την απαρχή της κρίσης τα δεδομένα άλλαξαν με
αποτέλεσμα να αυξηθούν τα δάνεια σε δυσπραγία και να μειωθεί σημαντικά η
ρευστότητα στην αγορά.
Οι Espinoza και Prasad εμβαθύνουν στο πρόβλημα αυτό εξετάζοντας την σχέση των
μακροοικονομικών μεταβλητών με τον πιστωτικό κίνδυνο (NPLs) που αντιμετωπίζουν
οι τράπεζες των χωρών του ΣΣΚΠΚ και έπειτα τις επιπτώσεις του κινδύνου αυτού στην
οικονομία.
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2.9.3.2 Οικονομετρική Μεθοδολογία και Ανάλυση
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε την μεθοδολογία και το μοντέλο που
χρησιμοποίησαν οι Espinoza και Prasad για την ανάλυση τους, μια μεθοδολογία την
οποία θα ακολουθήσουμε ώστε να εμβαθύνουμε στο θέμα της αλληλεπίδρασης των
NPLs με την οικονομία, που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης αυτής της ενότητας.
Πιο συγκεκριμένα, πρώτα εκτίμησαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες των NPLs στις
τράπεζες του ΣΣΚΠΚ (Κατάρ, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, ΗΑΕ)
χρησιμοποιώντας δεδομένα panel από τους ισολογισμούς τους που έλαβαν μέσω του
Bankscope (πλέον Orbis Bank Focus) ενώ στην συνέχεια χρησιμοποιώντας προσέγγιση
VAR εξέτασαν το αποτέλεσμα της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην
πιστωτική επέκταση και στην ανάπτυξη, ένα αποτέλεσμα ανάδρασης που δεν θα
μπορούσε να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων σε επίπεδο τραπεζών και
για αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν αποκλειστικά μακροοικονομικά δεδομένα.
Όπως και στο υπόδειγμα του Klein που εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα αλλά
και στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τους προσδιοριστικούς
παράγοντες των NPLs, για το μοντέλο τους χρησιμοποίησαν ως εξαρτημένη μεταβλητή
τον λογάριθμο της αναλογίας NPLs (log(NPLs/(1-NPLs)) όπου NPLs είναι η αναλογία
NPLs,καθώς αυτός ο μετασχηματισμός εξασφαλίζει ότι η εξαρτώμενη μεταβλητή
εκτείνεται σε όλο το διάστημα [ -∞,+ ∞] (σε αντίθεση με μεταξύ 0 και 1) και
κατανέμεται συμμετρικά ( Πίνακας 2.16)
Πίνακας 2.16

Logit Transformation of the NPL ratio
log(NPL/(1-NPL))

Logit transformation
.3

5

Density

.2

3
1

0.00
0.06
0.13
0.19
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0.31
0.38
0.44
0.50
0.56
0.63
0.69
0.75
0.81
0.88
0.94

.1

-1

0

-3
-8

-6

-4
-2
log(NPL/(1-NPL))

0

2

‐5

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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2.9.3.2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες πιστωτικού κινδύνου
Οι μακροοικονομικές ερμηνευτικές μεταβλητές περιλαμβάνουν την αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου, τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών
αγορών, τα επιτόκια, την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, τον δείκτη VIX και μια
dummy μεταβλητή 1997-1998 για την ασιατική κρίση. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε
το πραγματικό ΑΕΠ εξαιρουμένου του πετρελαίου έγκειται στο ότι στις χώρες του
ΣΣΚΠΚ, οι μεγάλες πετρελαϊκές και πετροχημικές εταιρείες (τα έσοδα των οποίων
εξαρτώνται άμεσα από το πετρέλαιο) ανήκουν στην κυβέρνηση και δεν χρεοκοπούν
εξαιτίας απλήρωτων οφειλών σε δάνεια. Στο βαθμό που τα έσοδα από το πετρέλαιο θα
μεταφερθούν στην οικονομία, μέσω δημόσιων δαπανών, εσόδων από νοικοκυριά κτλ.
οι Espinoza & Prasad θεωρούν ότι το αποτέλεσμα θα καλυφθεί καλά από την αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου. Από οικονομετρική άποψη, οι τιμές του
πετρελαίου είναι σταθερές σε όλες τις χώρες του ΣΣΚ και συνεπώς προσφέρουν
λιγότερες πληροφορίες για την κατάσταση της εκάστοτε οικονομίας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες μεταβλητές παραλείφθηκαν
σκόπιμα από το υπόδειγμα.
Ειδικότερα, η ανεργία δεν χρησιμοποιήθηκε, αφού στο ΣΣΚΠΚ υπάρχει σημαντικό
ποσοστό ξένου εργατικού δυναμικού, κάτι που σημαίνει ότι η ανεργία είναι πολύ
σταθερή και πολύ χαμηλή (η Σαουδική Αραβία είναι μια εξαίρεση, καθώς το εγχώριο
εργατικό δυναμικό της είναι μεγαλύτερο). Οι τιμές των κατοικιών δεν
χρησιμοποιήθηκαν επίσης εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων για αυτές στο ΣΣΚΠΚ.
Τέλος, επειδή τα συνδεδεμένα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών των χωρών του
ΣΣΚΠΚ δεν δημιουργούν κίνδυνο συναλλαγματικών κινδύνων για τα ανοίγματα σε
ξένο νόμισμα των τραπεζών, οι Espinoza και Prasad έκριναν σκόπιμο να παραλείψουν
τη συναλλαγματική ισοτιμία σε ένα μοντέλο μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι μακροοικονομικές μεταβλητές θεωρήθηκαν αυστηρά εξωγενείς ενώ οι μεταβλητές
με καθυστέρηση που αφορούν τις τράπεζες διαμορφώθηκαν ως προκαθορισμένες. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.17)
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Πίνακας 2.17

Macroeconomic and Firm-Specific Determinants of NPLs

Model specification

(1)

(2)

(3)

(4)
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collapsed

(5)
System
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ln(NPL/(1-NPL))-1

0.898*** 0.676***
[37.31]
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loans growth-2

non-oil GDP growth

interest rate-1

VIX

[15.27]

-0.0543** -0.364***

0.714***

0.881***
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[12.04]

[11.50]

[12.08]

-0.359***

-0.102
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[-2.468]

[-4.439]

[-3.107]

[-1.193]

[-1.221]

0.0483*

0.0868*

0.154**

0.114**

0.106**

[1.803]

[1.931]

[2.524]

[2.576]

[2.141]

0.104**

0.0946*

0.0993*

0.137

0.145

[2.364]

[1.709]

[1.913]

[1.499]

[1.490]

-1.948***

-0.974

-1.893**

-2.156*

-2.090*

[-2.597]

[-0.812]

[-2.337]

[-1.887]

[-1.711]

0.0241*

0.0535**

0.0044

-0.0053

0.0001

[1.778]

[2.197]

[0.376]

[-0.163]

[0.00291]

0.0119***

0.0140***

0.0132***

[4.228]

[2.982]

[3.040]

0.0131*** 0.0115***
[3.162]

[2.825]

-0.599**

0.488

-0.342

-0.402

[-2.275]

[0.997]

[-0.527]

[-0.592]

Observations

426

426

347

426

426

R-squared

0.84

0.69
67

79

79

No. of instruments

34

38

38

Hansen test p-value

0.27

0.48

0.52

A-B AR(1) test p-value

0.00

0.00

0.00

A-B AR(2) test p-value

0.17

0.18

0.19

Constant

Number of banks

79

t-statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Πηγή: Espinoza and Prasad (2010)
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Ο αριθμός των βοηθητικών μεταβλητών δεν ξεπέρασε τις 40 σε καμία μορφή της
GMM. Ο έλεγχος Arellano-Bond AR (1) για την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
απορρίπτει την υπόθεση της μη αυτοσυσχέτισης μεταξύ των σφαλμάτων κάτι το οποίο
ανέμεναν αφού η λήψη διαφορών δημιουργεί αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης.
Το p-value του Arellano-Bond AR (2) είναι μεγαλύτερο του 5%. Αυτό είναι απαραίτητο
για να μην απορριφθεί η υπόθεση ότι τα σφάλματα στην level εξίσωση δεν είναι
συσχετισμένα, μια υπόθεση που εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες ορθογωνίου και οι
υποθέσεις Arellano-Bond είναι σωστές.
Ο έλεγχος Hansen για τον εντοπισμό περιορισμών υποδηλώνει επίσης ότι τα εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κατάλληλα.
Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά του Klein.
Ειδικότερα το ακαθάριστο ΑΕΠ και τα επιτόκια αποτέλεσαν τους σημαντικότερους
προσδιοριστικούς παράγοντες όσον αφορά τις μακροοικονομικές μεταβλητές ενώ το
μέγεθος του κεφαλαίου, η αύξηση της πιστωτικής ικανότητας και η αποδοτικότητα
(έξοδα / περιουσιακά στοιχεία) βρέθηκαν να είναι οι σχετικές με την τράπεζα
σημαντικές μεταβλητές.
Σχετικά με τις επιχειρήσεις η αναλογία NPLs παρουσιάζει ισχυρή αυτοσυσχέτιση, η
οποία εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 0,6 και 0,9 (η εκτίμηση OLS παρουσιάζει μεροληψία
(bias) προς τα πάνω). Ως αποτέλεσμα, ενώ οι Espinoza & Prasad αναμένουν να
επιδεινωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σχετικά αργά όταν επηρεάζονται από ένα
σοκ, εντούτοις πιστεύουν πως θα ήταν λογικό να περιμένει κανείς μακροχρόνιες
αυξήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επίσης, δεδομένου ότι ο συντελεστής AR του λογαριθμικού μετασχηματισμού των
NPLs είναι υψηλός (μεταξύ 0,6 και 0,9), οι κραδασμοί αυτοί συσσωρεύονται σε μεγάλο
βαθμό και εφόσον το μοντέλο είναι μη γραμμικό, επιφέρουν μεγαλύτερες επιπτώσεις
για τις τράπεζες με χαμηλότερης ποιότητας δάνεια (Πίνακας 2.17)
Τέλος, η επίδραση των διατηρούμενων μακροοικονομικών διαταραχών για τις τράπεζες
για διαφορετικά επίπεδα NPL, φαίνεται στον πίνακα 2.18 ενώ η ανάπτυξη του
παγκόσμιου εμπορίου και η επίδραση της ασιατικής κρίσης δεν βρέθηκαν σημαντικές.
Παρόλα αυτά ο δείκτης VIX ήταν εξαιρετικά σημαντικός σε όλους τους ελέγχους
γεγονός που υποδεικνύει ότι οι εξωτερικοί όροι χρηματοδότησης, επιπλέον των
επιτοκίων, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον παγκόσμιο εμπορικό κύκλο
στην διαμόρφωση του πιστωτικού κινδύνου στο ΣΣΚΠΚ.
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Πίνακας 2.18
Επίδραση μακροοικονομικών διαταραχών στις τράπεζες για διάφορα επίπεδα
NPLs

Note: Effect of a 3 percentage point fall in non-oil real GDP and a 300 basis points increase in interest
rates
Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)

2.9.3.2.2 Επίδραση του τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία
Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας τους οι Espinoza και Prasad εξετάζουν το αποτέλεσμα
που θα έχει μια αύξηση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πιστώσεις
και στην ανάπτυξη της οικονομίας χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο VAR των οικονομιών
του ΣΣΚΠΚ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν αποκλειστικά μακροοικονομικά
δεδομένα καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αυτό το αποτέλεσμα ανάδρασης
(feedback effect) μέσα από τις βάσεις δεδομένων των τραπεζών.
2.9.3.2.3 Η ερμηνεία του μοντέλου VAR
Έχοντας σκοπό να ερμηνεύσουν την επίδραση του τραπεζικού τομέα στην οικονομία οι
Espinoza και Prasad προσθέτουν στο μοντέλο VAR τους εκτός από την αναλογία NPLs
και δεδομένα panel τα οποία περιλαμβάνουν την πιστωτική επέκταση (αργότερα
συμπεριλήφθηκε και η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου) και το
τριμηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο.
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Ο έλεγχος στασιμότητας έγινε με το Levin-Lin-Chu (2002) τεστ το οποίο για να το
εφαρμόσουν περιόρισαν την δειγματική περίοδο καθώς τα δεδομένα προέρχονταν από
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παρόλα αυτά η ανάλυση τους βασίστηκε στο σύνολο
των δεδομένων.
Στην συνέχεια διεξάγοντας τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας ( Πίνακας 2.19) διαπίστωσαν
ότι παρόλο που η αναλογία NPLs βρέθηκε στάσιμη κατά την περίοδο 1999-2008, το
τεστ Levin-Lin-Chu δεν μπόρεσε να απορρίψει την παρουσία μοναδιαίας ρίζας στο
μεγαλύτερο δείγμα. Το ίδιο αποτέλεσμα ίσχυε και για την αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου αλλά και για τον πληθωρισμό. Η πιστωτική επέκταση
διαπιστώθηκε ότι είναι Ι (1) και τα επιτόκια στάσιμα.

Πίνακας 2.19

Panel Unit Root Tests (Levin-Lin-Chu)

H0: Panels contain unit roots

level

NPLs/Total Loans 1999-2008

12.7

NPLs/Total Loans 2000-2008

-0.6

Non-oil real GDP growth 1998-2008

-3.3

Non-oil real GDP growth 1999-2008
Credit growth 1998-2008
Credit growth 1999-2008

difference

***
-4.6

***

-0.7

-1.4

*

1.9

-3.2

***

-3.0

***

***

1.5

Interest rate 1998-2008

-6.2

***

Interest rate 1999-2008

15.3

***

Inflation 1998-2008
6.0
1.6
Inflation 1999-2008
-5.7 ***
-2.1
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

**

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)

Αυτό οδήγησε τους Espinoza και Prasad στην εκτίμηση δύο μοντέλων VAR, ένα στο
οποίο η αναλογία NPL συμπεριλήφθηκε σε level επίπεδο, και ένα στο οποίο
συμπεριλήφθηκε στις πρώτες διαφορές με χρονική υστέρηση δύο περιόδων καθώς ο
χρονικός ορίζοντας ήταν μόνο εννέα έτη.
Για την διαδικασία ταυτοποίησης χρησιμοποίησαν την ανάλυση Choleski ταξινομώντας
το επιτόκιο πρώτο ακολουθούμενο από την πιστωτική επέκταση και τελευταία την
αναλογία NPLs. Ο λόγος που ακολούθησαν αυτή την σειρά βασίζεται στο σταθερό
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καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών (τα επιτόκια ακολουθούν τα επιτόκια σε
δολάρια και επηρεάζονται κυρίως από τις εγχώριες συνθήκες) και την υπόθεση ότι η
ανάπτυξη επηρεάζει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συγκεκριμένα, η ανάλυση Choleski
υποθέτει ότι η αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα
την πιστωτική ή την μη πετρελαϊκή ανάπτυξη.

2.9.3.2.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων
To πρώτο μοντέλο (Πίνακας 2.20) των Espinoza και Prasad χρησιμοποιεί την
αναλογία NPLs σε επίπεδο level καθώς και το επιτόκιο και τη μεταβολή της πιστωτικής
επέκτασης.
Όπως παρατηρούμε η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (αν και η επίδραση δεν είναι σημαντική) ενώ η μεγαλύτερη
πίστωση μειώνει τον λόγο μη εξυπηρετούμενων δανείων (σειρά 3, στήλες 1 και 2). Η
επίδραση των υψηλότερων NPLs στο τραπεζικό σύστημα φαίνεται στην τελευταία
στήλη της δεύτερης σειράς: η αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση στο δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων (αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες) μειώνει την
πιστωτική επέκταση κατά 1,5 και 2,2 ποσοστιαίες μονάδες μετά από δύο και τρία έτη
αντίστοιχα και το αποτέλεσμα είναι σημαντικό κατά την τρίτη περίοδο.
Στον πίνακα 2.21 παρατηρούμε ένα παρόμοιο Var μοντέλο στο οποίο οι Espinoza και
Prasad έχουν αντικαταστήσει την πιστωτική επέκταση με την αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό καθώς και εδώ τα υψηλότερα
επιτόκια αυξάνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε αντίθεση με την υψηλότερη μη
πετρελαϊκή ανάπτυξη η οποία επιφέρει μειώσεις στο επίπεδο τους, ενώ παρατηρούμε
πως και οι δύο μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές.
Επιπλέον, μια αύξηση κατά 2 ποσοστιαίων μονάδων στον λόγο μη εξυπηρετούμενων
δανείων βρέθηκε να μειώνει την ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου κατά 0,8
ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο μετά το σοκ και το αποτέλεσμα ανάδρασης ήταν και
πάλι σημαντικό (συμπεριλαμβανομένου του 95% διάστημα εμπιστοσύνης). Το μοντέλο
στο οποίο η αναλογία NPL και ο ρυθμός ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες
διαφορές δείχνει και πάλι ότι η επίδραση ανατροφοδότησης είναι σημαντική, αν και οι
επιδράσεις που έχουν οι κρίσεις των επιτοκίων και του ΑΕΠ στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια εξαφανίζονται (Πίνακας 2.22).
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Συμπερασματικά, βλέποντας και τα τρία μοντέλα μαζί, οι Espinoza και Prasad
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα ισχυρό, αν και βραχύβιο αποτέλεσμα
ανάδρασης από την χρεοκοπία στο πραγματικό ΑΕΠ, με ημιελαστικότητα περίπου 0,4.
Εντούτοις, δεν συμβαίνουν συχνά μεγάλες διαταραχές λόγω χρεοκοπίας. Η
προβλεπόμενη ανάλυση της διακύμανσης του λάθους πρόβλεψης δείχνει ότι μόνο το 5
έως 7 τοις εκατό της διακύμανσης της αύξησης του ΑΕΠ εκτός πετρελαίου μπορεί να
εξηγηθεί από τις διαταραχές των NPLs (Πίνακας 2.23).

Πίνακας 2.20

Feedback Effect with Credit, 3 Variable Level Model

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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Πίνακας 2.21

Effect with GDP, 3 Variable Level Model

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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Πίνακας 2.22

Feedback Effect , 3 Variable Difference Model

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)

Πίνακας 2.23

Variance Decomposition, Non-oil Real GDP

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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Για να ελέγξουν την ανθεκτικότητα του μοντέλου τους οι Espinoza και Prasad
συμπεριέλαβαν τον δείκτη τιμών καταναλωτή θέλοντας να διαπιστώσουν κατά πόσο οι
διάφορες διαταραχές είναι σωστά αναγνωρισμένες - ειδικότερα, εάν οι νομισματικές
διαταραχές συνδέονται με τη μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή και κατά πόσο οι
σοβαρές διαταραχές του ΑΕΠ που μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνουν
επίσης τον πληθωρισμό. Η προσθήκη μιας τέταρτης μεταβλητής σε ένα μοντέλο VAR
που περιείχε ήδη 50 μεταβλητές είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικότητας για
πολλές μεταβλητές (Πίνακας 2.24) ωστόσο το αποτέλεσμα ανάδρασης από τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια στην ανάπτυξη παρέμεινε σημαντικό. Επιπλέον, ο
πληθωρισμός κινήθηκε στην αναμενόμενη κατεύθυνση μετά τις διάφορες κρίσεις
(τελευταία σειρά Πίνακα 2.24): ο πληθωρισμός μειώνεται μετά από μια αυστηρότερη
νομισματική πολιτική, αλλά αυξάνεται όταν η δραστηριότητα είναι πάνω από την τάση
- και οι δύο επιπτώσεις είναι σημαντικές.
Πίνακας 2.24

Feedback Effect,4 Variable Model

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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2.9.3.2.5 Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε και που μας ενδιαφέρει
μέσα από την μελέτη των Espinoza και Prasad (2010) -πέρα από τις ισχυρές ενδείξεις
που βρέθηκαν περί σημαντικής αντίστροφης σχέσης μεταξύ του πραγματικού (μη
πετρελαϊκού) ΑΕΠ και των μη εξυπηρετούμενων δανείων-είναι πως υπάρχει μια επίσης
αντίστροφη σχέση μεταξύ μη-εξυπηρετούμενων δανείων και πιστωτικής επέκτασης.
Συγκεκριμένα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υψηλότερα επιτόκια οδηγούν σε αύξηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ η αύξηση της πίστωσης οδηγεί στην μείωση της
αναλογίας των NPLs. Αντίστοιχα, υπάρχει ένα ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα ανάδρασης
του αυξανόμενου επιπέδου των NPLs στην πιστωτική επέκταση και συνεπώς στην
πραγματική οικονομία, το οποίο καθότι μη γραμμικό θεωρούν ότι μπορεί να αυξηθεί
στο μέλλον εάν αυξηθούν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πάνω από ένα όριο. Με
αυτό το όριο όμως θα ασχοληθούμε περισσότερο στο επόμενο κεφάλαιο μέσω της
έρευνας των Hou & Dickinson.

2.10 Συγκρίσεις
Σε μια προσπάθεια να εξάγουμε ένα γενικό συμπέρασμα από τις έρευνες των Klein
(2013) και Espinoza & Prasad (2010), θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις δύο αυτές
έρευνες μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν αρχικά θα εστιάσουμε στις βασικές προς ερμηνεία
μεταβλητές των υποδειγμάτων, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε κάθε έρευνα,
τις ιδιομορφίες που μπορεί να παρουσιάστηκαν καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία
κατέληξαν οι συγγραφείς και την ερμηνεία που έδωσαν σε αυτά.

2.10.1 Βασικές Μεταβλητές και Ερμηνεία των Υποδειγμάτων
Με μια γρήγορη ματιά στις έρευνες των Espinoza & Prasad (2010) και Klein (2013)
μπορεί να διακρίνει κανείς ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων ωστόσο αν και οι δύο έρευνες εξετάζουν το πως τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια επηρεάζουν και επηρεάζονται από παράγοντες της
οικονομίας, είναι ενδιαφέρον να δούμε το πως το πράττουν αυτό.
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Από την μια μεριά λοιπόν οι Espinoza & Prasad εστιάζοντας στην σχέση των
μακροοικονομικών μεταβλητών με τον πιστωτικό κίνδυνο (NPLs ) εκτίμησαν τους
προσδιοριστικούς παράγοντες των NPLs στις τράπεζες του ΣΣΚΠΚ χρησιμοποιώντας
δεδομένα panel από τους ισολογισμούς τους που έλαβαν μέσω του Bankscope (πλέον
Orbis Bank Focus) την περίοδο 1995-2008. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας
προσέγγιση VAR εξέτασαν το αποτέλεσμα της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην πιστωτική επέκταση και στην ανάπτυξη, ένα αποτέλεσμα ανάδρασης που
δεν θα μπορούσε να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων σε επίπεδο
τραπεζών και για αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν αποκλειστικά μακροοικονομικά
δεδομένα.
Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποίησαν, όπως και ο Klein, τον λογάριθμο της
αναλογίας NPLs (log(NPLs/(1-NPLs).
Οι μακροοικονομικές μεταβλητές τους θεωρήθηκαν αυστηρά εξωγενείς ενώ οι
μεταβλητές με καθυστέρηση που αφορούν τις τράπεζες διαμορφώθηκαν ως
προκαθορισμένες.
Οι Espinoza & Prasad επέλεξαν να μην χρησιμοποιήσουν την μεταβλητή της ανεργίας
στο υπόδειγμα τους λόγω των χαμηλών τιμών της, μια μεταβλητή που ωστόσο
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο υπόδειγμα του Klein καθώς πιθανή αύξηση της
οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του επιπέδου των NPLs, γεγονός που επιβεβαιώνει
σύμφωνα με τον Klein την ισχυρή σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών κύκλων και της
ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα.
Άλλη μια ιδιαιτερότητα του υποδείγματος των Espinoza & Prasad είναι η
χρησιμοποίηση μιας dummy μεταβλητής για την Ασιατική Κρίση καθώς και της
μεταβλητής του ΑΕΠ εξαιρουμένου του πετρελαίου αφού θεώρησαν ότι στο βαθμό που
τα έσοδα από το πετρέλαιο θα μεταφερθούν στην οικονομία, μέσω δημόσιων δαπανών,
εσόδων από νοικοκυριά κτλ. το αποτέλεσμα θα καλυφθεί καλά από την αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ εκτός του πετρελαίου.
O Klein από την μεριά του μελετάει ένα δείγμα 16 χωρών την περίοδο 1998-2011
μετρώντας την αποδοτικότητα κόστους βάσει της απόδοσης κεφαλαίου (RoE) ενώ για
τον ίδιο σκοπό οι Espinoza & Prasad χρησιμοποιούν τον λόγο έξοδα/περιουσιακά
στοιχεία.
Παρόλα αυτά και οι δύο μελέτες ακολουθούν παρόμοια μεθοδολογία. Πιο
συγκεκριμένα και οι δύο έρευνες εξετάζουν αρχικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες
των μη εξυπηρετούμενων δανείων εστιάζοντας στην συνέχεια στην σχέση του
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τραπεζικού τομέα με την πραγματική οικονομία, αλληλοσυμπληρώνοντας θα μπορούσε
να πει κανείς η μία την άλλη.

2.10.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες των NPLs
Ξεκινώντας με το πρώτο σκέλος και των δύο ερευνών παρατηρούμε ότι υπάρχει μια
σύγκλιση στις απόψεις των συγγραφέων σχετικά με το τι επηρεάζει το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Για λόγους ευκολίας σύγκρισης παρακάτω παραθέτουμε συγκεντρωτικά τα
αποτελέσματα των δύο ερευνών:

Πίνακας 2.25

Macroeconomic and Firm-Specific Determinants of NPLs

Model specification

ln(NPL/(1-NPL))-1

ln(equity)-1

(expenses/avg. assets)-1

loans growth-2

non-oil GDP growth

interest rate-1

VIX

Constant

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

OLS

FE

Arellano-

System

System GMM

Bond 2-step

GMM

fwd. orth.

collapsed

collapsed

collapsed

0.898***

0.676***

0.714***

0.881***

0.865***

[37.31]

[15.27]

[12.04]

[11.50]

[12.08]

-0.0543**

-0.364***

-0.359***

-0.102

-0.102

[-2.468]

[-4.439]

[-3.107]

[-1.193]

[-1.221]

0.0483*

0.0868*

0.154**

0.114**

0.106**

[1.803]

[1.931]

[2.524]

[2.576]

[2.141]

0.104**

0.0946*

0.0993*

0.137

0.145

[2.364]

[1.709]

[1.913]

[1.499]

[1.490]

-1.948***

-0.974

-1.893**

-2.156*

-2.090*

[-2.597]

[-0.812]

[-2.337]

[-1.887]

[-1.711]

0.0241*

0.0535**

0.0044

-0.0053

0.0001

[1.778]

[2.197]

[0.376]

[-0.163]

[0.00291]

0.0119***

0.0140***

0.0132***

[4.228]

[2.982]

[3.040]

0.0131*** 0.0115***
[3.162]

[2.825]

-0.599**

0.488

-0.342

-0.402

[-2.275]

[0.997]

[-0.527]

[-0.592]
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Observations

426

426

347

426

426

R-squared

0.84

0.69
67

79

79

34

38

38

Hansen test p-value

0.27

0.48

0.52

A-B AR(1) test p-value

0.00

0.00

0.00

A-B AR(2) test p-value

0.17

0.18

0.19

Number of banks

79

No. of instruments

t-statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)

Πίνακας 2.26

NPLs: Macroeconomic and Bank-Level Determinants 1998-2011
NPLs (-1)

Fixed Effects
0.664*
0.598*

Difference GMM
0.805*
0.798*

System GMM
0.933*
0.878*

Macroeconomic variables
D_unemp

0.040**

0.010

0.026

-0.002

0.049*

Inf (-1)

0.006

0.026*

0.030*

0.038**

0.012***

Ex_rate1
D_rgdp_euro (-1)
Vix

0.039***

0.003

0.006

0.012*

0.009**

0.005

0.009**

-0.053*

-0.034*

-0.038

-0.028**

-0.030*

-0.017***

0.028*

0.020*

0.022

0.014**

0.024*

0.022*

Bank-level variables
Equity-to-Assets (-1)

-0.040*

-0.061*

-0.044**

RoE (-1)

-0.008*

-0.000

-0.005**

Loans-to-Assets (-1)

0.017*

0.032*

D_loans(-2)

0.000

0.001

Country dummies

no

0.002***

no

no

no

yes

yes

587

464

764

608

124

105

135

120

84

85

Number of Obs.

764

604

R-squared (within)

0.601

0.620

R-squared (between)

0.830

0.693

Number of banks

135

120

Number of instruments

44

70

Hansen test p-value

0.624

0.206

A-B AR(1) test p-value

0.000

0.000

A-B AR(2) test p-value

0.289

0.433

Significance level: *significant at 1 percent; ** significant at 5 percent; ***significant at 10 percent.
1

An increase in exchange rate indicates depreciation.

Πηγή:Nir Klein (2013)
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Για την εκτίμηση του υποδείγματος τους οι Espinoza & Prasad χρησιμοποίησαν
τεχνικές OLS, fixed effects, difference GMM και system GMM όπως και o Klein με την
εξαίρεση όμως της OLS.
Όσον αφορά λοιπόν τους τραπεζικούς παράγοντες, το μέγεθος του κεφαλαίου, η
πιστωτική επέκταση και η αποδοτικότητα (έξοδα / περιουσιακά στοιχεία) βρέθηκαν να
είναι οι σημαντικές τραπεζικές μεταβλητές στο έργο των Espinoza & Prasad ενώ στο
αντίστοιχο του Klein σημαντική επίδραση στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων έχουν οι δείκτες μετοχών/περιουσιακά στοιχεία και δανείων/περιουσιακά
στοιχεία (δείκτης υπερβολικού δανεισμού),η απόδοση του κεφαλαίου (RoE) καθώς και
ο υπερβολικός δανεισμός του παρελθόντος. Σε αντίθεση με την έρευνα των Espinoza &
Prasad o δείκτης αποδοτικότητας κόστους (έξοδα/εισόδημα) δεν βρέθηκε να έχει
σημαντική επιρροή.
Εξετάζοντας τώρα τις μακροοικονομικές μεταβλητές, στην έρευνα του Klein,
υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καθώς και η υποτίμηση του νομίσματος οδηγούν
αντίστοιχα σε υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως επίσης και ο
υψηλότερος δείκτης VIX μαζί με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σημαντικό αποτέλεσμα
το οποίο, για λόγους τους οποίους αναφέραμε παραπάνω δεν αντικατοπτρίζεται στην
έρευνα των Espinoza & Prasad, είναι η επίδραση της ανεργίας στην αύξηση των NPLs,
καθώς φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο σε αυτήν.
Ο δείκτης VIX βρέθηκε να είναι σημαντικός και στην έρευνα των Espinoza & Prasad
όπως επίσης και η επίδραση των επιτοκίων και του ρυθμού ανάπτυξης. Οι μεταβλητές
για την Ασιατική Κρίση και την παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου εντούτοις δεν
βρέθηκαν σημαντικές.

2.10.3 Επιρροή του Τραπεζικού Συστήματος στην Πραγματική Οικονομία
Η μελέτη της επιρροής του τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία
αποτελεί κοινό στοιχείο του δεύτερου μέρους και των δύο ερευνών ενώ και στις δύο
επιλέχθηκε η τεχνική VAR με δεδομένα panel η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση του
μεγέθους και της διάρκειας των αποτελεσμάτων.
Ξεκινώντας από την πρώτη χρονικά έρευνα οι Espinoza & Prasad κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
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δανείων ενώ αντίθετα υψηλότερα επίπεδα πίστωσης και υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης
οδηγούν σε μείωση του δείκτη NPLs.
Παρόμοια είναι και τα ευρήματα της έρευνας του Klein, ωστόσο όπως επισημαίνει και
ο ίδιος αξιοσημείωτο στην έρευνα του είναι το εύρος της επίδρασης που έχει το επίπεδο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων πάνω στην πίστωση και στην αύξηση του ΑΕΠ,
συγκριτικά και με την έρευνα των Espinoza & Prasad. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε
(ενότητα 2.9.2.1), πως η αύξηση κατά μίας ποσοστιαίας μονάδας των μη
εξυπηρετούμενων δανείων οδηγεί σε σωρευτική μείωση της τάξεως των 1,7
ποσοστιαίων μονάδων στην αναλογία πιστώσεων προς ΑΕΠ (για περίοδο μεγαλύτερη
των τριών χρόνων) και μείωση περίπου μίας μονάδας στο πραγματικό ΑΕΠ για περίοδο
μεγαλύτερη των δύο χρόνων με την αντίστοιχη μείωση στην έρευνα των Espinoza &
Prasad να ανέρχεται σε μόλις 0.4 ποσοστιαίες μονάδες για τον πρώτο χρόνο.
Ο Klein αποδίδει το αποτέλεσμα αυτό στο γεγονός ότι το δείγμα των χωρών που
εξέτασε αποτελείται από αναδυόμενες αγορές οι οποίες βασίζονται στον τραπεζικό
δανεισμό και τα άτομα αντιμετωπίζουν περιορισμούς ρευστότητας.
Σχετικά με τις υπόλοιπες μεταβλητές, σε αιτιώδη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και NPLs
καθώς και ανεργίας και NPLs ,κατέληξε και ο Klein με τα αποτελέσματα να μην
διαφέρουν σημαντικά από αυτά των Espinoza & Prasad.
Παρακάτω παραθέτουμε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων των δύο
ερευνών:
Πίνακας 2.27
Panel Unit Root Tests (Levin-Lin-Chu)

H0: Panels contain unit roots

level

difference

NPLs/Total Loans 1999-2008
NPLs/Total Loans 2000-2008

12.7
-0.6

***

Non-oil real GDP growth 1998-2008

-3.3

***

Non-oil real GDP growth 1999-2008
Credit growth 1998-2008
Credit growth 1999-2008

-4.6

***

-0.7

-1.4

*

1.9

-3.2

***

-3.0

***

1.5

Interest rate 1998-2008

-6.2

***

Interest rate 1999-2008

15.3

***

Inflation 1998-2008
6.0
1.6
Inflation 1999-2008
-5.7 ***
-2.1
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

**

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)
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Πίνακας 2.28

Panel Unit Root Tests (Fisher), NPLs Determinants
Fisher-ADF

Fisher-PP

NPLS
D_unemp

level
level

778*
1029*

718*
628*

INF

level

1261*

1465*

Ex_rate

level

1217*

1087*

D_rgdp_euro

level

651*

809*

VIX

level

781*

367*

Equity-to-Assets

level

836*

1022*

RoE

level

1075*

1171*

Loans-to-Assets

level

517*

469*

D_Loans
level
406*
799*
*and ** denote significance at 1 and 5 percent, respectively.
Πηγή:Nir Klein (2013)

Για τον έλεγχο ανθεκτικότητας του δείγματος ο Klein εφάρμοσε μια εναλλακτική
εκτίμηση που αντικαθιστά τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανεργίας με τις
διαφορές τους, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση του επιπέδου των NPLs μεταξύ
διαφορετικών χωρών.
Tα αποτελέσματα του μετασχηματισμού αυτού ωστόσο δεν διαφέρουν σημαντικά από
τις προηγούμενες εκτιμήσεις:
Πίνακας 2.29

Panel Unit Root Tests (Fisher), NPLs determinants
Fisher-ADF

Fisher-PP

∆npl

level
level

46.62**
42.61

70.74*
72.87*

∆gdp

level

62.54*

86.11*

unp

level

65.92*

21.95

∆unp
∆cpi

level
level

113.67*
124.50*

94.03*
106.17*

npl

credit

level
38.47
120.22*
*and ** denote significance at 1 and 5 percent, respectively
Πηγή:Nir Klein (2013)

Διαφορετική προσέγγιση για τον έλεγχο ανθεκτικότητας του δείγματος τους
ακολούθησαν οι Espinoza & Prasad οι οποίοι εισήγαγαν τον δείκτη τιμών καταναλωτή
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για να δουν κατά πόσο οι διάφορες κρίσεις αναγνωρίζονται σωστά και τα
αποτελέσματα συνάδουν με τις διαισθητικές εκτιμήσεις.
Τα αποτελέσματα και σε αυτήν την περίπτωση δεν διέφεραν σημαντικά από τις αρχικές
εκτιμήσεις καθώς το αποτέλεσμα ανάδρασης από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην
οικονομία παρέμεινε σημαντικό ενώ και ο πληθωρισμός μετά από τις διάφορες κρίσεις
κινήθηκε στην αναμενόμενη κατεύθυνση.
Πίνακας 2.30

Feedback Effect, 4 Variable Model

Πηγή:Espinoza and Prasad (2010)

2.11 Γενικά Συμπεράσματα
Έχοντας πλέον εξετάσει και συγκρίνει και τις δύο έρευνες μπορούμε να αναφέρουμε
δύο βασικά σημεία σύγκλισης στα οποία καταλήγουν οι Espinoza & Prasad και Klein.
Πρώτο λοιπόν κοινό σημείο των δύο ερευνών, είναι η υποστήριξη της υπόθεσης ότι το
επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μια οικονομία επηρεάζεται τόσο από τις
επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες όσο και από συγκεκριμένους τραπεζικούς
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παράγοντες με τις δύο μελέτες να συμφωνούν ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση
μεταξύ ανάπτυξης και μη εξυπηρετούμενων δανείων με την πλευρά των τραπεζών να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του επιπέδου αυτών. Το δεύτερο
συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε είναι ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό
αποτέλεσμα ανάδρασης από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην
πραγματική οικονομία, ένα αποτέλεσμα που επεκτείνεται σε τομείς όπως η πίστωση (ως
ποσοστό του ΑΕΠ), η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, η ανεργία και ο πληθωρισμός,
τονίζοντας έτσι την σημασία του τραπεζικού συστήματος για την επίτευξη μιας βιώσιμη
ανάπτυξης.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή και ακολουθώντας την προσέγγιση της Nkusu (2011), θα
μπορούσαμε να πούμε ότι συνοπτικά υπάρχουν τρία σκέλη της βιβλιογραφίας σχετικά
με τα NPLs.Το πρώτο εστιάζει στην εξήγηση των NPLs στις τράπεζες επικεντρωμένο
στον ρόλο της μακροοικονομικής απόδοσης, της διαχείρισης της ποιότητας και των
επιλογών άσκησης πολιτικής.(Espinoza and Prasad, 2010, Louzis et al., 2010)
Το δεύτερο σκέλος της βιβλιογραφίας εξετάζει τον αντίκτυπο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα στο τραπεζικό σύστημα (Hou &
Dickinson 2007, Cucinelli, 2015), υπογραμμίζοντας τη θετική επίδραση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στην πιθανότητα μιας κρίσης.(Kaminsky and Reinhart 1999)
Το τρίτο κομμάτι αναφέρεται στην πρόβλεψη των NPLs σε μακροοικονομικό επίπεδο
μέσα από τους συνολικούς δείκτες NPL (Nkusu 2011)
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Μη εξυπηρετούμενα δάνεια-Επιπτώσεις στην πραγματική
οικονομία

3.1 Εισαγωγή
Η άμεση συνέπεια συσσώρευσης μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων στο
τραπεζικό σύστημα οδηγεί δυνητικά σε χρεοκοπία των τραπεζών. Η βιβλιογραφία
αναφέρει ότι η ταχεία πιστωτική επέκταση συνδέεται συχνά με επισφαλή δάνεια.
Πολλές έρευνες σχετικά με την αιτία αυτού του αποτελέσματος διαπιστώνουν ότι η
ποιότητα του ενεργητικού είναι στατιστικά σημαντική πρόβλεψη χρεοκοπίας και ότι οι
πληγείσες τράπεζες στην πλειονότητα των περιπτώσεων διατηρούν υψηλό επίπεδο μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πριν χρεοκοπήσουν.
Οι Bercoff et al. (2002) εξέτασαν το τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής και έδειξαν ότι
η πιστωτική επέκταση επηρεάζει τα επισφαλή δάνεια. Ένα γεγονός το οποίο πράγματι
επιβεβαιώνεται από ένα ευρύ τμήμα της βιβλιογραφίας. (Keeton and Morris, 1987,
Sinkey and Greenwalt, 1991, Salas and Saurina, 2002, Jimenez and Saurina, 2006). Όσο
για τον Jimenez και τον Saurina, απέδωσαν την αύξηση των δανείων στη συμπεριφορά
‘αγέλης’ (herd behavior) και στα προβλήματα διαμεσολάβησης που θα μπορούσαν να
ενθαρρύνουν τους διευθυντές των τραπεζών να δανείζουν υπερβολικά κατά τη διάρκεια
περιόδων κρίσης. Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία αυτής της θετικής
σχέσης, όπως αυτές των Khemraj and Pasha (2009) και Dash and Kabra (2010).
Ο Keeton (1999) από την μεριά του τονίζει τη στενή σχέση μεταξύ του επιχειρηματικού
κύκλου και της αύξησης των δανείων, ιδίως το γεγονός ότι η αύξηση των δανείων τείνει
να είναι υψηλή κατά τη διάρκεια της επέκτασης των επιχειρήσεων, ενώ οι απώλειες
δανείων τείνουν να είναι υψηλές στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης, δείχνει ότι η
ταχύτερη αύξηση των δανείων οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο ζημιών από δάνεια. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια ενός καλού επιχειρηματικού κύκλου, οι
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τράπεζες είναι πιο πιθανό να χορηγούν δάνεια σε πελάτες με ασθενέστερη πιστωτική
ιστορία ακόμα και όταν οι εξασφαλίσεις είναι χαμηλές.
Τέλος, ο Tomak (2013) μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τραπεζικής
δανειοδοτικής συμπεριφοράς σε ένα δείγμα τουρκικών τραπεζών και διαπιστώνει
σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου των NPLs και της δανειοδοτικής
δραστηριότητας στις κρατικές τράπεζες με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να έχουν
αρνητικό αντίκτυπο και στην αύξηση των συνολικών δανείων.
Εμείς ωστόσο για την ανάλυση μας θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά την έρευνα των Hou
& Dickinson (2007) και στην συνέχεια αυτήν της Cucinelli (2015).Οι πρώτοι εστίασαν
μέσω ενός οικονομετρικού μοντέλου στις επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων
σε τραπεζικό επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
επηρεάζουν την δανειοδοτική συμπεριφορά και την πιστωτική επέκταση των
εμπορικών τραπεζών σε ένα ευρύ φάσμα χωρών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν παρουσιάζονται σε αυτήν την
ενότητα δίνοντας απάντηση στο ερώτημα εάν και σε ποιο βαθμό η ύπαρξη μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επηρεάζει την πιστωτική ικανότητα των τραπεζών.
3.2 Το πρόβλημα της ‘πιστωτικής ασφυξίας’ (‘credit crunch’)
Αφορμή για την έρευνα των Hou & Dickinson στάθηκε ένα φαινόμενο το οποίο οι
οικονομολόγοι αναφέρουν ως ‘credit crunch’ ή ‘πιστωτική ασφυξία’. Η ‘πιστωτική
ασφυξία’ λοιπόν όπως επισημαίνει και το Συμβούλιo Οικονομικών Συμβούλων των
Ηνωμένων Πολιτειών (1992) είναι ‘μια κατάσταση κατά την οποία η παροχή πίστωσης
περιορίζεται κάτω από το εύρος που συνήθως προσδιορίζεται από τα ισχύοντα επιτόκια
της αγοράς και την αποδοτικότητα των επενδυτικών σχεδίων’ και οφείλεται στην
απροθυμία των τραπεζών να αναλάβουν νέους κινδύνους και να παράσχουν καινούρια
δάνεια. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται τελικά μια υπερβολική ζήτηση για
πίστωση και ως εκ τούτου ένας περιορισμός της πίστωσης σε δανειολήπτες ακόμα και
αν αυτοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια (credit rationing).
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Όπως επισημαίνουν οι Hou & Dickinson η απροθυμία των τραπεζών να δανείσουν
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αυξημένη κεφαλαιακή
επάρκεια4 που επιβάλλεται από τις συμφωνίες της Βασιλείας · μειωμένη ικανότητα
εξυπηρέτησης του χρέους, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων · οι κίνδυνοι
περαιτέρω μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων κ.λπ., που καθιστούν το επιτόκιο ως
δευτερευούσης σημασίας παράγοντα από τις τράπεζες για την έγκριση πιστώσεων.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την διστακτικότητα των τραπεζών παίζει το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων καθώς εάν αυτό είναι υψηλό οι τράπεζες τείνουν όλο και
περισσότερο στην εσωτερική τους ενοποίηση για την βελτίωση της ποιότητας του
ενεργητικού τους αντί για τη παροχή πιστώσεων. Επίσης, το υψηλό επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων απαιτεί από τις τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις για
ζημίες από δάνεια, έσοδα και μειώνει τους διαθέσιμους πόρους για νέο δανεισμό.
Συνεπώς, η ενδεχομένη περικοπή των δανείων υποβαθμίζει τον εταιρικό τομέα καθώς
δημιουργούνται δυσκολίες στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις ,
εμποδίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Καταλήγοντας λοιπόν μία από τις συνέπειες του ‘Credit Crunch’ είναι ότι τα αυξημένα
επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορούν να προκαλέσουν μείωση των
πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών, καθώς οι τράπεζες με τέτοιου είδους
χαρτοφυλάκιο γίνονται όλο και πιο απρόθυμες να αναλάβουν νέους κινδύνους και να
δεσμεύσουν νέα δάνεια.

4.Κεφαλαιακή Επάρκεια ( Capital Adequacy): Ως κεφαλαιακή επάρκεια ορίζεται το μέτρο του ποσού του
κεφαλαίου που διακατέχει μια τράπεζα ως ποσοστό των σταθμισμένων στον κίνδυνο πιστωτικών
ανοιγμάτων της. Το κεφάλαιο αυτό εξυπηρετεί την προστασία των καταθετών και την προώθηση της
σταθερότητας και της αποδοτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξασφαλίζοντας ότι η
τράπεζα θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις μακροπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις της.( MatthewsRBNZ, 1996)
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3.3 Η ανάλυση των Hou & Dickinson για την σχέση μη-εξυπηρετούμενων δανείων
και πιστωτικής ικανότητας των τραπεζών
3.3.1 Οικονομετρική Μεθοδολογία και Ανάλυση
Η βασική υπόθεση που εξετάζεται στο έργο των Hou & Dickinson είναι ότι το επίπεδο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνει το κίνητρο των τραπεζών για αύξηση του
δανεισμού όταν αυτές έχουν ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων πάνω από ένα
όριο.
Για να ερευνήσουν συνεπώς το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις
εμπορικές τράπεζες οι Hou & Dickinson συνέλεξαν δεδομένα panel από ισολογισμούς
τραπεζών και στην συνέχεια κατασκεύασαν το εξής μοντέλο:

όπου ο
δείκτης i είναι ο δείκτης για μεμονωμένες τράπεζες και t είναι ο δείκτης για την χρονική
περίοδο. LGRi,t είναι ο ρυθμός αύξησης των δανείων, DGRi,t είναι ο ρυθμός αύξησης
των καταθέσεων σε κάθε χρονική περίοδο t, CGRi,t είναι ο ρυθμός αύξησης κεφαλαίου,
OEAGRi,t είναι ο ρυθμός αύξησης των άλλων στοιχείων του ενεργητικού και NPLGRi,t1

είναι ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του προηγούμενου έτους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε την ερμηνεία των μεταβλητών αυτών.
Κατά συνέπεια, η μεταβλητή LGR αποτελεί μέτρο αξιολόγησης δανειοδοτικής
συμπεριφοράς των τραπεζών, η DGR αντίστοιχα μέτρο της δραστηριότητας
χορηγήσεων, η CGR μέτρο οικονομικής δύναμης, η OEAGR μέτρο ικανότητας
εκπλήρωσης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και η NPLGR μέτρο αξιολόγησης της
ποιότητας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου.
Οι Hou & Dickinson θέλοντας να προσδιορίσουν το αποτέλεσμα της κεφαλαιακής
επάρκειας εισήγαγαν επιπλέον μια μεταβλητή Dummyi,t στο υπόδειγμα τους η οποία θα
ισούταν με 1 εάν ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του έτους εξετάσεως t για την
τράπεζα i είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αποτελεσματικό δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας που βρήκαν για το δείγμα και με 0 στην αντίθετη περίπτωση.
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Το μοντέλο τους τώρα παίρνει την εξής μορφή:

Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν για την εκτίμηση του μοντέλου τους ήταν δύο: η
μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών (Instrumental Variables Method) και η μέθοδος
ορίων (Threshold Method).
Σχετικά με την πρώτη, οι μεταβλητές τους είναι ενδογενείς καθώς προσδιορίζονται
ταυτόχρονα μέσα από ισολογισμούς τραπεζών και συσχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι,
ο καταλληλότερος εκτιμητής για τέτοιες περιπτώσεις είναι ο εκτιμητής ελαχίστων
τετραγώνων 2 σταδίων (2SLS) χρησιμοποιώντας βοηθητικές μεταβλητές. Υποθέτοντας
ότι οι τράπεζες διαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιο τους σε κάθε περίοδο βασιζόμενες στο
χαρτοφυλάκιο της προηγούμενης περιόδου δεδομένου ότι δεν έχει συμβεί τίποτα
ασυνήθιστο, οι Hou & Dickinson χρησιμοποιούν τις τιμές των μεταβλητών με χρονική
υστέρηση (OEAGRi,t-1, DGRi,t-1, CGRi,t-1) σαν εργαλεία στο πρώτο στάδιο για να
λάβουν τις εκτιμήσεις για τις τιμές αυτών των μεταβλητών στην τρέχουσα περίοδο και,
στη συνέχεια, να τις χρησιμοποιήσουν για να εκτελέσουν την εξής γραμμική
παλινδρόμηση:

όπου

είναι οι προσαρμοσμένες τιμές που εκτιμήθηκαν στο

πρώτο στάδιο χρησιμοποιώντας βοηθητικές μεταβλητές
Όσον αφορά την δεύτερη μέθοδο, υπάρχει ένα κρίσιμο όριο που καθορίζεται από το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τα συνολικά δάνεια μιας
τράπεζας. Η απόφαση μιας τράπεζας για το εάν θα δανείσει ή όχι εξαρτάται, μεταξύ
άλλων, και από το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται κάτω ή
πάνω από ένα ορισμένο όριο ·όταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται πάνω από
το όριο, αρχίζουν να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στον δανεισμό. Η μέθοδος ορίων
λοιπόν έχει να κάνει με την απάντηση στο ερώτημα εάν οι συναρτήσεις παλινδρόμησης
είναι ταυτόσημες για όλες τις παρατηρήσεις του δείγματος ή αν διακρίνονται σε
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διαφορετικές κατηγορίες. Στην μεθοδολογία των Hou & Dickinson προκύπτουν δύο
κρίσιμα όρια: ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο δείκτης κεφαλαίου.
Για τον προσδιορισμό των παραπάνω λοιπόν εκτίμησαν το μοντέλο τους ως εξής:

όπου q είναι το όριο για το μη εξυπηρετούμενο δάνειο και η μεταβλητή Dummyi,t= 1
εάν ο λόγος κεφαλαίου είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό λόγο
κεφαλαίου που βρήκαν για το δείγμα αυτό ή Dummyi,t=0 σε κάθε άλλη περίπτωση.

3.3.1.1 Ανάλυση Δεδομένων
Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν προέρχονται από την βάση δεδομένων Bankscope
(πλέον Orbis Bank Focus) και αφορούν την περίοδο 1998-2005.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι χώρες καθώς και ο αντίστοιχος
αριθμός των τραπεζών πάνω στις οποίες βασίστηκε η έρευνα τους:
Πίνακας 3.1
Χώρες και περιοχές ανάλυσης

Region

Asian Crisis

Countries3

Country
U.S.

Number of Banks
1214

Japan

155

Hong Kong
Philippines
Indonesia
Thailand
Republic of Korea

34
30
33
14
18

Western Europe

France

39

Eastern Europe

Poland
Croatia

31
11
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Latvia
Romania
Serbia and Montenegro
Ukraine
Czech Republic
Bosnia
Hungary
Slovakia
Turkey

16
10
7
20
8
6
13
9
12

3 No data available for Malaysia
Πηγή:Bankscope , Hou & Dickinson (2007)

Πολλές από τις χώρες τις οποίες εξέτασαν, αντιμετώπισαν σημαντικές
πολιτικοοικονομικές αλλαγές κατά την δεκαετία του 1990 και μετά ενώ και οι τράπεζες
κατέχουν σημαίνοντα ρόλο στην οικονομία τους.
Μέσα από την μελέτη τους αναδεικνύονται διαφορετικά μοτίβα, τα οποία θα
μελετήσουμε στην συνέχεια.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος είναι τα εξής:
Πίνακας 3.2
Βασική Περιγραφή Δεδομένων
Μέσος όρος των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης των μεταβλητών (1998-2005)
(Στην παρένθεση βρίσκονται οι τυπικές αποκλίσεις)

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Όπως παρατηρούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων δανείων από τις υπόλοιπες χώρες: ο μέσος όρος των NPLs ( NPLs to
Loans Rate) είναι μόλις 0,83% σε σύγκριση με το υψηλότερο 12,18% για τις χώρες της
ασιατικής κρίσης πράγμα που σημαίνει ότι οι εμπορικές τράπεζες στις Η.Π.Α. έχουν
γενικά καλύτερη διαχείριση κινδύνου και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου.
Αντίθετα, οι ασιατικές χώρες αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
δανείων και δυσκολίες ανάκαμψης λόγω της κρίσης που υπήρχε την περίοδο αναφοράς.
Όσον αφορά τον σταθμισμένο στον κίνδυνο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Risk-based
Capital Ratio), αυτός παραμένει σε κάθε δείγμα άνω του ορίου του 8% όπως ορίζεται
από την Βασιλεία ΙΙ. Από τη μία πλευρά, αυτό δείχνει ότι οι τράπεζες έχουν δώσει
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έμφαση στην διακράτηση επαρκούς κεφαλαίου για την διασφάλιση της θέσης κινδύνου
τους. Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό για τις ασιατικές χώρες (22,3%) το οποίο όπως
υποστηρίζουν οι Hou & Dickinson οφείλεται στο ότι οι τράπεζες σε αυτές τις χώρες
δίνουν έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους και της
κεφαλαιακής τους επάρκειας εξερχόμενες από την κρίση.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, θεωρούν ότι ο αυξημένος δείκτης κεφαλαίου οφείλεται
κυρίως στα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την διάσωση των τραπεζών όπως
ανακεφαλαιοποιήσεις με δημόσιους πόρους, μέτρα αποσυμφόρησης των
προβληματικών δανείων από τις τράπεζες κλπ.
3.3.2 Αποτελέσματα και Παρατηρήσεις
Ακολουθώντας την μεθοδολογία των Hou & Dickinson, πριν την εκτίμηση του ορίου
για κάθε δείγμα, παρουσιάζουμε τον έλεγχο Hausman για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε
δείγμα παρουσιάζει συγκεκριμένες επιδράσεις ώστε έπειτα να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η τεχνική ορίων του Hansen (Hansen threshold technique). Με απλά
λόγια ο έλεγχος αυτός υποθέτει ότι εάν το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων είναι σωστό, οι
συντελεστές που εκτιμώνται από αυτό καθώς και αυτοί που εκτιμώνται από αυτό των
σταθερών επιδράσεων, δεν θα πρέπει να διαφέρουν στατιστικά. Πιθανή απόρριψη της
μηδενικής υπόθεσης αποτελεί ένδειξη ότι το μοντέλο σταθερών επιδράσεων είναι
καταλληλότερο για την εκτίμηση και έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο
σταθερών επιδράσεων για την εκτίμηση του ορίου του δείγματος.
Έτσι λοιπόν παρακάτω παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για κάθε δείγμα όπως αυτά
προέκυψαν από την εκτίμηση των Hou & Dickinson:
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ΗΠΑ
Πίνακας 3.3

Hausman test for US sample

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Ο έλεγχος Hausman απορρίπτει την μηδενική υπόθεση και υποδεικνύει ύπαρξη
σταθερών επιδράσεων. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ορίου, οι Hou & Dickinson
διαπίστωσαν ότι το όριο μη εξυπηρετούμενων δανείων για το δείγμα των ΗΠΑ είναι το
ποσοστό NPL 0,6% και ο πραγματικός δείκτης κεφαλαίου είναι 14,9%.Τα
αποτελέσματα της παλινδρόμησης είναι τα εξής:
Πίνακας 3.4

U.S Sample results

OEAGR(t) - 0.1008***
EGR(t)
0.0546***
NPLGR(t-1) -0.0089**
Dm
- 2.8329***
Dm*NPLGR(t-1) -0.0018

0.0052
0.0112
0.0035
1.0287
0.0060

-0.1494***
-0.0003
-0.0026
1.0660*
-0.0058

0.0050
0.0096
0.0021
0.6117
0.0040
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No. of Obs.
No. of groups
R-sq:

Wald chi2
Prob > Chi2

2570
807
Within = 0.2754
Between = 0.1163
Overall = 0.2388
117.57
0.0000

3462
988
Within = 0.2758
Between = 0.3650
Overall = 0.2861
235.79
0.0000

5 *** indicates 1% significance, ** indicates 5% significance, and * indicates 10%
significance
Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Όταν το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών είναι μικρότερο από
0,6%, η σταθερά είναι 1,3371 και όταν οι τράπεζες έχουν ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων μεγαλύτερο από 0,6%, η σταθερά είναι χαμηλότερη στα
0,9010. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τράπεζες με καλύτερη θέση κινδύνου
(χαμηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια) έχουν μεγαλύτερη τάση να χορηγούν δάνεια.
Ωστόσο, όταν οι τράπεζες έχουν υψηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο
χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται να ανησυχούν περισσότερο για τον κίνδυνο και, ως εκ τούτου,
έχουν χαμηλότερη τάση αύξησης των δανείων.
Μειώνοντας το επίπεδο δανείων, οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα
νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων που προέρχονται από νέο δανεισμό. Ωστόσο, όταν
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών είναι κάτω του ορίου, υπάρχει χαμηλότερη
τάση για τις τράπεζες να μειώσουν το δανεισμό καθώς το επίπεδο μη εξυπηρετούμενων
δανείων είναι σε αποδεκτά για την τράπεζα επίπεδα. Όταν εξετάζουν την επίδραση της
κεφαλαιακής επάρκειας, διαπιστώνουν ότι οι υψηλότεροι δείκτες κεφαλαίου που είναι
πάνω από τον πραγματικό λόγο κεφαλαίου (14,9%) έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για
τις δύο περιπτώσεις. Όταν ο ρυθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κάτω από το
όριο, η κεφαλαιακή επάρκεια συμβάλλει στην επιτάχυνση της δημιουργίας των νέων
δανείων, καθώς οι συντελεστές μπροστά από την dm μεταβλητή είναι θετικοί και
στατιστικά σημαντικοί (1.0660)-μεγαλύτερα επίπεδα κεφαλαίου αυξάνουν τις
δυνατότητες της τράπεζας για δανεισμό.
Από την άλλη πλευρά, όταν το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι υψηλότερο
από το όριο, η dummy μεταβλητή του κεφαλαίου έχει στατιστικά σημαντικό αρνητικό
συντελεστή -2.8329.Αυτό δείχνει ότι το κεφάλαιο διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο
για τη μείωση του ρυθμού αύξησης των δανείων όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο τους.
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Τα αποτελέσματα αυτά συνολικά επιβεβαιώνουν την υπόθεση των Hou & Dickinson
ότι το επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζουν το κίνητρο για αύξηση του
δανεισμού και συνεπώς της πιστωτικής επέκτασης όταν οι τράπεζες έχουν ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων πάνω από το όριο στις τράπεζες των ΗΠΑ.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Στην περίπτωση της Ιαπωνίας ο έλεγχος Hausman δείχνει στατιστικά σημαντικές
ενδείξεις σταθερών επιδράσεων:
Πίνακας 3.5

Hausman Test for Japanese sample

OEAGR(t)
EGR(t)
DGR(t)
NPLGR(t-1)
Test:

(b)
fix

(B)
ran

0.0687
-0.0233
-0.2653
0.00002

0.0453
-0.0176
-0.2148
-0.0020

(b-B)
Sqrt (diag (V_b – V_B))
Difference
0.0234
-0.0057
-0.0505
0.0020

0.0033
0.0029
0.0199
0.0010

H0: difference in coefficients not systematic
Chi2 (4) = (b – B)’[(V_b – V_B) ^ (-1)](b – B) = 65.26

Prob > chi2 = 0.0000
Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Για το δείγμα των ιαπωνικών τραπεζών, διαπίστωσαν ότι το όριο του δείκτη NPLs είναι
6,9%, πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των ΗΠΑ, γεγονός το οποίο μπορεί να
δικαιολογηθεί σύμφωνα με την άποψη των Hou & Dickinson, από τον πολύ
υψηλότερο μέσο όρο NPLs των ανεπεξέργαστων δεδομένων. Τα αποτελέσματα έχουν
ως εξής:
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Πίνακας 3.6

Japanese Sample results

Constant
- 0.5232***
0.2003
DGR(t)
0.0809
0.0519
OEAGR(t)
-0.2490***
0.0150
EGR(t)
0.0174***
0.0062
NPLGR(t-1)
0.0021
0.0044
Dm
2.0530**
0.9937
Dm*NPLGR(t-1) -0.0819***
0.0132
No. of Obs.
392
No. of groups
119
R-sq:
Within = 0.5755
Between = 0.2914
Overall = 0.4129
Wald chi2
14.03
Prob > Chi2
0.0507

0.0265
0.1376
0.0223
0.0419
-0.3719***
0.0132
0.0175*
0.0099
0.0031
0.0038
0.5814
0.3718
-0.0061
0.0072
409
126
Within = 0.7526
Between = 0.7015
Overall = 0.7407
23.49
0.0014

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Η σταθερά είναι αρνητική όταν οι τράπεζες έχουν ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
δανείων πάνω από το κατώτατο όριο και είναι στατιστικά σημαντική.
Δεν υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
θα οδηγήσει τις τράπεζες στην Ιαπωνία να μειώσουν το δανεισμό τους σε αμφότερες τις
περιπτώσεις, καθώς κανένας από τους συντελεστές που συνδέονται με την αύξηση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν είναι στατιστικά σημαντικός, γεγονός που είναι
αντίθετο με την υπόθεση ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αρνητική επίπτωση
στο δανεισμό της τράπεζας. Απεναντίας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ρυθμός
αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν επηρεάζει σημαντικά τον ρυθμό
αύξησης των χορηγήσεων.
Για τις τράπεζες που έχουν ρυθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων υψηλότερο από το
όριο, η κεφαλαιακή επάρκεια αυξάνει τα κίνητρα τους να αυξήσουν το δανεισμό. Αν
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και ο συντελεστής για την Dm⋅ NPLGR είναι αρνητικός (-0.0819), ο συντελεστής για
την Dm είναι πολύ μεγαλύτερος (2.0530).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τράπεζες με περισσότερα κεφάλαια έχουν υψηλότερη
τάση να αυξάνουν το δανεισμό καθώς βρίσκονται σε ασφαλέστερη κεφαλαιακή θέση
από ό,τι οι υπόλοιπες.
Συνοπτικά, από την μελέτη των ιαπωνικών τραπεζών, οι Hou & Dickinson κατέληξαν
σε ανάμεικτα αποτελέσματα ως προς τις επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και της κεφαλαιακής επάρκειας στη δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών. Αν και
δεν έχουν διαπιστώσει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνουν άμεσα το δανεισμό,
ωστόσο, όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα NPLs και χαμηλότερο
λόγο κεφαλαίου, έχουν μικρότερο κίνητρο να αυξήσουν το επίπεδο δανεισμού.

ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τον έλεγχο Hausman υπάρχει μεγάλη διαφορά σε όλες τις μεταβλητές,
γεγονός που υποδηλώνει έντονα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση σταθερών
επιδράσεων:
Πίνακας 3.7

Hausman Test for Asian sample

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)
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Το όριο NPLs για τις χώρες της ασιατικής κρίσης είναι 5,6% και ο αποτελεσματικός
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι 13,5%.Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Πίνακας 3.8

Results for Asian sample

Constant
4.5449**
DGR(t)
-0.0310
OEAGR(t)
-0.2879***
EGR(t)
0.0593**
NPLGR(t-1)
0.0078
Dm
-2.7929
Dm*NPLGR(t-1) -0.0315
No. of Obs.
297
No. of groups
R-sq:

Wald chi2

Prob > Chi2

2.1979
0.1127
0.0708
0.0278
0.0226
2.5710
0.0253

86
Within = 0.4002
Between = 0.3082
Overall = 0.3548
46.88

0.0000

4.2506*
0.1595*
-0.2493***
0.0561
-0.0425
1.3652
0.0237
253

2.5045
0.0947
0.0717
0.0592
0.0333
2.4936
0.0366

74
Within = 0.2869
Between = 0.0765
Overall = 0.1813
25.15

0.0003

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Αν και το δείγμα αυτό έχει την υψηλότερη μέση τιμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων
σε σχέση με το επιτόκιο δανείου, το όριο δεν είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με τα
υπόλοιπα δείγματα. Ο λόγος σύμφωνα με τους Hou & Dickinson είναι ότι οι τράπεζες
αυτές επλήγησαν από την οικονομική κρίση και σαν αποτέλεσμα δεν μπορούν να
αντέξουν την ύπαρξη υψηλού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο τους καθώς μεταβολές στο
επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη
συμπεριφορά δανεισμού τους.
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Παρόλα αυτά δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικούς συντελεστές που να συνδέονται
με την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πράγμα που σημαίνει ότι αν και η
ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις τράπεζες σε
αυτό το δείγμα, η δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών δεν επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από τη μεγάλη ποσότητα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό μπορεί να
οφείλεται, σύμφωνα με την εκτίμηση τους, στο γεγονός ότι μετά την κρίση οι
κυβερνήσεις των χωρών αυτών έλαβαν πολλά μέτρα διάσωσης με αποτέλεσμα οι
τράπεζες να μην ανησυχούν τόσο για την ποιότητα των δανείων τους ελπίζοντας στην
συνεισφορά της κυβέρνησης για την επίλυση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τους.
Οι ίδιοι λόγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο ρυθμός
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει θετική επίδραση στο ρυθμό αύξησης δανείων
(0,0593), όταν οι τράπεζες έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια πάνω από το όριο. Με την
αύξηση του κεφαλαίου που προέρχεται κυρίως από εισφορά του δημοσίου, οι τράπεζες
χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια για να προσφέρουν περισσότερα δάνεια σύμφωνα με
τις κυβερνητικές πολιτικές.
Συνεπώς έχοντας ως κύρια πηγή χρηματοδότησης κρατικά κεφάλαια, οι τράπεζες δεν
περιορίζονται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Λόγω της κυβερνητικής παρέμβασης, η
βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας δεν αντικατοπτρίζει μια καλή εσωτερική
διαχείριση κινδύνων των τραπεζών. Φυσιολογικά λοιπόν, η μεταβλητή dummy του
κεφαλαίου δεν δείχνει καμία σημαντική επίπτωση στη συμπεριφορά δανεισμού των
τραπεζών.
ΓΑΛΛΙΑ
Στην περίπτωση της Γαλλίας οι Hou & Dickinson διαπίστωσαν ότι το όριο για τις
γαλλικές τράπεζες είναι το 5,75% του δείκτη NPLs και το πραγματικό επιτόκιο
κεφαλαίου είναι 9,8%. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φαίνονται παρακάτω:
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Πίνακας 3.9

Hausman Test for French Sample

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Πίνακας 3.10
Results for French sample

Constant
DGR(t)
OEAGR(t)
EGR(t)
NPLGR(t-1)
Dm
Dm*NPLGR(t-1)
No. of Obs.
No. of groups
R-sq:

Wald chi2
Prob > Chi2

-0.6065
3.3826
-0.2394*
0.1324
-0.2623***
0.0695
0.0245
0.0252
0.0164
0.0495
3.2989
4.7084
0.0519
0.0624
116
32
Within = 0.2300
Between = 0.5616
Overall = 0.3021
23.94
0.0012

7.9287
8.1714
0.0787
0.1201
-0.0086*
0.0047
0.2077**
0.0833
0.5551
0.4644
-7.1216
8.6426
-0.5672
0.4652
47
15
Within = 0.3462
Between = 0.0356
Overall = 0.1457
2.29
0.0655

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)
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Αξιοσημείωτο, όπως παρατηρούμε στην περίπτωση της Γαλλίας, είναι ο αρνητικός
ρυθμός ανάπτυξης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ( -12.81%) όντας θετικός σε όλα
τα υπόλοιπα δείγματα. Οι Hou & Dickinson αποδίδουν αυτήν την βελτίωση σε
καλύτερες πρακτικές διαχείρισης εσωτερικού κινδύνου. Με την καλύτερη ποιότητα
χαρτοφυλακίου, υπάρχει μικρότερο κίνητρο για την τράπεζα να μειώσει τον δανεισμό.
Αντί μείωσης των δανείων, οι τράπεζες επενδύουν στην καλύτερη διαχείριση κινδύνου
για τον έλεγχο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζοντας παράλληλα την
δανειακή τους επέκταση.
Ωστόσο, ισχύει και εδώ η υπόθεση ότι τράπεζες με υψηλότερο ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων έχουν μικρότερο κίνητρο να αυξήσουν τον δανεισμό από
ό,τι οι τράπεζες με χαμηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όταν οι
τράπεζες αντιμετωπίζουν υψηλότερο από το όριο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων,
προχωρούν σε μείωση του δανεισμού, όπως δείχνει ο αρνητικός συντελεστής -0,2394, ο
οποίος είναι στατιστικά σημαντικός. Οι συντελεστές υποδηλώνουν ότι οι πλεονάζοντες
πόροι που προκύπτουν από τις καταθέσεις χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για
άλλους σκοπούς και όχι για να αυξήσουν τα δάνεια όταν αυτές έχουν πολλά μη
εξυπηρετούμενα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο δανείων. Τέτοιες ενδείξεις μπορούν επίσης
να βρεθούν από συντελεστές οι οποίοι σχετίζονται με τους ρυθμούς αύξησης των
άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι συντελεστές είναι αρνητικοί και είναι στατιστικά
σημαντικοί και για τις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, ο συντελεστής είναι πολύ υψηλότερος
(-0,2623) όταν οι τράπεζες έχουν δείκτη NPLs υψηλότερο από το όριο, σε σύγκριση με
-0,0086 όταν οι τράπεζες έχουν δείκτη NPLs κάτω από το όριο. Σύμφωνα με τους Hou
& Dickinson, όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν υψηλότερο επίπεδο μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μεταφέρουν περισσότερα από τα κεφάλαιά τους σε άλλα
κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία ενώ τέτοια τάση είναι χαμηλότερη όταν το επίπεδο
τους είναι χαμηλό.
Στην περίπτωση που ο δείκτης NPLs είναι μικρότερος από το όριο η αύξηση του
κεφαλαίου δίνει στις τράπεζες σημαντικό κίνητρο για αύξηση του δανεισμού καθώς ο
συντελεστής είναι 0,2077, ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικός. Αντιμετωπίζοντας
τώρα μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο, μια τράπεζα μπορεί να αυξήσει τα δάνεια της για
να αποκομίσει μεγαλύτερο κέρδος. Συνεπώς και στην περίπτωση της Γαλλίας, η
υπόθεση ότι το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων δρα αρνητικά στην
πιστωτική επέκταση των τραπεζών, είναι συμβατή.
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος Hausman επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός
μοντέλου σταθερών επιδράσεων:
Πίνακας 3.11

Hausman Test for Eastern European sample

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Το όριο για το δείγμα της Ανατολικής Ευρώπης είναι 4,3% του δείκτη NPLs και ο
αποτελεσματικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι 9,2%. Τα αποτελέσματα είναι
τα εξής:
Πίνακας 3.12

Results for Eastern European sample

Constant
DGR(t)
OEAGR(t)
EGR(t)
NPLGR(t-1)

13.4676**
0.1012
-0.3474***
0.1033***
0.0595

6.8930
0.1179
0.0277
0.0256
0.0996

-31.0899*
-0.1454
-0.1172*
0.1483**
0.4909*

18.3848
0.1630
0.0715
0.0736
0.2553

90

Dm
Dm*NPLGR(t-1)
No. of Obs.
No. of groups
R-sq:

Wald chi2
Prob > Chi2

-8.3046
-0.0799

7.0490
0.1003
435

39.7979** 18.3526
-0.4761*
0.2553
265

165
Within = 0.4105
Between = 0.1871

112
Within = 0.2022
Between = 0.1036

Overall = 0.3061
50.11
0.0000

Overall = 0.1356
51.17
0.0000

Πηγή:Hou & Dickinson (2007)

Οι Hou & Dickinson τονίζουν ότι στο δείγμα αυτό παρουσιάζεται μια ιδιομορφία:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, τράπεζες με επίπεδο μη
εξυπηρετούμενων δανείων υψηλότερο από το όριο είναι πιο επιθετικές όσον αφορά τη
συμπεριφορά δανεισμού. Ο σταθερός όρος έχει μεγάλη θετική αξία 13.4676, η οποία
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5%. Υποδηλώνει ότι οι τράπεζες με το
υψηλότερο επίπεδο NPLs αποστρέφονται λιγότερο τον κίνδυνο και αυξάνουν γρήγορα
το δανεισμό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που αυξάνουν τον δανεισμό μέσω
αύξησης κεφαλαίου ( συντ. 0,1033).
Για την περίπτωση τραπεζών που έχουν δείκτη NPLs μικρότερο από το
όριο, η σταθερά είναι σημαντικά αρνητική (- 31.0899), γεγονός που δείχνει ότι αυτές οι
τράπεζες είναι πιο συντηρητικές στον δανεισμό.
Επιπλέον, ο συντελεστής που σχετίζεται με τον ρυθμό αύξησης των άλλων κερδοφόρων
στοιχείων του ενεργητικού είναι αρνητικός (-0,3474) και στατιστικά σημαντικός για τις
τράπεζες με δείκτη NPLs υψηλότερο από το όριο. Υποδηλώνει ότι τα άλλα κερδοφόρα
στοιχεία του ενεργητικού έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα υποκατάστασης (Substitute
effect) για τον δανεισμό.
Αντίθετα, όταν οι τράπεζες έχουν δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο από
το όριο, είναι πιο συντηρητικές στην αύξηση του δανεισμού, όπως φαίνεται και από
τους εκτιμώμενους συντελεστές. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτήν την περίπτωση τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην δανειοδοτική
συμπεριφορά των τραπεζών, με στατιστικά σημαντικό θετικό συντελεστή 0.4909. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν ακόμη τα δάνεια τους
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καθώς η δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι φυσικό αποτέλεσμα του
δανεισμού, ειδικά για τις τράπεζες στο επεκτατικό στάδιο.
Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η κεφαλαιακή επάρκεια παίζει σημαντικό ρόλο
σε αυτό το δείγμα. Αν και το δείγμα αυτό έχει σχετικά υψηλό δείκτη μέσου κεφαλαίου
(19,11%), ο πραγματικός δείκτης κεφαλαιακής ισοτιμίας είναι 9,2%, γεγονός που
υποδηλώνει ότι ένας σχετικά χαμηλός δείκτης κεφαλαίου μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό την δανειακή συμπεριφορά των τραπεζών.
Οι Hou and Dicikinson συνεχίζουν λέγοντας ότι, όταν οι τράπεζες έχουν δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το όριο και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω
από την πραγματική τιμή, έχουν πολύ υψηλά κίνητρα για αύξηση του δανεισμού τους.
Αυτό υποδηλώνεται από τον πολύ υψηλό θετικό συντελεστή 39.7979 που σχετίζεται με
την μεταβλητή dummy του κεφαλαίου και είναι στατιστικά σημαντικός.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τα άλλα δείγματα, ο συντελεστής σε αυτό το
δείγμα είναι πολύ μεγαλύτερος που σημαίνει ότι οι τράπεζες του δείγματος της
Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ πιο ευαίσθητες στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και
πιο επιρρεπείς σε επεκτατικές δανειοδοτικές πολιτικές.

3.4 Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, οι Hou & Dickinson κατέληξαν, μέσω της οικονομετρικής τους
ανάλυσης, στο ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ποικίλα και μη γραμμικά
αποτελέσματα πάνω στην πιστωτική επέκταση των τραπεζών και την επηρεάζουν
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην εκάστοτε χώρα.
Όπως ανέμεναν, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα υψηλό επίπεδο NPLs επηρεάζει αρνητικά
τις προθέσεις των τραπεζών για έκδοση νέων δανείων όπως φαίνεται στις περιπτώσεις
των ΗΠΑ και της Γαλλίας.
Ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές είναι λιγότερο σαφείς στις χώρες της Νοτιοανατολικής
Ασίας και της Ιαπωνίας καθώς σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας τους φαίνεται
πως το επίπεδο των μην εξυπηρετούμενων δανείων δεν περιορίζει τον δανεισμό και
συνεπώς την πιστωτική επέκταση· μάλιστα στην περίπτωση της Ιαπωνίας το πρόβλημα
φαίνεται να έγκειται στην έλλειψη ζήτησης δανείων και όχι στην υπερβολική
προσφορά. Όσον αφορά την Νοτιοανατολική Ασία, oι τράπεζες που επιβαρύνθηκαν
σημαντικά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν ένας από τους σημαντικότερους
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λόγους της κρίσης και ήταν αυτές οι οποίες επωφελήθηκαν έπειτα από τους
κυβερνητικούς μηχανισμούς διάσωσης. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν να επικεντρωθούν
σε άλλες δραστηριότητες και να αφήσουν την επίλυση του προβλήματος των
επισφαλών δανείων τους στην κυβέρνηση.
Για τις τράπεζες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, η πρόβλεψη της δανειοδοτικής
συμπεριφοράς των τραπεζών τους είναι ακόμη πιο δύσκολη καθώς βρίσκονται σε
τροχιά γρήγορης ανάπτυξης, η οποία δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες γίνονται.
Ως τελευταίο συμπέρασμα από την έρευνα των Hou & Dickinson θα μπορούσαμε να
κρατήσουμε την σημασία που έχει σταθμισμένος στον κίνδυνο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας για τον περιορισμό εκτέλεσης επίφοβων δανειοδοτικών σχεδίων από τις
τράπεζες: υψηλότερα επίπεδα του δείκτη αυτού δίνουν την δυνατότητα στις τράπεζες
να αυξήσουν τον δανεισμό με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο στο
χαρτοφυλάκιο τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά
όμως, η εφαρμογή τέτοιου είδους κεφαλαιακών απαιτήσεων μπορεί να αποτρέψει
τράπεζες με υψηλά επίπεδα κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο τους, από το να προβούν σε
δανειοδοτικές πρακτικές υψηλού ρίσκου.

3.5 Η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στην δανειοδοτική συμπεριφορά των
τραπεζών
3.5.1 Εισαγωγή
Ερευνώντας περαιτέρω το ζήτημα του πιστωτικού κινδύνου θα εντάξουμε στην έρευνα
μας την εργασία της Cucinelli (2015) η οποία θέτει το ερώτημα κατά πόσον η
επιδείνωση των τραπεζικών δανείων έχει οποιαδήποτε επίδραση στη συμπεριφορά των
τραπεζών και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει μια αύξηση του
πιστωτικού κινδύνου σε μείωση της τραπεζικής δανειοδοτικής δραστηριότητας σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης. Δευτερευόντως, η ανάλυση της αποσκοπεί στην
κατανόηση του εάν οι εμπορικές και οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν διαφορετική
συμπεριφορά αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού κατά τη διάρκεια της εν λόγω
περιόδου. Η οικονομετρική μέθοδος που ακολούθησε καθώς και τα συμπεράσματα της
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παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία του
πιστωτικού κινδύνου και κατά συνέπεια των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την
εύρυθμη λειτουργία μιας τράπεζας και μιας οικονομίας κατ’ επέκταση.

3.5.2 Οικονομετρική Μεθοδολογία και Ανάλυση
3.5.2.1 Ερμηνεία του βασικού υποδείγματος
Στην προσπάθεια της αυτή η Cucinelli (2015) συνέλεξε ετήσια δεδομένα από 488
ιταλικές τράπεζες της περιόδου 2007-2013, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 75% του
συνολικού ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Για την ανάλυση της χρησιμοποίησε
παλινδρόμηση OLS και παλινδρόμηση σταθερών επιδράσεων (fixed effects) η οποία
επιτρέπει τον έλεγχο ετερογένειας μεταξύ των τραπεζών. Τα στοιχεία που αφορούν
αποκλειστικά τις τράπεζες λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων Bankscope (πλέον Orbis
Bank Focus) ενώ τα μακροοικονομικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΔΝΤ. Η
εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία είναι η συμπεριφορά των τραπεζών (BB),
μετριέται από την αύξηση του ποσοστού των μικτών δανείων για κάθε έτος ενώ οι
ανεξάρτητες μεταβλητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: τις μακροοικονομικές και τις
σχετικές με τις τράπεζες μεταβλητές.
Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται: ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας κατά το χρόνο t
(UNEMPt), ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού κατά το χρόνο t (INFt) και ο ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ κατά το χρόνο t. Ο πληθωρισμός, η ανεργία και το ΑΕΠ
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ζήτησης δανείων, ενώ η Cucinelli αναμένει ο
πληθωρισμός και η αύξηση του ΑΕΠ να επηρεάσουν θετικά την δανειοδοτική
συμπεριφορά των τραπεζών με το αντίθετο να συμβαίνει στην περίπτωση της αύξησης
της ανεργίας, καθώς όταν αυξάνεται η ανεργία είναι πιθανότερη η μείωση της ζήτησης
δανείων.
Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τις τράπεζες είναι οι εξής: τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια προς τα συνολικά δάνεια (NPLi,t-1) και ο δείκτης των προβλέψεων για επισφαλή
δάνεια (LLPi,t), ως μέτρα για την αξιολόγηση της ποιότητας του πιστωτικού
χαρτοφυλακίου. Μια αύξηση των δεικτών αυτών σηματοδοτεί επιδείνωση της
πιστωτικής ποιότητας γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τράπεζες να μειώσουν
τη δανειοδοτική τους δραστηριότητα, οπότε η Cucinelli αναμένει αρνητικό πρόσημο.
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Στην περίπτωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά τη χρονική στιγμή t-1
(LTDi,t-1) και του δείκτη αύξησης του συνόλου των καταθέσεων πελατών κατά τη
χρονική στιγμή t-1 (DEPi,t-1), οι οποίοι αποτελούν μέτρα αξιολόγησης της
χρηματοδοτικής δραστηριότητας των τραπεζών η Cucinelli αναμένει ένα αρνητικό και
ένα θετικό πρόσημο, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο δείκτης μετοχικού κεφαλαίου προς το
συνολικό ενεργητικό κατά τη χρονική στιγμή t-1 (E_Ai,t-1) αντιπροσωπεύει το βασικό
μέτρο αξιολόγησης της τραπεζικής φερεγγυότητας. Οι τράπεζες με υψηλότερη
φερεγγυότητα είναι πιο πρόθυμες να δανείσουν· έτσι αναμένεται ένα θετικό πρόσημο.
Τέλος, χρησιμοποιείται ο λόγος Tier 1 (TIER_1i,t-1) ως μέτρο της οικονομικής δύναμης
μιας τράπεζας από την σκοπιά του ρυθμιστή. Η αύξηση του λόγου αυτού
επιτυγχάνεται με την αύξηση του κεφαλαίου ή τη μείωση του δανεισμού ως εκ τούτου,
αναμένεται ένα αρνητικό πρόσημο.
Όσον αφορά τις εξισώσεις παλινδρόμησης, η Cucinelli έχει εισαγάγει μια μεταβλητή
dummy στην OLS παλινδρόμηση η οποία παίρνει την τιμή 1 εάν πρόκειται για
εμπορική τράπεζα και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση έτσι ώστε να μπορεί να εξετάσει εάν
η δανειοδοτική συμπεριφορά διαφέρει μεταξύ εμπορικών και συνεταιριστικών
τραπεζών. Ο λόγος που δεν έκανε κάτι αντίστοιχο και για την παλινδρόμηση σταθερών
επιδράσεων είναι για να αποφευχθούν προβλήματα τέλειας πολυσυγγραμικότητας.
Τέλος, οι σχετικές με την τράπεζα μεταβλητές εκτιμήθηκαν σε χρόνο t-1 για την
αποφυγή πιθανών μεροληπτικών σφαλμάτων ενδογένειας.
Έτσι λοιπόν η παλινδρόμηση OLS έχει την εξής μορφή:

ενώ αυτή των σταθερών επιδράσεων:

Οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποίησε και προσπάθησε να
επιβεβαιώσει η Cucinelli είναι οι εξής:
1) Η αύξηση του τραπεζικού πιστωτικού κινδύνου κατά την περίοδο t-1
οδηγεί τις τράπεζες να προμηθεύουν λιγότερη πίστωση.
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2) Αυτή η συμπεριφορά διαφέρει μεταξύ εμπορικών και συνεταιριστικών
τραπεζών
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με την προέλευση και το αναμενόμενο
πρόσημο τους παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.13
Μεταβλητές
Variable
BBi,t
CRi, t-1
GDPt
INFt
UNEMPt
LTDi,t-1
E_TAi, t-1
TIER1i, t-1
DEPi,t-1
DUMMY

Definition
Growth loans rate
Non performing loans on gross loans at time t-1
Loan loss provisions on gross loans at time t-1
Gross domestic product growth rate at t
Inflation rate at time t
Unemployment growth rate at time t
Loans to Customer deposit on total funding except
derivatives at time t-1
Equity on total assets at time t-1
Tier 1 ratio at time t-1
Growth of customer deposits at time t-1
Dummy variable is equal to 1 if commercial banks,
0 otherwise.

Source
Bankscope
Bankscope
IMF
IMF
IMF
Bankscope
Bankscope
Bankscope
Bankscope
Bankscoper

Expected sign
/
+
+
+
+
+
Relevant

Πηγή: Cucinelli (2015)

Προτού εκτιμηθούν τα παραπάνω μοντέλα η Cucinelli ελέγχει για ύπαρξη συσχέτισης
μεταξύ των ανεξάρτητων και των σταθερών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 3.14 έδειξαν ότι κάθε ανεξάρτητη
μεταβλητή έχει τη δική της ειδική αξία πληροφόρησης στην ικανότητά της να εξηγεί τη
συμπεριφορά των τραπεζικών χορηγήσεων.
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Πίνακας 3.14
Συσχέτιση

The significance of the coefficients was calculated at the level of 95%
Πηγή: Cucinelli (2015)

Τέλος στον πίνακα 3.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο παλινδρομήσεων, οι
οποίες δείχνουν μια μέτρια ικανότητα στην εξήγηση της εξαρτημένης μεταβλητής,
όπως μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει από τα αρκετά υψηλά R2 με εξαίρεση το
δεύτερο μοντέλο OLS.
Πίνακας 3.15
Αποτελέσματα

Const
NPL
LLP
LTD
E_TA
UNEMP
INF
TIER1
DEP
GDP
DUMMY
R-squared
Adjusted R-squared

FE (1)
22.496***
-0.216**
0.010
0.353
-1.614***
0.290
-0.391***
0.213***
0.267***
0.357
0.241

FE(2)
10.894***
-0.610
0.091***
-0.067
-1.629***
0.027
-0.330***
0.467***
0.484***
0.493
0.386

OLS(1)
22.450***
-0.159***
-0.003
-0.107
-1.848***
0.285
0.032
0.191***
0.198**
0.258
0.201
0.198

OLS(2)
23.598
-0.961*
-0.016***
-0.188
-1.652***
0.132
0.101
0.029*
-0.059
0.826
0.046
0.043

One, two or three asterisks represent the significance of the coefficients, meaning the refusal
of the hypothesis of the non-significance of the coefficients, with a level of probability of
10%, 5% and 1% respectively.
Πηγή: Cucinelli (2015)
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Όσον αφορά τις μεταβλητές πιστωτικού κινδύνου, τα αποτελέσματα δείχνουν, σε όλες
τις περιπτώσεις, αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των τραπεζικών δανείων, όπως
ακριβώς ανέμενε και η Cucinelli.
Ως εκ τούτου, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ένας σημαντικός προσδιοριστικός
παράγοντας της συμπεριφοράς των τραπεζικών χορηγήσεων, καθώς έχει μια σημαντική
αρνητική επίδραση πάνω σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, ο αντίκτυπος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στο μοντέλο σταθερών επιδράσεων είναι 0,21 ανά μονάδα
μεταβολής της τραπεζικής συμπεριφοράς κατά το επόμενο έτος και στο μοντέλο OLS
είναι 0,16. Όσον αφορά την αναλογία προβλέψεων για ζημίες δανείων, το αποτέλεσμα
είναι σημαντικό μόνο στο μοντέλο OLS (στο αντίστοιχο των σταθερών επιδράσεων, το
αποτέλεσμα είναι αρνητικό αλλά δεν είναι σημαντικό). Το μέγεθος αυτής της επίδρασης
είναι υψηλότερο από αυτό των NPLs και είναι ίσο με 0,96. Αυτό σύμφωνα με την
Cucinelli, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι προβλέψεις για τις ζημίες από δάνεια
κατά την περίοδο t-1 έχουν ισχυρό αντίκτυπο στα έσοδα από τις δαπάνες των τραπεζών
και θα μπορούσαν να έχουν άμεση επίπτωση στη στρατηγική δανεισμού του επόμενου
έτους. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων όντας στοιχείο του ισολογισμού δεν
επηρεάζει το εισόδημα των τραπεζών επομένως, ο αντίκτυπος στη συμπεριφορά των
τραπεζικών χορηγήσεων μπορεί να είναι πιο περιορισμένος.
Σχετικά τώρα με τις υπόλοιπες μεταβλητές, όπως αναμενόταν, ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των τραπεζικών χορηγήσεων,
ενώ το ποσοστό ανεργίας έχει αρνητικό αντίκτυπο. Η αύξηση των καταθέσεων των
πελατών επηρεάζει θετικά την τραπεζική δανειοδοτική δραστηριότητα. Εάν οι τράπεζες
έχουν υψηλές καταθέσεις, είναι πιο πρόθυμες να δανειστούν στην επόμενη περίοδο
(Tracey, 2011). Άλλωστε οι καταθέσεις είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των
περιουσιακών στοιχείων των περισσότερων εμπορικών τραπεζών και, υπό κανονικές
συνθήκες, η αύξηση του ποσοστού των μικτών δανείων αναμένεται να κινηθεί προς την
ίδια κατεύθυνση των καταθέσεων των τραπεζών.
Τέλος, όσον αφορά την dummy μεταβλητή, τα ευρήματα της Cucinelli δείχνουν ότι δεν
υπάρχει διαφορά μεταξύ συνεταιριστικών και εμπορικών τραπεζών. Υποστηρίζεται
μόνο η πρώτη υπόθεση 1). Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ πιστωτικού κινδύνου και
ρυθμού αύξησης των μικτών δανείων, τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες
χορηγούν στο παρόν λιγότερα δάνεια ενόψει της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου,
ιδίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
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Η δεύτερη υπόθεση 2) απορρίπτεται επειδή τα ευρήματα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος του
πιστωτικού κινδύνου στη συμπεριφορά των τραπεζικών χορηγήσεων είναι παρόμοιος
τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις συνεταιριστικές τράπεζες.

3.5.3 Έλεγχος ανθεκτικότητας αποτελεσμάτων

Για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων όσον αφορά τη σχέση
μεταξύ τραπεζικών δανειοδοτικών συμπεριφορών εκτιμήθηκαν διάφορες παραλλαγές
της εξίσωσης παλινδρόμησης .
Συμπληρωματικές μεταβλητές, οι οποίες περιλαμβάνουν την συνολική κατάθεση
πελατών στο μεικτό δάνειο, τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου και το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων εισήχθησαν στην παλινδρόμηση. Δεν παρουσίασαν σημαντική
σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή. Επιπλέον, για να ελέγξει την αξιοπιστία της
ανεξάρτητης μεταβλητής, η Cucinelli χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά μέτρα πιστωτικού
κινδύνου: το επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το επίπεδο μεικτών
δανείων και την πρόβλεψη για ζημία δανείων σε σχέση με τα μεικτά δάνεια.
Ένας άλλος έλεγχος ανθεκτικότητας είναι η παλινδρόμηση OLS. Αυτή αποδίδει
αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα που από την παλινδρόμηση σταθερών επιδράσεων,
αλλά και ένα χαμηλότερο R2.
Τέλος, ως έλεγχοι ανθεκτικότητας του μοντέλου σταθερών επιδράσεων
χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί έλεγχοι: ένα F -statistic test για να κατανοηθεί εάν
όλοι οι σταθεροί όροι είναι ίδιοι και ένα F-statistic test για να επισημανθεί η απουσία
ενός προβλήματος με τον εκτιμητή. Και τα δύο F tests έχουν χαμηλή τιμή p-value.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση μπορεί να απορριφθεί και στις δύο περιπτώσεις καθώς
η παλινδρόμηση σταθερών επιδράσεων θεωρείται η καλύτερη παλινδρόμηση και οι
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι επαρκείς για την ανάλυση.
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3.5.4 Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, η μελέτη της Cucinelli στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα έδειξε ότι ο
πιστωτικός κίνδυνος (μετρούμενος βάσει δύο δεικτών-μη εξυπηρετούμενων δανείων
και προβλέψεων για επισφαλή δάνεια) επηρεάζει σαφώς αρνητικά την δανειοδοτική
συμπεριφορά των τραπεζών. Η ραγδαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα
χρόνια που ακολούθησαν της κρίσης του 2008 έχει αποδειχθεί ένα μείζονος σημασίας
πρόβλημα για τις τράπεζες. Παρόλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνεταιριστικές
και εμπορικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια
μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η μεταβλητή dummy δεν είναι σημαντική
υποδηλώνοντας ότι κατά τη διάρκεια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης τόσο οι
εμπορικές όσο και οι συνεταιριστικές τράπεζες μειώνουν τη δανειοδοτική τους
δραστηριότητα εν όψει της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου επηρεάζοντας συνεπώς
αρνητικά την πραγματική οικονομία, ενώ κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται και η
ρευστότητα στην αγορά.
Καταλήγοντας, φαίνεται ότι από την χρηματοπιστωτική κρίση και έπειτα, οι τράπεζες
έχουν αρχίσει να αποδέχονται λιγότερο κίνδυνο σαν αποτέλεσμα της αύξησης του
πιστωτικού κινδύνου. Η μείωση του κινδύνου οδηγεί τις τράπεζες να μειώσουν τις
πιστωτικές τους γραμμές και έτσι να επιδείξουν βραδύτερο ρυθμό αύξησης των μεικτών
δανείων.
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Συγκρίσεις και Γενικότερα Συμπεράσματα
4.1 Εισαγωγή

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, έχοντας αναλύσει στο 3ο τόσο
από οικονομετρικής όσο και από οικονομικής άποψης τις μελέτες των Hou &
Dickinson (2007) και Cucinelli (2015) επιχειρούμε να συγκρίνουμε τις δύο έρευνες
μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον
αντίκτυπο που έχει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην πραγματική
οικονομία.
Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς την
διαχρονικότητα του προβλήματος αυτού και την εξάπλωση του ιδιαίτερα τα χρόνια που
ακολούθησαν της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Σκοπός μας λοιπόν
είναι να εντοπίσουμε τα κοινά σημεία των δύο αναλύσεων, τις προτάσεις στις οποίες
συγκλίνουν αλλά και αποκλίνουν οι συγγραφείς και μέσα από αυτές να καταλήξουμε σε
ένα γενικότερο συμπέρασμα και σε πιθανές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

4.2 Συγκρίσεις
Για την σύγκριση των δύο ερευνών, θα εξετάσουμε τις βασικές μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν, την μεθοδολογία που ακολούθησαν οι συγγραφείς για να
προσεγγίσουν το πρόβλημα της πιστωτικής επέκτασης και τέλος θα συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα των ερευνών τους καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.
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4.2.1 Βασικές μεταβλητές των υποδειγμάτων
Συγκρίνοντας τις αναλύσεις των Hou & Dickinson και Cucinelli ως προς τους ορισμούς
των μεταβλητών-κλειδί που χρησιμοποιούν, βρίσκουμε ορατές διαφορές οι οποίες όμως
δεν παρεμποδίζουν την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι
Hou & Dickinson όπως και η Cucinelli χρησιμοποιούν ως εξαρτημένη μεταβλητή τον
ρυθμό αύξησης δανείων, εισάγοντας όμως ο καθένας στο μοντέλο τους κάποιες
επιπλέον μεταβλητές, ο οποίες αντικατοπτρίζουν επιμέρους στόχους των μελετών τους.
Έτσι λοιπόν, στο έργο των Hou & Dickinson βλέπουμε να χρησιμοποιείται μια dummy
μεταβλητή η οποία προσδιορίζει το αποτέλεσμα της κεφαλαιακής επάρκειας, θέλοντας
να υπολογίσουν τους διαφορετικούς περιορισμούς κεφαλαίων που έχουν οι τράπεζες σε
διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις. Σε αντίθεση, η Cucinelli χρησιμοποιεί μια
dummy μεταβλητή για να προσδιορίσει αν πρόκειται για εμπορική τράπεζα ή όχι, έτσι
ώστε να διευκρινιστεί εάν η δανειοδοτική συμπεριφορά διαφέρει μεταξύ εμπορικών και
συνεταιριστικών τραπεζών.
Ωστόσο, σημαντική διαφορά μεταξύ των μελετών αποτελεί η ανάλυση από την
Cucinelli του αποτελέσματος που μπορεί να έχουν στην δανειοδοτική συμπεριφορά των
τραπεζών μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και το ΑΕΠ μιας χώρας,
παράγοντες οι οποίοι δεν εξετάστηκαν στο έργο των Hou & Dickinson.
Διαφορές υπάρχουν επίσης και στους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως μέτρα
αξιολόγησης των τραπεζών. Η ποιότητα του πιστωτικού χαρτοφυλακίου στο έργο των
Hou & Dickinson μετριέται βάσει του ρυθμού αύξησης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων του προηγούμενου έτους ενώ η Cucinelli χρησιμοποιεί επιπλέον και τις
προβλέψεις για επισφαλή δάνεια. Πέραν του πιστωτικού χαρτοφυλακίου και για την
αξιολόγηση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας των τραπεζών η Cucinelli
χρησιμοποιεί μια επιπλέον μεταβλητή- εκτός του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων- τα
συνολικά δάνεια προς καταθέσεις της προηγούμενης περιόδου. Όσον αφορά την
ικανότητα εκπλήρωσης των μακροπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των
τραπεζών, αυτή μετριέται βάσει του ρυθμού αύξησης άλλων στοιχείων του
ενεργητικού,(π.χ έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, κυβερνητικά ομόλογα) στο έργο των
Hou & Dickinson, ενώ η Cucinelli φαίνεται να είναι πιο συγκεκριμένη σε αυτό,
χρησιμοποιώντας τον δείκτη μετοχικού κεφαλαίου προς συνολικά στοιχεία του
ενεργητικού.
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Τέλος, στην μελέτη των Hou & Dickinson , η οικονομική δύναμη μιας τράπεζας
μετριέται βάσει του ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου της όπως-έμμεσα- και στην
αντίστοιχη της Cucinelli μέσω της μεταβλητής Tier 1.

4.2.2 Επιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα

Οι Hou & Dickinson προσέγγισαν το ζήτημα των επιπτώσεων των NPls στο τραπεζικό
σύστημα αρχικά χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των βοηθητικών μεταβλητών και
ορίων. Αυτό τους επέτρεψε πρώτον, να χρησιμοποιήσουν μέθοδο 2SLS (καθότι
πρόκειται για ενδογενείς μεταβλητές) και δεύτερον, να καθορίσουν ένα όριο πάνω από
το οποίο η αύξηση των NPLs λειτουργεί αρνητικά στην απόφαση των τραπεζών για
χορήγηση νέων δανείων. Έτσι, όπως είδαμε και στην ενότητα 3.3.1 χρησιμοποίησαν τις
τιμές των μεταβλητών τους με χρονική υστέρηση στο πρώτο στάδιο για να λάβουν τις
εκτιμήσεις για τις τιμές αυτών των μεταβλητών στην τρέχουσα περίοδο και, στη
συνέχεια, χρησιμοποίησαν αυτές τις προσαρμοσμένες τιμές για να εκτελέσουν την
γραμμική παλινδρόμηση. Κατόπιν, για τον προσδιορισμό των δύο κρίσιμων ορίων
(επίπεδο NPLs και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας) εφάρμοσαν την μέθοδο του Hansen
και εκτίμησαν 2 μοντέλα- ένα με το επίπεδο των NPLs να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με
ένα όριο q και ένα με την αντίθετη περίπτωση.
Η Cucinelli από την μεριά της χρησιμοποιεί OLS παλινδρόμηση στην οποία έχει
συμπεριλάβει τόσο μακροοικονομικές όσο και τραπεζικές μεταβλητές, θέλοντας να
προσδιορίσει και την επίδραση της μακροοικονομίας στην συμπεριφορά των τραπεζών.
Για τον τύπο του μοντέλου τους και οι δύο πλευρές καταλήγουν, μετά από τον έλεγχο
Hausman για την ετερογένεια, σε μοντέλα σταθερών επιδράσεων τα οποία τους
επιτρέπουν να διεξάγουν την παλινδρόμηση σε περιπτώσεις που υπάρχει συσχέτιση στο
δείγμα. Επιπρόσθετα, στην μελέτη της Cucinelli, πριν την εκτίμηση των
αποτελεσμάτων διενεργείται έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων και των
εξαρτημένων μεταβλητών (βλ. Πίνακα 3.14) κάτι το οποίο δεν βλέπουμε στη μελέτη
των Hou & Dickinson.
Εστιάζοντας αρχικά την προσοχή μας στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας
βλέπουμε ότι οι Hou & Dickinson κατέληξαν σε ανάμεικτα συμπεράσματα σχετικά με
τον τρόπο που τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επηρεάζουν την δανειοδοτική
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συμπεριφορά των τραπεζών. Έτσι, ενώ βρήκαν, όπως ανέμεναν, ενδείξεις ότι ένα
υψηλό επίπεδο NPLs επηρεάζει αρνητικά τις επεκτατικές πολιτικές δανείων μιας
τράπεζας (βλ. περίπτωση Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας) εντούτοις σε άλλα δείγματα
(βλ. περίπτωση Ιαπωνίας) δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου ή ακόμα επηρεάζει και θετικά
(βλ. περίπτωση Ανατολικής Ευρώπης).Οι Hou & Dickinson απέδωσαν το φαινόμενο
αυτό στις ιδιάζουσες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σημαντικό ρόλο επίσης στην έρευνα τους έπαιξε και ο σταθμισμένος στον κίνδυνο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ένας δείκτης που δεν συμπεριλήφθηκε στην έρευνα
της Cucinelli και έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει τις δανειοδοτικές πρακτικές υψηλού
ρίσκου.
Στην έρευνα της Cucinelli, σε αντίθεση με αυτή των Hou & Dickinson που κατέληξε σε
μεικτά συμπεράσματα, ο πιστωτικός κίνδυνος και ιδιαίτερα αυτός που προέρχεται από
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρέθηκε να αποτελεί πολύ σημαντικό προσδιοριστικό
παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών.
Επίσης, οι πρόσθετες μεταβλητές που χρησιμοποίησε, σε σχέση με τους Hou &
Dickinson, της επέτρεψαν να εξάγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όπως ότι το ΑΕΠ
και η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων επηρεάζει θετικά την χορήγηση δανείων από
τις τράπεζες, ενώ το επίπεδο της ανεργίας έχει τον αντίθετο αντίκτυπο χωρίς ωστόσο να
παρατηρείται σε καμία περίπτωση διάκριση μεταξύ εμπορικών και συνεταιριστικών
τραπεζών.
Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τις δύο έρευνες μεταξύ τους καταλήγουμε στο
συμπέρασμα πως ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζει αρνητικά
την δανειοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών επηρεάζοντας έτσι κατά τον ίδιο τρόπο
και την οικονομία αφού η αδυναμία ή απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν
πιστώσεις δημιουργεί άμεσα προβλήματα στην κατανάλωση, στις επενδύσεις και
συνεπώς στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται
να είναι πιο ξεκάθαρο στην έρευνα της Cucinelli στην οποία είδαμε ότι ο πιστωτικός
κίνδυνος ωθεί τις τράπεζες σε τακτικές αποστροφής κινδύνου και συνεπώς στην μείωση
χορήγησης νέων δανείων. Ωστόσο το μέγεθος του γεγονότος αυτού θα μπορούσε να
αποδοθεί και σε ένα βαθμό στο δείγμα που χρησιμοποίησε η Cucinelli, δηλαδή τις
ιταλικές τράπεζες την περίοδο της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2013) που
έπληξε βαριά την χώρα αυτή και σίγουρα τις οδήγησε στην υιοθέτηση πιο
συντηρητικών δανειοδοτικών πολιτικών.
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4.3 Γενικότερα Συμπεράσματα και Προτάσεις

Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε διεξοδικά τον όρο ‘μη εξυπηρετούμενα δάνεια’, τις
συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η διόγκωση τους καθώς και το πως επηρεάζουν την
οικονομία μιας χώρας. Αναλυτικότερα αναφερθήκαμε στα αίτια δημιουργίας τους, το
πως αυτά συνδέονται με την γεωγραφική θέση μιας χώρας (χρηματοοικονομικός
κατακερματισμός) και την σχέση των NPLs με την τιμή του πετρελαίου.
Έπειτα, αναλύσαμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού
εξετάζοντας παράλληλα τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος και των εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Companies). Σταθήκαμε
επίσης ιδιαίτερα στα διάφορα εμπόδια που μπορεί να δυσχεράνουν τις όποιες
προσπάθειες επίλυσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά το πρόβλημα του υπερβολικού
χρέους (debt overhang problem) και τις αρνητικές επιδράσεις του στο επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Στην συνέχεια, οι μελέτες των Klein (2013) και Espinoza & Prasad (2010) μας
βοήθησαν να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση ότι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων επηρεάζεται τόσο από μακροοικονομικούς όσο και από τραπεζικούς
παράγοντες. Το γεγονός αυτό με την σειρά του φαίνεται να επηρεάζει την πραγματική
οικονομία μέσω ενός αποτελέσματος ανάδρασης (feedback effect).
Τέλος, η ανάλυση του προβλήματος της ‘πιστωτικής ασφυξίας’ (‘credit crunch’ ) μας
οδήγησε στην υπόθεση ότι τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορούν
να προκαλέσουν μείωση των πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών, μια πρόταση την
οποία αναλύσαμε περισσότερο μέσω της έρευνας των Hou & Dickinson (2007) και
Cucinelli (2015) καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πράγματι υπάρχει μια αρνητική
σχέση μεταξύ μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων, με το μέγεθος του
αποτελέσματος ωστόσο να διαφέρει από χώρα και σε χώρα και την ύπαρξη κάποιων
εξαιρέσεων.

Η έρευνα θα μπορούσε να κατευθυνθεί περαιτέρω σε διάφορους τομείς, όπως αυτός της
πρόβλεψης του μελλοντικού επιπέδου των επισφαλών δανείων μιας τράπεζας. Οι
προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, εφόσον είναι ακριβείς μπορούν να ενισχύσουν την
ικανότητα των τραπεζών να αντιστέκονται σε δυσμενείς διαταραχές στην ποιότητα του
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δανειακού τους χαρτοφυλακίου και την δυνατότητα τους να συνεχίσουν τον δανεισμό
μετά από τέτοιου είδους διαταραχές. Από την άποψη αυτή, μια ανάλυση των δεσμών
μεταξύ των μακροοικονομικών δεικτών και των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα
δάνεια θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των σχετιζόμενων
μακροοικονομικών τρωτών σημείων.
Βελτιώνοντας άλλωστε την ακρίβεια των προβλέψεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να
αποφευχθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα και να γίνουν ενέργειες που θα
προλαμβάνουν το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης χωρίς να χρειάζεται η λήψη έκτακτων και
επώδυνων μέτρων -τουλάχιστον όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Εξίσου ενδιαφέρον θα αποτελούσε και η περαιτέρω ανάλυση του θέματος της σχέσης
του χρηματοοικονομικού κατακερματισμού με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
συσχετίζοντας ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό το οικονομικό παρελθόν μιας χώρας με την
τωρινή της οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και η σύνδεση του με μια προσπάθεια
εύρεσης λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και στα χαρακτηριστικά της
κάθε χώρας.
Κλείνοντας και επιχειρώντας μια λίγο διαφορετική προσέγγιση, κανείς θα μπορούσε να
προτείνει την χρήση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως δείκτη
πρόβλεψης των τραπεζικών διαταραχών (banking distress indicator) και επεκτείνοντας
την έρευνα στις ευρωπαϊκές τράπεζες να χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια ένα πλαίσιο
ασκήσεων "προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων" (macro stress testing). Κατά αυτόν
τον τρόπο θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών
διαταραχών στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στη συνέχεια την
ανθεκτικότητα των τραπεζών που αντιμετωπίζουν αυτές τις διαταραχές.
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