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Περίληψη

Η

τιτλοποίηση

απαιτήσεων

χρηµατοοικονοµικού

τοµέα

αποτελεί

που

έπαιξε

µια

καινοτοµία

σηµαντικό

ρόλο

του

σύγχρονου

στην

πρόσφατη

χρηµατοπιστωτική κρίση των ηµερών µας. Αποτελεί µια διαδικασία κατά την οποία
µια τράπεζα µετασχηµατίζει µη-διαπραγµατεύσιµα (εποµένως και µη ρευστά)
περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος οι οποίοι είναι οµογενείς,
τυποποιηµένοι και συνεπώς διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένες αγορές τίτλων. Η
ανάπτυξη της τιτλοποίησης στην Ευρώπη ήταν ραγδαία την τελευταία δεκαετία
φτάνοντας σε όγκο συναλλαγών, από 78,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2000 σε 711.1
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ευθύνονται για ένα
µεγάλο ποσοστό τιτλοποιήσεων, µε την Ισπανία να κατέχει τη δεύτερη θέση σε
ολόκληρη την Ευρώπη σε όγκο εκδόσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τη µελέτη των κινήτρων
τιτλοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Παρά την ραγδαία ανάπτυξη της
τιτλοποίησης µέσα σε µια δεκαετία και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει τα τελευταία
χρόνια πάνω της, δεν είναι ακόµα τελείως ξεκάθαρο γιατί οι τράπεζες εµπλέκονται σε
τιτλοποίηση των απαιτήσεων τους. Υπάρχουν ελάχιστες εµπειρικές µελέτες που
εστιάζουν στα ειδικά χαρακτηριστικά των τραπεζών που οδηγούν στη διαδικασία της
τιτλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο έρευνας της
υπάρχουσας

βιβλιογραφίας,

προσδιορίζοντας

εµπειρικά

τους

καθοριστικούς

παράγοντες που οδηγούν τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης σε τιτλοποίηση των
απαιτήσεων τους κατά την περίοδο 2004-2010. Με τον διαχωρισµό της υπό εξέτασης
περιόδου σε δυο υποπεριόδους εξετάζεται η επίδραση που έχει η πρόσφατη
χρηµατοπιστωτική κρίση στα κίνητρα της τιτλοποίησης. Σε αυτή την έρευνα
χρησιµοποιούνται δεδοµένα από τράπεζες χωρών της Νότιας Ευρώπης, µιας
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περιοχής, που βίωσε έντονα τις πρόσφατες αναταραχές και που έχει κατά παράδοση
µεγάλο ετήσιο όγκο τιτλοποιήσεων.

Οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι αυτή της άντλησης ρευστότητας (εναλλακτικής
µορφής χρηµατοδότησης), της µεταβίβασης πιστωτικού κινδύνου («credit risk
transfer»), της κεφαλαιακής ελάφρυνσης («regulatory capital arbitrage») καθώς και
της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος του µεγέθους της
εµπλεκόµενης τράπεζας. Προκειµένου να εξεταστεί ποιο από τα κίνητρα που
προτείνονται από τις παραπάνω υποθέσεις αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
τιτλοποίησης, εκτιµάται ένα λογιστικό µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο η
πιθανότητα πραγµατοποίησης τιτλοποίησης συνδέεται µε ένα σύνολο από
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, καθώς και µε κάποιες µεταβλητές ελέγχου.

Τα αποτελέσµατα λοιπόν προκύπτουν από την εφαρµογή λογιστικής παλινδρόµησης (
«logit regression» ) σε ένα δείγµα 31 τραπεζών από χώρες της Νότιας Ευρώπης. Για
την περίοδο 2004-2010, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η χαµηλή ρευστότητα, ο
χαµηλός πιστωτικός κίνδυνος, οι υψηλές αποδόσεις και το µεγάλο µέγεθος των
τραπεζών αποτελούν τους αποφασιστικούς παράγοντες για την τιτλοποίηση. Αυτό
σηµαίνει ότι η υπόθεση της άντλησης ρευστότητας («funding») είναι η περισσότερο
συνεπής µε τα δεδοµένα µας ενώ οι υπόλοιπες τρεις υποθέσεις φαίνονται να µην
υποστηρίζονται από το δείγµα µας. Συγκεκριµένα η υπόθεση της µεταβίβασης
πιστωτικού κινδύνου δεν φαίνεται να ισχύει καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
µας, οι τράπεζες µε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο είναι εκείνες που συγκεντρώνουν τις
περισσότερες πιθανότητες τιτλοποίησης και όχι οι τράπεζες µε υψηλό πιστωτικό
κίνδυνο. Επίσης, η υπόθεση της κεφαλαιακής ελάφρυνσης δεν εµφανίζεται
σηµαντική, ενώ οι τράπεζες µε υψηλότερες αποδόσεις φαίνεται να τιτλοποιούν
περισσότερο,

αποδυναµώνοντας

έτσι

την

υπόθεση

της

βελτίωσης

της

αποδοτικότητας. Τέλος, οι τράπεζες µε µεγαλύτερο µέγεθος φαίνεται να έχουν
µεγαλύτερη κλίση προς την τιτλοποίηση, ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι οι
µεγαλύτερες τράπεζες, είναι περισσότερο ικανές να φέρουν εις πέρας τα υψηλά πάγια
κόστη της διαδικασίας της τιτλοποίησης.
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Όσον αφορά τα αποτελέσµατα για τις περιόδους πριν και µετά το ξέσπασµα της
κρίσης, φανερώνουν ότι η ανάγκη για ρευστότητα παίζει κάποιο ρόλο στην απόφαση
των τραπεζών για τιτλοποίηση και στις δυο περιόδους, ενώ το µέγεθος των τραπεζών
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Αντίθετα, η ανάγκη για µείωση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων εµφανίζεται σαν σηµαντικό κίνητρο µόνο για την περίοδο πριν την
κρίση, ενώ οι τράπεζες µε υψηλότερες αποδόσεις φαίνεται να έχουν περισσότερες
πιθανότητες για τιτλοποίηση την περίοδο αυτή. Τέλος, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να
υποστηρίζουν τις υποθέσεις σχετικά µε την «µεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου» και
«τη βελτίωση της αποδοτικότητας» ως κίνητρα τιτλοποίησης.
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‘Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας είναι πολύ ισχυρός. Όπως φαίνεται τα τελευταία
χρόνια, οι χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία
οικονοµικής καταστροφής. Όµως, τους τελευταίους αιώνες έχει αποδειχθεί πως η
χρηµατοοικονοµική καινοτοµία είναι καθοριστικής σηµασίας και πράγµατι απαραίτητη
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία.’
Ross Levine, February 23rd, 2010

1. Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό οι δραστηριότητες στις οποίες οι Τράπεζες εµπλέκονται

τα

τελευταία χρόνια έχουν µεταβληθεί σηµαντικά. ∆ύο βασικές λειτουργίες των
τραπεζών οι οποίες έχασαν τη σηµαντικότητα τους, είναι ο µετασχηµατισµός της
ρευστότητας-liquidity transformation

(Diamond and

Dybvig,

1983) και

η

παρακολούθηση και αξιολόγηση των δανειοληπτών (Dianond, 1984). Οι τράπεζες
έπαψαν να είναι οι κύριοι κάτοχοι µη-ρευστών περιουσιακών στοιχείων και
ταυτόχρονα έχουν λιγότερα κίνητρα να παρακολουθούν τους δανειολήπτες-πελάτες
τους (Gorton and Pennacchi, 1995, Loutskina and Strahan, 2007). Αυτή η σηµαντική
αλλαγή στην τραπεζική δραστηριότητα εγείρει το ερώτηµα τι παρακίνησε τις
τράπεζες

να

αναθεωρήσουν

δύο

από

τις

βασικές

τους

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες.
Ξεκινώντας από την δεκαετία του 1980 η χρηµατοπιστωτική «εµβάθυνση» και οι
χρηµατοοικονοµικές

καινοτοµίες

οδήγησαν

σε

µια

δοµή

περισσότερο

προσανατολισµένη στην αγορά, µε τις εταιρίες όλο και περισσότερο να βασίζονται
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους. Οι
τράπεζες άρχισαν να ενεργούν σαν ανάδοχοι, να προσφέρουν επενδυτικές συµβουλές
σε επενδυτές και να τιτλοποιούν τα δάνεια τους.
Οι τράπεζες λοιπόν αντί να επικεντρώνονται στις παραδοσιακές δραστηριότητες τους,
όπως είναι η λήψη καταθέσεων και η χορήγηση δανείων, συµµετέχουν πλέον όλο και
περισσότερο σε

µη-παραδοσιακές δραστηριότητες όπως είναι η τιτλοποίηση
6

απαιτήσεων, οι αναδοχές και τα πιστωτικά παράγωγα. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα η
δραστηριότητα της τιτλοποίησης έχει εξαπλωθεί ραγδαία στον ευρωπαϊκό χώρο
αλλάζοντας σηµαντικά το ρόλο των τραπεζών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων (asset
securitization)

είναι µια από τις µεγαλύτερες καινοτοµίες του σύγχρονου

χρηµατοοικονοµικού τοµέα (Greenspan, 1998) και τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει
σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία

και στον τρόπο

χρηµατοδότησης των

τραπεζών.
Η ευρεία ανάπτυξη της χρηµατοοικονοµικής αυτής τεχνικής οδήγησε σε θεωρίες
για ένα νέο τραπεζικό µοντέλο, γνωστό ως “originate-to-distribute”-(παραγωγής και
διανοµής δανείων) σύµφωνα µε το οποίο οι τράπεζες έπαψαν να διακρατούν πλέον τα
δάνεια τους µέχρι τη λήξη τους και άρχισαν σε ευρεία κλίµακα να τα µεταβιβάζουν
(πωλούν) στην κεφαλαιαγορά. Σύντοµα, µετά τη χορήγηση του, ένα δάνειο,
πακετάρεται σε ένα µια «δεξαµενή» µε άλλα οµοειδή δάνεια, παίρνει µια αξιολόγηση
του κινδύνου που φέρει από µια εταιρία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
πωλείται στο επενδυτικό κοινό µέσω τιτλοποίησης. Η τιτλοποίηση λοιπόν σχηµατίζει
ένα νέο είδος Τραπεζικής, όπου η σχέση µε τον πελάτη ξεθωριάζει για χάρη µιας
τράπεζας, βασισµένης σε συναλλαγές που τα κύρια έσοδα της προέρχονται από την
δηµιουργία και το πακετάρισµα δανείων.
Η τιτλοποίηση δανείων που κάποτε θεωρούνταν µη εµπορεύσιµα και εποµένως µη
ρευστά περιουσιακά στοιχεία, σηµατοδότησε µια θεµελιώδη αλλαγή στην τραπεζική
δραστηριότητα, όπως είχε προβλέψει και ο Pennacchi το 1988. Μάλιστα οι Demsetz
και Strahan(1997) αλλά και ο Buiter (2009) χαρακτηρίζουν την τιτλοποίηση σαν «µια
µηχανή παραγωγής χρήµατος» (money machine) καθώς επιτρέπει στις τράπεζες να
αναλαµβάνουν περισσότερο κίνδυνο, να κρατούν λιγότερα εποπτικά κεφάλαια, και να
χορηγούν περισσότερα δάνεια. Όπως παρουσιάζεται βέβαια παρακάτω το
κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έθεσε κάποιους περιορισµούς στο µηχανισµό
της τιτλοποίησης.
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1.1 Ορισµός Τιτλοποίησης

Τι εννοείται όµως µε τον όρο «τιτλοποίηση απαιτήσεων»; Τιτλοποίηση απαιτήσεων
(securitization) ονοµάζεται η διαδικασία µε την οποία ένας οργανισµός, για
παράδειγµα µια τράπεζα, συγκεντρώνει µια οµάδα οµοειδών απαιτήσεων (όπως
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια) τις οποίες εκχωρεί σε µια Εταιρία Ειδικού Σκοπού
(SPV) η οποία µε τη σειρά της εκδίδει χρεόγραφα προς το επενδυτικό κοινό γνωστά
ως

asset-backed

securities

(ABS),

χρησιµοποιώντας

σαν

εξασφάλιση

τις

εκχωρηθείσες απαιτήσεις. Τα χρήµατα που λαµβάνονται από την πώληση των
χρεογράφων µεταβιβάζονται στην εκχωρούσα επιχείρηση (originator), ενώ οι
εισπράξεις των τόκων και των χρεολυσίων από τα εκχωρηθέντα δάνεια
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των τόκων και του κεφαλαίου των
χρεογράφων που έχει εκδώσει η Εταιρία Ειδικού Σκοπού. ∆ύο ακόµη µέλη τα οποία
συµµετέχουν στην διαδικασία είναι ο αντισυµβαλλόµενος του swap, ο οποίος
συνήθως εµπλέκεται προκειµένου να γίνει αντιστάθµιση του επιτοκίου και ο
θεµατοφύλακας (Trustee), ο οποίος εξασφαλίζει ότι τα χρήµατα µεταφέρονται από το
διαχειριστή (Servicer) στην SPV και ότι οι επενδυτές έχουν πληρωθεί σύµφωνα µε τα
συµφωνηθέντα (Σχεδιάγραµµα 1). Πρόκειται για έναν ιδιωτικό οργανισµό, ο οποίος
αναλαµβάνει το νοµικό κοµµάτι της διαδικασίας µεταβίβασης των απαιτήσεων,
γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του τραπεζικού οργανισµού απέναντι στο
επενδυτικό κοινό. Παρά τη φαινοµενική πολυπλοκότητα της τιτλοποίησης, το
«κλειδί» της διαδικασίας είναι πως σε περίπτωση που η εκχωρούσα επιχείρηση
(originator) πτωχεύσει, οι εξασφαλίσεις που κατέχει η SPV δεν παύουν να ισχύουν
και έτσι ο διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι πληρωµές θα συνεχίσουν να
πραγµατοποιούνται έτσι ώστε οι επενδυτές θα εξακολουθούν να λαµβάνουν τους
τόκους και το αρχικό κεφάλαιο.
Οι απαιτήσεις λοιπόν όπως αναφέρθηκε, διαχωρίζονται από την εταιρία-Τράπεζα που
τις δηµιούργησε (originator) και κατά επέκταση ανεξαρτητοποιείται η ποιότητα των
τίτλων (προϊόντων της τιτλοποίησης) από τη φερεγγυότητα της εταιρίας δηµιουργού.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πραγµατοποιούνται µέσω
υπερεγγυηµένων οµολογιακών εκδόσεων µε πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλότερη
αυτής των εκδοτών τους. Αυτό, είναι ένα από τα βασικότερα κίνητρα για την
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τιτλοποίηση απαιτήσεων, καθώς η βελτιωµένη αξιολόγηση αυτών, συνεπάγεται
σηµαντικά µικρότερο κόστος δανεισµού κεφαλαίων. Με λίγα λόγια, πρόκειται για
ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που µετατρέπει ένα «χαρτοφυλάκιο» από οµοιογενή
µη-ρευστά περιουσιακά στοιχεία (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια κτλ) σε
υψηλής ρευστότητας

εµπορεύσιµους

τίτλους (χρεόγραφα) µε γνωστές και

προκαθορισµένες πληρωµές.

Σχεδιάγραμμα 1

Το φάσµα των περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να τιτλοποιηθούν είναι µεγάλο.
Αν και το πιο διαδεδοµένο και ευρέως γνωστό παράδειγµα τιτλοποίησης είναι η
αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες η
τιτλοποίηση έχει διαδοθεί ραγδαία µεταξύ άλλων και σε εµπορικά δάνεια, απαιτήσεις
από πιστωτικές κάρτες, δάνεια για την απόκτηση αυτοκινήτων, δάνεια προς
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) .
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1.2 Είδη Τιτλοποιήσεων (Παραδοσιακή τιτλοποίηση – Σύνθετη Τιτλοποίηση)
Εκτός από την πραγµατική πώληση των προς τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων
στην εταιρία-όχηµα σύµφωνα µε την παραδοσιακή τιτλοποίηση, οι τράπεζες
(originators) τα τελευταία χρόνια µπορούν να µεταφέρουν µόνο τον πιστωτικό
κίνδυνο των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων µε την χρησιµοποίηση
χρηµατοπιστωτικών παραγώγων (CDS), ενώ τα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν
στον ισολογισµό τους. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «σύνθετη τιτλοποίηση»
και οι νέοι τίτλοι που προκύπτουν είναι γνωστοί ως CDOs (Collateralised Debt
Obligations).
Η σύνθετη τιτλοποίηση µε CDO έχει παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην προώθηση
πιο «ολοκληρωµένων» αγορών». Επιτρέπει πλέον στους επενδυτές να διευρύνουν την
έκθεση τους στον κίνδυνο σε περισσότερες εταιρίες και βιοµηχανίες από ότι ήταν
εφικτό στο παρελθόν. Επιπλέον, από την στιγµή που τα προς τιτλοποίηση
περιουσιακά στοιχεία παραµένουν στον ισολογισµό του εκχωρούντα (originator) τα
νοµικά και διαχειριστικά έξοδα είναι κατά πολύ λιγότερα από ότι αυτά που
συνεπάγεται µια πραγµατική πώληση µέσω της παραδοσιακής τιτλοποίησης. Οι
παραπάνω λόγοι συντέλεσαν στην ραγδαία ανάπτυξη των CDOs τα τελευταία χρόνια.
Όπως και στην περίπτωση των παραδοσιακών καλυπτόµενων µε περιουσιακά
στοιχεία τίτλων (ABS) έτσι και τα CDOs κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον τύπο
των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι αν τα υποκείµενα περιουσιακά
στοιχεία είναι δάνεια, η συναλλαγή είναι γνωστή ως Collateralised Loan Obligation
(CLO), αλλά αν τα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία είναι εταιρικά οµόλογα ή τίτλοι
χρέους άλλου τύπου, η συναλλαγή είναι γνωστή ως Collateralised Bond Obligation
(CBO).
Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η παραδοσιακή τιτλοποίηση δηλαδή τίτλοι
καλυπτόµενοι µε περιουσιακά στοιχεία (Asset-Backed Securities) καθώς και τίτλοι
καλυπτόµενοι µε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (Mortgage-Backed Securities).
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1.3 ∆ιαχωρισµός των Εκδιδόµενων Τίτλων σε Τάξεις (tranches)

Στην τιτλοποίηση, οι τίτλοι εκδίδονται σε τάξεις ή τεµάχια (classes or tranches) τα
οποία έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά την πληρωµή προς τους
κατόχους τους (Σχεδιάγραµµα 2). Για παράδειγµα, το tranche AAA/Aaa πληρώνεται
πριν από το ΑΑ/Αa, από τις χρηµατοροές που προκύπτουν από την εξυπηρέτηση της
δεξαµενής των συγκεντρωµένων δανείων, και ούτω καθεξής. Ο κάτοχος του tranche
µε τη χαµηλότερη πιστοληπτική διαβάθµιση ουσιαστικά υφίσταται τις πρώτες ζηµιές
από το κεφάλαιο των tranches σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής κάποιων
δανείων. Πιο συγκεκριµένα οι κάτοχοι του χαµηλότερου πακέτου απορροφούν όλες
τις ζηµιές µέχρι την ονοµαστική αξία του πακέτου αυτού. Εάν οι συσσωρευµένες
ζηµιές του χαρτοφυλακίου υπερβαίνουν αυτή την ονοµαστική αξία, το επόµενο
«ανώτερο» πακέτο θα απορροφήσει το υπόλοιπο των ζηµιών και ούτω καθεξής.
Κρίνεται θεµιτό να επισηµάνουµε ότι τα tranches που αξιολογούνται µε Α
αναφέρονται ως «senior» tranches (ανώτερα), τα αξιολογούµενα µε Β ως mezzanine
tranches (µεσαίου επιπέδου) και τα µη αξιολογούµενα ως equity tranches (µετοχικά).

Σχεδιάγραμμα 2
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Σύµφωνα µε τον De Marzo (2005), η ασύµµετρη πληροφόρηση παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην εξήγηση της ύπαρξης τεµαχισµένων τίτλων (tranched securities) και ευνοεί την
διαδικασία της τιτλοποίησης. Αν παρουσία ασύµµετρης πληροφόρησης, ο δανειστής,
για παράδειγµα µια τράπεζα, είναι καλύτερα πληροφορηµένος για την πιστοληπτική
ικανότητα των δανειοληπτών από ότι είναι οι επενδυτές που αγοράζουν το
τιτλοποιηµένο χρέος, τότε οι επενδυτές για να προστατευτούν από το λεγόµενο
«lemons problem» (George Akerlof, 1970) ίσως αρνηθούν να αγοράσουν τους
συγκεκριµένους τίτλους ή ζητήσουν µεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές που δίνει ο
εκδότης.
Ο DeMarzo (2005) και ο Duffie (1999) χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο για την
τιτλοποίηση βασισµένο στη ρευστότητα, έδειξαν ότι αν η ασύµµετρη πληροφόρηση
έχει ως αποτέλεσµα ο δανειστής και δηµιουργός της τιτλοποίησης να αντιµετωπίζει
µια πτωτική καµπύλη ζήτησης για τους τίτλους χρέους του, τότε η βέλτιστη
στρατηγική είναι να διατηρήσει ένα ποσοστό των δανείων στο χαρτοφυλάκιο του. Το
µοντέλο τους υπονοεί ότι αν ο εκδότης δεν επιθυµεί να διατηρήσει κάποιο ποσοστό
των τίτλων χρέους που εκδίδει, τότε πρέπει να πουλήσει – τιτλοποιήσει µόνο εκείνα
τα δάνεια που έχουν το µικρότερο βαθµό ασύµµετρης πληροφόρησης και να
διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιο του εκείνα µε το µεγαλύτερο βαθµό ασύµµετρης
πληροφόρησης. Έτσι ο δανειστής µπορεί να βρεθεί να διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο
του δάνεια τα οποία εµπεριέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο, από ότι αυτά που πωλούνται
στη δευτερογενή αγορά δανείων.

1.4 Ιστορικά Στοιχεία Τιτλοποιήσεων στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η τιτλοποίηση απαιτήσεων άρχισε να αναπτύσσεται στο τέλος του 1990
και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Ο όγκος των τιτλοποιηµένων
απαιτήσεων αυξήθηκε

από 78,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2000, σε 711,1

δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008, ένας όγκος τιτλοποιήσεων δέκα φορές µεγαλύτερος
σε λιγότερο από µια δεκαετία. Είναι γεγονός πως η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική
κρίση, στην οποία η τιτλοποίηση φαίνεται να έχει παίξει ένα αξιοσηµείωτο ρόλο, είχε
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ως επακόλουθο να παγώσει για λίγο αυτή η έντονη δραστηριότητα το δεύτερο µισό
του 2007. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε σε ξέφρενους ρυθµούς το 2008 σηµειώνοντας
πάλι όµως µια καθίζηση τα δυο επόµενα έτη µε τον όγκο των τιτλοποιήσεων να
µειώνεται φανερά, παραµένοντας όµως σε αρκετά υψηλά επίπεδα (Πίνακας 1). H
ταχύτατη ανάπτυξη της τιτλοποίησης και η διαφαινόµενη σύνδεση της µε την κρίση
των ηµερών, εγείρουν ενδιαφέροντα ερωτήµατα όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα και
τα κόστη αυτής της µορφής χρηµατοδότησης.

Πίνακας 1: Ιστορικά Στοιχεία Τιτλοποιήσεων στην Ευρώπη (∆ισεκατοµµύρια)
Έτος

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Τρίµηνο 1
14.1
20.5
24.3
43.3
55.8
47.8
69.0
128.7
40.0
123.2
75.5

Τρίµηνο 2
16.4
43.2
42.6
51.9
59.0
94.4
114.3
152.0
169.5
81.2
32.2

Τρίµηνο 3
21.4
22.7
35.7
39.7
53.2
41.5
112.8
98.3
134.1
114.7
111.5

Τρίµηνο 4
26.3
66.2
55.1
82.4
75.5
143.3
184.9
74.7
367.6
94.9
160.6

Σύνολο
78.2
152.6
157.7
217.3
243.5
327.0
481.0
453.7
711.1
414.1
379.9

1.5 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και η Πρόσφατη Χρηµατοπιστωτική Κρίση

H τιτλοποίηση και το µοντέλο ‘originate to distribute’ (δηµιουργίας και διανοµής
δανείων) που έχει αρχίσει να επικρατεί στο τραπεζικό σύστηµα, έχουν και την
αρνητική τους πλευρά όπως έχουν αποδείξει οι πρόσφατες αναταραχές στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές.
Η τιτλοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε ένα έντονο πρόβληµα εντολέα – εντολοδόχου
(principal agent problem) όπου η εταιρία που εκχωρεί τις απαιτήσεις της, οι οποίες
τελικά θα τιτλοποιηθούν και θα πωληθούν, διατηρεί ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον
για τη δεξαµενή των τιτλοποιηµένων περιουσιακών στοιχείων της. Από την στιγµή
που µέσω της διαδικασίας της τιτλοποίησης τα χαµηλής ποιότητας δάνεια µπορούν
να πωληθούν, ο εκδότης των δανείων δεν έχει το ίδιο κίνητρο για την εξέταση της
φερεγγυότητας των πελατών του όπως θα συνέβαινε αν το δάνειο δεν γινόταν
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αντικείµενο τιτλοποίησης. Ξέροντας λοιπόν ότι θα απαλλαχτεί γρήγορα από τον
πιστωτικό κίνδυνο των δανείων του, ο εκδότης δεν έχει πλέον τα ίδια κίνητρα για
αξιολόγηση και παρακολούθηση των πελατών του. Η συστηµατική και υπερβολική
τιτλοποίηση απαιτήσεων λοιπόν µπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό εκφυλισµό της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού.
Όπως νωρίτερα είχαν υποδείξει οι Gorton και Pennacchi (1995), µια τράπεζα που
πουλάει δάνεια πρέπει να συνεχίσει να πείθει τους αγοραστές των δανείων της για τη
πρόθεση της να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών-δανειζοµένων
της διατηρώντας ένα ποσοστό του κινδύνου των δανείων. Κάτι τέτοιο θα έλυνε το
πρόβληµα εντολέα-εντολοδόχου που αναφέρθηκε παραπάνω.
Επίσης ένα άλλο πρόβληµα που µελετάει η σύγχρονη βιβλιογραφία είναι το αν η
τιτλοποίηση τείνει να αυξήσει το συστηµατικό κίνδυνο της εκχωρούσας τράπεζας
(originator) και κατά πόσο οι τράπεζες στην προσπάθεια τους να µεταφέρουν τους
κινδύνους τους θέτουν µεγαλύτερους κινδύνους για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.
Οι Hansel και Krahnen (2006) έδειξαν ότι ο συντελεστής βήτα της εκχωρούσας
τράπεζας αυξάνει σηµαντικά περισσότερο αν πρόκειται για έναν χρηµατοοικονοµικά
αδύναµο οργανισµό και ότι ο αρχικός συστηµατικός κίνδυνος της εκχωρούσας
τράπεζας έχει ένα σηµαντικό αντίκτυπο στην τελική αύξηση του συστηµατικού
κινδύνου.
Ουσιαστικά, πολλοί είναι αυτοί που τώρα αποδίδουν την ευθύνη για την κατάρρευση
της αγοράς τιτλοποιηµένων ενυπόθηκων δανείων στη χαµηλή ποιότητα των δανείων
µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας (subprime mortgages) που εκδόθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια πριν την κατάρρευση της αγοράς. Το σκεπτικό ότι η
τιτλοποίηση µειώνει το κίνητρο για την παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου των
δανειοληπτών έχει πλέον πολλούς συµµάχους και θεωρείται από τις σηµαντικότερες
αιτίες της κατάρρευσης της αγοράς δανείων µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας
(subprime mortgage market).
Από την αρχή της ύφεσης αρκετοί µελετητές έχουν υπογραµµίσει τη σχέση µεταξύ
τιτλοποίησης και της χρηµατοπιστωτικής αναταραχής. Μάλιστα πολλοί από αυτούς
βρίσκουν ως κύρια αιτία της κρίσης την τιτλοποίηση. Ο Borio (2008) θεωρεί ότι το
µοντέλο παραγωγής και διανοµής δανείων ίσως έχει συµβάλει τόσο στη συσσώρευση
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συστηµατικού κινδύνου στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα όσο και στις αναταράξεις
που ακολούθησαν στις αγορές. Ο Brunnermeier (2008) υποστηρίζει ότι «αυτό πού
είναι καινούριο σχετικά µε αυτή την κρίση είναι η έκταση της τιτλοποίησης». Όπως
συνοψίζεται από τον Draghi (2008) οι τιτλοποιήσεις είναι «δίκοπο µαχαίρι». Όπως
και µε τα άλλα εργαλεία µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου, η τιτλοποίηση θεωρήθηκε
είτε ως θετικό στοιχείο χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας είτε ως αρνητική µηχανή
λανθασµένων κινήτρων που προηγήθηκαν της πιστωτικής κρίσης. (Ashcraft and
Schuermann, 2008; Shin, 2008). Οι Fender και Mitchell (2005) και οι Allen και
Carletti (2006) τονίζουν την αρνητική πλευρά της τιτλοποίησης και την περιγράφουν
σαν µια αλυσίδα µη-ευθυγραµµισµένων κινήτρων που αυξάνει τον κίνδυνο της
κρίσης
Τη περίοδο που διανύουµε γίνεται παντού και συνεχώς λόγος για την λεγόµενη
χρηµατοπιστωτική κρίση που µαστίζει την παγκόσµια οικονοµία. Το δολάριο χάνει
συνεχώς την αξία του, η τιµή του πετρελαίου ανεβαίνει και οι χρηµατιστές ανά τον
κόσµο διακατέχονται από µία αδιάκοπη πίεση, λόγω της έλλειψης επενδύσεων και
της µείωσης ολοένα και περισσότερο της αξίας των µετοχών που διαχειρίζονται.
Ύστερα από µία µεγάλη περίοδο σχετικής ηρεµίας και µακροοικονοµικής ανάπτυξης,
οι χρηµατοοικονοµικές αγορές διέρχονται µια σηµαντική κρίση σε παγκόσµιο
επίπεδο, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως χειρότερη µετά το µεγάλο
«κραχ» του 1929. Η κρίση αυτή έγινε ορατή τον χειµώνα του 2007 , αν και τα πρώτα
σηµάδια της κρίσης υπήρχαν από το 2006, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούµενη
προσοχή. Η αρχή της κρίσης έγινε το Σεπτέµβρη του 2007 µετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers και Wachovia Bank, τις συγχωνεύσεις Merrill Lynch και Bear
Stems και τις κρατικοποιήσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µεγάλου µεγέθους και
µακράς ιστορίας.
Το πρόβληµα της κρίσης ξεκίνησε από τη στιγµή που οι τράπεζες εγκατέλειψαν τις
παραδοσιακές δραστηριότητές τους και επεκτάθηκαν στη χρήση των λεγόµενων
σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. ∆ηµιουργήθηκαν δοµηµένα προϊόντα,
τόσο σύνθετα που διαφάνεια τους στη πορεία χάθηκε. Οι τράπεζες ξεκίνησαν να
µετατρέπουν τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης σε οµόλογα, δηλαδή να τα
τιτλοποιούν. Έπαιρναν ρευστότητα και µετέθεταν τον κίνδυνο στον αγοραστή. Όταν
το 2006 έσπασε η «φούσκα» των ακινήτων, οδήγησε µεγάλο αριθµό στεγαστικών
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δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε χρεοκοπία. Η αγορά η οποία δέχθηκε το
µεγαλύτερο πλήγµα είναι αυτή των οµολόγων «Mortage Backed Securities», τα οποία
είχαν εκδοθεί για την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων. Τα τεράστια ποσά
ενυπόθηκων δανείων που είχαν χορηγηθεί από ιδρύµατα των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής δηµιούργησαν αστάθεια στους εκδότες τους, καθώς η αδυναµία
αποπληρωµής τους µείωσε τη ρευστότητα και την αγοραία αξία τους. Αυτή η
αδυναµία πληρωµής δηµιούργησε µεγάλο κενό στις ταµειακές ροές, οι οποίες θα
θέτονταν ως εξασφάλιση για τα νεοεκδιδόµενα χρεόγραφα. Έτσι λοιπόν η
τιτλοποίηση αποµυθοποιήθηκε από τραπεζικούς οργανισµούς και επενδυτικό κοινό
και έχασαν την εµπιστοσύνη τους. Η έκδοση τιτλοποιηµένων δανείων, τα οποία
στηρίζονταν σε επικίνδυνα προϊόντα, αλλά και η αξιολόγησή τους από εταιρίες
βαθµολόγησης, χωρίς τη χρήση απαραίτητων µοντέλων µέτρησης πιστοληπτικής
ικανότητας των δανειοληπτών, οδήγησε σε ντόµινο κατάρρευσης πολλών τραπεζών.
Η χρηµατοπιστωτική κρίση µε τις ενέσεις ρευστότητας από πλευράς κρατών
µετατράπηκε σε κρίση χρέους για τα ίδια τα κράτη. Η κρίση µεταφέρθηκε άµεσα και
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές άλλων χωρών. Η µία ευρωπαϊκή αγορά µετά την
άλλη, παρουσίασαν δραµατική πτώση του χρηµατιστηριακού τους δείκτη µε τη
Κύπρο να εµφανίζει πτώση 72%, η Ελλάδα 60%, η Ιταλία 46% και η Μεγάλη
Βρετανία 31%. Οι δυσάρεστες συνέπειες αυτού του γεγονότος παρατηρούνται
ιδιαίτερα έντονα στην Ελλάδα, της οποίας η οικονοµική πολιτική καθορίζεται
ολοκληρωτικά πλέον από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η πρόσφατη λοιπόν αναταραχή στις πιστωτικές αγορές έκανε φανερό πως η
τιτλοποίηση έχει µετατραπεί µέσα σε λίγα µόνο χρόνια από µια περιορισµένη σχετικά
αγορά στη Ζώνη του Ευρώ σε µια µεγάλη δύναµη πίσω από τις εξελίξεις στις
κεφαλαιαγορές. Αυτός ο όλο και αυξανόµενος σηµαντικός ρόλος της τιτλοποίησης
την καθιστά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση αν και η
οικονοµική κρίση δεν είναι το επίκεντρο της µελέτης αυτής, η διαφαινόµενη σύνδεση
µεταξύ τιτλοποίησης και κρίσης καθιστά την ανάλυση των καθοριστικών
παραγόντων της τιτλοποίησης των τραπεζών ακόµη πιο ενδιαφέρουσα.
Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται τα κίνητρα τιτλοποίησης των Τραπεζών της
Νότιας Ευρώπης (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) πριν, αλλά και µετά
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την κρίση. Ο λόγος που επιλέχτηκαν αυτές οι χώρες έχει να κάνει µε το ότι οι
οικονοµίες της Νότιας Ευρώπης βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσµατα αυτής της
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης

και συνεπώς θα ήταν ενδιαφέρον να

εξεταστεί αν η κρίση επηρέασε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιτλοποίησης
σε αυτά τα κράτη. Επίσης, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ευθύνονται για ένα µεγάλο
ποσοστό του συνολικού όγκου τιτλοποιήσεων της Ευρώπης (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Τιτλοποιήσεις ανά Χώρα (∆ισεκατοµµύρια)
Χώρα

Βέλγιο
∆ανία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Ηνωµένο Βασίλειο
Σύνολο Ευρώπης
Ποσοστό
Τιτλοποιήσεων της
Ν.Ευρώπης ως προς
το Συνολικό Όγκο
Τιτλοποιήσεων

2005
0.5
0.1
7.5
15.5
2.3
0.5
32.7
39.2
7.6
40.5
126.4
272.8

2006
2.3
0.0
7.7
37.7
3.6
10.7
30.2
28.6
5.8
44.0
192.2
362.8

2007
4.0
0.5
3.9
18.5
5.3
10.4
26.4
40.8
10.8
61.1
172.6
354.3

2008
34.9
0.0
14.2
50.1
12.7
40.7
82.2
72.6
14.8
80.7
271.9
674.8

2009
27.4
6.9
26.5
22.5
13.9
67.9
43.8
12.9
62.4
88.4
372.5

2010
17.7
1.5
2.9
13.4
1.0
6.6
16.0
138.5
14.9
54.4
102.6
369.3

Σύνολο
86.8
2.1
43.1
161.7
47.4
82.8
255.4
363.5
66.8
343.1
954.1
2406.8

33.2%

25.2%

30.3%

30.3%

46.3%

24.2%

31.5%

1.6 Κίνητρα Τιτλοποίησης

Η τιτλοποίηση εµπεριέχει πολυάριθµα δυνητικά οφέλη για τις εκχωρούσες τράπεζες
(originators) όπως µεταξύ άλλων, η καλύτερη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου
και η αποφυγή του κόστους δυσµενούς επιλογής (ασυµµετρία πληροφόρησης).
∆ιαχείριση του επιτοκιακόυ κινδύνου (management of interest-rate risk)
Τιτλοποιώντας κάποια από τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι τράπεζες καταφέρνουν
να διαχειριστούν καλύτερα τον επιτοκιακό τους κίνδυνο. Για παράδειγµα, έστω ότι
µια τράπεζα έχει στο ενεργητικό της ένα χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων στεγαστικών
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δανείων µέσης διάρκειας τριάντα ετών (κυρίως σταθερού επιτοκίου). Από την άλλη
πλευρά, το 70% των τυπικών υποχρεώσεών της είναι προθεσµιακές καταθέσεις και
καταθέσεις ταµιευτηρίου οι οποίες λήγουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η τράπεζα
χρηµατοδοτεί το τριάντα-ετών χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων δανείων της µε
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις . Αυτή η τεράστια αναντιστοιχία στη διάρκεια λήξης
µεταξύ των στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) και των στοιχείων του
παθητικού που τα χρηµατοδοτούν δηµιουργεί ένα ουσιαστικό κίνδυνο επιτοκίων για
την τράπεζα. Προκειµένου να µειώσει την έκθεση της σε αυτόν τον κίνδυνο η
τράπεζα θα µπορούσε να τιτλοποιήσει ένα µέρος των ενυπόθηκων δανείων της,
αφαιρώντας τα έτσι από τον ισολογισµό της, και να µειώσει έτσι µε αυτό τον τρόπο
τη µέση διάρκεια των στοιχείων του ενεργητικού της. Βέβαια, όπως είναι γνωστό η
τράπεζες µπορούν να αντισταθµίσουν την έκθεση τους στον κίνδυνο επιτοκίων µέσα
από άλλα πιο συµβατικά µέσα όπως συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (intersest-rate
swaps), δικαιώµατα προαίρεσης (options) και συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
(futures), αλλά από άποψης αποτελεσµατικότητας και κόστους συναλλαγών η
τιτλοποίηση µπορεί να αποτελέσει µια εξίσου καλή, αν όχι καλύτερη εναλλακτική
λύση.
∆ιευκολύνει την αποφυγή του κόστους δυσµενούς επιλογής (adverse selection
cost)

Τυπικά µια τράπεζα έχει ένα χαρτοφυλάκιο από περιουσιακά στοιχεία µε
διαφορετικούς βαθµούς ευαισθησίας στην πληροφορία. Ακόµα και αν η αγορά
αποτιµά το χαρτοφυλάκιο σωστά, είναι αρκετά πιθανό κάποια από τα περιουσιακά
στοιχεία να είναι υποτιµηµένα από την αγορά και κάποια άλλα υπερτιµηµένα .Για
παράδειγµα, έστω ότι µια τράπεζα αντιµετωπίζει την προοπτική χρηµατοδότησης
µερικών νέων δανείων για τα οποία υπάρχει πολύ µικρή ασυµµετρία πληροφόρησης,
δηλαδή η εκτίµηση της τράπεζας για την αξία του χαρτοφυλακίου µε τα νέα δάνεια
είναι σχεδόν ισοδύναµη µε αυτή της αγοράς. Η τράπεζα όµως από την άλλη είναι
υποτιµηµένη στο σύνολο της. Αν αυτή η τράπεζα βγει εκεί έξω και ζητήσει
χρηµατοδότηση, µέσω καταθέσεων ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, για να
χρηµατοδοτήσει τα νέα δάνεια µε τον συµβατικό τρόπο θα πρέπει να πληρώσει ένα
κόστος δυσµενούς επιλογής (adverse cost selection) µε την έννοια ότι το κόστος
χρηµατοδότησης της τράπεζας θα είναι υψηλότερο από ότι θα ήταν αν οι επενδυτές
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είχαν την ίδια πληροφόρηση για τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας στο σύνολο
τους όπως οι διευθυντές της τράπεζας. Αυτό συµβαίνει γιατί οι επενδυτές που
παρέχουν χρηµατοδότηση για τα νέα αυτά δάνεια, ουσιαστικά αγοράζουν αξιώσεις
έναντι του συνολικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Αντί να
ακολουθήσει το συµβατικό δρόµο, η τράπεζα θα µπορούσε να τιτλοποιήσει αυτά τα
δάνεια. Τώρα οι επενδυτές που προσφέρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια, ουσιαστικά
αγοράζουν αξιώσεις µόνο πάνω στα νέα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι αν υπάρχει
µικρή ασυµµετρία πληροφόρησης για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα υπάρχει
πρακτικά κόστος δυσµενούς επιλογής (DeMarzo, 2005).

Εκτός από τα παραπάνω οφέλη, υπάρχουν και άλλοι, ακόµα πιο σηµαντικοί λόγοι, για
µια τράπεζα να τιτλοποιήσει τις απαιτήσεις της. Παρά την ραγδαία ανάπτυξη της
τιτλοποίησης µέσα σε µια δεκαετία και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει τα τελευταία
χρόνια πάνω της, δεν είναι ακόµα τελείως ξεκάθαρο γιατί οι τράπεζες εµπλέκονται σε
τιτλοποίηση των δανείων τους. Υπάρχουν ελάχιστες εµπειρικές µελέτες που
εστιάζουν στα ειδικά χαρακτηριστικά των τραπεζών που οδηγούν στη διαδικασία της
τιτλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο
έρευνας της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αναλύοντας τους καθοριστικούς παράγοντες
που οδήγησαν τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης στην τιτλοποίηση πριν (2004-2006)
αλλά και µετά την κρίση (2008-2010). Παρόλο που τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά
των τραπεζών είναι προς το παρόν ασαφή, προηγούµενες µελέτες φαίνεται να
συµφωνούν σε τρεις κύριες οµάδες κινήτρων, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1.Η επίπτωση στη ρευστότητα (liquidity effect of securitization)

Η τιτλοποίηση παρέχει στις εταιρίες (originators) µια εναλλακτική πηγή
χρηµατοδότησης,

τελείως

χρησιµοποιούσαν έως

διαφορετική

τώρα.

Για

από

τις

παραδοσιακές

µια τράπεζα οι

πηγές

παραδοσιακές

που
πηγές

χρηµατοδότησης είναι οι καταθέσεις, τα οµοσπονδιακά κεφάλαια (Federal Funds), το
χρέος µειωµένης εξασφάλισης (subordinated debt), οι προνοµιούχες µετοχές και τα
ιδία κεφάλαια, όλα τα παραπάνω αποτελούν αξιώσεις πάνω στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων

της τράπεζας. ∆ιαχωρίζοντας κάποια

περιουσιακά στοιχεία και συγκεντρώνοντας τα σε µια «δεξαµενή» προς τιτλοποίηση,
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οι τράπεζες είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις πηγές χρηµατοδότησης τους και να
πετυχαίνουν

έτσι µια πιο σταθερή και αποδοτική από πλευράς κόστους

χρηµατοδότηση.
Το πρώτο από τα βασικά κίνητρα που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία συνδέεται
µε την αναζήτηση ρευστότητας και την ανάγκη χρηµατοδότησης των τραπεζών. Οι
τράπεζες

µπορεί να τιτλοποιήσουν τα δάνεια τους για να χρηµατοδοτήσουν τα

περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς να προσπαθούν

πια να προσελκύσουν

περισσότερες λιανικές καταθέσεις, λόγω της έλλειψης τους και του κόστους τους
(DeYoung και Rice, 2004 – Parlour και Plantin, 2008). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί
ότι επειδή η τιτλοποίηση επιτρέπει στις τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια κατευθείαν
από τους επενδυτές και όχι από τους καταθέτες, παρέχει µια πηγή χρηµατοδότησης
που έχει το πλεονέκτηµα να µην υπόκειται σε ασφάλιστρα καταθέσεων (deposits
insurance premiums) και την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών (reserve
requirements). Η επίπτωση της τιτλοποίησης στη ρευστότητα των τραπεζών είναι
ιδιαίτερα εµφανής στις συναλλαγές µε µετρητά (cash transactions). Εδώ η
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ακολουθεί µια αληθινή πώληση (“offbalance sheet”) του υποκείµενου χαρτοφυλακίου σε µια εταιρία ειδικού σκοπού
(SPV). Στη συνέχεια η εταιρία-όχηµα εκδίδει τίτλους (οµόλογα) για να
χρηµατοδοτήσει τα περιουσιακά στοιχεία που αγόρασε από την τράπεζα (originator).
Είναι φανερό ότι αυτή η συναλλαγή οδηγεί σε εισροή µετρητών και ως εκ τούτου σε
µία πιθανή αναδιάρθρωση του ισολογισµού της τράπεζας (Gorton and Pennacchi,
2005). H ανάγκη για ρευστότητα έχει αναφερθεί ως ο κύριος προσδιοριστικός
παράγοντας

της τιτλοποίησης σε πρόσφατες εµπειρικές µελέτες όπως αυτή του

Agostino και Mazzuca (2008).
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα κόστη χρηµατοδότησης που σχετίζονται µε µια
συναλλαγή τιτλοποίησης εξαρτώνται κυρίως από την πιστοληπτική διαβάθµισηποιότητα του υποκείµενου χαρτοφυλακίου και όχι από την πιστοληπτική ικανότητα
της εκχωρούσας τράπεζας (Krahnen, 2005). Με άλλα λόγια οι πληρωµές των τόκων
και του κεφαλαίου στους επενδυτές δεν επηρεάζονται σε περίπτωση πτώχευσης της
τράπεζας (originator) και κατά συνέπεια το κόστος της χρηµατοδότησης µε
τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων (ABS) δεν περιλαµβάνει ασφάλιστρο
(premium) για αυτόν τον κίνδυνο. Αυτό συµβάλει σηµαντικά στην εµπορευσιµότητα
των τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση καθώς οι επενδυτές δεν χρειάζεται να
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επενδύσουν σε περαιτέρω έρευνα για τον δηµιουργό της τιτλοποίησης (originator)
παρά µόνο να εστιάσουν στην ποιότητα του υποκείµενου προς τιτλοποίηση
χαρτοφυλακίου.1

2.Μεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Tranfer)

Όπως είναι γνωστό η τιτλοποίηση δανείων αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια
εργαλεία για την µεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου. Ως εκ τούτου οι τράπεζες µε το
µεγαλύτερο µερίδιο «κακής ποιότητας» δανείων στο χαρτοφυλάκιο τους είναι πιθανό
να τιτλοποιούν περισσότερο για να µειώσουν το «βάρος» στον ισολογισµό τους
(Cumming 1987; Flannery 1994; Dell’ Ariccia, Igan and Laeven, 2008) ή για να
µειώσουν τις σχετικές µε αυτά αναµενόµενες ζηµίες (Dahiya, Puri and Saunders,
2003; Marsh, 2006).

Όπως αναφέρουν οι Gorton και Souleles (2006), η τιτλοποίηση επιτρέπει σε τράπεζες
υψηλού κινδύνου να συνάπτουν και να χρηµατοδοτούν περιουσιακά στοιχεία που
ενέχουν υψηλό κίνδυνο, µε τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιεί τα «financial distress
costs». Οι τράπεζες αυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν εταιρίες ειδικού σκοπού για
να µετακινήσουν δάνεια από τον ισολογισµό τους. Οι εταιρίες-οχήµατα είναι
δοµηµένες

έτσι

ώστε

να

παραµένουν

«bankruptcy-remote»

από

την

τράπεζα(originator). Αυτό σηµαίνει ότι οι πιστωτές της εταιρίας-όχηµα δεν έχουν
καµία αξίωση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Επιπροσθέτως, τα
οµόλογα που πωλούνται από την SPV είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η
χρεοκοπία να φαίνεται αδύνατη, παρόλο που µερικά από τα υποκείµενα δάνεια
µπορούν να χρεοκοπήσουν.

Έτσι λοιπόν οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µε µεγάλη µόχλευση και περιουσιακά
στοιχεία µε υψηλό κίνδυνο, είναι πιο πιθανοί ενεργοί χρήστες της τιτλοποίησης από
ότι άλλοι οργανισµοί. Μερικές πρόσφατες µελέτες, όπως αυτές των Minton et al.
1

Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις παραµένει µια σύνδεση µε την πιστοληπτική ικανότητα της
τράπεζας(originator), αν η εταιρία ειδικού σκοπού συνάψει συµφωνία διαχειριστή (servicer agreement) µε την
τράπεζα οπότε οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης θα έχουν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο του διαχειριστή που
ενυπάρχει στη συναλλαγή.
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(2004) και Bannier and Hansel (2008) τονίζουν πόσο σηµαντικός είναι αυτός ο
παράγοντας στην απόφαση µιας τράπεζας να τιτλοποιήσει τις απαιτήσεις της. Οι πιο
πρόσφατοι

συγγραφείς περιγράφουν την τιτλοποίηση σαν µια διαδικασία που

χρησιµοποιείται κυρίως σαν εργαλείο µεταβίβασης πιστωτικού κινδύνου και σαν
χρηµατοδοτικό εργαλείο µε µεγάλη επιτυχία 2.

Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχει ένα µέρος της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει
ότι οι τράπεζες µπορεί να έχουν σαν κίνητρο να τιτλοποιούν τα καλής ποιότητας
δάνεια και να διατηρούν τα κακής ποιότητας δάνεια στο χαρτοφυλάκιο τους. Αυτό
συµβαίνει όταν το οικονοµικό κεφάλαιο (economic capital) που συνδέεται µε την
πειθαρχία της αγοράς (market discipline) είναι κατά πολύ µικρότερο από τα εποπτικά
κεφάλαια (regulatory capital). Τότε, υψηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία
επιτρέπουν µια λογική ισορροπία µεταξύ απόδοσης και ασφάλειας. Για παράδειγµα,
οι

τράπεζες

µπορούν

να

πουλήσουν

δάνεια

υψηλής

ποιότητας

και

να

χρησιµοποιήσουν τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία για να δανείσουν σε πιο
«επικίνδυνους» πελάτες, αυξάνοντας έτσι τις αναµενόµενες αποδόσεις, χωρίς αλλαγή
στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ευθυγραµµίζοντας έτσι το οικονοµικό και το εποπτικό
κεφάλαιο (Greenbaum and Thakor, 1987). Μετά τη συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ βέβαια,
περιορίστηκε αυτή η δυνατότητα των τραπεζών να αυξάνουν το ρίσκο τους χωρίς
αλλαγή στις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις.

Άλλοι λόγοι που οδηγούν τις τράπεζες να διατηρούν κακής ποιότητας δάνεια στο
χαρτοφυλάκιο τους είναι η ασσύµετρη πληροφόρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω
(DeMarzo 2005 & Duffie 1999) και η φήµη της τράπεζας (Ambrose, Lacour-Little
and Sanders, 2005).

3. Επίπτωση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις

Τέλος, άλλες µελέτες υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες καταφεύγουν στη διαδικασία της
τιτλοποίησης για να

µειώσουν

τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις (Dionne and

2

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί ότι η τράπεζα που τιτλοποιεί τις απαιτήσεις της συνήθως επαναγοράζει
από την εταιρία-όχηµα το στρώµα-“tranche” µε τα χειρότερης πιστοληπτικής διαβάθµισης περιουσιακά στοιχεία
(γνωστό ως ”equity tranche” ‘η ως “first losses” ). Αυτό µπορεί να επιτρέπει στην τράπεζα να τοποθετεί τα
τιτλοποιηµένα οµόλογα µε χαµηλότερο κόστος στην αγορά, αλλά παράλληλα περιορίζει την αποτελεσµατική
µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου στους τελικούς επενδυτές.
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Harchaoui 2003, Bannier and Hansel 2006, Uzun and Webb 2007, Ambrose et al.
2005, Calomiris and Manson 2004, Duffie and Garleanu 2001, Pennacchi 1988 και
άλλες). Οι τράπεζες µε περιορισµένα κεφάλαια, χρησιµοποιούν τεχνικές τιτλοποίησης
για να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όπως ο Thomas (1999)
αναφέρει, η τιτλοποίηση ανακουφίζει από το «κανονιστικό βάρος».

Η µεταφορά πιστωτικού κινδύνου (δανείων) εκτός του ισολογισµού µέσω της
τιτλοποίησης, επιτρέπει στις τράπεζες να µειώσουν τις εποπτικές τους ανάγκες για
«ακριβά» ιδία κεφάλαια (regulatory capital), µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το
συνολικό κόστος χρηµατοδότησης τους (Berger and Udell, 1993; Carlstrom and
Samolyk, 1995; Froot and Stein, 1998; Jones, 2000; Altymbas, Gambacorta and
Marques, 2007). Oι Duffie και Garleanu (2001) τονίζουν ότι κατά τα πρώτα χρόνια
της αγοράς µεταβίβασης

πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Transfer Market) οι

τράπεζες ανέφεραν το ενδιαφέρον τους να µειώσουν το εποπτικό κεφάλαιο ως το
κύριο κίνητρο για την έκδοση CLOs.

Υπάρχουν

διάφορες

περιπτώσεις

που

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν

σαν

παραδείγµατα στα οποία το κεφάλαιο των τραπεζών «κινητοποιεί» την τιτλοποίηση
απαιτήσεων. Πρώτον, τράπεζες χαµηλής κεφαλαιοποίησης ίσως να τιτλοποιούν τα
δάνεια τους για να προσαρµοστούν στους υποχρεωτικούς δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας. Η προσαρµογή στις ελάχιστες απαιτήσεις κανονιστικού κεφαλαίου
βέβαια, είναι η λιγότερη πιθανή αιτία για µια τράπεζα να απελευθερώσει κεφάλαια
καθώς συνήθως διατηρούν κεφάλαιο κατά υπέρβαση του ελάχιστου ρυθµιστικού
κεφαλαίου (Gropp and Heider, 2007; Flannery and Rangan, 2008; Berger et al, 2008).
Ένα πιο πιθανό παράδειγµα είναι

τράπεζες χαµηλής κεφαλαιοποίησης να

τιτλοποιούν δάνεια, για να ελευθερώσουν µέρος των κεφαλαίων τους µε απώτερο
σκοπό να επεκταθούν σε νέα και πιο επικερδή περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, κάποιες
τράπεζες είναι πιθανό να καταφέρνουν να λειτουργούν µε χαµηλότερο µέσο όρο
κεφαλαίων εξαιτίας της επιλογής τους να γίνουν επιδέξιες στο να τιτλοποιούν σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.

Όταν εξετάζεται η µείωση των ρυθµιστικών κεφαλαίων ως

παράγοντας

τιτλοποίησης, αρκετοί µελετητές επισηµαίνουν ότι µπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος για
«regulatory capital arbitrage», µε την έννοια ότι οι τράπεζες µπορούν να
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χρησιµοποιήσουν την τιτλοποίηση για να µειώσουν τα ρυθµιστικά τους κεφάλαια µε
νοθεία. «Regulatory capital arbitrage» υπάρχει όταν µια τράπεζα εκµεταλλεύεται την
διαφορά µεταξύ του πραγµατικού κινδύνου της (economic risk) και του κινδύνου της
βάσει του κανονιστικού πλαισίου. Για παράδειγµα, έστω µια τράπεζα που λειτουργεί
κάτω από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι και πρέπει να διατηρεί 8%
κεφάλαιο για να προστατεύεται από τον κίνδυνο αθέτησης δανείων. Αν ο
πραγµατικός κίνδυνος για αθέτηση είναι µικρότερος, τότε είναι πιο αποδοτικό να
τιτλοποιήσει το δάνειο, µετακινώντας το χαµηλού-κινδύνου δάνειο από το
χαρτοφυλάκιο της. Από την άλλη πλευρά, αν ο πραγµατικός κίνδυνος είναι
υψηλότερος από τον κίνδυνο βάσει του κανονιστικού πλαισίου (regulatory risk) τότε
είναι πιο επικερδές να χορηγήσει αυτό το δάνειο και να το διατηρήσει στο
χαρτοφυλάκιο της αυξάνοντας έτσι τις αναµενόµενες αποδόσεις της3.

Στο παρελθόν, κάτω από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι οι τράπεζες συχνά
τιτλοποιούσαν µέρος του χαρτοφυλακίου των δανείων τους, ενώ διατηρούσαν το
επικίνδυνο µέρος «equity tranche» στον ισολογισµό τους. Με αυτόν τον τρόπο
µείωναν

τις απαιτήσεις της Βασιλείας Ι σε εποπτικά κεφάλαια ενώ παράλληλα

διατηρούσαν σηµαντική έκθεση στον κίνδυνο από τα τιτλοποιηµένα δάνεια
αυξάνοντας τις αναµενόµενες αποδόσεις τους. Η πρόθεση

της αναθεωρηµένης

Βασιλείας ΙΙ που άρχισε να τίθεται σε ισχύ το 2007, είναι να ευθυγραµµίσει τις
απαιτήσεις

σε εποπτικά κεφάλαια µε την πραγµατική έκθεση στον κίνδυνο,

µειώνοντας έτσι το “regulatory capital arbitrage” που εµφανιζόταν συχνά κάτω από
την ισχύ της Βασιλείας Ι 4. O Pennacchi (1988) θεωρεί το κανονιστικό πλαίσιο των
τραπεζών σαν µία από τις κινητήριες δυνάµεις για τιτλοποίηση.
3

Στην πραγµατικότητα η βιβλιογραφία δεν έχει µια οµόφωνη άποψη για τον ορισµό του «regulatory capital
arbitrage”. Μερικοί συγγραφείς το βλέπουν σαν καιροσκοπική συµπεριφορά που ανακύπτει µόνο όταν υπάρχει
κακόβουλος σκοπός (Jackson et al,1999; Jones 2000; Borio 2008;). Άλλοι πάλι, επισηµαίνουν ότι συµβαίνει κάθε
φορά που µια τράπεζα πετυχαίνει εξοικονόµηση κεφαλαίων (Ambrose, Lacour-Little and Sanders, 2005). Στο
πλαίσιο της παρούσας εργασίας ασπάζεται η τελευταία άποψη.
4
Οι τράπεζες χρειάζεται να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο εποπτικών κεφαλαίων (regulatory capital)
προκειµένου να προστατεύονται από ζηµίες αθετήσεων. Στο πλαίσιο της Βασιλείας Ι (1988) το κεφάλαιο αυτό
ήταν ελάχιστα συνδεδεµένο µε το επίπεδο του κινδύνου που ενυπήρχε στα περιουσιακά τους στοιχεία. Για
παράδειγµα, ένα δάνειο προς µια εταιρία χρειαζόταν 8% εποπτικό κεφάλαιο, χωρίς να έχει σηµασία ποιος ήταν ο
κίνδυνος της εταιρίας αυτής. Οι τράπεζες δεδοµένου ότι δεν επιβαρύνονταν µε παραπάνω εποπτικό κεφάλαιο,
συνήθιζαν να τιτλοποιούν περιουσιακά στοιχεία χαµηλότερου κινδύνου και να διατηρούν υψηλού κινδύνου δάνεια
προκειµένου να αυξήσουν τις αποδόσεις τους. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους που οι εποπτικές αρχές
των τραπεζών προχώρησαν το 1999 σε µια ενδελεχή αναθεώρηση του πλαισίου εποπτικών κεφαλαίων. Η
διαδικασία κατέληξε στο επονοµαζόµενο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, στο οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των
τραπεζών ευθυγραµµίζονται καλύτερα µε το προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτό τον τρόπο,
υποχρεούνται να διατηρούν ένα υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίων για δάνεια που χορηγούνται σε υψηλού κινδύνου
πελάτες.
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Η Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ, που τέθηκε σε ισχύ στις περισσότερες χώρες της
ευρωπαϊκής ένωσης το 2008, διορθώνει κάποιες από τις αδυναµίες της Συµφωνίας
της Βασιλείας Ι καθώς η µεταχείριση της τιτλοποίησης από την τελευταία όσον
αφορά

το κανονιστικό κεφάλαιο δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Με τη νέα

συµφωνία η πιθανή µείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σχετίζεται άµεσα τόσο µε
την ποιότητα του υποκείµενου χαρτοφυλακίου, όσο και µε το µέγεθος της έκθεσης
της στον κίνδυνο που διατηρεί η τράπεζα (originator) στον ισολογισµό της,
εµποδίζοντας µε αυτό τον τρόπο το «regulatory capital arbitrage». Παρόλο λοιπόν ότι
κάτω από το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, που χρησιµοποιεί δείκτες πιο
ευαίσθητους στον κίνδυνο, µειώθηκαν τα περιθώρια για «regulatory capital
arbitrage», η συνεισφορά αυτού του κινήτρου στην εξάπλωση της τιτλοποίησης τα
πρώτα χρόνια ήταν σηµαντική (Minton et al., 2004).

Πέρα από τα τρία κίνητρα που αναφέρθηκαν παραπάνω και είναι ευρέως αποδεκτά
από την βιβλιογραφία,

υπάρχουν άλλοι δυο παράγοντες που συναντώνται στις

µελέτες του µηχανισµού της τιτλοποίησης και οι οποίοι παρουσιάζονται στη
συνέχεια.

4.Επίπτωση τις τιτλοποίησης στις αποδόσεις (performance) των εµπλεκόµενων
τραπεζών

Εκτός από τους παραπάνω καθοριστικούς παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στο
µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας, κάποιοι µελετητές ( Bannier and Hansel 2008,
Massimiliano Affinito and Edordo Tagliaferri, 2010) εκθέτουν ότι µια άλλη πιθανή
αιτία της αύξησης της τιτλοποίησης είναι η προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσης
(performance). Παρόλα αυτά, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτό δεν φαίνεται να
θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στον ίδιο βαθµό όπως οι παράγοντες που
αναφέρθηκαν προηγουµένως.

Οι απόψεις των µελετητών όσον αφορά τις επιπτώσεις της τιτλοποίησης στην
απόδοση διίστανται. Οι Ayote και Gaon (2004) έδειξαν ότι η δοµή των
καλυπτόµενων

µε περιουσιακά στοιχεία τίτλων (ΑΒS) προσθέτει αξία στις
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«αδύναµες» τράπεζες (originators) και έτσι οι αδύναµες τράπεζες

έχουν ισχυρά

κίνητρα για να χρησιµοποιούν την τεχνική τιτλοποίησης.

Από την άλλη πλευρά, οι Lockwood et al. (1996) βρήκαν ότι η επίπτωση της
τιτλοποίησης στην απόδοση σχετίζεται σηµαντικά µε την οικονοµική επιβράδυνση
της εκχωρούσας τράπεζας το τρίµηνο που προηγείται της ανακοίνωσης. Τα ευρήµατα
τους ήταν ότι η τιτλοποίηση προσθέτει αξία στις δυνατές-αποδοτικές τράπεζες και
αφαιρεί αξία από τις αδύναµες. Οι συγγραφείς συµφωνούν ότι η τιτλοποίηση
απαιτήσεων από µια «αδύναµη» τράπεζα έχει σαν αποτέλεσµα ένα αρνητικό σήµα
προς την κεφαλαιαγορά. Έτσι οι ισχυρές τράπεζες έχουν υψηλότερα κίνητρα για
τιτλοποίηση, ένα αποτέλεσµα που ενισχύεται από την µελέτη του Thomas (2001), ο
οποίος σε µια διαστρωµατική (cross-sectional) παλινδρόµηση συσωρευτικών µη
αναµενόµενων αποδόσεων, αναφέρει ότι η πρώτη είσοδος µιας επιτυχηµένης
τράπεζας στην αγορά τιτλοποιήσεων συνδέεται µε σηµαντικά κέρδη.

Η άποψη εκείνων που υποστηρίζουν ότι η τιτλοποίηση βελτιώνει την απόδοση των
ισχυρών τραπεζών, µπορεί να ενισχυθεί από το γεγονός ότι η τεχνική αυτή µπορεί να
είναι πιο εύκολα εφικτή για πιο επικερδείς τράπεζες καθώς µπορούν να καταβάλουν
χωρίς δυσκολία το υψηλό προκαταβολικό σταθερό κόστος που συνδέεται µε την
σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού. Ως εκ τούτου, ίσως να υπάρχει ένα είδος
«επιλογής» πιο κερδοφόρων τραπεζών στη διαδικασία της τιτλοποίησης.

5.Ο ρόλος του µεγέθους των εµπλεκόµενων τραπεζών

Ένας τελευταίος παράγοντας σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µελέτες που είναι πιθανό
να επηρεάζει την απόφαση για τιτλοποίηση είναι το µέγεθος της εµπλεκόµενης
τράπεζας.

Οι

Minton

et

al.

(2005)

απέδειξαν

ότι

η

πιθανότητα

ενός

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να είναι ενεργό στις αγορές µεταφοράς πιστωτικού
κινδύνου, εξαρτάται από το µέγεθος του ενεργητικού του (total assets). ∆εδοµένου
ότι υπάρχουν σηµαντικά πάγια έξοδα για την σύσταση µιας εταιρίας ειδικού σκοπού,
αναµένεται µόνο οι σχετικά µεγαλύτερες τράπεζες να τιτλοποιούν τα δάνεια τους
(Banier and Hansel, 2008; Uzun and Webb, 2007). Επίσης οι µεγάλες τράπεζες
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τιτλοποιούν µεγαλύτερες «δεξαµενές» δανείων µε αποτέλεσµα να απολαµβάνουν
χαµηλότερο µέσο κόστος τιτλοποίησης.

Παρά την ραγδαία ανάπτυξη της τιτλοποίησης τις δυο τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι
ακόµα σαφές µέχρι σήµερα γιατί οι τράπεζες εµπλέκονται στη τεχνική αυτή. Ενώ η
τιτλοποίηση όπως λέγεται µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ρευστότητας, στη
µείωση του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου, στην ελάφρυνση από ρυθµιστικά
κεφάλαια, στη βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας µέσω της αναγνώρισης
λογιστικών κερδών (Ambrose et al. 2003), πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ακόµα
επιλέγουν να µην τιτλοποιούν τα δάνεια τους. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της
δραστηριότητας της τιτλοποίησης δεν χειροτέρευσε παρά την επικειµένη εισαγωγή
του νέου κανονιστικού περιβάλλοντος της Βασιλείας ΙΙ που δεν επιτρέπει πλέον το
“regulatory capital arbitrage”, το οποίο έχει αναφερθεί σαν το κύριο επιχείρηµα για
την µεταφορά πιστωτικού κινδύνου τα πρώτα χρόνια.

1.7 Σχετικές Εµπειρικές Μελέτες

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και
αφορούν τη περιοχή της Ευρώπης. Οι µελέτες αυτές αφού κάνουν οικονοµετρική
ανάλυση των κυρίαρχων κινήτρων στα οποία έγινε αναφορά

προηγουµένως –

βελτίωση της ρευστότητας, µεταφορά πιστωτικού κινδύνου, κεφαλαιακή ελάφρυνση,
βελτίωση αποδοτικότητας - αναδεικνύουν την αναζήτηση ρευστότητας σαν κύριο
κίνητρο τιτλοποίησης.

Οι Banier και Hansel κατέληξαν στο ότι µια ευρωπαϊκή τράπεζα µε µεγάλη έκθεση
σε πιστωτικό κίνδυνο, χαµηλή ρευστότητα, και χαµηλούς δείκτες αποδοτικότητας
είναι πιο πιθανό να τιτλοποιήσει. Σύµφωνα µε τους Agostino και Mazzuca (2008) ο
µόνος καθοριστικός παράγοντας για τιτλοποίηση την περίοδο 1999-2006 στην Ιταλία
είναι η αναζήτηση νέων πηγών χρηµατοδότησης των ιταλικών τραπεζών. Επίσης, οι
Cardone-Riportella, Samaniego-Medina και Trujillo-Ponce (2010) κατέληξαν στο ότι
η αύξηση της ρευστότητας, το µέγεθος και το είδος των τραπεζών αλλά και λιγότερο,
η βελτίωση των δεικτών αποτελεσµατικότητας, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
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τιτλοποίηση των ισπανικών τραπεζών κατά την περίοδο 2000-2007.Οι Affinito και
Tagliaferri (2010) κατέληξαν στο ότι οι Ιταλικές τράπεζες χαµηλότερης
αποδοτικότητας, µικρότερης κεφαλαιοποίησης, χαµηλότερης ρευστότητας και µε πιο
«επικίνδυνα» περιουσιακά στοιχεία ήταν πιθανότερο να τιτλοποιήσουν τα δάνειά
τους την περίοδο πριν την κρίση (2000-2006) και µάλιστα να τιτλοποιήσουν σε
µεγαλύτερο βαθµό και πιο νωρίς. Επίσης, οι µεγαλύτερες και πιο διαφοροποιηµένες
τράπεζες καθώς και εκείνες µε ταχύτερα αυξανόµενα δάνεια και εµπειρία στην
τεχνική αυτή εµπλέκονταν σε µεγαλύτερο βαθµό σε τιτλοποίηση. Οι Martin-Oliver
και Saurina (2007) απέδειξαν για έναν πληθυσµό ισπανικών τραπεζών διαφόρων
ειδών (commercials, savings, credit cooperatives) και την περίοδο 1999-2006 ότι η
κύρια και αποκλειστική κινητήρια δύναµη της τιτλοποίησης στην Ισπανία είναι οι
ανάγκες για ρευστότητα, ενώ η κεφαλαιακή ελάφρυνση ακολουθεί.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το µεγαλύτερο µέρος των µελετών που αφορούν την
τιτλοποίηση στην Ευρώπη αφορούν το χρονικό διάστηµα 2000-2007, δηλαδή πριν το
ξέσπασµα της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Μέχρι σήµερα, καµιά µελέτη δεν έχει
εξετάσει τα κίνητρα τιτλοποίησης κατά την κρίση. Αυτή θα είναι και η συµβολή της
εργασίας αυτής στην βιβλιογραφία, καθώς µελετά τα κίνητρα της τιτλοποίησης στην
Ευρώπη πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης και µάλιστα στη Νότια Ευρώπη όπου
κάποιες χώρες της όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία βιώνουν τις συνέπειες
της κρίσης σε µεγάλο βαθµό. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή επεκτείνει την µέχρι
τώρα περιορισµένη βιβλιογραφία στο θέµα αυτό, αναλύοντας τους προσδιοριστικούς
παράγοντες της τιτλοποίησης στη Νότια Ευρώπη την περίοδο 2004-2010 . Η εστίαση
της εργασίας αυτής ακολουθεί εκείνη των Cardone-Riportella, Samaniego-Medina
και Trujillo-Ponce (2010) οι οποίοι µελέτησαν την τιτλοποίηση στην Ισπανία.

Η παρούσα εργασία είναι δοµηµένη ως εξής: Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει τα
δεδοµένα, και προσδιορίζει τις επεξηγηµατικές µεταβλητές. Το Κεφάλαιο 3
ασχολείται µε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εµπειρική έρευνα και τα
περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των επεξηγηµατικών µεταβλητών. Το Κεφάλαιο 4
ασχολείται µε την παρουσίαση και την ανάλυση των αποτελεσµάτων που βρέθηκαν.
Το

Κεφάλαιο 5 ανακεφαλαιώνει τα βήµατα της έρευνας και καταλήγει στα

συµπεράσµατα.
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Κεφάλαιο 2 : ∆εδοµένα και Ορισµός Μεταβλητών

2.1 Πηγή των δεδοµένων

Για την άντληση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι βάσεις δεδοµένων της
DataStream και της Thompsonone. Από τη βάση της Thompsonone έγινε η
περισυλλογή των ηµεροµηνιών ανακοίνωσης τιτλοποιήσεων από το 2004 έως το
2010 για τις χώρες που εξετάζονται (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία ).
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως οι κατηγορίες απαιτήσεων που δύναται να
µεταβιβαστούν στους επενδυτές είναι πολλές αλλά στο δείγµα µας περιλαµβάνονται
τα καλυπτόµενα µε περιουσιακά στοιχεία χρεόγραφα (Asset-Backed securities) και τα
εξασφαλισµένα µε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια χρεόγραφα (Mortgage-Backed
securities) καθώς η Thompsonone παρέχει στοιχεία µόνο για αυτές τις δύο κατηγορίες
τιτλοποίησης.

Το αρχείο των ανακοινώσεων της Thompsonone περιείχε µεταξύ άλλων τις εξής
πληροφορίες:
•

το όνοµα της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού – Issuer

•

την ηµεροµηνία έκδοσης της τιτλοποίησης απαιτήσεων – Issue date

•

το είδος της τιτλοποίησης (ABS ή MBS)

•

το συνολικό όγκο τιτλοποίησης

•

τον Book Runners

•

και τους Joint Lead Managers

∆υστυχώς, η πληροφορία που χρειαζόµαστε σχετικά µε το όνοµα της εκχωρούσας
τράπεζας (Originator) δεν υπάρχει στα στοιχεία της βάσης. Για αυτό το λόγο, στη
συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο (χρησιµοποιώντας ως µέσο το όνοµα
του SPV-Issuer) προκειµένου να βρεθεί για κάθε χώρα ποια τράπεζα κρύβεται πίσω
από κάθε τιτλοποίηση5.
5

Αναλυτικά τα αρχεία µε τις τιτλοποιήσεις ανά χώρα παρατίθενται στο ηλεκτρονικό αρχείο «Τιτλοποιήσεις»
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Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των δεδοµένων σχετικά µε τις τιτλοποιήσεις
ανά χώρα, έγινε έρευνα στη βάση της DataStream έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα
δεδοµένα που χρειάζονταν

για τις ερµηνευτικές µας µεταβλητές. Αρχικά,

πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των τραπεζών που διατηρεί η βάση για τις χώρες που
εξετάζονται (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). Τέλος έγινε έλεγχος
προκειµένου να διαπιστωθεί ποιες τράπεζες από αυτές, έχουν δώσει στη δηµοσιότητα
της χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία των
ερµηνευτικών µεταβλητών (non-performing loans, Reserve for loan-losses, Costincome-ratio)6.

Οι τράπεζες εκείνες για τις οποίες βρέθηκαν πληροφορίες για το µεγαλύτερο µέρος
των µεταβλητών που εξετάζονται και για το µεγαλύτερο µέρος των ετών, παρέµειναν
στο δείγµα µας και η αναζήτηση συνεχίστηκε µέσω διαδικτύου για την συµπλήρωση
των στοιχείων που έλειπαν. Το περιεχόµενο των ερµηνευτικών µεταβλητών-δεικτών
που χρησιµοποιήθηκαν όπως παρουσιάζονται και στη συνέχεια, δεν περιλαµβάνει
µόνο τυπικά στοιχεία ισολογισµών. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να
συγκεντρωθούν όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες, πραγµατοποιήθηκε έρευνα στις
χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις και στα ετήσια αποτελέσµατα που βρίσκονται τους
διαδικτυακούς τόπους των ξένων τραπεζών. Επιπλέον αντλήθηκαν δεδοµένα από τις
ετήσιες εκθέσεις που υπάρχουν στην Thompsonone για κάθε τράπεζα.

Επίσης, για κάποιους δείκτες (µεταβλητές) δεν βρέθηκαν πληροφορίες για τον
δείκτη αυτόν καθ’ αυτόν, αλλά συλλέχτηκαν τα δεδοµένα του αριθµητή και του
παρονοµαστή που τον απαρτίζουν.

Αφού συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν κατάλληλα τα δεδοµένα, δηµιουργήθηκε
ένα δείγµα 217 παρατηρήσεων ((panel data) που αποτελείται από 31 τράπεζες (cross
sectional units) και 7 χρονικές περιόδους (time periods) από το 2004 έως το 2010.
Μάλιστα επειδή υπήρχαν πληροφορίες για όλες τις οντότητες και για όλα τα έτη το
δείγµα µας ήταν ισορροπηµένο. (balanced panel data). Από το δείγµα µας στη
6

Η βάση της DataStream περιλαµβάνει σαν µεταβλητές όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται (non-performing
loans, Reserve for loan-losses κ.α.) αλλά δυστυχώς είναι διαθέσιµες σε πολύ λίγες τράπεζες και όχι για όλα τα έτη.
Για παράδειγµα στις περισσότερες Γαλλικές τράπεζες δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη µεταβλητή Nonperforming loans, ενώ στις περισσότερες Ιταλικές τράπεζες δεν υπάρχουν πληροφορίες για την µεταβλητή
Reserve for loan losses.
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συνέχεια αφαιρέθηκαν εκείνες οι τιµές οι οποίες εµφανίζονταν µη αναµενόµενα
υψηλές. Στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος παρατίθενται οι τράπεζες ανά χώρα.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, 23 τράπεζες έχουν τιτλοποιήσει τουλάχιστον µία φορά την
περίοδο που µελετάται, ενώ οι υπόλοιπες 8 καµία φορά. Τέλος, στον Πίνακα 2 που
παρατίθεται παραπάνω, παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία τιτλοποιήσεων για
τις πέντε χώρες του δείγµατος7.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το χρονικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται είναι επαρκώς
µεγάλο για διαχρονική ανάλυση αλλά όχι τόσο µεγάλο ώστε να εµφανίζονται
σηµαντικές δοµικές αλλαγές (structural changes). Επίσης η υπό εξέταση περίοδος
πέρα από το ότι συµπίπτει µε τη µεγάλη ανάπτυξη της δραστηριότητας τιτλοποίησης
στην Ευρώπη, περιλαµβάνει και τα τρία έτη της οικονοµικής κρίσης των ηµερών µας
δίνοντας µας την ευκαιρία να µελετήσουµε πως επηρεάστηκαν τα κίνητρα
τιτλοποίησης την περίοδο αυτή. Τέλος είναι θετικό το γεγονός ότι τα δεδοµένα
φτάνουν µέχρι πολύ πρόσφατα όπερ σηµαίνει ότι τα ευρήµατα ενσωµατώνουν τις
σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

2.2 Ορισµός Μεταβλητών

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας µελέτης είναι να προσδιορίσει ποιοι παράγοντες
είναι καθοριστικοί στην ανάπτυξη της τιτλοποίησης απαιτήσεων. Στην ανάλυση µας,
εξετάζουµε τη σχέση εξάρτησης του γεγονότος µια τράπεζα να έχει τιτλοποιήσει ή
όχι σε µια συγκεκριµένη περίοδο, µε µια σειρά ερµηνευτικών µεταβλητών. Οι
ερµηνευτικές αυτές µεταβλητές βασίζονται στα οικονοµικά στοιχεία των τραπεζών
και

αποτυπώνουν το

προφίλ τους

προκειµένου

να προσδιοριστούν ποια

χαρακτηριστικά της τράπεζας κινητοποιούν την απόφαση της τιτλοποίησης.

Συνεπώς η εξαρτηµένη µεταβλητή παίρνει την τιµή 1 αν η τράπεζα έχει ενεργήσει
σαν πωλητής απαιτήσεων - «originator» σε τουλάχιστον µία συναλλαγή τιτλοποίησης

7

Το τελικό αρχείο µε όλα τα δεδοµένα βρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο «∆εδοµένα-τελικό».
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και 0 διαφορετικά. Στη συνέχεια καθορίζουµε µια σειρά από ειδικά χαρακτηριστικά
των τραπεζών (ερµηνευτικές µεταβλητές). Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τρία
κίνητρα προβάλλονται τακτικά στην βιβλιογραφία σαν υπεύθυνα για την
δραστηριότητα τιτλοποίησης των τραπεζών: η αναζήτηση ρευστότητας, η
µεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου και η εξοικονόµηση κεφαλαίων. Σε αυτή τη λίστα
προσθέτουµε έναν τέταρτο παράγοντα: τη βελτίωση της αποδοτικότητας για την
εµπλεκόµενη τράπεζα όπως επίσης και µια σειρά µεταβλητών ελέγχου (control
variables). Εποµένως αν µια τράπεζα τιτλοποιεί ή όχι είναι µια συνάρτηση της
ρευστότητας της, του πιστωτικού κινδύνου της, του ρυθµιστικού της κεφαλαίου , της
αποδοτικότητας της και των µεταβλητών ελέγχου που θα αναλύσουµε παρακάτω.
Όλες αυτές οι ερµηνευτικές µεταβλητές είναι σύµφωνες µε εκείνες που προβάλλονται
σε παρόµοιες µελέτες (Σχεδιάγραµµα 3).
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Ρευστότητα

Ακολουθώντας την γραµµή που καθορίστηκε στις προηγούµενες µελέτες, αυτή η
µελέτη

εξετάζει

τρεις

µεταβλητές

ως

αντιπροσωπευτικές

του

παράγοντα

ρευστότητας.
1. Interbank ratio: Αυτός ο δείκτης ορίζεται σαν ο ποσοστιαίος δείκτη των
χρηµάτων που δανείζουν οι εµπλεκόµενες τράπεζες σε άλλες τράπεζες
διαιρούµενο µε τα χρήµατα που δανείζονται από άλλες τράπεζες. Αν αυτός ο
δείκτης είναι µεγαλύτερος από 100 δείχνει ότι η τράπεζα προµηθεύει µε
κεφάλαια την αγορά αντί να δανείζεται κεφάλαια από αυτή και εποµένως έχει
υψηλή ρευστότητα.
2. Net Loans/Total deposits: Αυτός ο δείκτης ρευστότητας δείχνει τη σχέση
µεταξύ δανείων και καταθέσεων σαν ποσοστό. Ένας υψηλός δείκτης αντιστοιχεί
σε µια τράπεζα µε χαµηλότερη ρευστότητα.
3. Liquid Assets/Total Deposits: Αυτός είναι ένας δείκτης που εκφράζει το

ποσοστό των ξαφνικών αναλήψεων από πελάτες που µπορούν να καλυφθούν από
τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Ένας υψηλότερος δείκτης αντιστοιχεί σε
τράπεζες που έχουν υψηλότερη ρευστότητα και είναι λιγότερο ευάλωτες σε µια
πιθανή µαζική ανάληψη µετρητών. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής σαν Liquid
Assets έχουν επιλεχθεί τα µετρητά και τα εµπορεύσιµοι χρεόγραφα «cash &
marketable securities».
Στη θεωρία, αναµένουµε ότι οι τράπεζες µε την µεγαλύτερη προδιάθεση για
τιτλοποίηση θα είναι αυτές που έχουν χαµηλότερους δείκτες ρευστότητας. Αυτό το
έλλειµµα ρευστότητας είναι που κινητοποιεί τις τράπεζες να αναζητήσουν νέες πηγές
χρηµατοδότησης στην αγορά τιτλοποιήσεων.

Μεταβίβαση του Πιστωτικού Κινδύνου

Η δεύτερη οµάδα ερµηνευτικών µεταβλητών σκοπεύει να µετρήσει το προφίλ
κινδύνου της τράπεζας. Αυτό θα βοηθήσει να καθορίσουµε αν οι τράπεζες της Νότιας
Ευρώπης χρησιµοποιούν την τιτλοποίηση σαν ένα τρόπο να µεταβιβάζουν µέρος του
πιστωτικού τους κινδύνου προς τους εξωτερικούς επενδυτές. Αν όντως συµβαίνει
αυτό, τότε τράπεζες µε περιουσιακά στοιχεία χαµηλής-ποιότητας αναµένουµε να
επιδείξουν µεγαλύτερη δραστηριότητα τιτλοποίησης.
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Για την µέτρηση του προφίλ κινδύνου της τράπεζας επιλέχτηκαν δύο µεταβλητές:

4. Loan Loss Reserve/Total Loans : Αυτός ο δείκτης υποδεικνύει τι ποσοστό
από το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας καλύπτεται από το
αποθεµατικό για απώλειες δανείων. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός
τόσο χαµηλότερης ποιότητας είναι το χαρτοφυλάκιο των δανείων.
5. Non-Performing Loans/Total Loans : Αυτός ο δείκτης είναι µια µέτρηση
της ποσότητας των επισφαλών δανείων ως ποσοστό των συνολικών δανείων.
Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο υψηλότερης ποιότητας είναι τα
περιουσιακά στοιχεία.

Μείωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
Αν οι τράπεζες χρησιµοποιούν την τιτλοποίηση για λόγους ελάφρυνσης από το
κανονιστικό βάρος (Thomas, 1999) τότε αναµένουµε ότι οι τράπεζες µε το λιγότερο
ρυθµιστικό κεφάλαιο θα έχουν περισσότερα κίνητρα για τιτλοποίηση. Οι µεταβλητές
που χρησιµοποιούµε για να µετρήσουµε τη σχέση της τιτλοποίησης µε την
κεφαλαιακή επάρκεια είναι οι ακόλουθες:

6. Capital Adequacy Ratio:

Αυτός ο δείκτης είναι ο δείκτης συνολικής

κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από τους κανόνες της Βασιλείας. Μετράει τα
κεφάλαια Tier 1 + Tier 2 (ρυθµιστικό ή κανονιστικό κεφάλαιο) σαν ποσοστό
των «σταθµισµένων ανά κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων» (Risk-weighted
Assets). Αυτός ο δείκτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 8% .Το κανονιστικό
κεφάλαιο λειτουργεί ως µέτρο προφύλαξης για µη αναµενόµενες απώλειες.
Τοιουτοτρόπως όσο µεγαλύτερο είναι το «Capital Ratio» τόσο µικρότερες
είναι οι πιθανότητες οι ζηµίες αυτές να οδηγήσουν µια τράπεζα σε πτώχευση.
  
    

7. Equity/Total Assets: Επειδή τα ίδια κεφάλαια αποτελούν ένα «µαξιλάρι
προστασίας» κατά της δυσλειτουργίας των περιουσιακών στοιχείων, αυτός ο
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δείκτης µετράει το µέγεθος της προστασίας που παρέχεται στην τράπεζα από
το µετοχικό κεφάλαιο που επενδύεται σε αυτή. Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός
ο δείκτης τόσο καλύτερα προστατευµένη πρέπει να νιώθει η τράπεζα.

Αποδοτικότητα

Προσδιορίζονται µια σειρά δεικτών για να παρακολουθήσουµε την επίδραση της
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας σαν κίνητρο στην τάση που έχουν οι τράπεζες
να τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους.

8. Return on Assets (ROA): Αυτός είναι ίσως ο πιο σηµαντικός δείκτης για να
συγκρίνει κανείς την αποδοτικότητα και την λειτουργική αποτελεσµατικότητα
των τραπεζών. Εκφράζει τις αποδόσεις που παράγονται από τα περιουσιακά
στοιχεία που χρηµατοδοτούνται από την τράπεζα.
9. Return on Equity (ROE): Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι µια
µέτρηση της απόδοσης των κεφαλαίων των µετόχων. Προφανώς µια
υψηλότερη τιµή είναι καλύτερη. Ωστόσο, πρέπει κανείς να προσέχει µε τη
βαρύτητα που δίνει σε αυτόν τον δείκτη σε µια ανάλυση γιατί µπορεί να είναι
υψηλός σε βάρος ενός υπερβολικά µοχλευµένου ισολογισµού.
10. Cost–to-Income Ratio (CIR): Αυτός ο δείκτης χρησιµοποιείται ευρύτατα
σήµερα για την µέτρηση του κόστους λειτουργίας µιας τράπεζας

(το

µεγαλύτερο ποσοστό του οποίου αποτελούν οι µισθοί προσωπικού) ως
ποσοστό των λειτουργικών εσόδων.
 !"#$ %&'
()*+ ,+-./

Παλιότερα δηµοσιευµένες µελέτες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο πειστικό
αποτέλεσµα βασισµένο σε αυτές τις µεταβλητές αποδοτικότητας. Οι Bannier και
Hansel (2008) βρήκαν ότι η ανάγκη των τραπεζών να βελτιώσουν τους
χρηµατοοικονοµική τους απόδοση κινητοποιεί την τιτλοποίηση δηλαδή χαµηλότερες
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τιµές για τους δείκτες ROA ή ROE

και υψηλότερες τιµές για τον δείκτη CIR

υποδεικνύουν µια µεγαλύτερη πιθανότητα για την τράπεζα να αποφασίσει την
τιτλοποίηση των απαιτήσεων της). 8

Μεταβλητές ελέγχου (Control Variable)

Για σκοπούς ελέγχου, συµπεριλάβαµε κάποιες επιπλέον επεξηγηµατικές µεταβλητές

11. Bank size: Με τη συγκεκριµένη µεταβλητή µετράµε την επίδραση του
µεγέθους της τράπεζας στην τιτλοποίηση. Για την µέτρηση του µεγέθους
παίρνουµε τον λογάριθµο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων (total
assets)

της

τράπεζας

και

τον

λογάριθµο

του

συνολικού

αριθµού

εργαζοµένων9. Ο λόγος που χρησιµοποιείται ο λογάριθµος είναι ότι οι
διαφορές των µεγάλων τραπεζικών οµίλων και

των µεσαίων ή µικρών

τραπεζών όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού και τον αριθµό
εργαζοµένων είναι τεράστιες, εποµένως έπρεπε να εξοµαλύνουµε λίγο τα
δεδοµένα µας και να φέρουµε τα νούµερα περίπου στην ίδια κλίµακα.
Από την στιγµή που υπάρχουν υψηλά πάγια κόστη για τη σύσταση µιας
εταιρίας ειδικού σκοπού, αναµένουµε από τις µεγάλες τράπεζες που
τιτλοποιούν µεγαλύτερα «πακέτα» δανείων να έχουν µικρότερο µέσο κόστος
τιτλοποίησης. Εποµένως περιµένουµε µια θετική σχέση του µεγέθους των
τραπεζών και της πιθανότητας τιτλοποίησης.
12. Year (Dummy): Περιλαµβάνουµε στο µοντέλο µας µια ψευδοµεταβλητή για
κάθε έτος προκειµένου να ελέγξουµε την επίδραση του χρόνου.(time
effects)10.

8

Ωστόσο σύµφωνα µε το «επιχείρηµα της όρεξης για κίνδυνο» (risk-appetite argument) οι τράπεζες µε τις
υψηλότερες αποδόσεις αναµένονται να είναι ιδιαίτερα ενεργές στην τιτλοποίηση απαιτήσεων. Το “risk-appetite”
είναι ο κίνδυνος που ένας οργανισµός είναι προετοιµασµένος να αναλάβει, πριν φτάσει στο σηµείο να κριθεί
αναγκαία η λήψη µέτρων για την µείωση του.
9

Επειδή όπως θα φανεί παρακάτω, η συσχέτιση αυτών των δύο µεγεθών είναι πολύ υψηλή, τελικά θα επιλεχτεί
σαν µέτρο του µεγέθους µόνο τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία (Total Assets).
10

Το πρόγραμμα Stata το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να τρέξουμε τις παλινδρομήσεις αφαιρεί από μόνο του
μια ψευδομεταβλητή για να μην υπάρξει πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας.
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Ερµηνευτικές Μεταβλητές
(A) Liquidity (or funding)
(1)Interbank Ratio
(2)Loans / Deposits & ST funding
(3)Liquid Assets / Deposits & ST
funding
(B)Credit Risk
(4)Loan Loss Reserve / Gross Loans
(5)Non-Performing Loans / Gross
Loans
(C)Capital Regulatory
(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/Total Assets
(D)Performance
(8)Return On Assets (ROA)
(9)Return On Equity (ROE)
(10)Cost-to-Income Ratio (CIR)
(E)Others
(11)Bank Size (Total Assets)
(12)Bank Size (Num. of Employees)

Αναµενόµενο Πρόσηµο
(−)
(+)
(−)

(+)
(+)

(−)
(−)
(±)
(±)
(±)
(+)
(+)
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Κεφάλαιο 3 : Εµπειρική Μεθοδολογία και Περιγραφικά Στατιστικά
Στοιχεία

Στην παρούσα µελέτη ερευνάται κατά πόσο οι επεξηγηµατικές µεταβλητές που
αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σηµαντικές στην εµφάνιση της τιτλοποίησης. Επειδή
η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι δυαδική(«εµφάνιση τιτλοποίησης ή όχι»), για τον
σκοπό της οικονοµετρικής ανάλυσης, επιλέχτηκε ένα µοντέλο λογιστικής
παλινδρόµησης.

3.1 Το λογιστικό µοντέλο παλινδρόµησης (logistic regression model)

H λογιστική παλινδρόµηση είναι ένας είδος παλινδρόµησης που χρησιµοποιείται όταν
η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποιοτική (στην περίπτωση της παρούσας µελέτης
«εµφάνιση τιτλοποίησης ή όχι). Η εξαρτηµένη µεταβλητή λοιπόν είναι δυαδική και
µπορεί να πάρει µόνο δύο τιµές 0 ή 1 (binary variable) ενώ οι ανεξάρτητες
µεταβλητές µπορούν να είναι είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές11.
Αντί να χρησιµοποιηθεί ένα γραµµικό µοντέλο για να εξεταστεί η εξάρτηση της
πιθανότητας εµφάνισης της τιτλοποίησης από τις επεξηγηµατικές µεταβλητές ,
χρησιµοποιείται ο λογιστικός µετασχηµατισµός ο οποίος ορίζεται ως εξής:
)
0. 1
3 4 56  β7 87  59 89 : : : 5; 8; <:'
2)
Στην παρούσα µελέτη, p είναι η πιθανότητα τιτλοποίησης και k ο αριθµός των
επεξηγηµατικών µεταβλητών. Οι συντελεστές παλινδρόµησης εκτιµούνται µε τη
µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας µε την υπόθεση ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή
11

Μια εναλλακτική της ανάλυσης µε λογιστική παλινδρόµηση (Logit) είναι η ανάλυση µε «probit”. Ενώ η
λογιστική ανάλυση βασίζεται στον λογάριθµο των πιθανοτήτων (log odds) η probit χρησιµοποιεί την αθροιστική
κανονική κατανοµή πιθανοτήτων ( cumulative normal probability distribution).
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ακολουθεί τη διωνυµική κατανοµή. Από την παραπάνω εξίσωση το p µπορεί να
υπολογιστεί ως:
4

=)>β6  β7 87  59 89 : : : 5; 8; ?

  =)>β6  β7 87  59 89 : : : 5; 8; ?

<:'

Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως «logistic distribution function».
Αν το Pi, είναι η πιθανότητα να έχουµε τιτλοποίηση τότε η πιθανότητα να µην έχουµε
τιτλοποίηση (1-Pi) δίνεται από τον τύπο:
 2 @A 4
Συνεπώς, µπορεί να γραφεί


  B C

  B C
@A
4
4 BC <:<'
DB
C
 2 @A   
Tο Pi / (1-Pi) είναι απλά το «κλάσµα πιθανοτήτων» (odds ratio) - το κλάσµα δηλαδή
της πιθανότητας, µια τράπεζα, να έχει κάνει τιτλοποίηση προς την πιθανότητα να µην
έχει κάνει. Έτσι αν το Pi είναι ίσο µε 0,8 τότε το κλάσµα πιθανοτήτων είναι 4. Αυτό
σηµαίνει ότι οι πιθανότητες είναι 4 προς 1 υπέρ του να έχει γίνει τιτλοποίηση. Τώρα
αν πάρουµε τον φυσικό λογάριθµο του «κλάσµατος πιθανοτήτων» καταλήγουµε
στο L που είναι γνωστό ως logit και είναι γραµµικό όχι µόνο ως προς την Χi αλλά
και ως προς τις παραµέτρους.
Το “logit” µοντέλο που χρησιµοποιείται στην ανάλυση της παρούσας µελέτης είναι
το:
M&


N& AFGD7
MPQ 
M&M&L"
HO
AFGD7    HR I
AFGD7
N&
S&M&
U&@V&!M&
HT I
AFGD7   HW I %XL&AFGD7
S&M&
PQZ
HY I 

 H\  I  LAFGD7  H] I  LAFGD7
[&X AFGD7
H76 I %JLAFGD7   H77  I ^EAFGD7   H79  I U&_!X&ZAFGD7  `aFb
EAFG 4 H6   H7 I JHKL&AFGD7   H9 I 

(3.4)
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Εδώ το Zi,t είναι ο λογάριθµος των πιθανοτήτων (log (Pi / 1-Pi)) της i τράπεζας την t
περίοδο, bo είναι ο σταθερός όρος, και τα bi είναι οι συντελεστές της λογιστικής
παλινδρόµησης ή διαφορετικά οι εκτιµητές παραµέτρων. Όλες οι επεξηγηµατικές
µεταβλητές που αφορούν ειδικά χαρακτηριστικά τραπεζών υπολογίζονται µε χρονική
υστέρηση ενός έτους προκειµένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα ενδογένειας.

Σύµφωνα µε τον τύπο 3.2, για να περιγραφεί η σχέση µεταξύ του Zi και της
πιθανότητας τιτλοποίησης ( pi ) για την ί τράπεζα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο
ακόλουθος τύπος:
A 4


  DBC

3.2 Random Effects model vs Fixed Effects model

Τα δεδοµένα µας προς ανάλυση χαρακτηρίζονται, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο
2, από τον όρο “panel data”. Τα «panel» δεδοµένα έχουν κάποια πλεονεκτήµατα σε
σύγκριση µε τα διαστρωµατικά και τα διαχρονικά δεδοµένα όπως µεταξύ άλλων ότι:
•

είναι περισσότερο «πληροφοριακά» ( µεγαλύτερη µεταβλητότητα, λιγότερη
συγγραµικότητα και περισσότεροι βαθµοί ελευθερίας ),

•

οι εκτιµήσεις είναι πιο αποτελεσµατικές

•

επιτρέπουν τον έλεγχο για την ύπαρξη µη–παρατηρήσιµης ετερογένειας
«individual unobserved heterogeneity» (ή όπως αλλιώς λέγεται «omitted
variable bias»)

Ένα µοντέλο πάσχει από “omitted variable bias” όταν λανθασµένα έχει παραληφθεί
µια ή περισσότερες σηµαντικές επεξηγηµατικές µεταβλητές . Το πρόβληµα
δηµιουργείται όταν το µοντέλο αντισταθµίζει για την µεταβλητή που λείπει
υπερεκτιµώντας ή υποεκτιµώντας κάποια από τις υπάρχουσες µεταβλητές.

Η ερµηνευτική ικανότητα της µεταβλητής που λείπει πηγαίνει στα κατάλοιπα (error
term) µε αποτέλεσµα κάποια από τις υπάρχουσες ερµηνευτικές µεταβλητές να
συσχετίζεται µε τον όρο σφάλµατος (ui). Η κεντρική παραδοχή όµως της
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παλινδρόµησης, αναφέρει ότι η ερµηνευτικές µεταβλητές Χ και ο όρος σφάλµατος
είναι ασυσχέτιστα (exogeneity). H ενδογένεια (endogeneity) λοιπόν (η ύπαρξη
δηλαδή συσχέτισης µεταξύ ερµηνευτικής µεταβλητής και καταλοίπων) είναι αυτή
που οδηγεί σε λανθασµένες εκτιµήσεις (biased regression estimates).

Από την στιγµή που η επικαλούµενη «unobserved heterogeneity» είναι το κύριο
πρόβληµα της µη πειραµατικής έρευνας το τελευταίο πλεονέκτηµα των «panel data»
είναι πολύ σηµαντικό12. Τα « πάνελ δεδοµένα » όµως από µόνα τους δεν λύνουν το
πρόβληµα, απλά βελτιώνουν λίγο τις εκτιµήσεις. Κάποιος πρέπει να εφαρµόσει ειδικά
µοντέλα παλινδρόµησης όπως είναι τα «Fixed effect» και τα «Random Effect»
µοντέλα.

Επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου για panel data (Fixed effects vs Random
effects)

Η παλινδρόµηση µε Fixed effects είναι για το τυπικό δείγµα, µια κατάλληλη
στατιστικά µέθοδος προσέγγισης της πιθανής σχέσης µε την έννοια ότι τα
αποτελέσµατα που δίνει παρουσιάζουν πάντα µια σχετική συνέπεια. Παρόλα αυτά ο
τρόπος αυτός µπορεί να µην είναι πάντα βέλτιστος και επιπλέον διέπεται από
κάποιους περιορισµούς.

Συγκεκριµένα η µέθοδος Fixed effects δεν επιτρέπει να εκτιµήσεις την επίδραση
µεταβλητών που δεν µεταβάλλονται µε τον χρόνο. Έτσι οι τράπεζες του δείγµατος
µας που έχουν µόνο 0 ή 1 στην εξαρτηµένη µεταβλητή απορρίπτονται γιατί δεν
παρέχουν καθόλου πληροφορία για την «log likelihood». Αυτό όµως δηµιουργεί
µεγάλο πρόβληµα στο δείγµα µας γιατί το µειώνει δραµατικά.13 Εποµένως για να
χρησιµοποιήσει κανείς λογιστική συνάρτηση µε fixed effects χρειάζεται δεδοµένα µε
επαρκή διακύµανση τόσο στις ερµηνευτικές αλλά όσο και στην εξαρτηµένη

12

Εξαιτίας του προβλήµατος της «unobserved heterogeneity” τα αποτελέσµατα πολλών διατµηµατικών (cross
sectional) µελετών αµφισβητούνται έντονα.
13

Η µέθοδος Fixed effects µειώνει το δείγµα µας σηµαντικά γιατί αφαιρεί από αυτό όλες τις τράπεζες που δεν
έχουν τιτλοποιήσει καθόλου κατά την περίοδο που εξετάζεται (όλα τα Υ=0). Έτσι δεν λαµβάνεται υπόψη η
επίδραση αυτών των τραπεζών πράγµα που στερεί σηµαντική πληροφορία από την µελέτη µας.
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µεταβλητή, δηλαδή «panel data» µε πολλά κύµατα. Επιπλέον τα «fixed effects»
µοντέλα δεν είναι εκτιµήσιµα σε µικρού µεγέθους δείγµατα.14

Οι παραπάνω περιορισµοί που θέτει η “fixed effects” µέθοδος παλινδρόµησης
οδήγησε στο να επιλεχτεί η “Random effects” µέθοδο για τα δεδοµένα µας. Η
µέθοδος αυτή παρέχει εκτιµήσεις για «time-constant covariates» και χρησιµοποιείται
από πολλούς ερευνητές που θέλουν να εκτιµήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες
µιας εξαρτηµένης µεταβλητής Υ.

H RE παλινδρόµηση στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα αi είναι τυχαίες µεταβλητές (
i.i.d random effects) και ότι Cov (αi , Xi,t)= 0. Αν και σε πολλές εφαρµογές η υπόθεση
Cov (αi , Xi,t)= 0 µπορεί να είναι λάθος και ο εκτιµητής RE να είναι µεροληπτικός, το
µέγεθος της µεροληψίας αυτής συνήθως δεν είναι τόσο µεγάλο ώστε να επηρεάζει τη
συµπερασµατολογία.
Ένα τεστ που προτείνεται από µέρος της βιβλιογραφίας προκειµένου να επιλέξει
κανείς ποια µέθοδο από τις δυο ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα του είναι το
“Hausman test”. Η µηδενική υπόθεση σε αυτό το τεστ είναι ότι και τα δυο µοντέλα
είναι συνεπή ενώ η εναλλακτική είναι ότι το µοντέλο random effects δεν είναι
συνεπές. Αν το p-value λοιπόν του τεστ είναι αρκετά µικρό ώστε να απορριφθεί η H0,
τότε το «Random effects» µοντέλο δεν είναι κατάλληλο και επιλέγεται το “Fixed
effects” µοντέλο. Είναι πολύ εύκολο να εφαρµόσει κανείς ένα “Hausman
specification test” προκειµένου να ελέγξει αν ο RE-εκτιµητής είναι αµερόληπτος ή
όχι. Ωστόσο αυτό το τεστ βασίζεται σε πολύ δυνατές παραδοχές που συνήθως δεν
πληρούνται σε πεπερασµένα δείγµατα (όπως συνέβη και µε το δείγµα µας). Στην
προσπάθεια µας να τρέξουµε το τεστ στο “stata”, εµφανίστηκε µήνυµα που αναφέρει
ότι «το µοντέλο που χρησιµοποιείται για τα δεδοµένα αποτυγχάνει να ικανοποιήσει
τις παραδοχές του τεστ του “Hausman» (Πίνακας 4 ).

14

Τα “fixed effects models” προτιµούνται συνήθως από µελετητές της µικροοικονοµίας ενώ τα “random effects”
από πολλούς άλλους µελετητές.
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3.3 Περιγραφικά στατιστικά µέτρα (Descreptive statistics)

Σαν µία πρώτη προσέγγιση έγινε µια ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών µέτρων
που αφορούν τις ερµηνευτικές µεταβλητές µε σκοπό να εξαχθούν

τα πρώτα

συµπεράσµατα για τις τράπεζες που εξετάζονται. Σε πρώτη φάση αναλύονται τα
περιγραφικά µέτρα των ερµηνευτικών µεταβλητών του δείγµατος συνολικά, ενώ στη
συνέχεια αφού χωριστούν οι τράπεζες σε δυο οµάδες ανάλογα µε το αν έχουν
τιτλοποιήσει, εξάγονται και σχολιάζονται τα περιγραφικά τους στατιστικά µέτρα.

Περιγραφικά στατιστικά µέτρα των ερµηνευτικών µεταβλητών του δείγµατος

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα κύρια στατιστικά στοιχεία των ερµηνευτικών
µεταβλητών του δείγµατος µας.
Πίνακας 5 : Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Μεταβλητών

Overall
(1)Interbank Ratio
(2)Net Loans/Deposits
(3)Liquid A./Deposits
(4)LL Reserve/Gross L.
(5)Non-Perf. L./Gross L.
(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/T. Assets
(8)ROA
(9)ROE
(10)CIR
(11)Size (Total Assets)
(12) Size (Num. of Employees)

N

Mean

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

48.23
157.36.
68.72
2.85
2.96
11.10
5.96
1.31
12.02
55.39
2.45*108
28557.96

Std.
Deviation
67.8
48.86
68.95
1.36
2.11
2.03
2.93
1.17
8.23
14.60
4.21*108
41074.95

5%
percentile

95%
percentile

5.63
91.51
7.96
1.35
0.4
8.3
2.81
0.11
0.72
35.83
2161597
550

159.59
238.31
208.09
5.16
6.56
14.71
10.57
2.53
23.85
72.55
1.26*109
129132

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι οι τράπεζες του δείγµατος είναι ιδιαίτερα
ανοµοιογενείς, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ρευστότητας αλλά και το
προφίλ κινδύνου. Για παράδειγµα, ο µέσος όρος της µεταβλητής “Interbank ratio”
είναι κάτω από το 1 κατά την υπό εξέταση περίοδο πράγµα που σηµαίνει ότι η µέση
τράπεζα δανείζεται κεφάλαια από την διατραπεζική αγορά, αδυνατώντας πιθανώς να
ικανοποιήσει την ανάγκη να χρηµατοδοτήσει τα δάνεια της. Παρόλα αυτά η διασπορά
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της µεταβλητής είναι µεγάλη και οι ακραίες τιµές της κατανοµής αποκαλύπτουν ότι
υπάρχουν και τράπεζες µε µεγάλη ρευστότητα

που προµηθεύουν την αγορά µε

κεφάλαια . Όσον αφορά τα δεδοµένα για το µέγεθος των τραπεζών (“total assets και
no_employees), επίσης αντανακλούν τη µεγάλη ανοµοιότητα των τραπεζών του
δείγµατος.

Μπορούµε να καταλήξουµε λοιπόν ότι το δείγµα αποτελείται από ανοµοιογενή
χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα

τα

οποία

επικεντρώνονται

σε

διαφορετικές

επιχειρηµατικές στρατηγικές, και παρατηρούνται να βρίσκονται σε διαφορετικές
φάσεις στους οικονοµικούς κύκλους των επιχειρήσεων τους (ανάλογα µε τη χώρα).
Αυτή ακριβώς η υψηλή ανοµοιογένεια µεταξύ των τραπεζών θα επιτρέψει να
αποµονωθούν και να προσδιοριστούν καλύτερα οι κινητήριες δυνάµεις της
τιτλοποίησης.

3.3.1 Περιγραφικά στατιστικά µέτρα των δυο οµάδων τραπεζών ανάλογα µε την
πραγµατοποίηση ή όχι τιτλοποίησης
Αφού είχαν περαστεί τα δεδοµένα στο πρόγραµµα stata, και είχαν δηµιουργηθεί
κατάλληλα οι µεταβλητές που ορίστηκαν παραπάνω, δηµιουργήθηκε επιπλέον η
ψευδοµεταβλητή “atleast1securitization”. Η συγκεκριµένη µεταβλητή παίρνει την
τιµή 1 για τις τράπεζες πού έχουν τιτλοποιήσει τουλάχιστον µια φορά στην υπό
εξέταση περίοδο και 0 για αυτές που δεν έχουν τιτλοποιήσει καµία. Στη συνέχεια
δίνοντας τις εντολές:
“ sum X1 X2 X3 ….X13 if atleast1securitization==1, det “ για τις τράπεζες που έχουν
τιτλοποιήσει και
“ sum X1 X2 X3 ….X13 if atleast1securitization==0, det “ για τις τράπεζες που δεν
έχουν τιτλοποιήσει,

όπου Χ1,Χ2… Χ13 οι ερµηνευτικές µεταβλητές

εξάχθηκαν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ερµηνευτικών µεταβλητών των
δύο υποοµάδων τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 6.
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Πίνακας 6: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Μεταβλητών των ∆υο Οµάδων
Τραπεζών
Std. Deviation

5%
percentile

86.32
149.70
73.21
3.53
3.27
10.89
7.1
1.27
8.94
61.62
8.8*107
6718.32

106.93
73.74
106.58
2.16
2.28
2.97
4.83
2.074
10.89
22.42
1.47*108
8594.778

6.17
81.96
3.77
0.83
0.35
7.26
1.94
-1.36
-17.26
28.73
1581375
118

333.32
338.05
391.89
7.46
7.18
17.24
15.56
3.88
18.82
88.07
4.58*108
23389

35.93
159.84
67.38
2.62
2.86
11.18
5.57
1.32
13.04
53.22
3*108
36154

42.70
37.47
53.26
0.86
2.05
1.58
1.75
0.60
6.89
9.83
4.69*108
45025

5.63
94.23
16.45
1.55
0.46
8.8
2.93
0.41
2.50
36.58
1.44 *107
2328

132.86
227.53
186.14
4.13
6.41
14
8.68
2.36
24.43
67.49
1.41*109
130100

N

Mean

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

95%
percentile

Not Securitized
(1)Interbank Ratio
(2)Net Loans/Deposits
(3)Liquid A./Deposits
(4)LL Reserve/Gross L.
(5)Non-Perf. L./Gross L.
(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/T. Assets
(8)ROA
(9)ROE
(10)CIR
(11)Size (Total Assets)
(12) Size (Num. of Employees)

Securitized
(1)Interbank Ratio
(2)Net Loans/Deposits
(3)Liquid A./Deposits
(4)LL Reserve/Gross L.
(5)Non-Perf. L./Gross L.
(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/T. Assets
(8)ROA
(9)ROE
(10)CIR
(11)Size (Total Assets)
(12) Size (Num. of Employees)

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα στατιστικά µέτρα του δείγµατος µας, το οποίο
έχει διαχωριστεί σε δύο οµάδες: τις τράπεζες που έχουν τιτλοποιήσει τουλάχιστον µία
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται (2004-2010) και τις τράπεζες
που δεν έχουν καµία τιτλοποίηση (23 έναντι 8).

Οι µεταβλητές που έχουν επιλεχτεί σαν δείκτες ρευστότητας, δηλαδή, (1) Interbank
ratio, (2) Loans/Deposits, (3) Liquid Assets/ Deposits εξελίσσονται στην
αναµενόµενη κατεύθυνση. Οι τράπεζες που τιτλοποιούν έχουν πολύ χαµηλότερο
µέσο “Interbank ratio” (35.93% έναντι 86.32%) . Αυτό υποδηλώνει ότι η οντότητα
που καταφεύγει σε τιτλοποίηση, είναι εκείνη που δανείζεται κεφάλαια από την
διατραπεζική αγορά και έτσι ίσως ζητάει µέσω της τιτλοποίησης να βελτιώσει τη
χρηµατοοικονοµική της θέση. Επίσης ο µέσος όρος του δείκτη “Net Loans/Deposits
είναι 159.84 για τις τράπεζες που τιτλοποιούν σε αντίθεση µε 149.70 για τις τράπεζες
που δεν τιτλοποιούν. Τέλος η µέση τιµή της µεταβλητής “Liquid assets/Deposits”
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είναι 67.38% για τράπεζες που τιτλοποιούν σε σύγκριση µε 73.21% για αυτές που δεν
τιτλοποιούν. Αυτές οι µεταβλητές φαίνεται να υποδεικνύουν ότι, κατά µέσο όρο, οι
τράπεζες που εµπλέκονται σε τιτλοποίηση εµφανίζουν χαµηλότερη ρευστότητα από
ότι αυτές που δεν εµπλέκονται.

Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για να µετρήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο των
τραπεζών, δηλαδή, (4) Loan Loss Reserve/Gross Loans, (5) Non-performing Loans/
Gross Loans δεν εµφανίζουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο πρώτος δείκτης είναι
2.62% για τις τράπεζες που τιτλοποιούν έναντι 3.53% για εκείνες που δεν τιτλοποιούν
ενώ και ο δεύτερος δείκτης είναι ελαφρώς χαµηλότερος για τις τράπεζες που
τιτλοποιούν ( 2.86% έναντι 3.27%. ). Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θα ήταν αυτοί
οι δείκτες να είναι υψηλότεροι για τις τράπεζες που τιτλοποιούν, πράγµα που θα
συνεπαγόταν ότι η τιτλοποίηση χρησιµοποιείται σαν µέσο µεταβίβασης πιστωτικού
κινδύνου. Η ανάλυση της διακύµανσης που θα ακολουθήσει αργότερα θα
επιβεβαιώσει αν οι διαφορές των µέσων των µεταβλητών αυτών έχουν στατιστική
σηµαντικότητα. («One way Anova»)

Τα στατιστικά στοιχεία για τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την κεφαλαιακή
επάρκεια, ( (6) Capital Adequacy ratio και (7) Equity/Total Assets) δείχνουν ανάµιχτα
αποτελέσµατα. Στην περίπτωση του «capital adequacy ratio» τα αποτελέσµατα δεν
είναι τα αναµενόµενα. Οι τράπεζες που τιτλοποιούν παρουσιάζουν ελαφρά
υψηλότερο µέσο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από ότι αυτές που δεν τιτλοποιούν
(11,18 έναντι 10.89). Αργότερα στην «ανάλυση ANOVA» θα διαπιστωθεί αν αυτή η
διαφορά στους µέσους είναι στατιστικά σηµαντική. Από την άλλη o δείκτης
«Equity/Total assets» είναι χαµηλότερος για τις τράπεζες που τιτλοποιούν όπως
αναµενόταν (5.57 έναντι 7.1).

Οι τρείς µεταβλητές που µετράνε την αποδοτικότητα των τραπεζών - (8)ROA,
(9)ROE, (10) CIR) - εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα για την οµάδα των
τραπεζών οι οποίες τιτλοποιούν. Αυτό ίσως να υποδηλώνει ότι δεν ισχύει η
«βελτίωση της αποδοτικότητας» σαν κίνητρο και να ενισχύει τα ευρήµατα των
µελετών των Lockwood et al.(1996) και Thomas (2001) καθώς και το “risk-appetite
argument”, που θέλουν τις τράπεζες µε τις υψηλότερες αποδόσεις να είναι
περισσότερο ενεργές στην τιτλοποίηση απαιτήσεων.
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Τέλος το µέσο µέγεθος των τραπεζών που τιτλοποιούν (είτε χρησιµοποιήσουµε τα
(11)Total assets, είτε το (12)No_employees σαν µέτρο του µεγέθους) είναι
µεγαλύτερο από αυτό των τραπεζών που δεν τιτλοποιούν, όπως αναµενόταν.

3.3.2 Ανάλυση της ∆ιακύµανσης (ANOVA)
Στη συνέχεια υλοποιείται µια «ανάλυση της διακύµανσης» (ANOVA) για να
διαπιστωθεί αν οι διαφορές που βρέθηκαν στους µέσες τιµές των µεταβλητών που
εξετάζονται είναι στατιστικά σηµαντικές.15 Σε επίπεδο µονοπαραγοντικής ανάλυσης
λοιπόν, οχτώ από τις εξεταζόµενες µεταβλητές επιδεικνύουν σηµαντικά διαφορετική
συµπεριφορά για τις τράπεζες που τιτλοποιούν σε αντιδιαστολή µε αυτές που δεν
τιτλοποιούν (Πίνακας 7, Παράρτηµα). Οι µεταβλητές αυτές είναι οι ακόλουθες:

•

(1) Interbank Ratio

•

(4) Loan Loss Reserve / Gross loans

•

(7) Equity/ Total Assets

•

(9) Return on equity (ROE)

•

(10) Cost-to-Income Ratio (CIR)

•

(11) Total Assets

•

(12)Number of employees

Συνοπτικά λοιπόν, κατά την µονοπαραγοντική ανάλυση, φαίνεται να υπάρχουν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα µέσα επίπεδα ρευστότητας
(µεταβλητή 1), πιστωτικού κινδύνου (µεταβλητή 4), εποπτικών κεφαλαίων
(µεταβλητή 7), αποδοτικότητας ( µεταβλητές 9 και 10) και µεγέθους (µεταβλητές 11
και 12) µεταξύ των τραπεζών που τιτλοποιούν και αυτών που δεν τιτλοποιούν. Κατά
µέσο όρο, οι τράπεζες που είναι ενεργές στην τιτλοποίηση εµφανίζουν χαµηλότερη
ρευστότητα, χαµηλότερο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, χαµηλότερους δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας, υψηλότερη αποδοτικότητα και µεγαλύτερο µέγεθος.

15
Η ανάλυση της διακύµανσης («Anova») εξετάζει µέσω του Fisher statistic (F) τη µηδενική υπόθεση που λέει ότι
δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ των µέσων των διαφορετικών υποοµάδων (groups).
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Από τις παραπάνω µεταβλητές

µονό η «Loan Loss Reserve/Gross Loans» δεν

εµφανίζει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα αναµενόταν οι τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στην τιτλοποίηση να εµφανίζουν υψηλότερο επίπεδο πιστωτικού
κινδύνου και να χρησιµοποιούν το χρηµατοοικονοµικό αυτό εργαλείο σαν µέσο
µεταφοράς του

πιστωτικού τους κινδύνου. Αυτό όµως δεν προκύπτει από την

παραπάνω ανάλυση. Θα ήταν τουλάχιστον βιαστικό να ισχυριστεί κάποιος ότι από
την µονοπαραγοντική ανάλυση, δεν προκύπτει ότι η µεταβίβαση πιστωτικού
κινδύνου αποτελεί σηµαντικό κίνητρο τιτλοποίησης. Στη πολυπαραγοντική ανάλυση
που θα ακολουθήσει στο επόµενο κεφάλαιο θα βγουν ακριβέστερα συµπεράσµατα.

3.3.3 Περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τις δυο οµάδες τραπεζών πριν και µετά
την κρίση
Δίνοντας στο πρόγραμμα «stata» τις εντολές:
“ sum X1 X2 X3 ….X12 if atleast1securit==1 & (year2004==1 | year2005==1 |year2006==1
),det“
για τις τράπεζες µε τουλάχιστον µία τιτλοποίηση, για την περίοδο πριν την κρίση
“ sum X1 X2 X3 ….X12 if atleast1securit==1 & (year2008==1 | year2009==1 |year2010==1
),det“
για τις τράπεζες µε τουλάχιστον µία τιτλοποίηση, για την περίοδο µετά την κρίση
“ sum X1 X2 X3 ….X12 if atleast1securit==0 & (year2004==1 | year2005==1 |year2006==1
),det“
για τις τράπεζες χωρίς καµία τιτλοποίηση, για την περίοδο πριν την κρίση και
“sum X1 X2 X3 ….X12 if atleast1securit==0 & (year2008==1 | year2009==1 |year2010==1
),det“
για τις τράπεζες χωρίς καµία τιτλοποίηση, για την περίοδο µετά την κρίση
όπου Χ1,Χ2… Χ13 οι ερµηνευτικές µεταβλητές

εξάχθηκαν τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών µας για τις
περιόδους πριν και µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται µια µονοπαραγοντική ανάλυση των εξεταζόµενων
µεταβλητών για τις δυο υποοµάδες (τράπεζες µε τουλάχιστον µία τιτλοποίηση έναντι
τραπεζών χωρίς τιτλοποίηση) χωρίζοντας το δείγµα σε δυο χρονικές περιόδους. Η
πρώτη αφορά τα έτη 2004-2006 δηλαδή την περίοδο πριν τη κρίση ενώ η δεύτερη τα
έτη 2008-2010 δηλαδή την περίοδο µετά την κρίση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
αυτής εµφανίζονται στον Πίνακα 8.
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Πίνακας 8: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Πριν και Μετά την Κρίση
Before Crisis

N
Not Securitized
(1)Interbank Ratio
(2)Loans/D&ST

Mean

Std.
Dev.

After Crisis

Min.

Max.

Mean

Std.
Dev.

Min.

Max.

8

119.47

143.12

13.78

360.81

63.26

69.34

6.17

149.48

8

142.85

82.99

78.57

243.74

163.52

72.67

102.45

338.05

(3)Liquid A./D&ST
(4)LL Reserve/Gross L.
(5)Non-Perf. L./Gross L.

8

63.73

77.65

3.79

218.79

78.67

120.77

6.41

381.99

8

3.61

2.77

0.77

9.41

3.67

1.60

1.85

6

8

2.84

2.16

0,43

5.52

3.86

2.26

0.3

7.89

(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/T. Assets
(8)ROA
(9)ROE
(10)CIR
(11)Size (Total Assets)
(12) Size(Num. of
Employees)

8

11.47

3.64

7.25

19.56

10.47

2.26

7.35

15.7

8

8.14

6.18

2.72

24.07

5.80

3.06

1.94

10.51

8

2.10

2.50

0.36

8.59

0.33

1.42

-2.36

2.19

8

14.25

5.48

8.68

18.83

1.63

13.11

-19.36

13.97

8

56.35

14.32

28.73

71.07

67.99

28.81

38.3

124.48

8

6.45*107

1.10*108

271200

2,14*108

1.05*108

1.67*108

2169517

4.55*108

8

5891

8138.88

99

23962

7347

8999.49

444

22767

23

41.84

50.60

6.85

150.69

31.89

36.29

5.61

117.52

23

154.90

40.69

84.68

227.53

162.0

33.43

113.75

219.65

23

66.37

52.53

11.63

178.07

67.80

54.10

17.2

200.52

23

2.467

0.84

1.45

3.66

2.94

0.87

1.78

4.41

23

1.86

1.45

0.4

4.86

4.18

2.04

1.43

8.5

23

11.31

1.70

8.77

14

11.27

1.51

9.32

14.2

23

5.36

1.60

3.04

8.65

5.72

1.82

2.93

8.68

23

1.35

0.53

0.61

2.16

1.12

0.58

0.3

2.17

23

16.69

5.12

8.24

25

8.05

5.24

0.3

16.02

Securitized
(1)Interbank Ratio
(2)Loans/D&ST
(3)Liquid A./D&ST
(4)LL Reserve/Gross L.
(5)Non-Perf. L./Gross L.
(6)Capital Adequacy Ratio
(7)Equity/T. Assets
(8)ROA
(9)ROE
(10)CIR
(11)Size (Total Assets)
(12) Size (Num. of
Employees)

23

54.21

8.76

38.76

66.4

52.98

10.94

36.36

71.01

23

2.29*108

3.57*108

9137997

1.05*109

3.65*108

5.52*108

2.23*107

1.65*109

23

29998.29

36024.76

2226

101917

42773

52693.58

3787

160144

Σε γενικές γραµµές παρατηρείται, όπως αναµενόταν, ότι τόσο για τις τράπεζες που
τιτλοποιούν όσο και για εκείνες που δεν τιτλοποιούν όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν
χειρότερα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της κρίσης. Οι τράπεζες δηλαδή
παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές χαµηλότερη ρευστότητα, υψηλότερο επίπεδο
πιστωτικού κινδύνου, χαµηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και χαµηλότερη
αποδοτικότητα. Το σηµαντικό όµως εύρηµα αυτής της ανάλυσης είναι το γεγονός ότι
οι τράπεζες που δεν τιτλοποιούν φαίνεται να επηρεάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από
τo ξέσπασµα της κρίσης, παρουσιάζοντας σηµαντικά χειρότερα αποτελέσµατα κατά
την περίοδο αυτή. Επίσης ένα άλλο σηµείο που ίσως πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι
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πριν την κρίση η διαφορά των µέσων των δεικτών αποδοτικότητας ROA ανάµεσα
στις δυο οµάδες τραπεζών είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο a=5%, γεγονός που
φανερώνει ότι οι τράπεζες που τιτλοποιούν κατά την περίοδο αυτή έχουν χαµηλότερη
αποδοτικότητα από αυτές που δεν τιτλοποιούν. Αυτό ίσως να σηµαίνει ότι ένα από
τα κίνητρα που τις οδηγεί στην τιτλοποίηση πριν την κρίση, είναι µεταξύ άλλων, η
επιθυµία τους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Σε αντίθεση, την περίοδο µετά
το ξέσπασµα της κρίσης(2008-2010), οι διαφορές και των τριών µεταβλητών
αποδοτικότητας ανάµεσα στις δυο οµάδες

είναι στατιστικά σηµαντικές και µας

δείχνουν ότι οι τράπεζες που τιτλοποιούν έχουν πολύ καλύτερες αποδόσεις αυτήν την
περίοδο σε σχέση µε αυτές που δεν τιτλοποιούν και συνεπώς η «βελτίωση της
αποδοτικότητας» ίσως να µην αποτελεί κίνητρο τιτλοποίησης. Στους Πίνακες 9 και
10 του Παραρτήµατος φαίνεται η ανάλυση της διακύµανσης (“ANOVA”) για τις δυο
οµάδες τραπεζών πριν και µετά το ξέσπασµα της κρίσης.

3.4 Στατιστικά Στοιχεία Τιτλοποιήσεων του ∆είγµατος
Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι τιτλοποιήσεις ανά έτος για το σύνολο των
τραπεζών µας. Παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση των τιτλοποιήσεων από το 2004
έως και το 2008 ενώ στη συνέχεια παρατηρείται µια πτωτική πορεία κατά τα έτη
2009 και 2010. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι σε αντιστοιχία µε τα στατιστικά στοιχεία
του «European Securitization Forum» (Πίνακας 1) και επιβεβαιώνουν ότι πριν το
ξέσπασµα της κρίσης (στα µέσα του 2007)

υπήρχε µια έντονη δραστηριότητα

τιτλοποιήσεων η οποία άρχισε να φθίνει µετά το ξέσπασµα της κρίσης µε εξαίρεση το
έτος 2008. Παρατηρείται ότι το 2008, παρά το ότι η κρίση έχει ξεσπάσει, έχουµε την
πιο έντονη δραστηριότητα τιτλοποίησης. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί σαν µια ύστατη
προσπάθεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να τονώσουν τη ρευστότητα τους.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Πίνακας 11: Στατιστικά Στοιχεία Τιτλοποιήσεων (2004-2010)
Τράπεζες που Τιτλοποίησαν
Τράπεζες που δεν Τιτλοποίησαν
21
10
20
11
19
12
19
12
12
19
16
15
26
5
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Κεφάλαιο 4 : Εµπειρικά Αποτελέσµατα

Μετά την µοναπαραγοντική ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί µια πολυπαραγοντική
ανάλυση µε λογιστική παλινδρόµηση για να εξεταστεί η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης
µεταξύ της πιθανότητας τιτλοποίησης και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Για την
εκτέλεση

των

παλινδροµήσεων

και

την

εξαγωγή

των

αποτελεσµάτων

χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα «stata». Αφού συλλέχτηκαν τα δεδοµένα και
εισήχθησαν

κατάλληλα σαν “panel data” στο πρόγραµµα, δηµιουργήθηκαν οι

µεταβλητές όπως έχουν οριστεί προηγουµένως. Για την οικονοµετρική µελέτη
επιλέχτηκε η µέθοδος Random effects.

4.1 Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis) των Μεταβλητών

Πριν γίνει η εκτέλεση των παλινδροµήσεων, έγινε η ανάλυση της συσχέτισης των
ερµηνευτικών µεταβλητών. Υψηλή συσχέτιση µεταξύ µεταβλητών µπορεί να
προκαλέσει «πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας» στο µοντέλο. Η πολυσυγγραµικότητα
αυξάνει το µέγεθος των τυπικών σφαλµάτων των εκτιµητριών και συνεπώς µειώνει
και τις τιµές της στατιστικής t στους ελέγχους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
µεγαλώνουν τα διαστήµατα εµπιστοσύνης (δεχόµαστε πιο εύκολα την µηδενική
υπόθεση), να µειώνεται η πιθανότητα οι εκτιµήσεις των συντελεστών να είναι
στατιστικά σηµαντικές, καθώς επίσης και να αυξάνεται η πιθανότητα να οδηγηθούµε
σε µη αναµενόµενα πρόσηµα και σφάλµα εξειδίκευσης. Εάν δύο µεταβλητές
εµφανίσουν υψηλή συσχέτιση είναι σκόπιµο να γίνει επιλογή µίας εκ των δύο. Για
τον λόγο αυτό, παρουσιάζονται

στη συνέχεια (Πίνακας 12) οι συσχετίσεις των

ανεξάρτητων µεταβλητών του εξεταζόµενου µοντέλου.

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα συσχετίσεων προκύπτει ότι κάποιες µεταβλητές
του µοντέλου παρουσιάζουν υψηλές συσχετίσεις µεταξύ τους. Συγκεκριµένα

οι
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συντελεστές συσχέτισης µεταξύ

των µεταβλητών (4) Loan Loss Reserves/Gross

loans και (5) Non Performing Loans/Gross Loans καθώς επίσης και µεταξύ των
µεταβλητών (11) Total Assets και (12) Number of Employees είναι πολύ υψηλοί
(0.84 και 0.94 αντίστοιχα). Επίσης µέτρια συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ των
µεταβλητών (2)Net loans/Deposits και (3)Liquid Assets/Deposits καθώς και µεταξύ
των (7) Equity/Total Assets και (8) ROA ( 0.58 και 0.69 αντίστοιχα). Στη συνέχεια θα
ελεγχθεί αυτή η εξάρτηση µέσω µιας ανάλυσης πολυσυγγραµικότητας.16

The “Variance Inflation Factor (VIF) “ για όλες τις ερµηνευτικές µεταβλητές είναι
κάτω από 10 και µόνο στις περιπτώσεις των µεταβλητών (11) Total Assets και (12)
Number of Employees φτάνει το 25.28 και 22.10 αντίστοιχα (Πίνακας 13,
Παράρτηµα ).17 Ως αποτέλεσµα επιλέγεται να αφαιρεθεί η µεταβλητή (12) Number
of Employees, γεγονός που οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση των VIFs όλων των
ανεξάρτητων µεταβλητών (Πίνακας 14, Παράρτηµα). Επειδή όµως η µεταβλητή
(4)Loan Loss reserve/Gross Loans εµφανίζει τιµή VIF 4.07 κάτι που ίσως είναι
ανησυχητικό, την αφαιρούµε και αυτή από το µοντέλο µας βελτιώνοντας έτσι ακόµα
περισσότερο τα αποτελέσµατα και κυρίως την τιµή VIF της µεταβλητής (5)
NPL/Gross Loans µε την οποία υπήρχε µεγάλη συσχέτιση (Πίνακας 15, Παράρτηµα).

16

Για την ανάλυση πολυσυγγραµικότητας κατεβάσαµε την εντολή “collin” µέσα από το πρόγραµµα stata
χρησιµοποιώντας την εντολή “findit collin”.
17

Ο δείκτης “Variance Inflation Factor” µετράει την επίδραση της πολυσυγγραµικότητας µεταξύ των µεταβλητών
σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα δείχνει το βαθµό κατά τον οποίο η διακύµανση του συντελεστή
που εκτιµάται «φουσκώνει» εξαιτίας της πολυσυγγραµικότητας. Η τετραγωνική ρίζα των «VIF» υποδηλώνει πόσο
µεγαλύτερο είναι το τυπικό σφάλµα σε σύγκριση µε το τι θα ήταν αν αυτή η µεταβλητή ήταν ασυσχέτιστη µε τις
άλλες ερµηνευτικές µεταβλητές του µοντέλου. Ένας κοινός εµπειρικός κανόνας είναι ότι τιµές του VIF
µεγαλύτερες του 10 µπορεί να θεωρηθούν ως ένδειξη πολυσυγγραµικότητας (σε πιο αδύναµα βέβαια µοντέλα
ακόµα και τιµές της τάξης του 2.5 µπορεί να προκαλέσουν ανησυχία).
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4.2 Εφαρµογή Λογιστικών Παλινδροµήσεων

Αφού διευθετήθηκε το θέµα της πολυσυγγραµικότητας , µπορούµε πλέον να
προχωρήσουµε την οικονοµετρική µας µελέτη µε το την εφαρµογή των λογιστικών
παλινδροµήσεων. Ο Πίνακας 16 (Παράρτηµα)

περιέχει τα αποτελέσµατα που

εξήχθησαν από την εφαρµογή της λογιστικής παλινδρόµησης στο συνολικό δείγµα
των τραπεζών.18
Από τις εξεταζόµενες µεταβλητές της παρούσας µελέτης , οι πέντε (δύο δείκτες
ρευστότητας, ένας δείκτης πιστωτικού κινδύνου, ένας δείκτης αποδοτικότητας και
ένας δείκτης µεγέθους) παρουσιάζουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο α=5%
19

:
Ø (1) Interbank Ratio
Ø (3)Liquid Assets/Deposits
Ø (5)Non Performing Loans/Gross Loans
Ø (10)Cost-to-Income Ratio
Ø (11)Total Assets

Επίσης

η ψευδοµεταβλητή για το έτος 2008 (“year2008”) φαίνεται να είναι

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=5%.
Τα πρόσηµα των συντελεστών είναι τα αναµενόµενα εκτός από εκείνο για την
µεταβλητή (5) Non Performing Loans που µετράει τον πιστωτικό κίνδυνο.20 Ενώ
αναµενόταν µια θετική σχέση µεταξύ της πιθανότητας τιτλοποίησης και του δείκτη
αυτού το αποτέλεσµα της παλινδρόµησης εµφάνισε αρνητική εξάρτηση. Ένας λόγος
που µπορεί να ευθύνεται για αυτό είναι ότι οι τράπεζες εκείνες που διατηρούν χαµηλό
επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, στην προσπάθεια τους να ευθυγραµµίσουν το
οικονοµικό και εποπτικό τους κεφάλαιο και να αυξήσουν τις αποδόσεις τους,

18

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, το πρόγραµµα stata , αφαιρεί από µόνο του τις απαιτούµενες
ψευδοµεταβλητές προκειµένου να µην προκύψει πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας.
19

Η µεταβλητή «Total Assets» είναι στατιστικά σηµαντική και σε επίπεδο 1%
Οι συντελεστές b (ή εκτιμητές παραμέτρων) που σχετίζονται με τις ερμηνευτικές μεταβλητές είναι εκτιμητές
της αλλαγής στο logit (log odds) που προκαλείται αν μεταβληθεί η ανεξάρτητη μεταβλητή κατά μια μονάδα.

20
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προχωράνε σε τιτλοποίηση καλής ποιότητας δανείων και χρησιµοποιούν τα έσοδα
από αυτή τη διαδικασία για να δανείσουν σε πιο επικίνδυνους πελάτες αυξάνοντας
έτσι και τις αναµενόµενες αποδόσεις τους. (Greenbaum and Thakor, 1987). Επίσης
δυο άλλοι λόγοι που ίσως να οδηγούν τις τράπεζες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου
στην τιτλοποίηση δανείων, είναι η προσπάθεια των τραπεζών αυτών να
χρηµατοδοτήσουν δάνεια χαµηλότερης ποιότητας για τους λόγους της ασσύµετρης
πληροφόρησης που αναφέρθηκε στην εισαγωγή (DeMarzo 2005 & Duffie 1999) ή
και για λόγους φήµης (Ambrose, Lacour-Little and Sanders, 2005).

Εποµένως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, κάποιος αναµένει υψηλότερη πιθανότητα
τιτλοποίησης από µια τράπεζα όταν είτε ο δείκτης Interbank Ratio είναι χαµηλότερος
είτε το ποσοστό των ρευστών περιουσιακών της στοιχείων ως προς τις συνολικές της
καταθέσεις είναι µικρότερο (χαµηλότερη ρευστότητα), επιβεβαιώνοντας έτσι το
κίνητρο για ρευστότητα.

Ακόµα όπως σχολιάστηκε και προηγουµένως οι τράπεζες που έχουν χαµηλότερο
δείκτη πιστωτικού κινδύνου «Νοn Performing Loans/Gross Loans» φαίνεται να
παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα τιτλοποίησης, ανατρέποντας την άποψη ότι η
τιτλοποίηση χρησιµοποιείται σαν µέσο µεταβίβασης πιστωτικού κινδύνου.

Επίσης

ένας

χαµηλότερος

δείκτης

«Cost-to-Income

Ratio”

(

υψηλότερη

αποδοτικότητα) αυξάνει την πιθανότητα τιτλοποίησης µιας τράπεζας, ενισχύοντας
τα ευρήµατα των µελετών των Lockwood et al.(1996) και Thomas (2001) καθώς και
το “risk-appetite argument”, που θέλουν τις τράπεζες µε τις υψηλότερες αποδόσεις να
είναι περισσότερο ενεργές στην τιτλοποίηση απαιτήσεων.

Τέλος το µέγεθος των τραπεζών όπως αναµενόταν παρουσιάζει θετική σχέση µε την
πιθανότητα τιτλοποίησης. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στις «οικονοµίες κλίµακας»
και στο γεγονός ότι οι µεγάλοι τραπεζικοί όµιλοι µπορεί να τιτλοποιήσουν
µεγαλύτερες δεξαµενές δανείων µειώνοντας έτσι κατά πολύ τα έξοδα σύστασης της
εταιρίας ειδικού σκοπού και γενικότερα το µέσο όρο των εξόδων τιτλοποίησης.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ένα µικρό σχόλιο για τη ψευδοµεταβλητή που αφορά το
έτος 2008 και παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική. Όπως φαίνεται από στατιστικά
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στοιχεία του «European Securitization Forum» η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση
σταµάτησε για λίγο την ανάπτυξη προγραµµάτων τιτλοποίησης κατά τα µέσα του
2007 και τις αρχές του 2008 (Πίνακας 1). Παρόλα αυτά, η πιεστική ανάγκη για
ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκάλεσε µια απότοµη αλλαγή
µετά το πρώτο τρίµηνο του 2008 και µια έντονη δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα το
µέγεθος των τιτλοποιήσεων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 να αυξηθεί
κατά περίπου 60% από το 2007. Συνεπώς αυτή είναι µια πιθανή αιτιολόγηση της
στατιστικής σηµαντικότητας της ψευδοµεταβλητής που είναι υπεύθυνη για την
επίδραση του έτους 2008.

Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της τιτλοποίηση σαν µηχανισµό ελάφρυνσης από τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το λογιστικό µοντέλο
κατά την περίοδο που µελετάται. Καµία από τις µεταβλητές που χρησιµοποιείται σαν
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio, Equity/Total Assets) δεν
παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα κατά την παλινδρόµηση.

Ερµηνεία των συντελεστών
Οι συντελεστές b των ερµηνευτικών µεταβλητών εκτιµούν την αλλαγή στο logit (logodds) που προκαλείται αν µεταβληθεί η ανεξάρτητη µεταβλητή κατά µια µονάδα. Για
παράδειγµα στην περίπτωση του δείκτη «Interbank Ratio» ο συντελεστής b=–0,0118
σηµαίνει ότι αν µεταβληθεί ο δείκτης κατά µια µονάδα δηλαδή κατά 1% (µε τις άλλες
µεταβλητές να παραµένουν σταθερές) το «logit» δηλαδή ο λογάριθµος του odds ratio
( log (Pi / 1-Pi) ) θα µεταβληθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά 0,0118. Αυτή η
µηχανική ερµηνεία ωστόσο δεν είναι πολύ ελκυστική.

Στο «stata» υπάρχει η επιλογή στα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης να
εµφανίζονται οι συντελεστές expb (αντί για τους συντελεστές b), που µας δείχνουν
την αλλαγή που προκαλείται στο «odds ratio» (και όχι στο logit) αν µεταβληθεί η
ανεξάρτητη µεταβλητή κατά µια µονάδα, µε τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν
σταθερές.21 Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε συντελεστές «odds ratios»
21

Το «κλάσµα πιθανοτήτων» (odds ratio) είναι το « Pi / (1-Pi) », το κλάσµα δηλαδή της πιθανότητας, µια
τράπεζα, να έχει κάνει τιτλοποίηση προς την πιθανότητα να µην έχει κάνει. Αν πάρουµε τον φυσικό λογάριθµο
του “odds ratio” καταλήγουµε στο L που είναι γνωστό ως logit.
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 (Παράρτηµα). Για παράδειγµα για την µεταβλητή
«Interbank Ratio» που αναφέρθηκε προηγουµένως, αν πάρουµε τον αντιλογάριθµο
του συντελεστή b, δηλαδή το

exp-0.0118

προκύπτει το 0,9881 που φαίνεται και στον

Πίνακα 17. Αυτός ο αριθµός σηµαίνει πως αν αυξηθεί ο δείκτης κατά µια µονάδα,
δηλαδή κατά 1%, τότε οι πιθανότητες υπέρ του να γίνει τιτλοποίηση (δηλαδή το odds
ratio) µειώνονται ποσοστιαία κατά 0,9881 ή διαφορετικά µειώνονται κατά 1,19% (10,9881 ).

Αντίστοιχα λοιπόν αν η µεταβλητή «Liquid Assets/Deposits» αυξηθεί κατά µια
µονάδα τότε το «κλάσµα πιθανοτήτων» θα µεταβληθεί ποσοστιαία κατά 0,9894
δηλαδή θα µειωθεί κατά 1,06%. Στην περίπτωση της µεταβλητής «Non Performing
Loans/Gross Loans» µια αύξηση της κατά µια µονάδα δηλαδή κατά 1% θα
προκαλέσει ποσοστιαία µεταβολή των πιθανοτήτων υπέρ του να γίνει τιτλοποίηση
κατά 0,67926 δηλαδή µια µείωση της τάξης του 32% στο «κλάσµα πιθανοτήτων».
Επίσης µια µοναδιαία αύξηση της µεταβλητής «Cost-to-Income Ratio» οδηγεί σε
ποσοστιαία µεταβολή κατά 0,9407 (δηλαδή µείωση κατά 5,93%) των πιθανοτήτων
υπέρ του να γίνει τιτλοποίηση. Τέλος µια αύξηση της µεταβλητή «log_Total Assets»
κατά µια µονάδα προκαλεί µια ποσοστιαία µεταβολή του κλάσµατος πιθανοτήτων
κατά 1,6838 (δηλαδή αύξηση κατά 68,38%). Όπως παρατηρείται λοιπόν τη
µεγαλύτερη επίδραση στις πιθανότητες υπέρ της τιτλοποίησης (δηλαδή στο κλάσµα
πιθανοτήτων Pi /1-Pi ) ασκούν η αποδοτικότητα και το µέγεθός των τραπεζών.

4.2.1 Εφαρµογή Λογιστικών Παλινδροµήσεων για τις Περιόδους Πριν και Μετά
το Ξέσπασµα της Κρίσης

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός της περιόδου που εξετάζεται σε δυο
υποπεριόδους προκειµένου να εξεταστούν οι τυχόν επιπτώσεις της πρόσφατης
χρηµατοπιστωτικής κρίσης στα κίνητρα τιτλοποίησης. Η περίοδος πριν την κρίση
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περιλαµβάνει τα έτη 2004-2006 ενώ η περίοδος µετά την κρίση περιλαµβάνει τα έτη
2008-2010.22

Στον Πίνακα 18 (Παράρτηµα) φαίνονται τα αποτελέσµατα από την λογιστική
παλινδρόµηση για το σύνολο των τραπεζών πριν το ξέσπασµα της κρίσης. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα του πίνακα , οι κύριοι παράγοντες που κινητοποιούν την
τιτλοποίηση την περίοδο πριν την κρίση είναι η ανάγκη για ρευστότητα, η ανάγκη για
ελάφρυνση από το βάρος εποπτικών κεφαλαίων ενώ επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει
και το µέγεθος των τραπεζών καθώς και η

υψηλή αποδοτικότητα τους. Όσο

µεγαλύτερες είναι οι τράπεζες και όσο µεγαλύτερες αποδόσεις πετυχαίνουν τόσο πιο
εύκολο φαίνεται να είναι για αυτές η χρηµατοδότη του συνολικού κόστους
τιτλοποίησης.

Συγκεκριµένα ο δείκτης ρευστότητας «Interbank ratio» παρουσιάζεται στατιστικά
σηµαντικός σε επίπεδο α=10%

και το αρνητικό του πρόσηµο δείχνει όπως

αναµενόταν ότι οι τράπεζες µε χαµηλότερη ρευστότητα έχουν περισσότερες
πιθανότητες τιτλοποίησης την περίοδο αυτή. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
«Equity /Total Assets» (στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο α=10%) έχει αρνητικό
πρόσηµο που υποδηλώνει όπως αναµενόταν, ότι όσο µικρότερο είναι το κεφάλαιο
που έχουν οι τράπεζες σαν «µαξιλάρι προστασίας» τόσο µεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα τιτλοποίησης. Τέλος ο

δείκτης αποδοτικότητας «CIR» (στατιστικά

σηµαντικός σε επίπεδο α=5% ) και το µέγεθος της τράπεζας – «log_Total Assets»
(στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 10%) υποδεικνύουν ότι όσο µεγαλύτερη είναι η
αποδοτικότητα και το µέγεθος µιας τράπεζας τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
τιτλοποίησης.
Στον Πίνακα 19 (Παράρτηµα) φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε
συντελεστές «Odds Ratio” όµως αντί για τους συντελεστές b. Παρατηρείται λοιπόν
ότι µια µοναδιαία αύξηση του δείκτη ρευστότητας «Interbank Ratio” προκαλεί µια
ποσοστιαία µείωση κατά 0,9844 δηλαδή περίπου -1,56% στις πιθανότητες υπέρ του
να γίνει τιτλοποίηση ενώ µια µοναδιαία αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
22

Το έτος 2007 περιλαµβάνεται και στις δυο περιόδους εξέτασης. Αυτό συµβαίνει διότι θεωρούµε ότι το
ξέσπασµα της κρίσης πραγµατοποιήθηκε στα µισά του 2007, εποµένως το έτος αυτό έχει συνεισφορά και στις δυο
περιόδους. Θα µπορούσε βέβαια να αφαιρεθεί το έτος 2007 και από τις δυο περιόδους εξέτασης αλλά λόγω του
σχετικά µικρού δείγµατος δεν υπάρχει η πολυτέλεια αφαίρεσης δεδοµένων.
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«Equity/Total assets» οδηγεί σε ποσοστιαία µείωση κατά 0,5154 (-48,46%) στο
κλάσµα πιθανοτήτων. Τέλος η µοναδιαία αύξηση του δείκτη αποδοτικότητας «CIR»
προκαλεί µια ποσοστιαία µείωση κατά 0,8780 (-12,2%) στο κλάσµα πιθανοτήτων ενώ
µια µοναδιαία αύξηση της µεταβλητής «log Total_Assets» οδηγεί σε ποσοστιαία
αύξηση των πιθανοτήτων υπέρ του να γίνει τιτλοποίηση κατά 1,98 (+98%).
Στον Πίνακα 20 (Παράρτηµα) φαίνονται τα αποτελέσµατα της λογιστικής
παλινδρόµησης για το σύνολο των τραπεζών µετά το ξέσπασµα της κρίσης. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα
κινητοποιεί την τιτλοποίηση την περίοδο µετά

, ο κύριος παράγοντας που

την κρίση είναι η ανάγκη των

τραπεζών για ρευστότητα , ενώ επίσης σηµαντικό ρόλο συνεχίζει να παίζει και το
µέγεθος των τραπεζών. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και
επιβεβαιώνουν την ανάγκη που υπήρχε στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά το
ξέσπασµα της κρίσης για «τόνωση» της ρευστότητας.
Συγκεκριµένα

οι

δείκτες

ρευστότητας

«Interbank

ratio»

και

«Liquid

Assets/Deposits» παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο α=5% και το
αρνητικό τους πρόσηµο ,όπως αναµενόταν, υποδεικνύει ότι οι τράπεζες µε
χαµηλότερη ρευστότητα έχουν περισσότερες πιθανότητες τιτλοποίησης την περίοδο
αυτή. Από την άλλη η µεταβλητή για το µέγεθος της τράπεζας “log_Total Assets”
(στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1%) υποδηλώνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το
µέγεθος µιας τράπεζας τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τιτλοποίησης κατά την
περίοδο αυτή.
Στον Πίνακα 21 (Παράρτηµα) φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε
τους συντελεστές «Odds Ratio». Παρατηρείται ότι µια µοναδιαία αύξηση του δείκτη
ρευστότητας «Interbank Ratio” προκαλεί µια ποσοστιαία µείωση κατά 0,9827
δηλαδή περίπου -1,73% στις πιθανότητες υπέρ του να γίνει τιτλοποίηση ενώ µια
µοναδιαία αύξηση του δείκτη «Liquid assets/ Deposits» οδηγεί σε ποσοστιαία µείωση
κατά 0,9846 (-1.54%) στο κλάσµα πιθανοτήτων. Τέλος µια µοναδιαία αύξηση της
µεταβλητής «log Total_Assets» οδηγεί σε ποσοστιαία αύξηση των πιθανοτήτων υπέρ
του να γίνει τιτλοποίηση κατά 2.03 (+103%).
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5. Συµπεράσµατα

Παρά την ραγδαία ανάπτυξη της τιτλοποίησης τις δυο τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι
ακόµα σαφές µέχρι σήµερα, γιατί οι τράπεζες εµπλέκονται στη τεχνική αυτή. Στη
παρούσα µελέτη γίνεται µια εµπειρική εξέταση των καθοριστικών παραγόντων που
οδηγούν στην τιτλοποίηση, αναλύοντας δεδοµένα από τράπεζες της Νότιας Ευρώπης
για την περίοδο 2004-2010. Τα αποτελέσµατα µας επιβεβαιώνουν ότι η τιτλοποίηση
αποτελεί µια πολύπλευρη αλλά και πολύπλοκη απόφαση.

Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν είναι αυτές της ρευστότητας (εναλλακτική µορφή
χρηµατοδότησης,

της

µεταβίβασης

πιστωτικού

κινδύνου,

της

κεφαλαιακής

ελάφρυνσης, της βελτίωσης της αποδοτικότητας καθώς και του µεγέθους της
εµπλεκόµενης τράπεζας. Προκειµένου να εξεταστεί ποια από τις παραπάνω
υποθέσεις αποτελεί σηµαντικό κίνητρο τιτλοποίησης, εκτιµήθηκε

ένα λογιστικό

µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο η πιθανότητα πραγµατοποίησης τιτλοποίησης
συνδέεται µε ένα σύνολο δεικτών ρευστότητας, πιστωτικού κινδύνου, κεφαλαιακής
επάρκειας, αποδοτικότητας και µιας µεταβλητής ελέγχου για το µέγεθος των
τραπεζών.

Για το σύνολο των τραπεζών του δείγµατος µας και για την υπό εξέταση περίοδο
(2004-2010) βρέθηκε ότι οι τράπεζες µε τη χαµηλότερη ρευστότητα, το χαµηλότερο
πιστωτικό κίνδυνο, τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα και το µεγαλύτερο µέγεθος είναι
αυτές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να προβούν σε τιτλοποίηση
απαιτήσεων. Μάλιστα ο χαµηλός πιστωτικός κίνδυνος και το µεγάλο µέγεθος των
τραπεζών φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο την πιθανότητα τιτλοποίησης την
περίοδο αυτή από κάθε άλλο παράγοντα.

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο φαίνεται να ανατρέπουν την
υπόθεση ότι η τιτλοποίηση χρησιµοποιείται σαν κίνητρο µεταβίβασης πιστωτικού
κινδύνου. Αντίθετα δείχνουν ότι οι τράπεζες µε «καλής ποιότητας» χαρτοφυλάκια
είναι πιο πιθανό να τιτλοποιήσουν τα δάνεια τους. Όσον αφορά το µέγεθος των
τραπεζών, τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την τιτλοποίηση και ενισχύουν τα µέχρι τώρα ευρήµατα της υπάρχουσας
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βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσµατα µας σχετικά µε την αποδοτικότητα δείχνουν ότι η
υψηλή αποδοτικότητα επιδρά θετικά στην τιτλοποίηση, αποτέλεσµα που έρχεται σε
αντίθεση µε µέρος της βιβλιογραφίας που θέλει την τιτλοποίηση σαν κίνητρο
βελτίωσης της αποδοτικότητας ενώ η υπόθεση του «regulatory capital arbitrage” δεν
υποστηρίζεται από το δείγµα µας, γεγονός που αποδεικνύει ότι µετά την υιοθέτηση
των κανόνων της Βασιλειας ΙΙ αυτό το κίνητρο αποδυναµώθηκε. Τέλος ο παράγοντας
της ρευστότητας φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην απόφαση για τιτλοποίηση
χωρίς όµως αυτός να είναι ο πιο σηµαντικός.

Μετά την εξέταση των καθοριστικών παραγόντων της τιτλοποίησης κατά την περίοδο
2004-2010, έγινε µια προσπάθεια να εξεταστεί η επίδραση της πρόσφατης
χρηµατοπιστωτικής κρίσης στα κίνητρα τιτλοποίησης. Αφού χωρίστηκε το δείγµα
µας σε δυο υποπεριόδους, πριν και µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης,
έγινε η εφαρµογή παλινδρόµησης ξεχωριστά για κάθε µια από τις δυο περιόδους. Οι
παλινδροµήσεις αυτές για τις περιόδους πριν και µετά το ξέσπασµα της κρίσης,
οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσµατα, γεγονός που ίσως υποδεικνύει ότι η
πρόσφατη κρίση στις αγορές επηρέασε και τα κίνητρα που οδηγούν τις τράπεζες στην
τιτλοποίηση.

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της περιόδου πριν το ξέσπασµα της κρίσης, δυο
παράγοντες που φαίνεται να οδηγούν την τιτλοποίηση των τραπεζών στη Νότια
Ευρώπη είναι η ανάγκη για ρευστότητα και η ανάγκη για κεφαλαιακή ελάφρυνση ενώ
επίσης τράπεζες µε υψηλότερες αποδόσεις και µεγαλύτερο µέγεθος φαίνεται να
τιτλοποιούν περισσότερο. Μάλιστα η ανάγκη για µείωση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων, καθώς και το µέγεθος αλλά και οι υψηλές αποδόσεις των τραπεζών
δείχνουν να ασκούν την µεγαλύτερη επιρροή την περίοδο αυτή στην απόφαση για
τιτλοποίηση. Συγκεκριµένα τράπεζες µε

χαµηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια,

υψηλότερες αποδόσεις και µεγαλύτερο µέγεθος είναι πιο πιθανό να τιτλοποιήσουν
την περίοδο αυτή. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας
ΙΙ άρχισε να εφαρµόζεται το 2007 και τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008. Εποµένως την περίοδο πριν την κρίση,
υπάρχει ακόµα το κίνητρο για «regulatory capital arbitrage» σε αρκετές χώρες. Αυτός
µάλλον είναι και ο λόγος για τον οποίο εµφανίζεται η κεφαλαιακή ελάφρυνση σαν
κίνητρο την περίοδο αυτή
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Τέλος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα για την περίοδο µετά το ξέσπασµα της κρίσης
φαίνεται ότι οι µοναδικοί και κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για
τιτλοποίηση είναι η ανάγκη για ρευστότητα και το µέγεθος των τραπεζών. Το
συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι µετά το ξέσπασµα της κρίσης, το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είχε ανάγκη από ρευστότητα. Από την άλλη πλευρά, ο
σηµαντικός ρόλος που παίζει το µέγεθος των τραπεζών στην απόφαση για
τιτλοποίηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι µεγάλοι τραπεζικοί όµιλοι µπορούν
να µειώσουν σηµαντικά το µέσο κόστος τιτλοποίησης, κόστος το οποίο είναι
απαγορευτικό για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις εάν ληφθεί υπόψη και η παγκόσµια
χρηµατοπιστωτική κρίση που διανύουµε.
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Παράρτηµα

Πίνακας 3: Εξεταζόμενες Τράπεζες ανά Χώρα
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΛΙΑ

BANQUE DE LA REUNION
BANQUE TARNEAUD
BNP PARIBAS
CREDIT AGRICOLE SA
CREDIT INDUSTRIAL COMMERCIAL
NATIXIS
SOCIETE GENERALE

AGRI BANK
PROTON BANK
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIA
NATIONAL BANK OF GREECE
PIRAEUS BANK

ΙΣΠΑΝΙΑ

BANCO SABADELL
BANCO DE CREDITO (BANESTO)
BANCO BILBAO VIZCAYA (BBVA)
BANCO PASTOR S.A
BANCO POPULAR ESP
BANKINTER S.A.
BANCO SANTANDER SA
BANCO DE VALENCIA SA

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

BANCA CARIGE
BANCA MONTE PASCHI
BANCO POPOLARE
MEDIOBANCA SPA
INTESA SANPAOLO SPA

BANCO BPI SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
BANCO ESPIRITO SANTO
FINIBANCO HOLDING
BANIF SGPS SA

Πίνακας 4 : Hausman Test
Coefficients
(b)
(B)
FE1
RE1
lagInterba~o
lagNtLoans~p
lagLiqAss_~p
lagLoanlos~s
lagNonPerf~s
lagCapAdeq~o
lagEquity_~s
lagROA
lagROE
lagCIR
log_Total_~s
log_No_Emp~s
year2005
year2006
year2007
year2008
year2009

-.0078534
.0299632
-.0084361
.2948814
-.257936
-.549336
.2651047
.4194637
.0132517
.0996661
-2.447813
.9788168
-.3257001
.326329
.1151859
1.726646
1.151381

-.0118784
-.0003126
-.0114604
-.22278
-.3182564
-.100362
-.1944368
.4458546
-.0011276
-.0576179
.7774581
-.255351
1.204281
1.232826
.6611331
1.892898
1.283696

(b-B)
Difference
.004025
.0302758
.0030243
.5176614
.0603204
-.448974
.4595414
-.0263909
.0143793
.1572841
-3.225271
1.234168
-1.529981
-.906497
-.5459473
-.166252
-.1323149

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
.0076434
.0191068
.0173752
.3668353
.2461155
.2842958
.4608804
.7443842
.0577114
.0656945
2.554426
2.429795
1.949769
1.563359
1.393994
1.123784
.8422414

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtlogit
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtlogit
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(17) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
chi2<0 ==> model fitted on these
-36.62
data fails to meet the asymptotic
assumptions of the Hausman test;
see suest for a generalized test
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Πίνακας 7: Analysis of Variance (ANOVA)
Variables
(1)Interbank Ratio
Between groups
Within groups
Total
(2)Loans/D&ST
Between groups
Within groups
Total
(3)Liquid/ D&ST
Between groups
Within groups
Total
(4)LL. Reserve/Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(5)Non-Perf.L./Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(6)Capital Adequacy Ratio
Between groups
Within groups
Total
(7)Equity/T.A.
Between groups
Within groups
Total
(8)ROA
Between groups
Within groups
Total
(9)ROE
Between groups
Within groups
Total
(10)CIR
Between groups
Within groups
Total
(11)SIZE (LN Assets)
Between groups
Within groups
Total
(12)SIZE (LN No. Employees)
Between groups
Within groups
Total

Sum of Squares

Df

Mean Squares

F

Prob>F

403911.66
2688129.64
3092041.3

1
215
216

403911.66
12502.9285
14315.006

32.31

0.0000 ***

518.345716
619600.524
620118.87

1
212
213

518.345716
2922.64398
2911.3562

0.18

0.6741

171717.18
2276402.97
2448120.15

1
215
216

171717.18
10587.9208
11333.8896

16.22

0.0001***

33.1789193
363.210747
396.389667

1
212
213

33.1789193
1.71325824
1.86098435

19.37

0.0000***

6.18416797
923.054683
929.238851

1
208
209

6.18416797
4.4377629
4.4461189

1.39

0.2392

3.44128649
884.006345
887.447631

1
215
216

3.44128649
4.11165742
4.1085538

0.84

0.3613

94.8404427
1752.05473
1846.89517

1
214
215

94.8404427
8.18717163
8.5902101

11.58

0.0008***

.151944772
294.45355
294.605495

1
215
216

.151944772
1.3695514
1.36391433

0.11

0.7394

3562.52505
48590.9525
52153.4775

1
215
216

3562.52505
226.00443
241.451285

15.76

0.0001***

2931.72485
43096.4898
46028.2147

1
215
216

2931.72485
200.44879
213.093587

14.63

0.0002***

1.8671e+18
3.6421e+19
3.8288e+19

1
215
216

1.8671e+18
1.6940e+17
1.7726e+17

11.02

0.0011***

3.6001e+10
3.2842e+11
3.6442e+11

1
215
216

3.6001e+10
1.5276e+09
1.6872e+09

23.57

0.0000***

46028.2147

*Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 10%
** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 5%
*** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 1%
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Πίνακας 9: Analysis of Variance (ANOVA) – Before Crisis
Variables
(1)Interbank Ratio
Between groups
Within groups
Total
(2)Loans/D&ST
Between groups
Within groups
Total
(3)Liquid/ D&ST
Between groups
Within groups
Total
(4)LL. Reserve/Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(5)Non-Perf.L./Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(6)Capital Adequacy Ratio
Between groups
Within groups
Total
(7)Equity/T.A.
Between groups
Within groups
Total
(8)ROA
Between groups
Within groups
Total
(9)ROE
Between groups
Within groups
Total
(10)CIR
Between groups
Within groups
Total
(11)SIZE (LN Assets)
Between groups
Within groups
Total
(12)SIZE (LN No. Employees)
Between groups
Within groups
Total

Sum of Squares

Df

Mean Squares

F

Prob>F
0.0002***

100524.742
604278.647
704803.389

1
89
90

100524.742
6789.64772
7831.14877

14.81

2423.98331
257213.402
259637.385

1
89
90

2423.98331
2890.03822
2884.85984

0.84

107.957066
302209.658
302317.615

1
87
88

107.957066
3473.67423
3435.42744

0.03

0.8605

22.7614039
217.491817
240.253221

1
90
91

22.7614039
2.41657574
2.64014528

9.42

0.0028***

15.3307491
235.882232
251.212982

1
88
89

15.3307491
2.68047991
2.82261777

5.72

0.0189**

.41529245
500.353539
500.768832

1
91
92

.41529245
5.49839054
5.44313948

0.08

0.7841

133.050933
1014.38004
1147.43098

1
90
91

133.050933
11.2708894
12.6091316

11.80

0.0009***

9.92151471
162.265451
172.186966

1
91
92

9.92151471
1.78313683
1.87159746

5.56

0.0205**

106.002447
2450.9178
2556.92025

1
90
91

106.002447
27.23242
28.0980247

3.89

0.0516

81.6293265
9941.12178
10022.7511

1
91
92

81.6293265
109.243096
108.942947

0.75

0.3896

4.8424e+17
8.9492e+18
9.4335e+18

1
91
92

4.8424e+17
9.8343e+16
1.0254e+17

4.92

0.0290**

1.0348e+10
8.9773e+10
1.0012e+11

1
91
92

1.0348e+10
986514723
1.0883e+09

10.49

0.0017***

*Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 10%
** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 5%
*** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 1%
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Πίνακας 10: Analysis of Variance (ANOVA) – After Crisis
Variables
(1)Interbank Ratio
Between groups
Within groups
Total
(2)Loans/D&ST
Between groups
Within groups
Total
(3)Liquid/ D&ST
Between groups
Within groups
Total
(4)LL. Reserve/Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(5)Non-Perf.L./Gross L.
Between groups
Within groups
Total
(6)Capital Adequacy Ratio
Between groups
Within groups
Total
(7)Equity/T.A.
Between groups
Within groups
Total
(8)ROA
Between groups
Within groups
Total
(9)ROE
Between groups
Within groups
Total
(10)CIR
Between groups
Within groups
Total
(11)SIZE (LN Assets)
Between groups
Within groups
Total
(12)SIZE (LN No. Employees)
Between groups
Within groups
Total

Sum of Squares

Df

Mean Squares

F

Prob>F

16979.0915
195355.674
212334.765

1
90
91

16979.0915
2170.6186
2333.34907

7.82

0.0063***

39.9684341
192173.163
192213.132

1
90
91

39.9684341
2135.25737
2112.23222

0.02

0.8915

1902.52955
490782.283
492684.813

1
88
89

1902.52955
5577.0714
5535.78441

0.34

0.5607

9.01328107
105.547332
114.560613

1
89
90

9.01328107
1.18592508
1.2728957

7.60

0.0071***

1.62422473
379.699819
381.324044

1
87
88

1.62422473
4.36436573
4.33322777

0.37

0.5434

11.649914
273.164152
284.814066

1
91
92

11.649914
3.00180387
3.09580507

3.88

0.0519*

.110173886
441.559347
441.669521

1
91
92

.110173886
4.85230052
4.80075566

0.02

0.8806

11.1328925
69.4504888
80.5833813

1
91
92

11.1328925
.763192185
.875906318

14.59

0.0002***

663.65252
5303.73805
5967.39057

1
88
89

663.65252
60.2697506
67.0493323

11.01

0.0013***

4008.73591
27221.5824
31230.3183

1
91
92

4008.73591
299.138268
339.459982

13.40

0.0004***

1.2002e+18
2.1395e+19
2.2595e+19

1
91
92

1.2002e+18
2.3511e+17
2.4560e+17

5.10

0.0262**

2.2347e+10
1.9067e+11
2.1302e+11

1
91
92

2.2347e+10
2.0953e+09
2.3154e+09

10.67

0.0015***

*Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 10%
** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 5%
*** Στατιστικό Επίπεδο σημαντικότητας 1%
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Interbank
Ratio
Loans
/Deposits
Liquid
Assets/
Deposits
LL. Reserve/
Gross L.
Non-Perf.L./
Gross L.
Capital
Adequacy
Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
LN No.
Employees

1.0000

0.5807

-0.3076

-0.2548

0.3288

0.2139
0.2678
-0.0156
-0.3032
-0.0004
-0.1914

-0.0828

0.3488

0.3193

-0.1640

0.2613
0.1896
0.0843
0.0777
-0.3310
-0.3188

Loans/
Deposits

-0.1243

1.0000

Interbank
Ratio

0.0755
0.0464
-0.1514
0.2467
0.4004
0.1895

0.3623

-0.1786

-0.1856

1.0000

Liquid
Assets/
Deposits

-0.1228
-0.3604
-0.2223
0.2531
-0.1396
-0.0668

-0.0094

0.8418

1.0000

LLReserve/
Gross L.

-0.1309
-0.3293
-0.2609
0.2363
-0.1243
-0.0562

-0.0691

1.0000

Non-Perf.L./
Gross L.

0.1612
0.1480
0.1543
-0.2647
0.1852
0.1328

1.0000

Capital
Adequacy
Ratio

1.0000
0.6908
0.0223
-0.2509
-0.4342
-0.4524

Equity/T.
Assets

Πίνακας 12: Συσχετίσεις Μεταβλητών

1.0000
0.4838
-0.4056
-0.2443
-0.2492

ROA

1.0000
-0.4089
0.0746
0.1205

ROΕ

1.0000
0.1467
0.1672

CIR

1.0000
0.9475

LN
Assets

1.0000

LN No.
Employees
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Πίνακας 13: Variable Inflation Factor
Variable

VIF

Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
LL. Reserve/Gross L.
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
LN No. Employees

SQRT VIF
1.58
2.83
4.80
4.07
3.62
1.65
3.20
3.96
2.21
2.53
25.28
22.10

Tolerance
1.26
1.68
2.19
2.02
1.90
1.28
1.79
1.99
1.49
1.59
5.03
4.70

R-Squared

0.6312
0.3532
0.2085
0.2455
0.2759
0.6066
0.3123
0.2528
0.4523
0.3951
0.0396
0.0452

0.3688
0.6468
0.7915
0.7545
0.7241
0.3934
0.6877
0.7472
0.5477
0.6049
0.9604
0.9548

Πίνακας 14: Variable Inflation Factor
Variable

VIF

Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
LL. Reserve/Gross L.
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets

SQRT VIF
1.56
2.75
3.66
4.07
3.61
1.58
3.20
3.88
2.20
2.31
2.07

Tolerance

1.25
1.66
1.91
2.02
1.90
1.26
1.79
1.97
1.48
1.52
1.44

R-Squared

0.6402
0.3630
0.2734
0.2456
0.2770
0.6310
0.3125
0.2578
0.4548
0.4326
0.4837

0.3598
0.6370
0.7266
0.7544
0.7230
0.3690
0.6875
0.7422
0.5452
0.5674
0.5163

Πίνακας 15: Variable Inflation Factor
Variable
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets

VIF

SQRT VIF
1.50
2.73
3.65
1.49
1.51
3.18
3.69
2.18
2.30
2.05

1.23
1.65
1.91
1.22
1.23
1.78
1.92
1.48
1.52
1.43

Tolerance

R-Squared

0.6659
0.3662
0.2737
0.6727
0.6603
0.3146
0.2707
0.4577
0.4350
0.4867

0.3341
0.6338
0.7263
0.3273
0.3397
0.6854
0.7293
0.5423
0.5650
0.5133

68

Πίνακας 16

Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 186
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 6
avg= 6.0
max= 6

Log likelihood = -78.253955

Prob>chi2 = 0.0002

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010
Constant

Coef.
-.0118719
.0007326
-.0105806
-.3867511
-.1198127
-.2177512
.4380282
-.0010664
-.0610909
.5210683

Std. Err.

z

P-values

.0053389
.0041575
.0045739
.1546461
.1487816
.1438906
.4401249
.0477895
.0270195
.2009686

-2.22
0.18
-2.31
-2.50
-0.81
-1.51
1.00
-0.02
-2.26
2.59

0.026
0.860
0.021
0.012
0.421
0.130
0.320
0.982
0.024
0.010

.9096439
.9442839
.9551505
.9354858
.8193889

1.20
1.16
0.59
2.00
1.55

0.231
0.246
0.557
0.046
0.121

4.436462

-0.77

0.439

(omitted)

1.088562
1.095881
.5606509
1.870211
1.271086
(omitted)

-3.435515
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Πίνακας 17
Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 186
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 6
avg= 6.0
max= 6

Log likelihood = -78.253955

Prob>chi2 = 0.0002

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010

OR
.9881983
1.000733
.9894751
.6792602
.8870866
.8043255
1.549649
.9989342
.9407377
1.683825

Std. Err.

z

P-values

.0052759
.0041605
.0045257
.105045
.1319821
.1157349
.6820389
.0477385
.0254183
.3383961

-2.22
0.18
-2.31
-2.50
-0.81
-1.51
1.00
-0.02
-2.26
2.59

0.026
0.860
0.021
0.012
0.421
0.130
0.320
0.982
0.024
0.010

2.701643
2.825124
1.673245
6.070989
2.920894

1.20
1.16
0.59
2.00
1.55

0.231
0.246
0.557
0.046
0.121

(omitted)

2.970001
2.991817
1.751812
6.489664
3.564722
(omitted)

Πίνακας 18
Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 186
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 3
avg= 3.0
max= 3

Log likelihood = -31.575757

Prob>chi2 = 0.0948

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007
Constant

Coef.
-.0156978
-.0170241
-.014396
-.57166
.0219008
-.6627329
1.149729
-.0479238
-.1300971
.6834247
(omitted)
8024298
.7515697
(omitted)
3.972399

Std. Err.

z

P-values

.009486
.0112576
.0091331
.3569823
.2567959
.3409928
.8435634
.095204
.0534772
.3937555

-1.65
-1.51
-1.58
-1.60
0.09
-1.94
1.36
-0.50
-2.43
1.74

0.098
0.130
0.115
0.109
0.932
0.052
0.173
0.615
0.015
0.083

.9623896
.818605

0.83
0.92

0.404
0.359

8.16525

0.49

0.627
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Πίνακας 19
Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 186
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 3
avg= 3.0
max= 3

Log likelihood = -31.575757

Prob>chi2 = 0.0948

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2004
Year 2005
Year 2006
Year 2007

OR.

Std. Err.

.9844247
.98312
.9857071
.5645874
1.022142
.5154407
3.157338
.9532064
.8780102
1.980649
(omitted)
2.230955
2.120326
(omitted)

z

P-values

.0093382
.0110676
.0090025
.2015477
.262482
.1757616
2.663415
.0907491
.0469535
.7798915

-1.65
-1.51
-1.58
-1.60
0.09
-1.94
1.36
-0.50
-2.43
1.74

0.098
0.130
0.115
0.109
0.932
0.052
0.173
0.615
0.015
0.083

2.147048
1.735709

0.83
0.92

0.404
0.359

Πίνακας 20
Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 124
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 4
avg= 4.0
max= 4

Log likelihood = -49.545233

Prob>chi2 = 0.0093

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010
Constant

Coef.
-.0173583
.0072601
-.0154842
-.2887943
-.2355338
-.1415571
-.16409
.0450737
-.0372536
.7093315
.744528
2.064887
1.436577
(omitted)
-8.07353

Std. Err.

z

P-values

.0085518
.0064199
.0069547
.2260984
.2300923
.1912902
.6698237
.0642071
.0351134
.2722788
1.081749
1.067156
.8879673

-2.03
1.13
-2.23
-1.28
-1.02
-0.74
-0.24
0.70
-1.06
2.61
0.69
1.93
1.62

0.042
0.258
0.026
0.201
0.306
0.459
0.806
0.483
0.289
0.009
0.491
0.053
0.106

6.037488

-1.34

0.181
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Πίνακας 21

Random-effects logistic regression
Group variable: id
Random effects u_i ~ Gaussian

Number of Observations = 124
Number of Observations =
31
Observations per group: min= 4
avg= 4.0
max= 4

Log likelihood = -49.545233

Prob>chi2 = 0.0093

Y(Securitize or Not)
Interbank Ratio
Loans/D&ST
Liquid/ D&ST
Non-Perf.L./Gross L.
Capital Adequacy Ratio
Equity/T.A.
ROA
ROΕ
CIR
LN Assets
Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010

OR.
.9827914
1.007286
.9846351
.7491663
.790149
.8680056
.8486657
1.046105
.9634318
2.032632
2.105447
7.884404
4.206272
(omitted)

Std. Err.
.0084046
.0064667
.0068478
.1693853
.1818072
.166041
.5684564
.0671674
.0338293
.5534426
2.277565
8.413886
3.735032

z
-2.03
1.13
-2.23
-1.28
-1.02
-0.74
-0.24
0.70
-1.06
2.61
0.69
1.93
1.62

P-values
0.042
0.258
0.026
0.201
0.306
0.459
0.806
0.483
0.289
0.009
0.491
0.053
0.106
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