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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι να αποσαφηνίσει και να
ελέγχει εκ νέου την επίδραση των μη επιτοκιακών εσόδων καθώς και της
συνεχώς αυξανόμενης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών
της Ευρωζώνης στην κερδοφορία τους. Η μελέτη αφορά την χρονική περίοδο
από το 1994 έως και το 2006. Τα αποτελέσματά μας συμβαδίζουν με τις
περισσότερες προγενέστερες μελέτες και συγκεκριμένα αναδεικνύουν την
θετική συσχέτιση των εσόδων εκτός τόκων με την κερδοφορία, ενώ αρνητική
συσχέτιση εμφανίζεται ανάμεσα στην κερδοφορία και την διαφοροποίηση.
Αυτό το τελευταίο μάλιστα θα πρέπει να απασχολήσει τους οικονομικούς και
τραπεζικούς φορείς με σκοπό να προστατεύσουν τα τραπεζικά ιδρύματα από
προβλήματα στο μέλλον.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Έσοδα εκτός τόκων, Διαφοροποίηση, Κερδοφορία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικότατες

αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Κάποιες φορές μέσα από αντιδράσεις και αμφιβολίες είναι η αλήθεια, αλλά η

ουσία είναι ότι οι παραπάνω αλλαγές τελικώς επιτεύχθηκαν.

Όπως είναι απολύτως λογικό οι τράπεζες δεν έμειναν ανεπηρέαστες

από τα νέα δεδομένα. Μέσα στο νέο πλαίσιο κανόνων και λειτουργιών το

οποίο αναπτύχθηκε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετασχημάτισαν τον

τρόπο δράσης τους και ανέπτυξαν νέες λειτουργικές μεθόδους.

Πλέον ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών (μεταβίβαση

χρημάτων από τους καταθέτες στους δανειζόμενους με το κατάλληλο

επιτοκιακό κέρδος) δεν είναι η μόνη λειτουργία τους, αλλά απλά ένα γρανάζι

του πολυπλοκότατης πλέον μηχανής που ονομάζεται τράπεζα.

Στο νέο λοιπόν πλαίσιο που δημιουργήθηκε, τα τραπεζικά ιδρύματα

έχοντας την ανάγκη να ανταγωνιστούν τις αγορές, διεύρυναν τον τρόπο

λειτουργίας τους, προχώρησαν σε νέες επενδυτικές επιλογές, ανέπτυξαν νέες

και εναλλακτικές δραστηριότητες οι οποίες τις περισσότερες φορές

χαρακτηρίζονταν από υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα εισχώρησαν

σε μεγάλο βαθμό στο χρηματιστήριο, στην αγορά παραγώγων προϊόντων,

ενώ παράλληλα ανέπτυξαν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μία λειτουργική διαφοροποίηση

(diversification) του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Κάπως έτσι έκαναν την

εμφάνιση τους τα έσοδα εκτός τόκων (non interest income) και τα οποία όπως

αποκαλύπτει και η ονομασία τους αφορούν νέα έσοδα τραπεζών τα οποία δεν

προέρχονται από επιτοκιακή δραστηριότητα, αλλά από άλλες επενδυτικές

δραστηριότητες τους.

Είναι πλέον γεγονός μέσα από πληθώρα μελετών (De Young Robert

2004, Goddard John 2007) ότι τα έσοδα εκτός των τόκων αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι σχεδόν όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικό

είναι το γεγονός ότι μέσα από μελέτες των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί

ραγδαία αύξηση αυτών όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική.

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη οι εμπορικές τράπεζες έφτασαν σε σημείο να

έχουν έσοδα εκτός των τόκων κοντά το 40% των συνολικών τους κερδών,
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ενώ στο παρελθόν δεν ξεπερνούσαν το 20%. Κάτι ανάλογο έχει παρατηρηθεί

και στις εμπορικές τράπεζες της Αμερικής με το ποσοστό των εσόδων εκτός

τόκων να έχει υπερδιπλασιαστεί.

Όπως είναι λογικό όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν ένα σημαντικότατο

ερέθισμα για την μελέτη αυτού του νέου φαινομένου και για το αν τελικά

συμβάλει θετικά στην χρηματοοικονομική ανάπτυξη και στην κερδοφορία των

τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο κίνδυνο που έχουν

αυτές οι νέες μη παραδοσιακές δραστηριότητες των τραπεζών.

Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί, η οποία αφορά τις εμπορικές

τράπεζες της ευρωζώνης, είναι να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η

επίδραση των εσόδων εκτός τόκων και της διαφοροποίησης των

χαρτοφυλακίων των τραπεζών στην κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων, χρησιμοποιώντας περισσότερα στοιχεία από προγενέστερες

μελέτες καθώς και εκτείνοντας τον χρονικό ορίζοντα μέχρι και το 2006. Δεν

προχωρήσαμε μετά το συγκεκριμένο έτος λόγω της οικονομικής κρίσης που

ακολούθησε και η οποία ήταν πολύ πιθανό να διαστρεβλώσει τα

αποτελέσματά μας επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία τους.

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα έσοδα από μη επιτοκιακές

δραστηριότητες (non interest income) συμβάλλουν στην αύξηση της

κερδοφορίας των τραπεζών, ενώ η αυξανόμενη διαφοροποίηση του

χαρτοφυλακίου τους οδηγεί σε μείωση των κερδών τους.

Η δομή της μελέτης που ακολουθεί περιλαμβάνει τε εξής μέρη:

Στο κεφάλαιο δύο γίνεται εκτενής αναφορά στην δομή και στις

αλλαγές του χρηματοοικονομικού συστήματος και των τραπεζών με σκοπό να

γίνει κατανοητό το πώς φτάσαμε στην εμφάνιση των μη επιτοκιακών εσόδων

και στην διαφοροποίηση. Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζονται προγενέστερες

μελέτες που αφορούν την έρευνά μας μαζί με τα συμπεράσματά τους. Στο

τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής αναλύεται η εμπειρική διαδικασία που

ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το εξεταζόμενο δείγμα, τα

δεδομένα, το υπόδειγμα που ακολουθήθηκε, η οικονομετρική τεχνική καθώς

και τα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα γίνεται και μία αναφορά σχετικά με τα

προβλήματα που παρουσιάστηκαν αναφορικά με τη συλλογή τους. Στο

πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων καθώς και σχόλια -

συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προτού προβούμε στην παρουσίαση των μελετών που έχουν

πραγματοποιηθεί έως σήμερα σχετικά με τα έσοδα εκτός τόκων (non interest

income), είναι πολύ χρήσιμο να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον

πολύπλοκο τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την δομή

και τις αλλαγές του στον χρόνο καθώς και διάφορα σημαντικά γεγονότα τα

οποία ανάδειξαν τα προβλήματα του και συνέβαλαν σε αλλαγές του τρόπου

λειτουργίας του. Παράλληλα θα αναδείξουμε τον ρόλο των τραπεζών σε αυτό,

τα προβλήματα που επιλύουν, καθώς βέβαια και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Κάπως έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε τον σπουδαίο ρόλο των τραπεζών

στην οικονομία αλλά ταυτόχρονα να εξηγήσουμε πως φτάσαμε σε αυτό που

ονομάζουμε σήμερα έσοδα εκτός τόκων.

Ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο βοηθάει στην κατανόηση της

λειτουργίας του οικονομικού συστήματος είναι η χρηματοοικονομική

διάρθρωση των επιχειρήσεων.

Έχει παρατηρηθεί από τελευταίες έρευνες (Frederic S. Mishkin, 2000

), ότι οι επιχειρήσεις έχουν σαν κύρια πηγή χρηματοδότησης τον τραπεζικό

δανεισμό. Ακολουθεί η έκδοση ομολόγων , ενώ σαν τελευταία λύση οι

επιχειρήσεις καταφεύγουν στην έκδοση μετοχών. Μπορεί αυτό να ακούγεται

περίεργο όμως θα δούμε παρακάτω τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει.

Η λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος , η οποία επηρεάζει και την

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων , επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από

δύο σημαντικά προβλήματα τα οποία προέρχονται από την ασύμμετρη

πληροφόρηση. Αυτά είναι η λεγόμενη δυσμενής επιλογή (Adverse Selection)

και ο ηθικός κίνδυνος (Moral Hazard). Το μεν πρώτο εμφανίζεται πριν τις

συναλλαγές και οδηγεί τις τράπεζες σε λανθασμένη επιλογή πελατών

(αφερέγγυων) , ενώ το δεύτερο εμφανίζεται μετά την χρηματοδότηση και

σχετίζεται με την κακοδιαχείριση από τους διαχειριστές των χρημάτων που

εισρέουν σε μία επιχείρηση από τρίτους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τις

συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και έχουν άγνοια σχετικά με το πού

τελικώς επενδύονται τα χρήματά τους. Η πιο άμεση λύση για αυτά τα

προβλήματα είναι η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των
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επιχειρήσεων έτσι ώστε να παρέχεται πλήρη πληροφόρηση στους επενδυτές

καθώς και η ύπαρξη αυστηρού ελέγχου (monitoring) στους διαχειριστές. Αυτό

με την σειρά του δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα , πολλοί εκμεταλλεύονται την

πληροφόρηση από κάποιους άλλους δίχως να πληρώσουν για αυτή και

προκαλούν προβλήματα στο οικονομικό σύστημα (free rider problem).

Μία λύση στα παραπάνω προβλήματα των επιχειρήσεων είναι η

κρατική παρέμβαση η οποία επιβάλει κανόνες με σκοπό τον αυστηρότερο

έλεγχο των επιχειρήσεων. Πάντως  την καλύτερη λύση σε όλα αυτά τα

προβλήματα δίνουν οι Τράπεζες και γι αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις προτιμούν

να δανείζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Εκτός του ότι μειώνουν τα κόστη

συναλλαγών , παράλληλα μειώνουν την ασύμμετρη πληροφόρηση , παίζουν

το ρόλο του εγγυητή αλλά και του διαμεσολαβητή. Επίσης μέσω της

διαδικασίας της συσσώρευσης κεφαλαίου (venture capital) ενισχύουν τις νέες

επιχειρήσεις δίνοντας τους σημαντική ώθηση. Με λίγα λόγια οι επιχειρήσεις

θέλοντας να αποφύγουν τους κινδύνους που αναφέρθηκαν και εν συνεχεία να

μειώσουν το κόστος τους από τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να λάβουν

δανείζονται υπό την προστασία και την εγγύηση των Χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων.

Τέλος η χρηματοοικονομική διάρθρωση επηρεάζει και διαδραματίζει

πρωτεύοντα ρόλο στις οικονομικές κρίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι

οικονομίες οι οποίες δεν έχουν λύσει τα παραπάνω προβλήματα , συνήθως

πάσχουν από έλλειψη έλεγχου και κανόνων που διέπουν το

χρηματοοικονομικό σύστημα με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και να χαρακτηρίζονται από

υψηλή μόχλευση. Αυτό με την σειρά του παγώνει τον Τραπεζικό δανεισμό και

κατ επέκταση τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Όπως είναι

απόλυτα λογικό η παραπάνω κατάσταση πλήττει και τις τράπεζες καθώς τα

έσοδά τους από τόκους μειώνονται ενώ χάνουν συνεχώς κεφάλαια από την

μη αποπληρωμή δανείων. Σε περίπτωση που αυτός ο φαύλος κύκλος

οδηγήσει σε τραπεζικό πανικό (BANK PANIC) είναι σχεδόν βέβαιο ότι η

εκάστοτε οικονομία θα οδηγηθεί σε κρίση. Όπως έχει παρατηρηθεί ιστορικά οι

τέσσερις πιο σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην οικονομική κρίση είναι

η αύξηση των επιτοκίων , η αύξηση της αβεβαιότητας στην οικονομία , η
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μείωση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και τέλος η μη

εύρυθμη λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτούνται κάποιοι κανόνες

λειτουργίας. Ο τραπεζικός τομέας είναι ίσως ο πιο σημαντικός στην οικονομία

και επηρεάζει άμεσα και προς πολλές κατευθύνσεις όλο το οικονομικό

σύστημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διέπεται από κάποιους κανόνες οι

οποίοι έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την εύρυθμή λειτουργία , την

αποφυγή μαζικής ρευστοποίησης κεφαλαίων και την εξάλειψη της περεταίρω

ασύμμετρη πληροφόρησης καθώς και των προβλημάτων της δυσμενής

επιλογής και του ηθικού κινδύνου τα οποία προαναφέρθηκαν και συνεχίζουν

να υπάρχουν (De Young Robert, 2004).

Ένας τρόπος (Frederic S. Mishkin) είναι μέσω της εξασφάλισης των

καταθέσεων των πελατών έως ένα συγκεκριμένο ποσό (Government Safety

Net). Από την άλλη πάντως το παραπάνω μέτρο παρέχει ασφάλεια σε βαθμό

που επιτρέπει την άνθηση του ηθικού κινδύνου. Επιπλέον υπάρχουν

περιορισμοί όσων αφορά τα πάγια των τραπεζών με σκοπό να μειωθούν οι

επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Παράλληλα υπάρχουν οι λεγόμενες κεφαλαιακές

απαιτήσεις (Capital Requirements) καθώς και εποπτικοί μηχανισμοί οι οποίοι

διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων κεφαλαίων ως αποθεματικά και

ελέγχουν την δραστηριότητα των στελεχών – διαχειριστών. Αυτό το τελευταίο

το απαιτούν οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες λόγω της ύπαρξης πολλών

εναλλακτικών και πιθανόν επικίνδυνων επενδύσεων. Επίσης γίνεται

προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση του κοινού έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί

και το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης. Τέλος σημαντική είναι η

προσπάθεια προστασίας των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα γίνεται αγώνας

να μειωθεί ο ανταγωνισμός μέσω περιοριστικών μέτρων. Όλοι αυτοί οι

κανόνες είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο να εφαρμοστούν σε διεθνή

πλαίσια καθώς είναι αδύνατο να υπάρξει συντονισμένος έλεγχος στις

δραστηριότητες όλων των Τραπεζών , ενώ πολλές φορές παρατηρείται και το

πρόβλημα σχετικά με το ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα.
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Παρόλα τα παραπάνω μέτρα το 1980 επικράτησε μία μεγάλη

τραπεζική κρίση στην U.S.A.! Σε αυτό συνέβαλλαν πολλοί παράγοντες.

Συγκεκριμένα υπήρξε μία μαζική «ανακάλυψη» νέων χρηματοοικονομικών -

επενδυτικών προϊόντων και οι Τράπεζες προχώρησαν σε επενδύσεις υψηλού

ρίσκου βασισμένες σε αυτά δίχως να γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν σωστά

με αποτέλεσμα να υποστούν τεράστιες οικονομικές ζημιές. Ως συνέπεια της

άσχημης οικονομικής κατάστασης ήταν να χαλαρώσουν οι μηχανισμοί

ελέγχου των Τραπεζών (regulatory forbearance) με σκοπό να βοηθήσουν

στην ανάκαμψη του Τραπεζικού τομέα.

Φυσικό επακόλουθο της κρίσης ήταν να γίνουν με τον καιρό και ενώ

σιγά - σιγά η οικονομία έβγαινε από το τέλμα ,  κάποιες θεμελιώδης αλλαγές

όσον αφορά τους κανόνες οι οποίοι τελικώς δεν απέτρεψαν την οικονομική

δυσχέρεια και ανέδειξαν τα ελαττώματα τους. Σε αυτό συνέβαλλε ο

χρηματοοικονομικός οργανισμός αναμόρφωσης και ανάκαμψης (Financial

Institution Reform Recovery and Enforcement). Συγκεκριμένα το μοντέλο

ελέγχου αναδομήθηκε, καταργήθηκαν διεθνής οίκοι όπως η Federal Home

Loan Bank Board ενώ δημιουργήθηκαν νέοι με σκοπό να ρευστοποιηθούν

πολλά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα δόθηκε μεγαλύτερη εξουσία στους

ελεγκτές έτσι ώστε να προβαίνουν στο κλείσιμο κάποιων Τραπεζών που δεν

τηρούν τους κανόνες. Επιπλέον πάρθηκαν νέα διορθωτικά μέτρα όπως η

μετρίαση της ασφάλειας των καταθέσεων, με σκοπό να εξαλειφθεί ο ηθικός

κίνδυνος, ενώ άλλαξε και η ευνοϊκή αντιμετώπιση των μεγάλων τραπεζών.

Τέλος αυξήθηκαν τα απαιτούμενα κεφάλαια των Τραπεζών (capital

requirements).

Όπως γίνεται κατανοητό ο έλεγχος του Τραπεζικού συστήματος

αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ενώ πολλές φορές φαντάζει αδύνατος.

Σκοπός κάθε σύγχρονης οικονομίας είναι να έχει τις Τράπεζες σύμμαχο και

βοηθό στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στυλοβάτη στις δύσκολες

οικονομικές συγκυρίες οι οποίες είναι και αναπόφευκτες. Αυτό μπορεί να

συμβεί μόνο με σωστή διαχείριση και ισχυρό ελεγκτικό σύστημα.
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Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Γιατί όμως οι τράπεζες είναι τόσο σημαντικές για κάθε οικονομία;

Πράγματι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στο οικονομικό σύστημα με κύριο

χαρακτηριστικό τους την διαμεσολάβηση μεταξύ των δανειστών και των

δανειζόμενων.

Δίχως την ύπαρξη των Τραπεζών έχουμε ένα σύστημα ευθείας

χρηματοδότησης (Direct Finance) και οι δανειστές – δανειζόμενοι

διαπραγματεύονται με την αγορά (Franklin Allen, Anthony Santomero,1999).

Αντιθέτως με την ύπαρξη των Τραπεζικών ιδρυμάτων έχουμε ένα ενδιάμεσης

χρηματοδότησης σύστημα (Indirect Finance), αφού έχουμε την

διαμεσολάβηση των τραπεζών. Το πιο σύνηθες πρόβλημα που παρατηρείται

στη αγορά (Franklin Allen, Anthony Santomero,1999) είναι η σύγκρουση

συμφερόντων μεταξύ των δανειστών και των δανειζόμενων. Οι μεν πρώτοι

θέλουν να ελαχιστοποιούν το κόστος τους , να δανείζουν βραχυπρόθεσμα, να

μειώνουν τον κίνδυνο να χάσουν τα χρήματά τους ενώ παράλληλα απαιτούν

και μεγάλη ρευστότητα. Οι δε δεύτεροι θέλουν να δανείζονται μακροπρόθεσμα

, με μικρό επιτόκιο και μάλιστα όποτε αυτοί επιθυμούν. Την λύση σε αυτό το

πρόβλημα έρχονται να δώσουν οι Τράπεζες οι οποίες λόγω της τεχνογνωσίας

που έχουν αλλά και του μεγέθους τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τα

περισσότερα προβλήματα που αναπτύσσονται στην αγορά ενώ ταυτόχρονα

έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στη εξυπηρέτηση και των δύο

προαναφερόμενων ομάδων.

Συγκεκριμένα τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα

να μετασχηματίζουν τις βραχυπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές καταθέσεις σε

μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία και παρέχουν με το κατάλληλο επιτόκιο

στους δανειζόμενους. Επίσης λόγω του μεγέθους τους έχουν την ικανότητα να

διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους μειώνοντας τον κίνδυνο για τους

επενδυτές – καταθέτες. Παράλληλα μειώνουν τα κόστη συναλλαγών για τους

επενδυτές διότι αναπτύσσουν οικονομίες κλίμακας (αυξάνεται ο όγκος των

συναλλαγών με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος ανά συναλλαγή) και
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οικονομίες σκοπού (μειωμένο κόστος στην περίπτωση της κοινής παραγωγής

«συγγενικών» προϊόντων). Περεταίρω οι Τράπεζες ελαχιστοποιούν το

πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης των επενδυτών παρέχοντας τους

ιδιωτικά δάνεια. Σημαντική είναι η συμβολή των τραπεζών και στην

αντιμετώπιση της δυσμενής επιλογής και του ηθικού κινδύνου. Συγκεκριμένα

οι Τράπεζες λόγω της τεχνογνωσίας αλλά και του μεγέθους τους μπορούν και

ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο στις οικονομικές μονάδες από ότι ένας

μεμονωμένος επενδυτής. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η περίπτωση

του προβλήματος κατά το οποίο οι επενδυτές εκμεταλλεύονται την

πληροφόρηση κάποιων άλλων δίχως να πληρώσουν για αυτή. Τέλος οι

Τράπεζες αναπτύσσουν κλειστές σχέσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις

πράγμα το οποίο τους προστατεύει από όλους τους κινδύνους και τους

απομονώνει από τον ανταγωνισμό.

Οι λόγοι ύπαρξης των Τραπεζικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές

οφείλεται στην ικανότητα τους να αναπτύσσουν οικονομίες κλίμακας

μειώνοντας τα κόστη ενώ παράλληλα λόγω της φύσης τους έχουν την

δυνατότητα να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στους πελάτες (Barbara Casu,

Claudia Girardone, Philip Molyneux, 2006). Επιπλέον διαθέτουν τεράστιο

όγκο πληροφοριών πράγμα το οποίο και τα ξεχωρίζει από άλλους

οργανισμούς. Επίσης έχουν την δυνατότητα να ενισχύουν και ταυτόχρονα να

προφυλάξουν την ρευστότητα στην αγορά , να ενθαρρύνουν την κατανάλωση

και να αναπτύσσουν μηχανισμούς συνεργασίας (Commitment mechanisms).

Περισσότερο αναλυτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ρόλος των

Τραπεζών ως διαμεσολαβητές στο οικονομικό σύστημα , ευνοεί τους

δανειστές , τους δανειζόμενους , αλλά και την κοινωνία ως σύνολο. Από την

μία οι δανειστές εξασφαλίζουν ρευστότητα καθώς έχουν την δυνατότητα να

αποσύρουν τις καταθέσεις τους όποτε το θελήσουν , μειώνουν το ρίσκο του

να χάσουν τα χρήματά τους έχοντας ως ομπρέλα προστασίας τον τρόπο

λειτουργίας και συνεπώς και των πλεονεκτημάτων (όπως αναφέραμε και πιο

πάνω) των Τραπεζών , μειώνουν τα κόστη συναλλαγών και τέλος

απλοποιείται για αυτούς η απόφαση του αν θα δανείσουν και πού. Από την

άλλη οι δανειζόμενοι αποκτούν αρκετά μεγάλα και μακροπρόθεσμα δάνεια ,

έχουν και αυτοί μειωμένα κόστη συναλλαγών , δανείζονται σίγουρα σε

μικρότερο επιτόκιο από το θα δανείζονταν από οποιονδήποτε αυτόνομο
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δανειστή και τέλος έχουν την δυνατότητα να δανειστούν όποτε αυτοί το

θελήσουν. Παράλληλα η κοινωνία μας ωφελείται διότι υπάρχει καλύτερη

εκμετάλλευση των κεφαλαίων , ενθαρρύνεται η ανάπτυξη και οι επενδύσεις

μέσω του δανεισμού και ενισχύονται σημαντικά οι νέα μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ

Υπάρχουν όμως και άλλες εξίσου σημαντικές υπηρεσίες που

παρέχουν οι τράπεζες και τις κάνουν να ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (De Young Robert, 2004). Πρώτα απ’ όλα

έχουμε τις υπηρεσίες πληρωμών από και για λογαριασμό των πελατών. Αυτό

γίνεται είτε μέσω επιταγών , είτε απευθείας μεταξύ των τραπεζών αλλά και με

πιστωτικές κάρτες. Μία άλλη σημαντική υπηρεσία των τραπεζών είναι οι

προθεσμιακές καταθέσεις κατά τις οποίες ο πελάτης απολαμβάνει μεγαλύτερο

επιτόκιο, αλλά δεν έχει δυνατότητα να αποκτήσει τα χρήματά του πριν από

την προβλεπόμενη και συμφωνημένη περίοδο. Από την άλλη η τράπεζες

παρέχουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια τονώνοντας τη οικονομία και

συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα παράγουν διάφορα

άλλα προγράμματα όπως επενδυτικά , συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τα

οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό και έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν

προς όφελος και των δύο πλευρών. Τέλος στις μέρες μας έχει ανθήσει και μία

άλλη υπηρεσία που ονομάζεται e – Banking και επιτρέπει συναλλαγές

(πληρωμές – καταθέσεις και άλλες υπηρεσίες) μέσω του διαδικτύου.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τις τράπεζες και την

ομαλή λειτουργία του οικονομικού συστήματος είναι η ορθή και δίκαιη

αποτίμηση και απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών

ιδρυμάτων. Η αποτίμηση (valuation) των τραπεζών είναι ένα σύνθετο και

αρκετά δύσκολο πρόβλημα το οποίο απαιτεί συστηματική μελέτη και ανάλυση.

Η αξία των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η διαφορά της αξίας των
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περιουσιακών τους στοιχείων (assets) και των υποχρεώσεων τους (debt

liabilities), (Carl Johnan Lindgren, 1996).

Θεωρητικά , σε ομαλές οικονομικές περιόδους οι υποχρεώσεις των

τραπεζών (όπως για παράδειγμα οι τόκοι καταθέσεων προς τους καταθέτες)

είναι σχετικά προκαθορισμένες ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έτσι

η αποτίμησή τους επιτυγχάνεται άμεσα και με σχετική ευκολία. Το ίδιο ισχύει

και για τα περιουσιακά στοιχεία (όπως οι εισπράξεις τόκων από τους

δανειζόμενους). Παρόλα αυτά το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον είναι

αρκετά ευμετάβλητο με αποτέλεσμα κάποια από τα παραπάνω να μην

θεωρούνται δεδομένα. Έτσι για παράδειγμα υπάρχει πιθανότητα να μην

αποπληρωθεί κάποιο δάνειο κάνοντας δύσκολο το έργο της αποτίμησης των

περιουσιακών στοιχείων, ή να αποσυρθούν μαζικά κάποιες καταθέσεις

μειώνοντας τις υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί κάποιες

τεχνικές αποτίμησης της αξίας των τραπεζών.

Μία από αυτές σχετίζεται με την αποτίμηση των δανείων και ισχύει

στις περισσότερες χώρες. Συγκεκριμένα απαιτείται από τις τράπεζες να

αποτιμούν τα δάνειά τους στο αρχικό ποσό έκδοσης αυτών και να μην

προχωρούν σε αναπροσαρμογές ανάλογα με τις τρέχουσες οικονομικές

αλλαγές (πληθωρισμός – επιτόκια). Μία άλλη άποψη που εφαρμόζεται σε

κάποιες νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις είναι να προχωρούν οι τράπεζες στην

καθημερινή αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων (daily marked to

market). Αυτό πάντως φαντάζει αρκετά δύσκολο διότι ο κύριος όγκος των

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών προέρχεται από καταθέσεις και δάνεια

τα οποία δεν διαπραγματεύονται στη αγορά. Ένας άλλος τρόπος αποτίμησης

των δανείων είναι να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο

αποπληρωμής που εμπεριέχουν έτσι ώστε να αξιολογούνται ορθά. Άλλωστε

υπάρχουν και επόπτες οι οποίοι ελέγχουν εάν οι τράπεζες εισάγουν

προβλέψεις για μια πιθανή μη αποπληρωμή κάποιου μέρους ή ολόκληρου

του δανείου. Όσον αφορά στις μετοχές που εκδίδουν οι τράπεζες απαιτείται

καθημερινή αποτίμηση. Για παράδειγμα σε περίπτωση πτώσης ή ανόδου

επιτοκίων θα πρέπει να αποτιμηθούν άμεσα τα ομόλογα που έχει στην κατοχή

της η τράπεζα και να φανούν στα αποτελέσματα χρήσεις ως κέρδος ή ζημιά.

Σχετικά με αξιόγραφα τα οποία έχει στη κατοχή του το τραπεζικό ίδρυμα θα

πρέπει να διευκρινίζεται η διάρκεια και ο σκοπός αυτών. Συγκεκριμένα τα
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αξιόγραφα που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο που αφορά χρηματιστηριακές

συναλλαγές πρέπει να αποτιμώνται καθημερινώς ενώ τα υπόλοιπα μπορούν

να αποτιμώνται χρησιμοποιώντας τις ιστορικές τιμές.

Παρά τα όσα είδαμε παραπάνω , ανακύπτουν και αρκετά

προβλήματα στην εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης (Carl Johnan

Lindgren, 1996). Πρώτον , σε όλες τις μεθόδους δεν περιλαμβάνονται τα άϋλα

(intangible) περιουσιακά στοιχεία , όπως η φήμη (goodwill) και οι ευκαιρίες

κέρδους οι οποίες προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και παράγουν κέρδη.

Δεύτερον , δυσκολίες παρατηρούνται στην αποτίμηση των τραπεζών σε

περιόδους έντονου πληθωρισμού αφού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η

ακριβής αξία των περιουσιακών στοιχείων αλλά ακόμα και των υποθηκών και

των εγγυήσεων των τραπεζών. Τρίτον, η αποτίμηση παραμένει δύσκολη

υπόθεση σε περιόδους που η οικονομία παρουσιάζει έντονη αστάθεια και

μεγάλη μεταβλητότητα αφού είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί η αξία

των περιουσιακών στοιχείων καθώς και του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Τέταρτον , οι δυσκολίες είναι εντονότερες σε τραπεζικά ιδρύματα τα οποία

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της βιωσιμότητας και έχουν αβέβαιο μέλλον

καθώς προχωρούν αρκετές φορές σε ρευστοποιήσεις για να αντλήσουν

κεφάλαια και να τονώσουν την ρευστότητά τους. Τέλος αδύνατος φαντάζει ο

ακριβής προσδιορισμός της αξίας τραπεζών οι οποίες αποκρύπτουν στοιχεία

στον ισολογισμό τους με σκοπό να αποφύγουν την υψηλή φορολογία και εν

τέλει να αυξήσουν τα ¨παράνομα¨ κέρδη τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχουν ειδικοί ελεγκτές (inspectors)

, οι οποίοι έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων από τις

τράπεζες αλλά και την ακριβή και δίκαιη απεικόνισή των στοιχείων τους μέσω

των λογιστικών καταστάσεων στο κοινό. Αυτό στη συνέχεια θα βοηθήσει με

την σειρά του στην όσο το δυνατόν καλύτερη αποτίμηση της αξίας των

τραπεζών.

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συνεχίζοντας να ξετυλίγουμε το νήμα της πολυπλοκότητας του

χρηματοοικονομικού συστήματος, φτάνουμε σε ένα κομβικής σημασίας
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διαχρονικό ερώτημα: η καταπίεση του χρηματοοικονομικού συστήματος

(Financial Repression) οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη (Financial

Development) ή όχι;

Όπως είναι λογικό το πρώτο καθορίζεται από τις κυβερνήσεις οι

οποίες όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο και

επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές συνθήκες. Σκοπός των κυβερνήσεων είναι

να προφυλάξουν τις αγορές , να αναπτύξουν την ιδέα του υγιή ανταγωνισμού

και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Έχει φανεί ιστορικά , δίχως να

είναι απόλυτα βέβαιο , ότι για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω

χρειάζονται φιλελεύθερου τύπου κυβερνήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να

απελευθερώσουν τις αγορές και να εκμεταλλευτούν τις λειτουργίες του

χρηματοοικονομικού συστήματος και των κύριων οργάνων του (τράπεζες ,

επιχειρήσεις) . Βέβαια θέτοντας παράλληλα και κάποιους κανόνες για την

αποφυγή δημιουργίας ασύδοτων αγορών και μονοπωλίων καθώς και την

λανθασμένη κατανομή του πλούτου.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καταπίεσης του χρηματοοικονομικού

συστήματος (David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw-Hill Irwin,

2001) και εφαρμόζονται κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις.

Πρώτον η επιβολή ανώτατου ορίου επιτοκίου που προσφέρουν οι

τράπεζες στους καταθέτες το οποίο όπως είναι φυσικό μειώνει τον όγκο των

καταθέσεων καθώς και τον ανταγωνισμό των τραπεζών. Αυτά με τη σειρά

τους μειώνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια και επομένως και τον δανεισμό.

Δεύτερον η επιβολή υψηλών αποθεματικών (Reserves) από τις

εμπορικές προς τις κεντρικές τράπεζες (παραδίδουν στην κεντρική τράπεζα

ένα μέρος των καταθέσεών τους) οι οποίες διακρατούν αυτά τα ποσά και

μάλιστα χωρίς τόκο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει τα διαθέσιμα

κεφάλαια των εμπορικών τραπεζών και να μειώνει και κατ επέκταση των

δανεισμό. Επίσης είναι πιθανό να οδηγήσει τις τράπεζες σε αύξηση των

επιτοκίων δανεισμού έτσι ώστε να διατηρήσουν το επιθυμητό για αυτές

επίπεδο εσόδων.

Τρίτο και άμεσα σχετιζόμενο με το προηγούμενο είναι η διάθεση

μέρους των παραπάνω αποθεματικών με τη μορφή δανεισμού με μηδενικό

επιτόκιο σε επιχειρήσεις άμεσα συνδεδεμένες με κρατικά συμφέροντα. Αυτό
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χαρακτηρίζεται άδικο από πολλούς και δυστυχώς συμβάλει στη άνιση

κατανομή του πλούτου.

Τέταρτον , οι κυβερνήσεις προχωρούν στην κρατικοποίηση των

τραπεζικών ιδρυμάτων αποκτώντας άμεση πρόσβαση στην διαχείριση αυτών.

Ουσιαστικά πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς η οποία πάντως σε

περιόδους οικονομικής κρίσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά , παρέχοντας

ασφάλεια στο επενδυτικό και στο καταναλωτικό κοινό.

Πέμπτο μέτρο καταπίεσης είναι η απαγόρευση σε εγχώριους

επιχειρηματίες καθώς και σε ξένες επιχειρήσεις να εισχωρούν δυναμικά στα

τραπεζικά δρώμενα της χώρας , αγοράζοντας χρηματοπιστωτικούς

οργανισμούς , υπό το φόβο απόκτησης ελέγχου του εγχώριου τραπεζικού

συστήματος.

Τέλος οι αρχές συχνά προχωρούν σε φορολογικά μέτρα επί των

κεφαλαιακών ροών (capital flows) , με σκοπό να περιορίσουν την έντονη

κινητικότητα αυτών (είτε από , είτε προς τη χώρα) και να αποφύγουν έντονες

αυξομειώσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Παράλληλα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες με σκοπό την μέτρηση

των παραπάνω μέτρων καταπίεσης του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι δείκτες γι’ αυτό το σκοπό οι οποίοι μετράνε τα

πραγματικά επιτόκια των χωρών , την ρευστότητα που διαθέτουν , τον

ιδιωτικό δανεισμό , την διαθεσιμότητα δανείων καθώς και το ύψος των τιμών

των μετοχών ή και των χρηματιστηρίων. Όλα τα παραπάνω , μέσω

οικονομετρικών μοντέλων , συνθέτουν με τη σειρά τους ένα γενικό δείκτη ο

οποίος ουσιαστικά δείχνει το κατά πόσο μια οικονομία είναι «καταπιεσμένη»

και ταυτόχρονα το κατά πόσο χαρακτηρίζεται από οικονομική ανάπτυξη.

Έχουν γραφτεί και ειπωθεί διάφορες απόψεις κατά καιρούς και το

συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση όπως άλλωστε και

σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα της οικονομίας. Σίγουρα υπάρχει άμεση

συσχέτιση αυτών των δύο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μέσω της καταπίεσης

του χρηματοοικονομικού συστήματος αποκόπτεται η οικονομική ανάπτυξη

ενώ κάποιοι άλλοι παραθέτοντας και σχετικά παραδείγματα χωρών και

μάλιστα με αριστερών φρονημάτων οικονομίες ισχυρίζονται το αντίθετο.

Γενικά πάντως υπάρχει μία τάση αποδοχής της πρώτης τοποθέτησης αλλά

δίχως την ύπαρξη βεβαιότητας.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο άλλαξε άρδην τις συνθήκες

του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις

επιχειρήσεων και τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν από το 1985 και μετά.

Και σε αυτή τη περίπτωση επικρατεί ένα διαχρονικό ερώτημα. Κρατικοποίηση

ή Απελευθέρωση και Ιδιωτικοποίηση;

Η απάντηση , όπως σχεδόν σε κάθε οικονομικό ερώτημα φαντάζει

αδύνατη. Ιστορικά πάντως από το 1930 έως και περίπου το 1980 κυριάρχησε

ανά τον κόσμο η ιδέα της κρατικοποίησης και των κλειστών οικονομιών. Αυτό

οφειλόταν στην άνθιση του σοσιαλισμού , στην αποτυχία της ελεύθερης

αγοράς , στην ανάγκη κρατικής βοήθειας καθώς και στην γενικότερα έντονη

κριτική που ασκήθηκε από τότε οικονομικές ομάδες όσον αφορά στο άνοιγμα

των οικονομιών.

Το κλίμα άρχισε να αλλάζει όταν δημιουργήθηκαν έντονα οικονομικά

προβλήματα , τα οποία πήγαζαν από την έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων για

δανεισμό. Επίσης οι κυβερνήσεις κατηγορήθηκαν για χειραγώγηση της

αγοράς και άνιση κατανομή πόρων λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Πιο

αναλυτικά , θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχε η κατάλληλα διαχείριση

με αποτέλεσμα οι τότε κρατικές επιχειρήσεις να προβαίνουν σε συνεχείς

επενδύσεις δίχως να ελέγχουν τα μελλοντικά έσοδα που θα τους επέφεραν οι

επενδύσεις που αναλάμβαναν. (δίχως να ελέγχουν την καθαρά παρούσα αξία

, NPV>0)

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε σιγά σιγά να υπερτερεί η ιδέα της

ιδιωτικοποίησης. Πλέον πολλοί ήταν υπέρμαχοι των ανοιχτών οικονομιών ,

της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου μέσα από τις τιμές που θα

καθόριζε η προσφορά και η ζήτηση.

Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους απέτυχε

το εγχείρημα της κρατικοποίησης (David O. Beim and Charles W. Calomiris,

McGraw-Hill Irwin, 2001), είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και η δημιουργία

μονοπωλίων. Αυτά επιδρούσαν αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη , διότι οι

επιχειρήσεις είχαν συγκεκριμένο μερίδιο στην αγορά και δεν είχαν τον φόβο
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της αποτυχίας. Φυσικό ακόλουθο των παραπάνω ήταν η παντελής απουσία

σε κάποιες περιπτώσεις ύπαρξης κινήτρων. Όλα δρούσαν κάτω από ένα

σταθερό πλαίσιο και οι διαχειριστές (manager) δεν ενδιαφέρονταν για την

οικονομική πρόοδο των εταιρειών που εργάζονταν. Ένας άλλος σημαντικός

λόγος είναι η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του κράτους από τη φύση του .

Εκτός από το να μεγιστοποιεί τα κέρδη των επιχειρήσεων δουλειά του είναι

και η καταπολέμηση της ανεργίας , η εθνική ασφάλεια καθώς και η παροχή

διάφορων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τέλος εξίσου σημαντικός λόγος

είναι και το μη περιορισμένο budget το οποίο έχει στην κατοχή του το κράτος

και το οποίο ωθεί τις κρατικές επιχειρήσεις σε αλόγιστη χρήση κεφαλαίων.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην ιδιωτικοποίηση (privatization) είναι

απαραίτητο να τονιστεί ότι δεν πραγματοποιείται όσο απλά πιθανόν να

ακούγεται. Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες προηγούνται

αυτής. Πιο αναλυτικά , πρέπει να διευθετηθούν θέματα σχετικά με τα

δικαιώματα ιδιοκτησίας της κάθε επιχείρησης. Επίσης είναι αναγκαίο να

αναδιοργανωθούν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια των ιδιωτικών (corporate form)

. Παράλληλα θα πρέπει να επιτραπεί ο ανταγωνισμός και με άλλες

επιχειρήσεις και μάλιστα ακόμα και άλλων χωρών. Ταυτόχρονα , πολύ

σημαντικό είναι να εισαχθούν μοντέρνα προγράμματα λογιστικής και ελέγχου

των επιχειρήσεων. Τέλος θα πρέπει να αποφασιστεί από το κράτος σε ποιόν

θα πουλήσει την εκάστοτε οικονομική μονάδα (εγχώριο επενδυτή ή ξένο)

καθώς και με ποιους οικονομικούς όρους.

Μέσα σε αυτό το κύμα ιδιωτικοποίησης που επικρατούσε

δημιουργήθηκαν προβλήματα σχετικά με τις τράπεζες και τον ρόλο τους στα

νέα δεδομένα . Αρχικά παρατηρήθηκαν δυσκολίες όσον αφορά στην εύρεση

κεφαλαίων και στη συνέχεια η καίρια ανησυχία αφορούσε το γεγονός του εάν

θα έπρεπε να αφεθούν και αυτές ελεύθερες ή να ελέγχονται από το κράτος.

Ουσιαστικά γινότανε λόγος για την απελευθέρωση και του

χρηματοπιστωτικού συστήματος (financial liberalization). Τα βασικά στοιχεία

αυτού είναι η εξάλειψη του ελέγχου των επιτοκίων , η επιβολή μικρότερων

αποθεματικών για τις τράπεζες , η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών , η

απομάκρυνση του κράτους από την διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτές

, η εισαγωγή στη χώρα του ξένου τραπεζικού ανταγωνισμού καθώς και η

ελεύθερη εισροή κεφαλαίων (capital inflows). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν
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και αντιρρήσεις από κάποιες ομάδες σχετικά με το (financial liberalization) ,

καθώς υποστήριζαν ότι με τα νέα δεδομένα θα αποδυναμωθούν οι τράπεζες

και το οικονομικό σύστημα διότι δεν θα έχει την ασφάλεια και την βοήθεια του

κράτους.

Πάντως μέσα από ιστορικά γεγονότα καθώς και από επιστημονικές

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί , φαίνεται ότι το (financial liberalization)

και γενικότερα η ιδιωτικοποίηση (privatization) μπορούν να συμβάλλουν στην

οικονομική ανάπτυξη , αρκεί να διέπονται από κάποιους κανόνες , τους

οποίους θα επιβάλει το κράτος.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ……ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ

Όπως λοιπόν έχει γίνει κατανοητό μέχρι τώρα η δομή του

χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και του τραπεζικού έχει αλλάξει άρδην

τις τελευταίες δεκαετίες. Ο τραπεζικός τομέας συνεχώς εξελίσσεται και ειδικά

στην σύγχρονη οικονομική εποχή έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Αυτό

οφείλεται σε τέσσερις βασικούς λόγους. Πρώτον στην απελευθέρωση του

οικονομικού συστήματος και στην παύση κάποιων ελέγχων – κανόνων οι

οποίοι δυσχέραιναν το έργο των τραπεζών. Αυτό έδωσε την δυνατότητα σε

αυτές να δράσουν σε ένα πιο ελεύθερο και ανταγωνιστικό πλαίσιο το οποίο

είχε θετικά αποτελέσματα για την οικονομία. Συγκεκριμένα εισήχθησαν νέες

τεχνολογίες οι οποίες ευνόησαν τον υγιή ανταγωνισμό και παράλληλα έδωσαν

ώθηση στην παγκόσμια τραπεζική δραστηριότητα. Δεύτερον ως λογικό

αποτέλεσμα ακολούθησε η «ανακατασκευή» κανόνων οι οποίοι είχαν ως

σκοπό την διασφάλιση και την εγκυρότητα όλων των νέων διαδικασιών που

αναπτύχθηκαν. Η σταδιακή μετάβαση από τα συστήματα τα οποία είχαν σαν

κεντρικό άξονα λειτουργίας τους τις τράπεζες, στα νέα οικονομικά συστήματα

τα οποία περιστρέφονταν με γνώμονα την αγορά (bank based systems and

market based systems) , ανάγκασε τις αρμόδιες αρχές να απελευθερώσουν

τις δραστηριότητες των τραπεζών έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές

σε σχέση με τις αγορές. Τρείς σημαντικές πράξεις που επισημοποίησαν την

παραπάνω αλλαγή πλεύσης είναι : α) Η εξίσωση των τραπεζών με τους

λεγόμενους thrifts institutions το 1980. β) η ελευθερία για γεωγραφική
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εξάπλωση των τραπεζών το 1994 και γ) η ελευθερία που δόθηκε στις

τράπεζες να προσφέρουν εναλλακτικές υπηρεσίες , όπως αμοιβαία κεφάλαια

και χρηματιστηριακές συμβουλές (Baele, Lieven, Olivier De Jonghe, 2007).

Παράλληλα με αυτά καταργήθηκε η επιβολή ανώτατου ύψους επιτοκίων προς

τις τράπεζες οι οποίες πλέον το ρυθμίζουν ανάλογα με αυτό της αγοράς

Τρίτον μέσω του ανταγωνισμού αναπτύχθηκαν και νέες τράπεζες οι οποίες

δεν ήταν κρατικοποιημένες και πλέον δρουν ελεύθερα , παράγοντας προϊόντα

τα οποία παρέχουν στο κοινό στις τιμές που αυτές επιθυμούν. Τετάρτων

δημιουργήθηκαν νέες τεχνολογικές καινοτομίες στις αγορές και αναπτύχθηκαν

νέα επενδυτικά προϊόντα τα οποία ευνόησαν και τις τράπεζες και τους

πελάτες μειώνοντας σημαντικά τα κόστη συναλλαγών. Μέσω αυτών οι

τράπεζες μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους και σε

συνδυασμό με το νέο πλαίσιο κανόνων να δημιουργήσουν νέα προϊόντα , νέες

υπηρεσίες και φυσικά να βελτιώσουν σε μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες

υπηρεσίες προς το επενδυτικό κοινό. Ταυτόχρονα μέσω της τεχνολογικής

ανάπτυξης μειώθηκε αισθητά το κόστος παραγωγής δίνοντας ώθηση για

ανάπτυξη στα τραπεζικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η

εξάπλωση των πιστωτικών καρτών, η διενέργεια συναλλαγών μέσω

μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης (ATM) καθώς και μέσω του διαδικτύου

(Internet Banking) οι οποίες γίνονται ταχύτατα και με απόλυτη ασφάλεια. Αυτή

η έντονη τεχνολογική ανάπτυξη έκανε ευκολότερη την πρόσβαση σε

πληροφορίες αποδυναμώνοντας ένα όπλο των τραπεζών και φυσικά τον

διαμεσολαβητικό τους ρόλο γεγονός που τις ώθησε σε μη παραδοσιακές

τραπεζικές εργασίες και εν συνεχεία στη εμφάνιση των εσόδων εκτός τόκων.

Ως φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω αλλαγών

αναπτύχθηκαν νέες τραπεζικές δραστηριότητες (De Young Robert, 2004)

Αρχικά έχουμε την εμφάνιση των συγχωνεύσεων (ένωση δύο τραπεζών σε

μία νέα καινούρια) και των εξαγορών (όταν μία μεγάλη τράπεζα εξαγοράζει

μια μικρότερη (Mergers and Acquisitions). Αυτές οι διαδικασίες είχαν ως

σκοπό την ανάπτυξη μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας καθώς και την

αύξηση των κερδών και της δύναμης τους στους κόλπους της αγοράς.

Επιπλέον αναπτύχθηκαν οι κοινοπραξίες (Conglomeration) μεταξύ τραπεζών.

Ταυτόχρονα  έχουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης (Globalization) ,

δηλαδή της εξέλιξης των αγορών και των ιδρυμάτων σε παγκόσμιο πλαίσιο
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δίχως την ύπαρξη γεωγραφικών εμποδίων όσων αφορά την συνεργασία

τραπεζικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων , το οποίο οδήγησε στο λεγόμενο

διεθνές τραπεζικό σύστημα. (International Banking). Αυτό φυσικά επιτεύχθηκε

ύστερα από την απόσυρση κάποιων κανόνων που εμπόδιζαν σε αυτό. Τέλος

δύο νέες τραπεζικές δραστηριότητες είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων

δραστηριοτήτων εκτός ισολογισμού (Off – Balance Sheet) κυρίως μέσω των

παραγώγων και η τιτλοποίηση (Securitization) κατά την οποία μαζεύονται

πακέτα δανείων και πωλούνται από τις τράπεζες στους επενδυτές με σκοπό

να βελτιώσουν την ρευστότητά τους τα τραπεζικά ιδρύματα.

Πλέον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (σε αυτό το νέο πλαίσιο που

έχει διαμορφωθεί) δεν περιμένουν κέρδη μόνο από τον διαμεσολαβητικό τους

ρόλο (διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού με το επιτόκιο κατάθεσης),

αλλά αντιθέτως αποκομίζουν κέρδη και από άλλες πηγές και μάλιστα από

κάποιες δραστηριότητες οι οποίες , θα μπορούσε να λεχθεί ότι παραδοσιακά

δεν ανήκουν σε αυτές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η άνθηση της

τιτλοποίησης καθώς και η είσοδος σε εναλλακτικές επενδύσεις με μεγαλύτερο

κίνδυνο. Κάπως έτσι εμφανίστηκαν τα λεγόμενα non interest income τα οποία

αφορούν έσοδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία όμως

προέρχονται από μη παραδοσιακές δραστηριότητες (non traditional methods).

Μιλάμε δηλαδή για έσοδα εκτός των τόκων. Για παράδειγμα διάφορες

προμήθειες (fees) από τις πιστωτικές κάρτες ή από επενδύσεις σε αγορές

ομολόγων και μετοχών



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Είναι πλέον αποδεδειγμένο, μέσα από επιστημονικές και ακαδημαϊκές

μελέτες, ότι τα τελευταία 20 χρόνια η αύξηση των non interest είναι

πραγματικά πολύ υψηλή. Σε πολλά τραπεζικά ιδρύματα πλησιάζει ή ακόμα

και ξεπερνά το 40% των συνολικών εσόδων ενώ παλαιότερα δεν ξεπερνούσε

το 17%.

Όπως είναι λογικό , έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και πληθώρα

μελετών οι οποίες προσπαθούν να αιτιολογήσουν αυτή την έντονη αλλαγή

πλεύσης στην λειτουργία των τραπεζών. Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε

το 2004 (Robert De Young και Tara Rice) και τα αποτελέσματα αυτής είναι

πράγματι αξιοσημείωτα. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι η παραπάνω

κατάσταση έχει διαμορφωθεί διότι έχει αλλάξει η επενδυτική δραστηριότητα

των τραπεζών. Η ανάγκη να ανταγωνιστούν τις αγορές και τα συστήματα της

αγοράς (market based systems) που έχουν καθιερωθεί στην σύγχρονη

οικονομία τις ανάγκασε να στραφούν σε εναλλακτικές επενδύσεις με

μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και υψηλότερο κίνδυνο. Έτσι πλέον τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν διεισδύσει σε διάφορες αγορές όπως των

παραγώγων (derivatives) , των αμοιβαίων κεφαλαίων (mutual funds) ενώ

παράλληλα παρέχουν και νέες μη παραδοσιακές προς αυτές υπηρεσίες,

όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα , επενδυτικές συμβουλές , ασφάλειες κ.α.

Όλα τα παραπάνω εξηγούν την έντονη αύξηση των non interest income.

Προχωρώντας σε περαιτέρω ανάλυση ο Robert De Young έδειξε ότι

σχετικά με τα non interest income και τα αποτελέσματά τους είναι φανερό ότι

έχουν επιδράσει και σε κάποιες άλλες αλλαγές στον τραπεζικό τομέα.

Συγκεκριμένα παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των τραπεζών όσον

αφορά στα κέρδη τους , οι μικρές τράπεζες συνεχώς μειώνονται και μάλιστα

σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει για τις

πολύ μικρές τράπεζες οι οποίες θα χάσουν κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα

μπορούσε να ειπωθεί ότι μιλάμε για ένα τραπεζικό σύστημα δύο ταχυτήτων.

Από την μία οι μεγάλες τράπεζες οι οποίες λόγω του μεγαλύτερου μεριδίου

τους στην αγορά αναπτύσσονται ταχύτερα εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες

κλίμακας και από την άλλη οι μικρές τράπεζες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα
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δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα βασιζόμενες κυρίως σε παραδοσιακές

μεθόδους και αποφεύγοντας το κυνήγι των εσόδων εκτός τόκων.

  Πιο αναλυτικά , οι μεγάλες τράπεζες δραστηριοποιούνται σε τομείς

όπως η προώθηση και η διαφήμιση (marketing) , έτσι ώστε να προωθήσουν

τα νέα τους επενδυτικά προϊόντα . και στις τιτλοποιήσεις. Από την μία έχουν

χαμηλό κόστος ανά μονάδα , από την άλλη όμως έχουν χαμηλό επιτοκιακό

περιθώριο κέρδους καθώς τα δάνειά τους διαπραγματεύονται σε

ανταγωνιστικές αγορές εξαιτίας της τιτλοποίησης. Έτσι καταφεύγουν σε

εναλλακτικές αγορές και υπηρεσίες αυξάνοντας τα έσοδα εκτός τόκων και

ταυτόχρονα αφήνοντας κάπως στο περιθώριο παραδοσιακές μεθόδους

εσόδων όπως το spread δανείων - καταθέσεων. Οι μικρές τράπεζες με τη

σειρά τους λειτουργούν σε τοπικές αγορές και εκμεταλλεύονται τις στενές

διαπροσωπικές πελατειακές σχέσεις παρέχοντας δάνεια με υψηλό επιτόκιο σε

δανειζόμενους οι οποίοι έχουν δυσκολία άντλησης κεφαλαίων από τις

χρηματαγορές. Επομένως στηρίζονται περισσότερο σε παραδοσιακές

μεθόδους. Είναι λοιπόν αντιληπτό και απόλυτα κατανοητό από τα παραπάνω

ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των εσόδων εκτός τόκων εμφανίζονται στις

μεγάλες τράπεζες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων

εκτός τόκων προέρχεται μάλιστα από λίγα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς ωστόσο

να αμφισβητείται η γενικότερη αύξηση αυτών και στο σύνολο των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό είναι το γεγονός ότι η εμφάνιση των

εσόδων εκτός τόκων οδήγησε σε δύο σημαντικές παρανοήσεις από το

επενδυτικό και όχι μόνο κοινό.

Πρώτον αναπτύχθηκε έντονα η άποψη ότι μέσο των εσόδων εκτός

τόκων διασφαλίζεται μία σταθερότητα στα κέρδη των τραπεζών. Αυτό όμως

(Robert De Young, 2004) αποδείχθηκε λανθασμένο και μάλιστα τελικώς είναι

αποδεκτό ότι οι τράπεζες με υψηλά τέτοιου είδους έσοδα έχουν μεγαλύτερη

μεταβλητότητα (volatility) στα κέρδη τους. Αυτό συμβαίνει διότι με τις
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εναλλακτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται αυξάνεται ο κίνδυνος σε

μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εργασίες των τραπεζών.

Επίσης μέσα από την έρευνά του ο Robert De Young έδειξε ότι  αυξάνεται η

λειτουργική μόχλευση (operating leverage) καθώς απαιτούνται περισσότερα

κεφάλαια για την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επιπλέον αυξάνεται και η

χρηματοοικονομική μόχλευση διότι οι τράπεζες έχουν ανάγκη από ρευστότητα

(έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους) και αυτό τις αναγκάζει

να κατέχουν μικρότερο αριθμό assets στο ενεργητικό τους.

Δεύτερον υπήρχε η άποψη ότι οι τράπεζες έχουν χάσει το

διαμεσολαβητικό τους ρόλο διότι στηρίζονται σε έσοδα από non traditional

methods και έχουν χάσει την επαφή με το επενδυτικό κοινό. Σύμφωνα πάλι με

έρευνα του Robert De Young φάνηκε κάτι που λίγοι το περίμεναν. Το

μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων εκτός τόκων προέρχεται από προμήθειες

(fees) οι οποίες σχετίζονται άμεσα με υπηρεσίες πληρωμών, δηλαδή μία από

τις κατ εξοχήν παραδοσιακές δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων , πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος των

τραπεζών παραμένει ενεργός. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από στατιστικά

δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι η συσχέτιση ανάμεσα στην αποδοτικότητα

ιδίων κεφαλαίων (ROE) και στο καθαρό επιτοκιακό κέρδος (NET INTEREST

MARGIN) δεν έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια γεγονός το οποίο

καταδεικνύει την συνύπαρξη των παραδοσιακών και μη εσόδων και όχι την

αντικατάσταση του δεύτερου από το πρώτο.

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που γεννάται είναι το κατά πόσον

τελικά όλες αυτές οι αλλαγές και συγκεκριμένα η αύξηση των εσόδων από

άλλες δραστηριότητες συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των τραπεζών. Τα

αποτελέσματα της έρευνας του Robert De Young δείχνουν ότι πράγματι

υπάρχει μία αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών η οποία όμως

συνδυάζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο. Υπάρχει δηλαδή θετική συσχέτιση

ανάμεσα στην αποδοτικότητα ενεργητικού (ROA) και στα έσοδα εκτός τόκων

(non interest income).

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη βοήθησε και τον τραπεζικό τομέα

να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό , αλλά παράλληλα δημιούργησε και νέους

κινδύνους. Ο παγκόσμιος τραπεζικός χάρτης έχει αλλάξει κατά πολύ τις δύο

τελευταίες δεκαετίες. Έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές συγχωνεύσεις και
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εξαγορές τραπεζών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά και

γενικότερα την αύξηση της οικονομικής δύναμης τους. Σε αυτό συμβάλλουν

και οι μικρές τράπεζες οι οποίες μη έχοντας άλλη επιλογή δέχονται να

απορροφηθούν από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους.

Είναι λοιπόν γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αλλάξει

παγκοσμίως διατηρώντας πάντως τον διαμεσολαβητικό του ρόλο. Η απορία

πολλών είναι εάν είναι περισσότερο ασφαλές σε σχέση με το παρελθόν. Με

μία πρώτη προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι είναι πιο ασφαλές

διότι υπάρχει μια παγκόσμια διαφοροποίηση η οποία μειώνει τον κίνδυνο , οι

τράπεζες συνεχίζουν την ανάπτυξη τους και επιπλέον η τεχνολογία συνεχίζει

να εξελίσσεται.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ

Είναι πλέον απόλυτα κατανοητό ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει

πραγματοποιηθεί μία μεγάλη και έντονη λειτουργική διαφοροποίηση στο

χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε αυτό το νέο λοιπόν πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών

προέκυψαν και κάποια ερωτήματα. Πραγματοποιήθηκαν πληθώρα μελετών

με σκοπό να αποσαφηνιστεί το κατά πόσο αυτές οι λειτουργίες θα

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τραπεζικών ιδρυμάτων, στην αύξηση της

κερδοφορίας τους, στην διαδικασία της ισορροπίας ανάμεσα στον κίνδυνο και

την απόδοση (risk-return trade off), καθώς και στην σταθεροποίηση του

χρηματοοικονομικού συστήματος. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα

τις οποίας τα αποτελέσματα θα αναλυθούν παρακάτω (Lieven Baele, Olivier

De Jonghe και Rudi Vander Vennet, 2007) αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Αυτό συμβαίνει διότι το χρηματοοικονομικό σύστημα στην Ευρώπη είναι για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απελευθερωμένο, οπότε σε συνδυασμό με την

μεγαλύτερη εμπειρία των Ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων είναι

περισσότερο πιθανόν να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Με μία πρώτη άποψη, μπορούμε να πούμε ότι για να αξιολογηθεί η

νέα στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα αυτής. Αρχικά λόγω της διαφοροποίησης υπάρχει η
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δυνατότητα αύξησης των εσόδων μέσω συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και

φυσικά και μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Επίσης οι τράπεζες

έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε μία διαδικασία συγχώνευσης

πολλαπλασιάζοντας την δύναμη αλλά και τις επενδυτικές δραστηριότητές

τους.

Από την άλλη όψη του νομίσματος, τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία

προχωρούν σε έντονη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους,

αναλαμβάνουν αρκετά μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς εμπλέκονται στο κυνήγι

μεγάλων αποδόσεων. Επιπλέον όπως έχει δειχθεί από κάποιες μελέτες

ελλοχεύει και ο κίνδυνος αύξησης της μεταβλητότητας των κερδών καθώς

αυξάνονται τα έσοδα από μη παραδοσιακές λειτουργίες των τραπεζών. Ως

αποτέλεσμα των παραπάνω απαιτούνται περισσότεροι πόροι όσον αφορά

στο κόστος αντιπροσώπευσης καθώς και στον ελεγκτικό μηχανισμό.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μία

απόλυτη απάντηση σχετικά με το πια στρατηγική είναι η καλύτερη. Πάντως

έχουν προκύψει κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι αναγκαίο να

αναφερθούν. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα όπως έδειξαν οι Lieven Baele,

Olivier De Jonghe και Rudi Vander Vennet φαίνεται να επιδρά θετικά η

διαφοροποίηση καθώς υπάρχει μία αύξηση της κερδοφορίας των ομίλων

επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί (conglomeration). Παράλληλα

παρατηρείται αύξηση στην αξία των επιχειρήσεων και επιπλέον αναμένεται

αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και μακροπρόθεσμα

(long turn performance). Βέβαια έχει επίσης δειχθεί ότι οι τράπεζες οι οποίες

προβαίνουν σε μεγάλη διαφοροποίηση είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε

περιπτώσεις μεγάλων αυξομειώσεων τιμών στην αγορά, δηλαδή στα

λεγόμενα σοκ. Είναι επομένως αυτονόητο ότι αυξάνεται ο συστηματικός

κίνδυνος. Όσων αφορά στον μη συστηματικό κίνδυνο υπάρχει μεγάλη

δυνατότητα μείωσης αυτού λόγω της υψηλής διαφοροποίησης και συνεπώς

τον επιμερισμό αυτού του είδους κινδύνου. Το τελευταίο αφορά κυρίως την

Ευρώπη, καθώς δεν έχει προκύψει ακόμα σε μελέτες που αφορούν στο

Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.

Πως όμως μετρήθηκε η διαφοροποίηση στην παραπάνω έρευνα; Δύο

σημαντικοί δείκτες βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί το παραπάνω. Ο
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πρώτος είναι τα έσοδα εκτός τόκων / τα συνολικά έσοδα δείχνει το κατά πόσο

μία τράπεζα στηρίζεται σε έσοδα εκτός τόκων και συνεπώς σε μη

παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν την διαφοροποίηση. Ο

δεύτερος είναι ο δείκτης δάνεια / περιουσιακά στοιχεία (loan to assets) ο

οποίος με τη σειρά του αναδεικνύει το κατά πόσο το τραπεζικό ίδρυμα

στηρίζεται σε παραδοσιακές λειτουργίες, αποφεύγοντας την έντονη

διαφοροποίηση. Βέβαια ο παραπάνω δείκτης χρίζει ιδιαίτερης ανάλυσης

καθώς υπάρχουν και έσοδα από δάνεια τα οποία αφορούν μη παραδοσιακές

δραστηριότητες και τα οποία θα πρέπει όσο το δυνατόν να εντοπιστούν.

Συνεχίζοντας την ανάλυση πρέπει να αναφερθεί ότι την σημασία της

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών στον αναλαμβανόμενο

κίνδυνο απασχόλησε πολλούς παγκόσμιους οικονομικούς φορείς.

Πραγματοποιήθηκε μάλιστα μία μελέτη (ECB, 2007) από την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα η οποία ασχολήθηκε με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο των

τραπεζών και την σχέση αυτού με την έντονη διαφοροποίηση.

Σχετικά λοιπόν με την λειτουργική διαφοροποίηση βρέθηκε ότι οι

τράπεζες οι οποίες εμφανίζουν περισσότερα έσοδα εκτός τόκων έχουν την

δυνατότητα για μακροχρόνια αύξηση της κερδοφορίας τους. Πάντως εξίσου

σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη διαφοροποίηση υπάρχει, τόσο

πιο πολύ αυξάνεται ο συστηματικός κίνδυνος (systemic risk) και παράλληλα

κάνει περισσότερο ευαίσθητες τις τιμές των μετοχών σε σχέση με το γενικό

επίπεδο τιμών της αγοράς.

Έτσι λοιπόν μέσα από την παραπάνω μελέτη, έγινε μια προσπάθεια

κατασκευής ενός μέτρου το οποίο θα αναδεικνύει την σχέση ανάμεσα σε

έντονες μεταβολές στις τιμές των μετοχών και στο διαφοροποιημένο εισόδημα

των τραπεζών. Το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) έδειξε

ότι εάν για παράδειγμα έχουμε έντονες πιέσεις στην αγορά και πτώση των

τιμών των μετοχών, υπάρχει πιθανότητα μόλις 8% να συμβεί μία ισόποση (με

αυτή της αγοράς) μείωση της απόδοσης των τραπεζικών μετοχών.

Παράλληλα προέκυψαν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον

φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα έσοδα από τόκους είναι η λιγότερο επικίνδυνη

στρατηγική για τα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης αποδείχτηκε η θετική σχέση

ανάμεσα σε εναλλακτικές επενδύσεις και στον κίνδυνο. Επιπλέον, έγινε σαφές

ότι οι τράπεζες με υψηλά επιτοκιακά περιθώρια κέρδους ή υψηλό δείκτη
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δανείων προς περιουσιακά στοιχεία, (δηλαδή αυτές που ακολουθούν τις

παραδοσιακές λειτουργίες) έχουν μικρότερη ευαισθησία – κίνδυνο σε σχέση

με την αγορά, σε αντίθεση με τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα όπου

παρατηρήθηκε ακριβώς το αντίθετο.

Είναι λοιπόν γεγονός ότι οι λειτουργίες των τραπεζών έχουν αυξηθεί

και μαζί με αυτές και ο συστηματικός κίνδυνος. Ωστόσο είναι δύσκολο να

δοθεί ξεκάθαρη απάντηση όσον αφορά την σύγκριση των δύο βασικών

στρατηγικών σχετικά με τα έσοδα των τραπεζών (interest income και non

interest income). Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μία περαιτέρω ανάλυση των

εσόδων των τραπεζών (μέσω τον ισολογισμών) έτσι ώστε να έχουμε

καλύτερα αποτελέσματα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι

σημαντικότατο και ενεργό ρόλο σε όλες αυτές τις αλλαγές που

πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό τομέα είχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πράγματι και με δικές της ενέργειες συνέβαλε σε αυτό που σήμερα

ονομάζουμε παγκοσμιοποιημένο τραπεζικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα με

διάφορες συνθήκες έδωσε την «άδεια» καθώς και την δυνατότητα στις

τράπεζες να συνεργαστούν, να αναπτύξουν νέες μεθόδους και να

εισχωρήσουν σε νέες αγορές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Single European

Act το 1986 και την Maastricht Treaty το 1992.

Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε μία έρευνα (John Goddard, Philip

Molyneux, John Wilson και Manouche Tavakoli, 2007) μέσω της οποίας

προέκυψαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Σχετικά με την άνθιση της

ενοποίησης (integration) έδειξαν ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να εφαρμοστεί

στην παραδοσιακή τραπεζική (retail banking). Άλλωστε αυτό φάνηκε και από

τις μεγάλες διακυμάνσεις που υπάρχουν στα περιθώρια κέρδους των

καταθέσεων (interest margins on saving deposits) μεταξύ των μεγάλων

ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό συμβαίνει διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των

καταθετών εμπιστεύεται περισσότερο τις τοπικές αγορές, διότι αναπτύσσονται

καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες τον κάνουν να νιώθει
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μεγαλύτερη ασφάλεια. Γι αυτό το λόγο το πρόβλημα της κοινής επιτοκιακής

πολιτικής έρχεται στην επιφάνεια. Άλλα εμπόδια προς την ευρωπαϊκή

ενοποίηση έχουν να κάνουν με την ένταση των λεγόμενων (cross border

banking business), δηλαδή για το αν η επέκταση σε άλλη χώρα θα γίνεται με

εγκατάσταση ξένης τράπεζας εκεί, καθώς και με το μερίδιο των ξένων

τραπεζών στην αγορά.

Παράλληλα φάνηκε από την παραπάνω μελέτη ότι η ευρωπαϊκή

ενοποίηση είναι πιθανόν να επηρεάσει και την σταθερότητα του

χρηματοοικονομικού συστήματος, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό

οικονομικό κύκλο. Από την μία ο συγχρονισμός αυτών σε ένα ενιαίο

ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μειώσει ον κίνδυνο και τις ακραίες οικονομικές κρίσεις

σε μεμονωμένες χώρες, από την άλλη όμως είναι πιθανό να χαθούν τα οφέλη

της γεωγραφικής διαφοροποίησης και να δημιουργηθούν νέα προβλήματα.

Τέλος για να προβούμε σε αυτό το εγχείρημα απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο

και δημιουργία νέων ελεγκτικών μηχανισμών.

Σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την λειτουργία των

τραπεζών και συνδέεται άμεσα και με τον ανταγωνισμό αυτών είναι η

διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στην τράπεζα και τον πελάτη (relationship

banking). Ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας άριστης

σχέση μεταξύ του πελάτη και της τράπεζας έτσι ώστε να επεκτείνεται συνεχώς

η συνεργασία τους. Το σύνηθες δίλημμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

έγκειται στην ισορροπία σχετικά με την ποιότητα των δανειζόμενων. Από την

μία όταν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, άρα και μικρότερη ποσότητα

δανείων ανά τράπεζα, εντείνεται το πρόβλημα της δυσμενής επιλογής

(adverse selection) και απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος (screening). Από την

άλλη όμως οι τράπεζες επιδιώκουν και την αύξηση του μεριδίου τους στην

αγορά πράγμα που δημιουργεί τα ίδια προβλήματα(transactional lending).

Όσον αφορά την λειτουργία των τραπεζών, σκοπός τους είναι η

λειτουργική αποτελεσματικότητα, είτε προβαίνοντας σε δανεισμό και μετέπειτα

κερδοφορία, είτε μέσω μείωσης του κόστους παραγωγής. Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί μειώνοντας τα κόστη, αναπτύσσοντας οικονομίες κλίμακας και

δημιουργώντας συμφέροντα για αυτές και το επενδυτικό κοινό προϊόντα. Οι

μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν
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υψηλότερο operational efficiency σε σχέση με τις μικρότερες και λιγότερο

διαφοροποιημένες.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Μία άλλη έρευνα η οποία αφορά την διαφοροποίηση των τραπεζών

σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό (James Crotty, 2007) και στηρίχθηκε σε

ένα πραγματικά άξιο λόγου ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν, στην περίοδο που

επικρατεί άκρατος ανταγωνισμός τα κέρδη των τραπεζών να αυξάνονται

συνεχώς και να βρίσκονται σε τόσο ψηλά επίπεδα. Μία πιθανή εξήγηση είναι

η μεγάλη ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί στις τράπεζες από το 1990 και

μετά. Πράγματι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν πενταπλασιαστεί από το 1980

και μετά. Παράλληλα έχει ανθίσει η αγορά των παραγώγων. Αυτά έχουν σαν

αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση της ζήτησης. Έτσι ο ανταγωνισμός που

εντάθηκε μέσω της αλλαγής των κανόνων (deregulation) αλλά και της

παγκοσμιοποίησης (globalization), ουσιαστικά αντισταθμίστηκε από την

έντονη αύξηση της ζήτησης για χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Μία επιπλέον εξήγηση σχετίζεται με την φύση του ανταγωνισμού που

επικρατεί στην αγορά. Μέσα από την μελέτη φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο

της αγοράς έχει συγκεντρωθεί σε ένα μικρό αριθμό τραπεζών, τις λεγόμενες

μεγάλες τράπεζες. Αυτό ευνοεί την ανάπτυξη ολιγοπωλίων. Συγκεκριμένα οι

μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι το

ύψος των τιμών μη επιτρέποντας τον πλήρη ανταγωνισμό και επομένως την

μείωση των τιμών και φυσικά και των κερδών.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο φαίνεται τα κέρδη να αυξάνονται

συνεχώς σε περίοδο όπου επικρατεί έντονος ανταγωνισμός, είναι ο υψηλός

κίνδυνος που αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα

έχουν αναπτυχθεί νέες επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες εμπεριέχουν πολύ

μεγάλο κίνδυνο και καταλήγουν σε έσοδα τα οποία όπως έχει αναλυθεί

παραπάνω ονομάζονται έσοδα εκτός τόκων. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά τέτοιων εσόδων προέρχονται από τις μεγάλες τράπεζες.

Ο  αυξανόμενος αναλαμβανόμενος κίνδυνος από πλευράς τραπεζών

οφείλεται και σε μία άλλη σύγχρονη στρατηγική, την τιτλοποίηση στοιχείων
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του ενεργητικού (securitization). Ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε η

παραπάνω διαδικασία είναι ο ελλιπής έλεγχος της ποιότητας των

παρεχόμενων δανείων πράγμα το οποίο αύξησε κατά πολύ τον κίνδυνο.

Άλλος παράγοντας ο οποίος ώθησε την αύξηση του

αναλαμβανόμενου κινδύνου από πλευράς τραπεζών είναι τα κίνητρα των

υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα σε περιόδους ανάπτυξης αναπτύσσονται

κίνητρα για μεγάλες αποδόσεις οι οποίες με τη σειρά τους αποφέρουν

υπέρογκα μπόνους στα στελέχη τα οποία ρισκάρουν δίχως δεύτερη σκέψη

αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Συνεχίζοντας, σημαντικότατο ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας σε

περιόδους έντονου ανταγωνισμού παίζουν τα παράγωγα(derivatives). Σε

συνδυασμό με τις τεχνολογικές καινοτομίες, έχει δημιουργηθεί μία σειρά από

πολυσύνθετα επενδυτικά προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται εκτός

οργανωμένων αγορών (over the counter), δίνοντας την δυνατότητα στα

τραπεζικά ιδρύματα να καθορίζουν τιμές πάνω από την πραγματική αξία

αυτών με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας τους. Παράλληλα

υπάρχουν και τα πιο απλά παράγωγα προϊόντα τα οποία δίνουν την

δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο.

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν σε

περιόδους ανταγωνισμού την κερδοφορία τους, αναλαμβάνοντας πολύ

μεγάλο κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα αυτού έχει αυξηθεί σημαντικά ο

συστηματικός κίνδυνος γεγονός το οποίο βάζει σε σκέψη τους οικονομικούς

παράγοντες σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον. Οι επιθετικές

στρατηγικές που ακολουθούνται από τους agent μπορεί σε καλούς

οικονομικούς καιρούς να αποφέρουν κέρδη, όμως βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο

το χρηματοοικονομικό σύστημα σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα

και οικονομική κρίση στις παγκόσμιες αγορές.

Ακόμα μία σημαντική μελέτη σχετικά με την λειτουργική

διαφοροποίηση των τραπεζών και την υπό εξέταση κερδοφορία τους

πραγματοποιήθηκε από τους John Wilson, John Goddard και τον Donal

McKillop το 2008. Συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με την επίδραση της

διαφοροποίησης στην κερδοφορία των αμερικάνικων πιστωτικών ενώσεων

(credit unions). Πρόκειται για οργανισμούς οι οποίοι δρουν σαν

χρηματοοικονομικοί συνεργάτες (financial cooperatives) οι οποίοι διοικούνται
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από τα μέλη τους και δεν έχουν τις ίδιες ελευθερίες με άλλους

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μόλις το 1998 τους δόθηκε η άδεια

προσφοράς επιχειρηματικών δανείων προς τα μέλη τους και αυτό με όριο το

12,25% του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων. Παράλληλα αυξήθηκε

ο ρόλος τους στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσα από την προσφορά των

πιστωτικών καρτών, καθώς και την παροχή μακροχρόνιων στεγαστικών

δανείων. Έτσι λοιπόν και σε αυτούς τους οργανισμούς αυξήθηκαν τα έσοδα

εκτός τόκων τις τελευταίες δεκαετίες.

Αναλύοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την μελέτη των John Goddard,

Donal McKillop και John O.S Wilson μπορούμε να δούμε περισσότερα τεχνικά

θέματα. Συγκεκριμένα σαν δείκτες οι οποίοι υποδηλώνουν την

χρηματοοικονομική ανάπτυξη ή μη αυτών των οργανισμών

χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι της αποδοτικότητας των περιουσιακών

στοιχείων καθώς και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROA, ROE), οι

τυπικές αποκλίσεις αυτών (standard deviation) καθώς και οι κερδοφορίες

συμπεριλαμβανομένου όμως και του κινδύνου (risk adjusted rate of return)

(ROA/STANDARD DEVIATION OF ROA και ROE/STANDARD DEVIATION

OF ROE). Επιπλέον χρησιμοποίησαν και κάποιους άλλους δείκτες όπως τον

λόγο ανάμεσα στα έσοδα εκτός τόκων προς τα συνολικά έσοδα, αλλά και τον

λόγο των παρεχόμενων δανείων προς τα περιουσιακά στοιχεία (non interest

income to operating income και loan to assets). Μέσα λοιπόν από την

παραπάνω έρευνα έγινε ένας σημαντικός διαχωρισμός. Αναλύθηκαν τα έσοδα

από την λειτουργική διαφοροποίηση (revenue diversification) ως ευθύς και

άμεση έκθεση (direct exposure effect) το οποίο αναφέρεται στα έσοδα που

αποφέρουν τα έσοδα εκτός τόκων, και σε ενδιάμεση έκθεση (indirect

exposure) το οποίο αφορά την συνολική διαφοροποίηση των πιστωτικών

ενώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από την μία η αύξηση των εσόδων

εκτός τόκων non συμβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων και συνεπώς και

της κερδοφορίας, όμως από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση του

χαρτοφυλακίου συνδέεται με χαμηλότερες αποδόσεις και μείωση των κερδών.

Το τελικό συμπέρασμα στην έρευνά τους ήταν ότι το δεύτερο υπερισχύει του

πρώτου (στις περισσότερες περιπτώσεις) και ότι από ένα σημείο και μετά η

αύξηση των εσόδων από άλλες δραστηριότητες, αυξάνει την διαφοροποίηση

και μειώνει τα κέρδη. Παράλληλα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το
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αντιμετωπίζουν οι μικρότερες πιστωτικές ενώσεις διότι στερούνται

τεχνογνωσίας καθώς και κατοχής μεγάλου μεριδίου της αγοράς. Αντιθέτως οι

μεγάλοι οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να εξισορροπήσουν τις δύο ροπές

αναλαμβάνοντας όμως μεγαλύτερο κίνδυνο. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν

να εφαρμόζονται παρόμοιες στρατηγικές διαφοροποίησης στις μικρές και

μεγάλες πιστωτικές ενώσεις

Σχετικά με την μεταβλητότητα των κερδών αποδείχθηκε ότι η αύξηση

των εσόδων εκτός των τόκων από τη μία οδηγεί σε αύξηση της

μεταβλητότητας, αλλά ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο από την

άλλη συμβάλει στην μείωση της. Η μελέτη έδειξε ότι στις περισσότερες των

περιπτώσεων το ένα εξουδετερώνει το άλλο αλλά τονίζοντας όμως ότι οι

μικρότερες πιστωτικές ενώσεις βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση.

Σαν τελικό συμπέρασμα οι John Goddard, Donal McKillop και John

O.S Wilson έδειξαν ότι τα μικρού μεγέθους credit unions είναι απαραίτητο να

περιορίσουν την διαφοροποίηση και να στραφούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς

το την παραδοσιακή τραπεζική (retail banking). Από την άλλη οι μεγαλύτερες

πιστωτικές ενώσεις οφείλουν να είναι περισσότερο προσεκτικές σχετικά με τη

διαχείριση των εσόδων από άλλες δραστηριότητες και να στραφούν

περισσότερο σε έσοδα εκτός τόκων τα οποία όμως βασίζονται και

προέρχονται από την παραδοσιακή τραπεζική.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ένας άλλος σημαντικός προβληματισμός που γεννήθηκε μέσα από

το νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών ήταν το κατά πόσο αυτή η έξαρση

της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

σχετίζεται ή επηρεάζει την τιμολόγηση – αξιολόγηση παραδοσιακών

δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα τα δάνεια. Πράγματι έχουν

πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν την σχέση ανάμεσα

στην έντονη διαφοροποίηση και τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, όμως λίγες

είναι αυτές οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στο τρίπτυχο δάνεια – έσοδα εκτός

τόκων – διαφοροποίηση.
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Σε μία λοιπόν από αυτές (Laetitia Lepetit, Emmanuelle Nys, Philippe

Rous και Amine Tarazi, 2007) έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η σχέση

ανάμεσα στον δανεισμό, τα επιτοκιακά περιθώρια κέρδους και τις μη

παραδοσιακές στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί. Η παραπάνω μελέτη

αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες και στόχος της ήταν να συνδέσει τα επιτόκια

των παρεχόμενων δανείων με τις μη παραδοσιακές δραστηριότητες που

αφορούν στις προμήθειες και στο trading income.

Ο προβληματισμός που στηρίχτηκε η παραπάνω μελέτη σχετίζεται με

την τάση των τραπεζών να μειώνουν τα επιτόκια προσελκύοντας νέους

πελάτες και προσπαθώντας στη συνέχεια να τους πουλήσουν νέα προϊόντα

(non traditional) τα οποία αποφέρουν προμήθειες και λοιπά έσοδα

(commissions and fees). Η παραπάνω διαδικασία αν και δεν υπάρχει ακριβής

ελληνικός όρος που να την περιγράφει ονομάζεται διασταύρωση πωλήσεων

(cross selling). Παράλληλα είναι εξίσου σημαντικό να φανεί εάν υπάρχει

σχέση ανάμεσα στην τιμολόγηση των δανείων και στο trading income.

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν σαν υποκατάστατα για το

ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) ήταν το W_SPREAD (το οποίο είναι η

διαφορά του δείκτη καθαρών εσόδων από τόκους / συνολικά κέρδη με ένα

επιτόκιο κρατικού ομολόγου - net interest income/total earnings assets -

government bond rate) και το N_SPREAD (το οποίο είναι ο λόγος των

εσόδων από δάνεια προς το καθαρό ποσό δανείων μείον ένα επιτόκιο

κρατικού ομολόγου (interest from loans/net loans - government bond rate).

Όσον αφορά στα περιθώρια κέρδους οι δύο μεταβλητές που

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το W_MARGIN (το οποίο είναι ο δείκτης καθαρών

εσόδων από τόκους προς τα συνολικά κέρδη (net interest income/total

earning assets) και το N_MARGIN (το οποίο είναι ο δείκτης των εσόδων από

δάνεια προς το καθαρό ποσό δανείων (interest from loans/net loans) μείον

τον δείκτη έξοδα που αφορούν τόκους προς συνολικές υποχρεώσεις (interest

expense/total liabilities). Φυσικά σε αυτές τις μεταβλητές προστέθηκαν και

άλλες οι οποίες σχετίζονται με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των

τραπεζών έτσι ώστε να εξαχθούν τα ζητούμενα συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι λειτουργεί η διαδικασία της

διασταύρωσης των πωλήσεων (cross-selling). Οι τράπεζες μειώνουν τα

επιτόκια δανεισμού όταν εμπλέκονται περισσότερο σε θέματα που αφορούν
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τα λοιπά έσοδα (fee income) ενώ αντιθέτως δεν προκύπτει να υπάρχει κάποια

σχέση ανάμεσα στην τιμολόγηση των δανείων με το trading income. Δεν

υπάρχει δηλαδή άμεση σχέση μεταξύ των τιμών των δανείων (loan prices) και

των εσόδων που προέρχονται από διαπραγματεύσεις (trading).

Επιπλέον φάνηκε από τα αποτελέσματα, ότι οι τράπεζες όταν

πρόκειται να προσφέρουν δάνεια υποτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο (credit

risk) μειώνοντας τα επιτόκια με σκοπό να αποκτήσουν έσοδα από προμήθειες

πελατών, ενώ αντιθέτως φάνηκε ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο trading

income με τον πιστωτικό κίνδυνο και την τιμολόγηση των παρεχόμενων

δανείων.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δραστηριότητες

που αφορούν τα λοιπά έσοδα συνήθως συνοδεύονται από μειούμενα επιτόκια

δανεισμού καθώς και υποτίμηση του κινδύνου πτώχευσης (default risk) του

δανειζόμενου. Από την άλλη το trading income δεν σχετίζεται άμεσα με την

τιμολόγηση των δανείων. Έτσι φαίνεται ότι οι τράπεζες ίσως χρησιμοποιούν

τα δάνεια με τέτοιο τρόπο μέσω της διαδικασίας της διασταύρωσης των

πωλήσεων (cross-selling), μειώνοντας τα επιτόκια, προσελκύοντας πελάτες,

χάνοντας προσωρινά κέρδη και αποσκοπώντας στην μετέπειτα αύξηση των

κερδών από προμήθειες και λοιπά έσοδα, αναλαμβάνοντας πάντως

μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά

τους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο του

τραπεζικού κινδύνου.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συνεχίζουμε με άλλη μία μελέτη (Laetitia Lepetit, Emmanuelle Nys,

Philippe Rous και Amine Tarazi, 2008a).  Στην συγκεκριμένη έρευνα έγινε μία

προσπάθεια να συσχετιστεί η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των

τραπεζών με τον αυξανόμενο αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Σαν μέτρα διαφοροποίησης χρησιμοποίησαν τις εξής μεταβλητές:

Α) Τον λόγο των καθαρών εσόδων εκτός τόκων προς τα καθαρά

λειτουργικά έσοδα. Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα εκτός τόκων

προκύπτουν εάν αφαιρέσουμε από αυτά τα έξοδα τόκων. Τα δε καθαρά
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λειτουργικά έσοδα προκύπτουν σαν άθροισμα των εσόδων εκτός τόκων και

των υπόλοιπων εσόδων από τόκους.

Στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την μέτρηση της

διαφοροποίησης κατασκευάστηκαν άλλες δύο μεταβλητές. Έτσι λοιπόν

έχουμε:

Β) Τον λόγο των εσόδων εκτός τόκων που προέρχονται από

προμήθειες προς τα καθαρά λειτουργικά κέρδη και

Γ)  Τον λόγο των εσόδων εκτός τόκων από trading income προς τα

καθαρά λειτουργικά κέρδη.

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες μεταβλητές για να

μετρήσουν τον κίνδυνο. Κάποιες προέρχονται από λογιστικά δεδομένα και

κάποιες άλλες από την αγορά. Όσον αφορά στις πρώτες χρησιμοποιήθηκαν

οι τυπικές αποκλίσεις της αποδοτικότητας στοιχείων του ενεργητικού καθώς

και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROA, ROE) καθώς και ο λόγος των

προβλέψεων ζημιών από δάνεια προς τα συνολικά δάνεια. Όσον αφορά τις

μεταβλητές της αγοράς χρησιμοποίησαν την τυπική απόκλιση των

εβδομαδιαίων αποδόσεων μετοχών καθώς και το βήτα.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη

είναι η σχέση της τράπεζας με τα έσοδα εκτός τόκων, τόσο μεγαλύτερος είναι

και ο συστηματικός κίνδυνος που αναλαμβάνει. Εξίσου σημαντικό

συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος κινδύνου

προέρχεται από τα έσοδα εκτός τόκων που αφορούν τις προμήθειες των

τραπεζών και όχι από το trading income που ίσως κάποιοι νόμιζαν.

Αυτό φυσικά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος για τις

μικρότερες τράπεζες οι οποίες όσον αφορά τα έσοδα εκτός τόκων βασίζονται

κυρίως στις προμήθειες και όχι στο trading income. Όπως είναι λοιπόν λογικό

αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

Επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη

αυτή σχετικά με την κερδοφορία των τραπεζών είναι ότι η αύξηση της

διαφοροποίησης από την μία αυξάνει τον κίνδυνο, αυξάνει τα έσοδα εκτός

τόκων, απομακρύνει τα τραπεζικά ιδρύματα μακριά από τις παραδοσιακές

τους δραστηριότητες, αλλά από την άλλη φαίνεται να συμβάλει στην αύξηση

των δεικτών κερδοφορίας.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ένας άλλος προβληματισμός ο οποίος πραγματικά χρήζει ιδιαίτερης

ανάλυσης, είναι το κατά πόσο αυτή η έντονη λειτουργική διαφοροποίηση των

τραπεζών επιδρά στις μικρότερες τράπεζες.

Είναι γνωστό ότι τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα των μικρών

τραπεζών ήταν πάντα η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες λόγω της

εντονότερης διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και του

εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος καθώς και η παροχή δανείων σε νοικοκυριά

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου

και ο άκρατος ανταγωνισμός, ανάγκασε ακόμα και τις μικρότερες τράπεζες να

αναπτύξουν νέες δραστηριότητες και να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Steve Mercieca, Klaus

Schaeck, και Simon Wolfe, 2007) προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Ελέγχοντας την κερδοφορία των μικρών τραπεζικών ιδρυμάτων σε σχέση με

την διαφοροποίηση ή μη του χαρτοφυλακίου τους, έδειξαν ότι δεν υπάρχουν

σημαντικά πλεονεκτήματα για αυτά. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την

εμπειρική ανάλυση φάνηκε να υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των

εσόδων εκτός τόκων και της κερδοφορίας, ενώ παράλληλα θετική συσχέτιση

μεταξύ του μεγέθους των τραπεζών και της κερδοφορίας.

Τα παραπάνω φάνηκαν και από το γεγονός ότι τα τις τελευταίες

δεκαετίες οι μικρές τράπεζες έχουν συρρικνωθεί κατά ένα σημαντικό

ποσοστό. Επίσης μέσα από την μελέτη φάνηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση

των εσόδων εκτός τόκων με την μεταβλητότητα (volatility) των κερδών καθώς

και με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των δανείων έδειξαν ότι η μετάβαση

από τα στεγαστικά δάνεια σε νέα εναλλακτικά, μείωσαν τη μέση κερδοφορία

των μικρών τραπεζών. Επίσης φάνηκε ότι ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο

περισσότερο συγκεντρωμένο στις παραδοσιακές δραστηριότητες των

τραπεζών μειώνει την μεταβλητότητα των κερδών.

Έτσι λοιπόν οι μικρές τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν την

στροφή τους προς μη παραδοσιακές δραστηριότητες, να οργανώσουν σε

μεγαλύτερο βαθμό την διαχείρισή τους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ

παράλληλα να προσπαθήσουν να αυξήσουν το μέγεθός τους αναπτύσσοντας
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οικονομίες κλίμακας εφόσον θέλουν να συνεχίσουν την επέκτασή τους στις

νέες εναλλακτικές δραστηριότητες.

ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μία άλλη πολύ αξιόλογη έρευνα (Kevin Stiroh, 2006) με σκοπό να

εξετάσει την επίδραση των εσόδων εκτός τόκων από μη παραδοσιακές

δραστηριότητες στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών καθώς και στον

μη συστηματικό κίνδυνο. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε τράπεζες της

Αμερικής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τράπεζες με τα μεγαλύτερα ποσοστά

εσόδων εκτός τόκων δεν κερδίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις ενώ ταυτόχρονα

αυξάνουν την μεταβλητότητα των κερδών τους και αυξάνουν τον συστηματικό

κίνδυνο διότι ως λογικό επακόλουθο αυξάνονται τα βήτα των μετοχών.

Παράλληλα μέσα από την παραπάνω μελέτη φάνηκε ότι οι

δευτερεύουσες δραστηριότητες των τραπεζών σχετίζονται στενά με τις

κινήσεις της αγοράς γεγονός το οποίο αυξάνει τον συστηματικό κίνδυνο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η μεταβλητότητα των κερδών δεν

αυξάνεται σε όλες τις τράπεζες, ενώ παράλληλα το μόνο θετικό που

αναδείχθηκε είναι ότι όσο περισσότερο διαφοροποιημένο είναι το

χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, τόσο μικραίνει ο μη συστηματικός κίνδυνος

(idiosyncratic risk).

ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Μία ακόμα όμως έρευνα η οποία προσπάθησε να εξετάσει τα πιθανά

κέρδη των τραπεζών από την μετάβασή τους στα έσοδα εκτός τόκων και την

έντονη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους πραγματοποιήθηκε από τον

Kevin Stiroh.

Πλέον τα τραπεζικά ιδρύματα βασίζονται κατά ένα μεγάλο βαθμό σε

έσοδα από προμήθειες και λοιπά έσοδα (commissions, fees), από trading

income, καθώς και σε άλλου είδους εσόδων εκτός τόκων. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι σε συνολικό επίπεδο υπάρχει μείωση της μεταβλητότητας των
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καθαρών λειτουργικών κερδών η οποία όμως οφείλεται κυρίως από την

μείωση της μεταβλητότητας των κερδών από τόκους και όχι από τα έσοδα

εκτός τόκων, τα οποία μάλιστα φαίνεται να είναι περισσότερο μεταβλητά και

μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια να σχετίζονται περισσότερο με τα καθαρά

έσοδα από τόκους (net interest income).

Σε επίπεδο τράπεζας φαίνεται να υπάρχει άμεση θετική συσχέτιση

μεταξύ των επιτοκίων που αφορούν την παραδοσιακή δραστηριότητα

(περιθώριο κέρδους – διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού με αυτό της

κατάθεσης) και των εσόδων που προκύπτουν από μη παραδοσιακές

δραστηριότητες. Επίσης μέσα από την μελέτη φάνηκε η θετική συσχέτιση

μεταξύ των εσόδων εκτός τόκων και του κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα φάνηκε να

χειροτερεύει και η κερδοφορία των τραπεζών συμπεριλαμβανομένου και του

κινδύνου (risk adjusted profits). Παράλληλα η μελέτη έδειξε ότι τελικώς η

θετική επίδραση των εσόδων εκτός τόκων στα τραπεζικά ιδρύματα είναι μικρή

και θα πρέπει κάτι να αλλάξει έτσι ώστε να υπάρχουν άμεσα, περισσότερα και

απτά θετικά αποτελέσματα στην κερδοφορία των τραπεζών.

Στην παραπάνω μελέτη εξετάστηκε ενδελεχώς η επίδραση που έχει η

νέα κατάσταση που επικρατεί στις τράπεζες στα κέρδη των τραπεζών.

Χρησιμοποιώντας κάποια μέτρα ανάπτυξης και κινδύνου όπως το SHARPE

RATIO και το Z-SCORE, έφτασαν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι το trading income είναι ένα από τα στοιχεία των

εσόδων εκτός τόκων το οποίο επηρεάζεται και συνδέεται άμεσα με την

αύξηση της μεταβλητότητας (volatility) των κερδών.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τελειώνουμε με την αναδρομή μας σε παλαιότερες μελέτες με μία

μελέτη, (Luc Laeven και Ross Levine, 2007) μέσω της οποίας έγινε μία

προσπάθεια να μετρηθεί το κόστος της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου

των τραπεζών σχετικά με την αποτιμώμενη τιμή της μετοχής των τραπεζικών

ιδρυμάτων.

Ο προβληματισμός τους στηρίχτηκε στο γεγονός ότι από τη μία

πλευρά η διαφοροποίηση (diversification), συμβάλει στην μείωση του κόστους
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για τους πελάτες, από την άλλη όμως με την πολυπλοκότητα των

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κάνει γόνιμο το έδαφος για

κερδοσκοπικές κινήσεις από κάποιους που έχουν εσωτερική πληροφόρηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τελικώς υπάρχει κάποιο κόστος διαφοροποίησης

(diversification discount) στην αποτίμηση της αξίας των τραπεζών.

Συγκεκριμένα φάνηκε να υπάρχουν υψηλότερες τιμές μετοχών σε τράπεζες οι

οποίες λειτουργούσαν κυρίως με γνώμονα τις παραδοσιακές δραστηριότητες

των τραπεζών και αποφεύγοντας την έντονη διαφοροποίηση.

Η εξήγηση που αποτυπώθηκε βάση της έρευνας για το παραπάνω

φαινόμενο ήταν τα ανεπτυγμένα κόστη αντιπροσώπευσης που

αναπτύσσονται σε μεγάλους οργανισμούς και τέλος η μη κατάλληλη και μη

επαρκής ποσότητα οικονομιών κλίμακας. Οι οικονομίες σκοπού και κλίμακας

δεν είναι τόσο σημαντικές έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κέρδος και να

υπερκεράσουν τα αρνητικά της διαφοροποίησης. Έτσι καταλήγουμε με

αρνητικό πρόσημο στα τελικά αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την διενέργεια της μελέτης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από

διάφορες βάσεις δεδομένων. Η έρευνα αφορά εμπορικές τράπεζες των

χωρών της ευρωζώνης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία,

Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία,

Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία) και συνεπώς αντλήθηκαν όσο το

δυνατόν περισσότερα στοιχεία με βάση την έδρα των υπό εξέταση τραπεζών.

Το δείγμα αφορά την περίοδο 1994 έως και 2006. Η μελέτη αρχίζει από το

συγκεκριμένο έτος λόγω έλλειψης προγενέστερων δεδομένων, ενώ

ολοκληρώνεται το 2006 λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε στη

συνέχεια, η οποία πιθανόν να μας οδηγούσε σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Η άντληση των λογιστικών στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων,

πραγματοποιήθηκε από την Bank scope ενώ η συλλογή δεδομένων που

αφορούσε μακροοικονομικά στοιχεία πραγματοποιήθηκε μέσω της If Stream

καθώς και της Data Stream. Όλα τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και

εκφράζονται σε χιλιάδες ευρώ (€).

Ο αρχικός αριθμός των τραπεζών ήταν 100. Παρόλα αυτά λόγω

έλλειψης στοιχείων πραγματοποιήθηκε μία διαδικασία μέσω του Excel με τη

βοήθεια του οποίου προσδιορίστηκαν οι τράπεζες με πλήρη στοιχεία των

μεταβλητών που μας ενδιέφεραν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν

μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Έτσι καταλήξαμε σε σαράντα πέντε (45) τράπεζες οι οποίες

προέρχονται από επτά (7) χώρες της ευρωζώνης. Αναλυτικά το τελικό δείγμα

των τραπεζών καθώς και οι χώρες από τις οποίες προέρχονται φαίνονται

στον Πίνακα 1 του προσαρτήματος.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο πράγμα που αναζητήσαμε (μέσω της Banc

Scope) για την μελέτη μας, ήταν η μέση αποδοτικότητα των περιουσιακών

στοιχείων των τραπεζών (Return On Average Assets) καθώς και η μέση

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return On Average Equity). Παράλληλα, με

σκοπό να συμπεριλάβουμε και τον κίνδυνο υπολογίσαμε και τα Risk adjusted

Return On Average Assets και Return On Average Equity χρησιμοποιώντας
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την κυλιόμενη τυπική απόκλιση πέντε (5) ετών (trailing five year standard

deviation). Για την περεταίρω συλλογή των δεδομένων, σημαντικότατο ρόλο

έπαιξε η μελέτη της βιβλιογραφίας. Μέσω αυτής εντοπίσαμε μία πληθώρα

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών. Αναλυτική

παρουσίαση αυτών γίνεται στον Πίνακα 2 του προσαρτήματος.

Στη συνέχεια καταλήξαμε βάση της διαθεσιμότητας των στοιχείων σε

μία σειρά από μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την κερδοφορία των

τραπεζικών ιδρυμάτων και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σαν υποκατάστατα

της δομής του χρηματοοικονομικού συστήματος και τις οποίες θα

χρησιμοποιήσουμε παρακάτω για την έρευνά μας. Όλες οι παρακάτω

μεταβλητές – δεδομένα συλλέχτηκαν από την Bank Scope και πρόκειται για

τις εξής:

 Έσοδα εκτός τόκων / συνολικά έσοδα (non interest income/gross

revenue), μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των εσόδων

των τραπεζών προέρχεται από έσοδα εκτός τόκων (non interest income).

 Δείκτης μέτρησης της διαφοροποίησης της λειτουργίας των τραπεζών.

 Δάνεια / καταθέσεις πελατών (loans/customer deposits).

 Έξοδα που αφορούν δραστηριότητες εκτός των τόκων / μέσο όρο

περιουσιακών στοιχείων (non interest expense/average assets), με σκοπό

να προσδιοριστεί η επίδραση των μη παραδοσιακών δραστηριοτήτων των

τραπεζών στα περιουσιακά τους στοιχεία.

 Καθαρά έσοδα / μέσο όρο περιουσιακών στοιχείων (net interest revenue /

average assets).

 Καθαρό ποσό δανείων / συνολικά περιουσιακά στοιχεία (net loans/total

assets).

 Έξοδα που αφορούν δραστηριότητες εκτός των τόκων / συνολικά έσοδα

(non interest expense/gross revenues).

 Μετοχικό κεφάλαιο / συνολικά περιουσιακά στοιχεία (equity/total assets).

 Προβλέψεις ζημιών από επισφαλή δάνεια / καθαρό ποσό δανείων (loans

loss provisions/net loans).

 Άλλου είδους καθαρά έσοδα / συνολικά περιουσιακά στοιχεία (other

interest income/total assets).
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 Καθαρά έσοδα από προμήθειες / καθαρά έσοδα από τόκους (net

commission and fees/net interest income).

 Συνολικά έσοδα εκτός τόκων / συνολικά περιουσιακά στοιχεία (total non

interest income/total assets).

 Ρυθμός αύξησης των περιουσιακών στοιχείων (growth in assets), με

σκοπό να συνδέσουμε τα αποτελέσματά μας με το εκάστοτε μέγεθος των

τραπεζικών ιδρυμάτων.

Έχοντας ως ερέθισμα από την μελέτη της βιβλιογραφίας ότι η

κερδοφορία των τραπεζών εξαρτάται και από μακροοικονομικά στοιχεία, (για

παράδειγμα η κερδοφορία μίας τράπεζας στην Γαλλία εξαρτάται από τα

οικονομικά στοιχεία της χώρας όπου δραστηριοποιείται), και έχοντας

ταυτόχρονα κατά νου ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίσουμε την δομή του

χρηματοοικονομικού συστήματος με όσο το δυνατόν περισσότερα

υποκατάστατα (μεταβλητές) προχωρήσαμε στην συλλογή μερικών περαιτέρω

στοιχείων έτσι ώστε να τα συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας. Η άντληση των

δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις Data Stream και If Stream. Πρόκειται

για τον ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) των

επτά χωρών που τελικά καταλήξαμε, την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών

Καταναλωτή (CPI%), καθώς και την διαφορά ανάμεσα σε ένα

βραχυπρόθεσμο με ένα μακροπρόθεσμο επιτόκιο (long-short term spread).

Σαν βραχυπρόθεσμο επιτόκιο θεωρείται το τριμηνιαίο κρατικό ομόλογο, ενώ

σας μακροπρόθεσμο θεωρείται το δεκαετές κρατικό ομόλογο. Συνοπτικά, όλες

οι μεταβλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 του προσαρτήματος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κατά την διαδικασία συλλογής των δεδομένων, παρουσιάστηκαν

κάποια προβλήματα τα οποία και πρέπει να αναφερθούν.

Το κύριο πρόβλημα ήταν η έλλειψη στοιχείων για αρκετές τράπεζες

με αποτέλεσμα να περιοριστεί το δείγμα μας. Συγκεκριμένα από τις περίπου

εκατό (100) τράπεζες για τις οποίες είχαμε στοιχεία καταλήξαμε στις σαράντα

πέντε (45) οι οποίες είχαν όλες πλήρη στοιχεία για τις μεταβλητές που μας
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ενδιέφεραν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί και ο αριθμός των

χωρών που αντιστοιχούν στα τραπεζικά ιδρύματα που αναλύουμε. Έτσι

λοιπόν καταλήξαμε από τις δεκαέξι (16) χώρες της Ευρωζώνης στις επτά (7).

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η παντελής έλλειψη στοιχείων

για τα λογιστικά δεδομένα πριν το 1994. Ο αρχικός σκοπός της έρευνάς μας

ήταν να πραγματοποιήσουμε ανάλυση από το 1990 μέχρι το 2006 αλλά

δυστυχώς δεν επετεύχθη για τον προαναφερόμενο λόγο.

Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε όμως και με την συλλογή των

μακροοικονομικών μεγεθών. Μέσα από έρευνα σε τρείς βάσεις δεδομένων

καταλήξαμε στα τελικά στοιχεία. Συγκεκριμένα ανατρέξαμε στις Bloomberg, If

Stream και στην Data Stream με σκοπό να συλλέξουμε τα στοιχεία που μας

ενδιέφεραν. Το πρόβλημα εντοπίστηκε συγκεκριμένα στην εύρεση

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Πιο αναλυτικά θέλοντας να κατασκευάσουμε τον

δείκτη spread ( η διαφορά ανάμεσα σε ένα βραχυπρόθεσμο με ένα

μακροπρόθεσμο επιτόκιο) δεν βρίσκαμε πλήρη στοιχεία για το τριμηνιαίο

κρατικό ομόλογο (3-month Treasury Bill). Γι αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να

βρούμε στοιχεία για ένα άλλο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο (money market rate)

αλλά τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Έτσι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις

δεδομένων στην συγκεκριμένη μεταβλητή.

ΠΡΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Μέσα από αρκετές δοκιμές μέσω του Eviews και έχοντας πάντα

υπόψη μας ως οδηγό τα όσο το δυνατόν αξιόπιστα αποτελέσματα καταλήξαμε

σε ένα γενικό μοντέλο το οποίο μπορεί να επεξηγήσει με ακρίβεια τη

συσχέτιση ανάμεσα στην κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και

τα έσοδα εκτός τόκων αυτών (non interest income). Αξίζει να αναφερθεί ότι

κατά την διαδικασία επιλογής του μοντέλου λήφθηκε υπόψη και η τυχόν

μεγάλη συσχέτιση που μπορεί να υπήρξε μεταξύ κάποιων μεταβλητών και το

οποίο με τη σειρά του θα οδηγούσε προβλήματα πολλυσυγγραμικότητας

επηρεάζοντας την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα

πραγματοποιήθηκε έλεγχος στασιμότητας για όλες τις μεταβλητές και όπου
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χρειάστηκε υπολογίστηκαν οι πρώτες διαφορές. Έτσι λοιπόν η τελική εξίσωση

είναι η ακόλουθη:

Y i,t = c + b1(Z) i,t + b2(X4) i,t + b3(X5) i,t + b4(X8) i,t + b5(X9) i,t + b6(X11) i,t

+ b7(X14) i,t + b8(X18) i,t + ε i,t

x4 NON INTEREST INCOME/GROSS
REVENUE%

z Λειτουργική διαφοροποίηση
x5 CPI%CHANGE
x8 LOANS/CUSTOMER DEPOSITS
x9 NON INTEREST

EXPENSE/AVERAGE ASSETS
x11 NET LOANS/TOTAL ASSETS
x14 LOANS LOSS PROVISIONS/NET

LOANS
x18 GROWTH IN ASSETS

Ερμηνεύοντας την παραπάνω εξίσωση είναι απαραίτητο να γίνουν

κάποιες διευκρινήσεις. Από την μία πλευρά έχουμε την εκάστοτε εξαρτημένη

μεταβλητή τις οποίας τις κινήσεις θέλουμε να αναλύσουμε και στο δεξί μέλος

έχουμε τις ανεξάρτητες οι οποίες επεξηγούν την εξαρτημένη και ουσιαστικά

αποτελούν υποψήφιους παράγοντες κερδοφορίας των τραπεζών. Οι δείκτες

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 είναι οι συντελεστές συσχέτισης με την βοήθεια

των οποίων θα δούμε τον ακριβή τρόπο και βαθμό που επηρεάζουν οι

παράγοντες κερδοφορίας τις εξαρτημένες μεταβλητές ενώ c είναι μία σταθερά

που χρησιμοποιείται για οικονομετρικούς σκοπούς. Οι δείκτες I,t είναι για την

κάθε τράπεζα και για τον κάθε χρόνο αντίστοιχα. Τέλος το ε είναι το

προβλεπόμενο σφάλμα του μοντέλου.

Αναλύοντας περισσότερο τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου,

όπως αυτές φαίνονται και από τον παραπάνω πίνακα έχουμε:

Χ4: η οποία είναι η κύρια επεξηγηματική μας μεταβλητή και είναι ο

λόγος των εσόδων εκτός τόκων προς τα συνολικά έσοδα των τραπεζών.

Μέσα από αυτή τη μεταβλητή βλέπουμε τι ποσοστό των εσόδων είναι τα

λεγόμενα έσοδα εκτός τόκων και πώς αυτό επηρεάζει την κερδοφορία των

τραπεζών.
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Ζ: η οποία έχει προκύψει με την βοήθεια της μεταβλητής Χ4 και

προκύπτει μέσα από την έρευνα βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα Ζ = { (Χ4)2

+ (1-Χ4)2 } και μετράει την λειτουργική διαφοροποίηση των τραπεζικών

ιδρυμάτων, δηλαδή το πόσο και σε πιο βαθμό έχουν αλλάξει πλέον οι

τράπεζες τον τρόπο λειτουργίας τους στρεφόμενες σε εναλλακτικές

επενδύσεις οι οποίες θεωρούνται μη παραδοσιακές για αυτές.

Χ5: η οποία είναι η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

στις υπό εξέταση χώρες και χρησιμοποιείται με σκοπό να αναδείξει την

επίδραση του πληθωρισμού στα κέρδη των τραπεζών.

Χ8: η οποία είναι ο λόγος των παρεχόμενων δανείων προς τις

καταθέσεις των πελατών και δείχνει το κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα ασχολούνται με την παραδοσιακή δραστηριότητά τους και πώς αυτή

με τη σειρά της επηρεάζει την κερδοφορία τους.

Χ9: πρόκειται για τον λόγο των εξόδων που προκύπτουν από μη

παραδοσιακές δραστηριότητες προς τον μέσο όρο των περιουσιακών

στοιχείων και χρησιμοποιείται για να δείξει την επίδραση αυτών στα έσοδα

των τραπεζών.

Χ11: η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι ο λόγος των παρεχόμενων

δανείων των τραπεζών προς τα συνολικά περιουσιακά τους στοιχεία και

μετράει την παραδοσιακή δράση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Χ14: πρόκειται για τον λόγο των προβλέψεων ζημιών από επισφαλή

δάνεια προς τα συνολικά παρεχόμενα δάνεια.

Χ18: απεικονίζει τον ρυθμό αύξησης των περιουσιακών στοιχείων

των τραπεζών και χρησιμοποιείται για να δούμε την επίδραση του μεγέθους

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην κερδοφορία τους.

Αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ θα αλλάζει από

παλινδρόμηση σε παλινδρόμηση. Στην συγκεκριμένη μελέτη

πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παλινδρομήσεις οι οποίες εξετάζουν την

κερδοφορία των τραπεζών. Έτσι για αυτό το λόγο σαν εξαρτημένες

μεταβλητές έχουμε δείκτες οι οποίοι ουσιαστικά δείχνουν τα κέρδη των

τραπεζών. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε σαν εξαρτημένη μεταβλητή Υ την

μέση αποδοτικότητα στοιχείων του ενεργητικού (Return On Average Assets,

ROAA) ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχουμε σαν Υ την μέση αποδοτικότητα

των ιδίων κεφαλαίων (Return On Average Equity, ROAE). Στην Τρίτη
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παλινδρόμηση σαν Υ έχουμε την μέση αποδοτικότητα στοιχείων του

ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου όμως και του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

(Risk adjusted ROAA) και στην τελευταία παλινδρόμηση αντίστοιχα την μέση

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου

(Risk adjusted RΟΑΕ), έτσι ώστε να δείξουμε την επίδραση των εσόδων εκτός

τόκων καθώς και της λειτουργικής διαφοροποίησης στα κέρδη των τραπεζών

συμπεριλαμβανομένου όμως και του κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι τέσσερις παλινδρομήσεις οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν.

1) Παλινδρόμηση της εξίσωσης της μέσης αποδοτικότητας στοιχείων

του ενεργητικού (ROAA) :

ROAA i,t = c + b1(Z) i,t + b2(X4) i,t + b3(X5) i,t + b4(X8) i,t + b5(X9) i,t +

b6(X11) i,t + b7(X14) i,t + b8(X18) i,t + ε i,t

2) Παλινδρόμηση της εξίσωσης της μέσης αποδοτικότητας ιδίων

κεφαλαίων (ROAE):

ROAE i,t = c + b1(Z) i,t + b2(X4) i,t + b3(X5) i,t + b4(X8)i,t + b5(X9) i,t +

b6(X11) i,t + b7(X14) i,t + b8(X18) i,t + ε i,t

3) Παλινδρόμηση της εξίσωσης της μέσης αποδοτικότητας στοιχείων

του ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου (RISK ADJUSTED

ROAA):

RISK ADJUSTED ROAE i,t = c + b1(Z) i,t + b2(X4) i,t + b3(X5) i,t + b4(X8) i,t

+ b5(X9) i,t + b6(X11) i,t + b7(X14) i,t + b8(X18) i,t + ε i,t

4) Παλινδρόμηση της εξίσωσης της μέσης αποδοτικότητας ιδίων

κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου (RISK ADJUSTED

ROAE):

RISK ADJUSTED ROAE i,t = c + b1(Z) i,t + b2(X4) i,t + b3(X5) i,t + b4(X8) i,t

+ b5(X9) i,t + b6(X11) i,t + b7(X14) i,t + b8(X18) i,t + ε i,t



47

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΗΜΑ

Βασισμένοι στην μελέτη μας και στην έρευνα βιβλιογραφίας

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για αναμενόμενα πρόσημα των υπό εξέταση

ανεξάρτητων μεταβλητών. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή τι περιμένουμε

από αυτές πριν προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των παλινδρομήσεων

και στη συνέχεια να κάνουμε την σύγκριση των αναμενόμενων

αποτελεσμάτων με τα πραγματοποιήσιμα.

Για όλες λοιπόν τις παλινδρομήσεις αναμένουμε θετικό πρόσημο για

την μεταβλητή Χ4 (δηλ. θετική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή) διότι

αυτή η πηγή νέων εσόδων αυξάνει την κερδοφορία ενώ ταυτόχρονα σχεδόν

σε όλες τις προγενέστερες μελέτες επιβεβαιώνεται το παραπάνω. Ταυτόχρονα

αναμένουμε αρνητικό πρόσημο για την μεταβλητή Ζ (δηλ. αρνητική συσχέτιση

με την εξαρτημένη μεταβλητή) διότι η έντονη λειτουργική διαφοροποίηση

αυξάνει κατά πολύ τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο (και συγκεκριμένα τον μη

συστηματικό) όπου από ένα σημείο και μετά οι ζημιές ξεπερνάνε τα κέρδη.

Σχετικά με την μεταβλητή Χ5 αναμένουμε μάλλον αρνητικό πρόσημο

καθώς οι μεγάλες αυξομειώσεις πληθωρισμού λογικά δρουν αρνητικά στην

κερδοφορία. Συνεχίζοντας με την μεταβλητή Χ8 περιμένουμε θετικό πρόσημο

καθώς ταυτίζεται με παραδοσιακές δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων οι οποίες έχουν μικρό κίνδυνο και σχετικά μικρά αλλά σίγουρα

κέρδη. Αρνητικό πρόσημο αναμένουμε για την μεταβλητή Χ9, διότι βάση

λογικής η αύξηση των εξόδων για δευτερεύουσες δραστηριότητες αυξάνει

σημαντικά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο γεγονός το οποίο πιθανόν να

οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας. Αναφορικά με την μεταβλητή Χ11

περιμένουμε θετικό πρόσημο για τους ίδιους λόγους όπως και στην

περίπτωση της μεταβλητής Χ8. Αναφορικά με την Χ14 αναμένουμε αρνητική

συσχέτιση με την κερδοφορία διότι βάση λογικής αυξάνονται οι προβλέψεις

ζημιών. Τέλος σχετικά με την μεταβλητή Χ18 αναμένουμε θετικό πρόσημο

καθώς όσο αυξάνεται ο ρυθμός μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων το

τραπεζικό ίδρυμα αυξάνει το μέγεθός του και έχει περισσότερες δυνατότητες
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για κερδοφόρες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλουν στην

αύξηση της κερδοφορίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Σχετικά με την οικονομετρική μελέτη υπάρχουν κάποια σημαντικά

στάδια τα οποία και πρέπει να αναλυθούν.

Σαν οικονομετρικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Eviews.

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω πραγματοποιήθηκε έλεγχος στασιμότητας

των μεταβλητών (Unit Root Test). Ο συγκεκριμένος έλεγχος

πραγματοποιήθηκε μέσω δύο ειδών τεστ-εργαλείων του Eviews. Μέσω του

Common Root Levin, Lin, Chu και μέσω του Individual Root Im, Pesaram,

Shin. Για να είναι η μεταβλητή μας στάσιμη πρέπει οι πιθανότητες (probability)

να είναι πολύ κοντά στο μηδέν και στα δύο τεστ. Η μοναδική μεταβλητή η

οποία παρουσίασε πρόβλημα στασιμότητας (δεν ήταν στάσιμη και

επιβεβαιώθηκε από το δεύτερο τεστ) ήταν η Χ13 η οποία είναι ο λόγος των

ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Για να λυθεί το

παραπάνω πρόβλημα  σε όλες τις δοκιμές μέσω του Eviews για την εξεύρεση

του κατάλληλου μοντέλου η μεταβλητή Χ13 λογίζονταν ως πρώτες διαφορές.

Συνεχίζοντας με την οικονομετρική τεχνική είναι απαραίτητο να

αναφερθεί ότι η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε είναι panel analysis ενώ η

μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η Pooled Least Squares. Οι συνολικές

παρατηρήσεις του δείγματος (balanced) ανέρχονται σε 540.

Αναφορικά με την εξίσωση είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι

μαζί με τις ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε και το αυτοπαλίνδρομο

μοντέλο πρώτης τάξης (AR1), έτσι ώστε η εξαρτημένη μας μεταβλητή να

συσχετίζεται και με την προηγούμενή της τιμή. Αυτό όπως είναι λογικό θα

συμβάλει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Σχετικά τώρα με την κατάληξη των στατιστικά σημαντικών

μεταβλητών ακολουθήθηκε η διαδικασία από το γενικό στο ειδικό (general to

specific). Αρχικά ξεκινήσαμε με το γενικό μας μοντέλο και στη συνέχεια

έφευγαν όσες μεταβλητές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, έτσι ώστε να
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καταλήξουμε στα τελικά μας αποτελέσματα. Σαν κριτήριο σημαντικότητας

θεωρήσαμε την πολύ μικρή πιθανότητα (probability) των coefficient.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Προτού προβούμε στην παρουσίαση και ανάλυση των

αποτελεσμάτων οφείλουμε να αναφέρουμε ότι για τις παλινδρομήσεις 3 και 4

(δηλαδή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σαν εξαρτημένες μεταβλητές είχαμε

την αποδοτικότητα στοιχείων του ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου όμως

και του αναλαμβανόμενου κινδύνου (Risk adjusted Return On Average

Assets) και αντίστοιχα την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου (Risk adjusted Return Οn Average

Equity), δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και γι αυτό και

δεν θα παρουσιαστούν. Για την κατασκευή των παραπάνω μεταβλητών σαν

δείκτης μέτρησης του κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η κυλιόμενη τυπική

απόκλιση πέντε (5) ετών (trailing 5 year standard deviation).

Αποτελέσματα παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την

αποδοτικότητα στοιχείων του ενεργητικού (ROAA):

Μεταβλητές Επεξήγηση Coefficient t-statistic

z Λειτουργική

διαφοροποίηση

-0.0004 -1.84

X4 non interest

income/gross

revenue

+0.003 2.17

X9 non interest

expense/average

assets

-0.133 -2.78

X14 loans loss

provisions/net

loans

-0.310 -12.38

X18 growth in assets +0.001 1.77



50

 Adj. R-squared = 0.51

 Ar(1) = 0.57

 D.-W. stat = 2.36

Βάση λοιπόν των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στην εξής εξίσωση:

ROAAi,t = 0.009370 – 0.000484 (Ζ)i,t + 0.003710 (X4)i,t –

0.133530(Χ9)i,t – 0.310014 (X14)i,t + 0.001834 (Χ18)i,t

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αναμενόμενα πρόσημα τα οποία και είχαμε

προβλέψει συμφωνούν απόλυτα. Πράγματι η μεταβλητή Ζ (λειτουργική

διαφοροποίηση) συσχετίζεται αρνητικά με την αποδοτικότητα στοιχείων του

ενεργητικού. Συγκεκριμένα μία αύξηση κατά μίας μονάδας της λειτουργικής

διαφοροποίησης μειώνει τον δείκτη ROAA κατά 0.000484! Το παραπάνω

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η λειτουργική διαφοροποίηση των τραπεζών αυτό

συμβάλει στην μείωση του συγκεκριμένου δείκτη κερδοφορίας (Return On

Average Assets). Το αποτέλεσμα φαντάζει λογικό καθώς η μεγάλη

διαφοροποίηση μπορεί από την μία να μειώνει αισθητά τον μη συστηματικό

κίνδυνο αλλά αυξάνει κατά πολύ τον συστηματικό κίνδυνο (systemic risk) των

τραπεζικών ιδρυμάτων.

Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην

μεταβλητή Χ4 (non interest income/gross revenue) και στην εξαρτημένη μας

μεταβλητή. Συγκεκριμένα η αύξηση κατά μια μονάδα τον εσόδων εκτός τόκων

οδηγούν σε αύξηση τον δείκτη ROAA κατά 0.003710! Αυτό μας αναδεικνύει

την σημαντικότητα των εσόδων από μη επιτοκιακές δραστηριότητες για τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς όσο αυξάνονται αυτού του είδους τα

έσοδα, δείχνουν να συμβάλουν και στην αύξηση του παραπάνω δείκτη

κερδοφορίας των τραπεζών.

Σχετικά με την μεταβλητή Χ9 (non interest expense/average assets)

βλέπουμε όπως αναμέναμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση αυτής με την
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εξαρτημένη μας μεταβλητή. Συγκεκριμένα η αύξηση μίας μονάδας του λόγου

των εξόδων που προκύπτουν από μη παραδοσιακές δραστηριότητες προς

τον μέσο όρο των περιουσιακών στοιχείων, οδηγεί σε μείωση του ROAA κατά

0.133530, γεγονός το οποίο δείχνει ότι όσο αυξάνονται οι δευτερεύουσες και

μη παραδοσιακές δραστηριότητες των τραπεζών σε μεγάλο βαθμό αυξάνουν

και το κόστος σε σημείο που επιδρά αρνητικά στον δείκτη της αποδοτικότητας

στοιχείων του ενεργητικού (ROAA).

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι η μεταβλητή Χ14 (loans

loss provisions/net loans) έχει και αυτή αρνητική συσχέτιση αφού όπως

βλέπουμε από την εξίσωση η μεταβολή μίας ποσοστιαίας μονάδας του λόγου

των προβλέψεων ζημιών από επισφαλή δάνεια προς τα συνολικά

παρεχόμενα δάνεια επηρεάζει αρνητικά το ROAA κατά 0.310014, δείχνοντας

ότι όσο αυξάνονται οι προβλέψεις για ζημιές από επισφαλή δάνεια αυτό

επιδρά αρνητικά στον δείκτη της αποδοτικότητας στοιχείων του ενεργητικού.

Τέλος η μεταβλητή Χ18 (growth in assets) συσχετίζεται θετικά με τον

δείκτη κερδοφορίας (ROAA) γεγονός το οποίο μας δείχνει ότι όσο πιο μεγάλο

είναι ένα τραπεζικό ίδρυμα έχοντας ως κριτήριο το σύνολο των περιουσιακών

του στοιχείων τόσο αυτό συμβάλει στην αύξηση του Return On Average

Assets. Συγκεκριμένα η αύξηση κατά μίας ποσοστιαίας μονάδας του ρυθμού

μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων αυξάνει τον δείκτη ROAA κατά

0.001834!

Σχετικά τώρα με τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων

βλέπουμε και από τον πίνακα ότι τα coefficient όλων των μεταβλητών του

πίνακα είναι στατιστικά σημαντικά γεγονός το οποίο φαίνεται από τις

πιθανότητες οι οποίες είναι πολύ μικρές και κάτω του 7%.

Παράλληλα βλέπουμε ότι το Adjusted R-squared το οποίο μας

αναδεικνύει την επεξηγηματική δύναμη των μεταβλητών είναι πάνω από 50%

και συγκεκριμένα 51.2729% Τέλος το Durbin-Watson stat το οποίο πρέπει να

είναι πάνω από 2 βλέπουμε ότι είναι 2.36!
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Αποτελέσματα παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROAE):

Μεταβλητές Επεξήγηση Coefficient t-statistic

z Λειτουργική

διαφοροποίηση

-0.0129 -1.77

X4 non interest

income/gross

revenue

+0.123 3.10

X9 non interest

expense/average

assets

+2.790 3.35

X14 loans loss

provisions/net

loans

+1.543 2.60

X18 growth in assets +0.052 1.77

 Adjusted R-squared = 0.17

 Ar(1) = 0.30

 Dw stat = 2.23

Βάση λοιπόν των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στην εξής εξίσωση:

ROAEi,t = -0.012725 – 0.012909 (Ζ)i,t + 0.123579 (X4)i,t + 2.790842

(Χ9)i,t + 1.543252 (X14)i,t + 0.052892 (Χ18)i,t

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν λοιπόν όπως φαίνεται και από την

παραπάνω εξίσωση στην περίπτωση που η εξαρτημένη μας μεταβλητή είναι

η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return On Average Equity). Σε αυτή την

παλινδρόμηση πάντως έχουμε και κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αρχικά βλέπουμε ότι η μεταβλητή Ζ (Λειτουργική διαφοροποίηση)

συσχετίζεται αρνητικά με την εξαρτημένη μας μεταβλητή, όπως και
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αναμέναμε, γεγονός το οποίο δείχνει την αρνητική επίδραση της λειτουργικής

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών στον δείκτη κερδοφορίας

ROAE. Συγκεκριμένα η αύξηση κατά μιας ποσοστιαίας μονάδας της

λειτουργικής διαφοροποίησης συμβάλει στην μείωση του δείκτη ROAE κατά

0.012909!

Επιπλέον βλέπουμε να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της

μεταβλητής Χ4 (non interest income/gross revenue) και του ROAE. Αυτό μας

δείχνει ότι όσο αυξάνονται τα έσοδα εκτός τόκων , συμβάλουν θετικά στην

αύξηση του παραπάνω δείκτη κερδοφορίας. Συγκεκριμένα το μοντέλο μας

δείχνει ότι η αύξηση κατά μιας ποσοστιαίας μονάδας των εσόδων εκτός τόκων

συμβάλει στην αύξηση του ROAE κατά 0.123579!

Σχετικά με την μεταβλητή Χ9 (non interest expense/average assets)

βλέπουμε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση τώρα εμφανίζει

θετική συσχέτιση με την εξαρτημένη μας μεταβλητή. Συγκεκριμένα βλέπουμε

ότι η αύξηση κατά μίας ποσοστιαίας μονάδας του λόγου των εξόδων που

προκύπτουν από μη παραδοσιακές δραστηριότητες προς τον μέσο όρο των

περιουσιακών στοιχείων, οδηγεί σε αύξηση του ROAE κατά 2.790842! Το

συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν το περιμέναμε και δεν είναι απολύτως

φυσιολογικό. Μία πάντως εξήγηση η οποία πάντως συγκεντρώνει ελάχιστες

πιθανότητες είναι ότι η αύξηση των εξόδων για μη παραδοσιακές

δραστηριότητες απέφερε κάποια κέρδη που αφορούσαν τον δείκτη

κερδοφορίας Return On Average Equity. Άλλη εξήγηση είναι ότι τα ίδια

κεφάλαια των τραπεζών που απεικονίζονται στους ισολογισμούς δεν

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να φαίνεται αυξημένος

ο συγκεκριμένος δείκτης κερδοφορίας.

Ομοίως και για την μεταβλητή Χ14 (loans loss provisions/net loans)

σε αυτή την περίπτωση έχουμε αντίθετα αποτελέσματα συγκριτικά με την

προηγούμενη παλινδρόμηση. Εμφανίζεται να έχει και αυτή θετική συσχέτιση

με την εξαρτημένη μας μεταβλητή. Συγκεκριμένα μέσα από το μοντέλο βγαίνει

το συμπέρασμα ότι η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του λόγου των

προβλέψεων ζημιών από επισφαλή δάνεια προς τα συνολικά παρεχόμενα

δάνεια επηρεάζει θετικά τον δείκτη κερδοφορίας ROAE και συγκεκριμένα τον

αυξάνει κατά 1.543252! Το παραπάνω αποτέλεσμα θεωρούμε ότι δεν είναι

φυσιολογικό σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να εξηγηθεί. Η μόνη πάντως
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αιτία είναι η περίπτωση κατά την οποία τα τραπεζικά ιδρύματα ωραιοποιούν

τις λογιστικές τους καταστάσεις απεικονίζοντας αναληθή και ανακριβή

λογιστικά στοιχεία.

Τέλος η μεταβλητή Χ18 (growth in assets) εμφανίζει θετική συσχέτιση

με την εξαρτημένη μεταβλητή μας γεγονός το οποίο το αναμέναμε και

αναδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη Return

On Average Equity. Συγκεκριμένα η αύξηση κατά μίας ποσοστιαίας μονάδας

του ρυθμού μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να οδηγεί σε

αύξηση του ROAE κατά 0.052892!

Αναφορικά με τον έλεγχο αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων βλέπουμε

ότι οι πιθανότητες των coefficient είναι πολύ μικρές και κάτω από 7%, το

Adjusted R-squared είναι 16.8324% και τέλος το Durbin-Watson stat είναι

πάνω από 2 και συγκεκριμένα 2.23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρωταρχικός σκοπός της παραπάνω μελέτης ήταν να γίνει σαφής ο

τρόπος με τον οποίο τα έσοδα εκτός τόκων (non interest income) και η

λειτουργική διαφοροποίηση επιδρούν στην κερδοφορία των τραπεζών της

Ευρωζώνης. Συλλέχθηκαν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ενώ

παράλληλα επεκτείναμε τον χρονικό ορίζοντα της μελέτης περισσότερο (μέχρι

και το 2006) συγκριτικά με προγενέστερες μελέτες.

Χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο το οποίο είχε ως σκοπό να

συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες κερδοφορίας.

Παράλληλα έγινε μία προσπάθεια να εκτιμηθεί η κερδοφορία των τραπεζών

συμπεριλαμβανομένου και του επιπλέον κινδύνου που αναλαμβάνουν (Risk

adjusted ROAA και Risk adjusted ROAE), αλλά δεν κατέστη δυνατό.

Επί της ουσίας τα αποτελέσματά μας ήταν αναμενόμενα, και σε

μεγάλο βαθμό ταυτιζόμενα με παλαιότερες μελέτες. Πάντως υπήρξαν

παράλληλα και κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Αναλύοντας

περισσότερο τα οικονομετρικά μας αποτελέσματα και ταυτόχρονα συνδέοντας

τα με την οικονομική λογική θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια επιπλέον

σημαντικά σχόλια.

Αρχικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα έσοδα από μη επιτοκιακή

δραστηριότητα (non interest income) συσχετίζονται θετικά με την κερδοφορία

των τραπεζών της ευρωζώνης. Όσο δηλαδή περισσότερα τέτοια έσοδα έχουν

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τόσο πιο πολύ αυξάνουν τους δείκτες

κερδοφορίας τους (Return On Average Assets και Return On Average Equity).

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας οι

μεγαλύτερες τράπεζες (θέτοντας σαν κριτήριο μεγέθους τον ρυθμό αύξησης

των περιουσιακών στοιχείων {growth of assets}) είναι αυτές που έχουν και

μεγαλύτερη κερδοφορία (καθώς συμβάλλουν θετικά και στους δύο δείκτες

κερδοφορίας του μοντέλου μας {Return On Average Assets και Return On

Average Equity}) και συνεπώς φαίνεται να έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά

εσόδων εκτός τόκων. Πράγμα απόλυτα λογικό μιας και οι μεγαλύτερες

τράπεζες έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και δύναμη ώστε να προχωρούν

σε επικερδέστερες επενδυτικές δραστηριότητες.



56

Παράλληλα, όμως, από την μελέτη μας φαίνεται ότι η έντονη

λειτουργική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών συμβάλει στην

μείωση της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτό πιθανότατα να

οφείλεται στον πολύ μεγάλο κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες

προχωρώντας σε δευτερεύουσες επενδυτικές δραστηριότητες. Μπορεί να

μειώνουν τον συστηματικό κίνδυνο μέσω της διαφοροποίησης

(diversification), όμως αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τον μη συστηματικό

κίνδυνο.

Ένας προβληματισμός ο οποίος γεννάται και χρίζει ιδιαίτερης

ανάλυσης είναι η σχέση ανάμεσα στα έσοδα εκτός τόκων και την

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Από την μία τα πρώτα τα

οποία είναι ένα κομμάτι της διαφοροποίησης συμβάλλουν θετικά στην

κερδοφορία, από την άλλη όμως η διαφοροποίηση επιδρά αρνητικά σε αυτή.

Προφανώς υπάρχει ένα βέλτιστο σημείο για τα έσοδα εκτός τόκων και για τα

οποία η κερδοφορία θα συνεχίσει να αυξάνεται, διότι από ένα σημείο και

έπειτα ο επιπλέον αναλαμβανόμενος κίνδυνος θα υπερτερεί των κερδών.

Σχετικά με τον δείκτη κερδοφορίας της αποδοτικότητας στοιχείων του

ενεργητικού (Return On Average Assets), βλέπουμε ότι οι παραδοσιακές

δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση

της κερδοφορίας, σε αντίθεση με τις μη παραδοσιακές δραστηριότητες, οι

οποίες φαίνεται να επιδρούν αρνητικά σε αυτόν. Στην μεν πρώτη αυξάνονται

τα κόστη από μη επιτοκιακές δραστηριότητες, ενώ στην δεύτερη αυξάνονται οι

ζημιές από επισφαλή δάνεια τα οποία πιθανών να μην αποπληρωθούν διότι

πιθανόν δεν έγινε σωστός έλεγχος πριν την χορήγησή τους και το οποίο

δηλώνει προχειρότητα από πλευράς τραπεζών σχετικά με τον έλεγχο

παροχής δανείων, μίας από τις παραδοσιακότερες δραστηριότητες των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναφορικά με τον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return

On Average Equity) είδαμε και κάποια μη αναμενόμενα πρόσημα στις

μεταβλητές μας τα οποία ίσως να οφείλονται και στους συγκεκριμένους

παράγοντες κερδοφορίας που τελικώς επιλέχτηκαν και οι οποίοι δεν ήταν

τέλεια υποκατάστατα για να εξηγήσουν με απόλυτη ακρίβεια και σε όλο του το

φάσμα τον δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
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Κλείνοντας είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι τράπεζες θα

πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς και να

κάνουν αργά και προσεκτικά βήματα όσον αφορά την διαφοροποίηση του

χαρτοφυλακίου τους. Μπορεί τα μη επιτοκιακά εισοδήματα να βελτιώνουν την

κερδοφορία τους αλλά δεν γνωρίζουμε έως πιο βαθμό θα συνεχίσει αυτό. Σε

αυτό το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους οι πειρασμοί για μεγάλες αποδόσεις και

υπερκέρδη είναι έντονοι, αλλά κρύβουν μεγάλους αναλαμβανόμενους

κινδύνους οι οποίοι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι εμφανής,

αλλά σε κάποια δύσκολη οικονομική συγκυρία (όπως αυτή η οποία είναι εν

εξελίξει) μπορεί να σκάσουν σαν φούσκα δημιουργώντας τεράστια

προβλήματα και πιθανές τραπεζικές κρίσεις των οποίων τα αποτελέσματα δεν

μπορεί να προβλέψει με ευκολία κανένας οικονομικός παράγοντας.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1(ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΧΩΡΕΣ)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΩΡΕΣ
Aareal Bank AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Axa Banque ΓΑΛΛΙΑ
Bank Degroof NV-Banque Degroof
SA

ΒΕΛΓΙΟ

Bank für Arbeit und Wirtschaft und
Österreichische Postsparkasse
Aktiengesellschaft

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bank of Valletta Plc ΜΑΛΤΑ
Bankhaus Carl Spaengler & Co. ΑΥΣΤΡΙΑ
Banque CIC Est ΓΑΛΛΙΑ
Crédit Industriel de l'Ouest-Banque
CIO

ΓΑΛΛΙΑ

Banque de Financement et de
Trésorerie - BFT

ΓΑΛΛΙΑ

Banque de Gestion Privée
Indosuez

ΓΑΛΛΙΑ

Banque de la Réunion ΓΑΛΛΙΑ
Banque de Savoie ΓΑΛΛΙΑ
Banque Delen NV
Banque FINAMA ΓΑΛΛΙΑ
Banque Martin Maurel ΓΑΛΛΙΑ
Banque Palatine ΓΑΛΛΙΑ
Banque Privée Anjou ΓΑΛΛΙΑ
Banque SBA ΓΑΛΛΙΑ
Banque Transatlantique SA ΓΑΛΛΙΑ
Beroepskrediet NV-Crédit
professionnel s.a.

ΒΕΛΓΙΟ

BGL BNP Paribas ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
BNP Paribas ΓΑΛΛΙΑ
Calyon ΓΑΛΛΙΑ
Commerzbank AG
Crédit du Nord ΓΑΛΛΙΑ
Crédit Industriel d'Alsace et de
Lorraine - Banque CIAL

ΓΑΛΛΙΑ

Crédit Industriel et Commercial -
CIC

ΓΑΛΛΙΑ

Crédit Lyonnais ΓΑΛΛΙΑ
Deutsche Bank AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg SA - Dexia BIL

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Dresdner Bank AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DVB Bank SE ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Fortis Banque France SA ΓΑΛΛΙΑ
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HSBC Bank Malta Plc ΜΑΛΤΑ
ING-ING Belgium SA/NV ΒΕΛΓΙΟ
ING Luxembourg ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
La Compagnie Financière Edmond
de Rothschild Banque

ΓΑΛΛΙΑ

Lyonnaise de Banque ΓΑΛΛΙΑ
Meinl Bank AG
Monte Paschi Banque S.A. ΓΑΛΛΙΑ
Pohjola Pankki Oyj-Pohjola Bank
plc

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Sal Oppenheim Jr. & Cie KGAA ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Société Générale ΓΑΛΛΙΑ
Société Générale Bank & Trust ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Société Marseillaise de Crédit ΓΑΛΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ (NET INTEREST INCOME)

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ (NON
INTEREST EXPENSE)

ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (NON
INTEREST INCOME/ASSETS)

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CORE
DEPOSITS/ASSETS)

ΔΑΝΕΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (LOANS/ASSETS)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (LOAN

LOSS ALLOWANCE/ASSETS)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (FULL TIME

EMPLOYEES/DEPOSITS)
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (GROWTH IN

ASSETS)
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (REAL ESTATE
LOANS/TOTAL LOANS)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (COMMERCIAL
LOANS/TOTAL LOANS)

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (CREDIT
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CARDS LOANS/TOTAL LOANS)
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ /ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ADVERTISEMENT

EXPENSE/TOTAL EXPENSE)
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (NON INTEREST

INCOME/OPERATING INCOME)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EQUITY / TOTAL

ASSETS)
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΔΑΝΕΙΑ / ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΔΑΝΕΙΩΝ (LOANS LOSS PROVISIONS/NET LOANS)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

(NET COMMISSION AND FEES/NET INTEREST INCOME)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΘΑΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (NET TRADING INCOME/NET OPERATING
INCOME)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)

y1 ROAA
x1 ROAE
x2 RISK ADJUSTED ROAA
x3 RISK ADJUSTED ROAE
x4 NON INTEREST INCOME/GROSS

REVENUE%
x5 CPI%CHANGE
x6 SPREAD
x7 GDP%
x8 LOANS/CUSTOMER DEPOSITS
x9 NON INTEREST

EXPENSE/AVERAGE ASSETS
x10 NET INTEREST

REVENUE/AVERAGE ASSETS
x11 NET LOANS/TOTAL ASSETS
x12 NON INTEREST EXPENSE/GROSS

REVENUES
x13 EQUITY/TOTAL ASSETS
x14 LOANS LOSS PROVISIONS/NET

LOANS
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x15 OTHER INTEREST INCOME/TOTAL
ASSETS

x16 NET COMMISSION AND FEES/NET
INTEREST INCOME

x17 TOTAL NON INTEREST
OPER.INCOME/TOTAL ASSETS

x18 GROWTH IN ASSETS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ROAA)

Dependent Variable: ROAA
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/04/10   Time: 18:46
Sample (adjusted): 1995 2006
Included observations: 12 after adjustments
Cross-sections included: 45
Total pool (balanced) observations: 540
Convergence achieved after 17 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.009370 0.001522 6.155811 0.0000
Z? -0.000484 0.000263 -

1.843428
0.0658

X4? 0.003710 0.001706 2.174473 0.0301
X9? -0.133530 0.047896 -

2.787925
0.0055

X14? -0.310014 0.025028 -
12.38691

0.0000

X18? 0.001834 0.001032 1.777988 0.0760
AR(1) 0.572995 0.038756 14.78481 0.0000

R-squared 0.518153 Mean dependent var 0.005441
Adjusted R-
squared

0.512729 S.D. dependent var 0.011030

S.E. of regression 0.007700 Akaike info criterion -6.882418
Sum squared
resid

0.031598 Schwarz criterion -6.826787

Log likelihood 1865.253 F-statistic 95.52665
Durbin-Watson
stat

2.369679 Prob(F-statistic) 0.000000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ROAE)

Dependent Variable: ROAE
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/04/10   Time: 19:03
Sample (adjusted): 1995 2006
Included observations: 12 after adjustments
Cross-sections included: 45
Total pool (balanced) observations: 540
Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.012725 0.028627 -
0.444526

0.6568

Z? -0.012909 0.007279 -
1.773412

0.0767

X4? 0.123579 0.039741 3.109637 0.0020
X9? 2.790842 0.831788 3.355234 0.0008
X14? 1.543252 0.591478 2.609145 0.0093
X18? 0.052892 0.029733 1.778900 0.0758
AR(1) 0.295694 0.034391 8.598133 0.0000

R-squared 0.177582 Mean dependent var 0.120812
Adjusted R-
squared

0.168324 S.D. dependent var 0.222131

S.E. of regression 0.202575 Akaike info criterion -0.342535
Sum squared
resid

21.87253 Schwarz criterion -0.286903

Log likelihood 99.48439 F-statistic 19.18144
Durbin-Watson
stat

2.232226 Prob(F-statistic) 0.000000
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