
 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

Συγκέντρωση Δανείων, Τραπεζική Επίδοση και Συστημικός Κίνδυνος 

 

 

 

της 

 

ΜΙΧΑΛΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

 

 

Νοέμβριος    2015 



 

Υπεύθυνη ∆ήλωση : Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της διπλωματικής 

εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της,  είναι 

πλήρως  αναγνωρισμένη.  Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες 

έκανα χρήση δεδομένων,  ιδεών ή λέξεων,  είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 

παραφρασμένες.  Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε 

από εµένα προσωπικά για τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών “ Λογιστική & Χρηματοοικονομική ”  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

 

Νοέμβριος 2015 

       Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ευχαριστίες  

Η παρούσα διατριβή αποτελεί το τελευταίο στάδιο της γνώσης που αποκτήθηκε 

κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήμα Λογιστικής 

Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος  

2014 –2015.  

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου 

στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Νούλα Αθανάσιο για την ευκαιρία που μου 

έδωσε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα “ Συγκέντρωση Δανείων, Τραπεζική 

Επίδοση και Συστημικός Κίνδυνος”, για την καθοδήγηση και τις πολύτιμες 

συμβουλές που μου παρείχε για την ολοκλήρωση της εργασίας μου και κατά τη 

διάρκεια των εξαμήνων,  χωρίς την βοήθεια του οποίου η ολοκλήρωση αυτής της 

µελέτης θα ήταν αδύνατη, για το αµείωτο ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση του 

κατά τη συγγραφή του.  

Ευχαριστώ επίσης όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 

που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του γνωστικού μου επιπέδου τόσο της 

Χρηματοοικονομικής όσο και της Λογιστικής Κατεύθυνσης.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στη γραμματεία του μεταπτυχιακού 

προγράμματός για τη συνεχή ενημέρωση.  

Ακόμα, ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου, τον πατέρα μου και τη 

μητέρα μου, Γιώργο και Ελένη, αλλά και την αδερφή μου Αθηνά, για τη συνεχή 

συμπαράσταση, την αγάπη, την κατανόηση και ανεκτικότητα που έδειξαν όλο αυτόν 

τον καιρό.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω επιπλέον και τον Μπογδαμπεΐδη Σταύρο για 

την ανυπολόγιστη ηθική υποστήριξή του καθώς και όσους βοήθησαν για την 

ολοκλήρωση της µελέτης αυτής. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, Equal 

Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών για την ευκαιρία που μου έδωσε να 

παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 



 

 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία (dissertation) εκπονήθηκε στα πλαίσια της 

ολοκλήρωσης των σπουδών µου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη 

Λογιστική & Χρηματοοικονομική  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της 

εργασίας αποτέλεσε η απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και η συστηματικότερη 

ενασχόληση µου γύρω από το θέμα των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα σχετικά με 

το είδος της συγκέντρωσης στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο δανείων και πως αυτό 

επηρεάζει την απόδοση των τραπεζών. Το ενδιαφέρον µου για το θέμα αυτό είναι 

κυρίως ακαδημαϊκό αλλά και επαγγελματικό καθώς με τον τρόπο αυτό μου δόθηκε 

η ευκαιρία να μελετήσω τον τραπεζικό κλάδο.  Μεγάλη έμφαση δίδεται στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών και αν αυτό είναι συγκεντρωμένο σε κάποιον 

κλάδο και επηρεάζεται αποκλειστικά από γεγονότα που ασκούν πιέσεις στον 

συγκεκριμένο κλάδο ή αν είναι αρκετά διαχωρισμένο ώστε να καλύπτονται οι 

πιέσεις και να επιμερίζεται ο κίνδυνος λόγω της διασποράς του κινδύνου.  

Πραγματοποιήθηκε μελέτη των υπαρχόντων ερευνών σχετικά με την τραπεζική 

δανειακή συγκέντρωση και την τραπεζική απόδοση όπως αυτή συναντάται σε 

διάφορες χώρες.  

Λέξεις κλειδιά : τράπεζες, τραπεζικός κλάδος, συγκέντρωση δανείων, 
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Abstract 

The specific dissertation was elaborated within completing my studies in the 

postgraduate program in Finance and Accounting of the University of Macedonia in 

Thessaloniki. 

The purpose of this dissertation was the gaining of further knowledge and a more 

systematic involvement around the issue of banks and more specifically on the type 

of concentration in the banking loan portfolio and how it affects the performance of 

banks. The interest that arised in me around this subject was principally academic, 

and professional as well as given the opportunity to study the banking industry. 

Great emphasis is given to the loan portfolio of banks and if it is concentrated in one 

industry and influenced solely by events that put pressure on this specific industry or 

whether they are sufficiently separated to meet the pressures and the risk is shared 

because of risk diversification.  

 

Keywords: banks, banking industry, concentration of loans, bank 

performance, systemic risk 
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Εισαγωγή 

Η εξειδίκευση ανά τομέα  ενισχύει την απόδοση και την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας; 

Η «εξειδίκευση ανά τομέα» μπορεί να οριστεί ως το ποσό της συγκέντρωσης του 

χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Μια 

τράπεζα που αρχίζει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους / βιομηχανίες 

αυξάνει την εξειδίκευση ανά τομέα  (sectoral specialization). H ποιότητα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου» είναι μια προσέγγιση που βασίζεται σε πολλές 

αποδόσεις και μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Καλή «ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου» συνεπάγεται υψηλές αποδόσεις των τραπεζών και χαμηλό κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου δανείων.  

Υπάρχει η πεποίθηση ότι μία μεγαλύτερη εξειδίκευση ανά τομέα έχει ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερο κίνδυνο χαρτοφυλακίου. Θα περίμενε κανείς ότι ένα 

λιγότερο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο δανείων θα έδινε υψηλότερες αποδόσεις για τις 

εξειδικευμένες τράπεζες. Αν ναι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τομεακή 

εξειδίκευση θα έχει θετική επιρροή για την ποιότητα του δανείου. Ωστόσο, η 

τομεακή εξειδίκευση στα δάνεια δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική 

απόδοση της τράπεζας. Το μη επιτοκιακό εισόδημα φαίνεται να έχει μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στη συνολική απόδοση της τράπεζας σε σχέση με τα έσοδα από τόκους. 

Το μερίδιο των μη επιτοκιακών εσόδων φαίνεται να μειώνει τη θετική επίδραση της 

τομεακής εξειδίκευσης  

Πιο συγκεκριμένα, η συγκέντρωση δανείων ανά τομέα περιγράφει την 

έκθεση σε συγκεκριμένες βιομηχανίες / κλάδους. Εάν κάποιος οφειλέτης έχει μια 

άνιση έκθεση, είναι πιο ευάλωτος σε περίπτωση που εμφανιστούν «απρόβλεπτα 

γεγονότα» σε αυτές τις βιομηχανίες. Αν ένα «απρόβλεπτο γεγονός»  εμφανιστεί σε 

έναν συγκεκριμένο τομέα ή γεωγραφική περιοχή, ο δανειολήπτης δεν μπορεί να 

εξαπλώσει αυτές τις απώλειες στους υπόλοιπους ανεπηρέαστους τομείς. Ως εκ 

τούτου, ο κίνδυνος να βιώσουν μεγάλες απώλειες είναι μεγαλύτερος εάν ο 

οφειλέτης έχει εκτεθεί σε έναν τομέα.  



 

Η συγκέντρωση των δανείων (lending concentration) από τις τράπεζες 

παρουσιάζει δύο αντίθετα αποτελέσματα στα κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων 

και κατ’επέκταση στη σταθερότητά τους. Αρχικά, η παραδοσιακή θεωρία 

χαρτοφυλακίου προϋποθέτει ότι η διαφοροποίηση μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις 

επιπτώσεις του ιδιοσυγκρασιακού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο δανείων των 

τραπεζών. Ενώ και η εξειδίκευση στο δανεισμό οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο 

(σκανάρισμα/screening) των εν δυνάμει δανειοληπτών και των αιτήσεων για 

χορήγηση δανείων οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε χαμηλότερο κίνδυνο αθέτησης 

και υψηλότερες αποδόσεις. Ακόμα, η καλύτερη παρακολούθηση των δυνατοτήτων 

μπορεί επίσης να αποτρέψει τον κίνδυνο μετατόπιση από τους δανειολήπτες, όπως 

υποστηρίζουν οι Stiglitz και Weiss (1981). 

Η εξειδίκευση ανά τομέα της παραγωγής και της απασχόλησης διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των χωρών και συχνά υπάρχει σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης 

της εκάστοτε χώρας (Imbs and Wacziarg (2003)). Διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης 

και συγκέντρωσης έχουν επίσης αντίκτυπο στο πεδίο και την έκταση της 

συγκέντρωσης του δανεισμού από τις τράπεζες. Επίσης, η συγκέντρωση δανεισμού 

επηρεάζει τους τραπεζικούς κινδύνους καθώς και τη σταθερότητα του τραπεζικού 

συστήματος. 

Αρχικά, εξετάζεται από τον Burton et al (2005) το πώς οι πιστωτικές ζημίες 

για τα χαρτοφυλάκια των μεγάλων τραπεζικών δανείων έχουν σχέση με την 

επίδραση του συστηματικού και ιδιοσυγκρασιακού κινδύνου.  Ο Burton et al έχει 

αναλύσει  τα χαρτοφυλάκια Syndicated National Credit1 για τους 30 μεγαλύτερους 

χρηματοδότες SNC στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μικρότερα 

χαρτοφυλάκια επηρεάζονται περισσότερο από την εξειδικευμένη συγκέντρωση. 

Ωστόσο, η  τομεακή συγκέντρωση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα μικρά 

και μεγάλα χαρτοφυλάκια (πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Απλοί 

                                                           
1Το SyndicatedNationalCredit είναι μια ανασκόπηση των μεγάλων κοινοπρακτικών τραπεζικών 

δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευασμένο από το Συμβούλιο των Διοικητών του Federal 

Reserve, η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων, και το Γραφείο του ελεγκτή του 

νομίσματος. Η επανεξέταση καλύπτει όλα τα δάνεια των $ 20 εκατομμύρια ή μεγαλύτερα που 

μοιράζονται τρία ή περισσότερα όργανα. Η επανεξέταση γίνεται σε ετήσια βάση αρχής γενομένης 

από το 1977, και τυπικά ξεκίνησε το Μάρτιο με αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν γύρω από την 

αρχή του τρίτου τριμήνου 



 

ονομαστικοί δείκτες και δείκτες της συγκέντρωσης στον τομέα συσχετίζονται θετικά 

με την αξία του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο ακόμη και μετά τον έλεγχο για τις 

διαφορές στη μέση πιστωτική ποιότητα και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου. Αυτή η 

επίδραση ποικίλλει σε όλους τους τομείς και είναι ευαίσθητη στην κατανομή των 

ανοιγμάτων σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. 

Οι Düllmann και Masschelein (2006) αναλύουν  τις επιπτώσεις της 

συγκέντρωσης ανά τομέα στο οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο ορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ του 99,9% της απώλειας διανομής και της αναμενόμενης  ζημίας. 

Θεωρούν ότι  το οικονομικό κεφάλαιο αυξάνεται από 7,8% στον πλέον 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αναφοράς στο 11,7% του χαρτοφυλακίου που 

είναι συγκεντρωμένο σε ένα μόνο τομέα. Αυτή είναι μια διαφορά 50%. Η θετική 

σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης ανά τομέα και του  οικονομικού  κεφαλαίου 

βρέθηκε να είναι συνεπής σε έξι χαρτοφυλάκια με διαφορετικά επίπεδα 

συγκέντρωσης. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε διάφορους ελέγχους 

δυναμικότητας.  Οι Düllmann και Masschelein διαπίστωσαν  ότι η αύξηση της 

οικονομικής εισφοράς μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη,  και εξαρτάται από τη 

δομή εξάρτησης.  

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η υψηλότερη συγκέντρωση δανείων 

σε τομείς μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Ένα παράδειγμα έρχεται από τους Bove, 

Düllmann και Pfingsten (2010), οι οποίοι βρήκαν ότι η τομεακή εξειδίκευση γενικά 

συνεπάγεται καλύτερη παρακολούθηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των συνεταιριστικών τραπεζών. Ωστόσο, υπάρχουν ευρήματα ότι ένα αποτέλεσμα 

της συγκέντρωσης κινδύνου είναι να αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Παρ 'όλα αυτά, 

τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι τα οφέλη της εξειδίκευσης 

αντισταθμίζει την επίδραση των υψηλότερων συγκεντρώσεων πίστωσης στην 

περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών. Στην έρευνα έλεγξαν την υπόθεση ότι 

υπάρχει εμπειρική απόδειξη της επιρροής μεταξύ της τομεακής συγκέντρωσης 

δανείων στο χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας και του πιστωτικού κινδύνου της 

τράπεζας. Με βάση τα ευρήματά, δεν μπόρεσαν να αποδείξουν μια τέτοια σχέση. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι συγκεκριμένες τραπεζικές μεταβλητές και οι 

μακροοικονομικές συνθήκες έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον πιστωτικό κίνδυνο 

μιας τράπεζας από τη συγκέντρωση δανείων. 



 

Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για ύπαρξη 

σχέσης μεταξύ της συγκέντρωσης δανείων  και των μέτρων για τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Επιπλέον, μέτρα για την εφαρμογή των νέων τραπεζικών κανονισμών 

έχουν οριστεί με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των τραπεζών. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι τράπεζες είναι πολύ σύνθετες οντότητες. Με 

βάση την δομή της τράπεζας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που 

αντιμετωπίζει, υψηλότερη συγκέντρωση δάνειων μπορεί είτε να αυξήσει είτε να 

μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό εξηγεί γιατί οι διαφορετικές μελέτες 

καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με την έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα (Thorsten Beck, Olivier 

De Jonghe, Sept. 2013) παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο από 

ακαδημαϊκή πλευρά αλλά και από την πολιτική και νομική πλευρά για τη σχέση 

μεταξύ της συγκέντρωσης δανείων και  της τραπεζικής απόδοσης. Η ιστορική 

αναδρομή δείχνει ότι η μεγάλη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου στα 

χαρτοφυλάκια των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μια από τις σημαντικότερες 

αιτίες των τραπεζικών καταστροφών (π.χ. με την υπερέκθεση στην Enron, η 

WorldCom και τους ομοίους). 

Μελετώντας μία μελέτη της επιτροπής της Βασιλείας (2004)2, έγινε φανερό 

ότι η συγκέντρωση της πίστωσης οδήγησε στις εννέα από τις 13 μεγάλες κρίσεις 

στον τραπεζικό κλάδο σε όλο τον κόσμο κατά τον εικοστό αιώνα, με αποτέλεσμα να 

κάνει απαραίτητη την αναθεώρηση της κανονιστικής προσέγγισης για την τομεακή 

συγκέντρωση με στόχο να ξεπεραστεί μία από τις κυριότερες αδυναμίες της πρώτης 

Συμφωνία της Βασιλείας (για παράδειγμα να αγνοεί τις πιθανές συνέπειες από την 

συγκέντρωση μέσα στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια δανείων/πιστώσεων). Για το λόγο 

αυτό, στη δεύτερη συμφωνία της Βασιλείας ενσωματώνονται προσαρμογές όσον 

αφορά τις επιπτώσεις της τραπεζικής εξειδίκευσης στο δανεισμό, αν και 

παρουσιάζονται μόνο στο δεύτερο πυλώνα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και 

όχι στον πρώτο πυλώνα των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στη "Βασιλεία 2,5" (όπου 

ορίζεται η  ενδιάμεση αλλαγή των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που τέθηκε σε ισχύ 

                                                           

2 Thorsten Beck, Olivier De Jonghe, Sept. 2013, The world bank 



 

στις 31 Δεκ, 2011) και της Βασιλείας ΙΙΙ, δεν υπήρξαν σημαντικές προσαρμογές 

σχετικά με τον κίνδυνο συγκέντρωσης. 

Εν συνεχεία, υπάρχουν επίσης στοιχεία τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά 

που δείχνουν ότι η συγκέντρωση δανείων μπορεί να είναι επωφελής και να βοηθάει 

στη μείωση του κινδύνου ή την αύξηση (δεδομένου του κινδύνου) της απόδοσης. 

Πολλές έρευνες έχουν γίνει σε διάφορες χώρες ξεχωριστά που παρουσιάζουν τόσο 

όμοια όσο και ανόμοια αποτελέσματα όσον αφορά την συγκέντρωση δανείων των 

τραπεζών σε συγκεκριμένους τομείς και πώς αυτό επηρεάζει την απόδοση  τους.  

Αυτή η μελέτη συμβάλλει στην τρέχουσα βιβλιογραφία παρατηρώντας την 

διαφορετική τραπεζική  συγκέντρωση των δανείων σε διαφορετικές χώρες. 

Μεγάλες βάσεις δεδομένων ανά χώρα σχετικά με την τομεακή κατανομή του 

χαρτοφυλακίου των δανείων μιας τράπεζας δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οπότε 

παρουσιάζονται περιπτώσεις συγκέντρωσης δανείων και τα δεδομένα ανά χώρα 

από διαφορετικές εργασίες. Επιπλέον, η μελέτη αυτή καλύπτει ένα ενδιαφέρον 

χρονικό πλαίσιο, την περίοδο από το 2001 έως το 2011. Το χρονοδιάγραμμα 

καλύπτει τις οικονομικές υφέσεις που έχουν επήλθε πριν και μετά την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007. Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

αυτή είναι η πρώτη μελέτη που παρουσιάζει όλες τις έρευνες που έχουν γίνει σε 

διαφορετικές χώρες σχετικά με την συγκέντρωση δανείων και πώς αυτή επηρεάζει 

την απόδοση των τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανικές Τράπεζες 

• Hayden et al (2006) 

• Boeve et al (2010) 

• Jahn et al (2013) 

Η ύπαρξη συγκέντρωσης στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο δανείων αυξάνει την 

αποδοτικότητα των τραπεζών 

 

Κροάτικες Τράπεζες 

 

• Pervan et al (2012) 

Η συγκέντρωση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου δανείων στο βιομηχανικό 

τομέα έχει θετική επίδραση στην απόδοση 

της τράπεζας. 

 

Τούρκικες Τράπεζες 

 

• Yilmaz and Yizit (2012) 

• Gurbuz et al (2013) 

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων δεν βελτιώνει την 

απόδοση των τραπεζών. Ενώ η 2η μελέτη 

σημειώνει ότι η διαφοροποίηση αυξάνει την 

απόδοση γιατί οδηγεί σε πιο σταθερά 

καθαρά λειτουργικά έσοδα. 

 

Τράπεζες στο Αζερμπαϊτζάν 

 

• Evidence from Azerbaijani Banks 

(2015) 

Η διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο δανείων 

συσχετίζεται αρνητικά με την απόδοση των 

τραπεζών. 

 

Τράπεζες στη Μαλαισία 

 

• Rahman ( 2014 ) 

Η συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιο του 

δανείου αυξάνει την σταθερότητα των 

τραπεζών και συνεπώς και την απόδοση της. 

 

Τράπεζες στη Τζαμάικα 

 

• Langrin & Roach( 2008 ) 

Η συγκέντρωση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 

οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης και στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

 

Βραζιλιάνικες Τράπεζες 

 

 

• Tabak et al (2010) 

Η απόκτηση εμπειρίας στους τομείς που 

δανείζουν οι τράπεζες επιβεβαιώνουν ότι η 

ύπαρξη συγκέντρωσης αυξάνει τις αποδόσεις 

και  μειώνει τον κίνδυνο. 

 

Ιταλικές Τράπεζες 

 

• Acharya et al (2006) 

Η αυξημένη συγκέντρωση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου δανείων στο βιομηχανικό 

τομέα βελτιώνει την απόδοση των τραπεζών 



 

Κεφάλαιο 2ο 

Βιβλιογραφική / Αρθρογραφική επισκόπηση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση μελετών και ερευνών που έχουν γίνει και 

εξετάζουν αν η συγκέντρωση δανείων σε συγκεκριμένους τομείς στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο δανείων επηρεάζει την απόδοση της τράπεζας και τον συστημικό 

κίνδυνο3. Σημαντικές  μελέτες  από  τους Acharya et al (2006) για την Ιταλία και από 

τον Hayden et al (2007) για τη Γερμανία τεκμηριώνουν  ότι η εξειδίκευση σε 

συγκεκριμένους κλάδους/τομείς  στην πραγματικότητα συνοδεύεται από  

χαμηλότερα ποσοστά απώλειας των δανείων. Ο Boeve et al (2010), επιβεβαιώνει ότι 

οι γερμανικές συνεταιριστικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια ασκούν καλύτερο 

έλεγχο (παρακολούθηση) αν είναι εξειδικευμένες σε έναν τομέα/κλάδο από ότι αν 

είναι διαφοροποιημένες. Ο Tabak et al (2011) σε έρευνα τους στον τραπεζικό τομέα 

της Βραζιλίας, οδηγεί επίσης στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου φαίνεται να βελτιώνει την απόδοση των τραπεζών τόσο στην 

αποδοτικότητα όσο και στον κίνδυνο αθέτησης. Επιπλέον, οι συγγραφείς 

τεκμηριώνουν ότι τα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών της Βραζιλίας έχουν 

μεγαλύτερη συγκέντρωση των δανείων τους σε κλάδους σε σύγκριση με τη 

Γερμανία,  την Ιταλία και τις ΗΠΑ.  

Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι έρευνες που έχουν 

γίνει σε διάφορες χώρες. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η περίπτωση των γερμανικών 

τραπεζών με τρεις έρευνες/μελέτες που έχουν γίνει από τους Hayden et al (2006), 

τους Boeve et al (2010) και τους Jahn et al (2013). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

περίπτωση των κροατικών τραπεζών μέσω της μελέτης των Pervan et al (2012). 

Ακόμα παρουσιάζεται η περίπτωση των τούρκικων τραπεζών με δεδομένα από τις 

έρευνες των Yilmaz and Yizit (2012) και των Gurbuz et al (2013). Ακολουθεί μελέτη 

για τις τράπεζες στο Αζερμπαϊτζάν που διενεργήθηκε το 2015.  Έπειτα αναλύεται η 

                                                           
3 Συστημικός κίνδυνος είναι ο αναπότρεπτος κίνδυνος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις αξίες ενός 

μεγάλου εύρους χρεογράφων και επενδύσεων, ενώ η εμβέλεια του μπορεί να καλύπτει μια 

συγκεκριμένη αγορά, μια χώρα ή ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα. Ο συστημικός κίνδυνος, σε 

αντίθεση με τον μη συστημικό, μπορεί να μετριαστεί μόνο μέσω του hedging και είναι έμφυτος στην 

αγορά. 



 

μελέτη του Rahman για τις τράπεζες στη Μαλαισία (2014).  Εν συνεχεία, 

παρουσιάζεται η έρευνα των Langrin &Roach που το 2008 παρουσίασαν μία μελέτη 

για τις επιδράσεις της συγκέντρωσης και του κινδύνου στην απόδοση των τραπεζών 

στη Τζαμάικα.  Παρουσιάζεται μία ακόμα έρευνα από τους Tabak et al (2010) και 

ερευνά τις επιδράσεις της συγκέντρωσης του χαρτοφυλάκιο των δανείων στην 

απόδοση και τον κίνδυνο των βραζιλιάνικων τραπεζών. Εν κατακλείδι, 

παρουσιάζεται μία έρευνα που έγινε από τους Beck et al και πρόκειται για μία 

έρευνα που μελετά τη συγκέντρωση δανείων, την τραπεζική απόδοση και το 

συστημικό κίνδυνο με διασταύρωση δεδομένων ανά χώρα (διεθνή διάσταση). Το 

γενικό συμπέρασμα είναι ότι η τομεακή εξειδίκευση αυξάνει τη μεταβλητότητα και 

τον συστημικό κίνδυνο και ταυτόχρονα δε δίνει μεγαλύτερη απόδοση.   

Γερμανικές Τράπεζες 
 

Μελέτη Hayden et al (2006) 

Η πρώτη έρευνα/μελέτη από τους Hayden et al (2006) αναφέρεται στο αν η 

διαφοροποίηση βελτιώνει/ενισχύει την απόδοση των γερμανικών τραπεζών. 

Χαρακτηριστικό το ερώτημα : “ Η διαφοροποίηση βελτιώνει  την απόδοση και 

συνεπώς δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τις τράπεζες, όπως προτείνει η 

παραδοσιακή θεωρία χαρτοφυλακίου4; ”   

Χρησιμοποιώντας ως σύνολο δεδομένων τα ατομικά τραπεζικά  

χαρτοφυλάκια δανείων για την περίοδο από το 1996 έως το 2002 από 983 

γερμανικές τράπεζες, αναλύουν τη σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας/κερδοφορίας 

των τραπεζών όπως μετράται με το ROA (return on assets, δείκτης απόδοσης 

επενδυμένων κεφαλαίων, ΚΠΤΦ/Σύνολο ενεργητικού)  και τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου όπως  μετράται από τον δείκτη Herfindahl – Hirshman (HII5) στους 

                                                           
4 Η παραδοσιακή διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

χαρτοφυλακίου το οποίο θα απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία χρεογράφων.  

5 Ένα κοινώς αποδεκτό μέτρο της συγκέντρωσης της αγοράς. Υπολογίζεται ως το τετράγωνο του 

μεριδίου αγοράς της κάθε εταιρείας που ανταγωνίζεται σε μια αγορά, και στη συνέχεια το άθροισμα 

των αριθμών που προκύπτουν. Ο δείκτης  ΗΗΙ μπορεί να κυμαίνεται από μηδέν ως 10,000. Ο δείκτης 

HHI εκφράζεται ως:  HHI = s1^2 + s2^2 + s3^2 + ... + sn^2 (όπου sn είναι το μερίδιο αγοράς της κάθε 

εταιρίας) 



 

διάφορους βιομηχανικούς κλάδους,  σε ευρύτερα οικονομικούς τομείς και 

γεωγραφικές περιοχές. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θεωρίες 

σχετικά με τον βέλτιστο βαθμό διαφοροποίησης. Ενώ η παραδοσιακή τραπεζική 

θεωρία χαρτοφυλακίου συνιστά ότι οι τράπεζες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο  διαφοροποιημένες για να μειώσουν τον κίνδυνο να υποστούν μια δαπανηρή 

χρεοκοπία, η εταιρική θεωρία  χρηματοδότηση υποστηρίζει ότι μια τράπεζα θα 

πρέπει να δημιουργήσει συγκεκριμένο “συγκεντρωμένο-focused” χαρτοφυλάκιο 

δανείων  για  να επιτύχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από την τεχνογνωσία της 

διοίκησης και να μειώσει τα προβλήματα αντιπροσώπευσης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την τελευταία θεωρία, καθώς 

τα στοιχεία που παρουσιάζουν δείχνουν ότι κάθε είδους διαφοροποίησης  τείνει να 

μειώνει τις αποδόσεις των γερμανικών τραπεζών , δηλαδή η συγκέντρωση δανείων 

σε συγκεκριμένους τομείς  στην ουσία αυξάνει την κερδοφορία/αποδοτικότητα. 

Επιπλέον, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης στην απόδοση των 

τραπεζών αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει η τράπεζα. 

Ενώ η επίδραση της συγκέντρωσης ανά τομέα στην απόδοση μειώνεται με την 

αύξηση του κινδύνου, υπάρχουν μεικτά στοιχεία που υποδηλώνουν είτε 

επαναλαμβανόμενη φθίνουσα πορεία  ή πορεία σχήματος U  για την συγκέντρωση 

ανά περιφέρεια, καθώς και μια μάλλον διακριτή πορεία σχήμα U σε σχέση με την 

συγκέντρωση ανά βιομηχανικό κλάδο. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

διαφοροποίηση βελτιώνει σημαντικά τα κέρδη των τραπεζών μόνο σε περίπτωση 

μέτριων επίπεδων κινδύνου και στην περίπτωση της βιομηχανικής διαφοροποίησης. 

Ως εκ τούτου, από πολιτική άποψη, σχετικά με την απόφαση για το αν θα πρέπει να 

αυξηθεί ο βαθμός της βιομηχανικής, τομεακής ή γεωγραφικής διαφοροποίησή στο 

τραπεζικό χαρτοφυλάκιο δανείων τους θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά η 

πραγματική επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων τους. 

Πιο συγκεκριμένα με δεδομένα από την Deutsche Bundesbank, αξιολογούν 

το αποτέλεσμα της τομεακής, βιομηχανικής και γεωγραφικής διαφοροποίησης στην 

απόδοση των τραπεζών.  

Αρχικά, παρουσιάζουν τη μέση επίπτωση στις αποδόσεις των τραπεζών της 

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους στις βιομηχανίες, στους κλάδους 

παραγωγής και τις περιφέρειες. Στη συνέχεια, προσπαθούν να κατανοήσουν αν η 



 

διαφοροποίηση χρησιμοποιείται ως μέσο για να προκαλέσει αλλαγές στην 

αποδοτικότητα κινδύνου-απόδοσης των τραπεζών.   

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω 

ερωτημάτων/προβληματισμών . Φαίνεται ότι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

σε διάφορους τομείς, κλάδους παραγωγής και περιοχές τείνει να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των τραπεζών, αντί να οδηγεί σε βελτιωμένη 

απόδοση. Τα μεγαλύτερα οφέλη συνδέονται με τη γεωγραφική συγκέντρωση, ενώ 

τα οφέλη από τη βιομηχανική  συγκέντρωση δείχνουν να είναι συγκρατημένα/ 

περιορισμένα/προσωρινά.  Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος της 

συγκέντρωσης . Ενώ η επίδραση της εξειδίκευση των δανείων ανά τομέα  στην 

απόδοση μειώνεται με την αύξηση του κινδύνου, υπάρχουν μεικτά αποτελέσματα  

που υποδηλώνουν ή  φθίνουσα πορεία ή μία πορεία σε σχήμα U  για τη 

συγκέντρωση ανά περιοχή, καθώς και μια μάλλον ιδιαίτερη ένδειξη σε σχήμα U στη 

περίπτωση της συγκέντρωσης των δανείων ανά βιομηχανικό κλάδο.  Τα 

αποτελέσματά τους επιβεβαιώνουν, εν μέρει τουλάχιστον, τη θεωρία του Winton 

(2000) ότι τα οφέλη της διαφοροποίησης είναι μεγαλύτερα για μέτρια επίπεδα 

κινδύνου. Ακόμα,  τα στοιχεία  δείχνουν ότι η διαφοροποίηση βελτιώνει σημαντικά 

την αποδοτικότητα/κερδοφορία των τραπεζών μόνο σε περίπτωση μέτριων 

επίπεδων κινδύνου και βιομηχανικής διαφοροποίησης.  

Όταν οι τράπεζες  αποφασίζουν αν θα έχουν διαφοροποιημένο  

χαρτοφυλάκιο δανείων ή όχι,  λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο της 

διαφοροποίησης στα κίνητρα τους για την παρακολούθηση των δανείων τους και 

την πιθανότητα της αποτυχίας τους. Εξειδικευμένες τράπεζες που είναι 

εκτεθειμένες σε τομείς με μικρούς κινδύνους θα αποκομίσουν μόνο μέτρια οφέλη 

από τη διαφοροποίηση, καθώς έχουν χαμηλή πιθανότητα αθέτησης. Αντίθετα, στην 

περίπτωση των διαφοροποιημένων τραπεζών  με δάνεια υψηλού  κινδύνου, οι 

ιδιοκτήτες των τραπεζών (μέτοχοι  ή διευθυντές) έχουν μόνο λίγα κίνητρα για την 

παρακολούθηση καθώς, σε αναμενόμενη βάση, τα περισσότερα  οφέλη που 

προκύπτουν από τον έλεγχο θα προκύψουν μόνο για τους πιστωτές της τράπεζας 

(ανασφάλιστοι καταθέτες και πάροχοι των δανειακών κεφαλαίων) και η 

διαφοροποίηση θα μπορούσε πραγματικά να αυξήσει την πιθανότητα αθέτησης 

των τραπεζών. Συνεπώς, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι μεγαλύτερα εάν τα 



 

τραπεζικά δάνεια έχουν μέτρια επίπεδα κινδύνου και αν τα τραπεζικά κίνητρα για 

έλεγχο (monitoring) πρέπει να ενισχυθούν. 

Στην μελέτη αυτή ουσιαστικά υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η 

διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών δεν προσφέρει 

σημαντικά πλεονεκτήματα στην απόδοση τους ενώ αντίθετα η συγκέντρωση σε 

συγκεκριμένους κλάδους ή σε συγκεκριμένες περιοχές δίνει περισσότερα 

πλεονεκτήματα.  

 

Μελέτη Boeve et al (2010)  

Η δεύτερη μελέτη έρχεται από τους Boeve et al (2010) η οποία μελετά αν τα 

πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης υπερτερούν των κινδύνων εξειδίκευσης στα 

χαρτοφυλάκια των δανείων των γερμανικών τραπεζών. Η συγκεκριμένη έρευνα 

έγινε σε γερμανικές συνεταιριστικές τράπεζες και ταμιευτήρια για το χρονικό 

διάστημα 1995 – 2006. 

Δάνεια εξειδικευμένα σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς μπορεί να έχουν 

αποτελέσματα για τον έλεγχο και για κίνδυνο συγκέντρωσης ανά τομέα στο  

πιστωτικό  χαρτοφυλάκιο. Η μελέτη αυτή εξετάζει,  στο  πρώτο τμήμα αν η 

ικανότητα παρακολούθησης των γερμανικών συνεταιριστικών τραπεζών και των 

ταμιευτηρίων αυξηθεί με την εξειδίκευσή τους σε ορισμένους τομείς της 

βιομηχανίας. Η τομεακή εξειδίκευση γενικά συνεπάγεται καλύτερη παρακολούθηση 

της ποιότητας, κυρίως στην περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών.  Στη 

συνέχεια, υπολογίζεται  η  συνολική επίδραση  της καλύτερης παρακολούθησης και 

των σχετικών υψηλότερων συγκεντρώσεων ανά τομέα στον πιστωτικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου. Εμπειρικά αποτελέσματα μας δείχνουν ότι τα πλεονεκτήματα της 

εξειδίκευσης  υπερσταθμίζουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων συγκεντρώσεων 

πίστωσης στην περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών. Για τα ταμιευτήρια, τα 

αποτελέσματα εξαρτώνται από τον τρόπο που η εξειδίκευσης μετριέται. Εάν η 

εξειδίκευση μετρηθεί από το δείκτη Herfindahl - Hirschman, η καθαρή επίδραση 

είναι μια αύξηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, λόγω της υψηλότερης 

συγκέντρωσης ανά τομέα. Εάν η εξειδίκευση αντίθετα μετρηθεί  με μέτρα 

απόστασης, ο κίνδυνος  του χαρτοφυλακίου μειώνεται σαν αποτέλεσμα  των 

καλύτερων ικανοτήτων παρακολούθησης.  Προηγούμενες εμπειρικές έρευνες 



 

δείχνουν ότι οι τράπεζες που ειδικεύονται σε τομείς βιομηχανίας  στον εταιρικό 

δανεισμό τους κατέχουν σημαντικές ικανότητες ελέγχου και παρακολούθησης. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την πιστοληπτική ικανότητα των 

δανειοληπτών τους και να τους παρακολουθούν  μέχρι τη λήξη τους. Η ειδίκευση σε 

τομείς της βιομηχανίας μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα για τον πιστωτικό 

κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου αν όλα παραμένουν 

σταθερά  μειώνεται λόγω της κάτω του μέσου όρου πιθανότητας αθέτησης και  των 

άνω του μέσου όρου ποσοστών ανάκτησης σε περίπτωση αθέτησης, ως 

αποτέλεσμα της καλύτερης γνώσης και της πληροφόρησης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 

μερίδιο του χαρτοφυλακίου  σε ορισμένους τομείς, λόγω της εξειδίκευσης  αυξάνει 

τη συγκέντρωση ανά τομέα και τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  

Η συγκεκριμένα μελέτη κάνει δύο σημαντικές συνεισφορές στη 

βιβλιογραφία. Αφενός, αναλύει το  αντίκτυπο της εξειδίκευσης στον έλεγχο και την 

παρακολούθηση των ικανοτήτων. Αφετέρου, εξετάζει τη συνολική επίπτωση των 

πλεονεκτημάτων της εξειδίκευσης και την υψηλότερη συγκέντρωση ανά  τομέα  που 

συμμετέχουν στο πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Τα ευρήματα 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η εξειδίκευση στις  συνεταιριστικές τράπεζες και τα 

ταμιευτήρια μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη ελέγχου. Η διαπίστωση 

αυτή επιβεβαιώνεται από πολλούς ελέγχους  επιβεβαιωμένους από  διαφορετικούς 

δείκτες μεταβλητών. Το αποτέλεσμα διαφέρει μεταξύ των συνεταιριστικών 

τραπεζών και των ταμιευτήριων όσον αφορά  τη συνολική απόδοση των 

πλεονεκτημάτων παρακολούθησης και της υψηλότερης συγκέντρωσης ανά τομέα 

στο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Στις συνεταιριστικές τράπεζες, ένας  υψηλότερος  

βαθμός εξειδίκευσης μειώνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, παρά την υψηλότερη 

συγκέντρωση ανά τομέα.  Στην περίπτωση των ταμιευτηρίων, τα αποτελέσματα  

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εφαρμοζόμενο μέτρο εξειδίκευσης. Για το 

δείκτη Herfindahl-Hirschman Index ως μέτρο της εξειδίκευσης, ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου έχει συνολικά αυξηθεί λόγω της εξειδίκευσης ενώ μειώνεται με τα 

μέτρα απόστασης.   

Κυρίαρχες δυνάμεις του πιστωτικού κινδύνου του τραπεζικού δανεισμού 

είναι οι ικανότητες του ελέγχου και της παρακολούθησης και των συγκεντρώσεων 

δανείων στους τομείς της βιομηχανίας. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου έχουν 



 

αντίθετα αποτελέσματα για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου: όταν ο καλύτερος 

έλεγχος και οι ικανότητες παρακολούθησης μειώνουν τον κινδύνου αυξάνεται από 

τομεακές συγκεντρώσεις. Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ελέγχου και 

παρακολούθησης, μια τράπεζα θα μπορούσε να ειδικεύεται σε ορισμένες 

βιομηχανίες στο δανεισμό αποφασίζοντας  να αυξήσει την συγκέντρωση των 

δανείων ανά τομέα. Αυτό σημαίνει ότι μια εξειδικευμένη τράπεζα μπορεί να 

μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο από την καλύτερη ποιότητα  παρακολούθησης, 

αλλά, ταυτόχρονα, να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο από μια υψηλότερη 

συγκέντρωση. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ανά τομέα  αυξάνουν τους κινδύνους  

στο χαρτοφυλάκιο εξαιτίας  των γεγονότων αθέτησης των δανειοληπτών που είναι 

γενικά πιο συσχετισμένες αν είναι στον ίδιο τομέα από ό, τι αν είναι σε 

διαφορετικούς τομείς. Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης  είναι:  Εξειδικευμένες 

τράπεζες δείχνουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερη ποιότητα της παρακολούθησης από 

τις διαφοροποιημένες τράπεζες. Η σχέση αυτή παρατηρείται εντονότερα στις 

συνεταιριστικές τράπεζές  στη Γερμανία. Ενσωματώνοντας αυτά τα οφέλη της 

εξειδίκευσης στον υπό μελέτη κίνδυνο χαρτοφυλακίου  παρουσιάζεται  μια 

αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου εξειδίκευσης και του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου στην περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών, δηλαδή τα οφέλη 

της εξειδίκευσης αντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις  της συγκέντρωσης.  Όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο εξειδίκευσης που μετριέται είτε με δείκτες Herfindahl-

Hirschman ή από μέτρα απόσταση τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου . Εν κατακλείδι, οι εξειδικευμένες συνεταιριστικές τράπεζες τείνουν 

να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο χαρτοφυλακίου από τις διαφοροποιημένες 

συνεταιριστικές τράπεζες. Στην περίπτωση των ταμιευτηρίων, τα αποτελέσματα 

είναι πιο ετερογενή. Μια υψηλότερη πρωτογενής  διαφοροποίηση συνοδεύεται 

από μείωση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου. 

 

Μελέτη Jahn et al (2013) 

H τελευταία μελέτη που θα δούμε για τις γερμανικές τράπεζες έγινε από τους Jahn 

et al (2013) και αφορά τη συγκέντρωση των τραπεζών ενάντια στη διαφοροποίηση 

στο χαρτοφυλάκιο δανείων τους. Η έρευνα αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα από το 

2003-2011. Με βάση τη θεωρία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, 



 

μια τράπεζα μπορεί να αποκτήσει εμπειρία αν επικεντρώσει/εξειδικεύσει τον 

δανεισμό της σε ορισμένους κλάδους ή τομείς της βιομηχανίας.  Αυτή η εμπειρία 

είναι πολύτιμη για την τράπεζα, όταν πρόκειται για την επιλογή και την 

παρακολούθηση των δανειοληπτών, καθώς επιτρέπει στην τράπεζα να κρατήσει τις 

απομειώσεις του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κάτω του μέσου όρου σε σύγκριση 

με τα δάνεια προς παρόμοιους δανειολήπτες.  

Η έρευνα αυτή δείχνει αφενός ότι όσο πιο συγκεντρωμένο/εξειδικευμένο 

είναι το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας (σε σχέση με τις βιομηχανίες / τομείς), τόσο 

πιο χαμηλές είναι  οι αναμενόμενες διαγραφές και απομειώσεις του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων του και αφετέρου  όσο πιο συγκεντρωμένο/εξειδικευμένο είναι το 

χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας, τόσο χαμηλότερος είναι ο απροσδόκητος κίνδυνος 

του πιστωτικού χαρτοφυλακίου, όπου η απροσδόκητη απώλεια υπολογίζεται από 

την έγκαιρη τυπική απόκλιση του ρυθμού απώλειας του δανείου. Εντούτοις, η 

σχέση αυτή είναι λιγότερο έντονη από ό, τι στην περίπτωση των αναμενόμενων 

ζημιών. 

Στην εμπειρική μελέτη τους για την περίοδο 2003-2011, διαπιστώνουν ότι οι 

τράπεζες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες βιομηχανίες έχουν, κατά μέσο όρο,  

πολύ πιο μικρές απώλειες δανείων. Ο  ρυθμός απώλειας για έναν συγκεκριμένο 

κλάδο στο χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας είναι χαμηλότερος  εάν η τράπεζα 

έχει μεγάλα ανοίγματα σε αυτή τη βιομηχανία. Τέλος,  η τυπική απόκλιση των 

δανειακών ζημιών είναι χαμηλότερη  στην περίπτωση των πιο 

εστιασμένων/εξειδικευμένων  τραπεζών. Όσο περισσότερο μια τράπεζα 

επικεντρώνεται σε ορισμένες βιομηχανίες, τόσο αποκτά ειδικές γνώσεις τους και 

μπορεί να κατανοήσει τα οφέλη της εξειδίκευσης, δηλαδή τη μείωση, κατά μέσο 

όρο, του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου δανείων. Ωστόσο, ένα 

συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο δανείων αυξάνει τους κινδύνους εξαιτίας της 

μεγάλης συσχέτισης των δανειοληπτών μέσα στον ίδιο δεδομένο βιομηχανικό 

κλάδο. Το ερώτημα του κατά πόσον η βελτίωση της γνώσης από τη συγκέντρωση 

του δανειακού χαρτοφυλακίου υπερβαίνει τα διαφυγόντα οφέλη διαφοροποίησης 

δεν έχει ερευνηθεί ούτε σε θεωρητική ή πρακτική βάση. 

Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης είναι δείχνουν ότι οι τράπεζες με 

συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα ποσοστά στις 



 

απώλειες των δανείων μετά τον έλεγχο για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα την έκθεση κάθε τραπεζικού δανείου, διαπιστώνουν ότι 

τα ποσοστά ζημίας των ανοιγμάτων/εκθέσεων των μεγαλύτερων βιομηχανικών  

κλάδων είναι, κατά μέσο όρο, σημαντικά χαμηλότερα από τα ποσοστά ζημίας των 

ανοιγμάτων/εκθέσεων των μικρότερων βιομηχανικών  κλάδων. Ακόμα, οι τράπεζες 

με συγκεντρωμένα χαρτοφυλάκια δανείων έχουν μικρότερο απροσδόκητο 

πιστωτικό κίνδυνο, καθώς η τυπική απόκλιση των ποσοστών ζημίας τους είναι 

σημαντικά  χαμηλότερη. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η εξειδικευμένες 

γερμανικές τράπεζες αποκτούν σημαντική επιλογή ικανότητες ελέγχου που 

μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των δανείων πέρα από τους 

κινδύνους που συνδέονται με τη συγκέντρωση.  

Εν κατακλείδι, η μελέτη αυτή υπογραμμίζει ότι οι εξειδικευμένες τράπεζες 

έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο μέσω της συσσώρευσης των 

εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στους αντίστοιχους κλάδους. Υπογραμμίζουν ότι οι 

τράπεζες με ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο δανείων εμφανίζουν χαμηλότερο 

πιστωτικό κίνδυνο σε σύγκριση με τις πιο διαφοροποιημένες τράπεζες.  

 

Και οι τρείς μελέτες πάνω στις γερμανικές τράπεζες ουσιαστικά κάνουν λόγω για το 

πώς επηρεάζει η συγκέντρωση των τραπεζικών δανείων τον κίνδυνο που αυτές 

αντιμετωπίζουν. Η πρώτη μελέτη υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση δανείων μειώνει 

τον κίνδυνο και συνεπώς αυξάνει την απόδοση και κερδοφορία της τράπεζας.  Στη 

δεύτερη μελέτη γίνεται διαχωρισμός των τραπεζών σε συνεταιριστικές τράπεζες και 

σε ταμιευτήρια. Η διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο δανείων οδηγεί στη μείωση 

κινδύνου στα ταμιευτήρια ενώ στις συνεταιριστικές τράπεζες συμβαίνει το αντίθετο 

και η εξειδίκευση στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο δανείων προσφέρει χαμηλότερο 

κίνδυνο. Η τρίτη μελέτη υπογραμμίζει ότι η εξειδίκευση των δανείων στις τράπεζες 

μειώνει τον κίνδυνο και αυξάνει την απόδοση αφού οι τράπεζες αποκτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις στους αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους που 

συγκεντρώνονται τα δάνεια των τραπεζών.    

 

 



 

Κροάτικες τράπεζες 
 

Αυτή η μελέτη από τους Pervan et al (2012) αξιολογεί την επίδραση της 

βιομηχανικής συγκέντρωσης στην απόδοση των τραπεζών της Κροατίας. Η έρευνα 

έγινε με δεδομένα 46 τραπεζών κατά την περίοδο 2002 με 2010. 

Η δομή του τραπεζικού τομέα της Κροατίας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές 

από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Ως αποτέλεσμα των τραπεζικών 

εκκαθαρίσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

2000 ο αριθμός των τραπεζών μειώθηκε από τις 46 το 2002 στις 33 τράπεζες το 

2010.Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές σχετίζονται κυρίως με την είσοδο ξένων 

τραπεζών με αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές να παρουσιαστούν στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των τραπεζών. Στη μελέτη αυτή για να μετρήσουν την συγκέντρωση των 

τραπεζών χρησιμοποίησαν  το δείκτη HHI που χρησιμοποιεί το μερίδιο αγοράς όλων 

των τραπεζών. Για τον έλεγχο της απόδοσης των τραπεζών χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης ROA (Δείκτης απόδοσης περιουσιακών/επενδυμένων κεφαλαίων). 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μέτρο της απόδοσης τραπεζών, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα από τις παραδοσιακές χρεωστικές πιστωτικές 

τραπεζικές εργασίες, καθώς και εκείνα που βασίζονται σε τέλη και σε άλλα άτοκα 

εισοδήματα και έξοδα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα έχει 

σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των τραπεζών. Αυτή η απόδειξη 

υποστηρίζει την προσέγγιση της δομής συμπεριφοράς απόδοσης σύμφωνα με την 

οποία η δομή της βιομηχανίας που παρουσιάζεται με τη συγκέντρωση επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των τραπεζών η οποία με τη σειρά της καθορίζει την απόδοσή τους. 

Εκτός από τη βιομηχανική συγκέντρωση, στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

κερδοφορία των τραπεζών σημειώνεται και από  άλλους παράγοντες όπως  το 

μέγεθος της τράπεζας, η ηλικία, ο πιστωτικός κίνδυνος, η τραπεζική 

διαμεσολάβηση, καθώς και για εξωτερικοί παράγοντες που περικλείουν τη διαφορά 

του επιτοκίου, την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς, την οικονομική 

ανάπτυξη και τη νομισματική αστάθεια.  

 



 

Τούρκικες τράπεζες 
 

Μελέτη των Yilmaz and Yizit (2012) 

Η μελέτη για τις τούρκικες τράπεζες γίνεται από τους Yilmaz and Yizit (2012) που 

εξετάζουν “ την διαφοροποίηση στο τραπεζικό κλάδο και τις επιπτώσεις της στην 

απόδοση των τούρκικων τραπεζών ”.  

Η έρευνά τους εξετάζει την επίδραση της διαφοροποίησης ανά τομέα και 

ανά περιφέρεια στην απόδοση των τούρκικων τραπεζών.  Το κύριο ερώτημα είναι 

αν η διαφοροποίηση βοηθάει τις τράπεζες.  Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον 

Οργανισμό των τραπεζικών κανόνων και εποπτείας  (Banking Regulation and 

Supervision Agency -  BRSA), τον Σύνδεσμο Τραπεζών της Τουρκίας (Banks 

Association of Turkey - ΒAΤ) και Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης (ISE). Η 

μελέτη αναλύεται σε δεδομένα 40 τραπεζών για το χρονικό διάστημα 2007-2011. Η 

απόδοση των τραπεζών μετριέται με τους δείκτες ROA και ROE6. Μέτρο της 

διαφοροποίησης των τραπεζών είναι ο δείκτης  Herfindahl (HI)7. 

Η τραπεζική κρίση το 2010 επηρέασε τον τραπεζικό τομέα ωστόσο ο 

Οργανισμός των τραπεζικών κανόνων και εποπτείας (BRSA) πήρε κάποια μέτρα για 

τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών και για να περιορίσει τις 

επιπτώσεων των απότομων μεταβολών στις τιμές  των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Οι παγκόσμιες εξελίξεις επηρέασαν τον τραπεζικό τομέα 

στην Τουρκία, σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες χώρες. Οι λόγοι πίσω από 

τις περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα ήταν ο υψηλός 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, η υψηλή ποιότητα του ενεργητικού, ο χαμηλός 

                                                           
6Απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο αποδοτικά 

χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και 

εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας 

εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που 

επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Οι επενδυτές 

συνήθως αναζητούν εταιρίες με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE). ROE = 

Καθαρά έσοδα/ Ίδια κεφάλαια 

7 Οι τομείς που οι τράπεζες δίνουν δάνεια ομαδοποιούνται ως οκτώ τομείς: (1) τρόφιμα, ποτά και 

καπνός, (2) κατασκευή, (3) μεταλλεία και ορυχεία, (4) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (5) 

κλωστοϋφαντουργία και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, (6 ) χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με 

διαμεσολάβηση, (7) τουρισμός και (8), γεωργία και αλιεία. 



 

κίνδυνος συναλλάγματος και ρευστότητας, η επιτυχής διαχείριση των κινδύνων,  η 

αποτελεσματική δημόσια εποπτεία, και η καλή διαχείριση των τόκων, των 

αντισυμβαλλομένων και της ωριμότητα των κινδύνων.  

Σύμφωνα με τους Schertler et al  (2006) , αναμένεται ότι οι τράπεζες που 

έχουν χαρτοφυλάκιο δανείων ανά τομέα και δανείζουν κατά κύριο λόγο σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα είναι πιθανό να έχουν καλύτερες  πληροφορίες σχετικά με τον 

τομέα αυτό από ό, τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε μεγάλο και διαφορετικό 

αριθμό τομέων.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζουν ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ 

της διαφοροποίησης ανά τομέα και της απόδοσης των τραπεζών που σημαίνει  ότι 

όταν υπάρχει διαφοροποίηση των δανείων σε πολλούς τομείς τότε αυτό δεν είναι 

καλό για την απόδοση της τράπεζας. Η απόδοση της τράπεζας επηρεάζεται από 

άλλες επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας. Η συγκέντρωση ή η διαφοροποίηση 

στο χαρτοφυλάκιο των δανείων  επηρεάζουν το επίπεδο κινδύνου που 

αναλαμβάνουν οι τράπεζες.  Οι απώλειες από έναν τομέα μπορούν να 

αντισταθμιστούν από το κέρδος που προέρχεται από άλλους τομείς. Ωστόσο, εάν 

αυξάνεται το επίπεδο διαφοροποίησης, οδηγεί στην αύξηση των δαπανών που 

αναλαμβάνονται και η διαφοροποίηση μπορεί να μην επιφέρει υψηλότερες 

αποδόσεις σε κάθε περίπτωση. Είναι σημαντικό μία τράπεζα να λαμβάνει  

στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τις προτιμήσεις τους στον κίνδυνο και την 

απόδοση. 

 

Μελέτη Gurbuz et al (2013) 

Σε αυτή τη μελέτη, η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής των μη 

επιτοκιακών εσόδων (έσοδα από διαφοροποίηση) και της απόδοσης (δεδομένου 

του κινδύνου) της τράπεζας  διερευνήθηκε με τη χρήση ετήσιων στοιχείων των 

τουρκικών τραπεζικών καταθέσεων για το χρονικό διάστημα 2005 - 2011. 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα  από 26 τράπεζες . Συνοπτικά, τα εμπειρικά 

αποτελέσματα που εξήχθησαν δείχνουν ότι η διαφοροποίηση του εισοδήματος 

αυξάνει την απόδοση (δεδομένου του κινδύνου) των τούρκικων τραπεζικών 

καταθέσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν μελετά ακριβώς την ύπαρξη ή μη 



 

συγκέντρωσης στο χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών αλλά μελετά την επίδραση 

της διαφοροποίηση του εισοδήματος της τράπεζας στην απόδοσή της. 

Στη θεωρία, η διαφοροποίηση προτιμάται μεταξύ των πηγών εισοδήματος στις 

περισσότερες τράπεζες, διότι τα τέλη υπηρεσίας, τα καθαρά κέρδη των συναλλαγών 

και άλλων μη επιτοκιακών εσόδων είναι ασυσχέτιστα με τα καθαρά έσοδα από 

τόκους. Σαν αποτέλεσμα, η διαφοροποίηση του εισοδήματος οδηγεί σε πιο σταθερά 

καθαρά λειτουργικά έσοδα και υψηλότερη σταθμισμένων των κινδύνων απόδοση. 

Ωστόσο, πολλές  μελέτες που διερευνούν τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης του 

εισοδήματος στον τραπεζικό τομέα δεν υποστηρίζουν τα θεωρητικά αναμενόμενα 

οφέλη της διαφοροποίησης. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτής της σχέσης είναι 

ανάμικτα. Μερικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η διαφοροποίηση των εσόδων 

βελτιώνει την απόδοση (δεδομένου του κινδύνου) και οδηγεί σε μείωση των 

κινδύνων στις τράπεζες.  Άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία δεν βρίσκουν καμία 

σημαντική σχέση ή αποδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες της διαφοροποίησης του 

εισοδήματος στην απόδοση των τραπεζών ή / και στον κίνδυνο. 

Τα αποτελέσματα στην έρευνα αυτή είναι τα παρακάτω. Οι εμπορικές 

τράπεζες έχουν διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Οι δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα 

σε μία τράπεζα καταθέσεων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες. Το πρώτο είναι ο δανεισμός που εισπράττει τόκους. Η δεύτερη 

κατηγορία είναι άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες δημιουργούν 

προμήθειες, έσοδα συναλλαγών και άλλων μη επιτοκιακών εσόδων. Παρουσιάζουν 

ότι η διαφοροποίηση του εισοδήματος αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση 

(δεδομένου του κινδύνου) των τούρκικων τραπεζικών καταθέσεων κατά την 

περίοδο του 2005 - 2011, δηλαδή, η αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων οδηγεί σε 

αύξηση του κέρδους επί των περιουσιακών στοιχείων και των ίδιων κεφαλαίων. 

Αυτό που αυτή η συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει είναι ότι οι τούρκικες 

τραπεζικές καταθέσεις επωφελούνται από τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

τους εκτός από την εφαρμογή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων δανειοδότησης. 

Η μελέτη αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες μελέτες που παρουσιάζονται στο άρθρο 

αυτό καθώς ερευνά την επίδραση που έχει στην απόδοση των τραπεζών η 

διαφοροποίηση στο εισόδημα των τραπεζών. Θεώρησα σκόπιμο να το 



 

συμπεριλάβω γιατί υποστηρίζει ότι η διαφοροποίηση όχι μόνο στο χαρτοφυλάκιο 

δανείων αλλά και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των τραπεζών γενικά 

δείχνουν να αυξάνουν την απόδοση των τούρκικων τραπεζών.  

 

Τράπεζες στο Αζερμπαϊτζάν 
 

Η μελέτη στις τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν έγινε το 2015 με δεδομένα και αναλύσεις 

από τις ίδιες τις τράπεζες. Η εργασία αυτή διερευνά την επίδραση της 

διαφοροποίησης των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των δανείων) στην 

κερδοφορία/απόδοση των εμπορικών τραπεζών στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς τις 

συγκεκριμένες προτιμήσεις στο προϊόν. Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία στοιχεία των 

τραπεζών από τον Ιούνιο 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2012. Τα κύρια ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι η διαφοροποίηση στο χαρτοφυλακίου δανείων/χορηγήσεων 

συσχετίζεται αρνητικά με την απόδοση/κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών.  Από 

την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων έχει μια 

σημαντικά θετική επίδραση στην κερδοφορία/απόδοση.  Επίσης υποστηρίζουν ότι 

το μέγεθος της τράπεζας παίζει σημαντικό ρόλο στις προτιμήσεις των ειδικών τύπων 

προϊόντων. Οι μεγάλες τράπεζες μετατοπίσουν το δανεισμό τους προς τα ιδιωτικά 

δάνεια, τις υποθήκες, τον τομέα των υπηρεσιών και τα εμπορικά δάνεια, ενώ οι 

μικρές τράπεζες διατηρούν το μεγαλύτερο τμήμα των δανειακών χαρτοφυλακίων 

τους στον τομέα των γεωργικών δανείων. Εξαιτίας  της ιδέας ότι η οικονομική 

δυσχέρεια μπορεί να περιοριστεί με τη διαφοροποίηση, η Εθνική Τράπεζα της 

Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (κεντρική τράπεζα)  θέτει περιορισμούς ως προς το 

ποσό που μπορεί να δανείσει σε ένα μόνο δανειολήπτη το 2009. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έδειξαν ότι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δανείων 

συνδέεται με τη μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η διαφοροποιημένες τράπεζες μπορούν να 

αντιμετωπίσουν ορισμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, μια αύξηση του κόστους 

παρακολούθησης, τα κόστη πρακτορείας ή τους δανειολήπτες όταν βρίσκονται υπό 

συνθήκες επιθετικού διατραπεζικού ανταγωνισμού σε μια νέα βιομηχανία, ή οι 



 

τράπεζες μπορούν να επιλέξουν μόνο τους πελάτες, τους οποίους οι ήδη 

υφιστάμενοι ανταγωνιστές τους, τους έχουν απορρίψει. 

Αυτή η μελέτη τους θεώρησαν ότι θα παρέχει καθοδήγηση στους διευθυντές 

των τραπεζών  στο Αζερμπαϊτζάν, διότι μέσω της αύξησης συγκέντρωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου και της μείωση της συγκέντρωσης των καταθέσεων στο 

χαρτοφυλάκιο των τραπεζών μπορούν να οδηγηθούν οι τράπεζες σε υψηλότερη 

απόδοση και κερδοφορία. Η παραδοσιακή τραπεζική θεωρία ορίζει ότι η 

διαφοροποίηση των προϊόντων της τράπεζας μειώνει τον κίνδυνο της πτώχευσης 

λόγω του γεγονότος ότι η τράπεζα διαθέτει τους πόρους της σε μια σειρά από 

διαφορετικούς κλάδους και μπορεί να κερδίσει από εκείνους αυτά που χάνει 

(Haugen, 2001).  Στην έρευνα αυτή επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση 

της συγκέντρωσης ο δείκτης Herfindahl-Hirshman και για την μέτρηση της απόδοσης 

των τραπεζών χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες ROE και ROA. Η δραστηριότητα της  

δανειοδότησης της τράπεζας γίνεται στις μέρες μας όλο και πιο διαφοροποιημένη, 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η παροχή των τραπεζικών δανείων 

επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση εξαιτίας του γεγονότος ότι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προτιμούσαν να χορηγούν δάνεια  σε έναν 

συγκεκριμένο τομέα και όχι σε έναν αριθμό διαφορετικών κλάδων κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής ύφεση. Με αυτή τη συμπεριφορά, οι τράπεζες προσπαθούν να 

μειώσουν τον κίνδυνο των επισφαλειών των συσχετισμένων βιομηχανιών, 

αντικαθιστώντας τους από  λίγους μόνο κλάδους.   

Τα εμπειρικά αποτελέσματα παρέχουν την απόδειξη για θετική σχέση 

μεταξύ της εξειδίκευσης/συγκέντρωσης και της απόδοσης των τραπεζών 

υπογραμμίζοντας ότι τα οφέλη της εξειδίκευσης/συγκέντρωσης των τραπεζικών 

δανείων σε συγκεκριμένους τομείς υπερτερούν της διαφοροποίησης των δανείων 

σε διάφορους ασυσχέτιστους τομείς. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η 

έκθεση σε συγκεκριμένους τομείς μειώνει το κόστος παρακολούθησης, το κόστος 

της απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων, που σχετίζεται με την ανάγκη να 

διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία κατά την εισαγωγή τους σε ένα νέο 

τομέα (Acharya et al, 2006). Επιπλέον, ο λόγος για την προτίμησή τους στη 

συγκέντρωση έναντι διαφοροποίησης μπορεί να κρύβεται στις συνθήκες της αγοράς 



 

και το θεσμικό περιβάλλον που επικρατούν στο Αζερμπαϊτζάν (Burgers κ.ά., 2009), 

(P.E.Hoskisson, 2003).  

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα της μελέτης έχουν πολύ μεγάλη αξία για τους 

διευθυντές των τραπεζών στο Αζερμπαϊτζάν, δεδομένου ότι μπορούν να 

συμβουλέψουν ή να περιορίσουν την διαφοροποίηση ανάλογα με την επίδραση 

των συγκεκριμένων προϊόντων διαφοροποίησης στις αποδόσεις. Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί κατά την εφαρμογή της διαφοροποίησης των διαφορετικών προϊόντων 

έχοντας πάντα ως  σκοπό την οικονομική επιτυχία.   

 

Τράπεζες στη Μαλαισία  
 

Η μελέτη έγινε από τη Rahman το 2014 και μελετά τις επιδράσεις της ρύθμισης του 

κεφαλαίου στα δάνεια και στην σταθερότητα των τραπεζών. Η σημασία των 

δανείων στον τραπεζικό τομέα είναι αδιαμφισβήτητη και είναι ένας από τους 

βασικούς συντελεστές στα κέρδη των τραπεζών. Ωστόσο, η υψηλή αύξηση των 

δανείων και η μεγάλη συγκέντρωση των δανείου σε έναν ορισμένο οικονομικό 

τομέα, θα αυξήσει την τραπεζική αστάθεια και θα εκθέσει τις τράπεζες σε 

οικονομικές πιέσεις οι οποίες τελικά θα επηρεάσουν την τραπεζική σταθερότητα. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από τις εμπορικές τράπεζες αφορούν το 

χρονικό διάστημα από 2000-2012 (αποτελείται από 9 εγχώριες τράπεζες και 13 

ξένες τράπεζες). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και η αύξηση των τραπεζικών 

δανείων είναι κάτω από το διεθνές σημείο αναφοράς για τον υπερβολικό δανεισμό, 

η αύξηση των δανείων αύξησε την αστάθεια των τραπεζών και τους κινδύνους 

αποτυχίας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των δανείων σε έναν συγκεκριμένο 

οικονομικό τομέα αύξησε την τραπεζική σταθερότητα, ενώ τα αποτελέσματα για 

την ρύθμιση κεφαλαίου αποδεικνύουν τη σημασία ύπαρξης κανονισμού, όπου 

βρέθηκε ότι  η ρύθμιση του κεφαλαίου μετριάζει τη σχέση μεταξύ της 

συγκέντρωσης των δανείων και της τραπεζικής σταθερότητας. Η υψηλή αύξηση των 

δανείων και η μεγάλη συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων δανείου σε 

ορισμένους τομείς της οικονομίας από τις τράπεζες της Μαλαισίας έχουν 



 

υποστηριχθεί ως παράγοντες που αυξάνουν  την τραπεζική αστάθεια, και οδήγησαν 

τις τράπεζες να υποστούν μεγάλες απώλειες ειδικά κατά τη διάρκεια των  μεγάλων 

οικονομικών κρίσεων στη Μαλαισία  το  1985-1986 και  το 1997-1998 (Obiyatullah, 

1998, Thillainathan, 1999, Laeven, 1999).Επιπλέον, ο Samudram (2007) υποστηρίζει 

ότι οι τράπεζες της Μαλαισίας έχουν μεγάλη συμμετοχή σε συγκεντρωμένα δάνεια, 

ιδίως στον τομέα των ακινήτων. Τα δάνεια σε αυτόν τον τομέα αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 36 τοις εκατό του συνόλου των δανείων των εμπορικών τραπεζών της 

Μαλαισίας. Η έρευνα αυτή παρέχει εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις 

των δανείων στην σταθερότητα των τραπεζών και με τα αποτελέσματα της 

ρύθμισης του κεφαλαίου για τη σχέση μεταξύ των δανείων και αυτής της 

σταθερότητας. 

Ο Hermosillo (1999) υποστηρίζει ότι η μεγάλη συγκέντρωση του δανείου σε 

ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα είναι αρχικά επικερδής, αλλά οι 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές 

του εν λόγω τομέα με επιβλαβείς συνέπειες για τις τράπεζες που είχαν 

πραγματοποιήσει σημαντικά κέρδη  με τα δάνεια τους στον εν λόγω τομέα. Υψηλή 

συγκέντρωση των δανείων σε ορισμένους τομείς σημαίνει μικρή διαφοροποίηση 

στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών και συμβάλλει στους υψηλούς κινδύνου 

στον τραπεζικό τομέα, που τελικά θα επηρεάσει την τραπεζική σταθερότητα 

(Thillainathan, 1999,Laeven, 1999).   

Η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιο του 

δανείου αυξάνει την σταθερότητα των τραπεζών και συνεπώς και την απόδοση της. 

Η υψηλή συγκέντρωση των δανείων σε λίγους μόνο τομείς της οικονομίας αύξησε 

την ικανότητα των τραπεζών να κατανοούν την πολυπλοκότητα των τομέων στους 

οποίους οι τράπεζες αποκτούν εμπειρία και δεξιότητες, κάνουν κέρδη και γίνονται 

πιο οικονομικά σταθεροί.  Επιπλέον, η μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους τομείς της 

οικονομίας επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν περισσότερες γνώσεις και 

πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς, 

δημιουργούν υψηλές ικανότητες παρακολούθησης, η οποία αυξάνει τελικά την 

σταθερότητα και απόδοση των τραπεζών. 

 

 



 

Τράπεζες στη Τζαμάικα 
 

Οι Langrin & Roach το 2008 παρουσίασαν μία μελέτη για τις επιδράσεις της 

συγκέντρωσης και του κινδύνου στην απόδοση της τράπεζας.   

Ο τρόπος με τον οποίο επιδρά η συγκέντρωση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου στην απόδοση της τράπεζας αποτελεί συχνή συζήτηση στον 

τραπεζικό και οικονομικό τομέα. Σε αυτή τη μελέτη, με τη χρήση ενός  

ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων, γίνεται υπολογισμός των αποτελεσμάτων των 

επιδόσεων της συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου δανείων στον τραπεζικό τομέα 

της Τζαμάικας. Το βασικό αποτέλεσμα της έρευνας  στηρίζει την υπόθεση ότι η 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση δεν συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο ή / και 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Συνεπώς, σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία 

χαρτοφυλακίου, η συγκέντρωση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο παρά η  

διαφοροποίηση της τράπεζας σε επίπεδο χαρτοφυλακίων δανείων μπορεί να είναι 

πιο συνεπής με την επίτευξη του ελάχιστου συστημικού κινδύνου. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή είναι ο δείκτης 

Herfindahl-Hirschman (HHI) και ο συντελεστή Gini8. Τα μέτρα απόστασης αποτελούν 

η μέγιστη απόλυτη διαφορά (DM1), το άθροισμα των απόλυτων διαφορών (DM2),  

το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών (DM3), η μέση σχετική διαφορά (DM4) 

και η μέση τετραγωνική σχετική διαφορά (DM5). Αυτά τα πέντε μέτρα απόστασης 

χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η στατιστική απόκλιση του χαρτοφυλακίου των 

δανείων σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης / αναφοράς. Αυτά τα 

κριτήρια αναφοράς περιλαμβάνουν το μερίδιο της απασχόλησης ανά τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά οικονομικό 

τομέα, καθώς και το μερίδιο των συνολικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα και 

ανά οικονομικό τομέα. 

Αυτή η έρευνα χρησιμοποιεί τις υποθέσεις του Winton (1999) οι οποίες αφορούν :  

                                                           
8Ο συντελεστής Gini (επίσης γνωστή ως ο δείκτης Gini ή Giniratio είναι ένα μέτρο της στατιστικής 

διασποράς που δημιουργήθηκε για να αντιπροσωπεύει την κατανομή του εισοδήματος των 

κατοίκων ενός έθνους, και είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο της ανισότητας. Αναπτύχθηκε 

από τον ιταλό στατιστικολόγο και κοινωνιολόγο Corrado Gini και δημοσιεύθηκε το 1912 στο έγγραφο 

του "Μεταβλητότητα και Αστάθεια." 



 

(i) εάν υπάρχει μια αποτελεσματική σχέση κινδύνου-απόδοσης για την 

τράπεζα σε επίπεδο χαρτοφυλακίων δανείων που να συμφωνεί με τη  Θεωρία 

Χαρτοφυλακίου  κατά Markowitz (1952)9, και 

(ii) κατά πόσον η σχέση μεταξύ της απόδοσης της τράπεζας και της 

διαφοροποίησης του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι μη γραμμική  σε επίπεδο 

τραπεζικού κινδύνου. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης, αν η συγκέντρωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου οδηγεί σε αυξημένες αποδόσεις και μικρότερη 

πιθανότητα κινδύνου ή αθέτησης, τότε η συγκέντρωση βελτιώνει την απόδοση των 

τραπεζών (και αντίστροφα). Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση , η διαφοροποίηση 

σε σχέση με την απόφαση συγκέντρωσης στηρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα της 

διαφοροποίησης στα κίνητρα παρακολούθησης των δανείων της τράπεζας και, ως 

εκ τούτου, στη πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου. Για παράδειγμα, 

οι εξειδικευμένες τράπεζες θα έχουν μέτρια οφέλη από τη διαφοροποίηση, αν το 

χαρτοφυλάκιο δανείων συγκεντρώνεται σε τομείς με χαμηλή αθέτηση ή μικρούς 

κινδύνους. Οι τράπεζες που διατηρούν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια δανείων, 

με τα δάνεια που υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο, είναι λιγότερο πιθανό να 

βελτιώσουν τα κίνητρα παρακολούθησης σύμφωνα με τη χαμηλότερη αναμενόμενη 

απόδοση και, ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση μπορεί πιθανόν να οδηγήσει σε 

αύξηση των επισφαλών δανείων. Τα οφέλη της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου των δανείων είναι σημαντικά και για τους τραπεζικούς ιδιοκτήτες 

και τους πιστωτές όταν το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει μετρίου επιπέδου κίνδυνο 

μειονέκτημα και τα κίνητρα της τράπεζας για την παρακολούθηση είναι ανεπαρκή. 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δάνεια ανά τομέα που περιλαμβάνουν 

στοιχεία του ισολογισμού των τραπεζών στο τέλος του έτους, για την περίοδο 2000 

με 2007 όπως παρουσιάζονται από την Τράπεζα Εποπτεία Συστήματος (BSS) της 

Τράπεζας της Τζαμάικα (BOJ).Ο κίνδυνος του τραπεζικού δανειακού χαρτοφυλακίου 

στη μελέτη αυτή ορίζεται ως ο λόγος των επισφαλών και μη εξυπηρετούμενων 

δανείων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. Η κερδοφορία της 

                                                           
9 Σύμφωνα με το Markowitz ο μέσος επενδυτής, προσπαθεί και να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη 

απόδοση και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. 



 

τράπεζας μετράται ως έσοδο ( με τόκους και χωρίς τόκους) από δάνεια ως ποσοστό 

του συνολικού ενεργητικού. Αυτές οι μεταβλητές ελήφθησαν από BSS για όλες τις 

τράπεζες κατά τη διάρκεια της περιόδου του δείγματος. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένη διαφοροποίηση των δανειακών 

χαρτοφυλακίων του συνολικού τραπεζικού τομέα για την περίοδο του δείγματος. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες παλινδρομήσεις αποδεικνύουν 

μεγαλύτερη συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο για όλα τα μέτρα της απόστασης και της συγκέντρωσης. 

Το βασικό αποτέλεσμα της έρευνας  στηρίζει την υπόθεση ότι η μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση δεν συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο ή / και μεγαλύτερες 

αποδόσεις. Η μέγιστη απόλυτη διασπορά (DM1) και το άθροισμα των τετραγώνων 

των διαφορών (DM3) ήταν τα πιο αποτελεσματικά από τα μέτρα σε απόσταση που 

συνηγορούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 

υπογραμμίζουν ότι οι αποδόσεις της συγκέντρωσης του δανείου είναι πάνω από τις 

αποδόσεις του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου στην περίπτωση της 

συνεισφοράς του ΑΕΠ και του μεριδίου των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, 

αλλά είναι κάτω από την απόδοση της διαφοροποίησης στην περίπτωση αύξησης 

του βαθμού συγκέντρωσης των δανείων που σχετίζονται με τον δείκτη αναφοράς 

του μεριδίου της απασχόλησης. Συνεπώς, η σχέση μεταξύ των αποδόσεων των 

τραπεζών και της συγκέντρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει σχήμα U 

δεδομένων των επιπέδων κινδύνου των τραπεζών, στην περίπτωση του ΑΕΠ και του 

μεριδίου των συνολικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα και έχει ένα σχήμα 

ανεστραμμένου U στην περίπτωση του δείκτη αναφοράς για την απασχόληση. 

Βραζιλιάνικες Τράπεζες  
 

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Tabak et al (2010) και ερευνά τις 

επιδράσεις της συγκέντρωσης του χαρτοφυλάκιο των δανείων στην απόδοση και 

τον κίνδυνο των βραζιλιάνικων τραπεζών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 

δεδομένα  96 εμπορικών τραπεζών για 74 μηνιαίες περιόδους από  τον Ιανουάριο 

2003 ως το Φεβρουάριο 2009, δηλαδή συνολικά  5175 παρατηρήσεις.  



 

Το ερώτημα της μελέτης αυτής είναι αν η διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων σε επίπεδο τράπεζας συνδέεται με την καλύτερη 

απόδοση και τον χαμηλότερο κίνδυνο. Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία στοιχεία που 

κατασκευάστηκαν για το βραζιλιάνικο τραπεζικό τομέα με πληροφορίες σε επίπεδο 

τραπεζικών δανείων ανά οικονομικό τομέα. Το γενικό αποτέλεσμα της έρευνας 

παρουσιάζει ότι η συγκέντρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου αυξάνει τις 

αποδόσεις ενώ μειώνει τον κινδύνου αθέτησης. Ακόμα υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 

σημαντικές δευτερεύουσες επιδράσεις. Οι ξένες και δημόσιες τράπεζες   

επηρεάζονται σε μικρότερο επίπεδο από το βαθμό της διαφοροποίησης. Σημαντική 

είναι η επισήμανση ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης μετά το 

πέρασμα  της πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση, ειδικότερα μετά την 

κατάρρευση της Lehman Brothers. 

Η έρευνα μελετά τέσσερα ξεχωριστά μέτρα ως εκπροσώπους της 

συγκέντρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κυρίαρχος σκοπός είναι να 

προσδιοριστεί η επίδραση της συγκέντρωσης του δανείου στην απόδοση των 

τραπεζών της Βραζιλίας. Στη συνεχεία, παρατηρούν πώς οι κίνδυνοι, συνδυασμένοι 

με τις μετρήσεις του βαθμού συγκέντρωσης, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση. 

Μετρούν ακόμα την επίδραση της συγκέντρωσης του δανείου για τον κίνδυνο της 

τράπεζας, η οποία παρουσιάζει κατά πόσον τα κίνητρα παρακολούθησης των 

τραπεζών είναι αποτελεσματικές. Επιπλέον επισημαίνουν ότι η συγκέντρωση των 

χαρτοφυλακίων των τραπεζών επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τις τράπεζες με 

διαφορετικό τύπο ιδιοκτησίας. 

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες έτσι και εδώ χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης Hirshmann-Herndahl (ΗΗI). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το αντικείμενο 

της μελέτης είναι η σύνθεση του βιομηχανικού τομέα στο χαρτοφυλάκιο δανείων 

της τράπεζας, δηλαδή σε σχέση με τα ανοίγματα της τράπεζας για τις βιομηχανίες. 

Ο λόγος είναι ότι ο εν λόγω τομέας κατέχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από ό, τι 

οποιοσδήποτε άλλος τομέας σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο. Έτσι, τα μέτρα 

συγκέντρωση θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση και την επαλήθευση της 

επίδρασης της συγκέντρωσης του δανείου σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς 

τομείς στις αποδόσεις των τραπεζών. 



 

Αν συγκρίνουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών της 

Βραζιλίας, με άλλα ευρήματα της βιβλιογραφίας, μπορούμε να δούμε ότι σε γενικές 

γραμμές οι τράπεζές της είναι πιο συγκεντρωμένες από τις τράπεζες της Ιταλίας 

(Acharya et al [2006] και της Γερμανίας (Hayden κ.ά.. [2007]). Τα χαρτοφυλάκια 

δανείων των τραπεζών της Βραζιλίας βρέθηκαν να είναι περισσότερο 

διαφοροποιημένα από αυτά της  Αργεντινής Bebczuk και Galindo [2008]). 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι φαίνεται να υπάρχει μια πτωτική τάση της 

συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου δανείων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και 

το πρώτο του 2008. Ωστόσο, μετά την πτώχευση της Lehman Brothers, τον 

Σεπτέμβριο 2008, οι τράπεζες της Βραζιλίας άρχισαν να αυξάνουν τη συγκέντρωση 

του χαρτοφυλακίου των δανείων τους, αντιστρέφοντας την τάση της 

διαφοροποίησης. Η κατάρρευση της Lehman Brothers ακολουθήθηκε από μια 

δραστική πτώση στον χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο αθέτησης/πτώχευσης σε αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, οι 

τράπεζες έγιναν πιο επιλεκτικές στους δανειστές τους, δανείζουν μόνο σε εκείνους 

τους τομείς της οικονομίας που δεν είχαν πληγεί από την κρίση αυτή. Με άλλα 

λόγια, οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να υποκαταστήσουν την ταυτόχρονη έκθεση τους 

σε διάφορους τομείς με την έκθεση τους μόνο σε λίγους τομείς, αντανακλώντας τον 

κίνδυνο αποστροφής σε αυτήν την αβέβαιη περίοδο. Ομοίως, η 

αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης τους  θα πρέπει να αυξηθεί. 

Τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια δανείων της Βραζιλίας, βρέθηκε να είναι, κατά 

μέσο όρο, συγκεντρωμένα. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι ξένες τράπεζες 

είναι πιο εξειδικευμένες από τις εθνικές τράπεζες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

δημόσιο. Έχουν κάνει την υπόθεση ότι οι ξένες τράπεζες έχουν χαμηλότερη 

εξοικείωση με τις Βραζιλιάνικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες, και 

ως εκ τούτου, προτιμούν να περιορίσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητα τους σε 

ορισμένους τομείς, προκειμένου να επωφεληθούν από τα μειωμένα κόστη 

παρακολούθησης. 

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η συγκέντρωση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου φαίνεται να βελτιώνει τις επιδόσεις των βραζιλιάνικων τραπεζών 

τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στον κίνδυνο αθέτησης. Οι δείκτες συγκέντρωσης 

βρέθηκαν να είναι θετικά συσχετιζόμενοι με τις αποδόσεις και αρνητικά 



 

συσχετιζόμενοι με τους κινδύνους. Ο λόγος μπορεί να είναι ότι η συγκέντρωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου αυξάνει την αποδοτικότητα της παρακολούθησης, 

δεδομένου ότι οι τράπεζες μπορεί να έχουν εμπειρία στους τομείς που δανείζουν, 

όπως επιβεβαιώθηκε από τον Winton [1999]. Αντιθέτως η διαφοροποίηση, μειώνει 

αυτήν την αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι είναι πιο δύσκολο για τις τράπεζες 

να παρακολουθούν τους πιστωτικούς τους πελάτες και να μπορούν επίσης να 

αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιλογές, που προέρχονται από τον ανταγωνισμό με 

τις άλλες τράπεζες. 

 

Ιταλικές Τράπεζες  
 

Η μελέτη η οποία αναφέρθηκε περισσότερο στη βιβλιογραφία όλων των παραπάνω 

εργασιών ήταν αυτή που διενεργήθηκε στις ιταλικές τράπεζες από τους Acharya et 

al (2006). Η μελέτη αυτή διαπραγματεύεται το ερώτημα αν θα πρέπει οι τράπεζες 

να είναι διαφοροποιημένες. Μελετήθηκαν δεδομένα από 105 τράπεζες την περίοδο 

1993-1999.  

 Τα αποτελέσματά συμφωνούν με τη θεωρία που προβλέπει επιδείνωση της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα κινδύνου 

και με την επέκταση δανεισμού εισέρχονται σε νέες ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Το 

σημαντικότερο εύρημά είναι ότι τόσο και η βιομηχανική αλλά και η τομεακή 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων μειώνουν την απόδοση της τράπεζας , 

ενώ ταυτόχρονα παράγει ενδογενώς δάνεια υψηλότερου κινδύνου για τις τράπεζες 

με υψηλό κίνδυνο. Τα αποτελέσματα ορίζουν ότι, σε αντίθεση με τις συστάσεις των 

παραδοσιακών θεωριών του χαρτοφυλακίου, η διαφοροποίηση των στοιχείων 

ενεργητικού των τραπεζών δεν οδηγεί πάντα μεγαλύτερη απόδοση ή / και 

μεγαλύτερη ασφάλεια για τις τράπεζες. Πολλοί λόγοι υποστηρίζουν ότι η 

συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων εναντίον της διαφοροποίησης είναι 

σημαντική όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Η πρώτη υπόθεση που μελετάται είναι η σχέση μεταξύ της απόδοσης της 

τράπεζας και της διαφοροποίησης είναι μη γραμμική στους τραπεζικούς κινδύνους 



 

(έχει σχήμα ανεστραμμένο U). Η διαφοροποίηση μεταξύ των τομέων του δανείου 

βοηθά την απόδοση της τράπεζας περισσότερο όταν τα δάνεια έχουν μέτρια έκθεση 

σε τομείς σε περιόδους ύφεσης (κίνδυνος υποχώρησης).  Όταν τα δάνεια έχουν 

χαμηλό κίνδυνο, η διαφοροποίηση έχει μικρό όφελος ενώ όταν τα δάνεια έχουν 

αρκετά υψηλό κίνδυνο, η διαφοροποίηση μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τις 

αποδόσεις. 

Η δεύτερη υπόθεση που ερευνάται είναι η αποτελεσματικότητα 

παρακολούθησης της τράπεζας μπορεί να είναι μικρότερη σε νεοεισερχόμενους και 

λιγότερο ανταγωνιστικούς τομείς και συνεπώς, η διαφοροποίηση οδηγεί σε αύξηση 

του κινδύνου του χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας. 

Το αποτέλεσμα της πρώτης υπόθεσης που ορίζει ότι η σχέση μεταξύ της 

συγκέντρωσης και της απόδοσης της τράπεζας είναι μη γραμμική σε σχέση με  τον 

κίνδυνο της τράπεζας και μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σχήματος U, όπως 

υπονοείται από την συγκεκριμένη υπόθεση. Ιδιαίτερα, η αύξηση της βιομηχανικής 

διαφοροποίησης φαίνεται να μειώνει την απόδοση για τις τράπεζες σε υψηλά 

επίπεδα κινδύνου, και παράγει είτε μία σχετικά μικρότερη μείωση ή μόνο μια μικρή 

αύξηση στην απόδοση για τις τράπεζες με μέτρια επίπεδα κινδύνου. Τα 

αποτελέσματα ουσιαστικά συμπίπτουν στην απόδειξη του Winton (1999) ότι η 

διαφοροποίηση (συγκέντρωση) έχει ένα μικρό πλεονέκτημα (κόστος) σε χαμηλά 

επίπεδα κινδύνου στην τράπεζα, ενώ έχει μέγιστο όφελος (κόστος) σε μέτρια 

επίπεδα κινδύνου, και στην πραγματικότητα, έχει πολύ μικρές (μεγάλες) αποδόσεις 

στις τράπεζες σε πολύ υψηλά επίπεδα κινδύνου. 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η αυξημένη συγκέντρωση σε όρους 

βιομηχανικού τομέα ή σε όρους περιουσιακών στοιχείων βελτιώνει την ποιότητα 

του δανειακού χαρτοφυλακίου (μειώνει τον κίνδυνο). Επιπλέον, η μείωση του 

κινδύνου κατά την αύξηση της βιομηχανικής συγκέντρωσης είναι μεγαλύτερη, ο 

μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός για τα δάνεια που η τράπεζα αντιμετωπίζει στις 

βιομηχανίες που δανείζει. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν, τουλάχιστον εν μέρει 

στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ποιότητα της παρακολούθησης 

από τις τράπεζες είναι πιο μικρή σε νεότερη βιομηχανίες και ότι οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επιλογή, όταν επεκταθεί και σε 

βιομηχανίες που έχουν ήδη διεισδύσει από τους ανταγωνιστές τους. 



 

Κατά την έρευνα της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζικών δανείων 

σε σχέση με την απόφαση συγκέντρωσης χρησιμοποιώντας ένα σύνολο  τραπεζών 

στην Ιταλία, οι Archaya κ.ά. (2006) υποστηρίζουν λοιπόν ότι το κόστος 

παρακολούθησης των δανείων περιλαμβάνουν χαμηλότερες αποδόσεις ως 

αποτέλεσμα: 

(α) της δυσκολίας του να γίνει η τράπεζα ειδήμων στο δανεισμό σε νέους 

τομείς, λόγω του κόστους που συνδέονται με την απόκτηση εμπεριστατωμένη 

γνώση των νέων τομέων 

(β) της ύπαρξης των προβλημάτων πρακτορείας, καθώς  ο κάθε τομέας 

αναπτύσσεται.  

 

Μεγάλη έρευνα για τη συγκέντρωση δανείων και την απόδοση 

των τραπεζών με διεθνή διάσταση (cross-country variation) 
 

Η μελέτη αυτή εξετάζει το πώς η συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιο δανείων 

σχετίζεται με την απόδοση των τραπεζών (αποτίμηση και απόδοση). Η προσφορά 

της εργασίας αυτής είναι ότι παρουσιάζει αποτελέσματα ύστερα από μελέτη στο 

διεθνές επίπεδο του τραπεζικού τομέα για το χρονικό διάστημα 2002-2011.  

Για την έρευνα του παραπάνω ερωτήματος χρησιμοποιήθηκαν δύο σύνολα 

δεδομένων. Αρχικά, στηρίχτηκαν στην μετοχική απόδοση του δείκτη του εκάστοτε 

τομέα. βασιζόμαστε σε απόθεμα επιστροφή με βάση τους δείκτες των ανοιγμάτων 

τομεακών παράγοντα. Χρησιμοποιώντας ένα εκτεταμένο μοντέλο στην αγορά, 

ελέγχουν αν τα τραπεζικά ιδρύματα είναι καλά διαφοροποιημένα και εκτίθεται 

μόνο με την απόδοση του δείκτη της αγοράς, ή αν παρουσιάζουν σημαντικά 

ανοίγματα σε συγκεκριμένους τομείς.  Η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιείται 

προκύπτει από τη μέθοδο που βασίζεται στις που είναι μια στατιστική τεχνική που 

χρησιμοποιείται κυρίως για να αποδομήσουν τις αποδόσεις των αμοιβαίων 

κεφαλαίων σε ανοίγματα λόγω επενδυτικών στρατηγικών ή σε επενδύσεις σε 

διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων  Sharpe (1992), Brown και 

Goetzmann (1997) και terHorst et al (2004)). Σε ένα δεύτερο στάδιο, συνέλεξαν 

μόνοι τους στοιχεία για κάθε τράπεζα για την έκθεση της  ανά τομέα από τις 



 

μεγαλύτερες τράπεζες όπως αυτή αναφέρεται στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων τους. Οι τράπεζες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε σύνολο 317 με 

σύνολο ενεργητικού πάνω από 10εκ. $.   

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξειδίκευση ανά κλάδο έχει 

θετική σχέση με το κίνδυνο των τραπεζών ενώ έχει αρνητική σχέση με την απόδοση 

τους (μεγάλη εξειδίκευση σημαίνει μεγάλος κίνδυνος και μικρή απόδοση).  Πιο 

συγκεκριμένα,  η σχέση μεταξύ της τομεακής συνεισφοράς και της συνεισφοράς του 

συστημικού κινδύνου είναι μεγαλύτερη για τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες  

τράπεζες, ενώ η σχέση μεταξύ της εξειδίκευσης του κλάδου και της λογιστικής αξίας  

είναι ισχυρότερη για τις τράπεζες σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 3ο 

Παρουσίαση της Τράπεζας  Πειραιώς 

 

Ιστορικό-Γενικές Πληροφορίες  

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως 

ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε 

μέχρι το 1991. Το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase 

Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της 

μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 

στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών 

της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 

πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, 

μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, 

δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα. Στις 

αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑ bank ενώ η 

απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003. 

Επίσης, στις αρχές του 2002 ξεκίνησε η συνεργασία με τον διεθνή 

τραπεζοασφαλιστικό Όμιλο ING, με έμφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, η 

οποία ανανεώθηκε τον Οκτώβριο 2007 για 10 έτη. Τον Ιούλιο 2009 η Τράπεζα 

Πειραιώς και η BNP Wealth Management προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής 

συνεργασίας στο Wealth Management. Τέλος, τον Οκτώβριο 2009 η Τράπεζα 

Πειραιώς και η ERGO A.A.E.Z., θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και 

μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου MunichRe, συμφώνησαν σε 10ετή 

αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο των γενικών ασφαλειών.  

Στα τέλη Ιουλίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το "υγιές" τμήμα της 

Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε.24 (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), 

αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση και παρουσία του Ομίλου στις τραπεζικές 

εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις 

χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012). 

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε στις 29 Αυγούστου 2012 ότι βρίσκεται σε 

εμπιστευτικές συζητήσεις με την Societe Generale σε σχέση με πιθανή εξαγορά της 



 

μετοχικής συμμετοχής της Societe Generale στην Γενική Τράπεζα. Στις 19 Οκτωβρίου 

2012 η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία με τη Societe Generale για την 

απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της στη Γενική Τράπεζα το οποίο ανέρχεται 

στο 99,08%. Η συναλλαγή εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2012 από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού και ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 και περιλαμβάνει την 

ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας και την κάλυψη των ομολογιών 

εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς από τη Societe Generale. Η εξαγορά αυτή θα 

οδηγήσει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής και στρατηγικής θέσης της 

Τράπεζας Πειραιώς και στην αύξηση της συνολικής ελκυστικότητάς της. 

 

Όραμα-Στόχοι  

Στρατηγικός στόχος της τράπεζας είναι η ανάδειξή της στην κατεξοχήν τράπεζα του 

μεσαίου χώρου των επιχειρήσεων και ιδιωτών, διαθέτοντας αφοσιωμένο και ικανό 

προσωπικό και προσφέροντας υψηλές αποδόσεις στους μετόχους. Σύμφωνα με 

στοιχεία του επίσημου ιστότοπου, το όραμα της Τράπεζας είναι να είναι «Ισχυρή, με 

ηγετική παρουσία και κοινωνική ευαισθησία Τράπεζα που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τη δύναμη των μετόχων, των πελατών και 

των ανθρώπων της» 

 

Σημαντικά Γεγονότα  

1. Συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων που είχε στην κατοχή της 

ύψους € 7,7 δισ., με αποτέλεσμα η συνολική σχετική απομείωση που 

αναγνωρίστηκε στη χρήση 2011 να ανέλθει στα € 5,9 δισ. προ φόρων. 

2. Απόκτηση του «υγιούς» τμήματος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού) του υπόειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής 

Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

3. Πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική Marathon Banking 

Corporation (98,8%) στην InvestorsBancorpInc στη Νέα Υόρκη. 

4. Απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Société Générale (99,1%) 

στη Γενική Τράπεζα. 



 

5. Παροχή από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

Προκαταβολής Κεφαλαίου € 6,25 δισ. και Βεβαίωση Δέσμευσης € 1,082 δισ. 

ενόψει της συμμετοχής του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της 

Τράπεζας, που αθροιστικά αντιστοιχούν στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών 

της Τράπεζας ύψους € 7,335 δισ., όπως προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ (συν € 570 

εκατ. Βεβαίωση Δέσμευσης που αφορούν την ΑΤΕbank, ποσό το οποίο κατά 

βλήθηκε με ομόλογα του EFSF στις 10.04.2013). 

6. Συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου για τη μείωση του δημόσιου χρέους (BuyBack), από το οποίο 

προέκυψε κέρδος προ φόρων € 0,4 δισ. (αντισταθμίζοντας απομείωση € 0,3 δισ. 

του 2012 από τον επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας των νέων ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου σε συνέχεια του PSI). 

7. Υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και 

καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και 

της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων 

των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (εταιριών leasing και factoring και Επενδυτική 

Τράπεζα Ελλάδος - IBG). Το ΤΧΣ10 συμμετείχε στην αύξηση ανακεφαλαιοποίησης  

της Τράπεζας που αποφασίστηκε με την Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Τράπεζας της 23.04.2013 και την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 29.05.2013 με το ποσό των € 524 εκατ., ποσό που είχε κριθεί ως 

αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση από την Τράπεζα της Ελλάδος εξαιτίας της 

συναλλαγής αυτής. 

8. Πώληση του ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας στο μετοχικό 

κεφάλαιο της ATE Bank Romania S.A. έναντι ποσού € 10,3 εκατ. 

9. Απόκτηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της MillenniumBank Ελλάδος 

(εφεξής «MBG») και τη συμμετοχή της Millennium BCP στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

ανακεφαλαιοποίησης της. Η εν λόγω εξαγορά ολοκληρώθηκε την 19.06.2013. 

                                                           

10Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  



 

10. Συμφωνία με τις Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική 

Τράπεζα για την απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών 

θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των 

καταστημάτων των τριών Κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, η σχετική συμφωνία με τη Cyprus Popular Bank περιλάμβανε και 

την απόκτηση των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που 

αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων). Η σχετική συμφωνία εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο της 

εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των τριών Κυπριακών τραπεζών 

στην Ελλάδα.  

11. Ολοκλήρωση άντλησης κεφαλαίων ποσού € 8,4 δισ., με το αντληθέν ποσό από 

ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε € 1,4 δισ., ήτοι 20% 

της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των € 7,3 δισ. Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ 

καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με 

εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF. 

12. Ενοποίηση των συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της 

MillenniumBank, στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του 

Ομίλου. Η ενοποίηση αυτή ήταν το πέμπτο και τελευταίο βήμα, μετά την 

ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής της πρώην ΑΤΕbank (25.06.2013) και 

των εγχώριων δικτύων της πρώην Ελληνικής Τράπεζας (14.07. 2013), της πρώην 

Τράπεζας Κύπρου (27.10. 2013) και της πρώην CPB Bank (17.11.2013). 

3. Μηχανογραφική μετάπτωση της ATEbank Romania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμιλος Πειραιώς 
Μάρτιος 

2015 

Ενεργητικό €88,5 δισ 

Δάνεια μετά από προβλέψεις €55,7 δισ 

Καταθέσεις €46,5 δισ 

Δείκτης CET-1 * 11,90% 

Καταστήματα 1.137 

Εργαζόμενοι 21,9 χιλ 

Πελάτες 5,8 εκατ 



 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα τα δάνεια αποτελούν μεγάλο ποσοστό 

σε σχέση με το ενεργητικό της τράπεζας. Ενώ και ο δείκτης CET-1, σύμφωνα με τη 

Βασιλεία ΙΙΙ είναι αρκετά υψηλός.  

 

Είδη δανείων που δίνονται από τις ελληνικές τράπεζες 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σύγχρονοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί των 

καινούριων επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν και στη χώρα μας κυρίως τα 

τελευταία χρόνια, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον μια στις τρεις εταιρίες / 

επιχειρήσεις συνεχίζει να καταφεύγει στον τραπεζικό τομέα για να βρει 

χρηματοδότηση. Τα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν δύο κύριες κατηγορίες 

δανείων στις επιχειρήσεις : πρώτον, τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης και τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην βελτίωση 

της ρευστότητας της επιχείρησης και είναι κατά κύριο λόγο μικρής διάρκειας. 

Η πιο σημαντική χρήση τους αποσκοπεί στις αγορές εμπορευμάτων, στις 

πληρωμές τρεχόντων εξόδων. Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα 

έχουν δημιουργήσει νέα ευέλικτα προϊόντα στον τομέα του κεφαλαίου κίνησης 

όπως λογαριασμοί με υπερανάληψη και δάνεια με περίοδο χάριτος (για την μη 

αποπληρωμή του δανείου) κατά τους λιγότερο ή και καθόλου παραγωγικούς για την 

επιχείρηση μήνες. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αποτελούνται από τα δάνεια 

εγκατάστασης, τα οποία εξυπηρετούν την ανάγκη απόκτησης επαγγελματικής 

στέγης για κάθε επιχείρηση, και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού, τα οποία 

καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού (μηχανήματα, μέσα μεταφοράς και άλλα) της 

επιχείρησης. Το επιτόκιο αποπληρωμής του μακροπρόθεσμού δανείου είναι, 

εξαιτίας της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής του, στις περισσότερες 

περιπτώσεις πιο χαμηλό από το αντίστοιχο επιτόκιο αποπληρωμής του δανείου 

κεφαλαιακής κίνησης. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πληροφορία 

αναφέρεται κατά κύριο λόγο για εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ότι ο ενδιαφερόμενος 

δανειολήπτης είναι ο μόνος αρμόδιος που θα εξετάσει τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης του δανείου με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο με βάση την 

μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών, και ιδιαίτερα του πληθωρισμού και 

των επιτοκίων, στη χώρα μας. Τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζικών 

δανείων που πρέπει να υπογραμμιστούν είναι : αρχικά, ότι τα τραπεζικά ιδρύματα, 



 

παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα εξέλιξης και εκσυγχρονισμού τα 

τελευταία χρόνια , συνεχίζουν να παρουσιάζουν μία σημαντική προσκόλληση στη 

λογική των εμπράγματων ασφαλειών, γεγονός που σημαίνει ότι παρέχουν δανεισμό 

μόνο σε όσους έχουν ήδη κάποιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ως εξασφάλιση/εγγύηση για την αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του δανείου σε 

περίπτωση που ο λήπτης του δανείου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις 

του, να αποπληρώσει δηλαδή το δάνειο. Για τον επιχειρηματία που θέλει να αρχίσει 

μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι για να πάρει 

τραπεζικό δάνειο πρέπει να βάλει ως εγγύηση μέρος ή και ολόκληρη την προσωπική 

του περιουσία ή, σε περίπτωση που τέτοια δεν υπάρχει, την περιουσία κάποιου 

τρίτου ο οποίος θα λειτουργήσει ως εγγυητής. Βέβαια, σωστό είναι να τονιστεί ότι, 

αυτή η διαδικασία δεν αποδίδει πλέον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

κερδοφορίας για τις τράπεζες με αποτέλεσμα να μην αυξάνουν την απόδοσή του 

τραπεζικού ιδρύματος.  

Οι ξεχωριστές κατηγορίες πίστωσης / δανείων που μπορεί να βρει κανείς 

μέσα από μια απλή έρευνα στους ιστότοπους των περισσότερων μεγαλύτερων 

τραπεζών, είναι πάρα πολλές και δύσκολα κατηγοριοποιούνται σε μικρότερες 

ομάδες. Τα προϊόντα που προσφέρονται έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές από 

το χρόνο διάρκειας ή την σταθερότητα των δόσεων ή το σκοπό του δανείου ή ακόμα 

και τα ενέχυρα ανταλλάγματα. Οι πιο μεγάλες κατηγορίες είναι οι εξής : Αρχικά, 

έχουμε το κεφάλαιο κίνησης. Με τα καινούρια αλλά και τα παραδοσιακά τραπεζικά 

προϊόντα, τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για την 

κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των 

ελεύθερων επαγγελματιών. Τέτοιου είδους προϊόντα είναι τα ανοιχτά ή 

ανακυκλούμενα δάνεια11αλλά και οι παραδοσιακοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί, που 

προσφέρουν γραμμή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Στα ανοιχτά δάνεια τα 

τραπεζικά ιδρύματα δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους ως το οποίο 

μπορεί να δανείζεται. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το 

σύνολο της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν υπάρχει ανάγκη ως 

                                                           
11Ανακυκλούμενη πίστωση / ανακυκλούμενο δάνειο είναι ένας τύπος δανείου κατά τον οποίο 

επιτρέπεται να ξαναπιστωθεί το ποσό το οποίο δόθηκε για μερική εξόφληση. 



 

το όριο που του έχει χορηγηθεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιστρέψει σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε. Κάποια 

προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εποχικών επιχειρήσεων, 

όπως μικρές τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα εστίασης σε 

τουριστικές περιοχές και άλλα, ενώ και οι τόκοι καταβάλλονται τις περιόδους που οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν έσοδα.  

Άλλα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες επαγγελματιών που 

έχουν συγκεκριμένη ροή εσόδων και επιθυμούν να γνωρίζουν τις δόσεις που θα 

πληρώνουν, ώστε να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό και ως εκ τούτου οι δόσεις 

πληρώνονται σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Σχετικά με τα ποσοστά 

χρηματοδότησης, σε γενικές γραμμές υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα που 

χρηματοδοτούν για κεφάλαιο κίνησης ποσοστό ως και το 100% του τζίρου της 

επιχείρησης και άλλες όπου το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 50% του τζίρου. Η 

δεύτερη σημαντική κατηγορία των ειδών επαγγελματικής πίστωσης, είναι τα δάνεια 

επαγγελματικής στέγης. Σε γενικές γραμμές τα δάνεια επαγγελματικής στέγης 

μοιάζουν με τα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση κατοικίας. Το ποσοστό 

χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει ως και το 100% της αξίας του ακινήτου ή των 

εργασιών ανέγερσης και ανακαίνισης, η διάρκεια τους κυμαίνεται από 3 ως 30 

χρόνια, ενώ τα επιτόκια διαμορφώνονται από 5,50% ως 9,50%, ανάλογα με την 

τράπεζα και τον πελάτη. Ας σημειωθεί ότι το τελικό επιτόκιο προσαυξάνεται από 

την εισφορά του Ν 128/75 κατά 0,6% και όχι κατά 0,12% που ισχύει στα υπόλοιπα 

δάνεια στεγαστικής πίστης. Για τους νέους επιχειρηματίες παρέχεται περίοδο 

χάριτος ως και δυο χρόνια, διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου πληρώνουν μόνο 

τους τόκους ή μικρότερες δόσεις (οι τόκοι που δεν καταβάλλονται 

κεφαλαιοποιούνται). Τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τα προϊόντα 

αυτά δεν ξεπερνούν συνήθως το 1%. Ακολουθούν τα δάνεια για την αγορά πάγιου 

εξοπλισμού. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας χορηγούνται για την αγορά πάγιου 

εξοπλισμού σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα και 

άλλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανανέωση υφιστάμενης 

επιχείρησης όσο και για τον εξοπλισμό νέας.  

Ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων αυτών μπορεί να φθάσει και τα 15 

χρόνια, ενώ τα επιτόκια τους κυμαίνονται από 6,25% ως και 10%,ανάλογα με το 



 

είδος (κυμαινόμενο ή σταθερό) και την εκάστοτε τράπεζα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις εφαρμόζεται το βασικό επιτόκιο στο οποίο υπάρχει κάποια 

προσαύξηση με ένα περιθώριο ανάλογα με τον πελάτη και τις εξασφαλίσεις που 

παρέχει. Η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει ως και το 100%της αξίας 

της επένδυσης, ενώ η εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σταδιακά, 

ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων 

του αγορασθέντος κάθε φορά εξοπλισμού. 

Τελευταία κατηγορία αποτελούν τα δάνεια συγκέντρωσης καταναλωτικών 

οφειλών. Πολλά τραπεζικά ιδρύματα θέτουν τα δάνεια αυτής της κατηγορίας στην 

γενικότερη κατηγορία των κεφαλαίων κίνησης που αναφέρθηκαν και 

προηγουμένως με την αιτιολογία ότι ο σκοπός του δανεισμού τόσο πριν όσο και 

μετά την συγκέντρωση των οφειλών δεν ήταν διαφορετικός αλλά ο ίδιος, και δεν 

ήταν άλλος από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Λόγω του 

υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, τα επιτόκια που προκύπτουν και σε 

αυτήν την κατηγορία είναι αρκετά ευέλικτα, με το κέρδος για την επιχείρηση να 

φτάνει μέχρι και τις 13 ποσοστιαίες μονάδες (χαμηλότερο επιτόκιο επί του συνόλου 

της πίστωσης) ανάλογα με την περίπτωση. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το κέρδος στην 

περίπτωση που ο πελάτης ενδιαφέρεται να μεταφέρει μόνο καταναλωτικές οφειλές 

που έχει στον ανταγωνισμό. 

 

Κατηγορίες των δανείων / πιστοδοτήσεων στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες  

 

Τα δάνεια ταξινομούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα σε κατηγορίες οι οποίες 

δύναται να διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους 

και την κλίμακα που ακολουθούν. Σε μία γενική περιγραφή η κατηγοριοποίηση 

είναι η εξής : 

Κανονικά δάνεια (standard loans) : Δάνεια που πληρούν απόλυτα τα 

πιστωτικά κριτήρια της τράπεζας και βασίζονται σε επαρκή, επαληθευμένο, 

αναλυμένο και αξιολογημένο πληροφοριακό υλικό. 

Δάνεια με σημάδια αδυναμιών : Σημάδια αδυναμιών του πιστούχου 

χαρακτηρίζουν τα δάνεια αυτής της κατηγορίας δανείων τα οποία μπορεί να 

οφείλονται στις συνθήκες της αγοράς, στην οικονομική κατάσταση του πιστούχου, 



 

στη δανειοληπτική του ικανότητα, στο συναλλακτικό του κύκλωμα και άλλα. Δεν 

αναμένονται προβλήματα στην αποπληρωμή αυτών των πιστοδοτήσεων αλλά 

επιβάλλεται η καλύτερη δυνατή γνώση όλων των παραγόντων που επιβαρύνουν την 

οικονομική κατάσταση του πιστούχου και η λήψη διορθωτικών μέτρων εφόσον 

χρειαστεί. 

Δάνεια εκτός κριτηρίων (substandard loans) : Δάνεια με μεγάλες πιθανότητες 

να μην αποπληρωθούν κανονικά, λόγω χαμηλών εξασφαλίσεων και δυσμενών 

τάσεων ή εξελίξεων χρηματοδοτικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως. Από την 

πλευρά του τραπεζικού ιδρύματος απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες άμεσα για 

την ισχυροποίηση της θέσης της και τον περιορισμό των κινδύνων. Η τράπεζα δεν 

θα υποστεί καθόλου ζημιές.  

Δάνεια σε εμπλοκή (doubtfulloans) : Δάνεια με αμφίβολη εξυπηρέτηση. Οι 

ζημίες που αναμένονται για την τράπεζα δεν να μπορούν να προσδιοριστούν 

επακριβώς. Από την πλευρά της τράπεζας απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την 

ισχυροποίηση της θέσης της.  

Απαιτήσεις επισφαλείς ή ανεπίδεκτες είσπραξης :  Δάνεια, που θεωρούνται 

σαν μη εισπράξιμα (loss loans), μερικά ή ολικά χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για μερική ή τελική ανάκτηση (recovery). Οι 

τράπεζες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εισπράξουν μέρος ή σύνολο του 

ποσού, μέχρι να βεβαιωθούν απόλυτα ότι δεν είναι εφικτό. 

 

Πώς δίνονται τα νέα δάνεια ; 

Το κάθε τραπεζικό ίδρυμα ακολουθεί διαφορετικά πιστοδοτικά κριτήρια για να 

χορηγήσει νέα δάνεια. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα κριτήρια αυτά 

γίνονται αυστηρότερα και ζητούνται ισχυρότερες εξασφαλίσεις / εγγυήσεις. 

Αναφέρονται στη συνέχεια τα γνωστά από τη βιβλιογραφία 5C΄s όπου 

περιγράφονται με  λίγα λόγια τα κριτήρια που αξιολογεί η τράπεζα προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση:  

- Character (Χαρακτήρας): Ο διαφορετικός χαρακτήρας της κάθε επιχείρησης 

και των φορέων είναι αυτός που τους ξεχωρίζει από άλλες επιχειρήσεις και φορείς. 

Ως χαρακτήρα θα μπορούσαμε να ορίσουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχει 

κάποιος προκειμένου να υπάρξει εμπιστοσύνη ότι θα αποπληρώσει τελικά τις 



 

υποχρεώσεις του. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ακεραιότητα, η συνέπεια, η 

υπευθυνότητα. 

- Capacity (Ικανότητα): Για να χρηματοδοτήσει κάποια τράπεζα μια 

επιχείρηση, θα πρέπει να προβεί σε ποιοτική και σε ποσοτική αξιολόγηση της με 

σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητα αποπληρωμής των δανείων.  

- Capital (Κεφάλαιο): Η κεφαλαιακή επάρκεια της επιχείρησης αποτελεί 

επιπρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει 

τα χρέη της. Επιπλέον, δείχνει τη στήριξη των φορέων στην επιχείρηση. 

 - Collateral (Ενέχυρο): Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

εξασφαλίσεων δείχνει την εγγύηση της τράπεζας σε περίπτωση που η επιχείρηση 

δεν αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων της. Σημαντικό είναι να 

διερευνηθεί η εμπορευσιμότητα των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.  

- Conditions (Συνθήκες): Η αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης στον 

κλάδο (μερίδιο, αγορά, προϊόντα, κτλ.) δείχνει τις προοπτικές της και συνεπώς τη 

δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων της. 

 

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρηματικών δανείων από μία τράπεζα  

Τα περισσότερο αποτελεσματικά συστήματα αξιολόγησης των δανείων αποτελούν 

την καλύτερη ασπίδα προστασίας για τις τράπεζες κυρίως σε δυσμενείς περιόδους 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική 

ζημιά για ένα πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος δημιουργείται από το ενδεχόμενο 

αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για 

το τραπεζικό ίδρυμα και για το λόγο αυτό η αποτελεσματική παρακολούθηση και 

διαχείρισή του θα πρέπει αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης. 

 

Credit rating models 

Τα τραπεζικά ιδρύματα για να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα έχουν 

αναπτύξει διάφορα συστήματα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πελατών τους (credit rating models), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα κατά 

κύριο λόγο στην αξιολόγηση των αιτούμενων δανείων των επαγγελματιών και των 



 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τα μοντέλα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας, το τραπεζικό ίδρυμα:  

- Ταξινομεί τους δανειζόμενους σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την 

πιστοληπτική τους ικανότητα (βαθμός φερεγγυότητας). .  

-  Μειώνει τις αξιολογήσεις ρουτίνας. 

- Μειώνει την πιθανότητα να παρθούν υποκειμενικές αποφάσεις αφού 

στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.  

- Απορρίπτει τους αφερέγγυους πελάτες με τον κίνδυνο βέβαια να 

απορρίψει και πολλούς υγιείς πελάτες λόγω μικρών σφαλμάτων στην αξιολόγηση.  

- Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των ήδη υφιστάμενων πιστούχων κάτι που 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

 

Στα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη το credit rating όπου 

δίνει ένα βαθμό αλλά συνήθως ακολουθεί μια πρόσθετη εξατομικευμένη ανάλυση 

από εξειδικευμένους αναλυτές, οι οποίοι σε περιοδική βάση αξιολογούν και 

παρακολουθούν τις δανειζόμενες εταιρείες.   

 

Risk rating models 

Με τα credi trading models υπολογίζεται η πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη χωρίς τις παρεχόμενες εγγυήσεις, γι’αυτό αποτελούν μοντέλα που 

δείχνουν ενδείξεις για την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του 

δανειολήπτη. Τα μοντέλα risk rating δίνουν ένα βαθμό σε κάθε δάνειο χωριστά 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγυήσεις του. Επομένως, με αυτά τα μοντέλα το 

πιστωτικό ίδρυμα μετράει τη ζημιά που θα έχει σε περίπτωση αθέτησης του 

δανείου (LossGivenDefault). Η αναμενόμενη ζημιά είναι το συνδυαστικό 

αποτέλεσμα της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη και της 

ποσοστιαίας ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης του δανείου.   

 

 

 

 

 



 

Λεπτομέρειες για την Τράπεζα Πειραιώς  

 

Η τράπεζα Πειραιώς ήταν η τράπεζα η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης κατάφερε 

μέσω των συγχωνεύσεων και της ενσωμάτωσης των κυπριακών τραπεζών, να 

παρουσιάσει μία αύξηση ενεργητικού της τάξης του 65% από το 2008. Ο όμιλος το 

2011 αναγκάστηκε να μειώσει ζημιές € 5,9 δισ. εξαιτίας του προγράμματος 

ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και χρειάστηκε ενίσχυση της 

τάξεως των €4,75 δισ. από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για να 

καταφέρει να διατηρήσει την κεφαλαιακή του επάρκεια πάνω από τα ελάχιστα 

επιτρεπτά όρια. Σήμερα η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα παρουσιάζοντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο 

ομίλου 14% με στοιχεία τις 31/12/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες τις Βασιλεία 

ΙΙ. Ο όμιλος επανήλθε στην κερδοφορία το 2013 παρουσιάζοντας κέρδη €2532 

εκατ.. 

 Θα πρέπει να επισημανθεί η μεγάλη αποκλιμάκωση του δείκτη δανείων 

προς καταθέσεις που από το 156% το 2011 μειώθηκε στο 111%. Το παραπάνω 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καταθέσεων λόγω της ενσωμάτωσης 

των υγιών τμημάτων των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν με τον όμιλο και είχαν ως 

αποτέλεσμα να αυξήσουν την ρευστότητά του. Οι καταθέσεις σήμερα του ομίλου 

είναι €54,3 δισ. Αυξημένες κατά 145% από το 2011 και 74% από το 2008.  



 

Ο όμιλος παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη καθυστερήσεων 90+ ημερών από τις 

τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η Τράπεζα στην προσπάθεια της να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τις καθυστερήσεις των δανείων δημιούργησε δύο νέες γενικές 

διευθύνσεις, την RecoveryBankingUnit και την TaskForceUnit, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση εκτιμώντας ότι το 

παραπάνω εγχείρημα θα αποτελέσει ουσιαστική πηγή προστιθέμενης αξίας για την 

τράπεζα στα επόμενα χρόνια. Αναφέρονται κυρίως τα δύο αυτά χρόνια για το λόγο 

ότι σε αυτά τα χρόνια παρουσιάστηκαν σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν 

σημαντικά την συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων απέναντι στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα δάνεια. Τα δάνεια που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς 

απευθύνονται σε πολλούς τομείς. Τα πιο σημαντικά είναι τα καταναλωτικά και τα 

στεγαστικά δάνεια τα οποί απευθύνονται κυρίως σε ιδιώτες. Ακόμα υπάρχουν και 

τα ναυτιλιακά δάνεια, τα πράσινα δάνεια και άλλα.  

Συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι η Τράπεζα της Πειραιώς έχει 

δημιουργήσει ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων δεδομένης και 

της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα για να μπορεί να 

διαφυλαχθεί από τον κίνδυνο. Όπως είδαμε και στις μελέτες στο κεφάλαιο 2, άλλοι 

είναι υπέρ της συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου των δανείων σε συγκεκριμένους 

τομείς ενώ άλλοι είναι υπέρ της διαφοροποίησης του για αποφεύγεται ή να 

μειώνεται ο κίνδυνος.  

Η τράπεζα Πειραιώς τον Απρίλιο του 2014 ανακοίνωσε την επιτυχή αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,75 δισ.. Ο κύριος στόχος της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου ήταν: 

• Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών ύψους €425εκατ. στο βασικό 

σενάριο και €757 εκατ. στο δυσμενές σενάριο όπως ορίστηκαν από τα StressTest 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του 

Ελληνικού Δημοσίου ύψους €750 εκατ.. 

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την 

πλήρη εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ. 

• Να διευκολύνει την πρόσβαση της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές. 



 

Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το σύνολο των κυρίων βασικών ιδίων 

κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε €9,9 δισ. με το δείκτη 

CoreTier 1 να ανέρχεται στο 16,8% και το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 

(CommonEquityTier 1) βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλεία ΙΙΙ 

σε επίπεδα κοντά του 12%. 

Ο κος Σάλλας Μ., Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας 

σημειώνει  : «H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει την ισχυρή κεφαλαιακή 

βάση της τράπεζας και θεμελιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια 

αγορά. Μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η τράπεζα Πειραιώς θα βελτιώσει 

τη δυνατότητα της να συνεχίσει την στήριξή της στην ελληνική οικονομία». 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τράπεζα Πειραιώς στις 18/03/2014 έγινε η 

πρώτη ελληνική τράπεζα που απέκτησε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους από 

το2009, με την έκδοση τριετούς ομολόγου για το ποσό €500 εκατ.. Το ενδιαφέρον 

ήταν τόσο έντονο με αποτέλεσμα σε λίγες ώρες η προσφορά να υπερκαλυφθεί έξι 

φορές, συγκεντρώνοντας περίπου €3 δισ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συμπεράσματα , Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και Περιορισμοί 

έρευνας 

 

Συμπεράσματα 

Η πρόσφατη κρίση που άρχισε το 2007, έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του 

τραπεζικού συστήματος και ανάδειξε την ανάγκη για ένα αυστηρότερο εποπτικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο ακόμα και στο χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών. Από τη 

μία πλευρά, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα καλά 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να 

μειώσουν τον κίνδυνο και να βελτιώσουν την απόδοσή τους σύμφωνα με την 

παραδοσιακή θεωρία του χαρτοφυλακίου. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων με μεγάλη συγκέντρωση σε 

κάποιον συγκεκριμένο κλάδο ώστε να επωφεληθούν την εξειδίκευσή τους στον 

κλάδο αυτό και να προετοιμαστούν για τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα.  

Επισημαίνεται ότι μία μεγαλύτερη εξειδίκευση ανά τομέα έχει ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερο κίνδυνο χαρτοφυλακίου. Θα περίμενε κανείς ότι ένα 

λιγότερο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο δανείων θα έδινε υψηλότερες αποδόσεις για τις 

εξειδικευμένες τράπεζες. Αν ναι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τομεακή 

εξειδίκευση θα έχει θετική επιρροή για την ποιότητα του δανείου. Ωστόσο, η 

τομεακή εξειδίκευση στα δάνεια δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική 

απόδοση της τράπεζας.  

Σύμφωνα με την έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα (Thorsten Beck, Olivier 

De Jonghe, Sept. 2013) παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο από 

ακαδημαϊκή πλευρά αλλά και από την πολιτική και νομική πλευρά για τη σχέση 

μεταξύ της συγκέντρωσης δανείων και  της τραπεζικής απόδοσης. Η ιστορική 

αναδρομή δείχνει ότι η μεγάλη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου στα 

χαρτοφυλάκια των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μια από τις σημαντικότερες 

αιτίες των τραπεζικών καταστροφών (π.χ. με την υπερέκθεση στην Enron, η 

WorldCom και τους ομοίους). 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη μελέτη πάνω στις γερμανικές τράπεζες 

ουσιαστικά παρουσιάζεται το πώς επηρεάζει η συγκέντρωση των τραπεζικών 



 

δανείων τον κίνδυνο που αυτές αντιμετωπίζουν. Η πρώτη μελέτη υποστηρίζει ότι η 

συγκέντρωση δανείων μειώνει τον κίνδυνο και συνεπώς αυξάνει την απόδοση και 

κερδοφορία της τράπεζας.  Στη δεύτερη μελέτη γίνεται διαχωρισμός των τραπεζών 

σε συνεταιριστικές τράπεζες και σε ταμιευτήρια. Η διαφοροποίηση στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων οδηγεί στη μείωση κινδύνου στα ταμιευτήρια ενώ στις 

συνεταιριστικές τράπεζες συμβαίνει το αντίθετο και η εξειδίκευση στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο δανείων προσφέρει χαμηλότερο κίνδυνο. Στην τρίτη μελέτη 

υπογραμμίζει ότι η εξειδίκευση των δανείων στις τράπεζες μειώνει τον κίνδυνο και 

αυξάνει την απόδοση αφού οι τράπεζες αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στους 

αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους που συγκεντρώνονται τα δάνεια των 

τραπεζών. 

Όσον αφορά τις κροάτικες τράπεζες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα έχει θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των 

τραπεζών. Αυτή η απόδειξη υποστηρίζει την προσέγγιση της δομής συμπεριφοράς 

απόδοσης σύμφωνα με την οποία η δομή της βιομηχανίας που παρουσιάζεται με τη 

συγκέντρωση επηρεάζει τη συμπεριφορά των τραπεζών η οποία με τη σειρά της 

καθορίζει την απόδοσή τους. 

Στην περίπτωση των Τούρκικων τραπεζών υποστηρίζεται ότι υπάρχει 

αρνητική σχέση μεταξύ της διαφοροποίησης ανά τομέα και της απόδοσης των 

τραπεζών που σημαίνει  ότι όταν υπάρχει διαφοροποίηση των δανείων σε πολλούς 

τομείς τότε αυτό δεν είναι καλό για την απόδοση της τράπεζας.  

Η μελέτη για τις τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν παρέχουν την απόδειξη για 

θετική σχέση μεταξύ της εξειδίκευσης/συγκέντρωσης και της απόδοσης των 

τραπεζών υπογραμμίζοντας ότι τα οφέλη της εξειδίκευσης/συγκέντρωσης των 

τραπεζικών δανείων σε συγκεκριμένους τομείς υπερτερούν της διαφοροποίησης 

των δανείων σε διάφορους ασυσχέτιστους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση σε 

συγκεκριμένους τομείς μειώνει το κόστος παρακολούθησης, το κόστος της 

απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων, που σχετίζεται με την ανάγκη να διαθέτουν 

τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία κατά την εισαγωγή τους σε ένα νέο τομέα. 

Όσον αφορά τη μελέτη στη Μαλαισία υποστηρίζεται ότι η συγκέντρωση στο 

χαρτοφυλάκιο του δανείου αυξάνει την σταθερότητα των τραπεζών και συνεπώς 

και την απόδοση της. Η υψηλή συγκέντρωση των δανείων σε λίγους μόνο τομείς της 



 

οικονομίας αύξησε την ικανότητα των τραπεζών να κατανοούν την πολυπλοκότητα 

των τομέων στους οποίους οι τράπεζες αποκτούν εμπειρία και δεξιότητες, κάνουν 

κέρδη και γίνονται πιο οικονομικά σταθεροί.   

Το βασικό αποτέλεσμα της έρευνας για τις τράπεζες στη Τζαμάικα  στηρίζει 

την υπόθεση ότι η μεγαλύτερη διαφοροποίηση δεν συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο 

ή / και μεγαλύτερες αποδόσεις. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι 

οι αποδόσεις της συγκέντρωσης του δανείου είναι πάνω από τις αποδόσεις του 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που επισημαίνουν ότι η ύπαρξη συγκέντρωσης 

σε συγκεκριμένους κλάδους στο χαρτοφυλάκιο δανείων έχει καλύτερη απόδοση 

από την ύπαρξη διαφοροποίησης στο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο.  

Τέλος, στην περίπτωση των τραπεζών στη Βραζιλία, τα τραπεζικά 

χαρτοφυλάκια δανείων της Βραζιλίας, βρέθηκε να είναι, κατά μέσο όρο, 

συγκεντρωμένα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η συγκέντρωση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου φαίνεται να βελτιώνει τις επιδόσεις των βραζιλιάνικων τραπεζών 

τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στον κίνδυνο αθέτησης. Οι δείκτες συγκέντρωσης 

βρέθηκαν να είναι θετικά συσχετιζόμενοι με τις αποδόσεις και αρνητικά 

συσχετιζόμενοι με τους κινδύνους. Ενώ και στις τράπεζες στην Ιταλία, τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η αυξημένη συγκέντρωση σε όρους βιομηχανικού 

τομέα ή σε όρους περιουσιακών στοιχείων βελτιώνει την ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου (μειώνει τον κίνδυνο). 

Συμπερασματικά, στις τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν η δανειοδοτική 

δραστηριότητα είναι λιγότερο διαφοροποιημένη από ό, τι στις ιταλικές τράπεζες, με 

μέσο βιομηχανικό δείκτη HHI να ισούται με 0,237 Acharya et al (2006), οι 

γερμανικές τράπεζες με μέσο δείκτη  HHI να ισούται με 0,291 (Hayden et al, 2007), 

οι αυστριακές τράπεζες με 0,155 (Rossi και Winkler, 2009) και τη Βραζιλία με 0.316 

(Tabak κ.ά., 2011). Επιπλέον, δείχνουμε ότι στον απόηχο της οικονομικής κρίσης οι 

τράπεζες τείνουν να συγκεντρώνουν δανειακού χαρτοφυλακίου τους. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι η επιλογή 

συγκέντρωσης ή μη συγκέντρωσης στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των δανείων 

εξαρτάται από την οικονομική φάση που βρίσκεται η κάθε χώρα και την προστασία 

που πιστεύουν ότι θα έχουν οι τράπεζες από την εκάστοτε επιλογή.  

 



 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν την κατεύθυνση για περαιτέρω 

έρευνα. Έντονη είναι η ανάγκη για πιο εμπειρική μελέτη των μεταβλητών ελέγχου 

εκείνων που αντικατοπτρίζουν το κανονιστικό και θεσμικό περιβάλλον και την 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί 

ακριβέστερη εικόνα στους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των 

τραπεζών. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για πιο επικεντρωμένη και πιο εκτεταμένη 

ανάλυση των μεταβλητών που επηρεάζουν την επιλογή ή μη της συγκέντρωσης στο 

τραπεζικό χαρτοφυλάκιο δανείων.  Σε µια ενδεχόμενη ποσοτική αλλά και ποιοτική 

έρευνα, θα μπορούσε να ερευνηθεί ποιος είναι ο κλάδος τον οποίο προτιμούν οι 

τράπεζες να συμπεριλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιο τους και αν αυτός ο κλάδος 

επιλέγεται σε όλες τις χώρες. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν πρέπει να 

εφησυχάζουν τα επιτελεία των τραπεζών, καθώς όπως αναλύθηκε στην παρούσα 

εργασία το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχώς εξελίσσεται και νέοι κίνδυνοι 

μπορούν να εμφανιστούν. Όμως, η αρχική επίτευξη των κεφαλαιακών στόχων του 

νέου πλαισίου αποτελεί σίγουρα μια πολύ ισχυρή ένδειξη για την επίτευξη όλων 

των στόχων της Βασιλεία ΙΙΙ για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Πιο 

συγκεκριμένα για την Ελλάδα, θα μπορούσε να μελετηθεί το είδος των δανείων που 

έχουν πλέον στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες, πως γίνεται η αποπληρωμή τους 

και πως βελτιώνεται η απόδοση της τράπεζας με την όσο μεγαλύτερη μείωση του 

κινδύνου που τυχόν αντιμετωπίζουν. Οι προτάσεις αυτές είναι ενδεικτικές και η 

πραγματικότητα έχει καταδείξει ότι το δυσδιάστατο τραπεζικό σύστημα έχει 

αναρίθμητα αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ερωτήματα που παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον και χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης.  

 

Περιορισμοί έρευνας  

Όπως σε όλες τις μελέτες, έτσι και αυτή η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Η 

έρευνα βασίστηκε στην µελέτη διαφορετικών περιπτώσεων συγκέντρωσης δανείων 

σε διαφορετικές χώρες χωρίς άμεση σύνδεση μεταξύ των χωρών. Για το λόγο αυτό 

δεν είναι δυνατόν τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών να καλύπτουν το ευρύτατο 

φάσµα όλων των περιπτώσεων και κατά συνέπεια δεν είναι γενικεύσιµα. Ωστόσο, 



 

παρουσιάστηκαν μελέτες από σημαντικές οικονομίες που αντιμετωπίζουν ή έχουν 

αντιμετωπίσει περιόδους κρίσεων. 
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