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Περίληψη  

 

 

 Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι παράγοντες που συµβάλλουν στις 

αυξοµειώσεις των ζητούµενων ποσοτήτων στεγαστικών δανείων και επιχειρείται η ανάπτυξη 

ενός απλοποιηµένου υποδείγµατος πολλαπλής παλινδρόµησης που θα εξηγεί τις µεταβολές 

αυτές µε βάση δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας. 

 Αρχικά στο 1ο Κεφάλαιο αναζητήθηκε στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία το πώς 

προσεγγίζεται από τους ερευνητές, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο της ζήτησης 

στεγαστικών δανείων και κατοικιών κατ’ επέκταση, µια και οι δύο αγορές είναι 

συµπληρωµατικές.  Στη συνέχεια παραθέτουµε µία συνοπτική παρουσίαση της αγοράς 

κατοικίας, της τραπεζικής αγοράς και της αγοράς στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα, µέσα από 

τρία αντίστοιχα κεφάλαια ενώ στο τελευταίο 5ο Κεφάλαιο επιχειρείται η ανάπτυξη ενός 

οικονοµετρικού υποδείγµατος σε συνάρτηση µε τις βιβλιογραφικές προσεγγίσεις που 

εκθέτονται στην αρχή. 
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Εισαγωγή 

 

 Στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια η στεγαστική πίστη γνώρισε πρωτοφανή 

ανάπτυξη. Ενώ στο παρελθόν η αγορά κατοικίας κατά κύριο λόγο είχε ως πηγή 

χρηµατοδότησης τις ιδιωτικές αποταµιεύσεις των νοικοκυριών, σήµερα το µεγαλύτερο 

ποσοστό των αγοραπωλησιών ακινήτων χρηµατοδοτείται από τραπεζικά κεφάλαια. 

Ταυτόχρονα µόλις το προηγούµενο έτος σε παγκόσµιο επίπεδο οι οικονοµίες των χωρών 

δοκιµάστηκαν από µία χρηµατοοικονοµική κρίση, η οποία κατά γενική οµολογία είχε την 

αφετηρία της στην υπερβολική άνοδο και την απότοµη πτώση στη συνέχεια, των τιµών των 

ακινήτων στις Η.Π.Α. Κατά συνέπεια η µελέτη της αγοράς ακινήτων και κατ’ επέκταση της 

αγοράς στεγαστικής πίστης αποκτά πλέον νέα διάσταση και αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα 

αυξηµένου ενδιαφέροντος ερευνητικό πεδίο.  

Ωστόσο η αγορά κατοικιών και στεγαστικών δανείων διεθνώς αλλά και στη χώρα µας, αντλεί 

κεφάλαια µέσα από το µηχανισµό της ζήτησης. Η ζήτηση είναι αυτή που τροφοδοτεί τις 

εξελίξεις σε κάθε αγορά. Κατά συνέπεια η αναζήτηση των προσδιοριστικών παραγόντων που 

διαµορφώνουν τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αποκτά βαρύνουσα σηµασία καθώς όπως 

διαπιστώσαµε µέσα στο 2008 η µεταβολή ενός από αυτούς τους παράγοντες (τιµές 

κατοικιών), οδήγησε σε ένα παγκόσµιο πτωτικό χρηµατοοικονοµικό ντόµινο τις οικονοµίες 

πολλών ανεπτυγµένων χωρών, µε µοχλό εκκίνησης την δευτερογενή  αγορά ενυπόθηκων 

δανείων των Η.Π.Α. (τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια). 

Στη χώρα µας βέβαια, καθώς η συγκεκριµένη αγορά τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων 

δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη και οι εγχώριες τράπεζες δεν διέθεταν στο χαρτοφυλάκιό 

τους σηµαντικές ποσότητες των συγκεκριµένων οµολόγων από το εξωτερικό, η κρίση δεν 

έγινε άµεσα αντιληπτή (όπως π.χ. στις Η.Π.Α. όπου είχαµε κατάρρευση οικονοµικών 

κολοσσών). Ταυτόχρονα οι τιµές των ακινήτων δεν είχαν την απότοµη άνοδο που σηµείωσαν 

στις Η.Π.Α. Κατά συνέπεια τόσο η αγορά κατοικιών όσο και η τραπεζική αγορά 

διαρθρώνονται µε διαφορετικό τρόπο στη χώρα µας.  

Προκειµένου να κατανοήσουµε τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για την εγχώρια αγορά και να 

διατυπωθεί ένα υπόδειγµα ζήτησης στεγαστικών δανείων για την ελληνική οικονοµία, 

επιλέχθηκε η διάρθρωση της εργασίας στα ακόλουθα πέντε Κεφάλαια :  

Στο πρώτο Κεφάλαιο αναζητούνται στη διεθνή βιβλιογραφία υποδείγµατα συναρτήσεων 

ζήτησης κατοικιών και στεγαστικών δανείων, τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού, όσο και σε 

επίπεδο χωρών, ώστε να κατανοήσουµε το πώς αντιµετωπίζεται από τους ερευνητές. Σε 
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γενικές γραµµές η θεωρητική προσέγγιση είναι ότι στη µακροχρόνια περίοδο οι συνολικές 

πιστώσεις για κατοικία αυξάνονται σε µειώσεις επιτοκίων και σε αυξήσεις των τιµών των 

ακινήτων και του πραγµατικού εισοδήµατος. 

Στη συνέχεια στο δεύτερο Κεφάλαιο εξετάζονται κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής 

αγοράς κατοικίας όπως οι διαφορές της ελληνικής αγοράς κατοικίας σε σχέση µε τις 

ευρωπαϊκές χώρες, η γενική εξέλιξη του αποθέµατος κατοικιών, η επίδραση του 

δηµογραφικού παράγοντα και του υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης, το φορολογικό 

καθεστώς των ακινήτων και η εξέλιξη του αποθέµατος κατοικιών σε σχέση µε το Α.Ε.Π. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της εξέλιξης του τραπεζικού 

κλάδου στην χώρα µας, µέσα από τα βήµατα που οδήγησαν στην σταδιακή απελευθέρωσή του 

και εκθέτεται το πώς διαρθρώνεται σήµερα η συγκεκριµένη αγορά. 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζουµε την ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης. Μετά την 

ιστορική αναδροµή ακολουθεί η περιγραφή των χαρακτηριστικών των στεγαστικών δανείων 

έτσι όπως διαθέτονται από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Στη συνέχεια επιχειρείται η 

παρουσίαση της διάρθρωσης της συγκεκριµένης αγοράς και στο τελευταίο υποκεφάλαιο 

γίνεται κάποια αναφορά στην έκταση του δανεισµού των νοικοκυριών στη χώρα µας. 

Τέλος στο τελευταίο πέµπτο Κεφάλαιο επιχειρούµε την ανάπτυξη του οικονοµετρικού 

υποδείγµατος. Πήραµε δεδοµένα από την ελληνική οικονοµία από το έτος 1975 και µετέπειτα, 

καθώς όπως αναφέρουµε και στο τέταρτο Κεφάλαιο επικρατεί η αντίληψη µέχρι τη δεκαετία 

του ’70  ότι ο δανεισµός για κατοικίες αποτελεί «µη παραγωγική» κατεύθυνση των πόρων της 

οικονοµίας. Ταυτόχρονα από το έτος αυτό και µετέπειτα σηµατοδοτείται η µεταπολιτευτική 

περίοδος της χώρας όπου το τραπεζικό σύστηµα αρχίζει και απαγκιστρώνεται από την 

κρατική παρέµβαση και διαµορφώνονται συνθήκες υγιούς τραπεζικού ανταγωνισµού. 

Σε γενικές γραµµές οι σηµαντικοί παράγοντες που φαίνεται να διαµορφώνουν τα υπόλοιπα 

των στεγαστικών δανείων προς την κατοικία είναι το επιτόκιο και οι τιµές κατοικιών. Το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που 

επιλέχθηκαν επίσης ως ενδογενείς µεταβλητές δεν αποδείχθηκαν στατιστικά σηµαντικοί. 

Ταυτόχρονα η αύξηση των τιµών κατοικιών ενώ στα περισσότερα υποδείγµατα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας φαίνεται να ασκεί θετική επίδραση στην εξέλιξη των υπολοίπων στεγαστικών 

δανείων, στη χώρα µας επιδρά αρνητικά, καθώς ο υποψήφιος δανειολήπτης δεν προχωρά 

τελικά στη σύναψη δανείου και στην αγορά κατοικίας ή αποφασίζει µικρότερης έκτασης 

κατοικία και συνεπώς µικρότερο ποσό δανείου ως αποτέλεσµα της αύξησης των τιµών.  
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Τα ανωτέρω συνοψίζονται στο τέλος όπου αναλύονται τα συµπεράσµατα από την επίλυση του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος. 
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Κεφάλαιο 1 

Πως αντιμετωπίζεται η ζήτηση στεγαστικών δανείων 

(mortgage demand) και η ζήτηση κατοικιών (housing 

demand) κατ’ επέκταση στη διεθνή βιβλιογραφία 

 

1.1 Διεθνής βιβλιογραφία 

 

Η ζήτηση στεγαστικών δανείων είναι µία µη επαρκώς εξηγηµένη και ελλιπώς ερευνηµένη 

όψη της οικονοµικής συµπεριφοράς των νοικοκυριών1. Σε µικροοικονοµικό επίπεδο υπάρχει 

εκτεταµένη βιβλιογραφία η οποία προσπαθεί να ερευνήσει διάφορα θέµατα της οικονοµικής 

συµπεριφοράς του νοικοκυριού όπως : 

Κάτω υπό ποιες συνθήκες το νοικοκυριό θα επιλέξει το µέγιστο δυνατό ποσό δανείου;2 Πως 

επηρεάζει το πρόσθετο εισόδηµα (financial help and gifts) την ζήτηση από το νοικοκυριό για 

κατοικία;3 Ποιοι είναι τελικά οι παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση για κατοικίες από τα 

νοικοκυριά;4 Τι αποτέλεσµα έχουν οι περιορισµοί στο εισόδηµα και στις εξασφαλίσεις στους 

όρους δανεισµού;5 

Σε όλες τις ανωτέρω µελέτες αναπτύσσονται υποδείγµατα προκειµένου να εξηγήσουν 

συµπεριφορές των νοικοκυριών αναφορικά µε τον δανεισµό για στέγη ενώ πολλές φορές 

χρησιµοποιούνται και δειγµατοληπτικές έρευνες. 

Αντίθετα σε µακροοικονοµικό επίπεδο η βιβλιογραφία είναι πιο περιορισµένη. Η ανάπτυξη 

υποδειγµάτων πρόβλεψης των ποσοτήτων στεγαστικών δανείων που θα χορηγηθούν από τις 

                                                 
1 Leece, D., (2006), “Testing a theoretical model of mortgage demand on UK data”, Applied Economics, 38, pp. 

2037-2051. 
2 Brueckner, J., (1994), “The Demand for Mortgage Debt: Some Basic Results”, Journal of Housing Economics, 

3, pp. 251-262. 
3 Luea, H., (2008), “The impact of financial help and gifts on housing demand and cost burdens”, Contemporary 

Economic Policy, 26, 3, pp. 420-432. 
4 Megbolugbe, I., Marks, A., Schwarz, M., (1991), “The Economic Theory of Housing Demand: A Critical 

Review”, The Journal of Real Estate Research, 6, 3, pp. 381-393. 
5 Archer, W., Ling, E., McGill, G., (1995), “The effect of income and collateral constraints on residential 

mortgage terminations”, National Bureau of Economic Research, Inc, (July 1995), Working Paper No 5180.  



Σελίδα 10 

 

τράπεζες δεν συναντήθηκε σε εκτενή βιβλιογραφία. Κυρίως γιατί υπεισέρχονται παράγοντες 

τόσο από το χρηµατοοικονοµικό κλάδο, όσο και από την αγορά κατοικίας που καθιστούν την 

ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης ζήτησης επισφαλή, ενώ ταυτόχρονα σηµαντικό ρόλο παίζουν 

δηµογραφικοί παράγοντες. Αντίθετα σε µεγάλο βαθµό έχει διερευνηθεί η αγορά κατοικίας και 

η ζήτηση για κατοικίες αντίστοιχα.  

Ωστόσο και σε αυτό το πεδίο οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει στον ορισµό κάποιων 

σηµαντικών µεταβλητών που καθορίζουν την ζήτηση για κατοικίες. Αυτό σύµφωνα µε τον 

Donato G.6, αυτό οφείλεται σε αρκετούς λόγους όπως : 

- Καθώς οι αγορές κατοικιών (housing markets) διαφοροποιούνται σηµαντικά σε τοπικό 

επίπεδο, προτείνονται διαφορετικά µέτρα και διαδικασίες για την εκτίµηση του 

«µόνιµου» εισοδήµατος και της τάσης του πληθυσµού για µετακινήσεις (Jimenez and 

Keare, 1984)7 ή για τους όρους στεγαστικής πίστης που θα εισαχθούν στην συνάρτηση 

ζήτησης (Winger, 1968)8. Ενώ λοιπόν σε αρκετές περιπτώσεις τα χρησιµοποιηθέντα 

δεδοµένα έχουν αποδειχθεί ικανοποιητικά στο να εξηγήσουν κάποιες µεταβολές δεν 

αποκλείεται να αποτυπώνουν τοπικές τάσεις και ιδιαιτερότητες και λιγότερο γενικές 

τάσεις. 

- Πολλά πρακτικά προβλήµατα ανακύπτουν στον ορισµό του εισοδήµατος, της 

«κατανάλωσης» κατοικιών και των δηµογραφικών µεταβλητών. 

- Η επιλογή ενός γενικού λειτουργικού υποδείγµατος τίθεται πάλι υπό αµφισβήτηση 

καθώς οι εκτιµήσεις των εξισώσεων συλλέγονται από στατιστικά δεδοµένα που 

ταιριάζουν στην περίσταση και όχι από µία γενικώς αποδεκτή συνάρτηση 

χρησιµότητας-κατανάλωσης. 

- Τέλος όπως εξηγήθηκε από τους Burns και Grebler (1976)9 η ελαστικότητα του 

εισοδήµατος στην ζήτηση κατοικιών διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο οικονοµικής 

ανάπτυξης των χωρών. 

                                                 
6 Donatos, G., (1995),  “A quantitative analysis of investment in new housing in Greece”, Urban Studies, 32, 9, 

pp. 1475-1487. 
7 Jimenez, E., Keare, H., (1984), “Housing consumption and permanent income in developing countries: 

estimates from panel data in El Salvador”, Journal of Urban Economics, 15, pp. 172-194. 
8 Winger, A., (1968) “Housing and income”, Western Economic Journal, 6, pp. 226-232. 
9 Burns, S., Grebler, L., (1976) “Resource allocation to housing investment: a comparative international study”, 
Economic Development and Cultural Change, 25, pp. 95-121. 
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Οι Megbolugbe, Marks και Schwarz (1991) θεωρούν ότι η πιο αναπτυγµένη οικονοµική 

θεωρία για την αγορά κατοικίας προκειµένου να αναλυθούν οι «επιλογές» του 

νοικοκυριού στο θέµα κατοικία είναι η νεοκλασική θεωρία του καταναλωτή που αφορά 

την ζήτηση κατοικίας. Αν και το νεοκλασικό υπόδειγµα έχει υποστεί πολλές 

τροποποιήσεις και µεταλλάξεις η γενική µορφή της ζήτησης για κατοικία δίνεται από την 

εξίσωση : 

� � ���, ��, Po, T), 

Όπου : Q  είναι η «κατανάλωση» σπιτιών. 

            Y είναι το οικογενειακό εισόδηµα. 

            Ph είναι η σχετική τιµή της κατοικίας. 

            Po είναι ένα διάνυσµα τιµών άλλων αγαθών και υπηρεσιών. 

            T είναι ένα διάνυσµα που αντικατοπτρίζει καταναλωτικές προτιµήσεις,  

ενώ σε µερικές µελέτες αντί της µεταβλητής T υπεισέρχεται µία µεταβλητή H όπου 

T=t(H), η οποία αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά της κατοικίας. 

Ωστόσο οι συγγραφείς ασκούν κριτική στην συγκεκριµένη νεοκλασική προσέγγιση, 

καθώς θεωρούν ότι αγνοεί τρία βασικά χαρακτηριστικά της κατοικίας ως αγαθού: το 

µεγάλο κόστος απόκτησης, την αντοχή στο χρόνο, την ετερογένεια και την ακινησία που 

το διακρίνουν, ενώ θεωρούν ότι η έρευνα πρέπει να κατευθυνθεί προς την αναζήτηση των 

δηµογραφικών παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά κατοικίας. 

Σε επίπεδο καταναλωτή και αναφορικά µε το ύψος του δανεισµού, ο Brueckner (1994), 

θέτει ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης χρησιµότητας της αντικειµενικής συνάρτησης : 

	
 �  �  ���  ��, � � �  ��
� � �� � �� �� � ��  �� � �����, όπου : 

h είναι η «κατανάλωση» κατοικιών. 

z είναι ο συνολικός µελλοντικός πλούτος που το άτοµο θα κατέχει στη ζωή του. 

δV(z) είναι η µειωµένη τιµή του συνολικού πλούτου, όπου V είναι µία κοίλη καµπύλη µε 

και δ<1 είναι ο µειωτικός παράγοντας και όπου � �  � � �1 � �� �� � �  �1 � �!�".  

w ο πλούτος την τρέχουσα περίοδο, ο οποίος ισούται µε το τρέχον εισόδηµα συν τα 

περιουσιακά στοιχεία και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση είτε κατοικίας είτε 

άλλων καταναλωτικών αγαθών, είτε για αποταµίευση 

m είναι το ποσό του στεγαστικού δανείου 

s είναι το ποσό που αποταµιεύεται από τον καταναλωτή 

p είναι η αγοραία τιµή ανά µονάδα του καταναλωτικού αγαθού «κατοικία» 

��  το επιτόκιο αποταµίευσης 
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�� είναι το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου 

y είναι το µελοντικό εισόδηµα 

υπό τους περιορισµούς : 

                                                                   � $ %                                                                (1) 

                                                                        &�� $ �                                                            (2) 

                                                                          � $ %                                                               (3) 

Όπου α < 1, δηλαδή το maximum ποσό του δανείου δεν µπορεί να ξεπεράσει την 

τρέχουσα αξία της κατοικίας. Ο περιορισµός αυτός λέγεται και mortgage loan-to-value 

ratio. Ο (1) και ο (3) περιορισµός αναφέρονται στο γεγονός ότι η αποταµίευση και το 

δάνειο πρέπει να έχουν θετικές τιµές, ενώ ο (2) περιορισµός καθορίζει ένα ανώτατο ποσό 

δανείου σε σχέση µε την αξία του σπιτιού. Συνεπώς ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει 

εκείνες τις τιµές των h, s και m προκειµένου να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητά του. 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφορικά µε την εµπειρική έρευνα προτείνει ως 

ερµηνευτικές µεταβλητές της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια (που καθορίζουν το ύψος 

του δανείου που θα χορηγηθεί) σε κάποιο υπόδειγµα παλινδρόµησης που θα έχει τη µορφή 

m = Φ(h, w, y, δ) τις εξής : 

- w (αρχικός ή τρέχον πλούτος) 

- y (µελλοντικό εισόδηµα) 

- δ (ο µειωτική επίδραση) 

- h (η αξία ή το «µέγεθος» της κατοικίας), ενώ θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 

µεταβλητή h, οι µεταβλητές που καθορίζουν την ζήτηση κατοικιών. 

O Leece (2006) στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας το µοντέλο του Brueckner και δικές του 

προηγούµενες έρευνες και εκτιµήσεις µε δεδοµένα από την οικονοµία του Ηνωµένου 

Βασιλείου, προτείνει την ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης στεγαστικών δανείων για 

εκτίµηση : 

 

'(�) *�  �  +'(�&, ,, ��, ��, ��  ��, -, .', ��,��, όπου : 

 

a είναι ο σταθερός όρος. 

A είναι η ηλικία του δανειολήπτη 

��, το καθαρό από φόρο ποσό του δανείου 

�� είναι το premium, που συνεπάγεται το σταθερό επιτόκιο 

��  �� η διαφορά µεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και δανείων 
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- είναι το εισόδηµα 

.' είναι µία µεταβλητή που καθορίζει το ποσό των εξόδων για κατοικία 

�� µία µεταβλητή που καθορίζει τις τιµές των κατοικιών  

V είναι ένα διάνυσµα που εµπεριέχει τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. 

Στη συνέχεια το υπόδειγµα χωρίζει τους δανειολήπτες σε δύο κατηγορίες : Σε αυτούς που 

µεγιστοποιούν το χρέος αναχρηµατοδοτώντας το και στους πιο «υποµονετικούς» 

δανειολήπτες. Τα συµπεράσµατα εξάγονται στους δύο ακόλουθους πίνακες :  

 

Πίνακας 1.1 Εκτίµηση υποδείγµατος ζήτησης στεγαστικών δανείων 
Εκτίµηση ζήτησης στεγαστικών δανείων (νοικοκυριά που 

µεγιστοποιούν το χρέος) 

Εκτίµηση ζήτησης στεγαστικών δανείων (νοικοκυριά που είναι 

«µετριοπαθείς» δανειστές) 

Ν = 167   Ν = 508   

Εξαρτηµένη µεταβλητή = log (πραγµατικού ενυπόθηκου δανείου) 

R2 = 0.320 

Εξαρτηµένη µεταβλητή = log (πραγµατικού ενυπόθηκου δανείου) 

R2 = 0.6136 

Μεταβλητή Συντελεστής t-value Μεταβλητή Συντελεστής t-value 

Σταθερός όρος 0.373 0.128 Σταθερός όρος 1.849 2.752 

Log (A) 0.052 0.275 Log (A) -0.079 -1.179 

Log (�!,) 0.279 0.710 Log (�!,) -0.293 -2.059 

Log (�/) 0.144 1.403 Log (�/) -0.063 -1.609 

Log (��  �!) 0.304 0.707 Log (��  �!) -0.205 -1.312 

Log (I) 0.072 0.755 Log (I) 0.045 1.358 

Log (01) 0.799 3.531 Log (01) 0.842 12.146 

Tέκνα ηλικίας άνω των 5 ετών 0.092 -0.908 Tέκνα ηλικίας άνω των 5 ετών 0.047 0.964 

Φύλλο -0.119 -1.399 Φύλλο 0.016 0.533 

Παντρεµένος -0.191 -1.489 Παντρεµένος -0.107 -3.394 

Τιµές κατοικιών 0.015 0.635 Τιµές κατοικιών -0.012 -1.305 

∆ιάρκεια < 24 ετών -0.518 -6.348    

          Πηγή : Leece, D., (2006), “Testing a theoretical model of mortgage demand on UK data”, Applied  

                    Economics, 38, pp. 2037-2051. 

 

Από τους δύο πίνακες συνάγουµε ότι η συµβολή των διαφόρων παραγόντων 

διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στις δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Στη συνέχεια ο 

συγγραφέας κάνοντας αντιδιαστολή τα συµπεράσµατά του µε αντίστοιχες έρευνες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί για την αγορά των Η.Π.Α. επισηµαίνει ότι διαφοροποιείται 

σηµαντικά η ελαστικότητα του επιτοκίου, καθώς οι Follain and Dunsky (1997)10 την 

προσδιόρισαν µεταξύ -1.00 έως -1.5 σε σχέση µε την εκτιµηθείσα εδώ 0.2. Παράλληλα το 

                                                 
10 Follain, R., Dunsky, M., (1997), “The demand for mortgage debt and the income tax”, Journal of Housing 
Research, 8, pp. 155–200. 
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εισόδηµα δεν είναι τόσο στατιστικά σηµαντικό στο Ηνωµένο Βασίλειο σε σχέση µε τις 

Η.Π.Α. 

Στην ιαπωνική οικονοµία ο Moriizumi 11 ξεκινά και αυτός από το υπόδειγµα του 

Brueckner και το τροποποιεί στα δεδοµένα της Ιαπωνικής οικονοµίας. Μόνο που εκείνο 

που ερευνά είναι ο «τρέχον πλούτος» : w (ο οποίος ορίζεται ως το άθροισµα του 

εισοδήµατος και των περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού) και το πώς τον 

επηρεάζουν οι διάφορες αποφάσεις του νοικοκυριού σχετικά µε την κατοικία. Καταλήγει 

στην εξής εκτιµηµένη συνάρτηση, από ένα δείγµα 820 παρατηρήσεων την περίοδο 1988 - 

1989 : 

 

 

 

όπου στις παρενθέσεις είναι οι τιµές t-value των στατιστικών και ο συντελεστής R2 

ισούται µε 0,10. INCAGE = ΕΙΣΌ∆ΗΜΑ*ΗΛΙΚΙΑ (INCOME * AGE), όπου εισόδηµα 

είναι ένα µετρήσιµο εισόδηµα το οποίο περιλαµβάνει το εισόδηµα όλων των µελών της 

οικογενείας. INCOME2 = το τετράγωνο του ανωτέρου εισοδήµατος. AGE = η ηλικία του 

επικεφαλής του νοικοκυριού. PROPRTR, OFFICE, MAGAGE και TECH = 

ψευδοµεταβλητές που αφορούν ξεχωριστά τον ιδιοκτήτη, τον υπάλληλο γραφείου, τον 

manager και τον τεχνίτη αντίστοιχα. SUBSIDY = µία ψευδοµεταβλητή που παίρνει την 

τιµή 1 όταν το νοικοκυριό πριν διέµενε σε επιδοτούµενη ενοικιαζόµενη κατοικία.  

 Στα συµπεράσµατα που καταλήγει είναι ότι ο πλούτος που συσσωρεύουν τα νοικοκυριά 

έχει αρνητικό αποτέλεσµα στην ιδιωτική στεγαστική πίστη καθώς και στην πιθανότητα 

λήψης στεγαστικού δανείου. Ο αριθµός των δανειοληπτών και το ύψος του δανεισµού 

µεταβάλλονται ανελαστικά σε µεταβολές του πλούτου. 

Πέρα όµως από το ύψος του δανείου που θα επιλέξει το νοικοκυριό ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε τους όρους (διάρκεια σταθερής 

                                                 
11 Moriizumi, Y., (2000), “Current Wealth, Housing Purchase, and Private Housing Loan Demand in Japan”, 

Journal of Real Estate Finance and Economics,21, pp. 65-86. 
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περιόδου επιτοκίου) και την συνολική διάρκεια (maturity) του δανείου, καθώς και οι δύο 

αυτοί παράγοντες επηρεάζουν τελικά τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων που θα 

χορηγηθούν. Οι Breslaw and Irvine 12 ανέπτυξαν ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα µέσα από 

ένα δείγµα 9000 αιτήσεων για δάνειο από την CMHC τράπεζα του Καναδά, για την 

περίοδο 1980-1988. Οι οικονοµετρικές συναρτήσεις προς εκτίµηση είναι : 

 

TERM = T(MKTFIN, INDFIN, DEMOG, OTHER, AMORT, η1) 

 

AMORT = A(MKTFIN, INDFIN, DEMOG, OTHER, AMORT, η2) 

 

Όπου η πρώτη εξίσωση αναφέρεται στην επιλογή µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου 

επιτοκίου και η δεύτερη στην συνολική διάρκεια (amortization) του δανείου. Μερικές από 

τις ενδογενείς µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, 

όπου δίνονται και ο µέσος και η τυπική απόκλιση : 

 

Πίνακας 1.2 Γενική περιγραφή των µεταβλητών του υποδείγµατος των Breslaw και Irvin 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΌΡΟΙ ∆ΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ ΕΤΗ) 3.06 1.62 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ ΕΤΗ) 22.79 3.91 

ΗΛΙΚΙΑ (ΣΕ ΕΤΗ) 32.99 8.56 

ΈΓΓΑΜΟΙ (%) 67.07 47.00 

ΤΕΚΝΑ (%) 47.74 50.00 

∆ΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ / ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (%) 22.61 5.64 

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ (%) 84.41 8.89 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (1981) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ($000) 32.24 15.61 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (1981) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ($000) 67.34 18.35 

SPREAD 1.11 0.07 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (%) 6.53 3.19 

             Πηγή : Breslaw, J., Irvin, I., (1996), “Instrument Choice: The Demand for Mortgages in Canada”, Journal   

                       of Urban Economics,39, pp. 282-302. 

 

                                                 
12 Breslaw, J., Irvin, I., (1996), “Instrument Choice: The Demand for Mortgages in Canada”, Journal of Urban 

Economics,39, pp. 282-302. 
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Οι περισσότερες από αυτές τις µεταβλητές αναδείχτηκαν στατιστικά σηµαντικές. Τα 

κυριότερα συµπεράσµατα που εξάγονται από την έρευνα είναι ότι οι δανειολήπτες 

πρωτίστως ενδιαφέρονται να αποφύγουν τον κίνδυνο και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος 

δανεισµού. 

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει η έρευνα για την αγορά κατοικίας στην Ισπανία, µια χώρα 

που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε την χώρα µας (µέλος της Ε.Ε. µε σηµαντικό 

ποσοστό παραθεριστικών κατοικιών - 1/5 του πληθυσµού ) από τους Marisol E. και Amaia 

A.13 Στη χώρα αυτή υπήρξε έκρηξη των τιµών των κατοικιών µέχρι και το 2007 κινητήρια 

δύναµη της οποίας ήταν η υψηλή ζήτηση για κατοικίες, η οποία σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς οφειλόταν : στην αύξηση του πληθυσµού, στην δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης, στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και τέλος στις ευνοϊκές 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν. Σε θεωρητικό επίπεδο οι συγγραφείς 

διακρίνουν την δυνητική ζήτηση για κατοικίες η οποία προσδιορίζεται από 

δηµογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες και την ενεργό ζήτηση η οποία εξαρτάται 

από την δυνητική ζήτηση και από παράγοντες όπως το εισόδηµα και ο πλούτος των 

νοικοκυριών, καθώς και από το κόστος χρήσης της κατοικίας.  

Το εκτιµηµένο υπόδειγµα που παρουσιάζουν για την αγορά κατοικίας της Ισπανίας 

αποτελείται από τις ακόλουθες 3 εξισώσεις : 

 

LPH = 1.0436+0.8510*LRYD-0.0303*MR(-2) 

+0.0786*DSB+0.0565*LRRI(-1) 

R2 =  0.87, DW = 0.61, AIC = -3.31, SIC = -3,31, F-statistic = 65.30 (p=0) 

 

LRRI = -4.7241 + 2.2224*LPH + 1.0804*GRYD(-4) 

R2 =  0.52, DW = 0.72, AIC = 0.54, SIC = 0.67, F-statistic = 19.05 (p=0) 

 

και 

 

LHST = -7.0276 + 2.6418*LHOUSEHOLDS 

+0.2224*LPH(-4) 

R2 =  0.84, DW = 0.74, AIC = -3.180,54, SIC = -3,05, F-statistic = 96.65 (p=0) 

                                                 
13 Marisol, E., Amaia, A., (2008), “A model of the Spanish housing market”, Journal of Post Keynsian 

Economics, 58, 3, pp. 353-373. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Όπου : 

LHOUSEHOLDS = Ο αριθµός των νοικοκυριών 

LPH = Πραγµατικές τιµές κατοικίας ανά τετραγωνικό µέτρο 

LRYD = Πραγµατικό ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα 

LRRI = Πραγµατική επένδυση σε οικισµό 

GRDY = Εξέλιξη (εξάµηνο σε εξάµηνο) του πραγµατικού διαθεσίµου εισοδήµατος 

MR = Επιτόκιο στεγαστικού δανείου 

NHST = Αριθµός νέων κατοικιών 

DSB = Χρέος νοικοκυριών 

 

Οι τιµές των κατοικιών συσχετίζονται θετικά µε το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα (LRYD), 

το χρέος (DSB) και την πραγµατική επένδυση (RRI) µε συντελεστές συσχέτισης 0.8510, 

0.07886 και 0.0565 αντίστοιχα. Αντίθετα υπάρχει αρνητική συσχέτιση µε το επιτόκιο (MR) 

µε συντελεστή -0.0303. 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας είναι ότι : 

- Η εξέλιξη των τιµών των κατοικιών εξηγείται ικανοποιητικά από την εξέλιξη των 

παραγόντων της ζήτησης, του επιτοκίου και κυρίως από την εξέλιξη του πραγµατικού 

διαθέσιµου εισοδήµατος 

- Οι παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά εξελίσσονται οµαλά και είναι 

στατιστικά σηµαντικοί 

- Η έκρηξη των τιµών των ακινήτων δεν φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά της 

φούσκας παρά το γεγονός ότι µία µικρή διόρθωση θα µπορούσε να έχει συµβεί. 

 

Θεωρητική προσέγγιση για την ζήτηση για στεγαστικά κεφάλαια δίνεται από τους Buist 

H. και Yang T.14 Σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε τους συγγραφείς, η ζήτηση εξαρτάται 

από το εισόδηµα του νοικοκυριού, την ευκολία πρόσβασης στους πιστωτικούς 

οργανισµούς, την επιλογή ποσοτήτων κατανάλωσης ανάµεσα σε αγαθά που θεωρούνται 

ως κατοικία και στα υπόλοιπα αγαθά (housing and non-housing consumption) και από το 

κόστος των διάφορων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Οι τιµές των ακινήτων και τα 

στεγαστικά επιτόκια είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του κόστους κτήσης µίας 

κατοικίας, ενώ το εισόδηµα καθορίζει την ποιότητα (ή και ποσότητα) της κατοικίας. 
                                                 
14 Buist, H., Yang, T., (2000), “Housing Finance in a Stochastic Economy”, Real Estate Economics, 28, 1, pp. 

117-139. 
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Μεταβολές στα επιτόκια, στις τιµές των ακινήτων και στο εισόδηµα των νοικοκυριών, 

µεταβάλλουν τις ζητούµενες ποσότητες στεγαστικών δανείων. 

Στη µακροχρόνια περίοδο οι συνολικές πιστώσεις για κατοικία αυξάνονται σε µειώσεις 

επιτοκίων και σε αυξήσεις των τιµών των ακινήτων και του πραγµατικού εισοδήµατος. 

Στη βραχυχρόνια όµως περίοδο, ενώ η προσφορά στεγαστικών κεφαλαίων ανταποκρίνεται 

άµεσα, η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων εµφανίζει µία καθυστέρηση στις µεταβολές της 

αγοράς. Άλλωστε οι Mcgibany και Farrokh έδειξαν ότι βραχυχρόνια οι µεταβολές των 

επιτοκίων δεν επιδρούν στις τιµές των ακινήτων.15 

Σε γενικές γραµµές η επιλεκτική παρουσίαση της ανωτέρω αρθρογραφίας, έστω και αν 

έγινε µε αφαιρετικό τρόπο, εις βάρος του θεωρητικού υπόβαθρου των υποδειγµάτων, δίνει 

µία εικόνα του πως προσεγγίζεται διεθνώς η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια και πως 

αλληλεπιδρά µε την αγορά κατοικίας, κυρίως µέσα από τις ενδογενής µεταβλητές των 

υποδειγµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Mcgibany, J., Farrokh, N., (2004), “Do lower mortgage rates mean higher housing prisces?”, Applied 

Economics, 36, pp. 305-313. 
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1.2 Βιβλιογραφία για την περίπτωση της Ελλάδος 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η περιορισµένη διαθεσιµότητα των στοιχείων δεν επιτρέπει 

αναλυτική εµπειρική έρευνα και οι αντίστοιχες µελέτες οι οποίες βασίζονται σε δεδοµένα 

χρονολογικών σειρών είναι ελάχιστες.16 

Ο Donatos (1995) επιχειρώντας να κατασκευάσει ένα υπόδειγµα για την ελληνική αγορά 

κατοικίας εκτίµησε µία συνάρτηση επενδύσεων σε κατοικία, η οποία έχει την µορφή : 

I = f(Yd, PH/ P, POP, PIH, LHR, RIR, SA VR, K-1), όπου : 

Ι = η καθαρή ιδιωτική επένδυση σε κατοικία 

Yd  = το πραγµατικό κατά κεφαλή διαθέσιµο εισόδηµα 

PH/ P = τιµές των υπηρεσιών κατοικίας σε σχέση µε το γενικό επίπεδο τιµών 

POP = πληθυσµός 

PIH = κόστος κατασκευής 

LHR = οι πραγµατικές πιστώσεις στον τοµέα του οικισµού 

RIR = τα πραγµατικά στεγαστικά επιτόκια 

SA VR = το επιτόκιο καταθέσεων 

K = το απόθεµα κατοικιών σε σταθερές τιµές 

Για την εκτίµηση του υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκαν λογάριθµοι και εκτιµήσεις µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ο συντελεστής R2  = 0.90 ήταν αρκετά 

ικανοποιητικός. Θετικές και στατιστικά σηµαντικές (σε επίπεδο ελέγχου 1%), ήταν οι 

µεταβλητές του διαθεσίµου εισοδήµατος, του πληθυσµού και του επιτοκίου 

αποταµιεύσεων. Πολύ µεγάλη ελαστικότητα είχαν οι επενδύσεις σε κατοικία σε µεταβολές 

του εισοδήµατος όπως είναι φυσιολογικό, ενώ αντίθετα ο δηµογραφικός παράγοντας του 

πληθυσµού ίσως είναι υπερεκτιµηµένος καθώς δεν λαµβάνει υπόψη άλλους παράγοντες 

όπως εσωτερικές µετακινήσεις στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η σηµαντική επίδραση του 

επιτοκίου καταθέσεων αποτυπώνει το µεγάλο ποσοστό χρηµατοδότησης της κατοικίας µε 

ίδιους πόρους των νοικοκυριών. Όπως αναµενόταν το κόστος κατασκευής επηρεάζει 

αρνητικά, ενώ η τραπεζική χρηµατοδότηση και κυρίως τα πιστωτικά υπόλοιπα και όχι 

τόσο το επιτόκιο δεν βρέθηκαν να ασκούν σηµαντική επίδραση στις επενδύσεις σε 

κατοικίες. Τέλος το επίπεδο τιµών δεν φάνηκε να ασκεί καµία απολύτως επίδραση. 

                                                 
16 Donatos, G., (1995),  “A quantitative analysis of investment in new housing in Greece”, Urban Studies, 32, 9, 

pp. 1475-1487. 



Σελίδα 20 

 

Ωστόσο από το 1995 που δηµοσιεύθηκε η έρευνα πολλά έχουν αλλάξει στα δεδοµένα της 

ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς κατοικιών κατ’ επέκταση. Οι Συµιγιάννης και 

Χονδρογιάννης σε πρόσφατη έρευνα το 200917, εξετάζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην 

αγορά κατοικιών της χώρας µας και παρουσιάζουν ένα απλοποιηµένο υπόδειγµα για την 

εκτίµηση των τιµών των ακινήτων. 

Πέρα από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το υπόδειγµα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν δύο επισηµάνσεις/βιβλιογραφικές αναφορές  που κάνουν οι συγγραφείς, 

αναφορικά µε τη συµπεριφορά των τραπεζών στη στεγαστική πίστη. Η πρώτη είναι ότι 

σύµφωνα µε τους Herring και Wacher (1999)18, οι τράπεζες τείνουν να υποεκτιµούν τους 

πιστωτικούς κινδύνους που ενσωµατώνονται στα στεγαστικά δάνεια κατά τη διάρκεια της 

ανοδικής φάσης των τιµών των ακινήτων, ενώ µία πτώση των τιµών και µείωση της αξίας 

των υποθηκευµένων ακινήτων, επειδή αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των τραπεζών οδηγεί σε περιορισµό της πιστωτικής επέκτασης, µείωση της 

ζήτησης και συνεπώς σε ενδυνάµωση της πτωτικής πορείας των τιµών. 

Η δεύτερη είναι ότι σύµφωνα µε τους Pavlov και Wachter (2004)19, στο βαθµό που οι 

µισθοί και τα δώρα των ανώτερων στελεχών των τραπεζών προσδιορίζονται µε βάση τη 

βραχυχρόνια κερδοφορία των τραπεζών, υπάρχει ηθικός κίνδυνος να παραβλέπονται ή να 

υποεκτιµούνται οι σχετικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χορήγηση στεγαστικών 

δανείων και µπορεί έτσι να ενισχύονται οι διακυµάνσεις των τιµών των ακινήτων. 

Όσον αφορά το υπόδειγµα εκτιµούν κατά πόσο οι τιµές των κατοικιών διαµορφώνονται µε 

βάση τη σχέση : 

pt = a + θxt, όπου: 

Βt = κYt((1-(1+R)-T)/Rt = κ Xt 

Βt είναι το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που µπορεί να χορηγηθεί, 

Xt όπως προκύπτει από τους ανωτέρω τύπους είναι η παρούσα αξία του εισοδήµατος που 

θα αποκτηθεί στη διάρκεια του δανείου από τους δυνητικούς αγοραστές, όπως αυτό 

εκτιµάται µε βάση το τρέχον εισόδηµά τους και τα ισχύοντα επιτόκια, 

                                                 
17 Συµιγιάννης Γ., Χονδρογιάννης Γ., (2009); Τιµές κατοικιών: η πρόσφατη ελληνική εµπειρία: εκδόσεις 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. 
18 Herring, R., Wachter, S., (1999),  “Real estate booms and banking busts: an international perpective”, The 

Wharton Financial Institutions Center, WP/01/129. 
19 Pavlov, A., Wachter, S., (2004), “Robbing the Bank: non-resource lending and asset prices”, Journal of Real 

Estate Finance and Economics,28, pp. 147-160. 
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Yt είναι το κατά κεφαλή διαθέσιµο εισόδηµα, 

Rt είναι το τρέχον επιτόκιο στεγαστικών δανείων, 

κ είναι το ποσοστό του εισοδήµατος των νοικοκυριών που καταβάλλεται για την 

εξόφληση του δανείου, δηλαδή ο όρος της ράντας ισούται µε κΥ, 

Τ είναι η διάρκεια του δανείου. 

Σύµφωνα µε την αρχική εξίσωση, οι τιµές των κατοικιών εξαρτώνται από την ποσότητα 

των δανείων που µπορεί να χορηγηθεί στους συναλλασσόµενους µε βάση το εισόδηµά 

τους και τα τρέχοντα επιτόκια καθώς και την παράµετρο θ, η οποία εξαρτάται από την 

ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς ως προς την τιµή. 

Η τιµή της µεταβλητής θ, δηλαδή η ελαστικότητα των τιµών των κατοικιών ως προς το 

ποσό του δανείου που µπορεί να λάβει ο δανειολήπτης µε βάση το εισόδηµά του και τα 

ισχύοντα επιτόκια ανήλθε σε 0,78 και σύµφωνα µε τους συγγραφείς είναι κοντά στις τιµές 

των ελαστικοτήτων που έχουν εκτιµηθεί για χώρες όπως η Αυστραλία, η Ισπανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο από τους McQuinn και O’Reilly (2007). 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι πέρα από την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης 

τιµών κατοικιών και µέσου ποσού στεγαστικών δανείων που µπορεί να χορηγηθεί από τις 

τράπεζες µε βάση το κατά κεφαλή εισόδηµα και τα ισχύοντα επιτόκια, η κίνηση των τιµών 

των κατοικιών όπως προβλέπεται από αυτή τη µακροχρόνια σχέση δεν παρέχει ενδείξεις 

για υπερεκτίµηση των τιµών των κατοικιών, αν και στην πιο πρόσφατη περίοδο οι 

παρατηρούµενες τιµές ήταν κατά 4-5% υψηλότερες από τις θεµελιώδεις. Ωστόσο 

αναµένεται από την Τράπεζα της Ελλάδος η κατάρτιση του δείκτη τιµών κατοικιών που 

θα δώσει τη δυνατότητα για την κατασκευή πιο αναλυτικών υποδειγµάτων. 

Οι Brissimis και Vlassopoulos (2007)20, προσπαθώντας και αυτοί να µελετήσουν τη σχέση 

µεταξύ τιµών κατοικιών και στεγαστικού δανεισµού στην Ελλάδα και έπειτα από εκτενή 

βιβλιογραφική επισκόπηση, προτείνουν ένα υπόδειγµα το οποίο λαµβάνει υπόψη τις εξής 

µεταβλητές : στεγαστικά δάνεια, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, κυµαινόµενο στεγαστικό 

επιτόκιο και τιµές ακινήτων. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε σε τριµηνιαία βάση για την 

περίοδο 1993-2005, καθώς για τις τιµές των κατοικιών δεν υπάρχουν προηγούµενες 

χρονολογικές σειρές. 

                                                 
20 Brissimis, S., Vlassopoulos, T., (2007), “The interaction between mortgage financing and housing prices in 

Greece”, Bank of Greece, Working Paper No 58. 
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Τα συµπεράσµατα είναι ότι οι τιµές κατοικιών στην µακροχρόνια περίοδο είναι εξωγενής 

µεταβλητή σε σχέση µε τον δανεισµό καθώς δεν αντιδρούν ισόρροπα σε µεταβολές των 

στεγαστικών δανείων. Ωστόσο στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για 

ταυτόχρονη αλληλεξάρτηση των δύο µεταβλητών. 

Προτείνεται λοιπόν από τους συγγραφείς, καθώς στη µακροχρόνια περίοδο δεν 

εξηγούνται οι µεταβολές στα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων από τις µεταβολές στις 

τιµές, η εξέταση άλλων παραγόντων όπως : 

- Οι θετικές προσδοκίες των νοικοκυριών αναφορικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

εισοδηµάτων τους µέσα στο σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον που εξασφαλίζει η 

είσοδος της χώρας στη ζώνη του Euro. 

- Το γεγονός ότι η µείωση των επιτοκίων (που είναι και αυτή αποτέλεσµα της ένταξης 

της χώρας στη ζώνη του Euro), οδήγησε σε υψηλότερες παρούσες αξίες µελλοντικών 

χρηµατικών ροών που προέρχονται από ακίνητη περιουσία, αυξάνοντας µε αυτό τον 

τρόπο τις τιµές των ακινήτων. 

- ∆ηµογραφικοί παράγοντες, όπως η ενσωµάτωση των µεταναστών, καθώς και η 

µείωση των µελών του νοικοκυριού, µε τα µονοπρόσωπα νοικοκυριά να αυξάνονται. 

- Τέλος οι χαµηλές ή και αρνητικές καθαρές αποδόσεις που προσφέρουν πολλά 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία καθιστούν την ακίνητη περιουσία ως ανταγωνιστική σε 

αυτά πηγή εισοδήµατος. 
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     Η αγορά κατοικίας, η τραπεζική αγορά και η αγορά 

στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα. Ιδιαιτερότητες και 

χαρακτηριστικά 

 

 

Προκειµένου να εµβαθύνουµε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς 

στεγαστικής πίστης είναι απαραίτητο να ανατρέξουµε στα χαρακτηριστικά δύο 

µεγαλύτερων αγορών που επηρεάζουν και καθορίζουν τον αριθµό των στεγαστικών 

δανείων που θα χορηγηθούν από τις τράπεζες : η αγορά κατοικίας και η τραπεζική αγορά. 

Ταυτόχρονα θα µπορούσαµε να ορίσουµε και ορισµένες υποαγορές όσον αφορά την 

αγορά κατοικίας, για την χρηµατοδότηση και φορολόγηση των οποίων οι τράπεζες και το 

δηµόσιο αντίστοιχα, χρησιµοποιούν διαφορετικά κριτήρια : η αγορά κύριας κατοικίας, η 

αγορά δευτερεύουσας ή εξοχικής ή παραθεριστικής κατοικίας και η αγορά 

επαγγελµατικής στέγης.  

Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί ότι η αύξηση της ζήτησης για στέγη δεν συνεπάγεται 

και αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια21. Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι 

χρηµατοδότησης της αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας όπως η αγορά µε ίδιους πόρους, η 

κληρονοµιά, η δηµόσια ή συνεταιριστική (µερική) χρηµατοδότηση (ΟΕΚ, Ελληνικό 

∆ηµόσιο κλπ.), οι οποίοι είναι τις περισσότερες φορές προτιµητέοι από τους αγοραστές 

κατοικίας προκειµένου να αποφευχθεί ή να µειωθεί το κόστος του δανεισµού. 

Σε αντιδιαστολή µε το παραπάνω συµπέρασµα, η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

στην Ελλάδα και η επικράτηση συνθηκών τραπεζικού ανταγωνισµού είχε ως συνέπεια την 

ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας καθώς οι αγοραστές είχαν πλέον ευκολότερη και µε 

καλύτερους όρους πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα. ∆ηλαδή η αυξηµένη ζήτηση για 

στεγαστικά τραπεζικά προϊόντα συνεπάγεται a priori αύξηση της ζήτησης για κατοικία και 

λειτουργεί θετικά στην συµπίεση προς τα πάνω των τιµών των ακινήτων, µε δεδοµένο το 

γεγονός ότι η προσφορά κατοικιών στη βραχυχρόνια περίοδο θεωρείται σταθερή22. 

Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν όµως σήµερα στην Ελλάδα την αγορά κατοικίας ; Πως 

την επηρέασαν οι δηµογραφικές αλλαγές ; Ποιες ιδιοµορφίες έχει και που οφείλεται το 
                                                 
21 Πειρουνάκης Ν., (1997), “Κατοικία και στεγαστική πίστη στην Ελλάδα”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Σελ. 17. 
22 Brissimis, S., Vlassopoulos, T., (2007), “The interaction between mortgage financing and housing prices in 

Greece”, Bank of Greece, Working Paper, No 58, p. 5. 
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µεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε σχέση µε τις αναπτυγµένες χώρες της Ευρωζώνης ; Τι 

ποσοστό του ΑΕΠ καταλαµβάνουν οι επενδύσεις σε κατοικίες διαχρονικά ; Πως 

αντιµετωπίστηκε φορολογικά η κατοικία ; Σε τι συνίσταται η κρατική πολιτική απέναντι 

στην κατοικία ;  

Ο απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήµατα µας βοηθούν να κατανοήσουµε την ελληνική 

αγορά κατοικίας ώστε να προχωρήσουµε στη συνέχεια στη σύνδεσή της µε την αγορά 

στεγαστικών δανείων. 
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Κεφάλαιο 2 

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στην 

χρηµατοοικονοµική και, κατ’ επέκταση, µακροοικονοµική σταθερότητα. Οι κατοικίες 

αποτελούν το πιο σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο των νοικοκυριών και ταυτόχρονα το 

κύριο µέσο εξασφάλισης των τραπεζών. Συνεπώς η αυξοµειώσεις στις τιµές τους και 

ταυτόχρονα οι εξελίξεις στην συγκεκριµένη αγορά επηρεάζουν τόσο την αποταµίευση και 

κατανάλωση των νοικοκυριών όσο και πιστωτική πολιτική των τραπεζικών ιδρυµάτων. 

Συνεπώς η ανάλυση της διάρθρωσης της εν λόγω αγοράς κρίνεται απαραίτητη 

προκειµένου να αναλυθούν στη συνέχεια οι επιδράσεις σε σχέση µε τις ζητούµενες 

ποσότητες στεγαστικών δανείων. 
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2.2 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στεγαστικού τομέα στην Ελλάδα σε 

σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες 

 

Ο Στρουσόπουλος Ε. 23(1994) αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την 

ελληνική αγορά κατοικίας σε σύγκριση µε την ευρωπαίκή: 

i) Ο δηµόσιος τοµέας παροχής κατοικίας έχει ασήµαντο µέγεθος και περιορίζεται 

αποκλειστικά στην προσφορά ιδιοκατοικούµενης κατοικίας. Αντίθετα στις 

αναπτυγµένες χώρες ισχύει ο θεσµός της κοινωνικής ενοικιαζόµενης κατοικίας 

(π.χ. Sozialwohnungen στη Γερµανία), όπου κατά κύριο λόγο οι δήµοι 

παραχωρούν εκτάσεις σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες µε σκοπό την 

κατασκευή διαµερισµάτων και στην συνέχεια την εκµίσθωσή τους σε νοικοκυριά 

που πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια µε τιµές ενοικίου που υπολείπονται κατά 

πολύ αυτών που ισχύουν στην αγορά. Όταν τα κοινωνικά αυτά κριτήρια δεν 

ικανοποιούνται ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να αποχωρήσει από την 

κατοικία. 

ii)  Γενικότερα η κρατική πολιτική κατοικίας εξαντλείται θα λέγαµε σε φορολογικές 

απαλλαγές και σε επιδοτήσεις επιτοκίου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ενώ 

απουσιάζει η θεσµοθετηµένη κάλυψη των αδύναµων οικονοµικά κατηγοριών του 

πληθυσµού (άστεγοι, κάτω από τα όρια της φτώχειας).  

iii)  Το σύστηµα στεγαστικού δανεισµού καλύπτει πολύ µικρό, συγκριτικά αριθµό 

νοικοκυριών και αντίστοιχα µικρό ποσοστό της αξίας των κατοικιών, ενώ η 

οικοδοµική δραστηριότητα ελάµβανε χώρα τα τελευταία χρόνια 

χρηµατοδοτούµενη σχεδόν αποκλειστικά από Ίδια Κεφάλαια. Το γεγονός αυτό είχε 

να κάνει µε τους διοικητικούς πιστωτικούς περιορισµούς που αντιµετώπιζε το 

τραπεζικό σύστηµα, καθώς και µε το υψηλό κόστος των δανείων λόγω υψηλού 

πληθωρισµού και υψηλών επιτοκίων. Ταυτόχρονα η ύπαρξη στενότητας και 

στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά κεφαλαίων και η έλλειψη υγιούς 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. 

iv) Παρά τα ανωτέρω προβλήµατα χρηµατοδότησης ο ελληνικός τοµέας κατοικίας 

έχει επιδείξει ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς οικοδόµησης νέων κατοικιών και 

                                                 
23 Εµµανουήλ ∆., Στρουσοπούλου Ε., (1994), “Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και ο τοµέας κατοικίας στην Ελλάδα”, 

∆ΕΠΟΣ – ∆ιεύθυνση Μελετών και ερευνών, Τµήµα Ερευνών, Αθήνα, Σελ. 15-17. 
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βελτίωσης στεγαστικών συνθηκών, ενώ εµφανίζει σχετικά περιορισµένες 

κοινωνικές ανισότητες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα ποσοστά 

ιδιοκατοίκησης είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει µε τα 

υψηλά ποσοστά αποταµίευσης των νοικοκυριών, µε την εισροή κεφαλαίων από 

Έλληνες εργαζόµενους στο εξωτερικό, µε την ιστορικά κληρονοµηµένη µεγάλη 

κοινωνική διασπορά της ιδιοκτησίας γης καθώς και µε τον καθοριστικό ρόλο που 

παίζει η οικογένεια στην απόκτηση στέγης και στη µεταβίβαση περιουσίας µε 

γονική παροχή και κληροδότηση, καθώς µεγάλο µέρος των αποταµιεύσεων 

διοχετεύεται προς αυτό τον σκοπό. 

v) Στον τοµέα της παραγωγής στέγης η προσφορά νεόδµητων κατοικιών παρέχεται 

κατά κύριο λόγο από πολύ µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή απλούς 

εργολάβους, ενώ την κατασκευή πολλών κατοικιών επιβλέπουν οι ίδιοι οι τελικοί 

χρήστες. Σε σχέση δηλαδή µε την Ευρώπη η συγκέντρωση κεφαλαίου από 

µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους και η διοχέτευσή του στην αγορά κατοικίας 

είναι πολύ περιορισµένη παρά την χρήση σύγχρονων δοµικών µεθόδων και 

υλικών, ενώ µόλις τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνισή τους µεγάλες  

οργανωµένες εταιρείες Real Estate, οι οποίες αναλαµβάνουν να λειτουργήσουν ως 

µεσάζοντες ανάµεσα στην προσφορά και την ζήτηση. Ταυτόχρονα η αγορά 

οικοδοµικής εργασίας τα τελευταία χρόνια είναι και αυτή κατακερµατισµένη σε 

πολλούς µικρούς µάστορες, οι οποίοι µάλιστα εκδίδουν Τιµολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών, χωρίς να προσφέρουν µισθωτή εργασία, λειτουργώντας σε ένα 

ιδιότυπα αυτόνοµο καθεστώς και πολλοί µετεξελίσσονται σε εργολάβους. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην είσοδο οικονοµικών µεταναστών οι 

οποίοι προσφέρουν πολλές φορές «αδήλωτη» εργασία. 
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2.3 Η γενική εξέλιξη του αποθέματος κατοικιών και η χρήση του 

 

Τις περισσότερες πληροφορίες αντλούµε από τις απογραφές πληθυσµού κατοικιών, που 

διενεργούνται κάθε δέκα χρόνια.  

 

Πίνακας 2.1 : Συγκριτικά στοιχεία πληθυσµού-κατοικιών, βάσει των απογραφών 1971, 

1981, 1991 για το σύνολο της χώρας 

 1971 1981 Μεταβολή 1981-1971 1991 Μεταβολή 1991-1981 

   Αριθµητική %  Αριθµητική % 

Πληθυσµός 8768128 9740417 972289 -11,09 10259900 519483 5,33 

Σύνολο 

νοικοκυριών 

2491916 2974450 482534 19,36 3208834 234384 7,88 

Συνολικός αριθµός 

µελών 

8440292 9290160 849868 10,07 9531128 240968 2,59 

Μέσο µέγεθος 

νοικοκυριών 

3,39 3,12 -0,26 -7,79 2,97 -0,15 -4,90 

Νοικοκυριά σε 

κανονικές κατοικίες 

2478492 2936450 457958 18,48 3198090 261640 8,91 

Αριθµός µελών 8398028 9207840 809812 9,64 9507226 299386 3,25 

Μέσο µέγεθος 3,39 3,14 -0,25 -7,46 2,97 -0,16 -5,20 

Νοικοκυριά που 

µοιράζονται 

κατοικία 

118320 76840 -41480 -35,06 59151 -17689 -23,02 

Αριθµός µελών 298880 196630 -102250 -34,21 155264 -41366 -21,04 

Μέσο µέγεθος 2,53 2,56 0,03 1,30 2,62 0,07 2,58 

Νοικοκυριά σε µη 

κανονικές κατοικίες 

13424 6780 -6644 -49,49 5744 -1036 -15,28 

Αριθµός µελών 42264 23230 -19034 -45,04 23902 672 2,89 

Σύνολο κανονικών 

κατοικιών 

2997976 3979860 981884 32,75 4651902 672042 16,89 

Κατοικούµενες 

κανονικές κατοικίες 

2419332 2895840 476508 19,70 3167152 271312 9,37 

Κενές 565380 1082860 517480 91,53 1481590 398730 36,82 

Κενές / 

κατοικούµενες (%) 

23,37 37,39 14,02 60,01 46,78 9,39 25,10 

Νέες κατοικίες 

προηγούµενης 

10ετίας 

813606 1493162 679556 83,52 1048245 -444917 -29,80 

          Πηγή : ΕΣΥΕ, Στοιχεία απογραφών Πληθυσµού-Κατοικιών, δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα και κάποιες εκτιµήσεις                 

                      από το : ΚΕΠΕ – Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Παραθεριστική Κατοικία και Οικιστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα,     

                      Αθήνα, 1998 
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Η 10ετία 1971-81 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι στο σύνολο της χώρας µεταξύ των ετών 1971 

και 1981 ο αριθµός των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 480.000 περίπου (από τα οποία 

458.000 διέµεναν σε κανονικές κατοικίες), ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των κατοικιών 

αυξήθηκε κατά 990.000 και οι κατοικούµενες από αυτές κατά 476.000, ήταν δηλ. λίγο 

λιγότερες από τα αντίστοιχα νοικοκυριά. Ας σηµειωθεί ότι ο συνολικός αριθµός των νέων 

κατοικιών βάσει αδειών ήταν 1.493,2 χιλιάδες24. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι κενές κατοικίες αυξήθηκαν κατά 517.000, δηλ. σχεδόν 

διπλασιάστηκαν, αφού την 10ετία αυτή φαίνεται ότι χτίστηκαν και τα περισσότερα 

εξοχικά σπίτια, τα οποία βεβαίως περιλαµβάνονται, αλλά δεν ταυτίζονται µε τον αριθµό 

των κενών. Σαφώς αυξήθηκαν σε απόλυτους όρους (και σε σχετικούς) περισσότερο από 

τις κατοικούµενες. Πολλές βέβαια από τις κενές κατοικίες είναι όπως αναφέρθηκε 

εξοχικές µε όλα τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της χρησιµότητας των κατοικιών 

αυτών, που µπορούν να συνοψιστούν αφενός στην αναγκαιότητά τους και αφετέρου στη 

σπατάλη πόρων που συνεπάγεται η ελλιπής αξιοποίησή τους και η διασπορά τους στο 

χώρο. Εξάλλου ένας ελάχιστος αριθµός κενών κατοικιών, τουλάχιστον ένα 5% του 

υφιστάµενου αποθέµατος, είναι απαραίτητο σε κάθε τοπική αγορά, για την καλή 

λειτουργία της, δεδοµένου ότι συχνά είναι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις και 

κάποιες µεταβολές που προϋποθέτουν κάποια περίσσεια αποθέµατος. Εξάλλου τη 10ετία 

αυτή άρχισε να γίνεται αισθητή η συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου και οι στεγαστικές 

ανάγκες απόκτησαν και ποιοτικό περιεχόµενο, όχι µόνο ποσοτικό, καθώς, για ένα 

αξιόλογο τµήµα του πληθυσµού τα «απαραίτητα», όσον αφορά τη στέγαση, ήταν ήδη 

δεδοµένα. 

 

Η 10ετία 1981-91 

Κατά τη δεκαετία 1981-1991 η οικοδόµηση κατοικιών ήταν αισθητά µειωµένη σε σχέση 

µε το παρελθόν, κυρίως λόγω µείωσης της ανοικοδόµησης στα αστικά κέντρα25. Όσον 

                                                 
24 Χειµωνίτη-Τερροβίτη Σ., (2001), “∆ιερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες : 

Παρατηρήσεις και ενδείξεις για τις αστικές κυρίως περιοχές”, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 

Ερευνών, Αθήνα, Σελ. 19. 
25 Χειµωνίτη-Τερροβίτη Σ., (2001), “∆ιερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες : 

Παρατηρήσεις και ενδείξεις για τις αστικές κυρίως περιοχές”, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 

Ερευνών, Αθήνα, Σελ. 31. 
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αφορά τη χρήση κατοικίας παρατηρείται ότι τα µεν νοικοκυριά αυξήθηκαν στο σύνολο 

της χώρας, κατά 235.000 περίπου (αυτά σε κανονικές κατοικίες κατά 261.000), οι δε 

κατοικίες αυξήθηκαν συνολικά κατά 671.000, ενώ οι κατοικούµενες από αυτές κατά 

271.000 και οι κενές κατά 400.000 περίπου. ∆ιαπιστώνεται δηλ. ότι από το σύνολο της 

αύξησης του αποθέµατος κατοικιών το 60% περίπου αφορούσε τον πληθυσµό των κενών 

κατοικιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούµενης 10ετίας ήταν 52%. Η αύξηση 

του αποθέµατος κατοικιών καταλήγει να αφορά κατά 40% τις κατοικούµενες και κατά 

60% τις κενές. 
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2.4 Ο δημογραφικός παράγοντας και η ιδιοκατοίκηση 

 

Ο δηµογραφικός παράγοντας συντέλεσε κατά πολύ στην παρατηρούµενη τόνωση της 

οικοδοµικής δραστηριότητας µέσω του µηχανισµού της ζήτησης. Συγκεκριµένα η 

µετάπτωση από το παραδοσιακό πρότυπο της πατριαρχικής οικογένειας, όπου πολλές 

φορές µέχρι και 3 διαφορετικές γενιές (παππούς, πατέρας και υιός), κατοικούσαν κάτω 

από την ίδια στέγη, στο «σύγχρονο» τύπο νοικοκυριού που παρατηρείται κυρίως στα 

αστικά κέντρα, το οποίο αποτελείται πολλές φορές και από ένα άτοµο έδωσε τη δική της 

δυναµική στην ζήτηση νέων κατοικιών: 

 

Πίνακας 2.2 : Συγκριτικά στοιχεία πληθυσµού-κατοικιών, βάσει των απογραφών 1971, 

1981, 1991 και 2001 για το σύνολο της χώρας 

 1971 1981 1991 2001 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 8.768.128 9.740.417 10.259.900 10.964.020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

2.491.916 2.974.450 3.208.834 3.664.392 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

3,39 3,12 2,97 2,80 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

2.997.976 3.979.860 4.651.902 5.454.889 

          Πηγή : ΕΣΥΕ 

 

Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός αύξησης των κατοικιών είναι πολύ µεγαλύτερος από τον 

ρυθµό αύξησης του πληθυσµού. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω αυτό οφείλεται στην αλλαγή 

της σύνθεσης του νοικοκυριού. Ενώ λοιπόν µειώνεται το µέσο µέγεθος του νοικοκυριού, ο 

συνολικός αριθµός των νοικοκυριών αυξάνεται. 

Επιπρόσθετα στην αύξηση του συνόλου των κανονικών κατοικιών συντελεί σε µεγάλο 

βαθµό και η µετανάστευση, τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική. 

Από το 1975 και µετά παρατηρείται αθρόα συγκέντρωση µεταναστών στη χώρα µας, τόσο 

από Έλληνες του εξωτερικού που επαναπατρίζονται, όσο και από οµογενείς και 

αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

από την Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος). Η αθρόα αυτή συγκέντρωση µεταναστών είχε µεγάλη 
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συνεισφορά στην αύξηση της ζήτησης για µεταχειρισµένες κατοικίες, διευκολύνοντας 

συγχρόνως την αγορά ακριβότερων καινούριων κατοικιών από τα ελληνικά νοικοκυριά. 

Παράλληλα η µετάλλαξη της ελληνικής οικονοµίας από αγροτική σε οικονοµία αιχµής του 

τριτογενή τοµέα είχε ως αποτέλεσµα την έξαρση του φαινοµένου της αστικοποίησης και 

της αναζήτησης καλύτερων συνθηκών εργασίας, υγείας, παιδείας κλπ. στις πόλεις. Κατά 

συνέπεια οι ήδη παλιές κατοικίες των αγροτικών περιοχών εγκαταλείφθηκαν και 

δηµιουργήθηκε έντονη η ανάγκη για νέες κατοικίες στις µεγαλουπόλεις. 

Η Ελλάδα, µετά την Ισπανία και την Ιρλανδία, έχει το υψηλότερο ποσοστό 

ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη. Ο κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας γης σε πολλές µικρές 

ιδιοκτησίες, το «στεγαστικό πρότυπο» του Έλληνα που θεωρεί ότι το σπίτι λειτουργεί 

περισσότερο ως σύµβολο οικογενειακής ευµάρειας και λιγότερο ως µέσο κάλυψης 

αναγκών, οι ισχυροί οικογενειακοί θεσµοί που µεταφράζονται σε µεταβίβαση της γονικής 

περιουσίας στα παιδιά, τα υψηλά ποσοστά αποταµιεύσεων και η απουσία οργανωµένης 

υποθηκικής πίστης στο παρελθόν ώστε να αναγνωριστεί και η χρηµατοοικονοµική 

διάσταση της κατοικίας συνέβαλαν στην κατάταξη της Ελλάδος σε αυτή την θέση. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που δείχνει την κατανοµή των κατοικιών των 

νοικοκυριών ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς: 

Πίνακας 2.3 : Κατανοµή νοικοκυριών που διαµένουν σε κανονικές κατοικίες (εκτός 

συλλογικών) κατά τύπο ενοίκησης, 1981 και 1991 

Έτος  Αριθµός Ποσοστό % Μεταβολή % 

1991/81 

1981 Ιδιοκατοικούντα 2.039.010 69,50  

 Ενοικιάζοντα 783.630 26,71  

 ∆ιαµένοντα 

δωρεάν 

111.160 3,79  

 ΣΥΝΟΛΟ 2.933.800 100,00  

1991 Ιδιοκατοικούντα 2.405.595 75,35 18,0 

 Ενοικιάζοντα 651.443 20,40 -16,9 

 ∆ιαµένοντα 

δωρεάν 

135.618 4,25 22,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.192.656 100,00 8,8 

            Πηγή : Πειρουνάκης Ν., (1997), “Κατοικία και στεγαστική πίστη στην Ελλάδα”, ΙΟΒΕ, Αθήνα,   

                   Σελ. 25 
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Παρατηρούµε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι περισσότερες κατοικίες είναι 

ιδιόκτητες, µε αυξητική τάση (18%) της ιδιοκατοίκησης και της  δωρεάν διαµονής (22%), 

ενώ αντίστοιχα όλο και λιγότερα νοικοκυριά επιλέγουν την ενοικίαση (-16,9%). 
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2.5 Η φορολογία των ακινήτων 

 

Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και της µεταβίβασής της επηρέασε σε σηµαντικό 

βαθµό την αγορά κατοικίας διαχρονικά. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µία ιστορική 

αναδροµή της εξέλιξης των φόρων κατοχής και µεταβίβασης ακινήτων και παρουσιάζεται 

το σηµερινό καθεστώς που διέπει τη φορολογία ακινήτων. 

 

2.5.1 Φόροι Κατοχής Ακίνητης Περιουσίας 

 

Η κατοχή της ακίνητης περιουσίας παρέµεινε αφορολόγητη µέχρι το 1975 που ψηφίσθηκε 

για πρώτη φορά ο Ν.11/1975, µερικά χαρακτηριστικά του οποίου ήταν : 

i) Αναλογικός φορολογικός συντελεστής για τα νοµικά πρόσωπα και ελαφρά 

προοδευτικός συντελεστής για τα φυσικά, 

ii)  Η περιουσία αποτελεί τη βάση του υπολογισµού της φορολογίας και 

iii)  Παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής του φόρου από το εισόδηµα. 

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που επιβλήθηκε µε το νόµο αυτό κάλυπτε τη συνολική αξία 

των ακινήτων που βρίσκονταν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και των εµπράγµατων 

δικαιωµάτων πάνω σε αυτά, µε εξαίρεση την υποθήκη. 

Ο φόρος υπολογιζόταν µε βάση την αξία των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η 

αξία αυτή εναλλακτικά προσδιοριζόταν µε δύο τρόπους :  

α) Με βάση την πρόσοδο την οποία το ακίνητο προσέφερε στον ιδιοκτήτη του η οποία 

πολλαπλασιαζόταν επί έναν συντελεστή 

β) Με βάση την αγοραία αξία η οποία είχε να κάνει µε τη γεωγραφική θέση και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου και η οποία προσδιοριζόταν από κάποιες τριµελείς 

ή πενταµελείς επιτροπές (ανάλογα µε την περιφέρεια της χώρας), µε ποικίλη σύνθεση. 

Η αξία αυτή που προσδιοριζόταν µε έναν από τους δύο αυτούς τρόπους υποβαλλόταν στο 

φόρο, αφού προηγουµένως εξέπιπτε, ως αφορολόγητο όριο, ποσό ίσο µε 10 εκ. δραχµές. 

Οι συντελεστές φορολογίας µετά την έκπτωση του αφορολόγητου ποσού ήταν : 

- 0.5% για τα πρώτα 10 εκ. δραχµές 

- 0,75% για τα επόµενα 10 εκ. δραχµές 

- 1% για το υπερβάλλον 

Οι συντελεστές αυτοί ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα νοµικά πρόσωπα ο 

συντελεστής ήταν αναλογικός και ίσος µε 0,75%. 
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Το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισε ο συγκεκριµένος νόµος ήταν αυτό της αποτίµησης 

των ακινήτων. Η ανάθεση αυτού του έργου σε επιτροπές αντιµετώπισε όπως ήταν εύλογο 

τεράστια προβλήµατα. Το πρόβληµα επιχειρήθηκε να ξεπεραστεί µε το Ν. 542/1977, µε 

τον οποίο ανατέθηκε η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων στους εφόρους, αλλά ο 

περιορισµένος αριθµός του προσωπικού των εφοριών και η ελλιπής γνώση του 

αντικειµένου, δεν επέτρεψαν και πάλι την οµαλή λειτουργία του φόρου.  

Επιπρόσθετα την αποδοτικότητα του φόρου δυσχέραιναν η ύπαρξη πολύ υψηλών 

φορολογικών ελαχίστων, ο αυτόνοµος χαρακτήρας του φόρου και η έλλειψη συνδυασµού 

µε τη φορολογία εισοδήµατος και τέλος, η έκπτωση των ενυπόθηκων χρεών που 

προέβλεπε. Με τον Ν. 1078/1980 η φορολογία της κατοχής ακίνητης περιουσίας στην 

Ελλάδα καταργήθηκε. Επανέρχεται το 1982. 

Το 1982 µε τον Ν. 1249 επιχειρείται για πρώτη φορά η εισαγωγή συστήµατος 

αντικειµενικών αξιών. Ειδικότερα ο νόµος καθόριζε ότι οι αξίες των ακινήτων θα 

υπολογίζονται µε βάση τιµές εκκίνησης, οι οποίες θα προσδιορισθούν από αρµόδιες 

επιτροπές κατά ζώνες ή οικοδοµικά τετράγωνα και κατά είδος ακινήτων. 

Το αφορολόγητο όριο προσδιορίστηκε στα 25 εκ. δραχµές για τα φυσικά πρόσωπα και στα 

30 εκ. δραχµές για τα νοµικά. Οι φορολογικοί συντελεστές µετά την έκπτωση του 

αφορολογήτου ποσού ήταν : 

- 0,5% για τα πρώτα 10 εκ. δραχµές 

- 1% για τα επόµενα 10 εκ. δραχµές 

- 1,5% για τα επόµενα 10 εκ. δραχµές και 

- 2% για το υπερβάλλον 

Για τα νοµικά πρόσωπα ο αναλογικός φορολογικός συντελεστής ανήλθε στο 1,5%. 

Ο φόρος αυτός ίσχυσε µέχρι και το 1992, οπότε και καταργήθηκε µε τον Ν. 2065/1992. 

Στην θέση του ο Ν. 2130/1993 εισήγαγε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο 

θεσπίστηκε ως ίδιος πόρος των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το τέλος 

επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων και υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης 

περιουσίας που βρίσκεται µέσα στη διοικητική τους περιφέρεια. Ο συντελεστής του 

τέλους καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου από 0,25‰ 

µέχρι 0,35‰. Για τον υπολογισµό του τέλους λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων 

που ανήκουν στον υπόχρεο και βρίσκονται µέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήµου ή 

της κοινότητας. Για τον υπολογισµό της αξίας των ακινήτων λαµβάνονται υπόψη µόνον το 

ύψος της τιµής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν 
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κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν δεν υπάρχουν αντικειµενικές 

αξίες η αξία του ακινήτου προσδιορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το 

τέλος συνεισπράτεται από τη ∆ΕΗ µε δόσεις ίσες προς τον αριθµό των λογαριασµών 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και αποδίδεται στους δήµους και τις κοινότητες. Το 

τέλος ισχύει µέχρι και σήµερα. 

Το 1997 επιχειρείται εκ νέου η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας µε τη θέσπιση του 

Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), µε τον Ν. 2459/1997. Σε φόρο 

υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας που ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα του, και αποτελείται από ακίνητα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα ή εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, εκτός της υποθήκης. 

Κρίσιµος χρόνος για τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου του 

έτους φορολογίας. Από το φόρο απαλλάσσονται :  

α) Οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις τις οποίες αυτοκαλλιεργεί ή εκµεταλλεύεται ο 

κατά κύριο επάγγελµα γεωργός ή κτηνοτρόφος, 

β) Οι δασικές εκτάσεις, 

γ) Τα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών ή λίθων, 

δ) Τα κτίσµατα των ακινήτων και τα λοιπά συστατικά του εδάφους, στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται και τα µηχανήµατα και γενικά οι συνδεδεµένες στερεά µε το έδαφος 

κατασκευές τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής 

δραστηριότητας από βιοµηχανικές, µεταλλευτικές, λατοµικές, βιοτεχνικές, εµπορικές, 

γεωργικές, κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και γενικά επαγγελµατικές επιχειρήσεις, καθώς 

και τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις για την παραγωγή 

ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν σε αυτές κατά χρήση, 

ε) Τα κτίσµατα οικοδοµής που ανεγείρεται, για µία επταετία από την έκδοση της 

οικοδοµικής αδείας και εφόσον κατά τη διάρκεια της επταετίας αυτής τα κτίσµατα δεν 

έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο, 

στ) τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονοµιαία, για χρονικό διάστηµα δύο ετών, το 

οποίο αρχίζει από το επόµενο έτος εκείνου, µέσα στο οποίο γεννήθηκε η φορολογική 

υποχρέωση από την αιτία θανάτου κτήση, 

ζ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία 

και των ακινήτων µεγάλης ιστορικής αξίας, 
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η) Τα κτίσµατα τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 

ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, καθώς και το 50% της αξίας των γηπέδων, που τελούν υπό 

αναγκαστική απαλλοτρίωση, 

ια) τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα στο ∆ηµόσιο 

ιβ) Το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, οι ΟΤΑ και ο ευρύτερος ∆ηµόσιος τοµέας, 

ιγ) Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύµατα για τα 

κτίσµατα των ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούν, 

ιδ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν, 

κγ) Τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, οι ενώσεις και οι οµοσπονδίες τους, καθώς και 

οι ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες, για τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις που τους 

ανήκουν και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση των αθλητικών 

τους δραστηριοτήτων 

κδ) υπό τον όρο της αµοιβαιότητας τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά 

και τα οποία χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και Προξενείων 

αυτών, 

κε) Οι εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που συµπεριλαµβάνονται 

στο ενεργητικό τους εφόσον αυτά δεν ιδιοχρησιµοποιούνται. 

Ο ΦΜΑΠ επιβάλλεται επί της αξίας (όπως προσδιορίζεται από το αντικειµενικό σύστηµα 

προσδιορισµού) που έχουν τα ακίνητα και τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα κατά την 

1η Ιανουαρίου του έτους που φορολογούνται. Από τη συνολική αξία της ακίνητης 

περιουσίας αφαιρούνται τα χρέη, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, 

για τα οποία έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στα ακίνητα, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα χρέη αυτά προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες και 

αποδεδειγµένα χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτισµάτων που 

ανήκουν στον υπόχρεο. ∆εν αφαιρούνται όµως οι τόκοι των δανείων αυτών. 

Μετά την αφαίρεση των παραπάνω χρεών, αφορολόγητο παραµένει το ποσό των € 

243.000 για τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα ηµεδαπά και, υπό τον όρο 

της αµοιβαιότητας, για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και 

εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, το αφορολόγητο όριο 

ορίζεται σε € 607.490. 

Μετά και τον υπολογισµό των παραπάνω αφορολογήτων ορίων το υπόλοιπο της 

συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας υποβάλλεται σε φόρο ως εξής : 
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Για τα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα : 

 

      Πίνακας 2.4 : Φορολογικοί συντελεστές κατά κλιµάκιο του ΦΜΑΠ 

Κλιµάκιο Φορολογικοί 

συντελεστές κατά 

κλιµάκιο 

Ποσό φόρου κατά 

κλιµάκιο 

Σύνολο 

φορολογητέας 

περιουσίας 

Σύνολο φόρου 

Αφορολόγητο 

όριο 

0% - - - 

€ 146.750,00 0,3% € 440,25 € 146.750,00 € 440,25 

€ 146.750,00 0,4% € 587,00 € 293.500,00 € 1.027,25 

€ 146.750,00 0,5% € 733,75 € 440.250,00 € 1.761,00 

€ 293.500,00 0,6% € 1.761,00 € 733.750,00 € 3.522,00 

€ 293.500,00 0,7% € 2.054,50 € 1.027.250,00 € 5.576,50 

Υπερβάλλον 0,8%    

        Πηγή : www.gus.gr 

 

Για τα νοµικά πρόσωπα µε πάγιο συντελεστή 0,7%. Ειδικά για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή 

ιδρύµατα, ο συντελεστής ορίζεται σε 0,35%.  

Η κλίµακα αυτή ίσχυσε για το µεγαλύτερο διάστηµα εφαρµογής του φόρου και τα 

τελευταία χρόνια αναπροσαρµόστηκε προς τα επάνω. Τελευταίο έτος ισχύος του Φόρου 

Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ήταν το 2007.  

Επίσης το 2002 µε τον Ν. 3091/2002 επιβλήθηκε ειδικός ετήσιος φόρος επί των ακινήτων 

που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε εταιρείες. Ο φορολογικός συντελεστής 

ανήλθε σε 3% και στόχος του φόρου ήταν κυρίως οι παράκτιες εξωχώριες (offshore) 

εταιρείες καθώς εξαιρούνται από αυτόν οι εταιρείες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, οι 

προσωπικές εταιρείες εφόσον οι εταιρικές µερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον 

δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν, οι 

ανώνυµες εταιρείες που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις µετοχές τους και 

οι ΕΠΕ εφόσον πάλι δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι 

οποίες συµµετέχουν. 

Από 1/1/2008 ο ΦΜΑΠ αντικαταστάθηκε από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ). Όσον 

αφορά τους υπόχρεους και αυτούς που απαλλάσσονται προσοµοιάζουν µε αυτούς του 

ΦΜΑΠ  και δεν κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν. Χαρακτηριστικό του ΕΤΑΚ είναι ότι 
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πλέον δεν ισχύει το αφορολόγητο των € 243.000,00 και απαλλάσσεται µόνο η κύρια 

κατοικία των φυσικών προσώπων εµβαδού µέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων. 

Η αξία της κατοικίας αυτής δεν υπόκειται σε τέλος µέχρι του ποσού των τριακοσίων 

χιλιάδων (300.000) ευρώ. Εάν το εµβαδόν της κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια (200) 

τετραγωνικά µέτρα ή η αξία αυτής υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το 

υπερβάλλον ποσό υπόκειται στο τέλος. 

Η ακίνητη περιουσία κάθε προσώπου φορολογείται χωριστά. 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 

Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά την 

αφαίρεση της αξίας της κύριας κατοικίας, επιβάλλεται τέλος µε συντελεστή ένα τοις 

χιλίοις (1‰).Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων που υπόκεινται σε 

φορολογία, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, µε 

εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα, τους βοηθητικούς χώρους, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

κτίρια και τα κτίσµατα που βρίσκονται σε δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, µε 

πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων. 

Β. Νοµικά Πρόσωπα 

Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή έξι τοις χιλίοις 

(6‰). 

Η αξία των ακινήτων των ηµεδαπών και των αλλοδαπών, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, 

νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγµένα 

σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, φορολογείται 

µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰). 

Τέλος σύµφωνα µε κάποιες άλλες εξαιρέσεις τα ακίνητα κάποιων συγκεκριµένων νοµικών 

προσώπων που υπάγονται σε αυτές φορολογούνται µε συντελεστή 1‰. 

Συνοψίζοντας για το οικονοµικό έτος 2009 ισχύουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το 

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, όσον αφορά την κατοχή ακίνητης περιουσίας. 
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2.5.2 Φόροι μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας 

 

Οι φόροι αυτοί πλήττουν τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα είτε αυτά 

µεταβιβάζονται «αιτία θανάτου», είτε αυτά µεταβιβάζονται «εν ζωή». Στην τελευταία 

αυτή περίπτωση γίνεται περαιτέρω διάκριση σε µεταβίβαση περιουσίας εκ χαριστικής 

αιτίας και µεταβίβαση περιουσίας εξ επαχθούς αιτίας. 

Οι φόροι µεταβίβασης περιουσίας εκ χαριστικής αιτίας διακρίνονται σε φόρο 

κληρονοµίας, φόρο δωρεών και φόρο γονικής παροχής. Ο φόρος κληρονοµιών 

επιβάλλεται κατά τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων «αιτία θανάτου», βαρύνει δε 

τους κληρονόµους και κληροδόχους. 

Αντίστοιχα χαρακτηριστικό παράδειγµα φόρου µεταβίβασης περιουσίας εξ επαχθούς 

αιτίας είναι ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). 

Οι φόροι αυτοί υπάρχουν στην Ελλάδα πριν από το 1900, µε διάφορες αλλαγές στην 

φορολογική βάση, στις φοροαπαλλαγές και στους φορολογικούς συντελεστές.  

 

2.5.2.1 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 

 

Ο ΦΜΑ µε πολλές τροποποιήσεις συνεχίζει να ισχύει µέχρι και σήµερα, κωδικοποιηµένος 

σε ενιαίο κείµενο µε τις διατάξεις του Ν.1587/1950.  

Ο ΦΜΑ προβλέπει ιδιαίτερα υψηλούς συντελεστές οι οποίοι ξεκινάνε από 7% για τα 

πρώτα € 15.000 και 9% για το υπόλοιπο, ενώ στις περιοχές στις οποίες υφίσταται 

Πυροσβεστική Υπηρεσία οι συντελεστές ανέρχονται σε 9% και 11% αντίστοιχα. Από το 

φόρο απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία. 

Κύριοι σταθµοί στην ιστορία του φόρου ήταν :  

- η επιβολή Φόρου Αυτόµατου Υπερτιµήµατος από 1-1-1991 µε τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του Ν.1882/1990, ο οποίος καταργήθηκε το 1995 µε το άρθρο 114 του 

Ν.2362/1995 και ο οποίος αφορούσε τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσεως του 

µεταβιβαζόµενου ακινήτου, πληθωρισµένης µε το µέσο ετήσιο τιµάριθµο καταναλωτή 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της τιµής πωλήσεώς του, ανεξαρτήτως του 

τρόπου κτήσεως της κυριότητας. 

- Η κατάργηση του φόρου από 1/1/2006 στις νεόδµητες οικοδοµές που µεταβιβάζονται 

λόγω πώλησης, καθώς πλέον οι πράξεις αυτές θα υπόκεινται σε ΦΠΑ. 
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2.5.2.2 Φόροι κληρονομιών – δωρεών – γονικών παροχών 

 

Κάθε µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που γίνεται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής 

παροχής υπόκειται σε φόρο. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόµος, ο δωρεοδόχος ή το 

τέκνο αντίστοιχα. 

Η δήλωση φόρου κληρονοµιάς υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία 6 µηνών από το χρόνο 

θανάτου ή από το χρόνο δηµοσίευσης της διαθήκης, στη ∆.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του 

κληρονοµουµένου. 

Η φορολογία κληρονοµιών ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2961/2001, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν.3634/2008, ενώ προηγουµένως ρυθµιζόταν από το ν.δ. 118/73, 

το οποίο είχε υποστεί αρκετές τροποποιήσεις. Η νοµοθεσία αυτή αντιµετωπίζει κατά 

τρόπο ενιαίο την απόκτηση περιουσίας από χαριστική αιτία, εν ζωή ή αιτία θανάτου. 

Μέχρι και το έτος 1972 ίσχυε ο Ν. 1641/1919. 
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2.6 ΑΕΠ και κατοικία 

 

Στον παρακάτω Πίνακα συνοψίζεται η εξέλιξη του Α.Ε.Π. σε σχέση µε τον πληθυσµό, τον 

αριθµό των νοικοκυριών και τις κατοικίες. 

 

    Πίνακας 2.5 : ∆ιαχρονική εξέλιξη µεγεθών σχετικών µε την κατοικία 

Έτη 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 
κατά κεφαλήν 

Στοιχεία απογραφών Πληθυσµού - Κατοικιών 

Σταθερές τιµές 
1995, 000€ 

Πληθυσµός Αριθµός 
νοικοκυριών 

Κατοικούµενες 
κανονικές κατοικίες 

Κενές 
κατοικίες 

1971 5,45 8.768.128 2.491.916 2.419.332 565.380 
1972 5,96     
1973 6,42     
1974 5,98     
1975 6,30     
1976 6,65     
1977 6,74     
1978 7,13     
1979 7,27     
1980 7,25     
1981 7,08 9.740.417 2.974.450 2.895.840 1.082.860 
Μεταβολή Απόλυτη 
1971-1981 % 

                     
29,91 

972.289 
11,09 

482.534   
19,70 

476.508               
19,70 

517.480  
91,53 

1981 7,08     
1982 6,95     
1983 6,84     
1984 6,94     
1985 7,09     
1986 7,10     
1987 6,93     
1988 7,21     
1989 7,45     
1990 7,39     
1991 7,56 10.259.900 3.203.834 3.167.152 1.481.590 
Μεταβολή Απόλυτη 
1981-1991 % 

                       
6,78 

519.483 
5,33 

229.384       
7,71 

271.312                 
9,37 

398.730 
36,82 

1991 7,56     
1992 7,56     
1993 7,39     
1994 7,51     
1995 7,52     
1996 7,64     
1997 7,87     
1998 8,09     
1999 8,33     
2000 8,67     
2001 9,03 10.934.090 3.664.392 4.015.848* 1.439.041 
Μεταβολή Απόλυτη 
1991-2001 % 

                   19,44 674.190 
6,57 

460.558       
14,38 

848.696                
26,80 

-42.549     -
2,87 

2002 9,34     
2003 9,70     
2004 10,06     

            *Έχουν περιληφθεί από την ΕΣΥΕ και οι 490.743 κενές κατοικίες από τις οποίες το νοικοκυριό απουσίαζε   
              προσωρινά, κατά την Απογραφή. Ο τρόπος αυτός καταγραφής των κατοικιών εφαρµόσθηκε το 2001 για πρώτη φορά   
              και γι’ αυτό παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση των κατοικούµενων και µείωση των κενών κατοικιών. 
              Πηγή : Στοιχεία Απογραφών, εκτός από αυτά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που προέρχονται από τη Eurostat µε   
              µετατροπή δρχ. βάσει της αντίστοιχης ισοτιµίας. 
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Tη δεκαετία του ’70 παρατηρούµε ότι ενώ ο πληθυσµός αυξάνεται κατά 11,09% ο 

αριθµός των νοικοκυριών αυξάνεται κατά 19,70% ως απόρροια των δηµογραφικών 

εξελίξεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Με το ίδιο ποσοστό αυξάνονται και οι 

κατοικούµενες κανονικές κατοικίες, ενώ οι κενές κατοικίες σχεδόν διπλασιάζονται 

(αύξηση 91,53%). Συνεπώς όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικία θα µπορούσε να 

λεχθεί ότι διοχετεύθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση σε εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες 

ενώ η αύξηση των κανονικών κατοικιών ακολούθησε την αύξηση των νοικοκυριών, µε 

δεδοµένο το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 1995 αυξήθηκε 

κατά 29,91%.  

Τη δεκαετία 1980-1990 παρατηρούµε ότι ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού και των 

νοικοκυριών µειώνεται. Έτσι λοιπόν οι κανονικές κατοικούµενες κατοικίες αυξάνονται 

κατά 271.312 (ποσοστό αύξησης 9,37%), ενώ οι κενές κατοικίες αυξάνονται κατά 398.730 

(ποσοστό αύξησης  36,82%). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντίστοιχα αυξάνεται κατά 6,78%. 

Τη δεκαετία αυτή θα λέγαµε ότι παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός αύξησης των κατοικιών 

είναι µειωµένος, όσον αφορά τη σχέση της κατοικίας µε το ΑΕΠ παρατηρούµε ότι τα 

ποσοστά αύξησης του αριθµού των κατοικιών συνολικά, είναι µεγαλύτερα από τα 

ποσοστά αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Τέλος τη δεκαετία 1991-2000 παρατηρούµε ότι ο ρυθµός αύξησης των κατοικιών 

συνεχίζει να είναι µεγαλύτερος τόσο από τον ρυθµό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο 

και από τον ρυθµό αύξησης των νοικοκυριών. 
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Κεφάλαιο 3 

Η ελληνική τραπεζική αγορά 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στην χώρα µας το τραπεζικό σύστηµα µέχρι και πριν 20 χρόνια θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι δεν λειτουργούσε µε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού. Η κυριότερη 

αιτία ήταν οι διάφοροι περιορισµοί που ίσχυαν στην κίνηση κεφαλαίων καθώς και οι 

διοικητικοί περιορισµοί στους όρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος που ίσχυσαν 

σε όλη τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. Αποτέλεσµα όλων αυτών των 

περιορισµών ήταν η έντονη κρατική παρουσία που έβαζε φραγµούς στην ανάπτυξη του 

τραπεζικού συστήµατος και αποτέλεσε τροχοπέδη για την δηµιουργία υγιών πιστωτικών 

οµίλων. Πολλές τράπεζες µάλιστα οι οποίες ανήκαν κατά 100% στο δηµόσιο και 

χαρακτηριζόταν «ειδικού σκοπού», π.χ. κτηµατικές, επενδυτικές, ναυτιλιακές, ξέφευγαν 

κατά πολύ του ρόλου τους ως πιστωτικού ιδρύµατος και µετατρέπονταν σε εργαλείο της 

εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής µε το δηµόσιο συµφέρον να γίνεται θυσία πολλές φορές 

για την εξυπηρέτηση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. 

Με την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, άρχισε και η αντιστροφή 

του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου προς την δηµιουργία ενός κλίµατος που θα διέπεται από 

τους κανόνες του ανταγωνισµού αίροντας διαδοχικά διοικητικούς περιορισµούς στον 

τοµέα των χρηµατοδοτήσεων γενικά. Οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην 

πρόκληση αυτής της απελευθέρωσης και µέσα από µία σειρά εξαγορών και 

συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, δηµιουργήθηκε το σηµερινό 

τραπεζικό τοπίο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθµοί που συνέβαλαν στην 

διαµόρφωση του και επιχειρείται µία συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης της 

ελληνικής τραπεζικής αγοράς. 
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3.2 Ιστορική αναδρομή – Κυριότεροι σταθμοί 

 

Η ιστορική παράθεση της εξέλιξης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ξεφεύγει πολύ 

από τους σκοπούς της παρούσης εργασίας. Ωστόσο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν 

κάποιοι σηµαντικοί σταθµοί από το πρόσφατο παρελθόν (µετά την είσοδο της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση), οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην διαµόρφωση της σηµερινής 

πραγµατικότητας : 

Το 1981 µε αφορµή την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε µία 

συστηµατική καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του θεσµικού 

πλαισίου των χρηµατοδοτήσεων, στα πλαίσια της µελέτης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος. 

Το 1982 καταργήθηκε η Νοµισµατική Επιτροπή, µε αποτέλεσµα να δοθούν περισσότερες 

αρµοδιότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία µε τη σειρά της προχώρησε στη 

θέσπιση γενικών πιστωτικών κανόνων µε στόχο την προσαρµογή του συστήµατος στους 

όρους ελεύθερης και ανταγωνιστικής οικονοµίας. 

Το 1984 συνεχίστηκε η λήψη σειράς µέτρων που απέβλεπαν στην απλοποίηση και 

εκλογίκευση των πιστωτικών κανόνων, στο άνοιγµα του τραπεζικού συστήµατος σε νέες 

κατηγορίες εργασιών και πελατών, στην εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 

µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηµατοδότηση, στη 

µεταφορά ευθύνης και πρωτοβουλίας στις τράπεζες για την επιλογή των 

χρηµατοδοτήσεων τους, στην αποτελεσµατικότερη εποπτεία της λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήµατος και στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Η προσπάθεια για την εκλογίκευση της διάρθρωσης των επιτοκίων συνεχίστηκε και το 

1985, µε στόχους την αποτελεσµατικότερη κατανοµή και χρησιµοποίηση των 

αποταµιεύσεων που διοχετεύονται στην οικονοµία µέσω του τραπεζικού συστήµατος και 

τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ρευστότητας της οικονοµίας. Για την επίτευξη των 

στόχων αυτών, η Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε ορισµένα µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Το σηµαντικότερο µέτρο ήταν η καθιέρωση από τον Νοέµβριο του 1985 γενικού 

κατώτατου επιτοκίου για βραχυπρόθεσµα δάνεια, ίσου µε το επιτόκιο καταθέσεων 

ταµιευτηρίου προσαυξανόµενο κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Τότε τα επιτόκια 

διαµορφώθηκαν στο 17-21,5%. Παράλληλα τη χρονιά αυτή καθιερώνονται οι πιστωτικές 

κάρτες.  
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Στη διάρκεια του 1987 έγιναν βήµατα προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των 

τραπεζικών επιτοκίων και της κατάργησης πολλών πιστωτικών περιορισµών και ελέγχων 

που περιόριζαν την ελευθερία των τραπεζών να επιλέγουν τις χρηµατοδοτήσεις τους. Το 

αποτέλεσµα σειράς µέτρων που έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν να περιοριστούν τα 

διοικητικά καθοριζόµενα επιτόκια σε λίγες µόνο κατηγορίες τραπεζικών χορηγήσεων και 

καταθέσεων, κυρίως στο επιτόκιο των καταθέσεων ταµιευτηρίου, στα ειδικά επιτόκια των 

χορηγήσεων προς µεταποιητικές επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους και στα 

επιτόκια ορισµένων προγραµµάτων κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα καταργείται το 

ανώτατο όριο της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών µέσω των πιστωτικών καρτών και 

διπλασιάζεται το ανώτατο όριο των πιστώσεων ανά πελάτη-κάτοχο πιστωτικής κάρτας. Το 

80% των δανείων των εµπορικών τραπεζών προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 

µπορούν πλέον να χορηγούνται χωρίς ειδικούς περιορισµούς. Ωστόσο, παρέµενε βασικό 

εµπόδιο στον εκσυγχρονισµό του πιστωτικού συστήµατος η δέσµευση υψηλών ποσοστών 

διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών για τη χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα, όπως 

και η αδρανοποίηση σηµαντικών διαθεσίµων των τραπεζών αυτών που προορίζονται για 

τη χρηµατοδότηση των µικρού και µεσαίου µεγέθους µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Το 1988 επιταχύνθηκε η απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και των επιτοκίων. 

Το κυριότερο µέτρο ήταν η βαθµιαία µείωση των δεσµεύσεων - αποδεσµεύσεων επί των 

τραπεζικών χορηγήσεων και τελικά η πλήρης κατάργησή τους από την 1η Ιανουαρίου 

1989. Πρόκειται για µέτρο που έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να διαφοροποιούν τα 

επιτόκιά τους ανάλογα µε το βαθµό ρευστότητας και ασφάλειας των χορηγήσεών τους. 

Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος επιταχύνθηκε ακόµα περισσότερο το 1989, 

όταν ολοκληρώθηκε η κατάργηση του συστήµατος εξειδικευµένων πιστωτικών κανόνων 

και περιορισµών και δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα να χρηµατοδοτούν όλους τους 

κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι 

ίδιες. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να ρυθµίζουν δάνεια που έχουν 

χορηγηθεί σε πελάτες τους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορθές τραπεζικές αρχές. 

Τα πρώτα νέα τραπεζικά προϊόντα βγαίνουν στην αγορά. «Περιορισµοί εξακολουθούν να 

ισχύουν στην άσκηση της καταναλωτικής πίστης, που κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθούν 

όσο υπάρχουν οι σοβαρές µακροοικονοµικές ανισορροπίες στην ελληνική οικονοµία», 

επεσήµανε το 1991 ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ∆ηµήτρης Χαλικιάς, 

αναφερόµενος στο 1990. 
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Το 1991 εγκρίνεται η έκδοση πιστωτικών καρτών από τις εµπορικές τράπεζες καθώς και η 

πώληση αυτών των καρτών µέσω άλλων τραπεζών χωρίς την έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Απελευθερώνονται οι πληρωµές µέσω πιστωτικών καρτών εκ µέρους των 

Ελλήνων που ταξιδεύουν σε χώρες της Ε.Ε.  

Το 1992 µειώθηκαν οι υποχρεώσεις τοποθετήσεων των τραπεζών σε έντοκα γραµµάτια 

του ελληνικού ∆ηµοσίου. Τη επόµενη χρονιά, τον Μάιο του 1993 καταργήθηκε πλήρως η 

υποχρέωση αυτή. Με την απόφαση αυτή το ∆ηµόσιο έχασε την προνοµιακή µεταχείριση 

χρηµατοδότησης του χρέους από τις εµπορικές τράπεζες. Τώρα θα πρέπει να το 

χρηµατοδοτεί στην αγορά, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις τράπεζες, τις 

επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. 

Στη διάρκεια του 1993 και τους πρώτους µήνες του 1994 ολοκληρώθηκε σχεδόν η 

διαδικασία απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήµατος και των επιτοκίων που είχε 

αρχίσει στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Μερικές από τις «καινοτοµίες» της εποχής 

ήταν: καταργήθηκε η υποχρέωση των τραπεζών να επενδύουν µέρος των διαθεσίµων τους 

σε έντοκα γραµµάτια, ενώ καταργήθηκε το διοικητικά καθοριζόµενο ελάχιστο επιτόκιο 

στις καταθέσεις ταµιευτηρίου. Επίσης, καταργήθηκαν πιστωτικοί περιορισµοί υπό την 

έννοια ότι οι τράπεζες µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν σχεδόν όλους τους κλάδους της 

οικονοµίας, ενώ καταργήθηκαν οι περισσότεροι περιορισµοί σε ότι αφορά στον διοικητικό 

καθορισµό των επιτοκίων. Τον Ιανουάριο του 1994 έγινε ένα ακόµα βήµα προς την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και ορίστηκε ως ανώτατο ποσό 

χρηµατοδότησης κατά άτοµο τα 8 εκατ. δραχµές. Παράλληλα απαγορεύθηκε η 

νοµισµατική χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, ενώ καταργείται και ο 

φόρος του 8% επί του κύκλου εργασιών των Τραπεζών. 

Τον Μάιο του 2002 καταργείται η υποχρεωτική δέσµευση ποσοστού καταθέσεων 11% για 

τη χρηµατοδότηση αποκλειστικά µικροµεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα µε 

συγκεκριµένο επιτόκιο.  

Επίσης µέσα στη δεκαετία του ’90 καταργήθηκε η υποχρεωτική δέσµευση του 1% των 

καταθέσεων για τη χρηµατοδότηση των ∆.Ε.Κ.Ο. 

Τέλος µε την Πράξη ∆ιοικητή Τραπέζης Ελλάδος 2523/12.06.2003 καταργούνται και οι 

τελευταίοι περιορισµοί που ίσχυαν στην καταναλωτική πίστη και στα δάνεια προς τα 

φυσικά πρόσωπα και οι χρηµατοδοτήσεις παρέχονται πλέον µε βάση τραπεζικά κριτήρια 

που αφορούν ιδίως την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών. Το 

ύψος και οι όροι των χορηγήσεων θα καθορίζονται πλέον από τα τραπεζικά ιδρύµατα. 
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3.3 Το σημερινό ελληνικό τραπεζικό τοπίο 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, το Μάρτιο του 2008, 

στην Ελλάδα ήταν εγκατεστηµένα και λειτουργούσαν 64 πιστωτικά ιδρύµατα, εκ των 

οποίων : 

- 35 πιστωτικά ιδρύµατα (19 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που έχουν 

καταστατική έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης 

(κοινοτικό διαβατήριο) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3601/2007, 

- 23 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας 

αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του ν. 3601/2007, εποπτευόµενα από τις 

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής τους, 

- 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς δεν υπάγονται στο 

καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης και, 

- 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του ν. 3601/2007, δηλαδή το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Επιπλέον των 64 πιστωτικών ιδρυµάτων (ελληνικών και υποκαταστηµάτων αλλοδαπών) 

που έχουν µόνιµη εµπορική παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωµών ή 

χρηµατοδότησης) προς ελληνικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν επίσης να παρέχουν 

και παρέχουν, 283 πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)26, εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές της 

χώρας καταγωγής τους και έχουν απλώς γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος 

«ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση», κατά τα προβλεπόµενα από το ν. 

3601/2007. 

Επιπλέον των προαναφερθέντων πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα λειτουργούν άλλες 

50 εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή 

συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (εκτός της αποδοχής καταθέσεων από το 

κοινό, υπηρεσία που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέπεται να παρέχεται µόνον από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα) και εποπτεύονται επίσης από την Τράπεζα της Ελλάδος 
                                                 
26 Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος περιλαµβάνει τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, 

το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 
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(Ανταλλακτήρια Συναλλάγµατος, Εταιρείες Leasing, Factoring, ∆ιαµεσολάβησης στη 

Μεταφορά Κεφαλαίων, Παροχής Πιστώσεων κλπ.). 

Από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αντλούµε διάφορα στοιχεία για την 

διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς όπως : 

Όσον αφορά τον βαθµό συγκέντρωσης της ελληνικής αγοράς, το µερίδιο αγοράς των 5 

µεγαλύτερων τραπεζών διαµορφώθηκε το 2006 σε : 

- 66,3% σε όρους ενεργητικού 

- 63,9% στις χορηγήσεις 

- 65,8% στις καταθέσεις 

Στην Ευρώπη αντίστοιχα θα λέγαµε ότι ο βαθµός συγκέντρωσης µε βάση το ενεργητικό 

των 5 µεγαλύτερων τραπεζών ποικίλει : Ολλανδία (85,1%), Βέλγιο (84,4%), Φινλανδία 

(82,3%), Κύπρος (69,2%), Πορτογαλία (67,9%), ενώ πολύ χαµηλότερος (µεταξύ 22% και 

40,4%) είναι για χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και το Λουξεµβούργο που 

λειτουργούν ως διεθνή χρηµατοπιστωτικά κέντρα ή η Γερµανία, η Αυστρία, η Ισπανία και 

η Ιταλία που παραδοσιακά διαθέτουν ένα πολύ µεγάλο δίκτυο συνεταιριστικών και 

αποταµιευτικών τραπεζών. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τον αριθµό καταστηµάτων των τραπεζών στην Ελλάδα το 

2006 ανήλθε σε 3.637. Στην Ευρώπη των 25 αντίστοιχα το 2006 αντιστοιχούσε ένα 

τραπεζικό κατάστηµα για κάθε 2.183 κατοίκους, ενώ στην χώρα µας ένα τραπεζικό 

κατάστηµα αντιστοιχούσε για κάθε 3.005 κατοίκους. 

Συνεχώς αυξανόµενος είναι και ο αριθµός των χρηστών εναλλακτικών δικτύων διανοµής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως ΑΤΜ, phone banking και internet banking. 

Συγκεκριµένα ο αριθµός των ΑΤΜ ανήλθε σε 7.270 στις 31/12/2007 (σε σχέση µε 6.667 

στις 31/12/2006), ενώ αντίστοιχα ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες 

internet banking στο τέλος του 2007 ανήλθε σε 1.000.000 φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

όταν το ∆εκέµβριο του 2006 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 800.000 και το ∆εκέµβριο του 

2004 δεν υπερέβαινε τις 100.000. 

Τέλος σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στο 

ΑΕΠ της χώρας υπερβαίνει το 4% : 
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Πίνακας 3.1 : Ποσοστό συµβολής Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών στο 

ΑΕΠ (%)* 

2002 4,14 

2003 3,60 

2004 3,92 

2005 3,95 

2006 4,22 

* Περιλαµβάνονται οι τράπεζες και οι λοιποί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο, 2000-2006 
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Κεφάλαιο 4 

Η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Αφού προηγήθηκε µία πολύ σύντοµη επισκόπηση της αγοράς κατοικίας και της 

τραπεζικής αγοράς στα δύο προηγούµενα Κεφάλαια, στο παρόν επιχειρείται µια 

περισσότερο αναλυτική περιγραφή της αγοράς στεγαστικής πίστης στη χώρα µας. Αρχικά 

γίνεται µία ιστορική αναδροµή και στην συνέχεια περιγράφεται το προϊόν στεγαστικό 

δάνειο όπως το προσφέρουν σήµερα οι τράπεζες. Ακολούθως περιγράφεται το πως 

διαρθρώνεται η αγορά σήµερα και τέλος εξετάζεται η έκθεση των νοικοκυριών στο 

δανεισµό γενικότερα, ώστε να έχει ο αναγνώστης µία εικόνα της σηµερινής κατάστασης 

και να σχηµατίσει µία άποψη για το πόσο «ώριµη» είναι η συγκεκριµένη αγορά. 
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4.2 Ιστορική αναδρομή 

 

Μέχρι και την περίοδο 1924-1930 ο µοναδικός σχεδόν φορέας πίστης στην Ελλάδα ήταν η 

«Εθνική Τράπεζα», η οποία ιδρύθηκε το 1841 και είχε σαν ρόλο την άσκηση της επί 

«εµπραγµάτω ασφάλεια πίστεως» και την προεξόφληση εµπορικών γραµµατίων. 

Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο υπήρχαν κανόνες που όριζαν ως ανώτατο ποσό 

χορήγησης δανείου το ½ του υπό εκτίµηση και επί υποθήκη ακινήτου και έθεταν ως 

ανώτατο επιτόκιο το 10%. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα λειτούργησαν και άλλες 

τράπεζες όπως η «Ιονική τράπεζα», η «Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας» και η «Τράπεζα 

Κρήτης», αλλά µε εξαίρεση την τελευταία δεν ασκούσαν τη δραστηριότητα της 

κτηµατικής πίστης.  

Η Τράπεζα Κρήτης ιδρύθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου του 1899 µε διάταγµα της τότε 

Κρητικής κυβέρνησης. Η έδρα της ήταν στα Χανιά και τα κεφάλαια της έφταναν τα 

10.000.000 δρχ. µε το µισό του ποσού καταβλητέο στην ίδρυση της. Της παραχωρήθηκε 

ακόµα το δικαίωµα και το αποκλειστικό προνόµιο να εκδίδει χαρτονοµίσµατα στην Κρήτη 

και λειτούργησε έως και το 1919 οπότε συγχωνεύθηκε µε την Εθνική τράπεζα της 

Ελλάδος. Τα χαρτονοµίσµατα της Κρητικής τράπεζας κυκλοφορούσαν έως και το 1929 

οπότε αντικαταστάθηκαν. 

Το χρονικό διάστηµα από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο ήταν 

διάστηµα προόδου για την ελληνική οικονοµία και βελτιώσεως του τραπεζικού 

συστήµατος. Το 1909 καθιερώνεται ο θεσµός του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και των 

Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων και το 1910 ο θεσµός της ναυτικής 

υποθήκης. Ακολουθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις συνεταιριστικές οργανώσεις (1915), 

τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (1917), τις ανώνυµες εταιρείες (1920) και το 

Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων (1923). Προοίµιο ειδικής τραπεζικής νοµοθεσίας 

αποτελούν οι ρυθµίσεις σχετικά µε το τραπεζικό ενέχυρο, την υποθήκη και τη σύµβαση 

τραπεζικής εγγυηµένης πιστώσεως (νοµοθετικό διάταγµα της 17ης Ιουλίου 1923).  

Την ίδια εποχή τις χρονιές 1904, 1905 και 1907 ιδρύονται αντίστοιχα 3 ακόµη αξιόλογες 

τράπεζες : η Τράπεζα Ανατολής, η Λαϊκή Τράπεζα και η Εµπορική Τράπεζα. Το 1916 

ιδρύεται και η Τράπεζα Πειραιώς. Με το τέλος του πολέµου και µέχρι το 1924 περίπου 

αρχίζει νέα φάση επεκτάσεως και αναπτύξεως του τραπεζικού συστήµατος, ωστόσο από 

το 1924 έως το 1927 η ανάπτυξη αυτή δεν θα στηριχτεί σε υγιείς βάσεις καθώς το 

σηµαντικότερο κίνητρο εκείνη την εποχή ήταν η κερδοσκοπία επί του συναλλάγµατος, 
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εξαιτίας του έντονου πληθωρισµού. Την περίοδο λοιπόν εκείνη παρατηρήθηκε οργασµός 

δηµιουργίας τραπεζικών ιδρυµάτων. Ανάµεσά τους η Τράπεζα Αττικής που ιδρύθηκε το 

1924 και η Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως που προήλθε από συγχώνευση επίσης 

το 1924. 

Στο τέλος του 1927 το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αριθµούσε σαράντα πέντε τράπεζες 

εκ των οποίων: 

1. Η Εθνική Τράπεζα που ασκούσε το εκδοτικό λειτούργηµα και παράλληλα όλες της 

δραστηριότητες µιας εµπορικής τράπεζας. 

2. Τριάντα επτά εµπορικές ή «γενικές» τράπεζες εκ των οποίων πέντε ξένες. 

3. Τρεις τράπεζες κτηµατικής πίστεως, από τις οποίες µία αξιόλογη η Εθνική Κτηµατική 

Τράπεζα της Ελλάδος, που είχε τότε µόλις ιδρυθεί µε απόσπαση του σχετικού κλάδου 

από την Εθνική Τράπεζα και δύο µικρές µε περιορισµένη δυνατότητα (Τράπεζα 

Ιδιοκτησίας Πειραιώς και Τράπεζα Ιδιοκτησίας). 

4. ∆ύο µικρές τράπεζες αγροτικής πίστεως µε περιορισµένη δραστηριότητα. 

5. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, µετά από σχετικές υποδείξεις της Κοινωνίας 

των Εθνών, της οποίας ζητήθηκε η συµπαράσταση για την οικονοµική ανόρθωση της 

χώρας. Το εκδοτικό προνόµιο πλέον πέρασε στα χέρια της. Παράλληλα το 1930 ιδρύεται η 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος µε κύρια δραστηριότητά της την αγροτική πίστη. 

Η Κτηµατική Τράπεζα ήταν ο κατεξοχήν φορέας χορήγησης στεγαστικών δανείων τα 

οποία µέχρι και το 1928 χορηγούσε σε λίρες Αγγλίας µε επιτόκιο χορηγήσεων το οποίο 

κυµαινόταν στο 10%. Ωστόσο την περίοδο 1929-1931 επήλθε παγκόσµια οικονοµική 

κρίση. Οι χορηγήσεις δανείων γενικότερα περιορίστηκαν στο ελάχιστο ενώ είχαν αυξηθεί 

δραµατικά οι καθυστερήσεις. Και ενώ το 1937 αρχίζει η αναθέρµανση γενικότερα της 

οικονοµικής δραστηριότητας το 1939 ξεσπάει ο πόλεµος και επήλθε η ολοκληρωτική 

καταστροφή της χώρας. Με το τέλος του πολέµου δηµιουργήθηκε η ανάγκη 

ανοικοδόµησης της χώρας και κατόπιν συµφωνίας µε το κράτος η κτηµατική τράπεζα 

χορηγούσε άτοκα 20ετή δάνεια µε ετήσιες δόσεις. 

Την µεταπολεµική περίοδο η πιστοδότηση της κατοικίας ήταν απόλυτα ελεγχόµενη και 

πρακτικά απαγορευµένη. Χαρακτηριστικά το 1947 αφορούσε µόλις το 1,2% (19 εκ. 

δραχµές) των συνολικών πιστώσεων. 

Η πενιχρή τραπεζική χρηµατοδότηση της αγοράς κατοικίας συνεχίστηκε µέχρι και το 

1967, καθώς επικρατούσε η άποψη ότι η κατασκευή κατοικιών είναι αντιπαραγωγική 
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επένδυση και παρεµποδίζει τις υπόλοιπες επενδύσεις27. Το 1956 η πιστοδότηση της 

κατοικίας ανήλθε στο 3,2% (467 εκ. δραχµές) των συνολικών πιστώσεων, ενώ το 1966 

στο 6,13% (4.213 εκ. δραχµές). 

Το 1967 οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής επί δικτατορίας εφάρµοσαν επεκτατική 

πολιτική και η προσπάθεια αυτή ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας εκδηλώθηκε 

και µε ευρεία πιστοδότηση του οικοδοµικού τοµέα. ∆ύο αποφασιστικά µέτρα οδήγησαν 

στην άνοδο των πιστώσεων για αγορά κατοικιών: 

α. Αυξήθηκε το ύψος των στεγαστικών δανείων που µπορούσε να πάρει ο κάθε 

δανειολήπτης. 

β.  ∆όθηκε για πρώτη φορά η άδεια στις τράπεζες να δανειοδοτούν µε µεσοπρόθεσµα 

δάνεια οικοδοµικές επιχειρήσεις για την κατασκευή πολυκατοικιών. 

Παράλληλα διευρύνθηκαν τα προγράµµατα µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων των 

ειδικών πιστωτικών οργανισµών, δηλαδή της Αγροτικής Τραπέζης, της ΕΤΒΑ, του 

Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, της Κτηµατικής Τραπέζης και του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Χαρακτηριστικά η τραπεζική χρηµατοδότηση για κατοικίες το 1967 αυξήθηκε κατά 

42,7% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά ενώ το 1968 αυξήθηκε κατά 62%. Στην 

συνέχεια και µέχρι το 1974 αυξάνονταν µε φθίνοντα όµως ρυθµό (4% το 1974 σε σχέση 

µε το 1973). Κυριότερη αιτία του πτωτικού αυτού ρυθµού ανόδου ήταν οι πληθωριστικές 

πιέσεις και η άνοδος των επιτοκίων που αντιµετώπισε η χώρα µετά το 1970. 

Μετά το 1974, παρά το γεγονός ότι εφαρµόστηκαν και πάλι µέτρα επεκτατικής πολιτικής 

ο ρυθµός αύξησης της στεγαστικής πίστης υπήρξε µικρότερος σε σχέση µε άλλους τοµείς. 

Ενώ λοιπόν την περίοδο 1975-1979 η οικοδοµική δραστηριότητα σηµειώνει υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, η ανάπτυξη αυτή χρηµατοδοτήθηκε περισσότερο µε εξωτραπεζικούς 

παρά µε τραπεζικούς πόρους. Την περίοδο 1980-1986 ο κλάδος της κατασκευής 

κατοικιών, µετά από τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που παρουσίασε µέχρι και το 1979 

εισήλθε σε µία παρατεταµένη κατάσταση κρίσης. Οι ακαθάριστες επενδύσεις στην 

κατοικία σε σταθερές τιµές σηµείωσαν µείωση ακόµη και σε απόλυτα µεγέθη. Ωστόσο η 

στεγαστική πίστη κινείται σαφώς µε πιο ανοδικούς ρυθµούς. Σε αυτό συνετέλεσαν η 

υπερεπάρκεια χρηµατικών κεφαλαίων και η χαµηλή σχετικά απορροφητικότητά τους από 

                                                 
27 Ο Ζολώτας (1977) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι αποταµιεύσεις που χρηµατοδοτούν επενδύσεις σε κατοικία 

θα µπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας αυξάνοντας την παραγωγική 

ικανότητα και το Εθνικό Προϊόν αποτελεσµατικότερα. 
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τους άλλους κλάδους της οικονοµίας, καθώς και η θεσµοθέτηση ευνοϊκότερων όρων 

δανεισµού όσον αφορά το επιτόκιο και το διάστηµα αποπληρωµής. Στον Πίνακα 6 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η πιστωτική επέκταση προς την κατοικία από το 1948 µέχρι και 

σήµερα : 
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       Πίνακας 4.1 : Ποσοστό Οικισµού στη Συνολική Τραπεζική Χρηµατοδότηση   

(Υπόλοιπα τέλους έτους σε εκατ. ∆ρχ. και µετά το 2001 σε εκατ. ευρώ) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1948 1.877 25 1,33% 
1949 3.120 35 1,12% 
1950 4.633 55 1,19% 
1951 6.400 105 1,64% 
1952 6.491 134 2,06% 
1953 8.365 140 1,67% 
1954 10.595 338 3,19% 
1955 11.631 408 3,51% 
1956 14.688 467 3,18% 
1957 18.916 589 3,11% 
1958 22.314 767 3,44% 
1959 24.963 1.023 4,10% 
1960 29.234 1.348 4,61% 
1961 32.635 1.541 4,72% 
1962 37.947 1.787 4,71% 
1963 45.400 2.086 4,59% 
1964 52.632 2.671 5,07% 
1965 59.264 3.233 5,46% 
1966 68.717 4.213 6,13% 
1967 79.434 6.012 7,57% 
1968 91.823 9.742 10,61% 
1969 111.004 14.040 12,65% 
1970 134.390 17.581 13,08% 
1971 162.817 21.702 13,33% 
1972 199.149 27.454 13,79% 
1973 237.725 31.831 13,39% 
1974 286.285 33.112 11,57% 
1975 353.793 37.008 10,46% 
1976 442.317 43.462 9,83% 
1977 547.990 53.923 9,84% 
1978 664.940 67.835 10,20% 
1979 796.630 84.224 10,57% 
1980 982.223 101.201 10,30% 
1981 1.277.873 126.758 9,92% 
1982 1.625.645 174.660 10,74% 
1983 1.921.981 213.493 11,11% 
1984 2.357.825 258.707 10,97% 
1985 2.852.419 306.757 10,75% 
1986 3.403.638 352.582 10,36% 
1987 3.862.720 393.687 10,19% 
1988 4.558.791 462.185 10,14% 
1989 5.614.893 615.448 10,96% 
1990 5.925.913 701.546 11,84% 
1991 6.442.571 777.668 12,07% 
1992 7.681.018 866.950 11,29% 
1993 7.558.191 929.597 12,30% 
1994 8.287.472 1.020.648 12,32% 
1995 10.021.203 1.219.006 12,16% 
1996 11.359.584 1.554.390 13,68% 
1997 12.852.767 1.924.410 14,97% 
1998 14.808.375 2.332.287 15,75% 
1999 16.614.451 2.927.889 17,62% 
2000 20.920.907 3.840.891 18,36% 
2001 74.027,40 15.652,20 21,14% 
2002 86.510,50 21.224,70 24,53% 
2003 103.819,40 26.534.20 25,56% 
2004 123.993,80 34.052.20 27,46% 
2005 149.903,20 45.419,80 30,30% 
2006 179.452,30 57.145,00 31,84% 
2007 215.405,20 69.363,30 32,20% 
2008 249.661,10 77.699,90 31,12% 

Πηγή : ΤτΕ, (1992), “Μακροχρόνιες Στατιστικές Σειρές της Ελληνικής Οικονοµίας”, Αθήνα., Μηνιαίο Στατιστικό 
∆ελτίο της ΕΣΥΕ και Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας ΤτΕ. Από το 2001 και µετέπειτα η συνολική τραπεζική 
χρηµατοδότηση αφορά ∆άνεια προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τα Εγχώρια ΝΧΙ, ενώ από το 2004 και 
µετά αφορά Χρηµατοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα εγχώρια ΝΧΙ (Νοµισµατικά 
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα), οπότε τα ποσοστά µπορεί να διαφοροποιούνται. 
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Κατά την περίοδο 1970-1989, για µία εικοσαετία περίπου, η Κτηµατική Τράπεζα ήταν 

αυτή που είχε την απόλυτη κυριαρχία στο χώρο της στεγαστικής πίστης µε ποσοστό 62% 

κατά µέσο όρο επί της ολικής πιστωτικής επέκτασης προς την κατοικία, ενώ το 1989 

έφτασε το 79%. Μετά την δεκαετία 1990 όµως άρχισε να χάνει συνεχώς µερίδιο αγοράς 

µε τις εµπορικές τράπεζες να µπαίνουν δυναµικά στο παιχνίδι. Το γεγονός αυτό έχει να 

κάνει µε τους γενικότερους περιορισµούς που ίσχυαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

και την σταδιακή απελευθέρωσή του. Με την εκπνοή του 1993, πολύ λίγοι ήταν οι 

περιορισµοί που είχαν αποµείνει. 

Παράλληλα το 1992 ιδρύθηκε η ASPIS BANK, η πρώτη ιδιωτική στεγαστική τράπεζα 

στην Ελλάδα. Από το 1992 και µέχρι τις 03.08.2001, η λειτουργία της Τράπεζας διέπεται 

από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί Κτηµατικών Τραπεζών. Μετά το 2001 λειτουργεί 

κανονικά ως εµπορική τράπεζα ασκώντας όλο το φάσµα των τραπεζικών εργασιών. 

Αυτή ήταν και η τελευταία κτηµατική τράπεζα που λειτούργησε στην Ελλάδα. 
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4.3 Περιγραφή του προϊόντος στεγαστικό δάνειο 

 

Τα τελευταία χρόνια ο αυξανόµενος τραπεζικός ανταγωνισµός και η απελευθέρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, είχαν ως αποτέλεσµα την ωρίµανση της αγοράς 

στεγαστικών δανείων και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τα τραπεζικά 

ιδρύµατα.  

Ενώ λοιπόν στο παρελθόν το συγκεκριµένο τραπεζικό προϊόν απευθυνόταν σε λίγους, οι 

οποίοι ανήκαν στην υψηλή εισοδηµατική τάξη σήµερα θεωρείται προσβάσιµο σε µεγάλη 

µερίδα της ελληνικής κοινωνίας.  

Τον µεγαλύτερο ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η αποκλιµάκωση των στεγαστικών 

επιτοκίων και η προσφορά από τα τραπεζικά ιδρύµατα δανείων συνδεδεµένων µε διεθνή 

επιτόκια όπως το Euribor ή το ΕΚΤ. 

Παράλληλα στο παρελθόν η οποιαδήποτε καθυστέρηση δηµιουργούσε ιδιαίτερα 

προβλήµατα στην συνέχιση της αποπληρωµής του δανείου, καθώς οι τόκοι υπερηµερίας 

ήταν δυσβάστακτοι για τον ασυνεπή δανειολήπτη. 

Επιπρόσθετα η υιοθέτηση σύγχρονων στρατηγικών προσέλκυσης πελατείας από τις 

τράπεζες µε την ανάπτυξη παράλληλων πωλήσεων και ο µακροπρόθεσµος χαρακτήρας 

του προϊόντος, η διάρκεια του οποίου µπορεί να ανέλθει έως και 40 έτη, κατατάσσουν το 

συγκεκριµένο προϊόν, ως προϊόν ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος στον σχεδιασµό των 

τραπεζικών πωλήσεων. 

Παρακάτω επιχειρώντας να περιγράψουµε εν συντοµία το συγκεκριµένο προϊόν και τους 

όρους µε τους οποίους το προσφέρουν οι τράπεζες θα επικεντρωθούµε σε κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του:  

 

α) Σκοπός 

Τα κυριότερα είδη στεγαστικών δανείων ανάλογα µε τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν 

είναι : 

- ∆άνεια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή, βελτίωση, επέκταση κλπ.   

ακινήτου που προορίζεται για ιδιόχρηση ή εκµετάλλευση. 

- ∆άνεια για αγορά οικοπέδου µε σκοπό την ανέγερση ακινήτου. 

- ∆άνεια µε σκοπό την µεταφορά της έννοµης σχέσης που υφίσταται σε άλλο πιστωτικό 

ίδρυµα αποπληρώνοντας τις ενήµερες οφειλές. 
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- ∆άνεια σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές όπως σεισµός, πυρκαγιά ή πληµµύρα 

µε σκοπό την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών ή ακόµη την κάλυψη των 

επειγουσών στεγαστικών αναγκών των πληγέντων σε νέο ακίνητο. 

- Επισκευαστικά δάνεια χωρίς εγγραφή βάρους σε ακίνητο, µε µόνη την προσκόµιση 

των δικαιολογητικών ή την κάλυψή τους µε άλλου είδους εξασφαλίσεις (π.χ. µετρητά, 

µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια κλπ.) 

- Επιδοτούµενα δάνεια από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον Οργανισµό Εργατικής 

Κατοικίας για αγορά ή ανέγερση 1ης κατοικίας 

- Άτοκα δάνεια από Κεφάλαια του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας σε δικαιούχους 

του, πολύτεκνους ή µε έντονες κοινωνικές ανάγκες για αγορά ή ανέγερση 1ης 

κατοικίας 

- Άτοκα δάνεια από Κεφάλαια του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας σε δικαιούχους 

του για αποπεράτωση ή επισκευή Α’ κατοικίας. 

- Στεγαστικά ∆άνεια της Α.Τ.Ε. σε αγρότες. 

- ∆άνεια επαγγελµατικής στέγης προς ελεύθερους επαγγελµατίες. 

 

β) Ύψος ∆ανείου και Εξασφαλίσεις 

Το ύψος του δανείου καθορίζεται ελεύθερα από τις Τράπεζες οι οποίες αξιολογούν κατά 

κύριο λόγο την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, ενώ πολύ σηµαντικές είναι οι 

προσφερόµενες εξασφαλίσεις.  

Όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα µερικά από τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται 

είναι : 

- Ηλικία : Ο στεγαστικός πελάτης δεν πρέπει να ξεπερνά το 65ο έτος, την ηλικία λήξης 

του δανείου. 

- Οικογενειακή κατάσταση : Ο διαζευγµένος άνδρας π.χ. που δεν προστατεύει παιδιά 

ενδέχεται να έχει διαφορετική αντιµετώπιση από διαζευγµένη γυναίκα η οποία όµως 

έχει υπό την επιµέλειά της παιδιά. 

- Σταθερότητα διαµονής : Επαγγέλµατα όπως αυτά του πωλητή όπου η εργασία τους 

απαιτεί να διαµένουν σε πολλά διαφορετικά µέρη ή και στο εξωτερικό 

αντενδείκνυνται καθώς δυσχεραίνεται η άµεση επικοινωνία της τράπεζας µε τον 

πελάτη. 

- Οικογενειακό εισόδηµα : Όσο υψηλότερο είναι διαχρονικά και ιδιαίτερα εάν 

προέρχεται από πηγές µονιµότερου χαρακτήρα (π.χ. από ακίνητα ή όταν ο αιτών είναι 
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εργαζόµενος στο δηµόσιο τοµέα) τόσο καλύτερα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι έπειτα και από παροτρύνσεις της ΤτΕ το άθροισµα των συνολικών 

δόσεων που καλείται να πληρώσει ο υποψήφιος δανειολήπτης µέσα στο έτος 

(συµπεριλαµβανοµένης και της δόσης του αιτούµενου στεγαστικού δανείου), δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 40% του εισοδήµατος που δηλώνει.  Είναι βέβαια στη διακριτική 

ευχέρεια της κάθε τράπεζας η παραβίαση ή όχι αυτού του κανόνα, ωστόσο λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψη από τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια. 

- Ύπαρξη δυσµενών στοιχείων στη βάση δεδοµένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. : Η ύπαρξη 

τέτοιων στοιχείων αυτόµατα οδηγεί στην απόρριψη της αίτησης εκτός εάν υπάρξει 

πλήρης και επαρκής αιτιολόγηση, όπως και η ύπαρξη καθυστερήσεων στη λεγόµενη 

«Λευκή Λίστα». 

- Προηγούµενη συνεργασία µε την Τράπεζα : Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε αυτό το 

κοµµάτι καθώς η ύπαρξη καλής συνεργασίας έστω και ως καταθετικός πελάτης 

λειτουργεί θετικά στο «τραπεζικό υποσυνείδητο». 

- Ακίνητη περιουσία : Η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας είναι καθοριστικός παράγοντας. 

Βέβαια οι κάτοχοί της, θα καταφύγουν σε µικρότερο βαθµό στην τραπεζική 

χρηµατοδότηση, ωστόσο η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας του υποψήφιου δανειολήπτη, 

ανεβάζει κατά πολύ την πιθανότητα έγκρισης µιας αίτησης για στεγαστικό δάνειο. 

Όσον αφορά τις προτεινόµενες εµπράγµατες εξασφαλίσεις συνήθως ανέρχονται περίπου 

στο 120%-130% του ποσού του δανείου. Η συνηθέστερη εξασφάλιση που προσφέρουν οι 

στεγαστικοί πελάτες είναι η εγγραφή Α’ σειράς προσηµείωσης υπέρ της Τραπέζης επί του 

χρηµατοδοτούµενου ακινήτου. Η εκτίµηση του ακινήτου γίνεται συνήθως από 

συνεργαζόµενο µηχανικό της Τράπεζας και η Τράπεζα χρηµατοδοτεί το 100% της 

αντικειµενικής αξίας ή το 80% περίπου της εµπορικής αξίας που εκτιµά ο µηχανικός. Ο 

κανόνας αυτός όµως δεν είναι απόλυτος και πολλές φορές η χρηµατοδότηση του 100% 

της εµπορικής αξίας µετατρέπεται και σε πλεονέκτηµα στα πλαίσια του τραπεζικού 

ανταγωνισµού, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στην τραπεζική δεοντολογία, µε την έννοια 

ότι η τράπεζα αναλαµβάνει πλήρως τον κίνδυνο του δανείου και ο πελάτης δεν έχει 

καθόλου Ιδία Συµµετοχή. 

Λιγότερο συνηθισµένες καλύψεις στεγαστικών δανείων είναι η εξασφάλιση έναντι 

δέσµευσης µετρητών, οµολόγων, µετοχών αµοιβαίων κεφαλαίων, άλλου ακινήτου πέραν 

του χρησιµοποιούµενου κλπ. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες των 

ενυπόθηκων δανείων (των δανείων δηλαδή µε κάλυψη την προσηµείωση ή την υποθήκη 
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επί του ακινήτου) είναι ότι συνεπάγονται σταυροειδής πωλήσεις (ασφάλιση του ακινήτου 

συνήθως σε θυγατρική ασφαλιστική της Τραπέζης), µεγαλύτερα έσοδα παρεπόµενων 

ασχολιών (υψηλότερα έξοδα φακέλου, αµοιβές δικηγόρων/µηχανικών όπου εµπεριέχεται 

και προµήθεια τραπέζης κλπ.) και ότι µπορούν να τιτλοποιηθούν.  

 

γ)  Η διάρκεια 

Η διάρκεια των στεγαστικών δανείων κατά µέσο όρο κυµαίνεται µεταξύ 10-20 έτη. 

Καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες οι οποίες προκειµένου να προσελκύσουν 

χαµηλότερα εισοδήµατα αυξάνουν τη διάρκεια έως και 40 έτη, ώστε οι δανειολήπτες να 

µην βρίσκονται αντιµέτωποι µε υψηλές µηνιαίες δόσεις, επιβαρυνόµενοι βέβαια µε 

επιπλέον τόκους. Ακόµη µπορεί να καθοριστεί περίοδος χάριτος µέχρι και 1 έτος µε ή 

χωρίς την κεφαλαιοποίηση των τόκων. 

 

δ) Επιτόκιο 

Σε σχέση µε το παρελθόν όπου το επιτόκιο πολλές φορές ήταν διοικητικά καθορισµένο 

χωρίς ο δανειολήπτης να έχει εναλλακτικές επιλογές, σήµερα η τιµολόγηση της 

στεγαστικής πίστης δίνει στον δανειολήπτη πληθώρα επιλογών, οι συνηθέστερες των 

οποίων είναι : 

- Κυµαινόµενο επιτόκιο τραπέζης (είναι το επιτόκιο µε το οποίο η τράπεζα τιµολογεί 

ελεύθερα το δάνειο και το οποίο αναπροσαρµόζει ανά πάσα στιγµή χωρίς να 

δεσµεύεται από κάποιον περιορισµό στην δανειακή σύµβαση, ανάλογα µε την 

αξιολόγηση της εκάστοτε οικονοµικής συγκυρίας. Ακριβώς γι αυτό το λόγο συνήθως 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικό καθώς της δίνει το πλεονέκτηµα της άµεσης ανταπόκρισης 

στους µεταβαλλόµενους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται). 

- Σταθερό επιτόκιο τραπέζης για καθορισµένη διάρκεια ή για τον συνολικό χρόνο του 

δανείου (πρόκειται για τα σταθερά επιτόκια τα οποία δεσµεύουν την τράπεζα για την 

χρονική διάρκεια για την οποία προσφέρονται. Κατά κανόνα είναι υψηλότερα των 

κυµαινόµενων και εξαλείφουν τον επιτοκιακό κίνδυνο για τον δανειολήπτη, ωστόσο 

µπορεί τελικά να αποβούν ιδιαίτερα τοκοφόρα σε περιόδους χαµηλών κυµαινόµενων 

επιτοκίων) 

- Επιτόκιο συνδεδεµένο µε το EURIBOR (συνήθως επιλέγεται το Euribor µηνός, 

τριµήνου ή εξαµήνου και η τράπεζα χρησιµοποιώντας το ως βάση δίνει το δικό της 

περιθώριο κινδύνου (spread), π.χ. Euribor + 1%. Η διακύµανση του επιτοκίου του 
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δανείου ακολουθεί δηλαδή τις διακυµάνσεις του Euribor κάτι που είναι εύλογο τόσο 

για την τράπεζα όσο και για τον δανειολήπτη µια και το συγκεκριµένο επιτόκιο 

αντανακλά το κόστος διατραπεζικού δανεισµού σε ολόκληρη σχεδόν την ευρωζώνη.) 

- Επιτόκιο συνδεδεµένο µε το ΕΚΤ (πρόκειται για το επιτόκιο που ανακοινώνει ο 

∆ιοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και το οποίο καθορίζεται διοικητικά) 

- ∆άνειο σε ξένο νόµισµα µε επιτόκιο συνδεδεµένο µε το LIBOR (πρόκειται για δάνειο 

σε νόµισµα το οποίο ο δανειολήπτης θεωρεί σταθερότερο του ευρώ ή µε τάσεις 

υποτίµησης και βέβαια προσφέρεται µε ελκυστικότερο επιτόκιο από αυτό του Ευρώ, 

ωστόσο στην περίπτωση αυτή πέραν του επιτοκιακού αναλαµβάνεται και ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος). 
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4.3.1 Επιδοτούμενα Δάνεια 

 

Πρόκειται για δάνεια τα οποία είτε απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσµού, 

είτε «ανταποδίδουν» εισφορές των εργαζοµένων οι οποίες προορίζονται για κάλυψη των 

στεγαστικών τους αναγκών.  

α. ∆άνεια επιδοτούµενα από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας 

Τα δάνεια του ΟΕΚ µετά το 1999 δίνονται από Τράπεζες µε επιτόκιο το οποίο επιδοτείται. 

Πρόκειται για δάνεια για αγορά Α’ κατοικίας, το οποίο δικαιούται ο εργαζόµενος εφόσον 

συγκεντρώσει κάποιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις (κατάλληλο αριθµό ενσήµων, ανάλογα 

µε την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές 

υπέρ του Οργανισµού). Τα περισσότερα ταµεία ασφάλισης µισθωτών και 

εργατοϋπαλλήλων στην Ελλάδα καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ. Συνεπώς είναι πολύ 

µεγάλος ο αριθµός των δικαιούχων του Οργανισµού και διαχρονικά έχει παίξει σηµαντικό 

ρόλο στις εξελίξεις της στέγασης του πληθυσµού.  

Όταν ο δικαιούχος προστατεύει µέχρι και 2 προστατευόµενα µέλη το δάνειο δίνεται από 

ιδιωτικά κεφάλαια Τραπεζών. Η διάρκεια ανέρχεται υποχρεωτικά σε 15 έτη και ο ΟΕΚ 

επιδοτεί το επιτόκιο για τα πρώτα 9, σε ποσοστό που κυµαίνεται από 60%-80%, ανάλογα 

µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Το επιτόκιο είναι συνδεδεµένο µε το 

ΕΚΤ και όσον αφορά την υπόλοιπη διαδικασία έγκρισης και τις εξασφαλίσεις, τα κριτήρια 

είναι τραπεζικά χωρίς να δεσµεύεται η τράπεζα από το γεγονός ότι ο υποψήφιος πελάτης 

είναι και δικαιούχος του ΟΕΚ. Όταν ο δικαιούχος προστατεύει 3 προστατευόµενα µέλη 

και άνω δικαιούται δάνειο από Κεφάλαια του ΟΕΚ για αγορά ή ανέγερση Α’ κατοικίας, 

άτοκο µε διάρκεια 25 ετών. Το ποσό εξαρτάται από τα προστατευόµενα µέλη και από την 

αξία του ακινήτου που θα χρηµατοδοτηθεί. Παράλληλα ο ΟΕΚ χορηγεί άτοκα δάνεια 

επισκευής και αποπεράτωσης Α’ κατοικίας, από € 15.000,00 - € 37.000,00. 

β. ∆άνεια επιδοτούµενα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις 2032215/24.06.1991 και 65156/1366/09.09.1993 

προβλέπεται από το Ελληνικό δηµόσιο η επιδότηση δανείων φυσικών προσώπων για την 

απόκτηση Α’ κατοικίας. Για το ποσοστό της επιδότησης χρησιµοποιούνται εισοδηµατικά 

και οικογενειακά κριτήρια, ενώ η διάρκεια της επιδότησης είναι µέχρι και 8 χρόνια και δεν 

µπορεί να ξεπερνάει το ½ της συνολικής διάρκειας του δανείου. 

γ. ∆άνεια Προς Παλιννοστούντες Οµογενείς 
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Πρόκειται για δάνεια οι προϋποθέσεις και το ύψος των οποίων καθορίζονται µε 

Υπουργική Απόφαση. Υφίσταται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το ποσό 

χορήγησης εξαρτάται από την ζώνη στην οποία βρίσκεται το χρηµατοδοτούµενο ακίνητο. 

Για τις ζώνες Α’ και Β’ (µεγάλα αστικά κέντρα) το ποσό ανέρχεται στις € 39.000 ενώ για 

τις ζώνες Γ’ και ∆’ (υπόλοιπη χώρα), το ποσό ανέρχεται σε € 60.000. Η διάρκεια είναι 22 

έτη και η τράπεζα χορήγησης είναι η Εθνική. Το επιτόκιο είναι αυτό των Εντόκων 

Γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 2,2% και 

επιδοτούµενο σε ποσοστό 100% για τη ζώνη Α’, 90% για τη ζώνη Β’, 80% για τη ζώνη Γ’ 

και 60% για τη ζώνη ∆’. 

δ. ∆άνεια προς Έλληνες Τσιγγάνους 

Πρόκειται για δάνεια προς Έλληνες Τσιγγάνους για αγορά ή κατασκευή κατοικίας. Το 

ποσό της χορήγησης ανέρχεται σε € 60.000 ενώ όσον αφορά το επιτόκιο και τη διάρκεια 

ισχύουν τα ίδια µε τα δάνεια των παλιννοστούντων. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται 

σε 80%. 

ε. ∆άνεια προς Παθόντες από Φυσικές Καταστροφές 

Πρόκειται για ∆άνεια που χορηγούνται σε Παθόντες από Φυσικές Καταστροφές είτε για 

την αποκατάσταση των ζηµιών, είτε για την αγορά εκ νέου κατοικίας. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις καθορίζονται κάθε φορά µε Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται 

µετά την εκδήλωση της Φυσικής Καταστροφής. 
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4.4 Διάρθρωση της αγοράς στεγαστικών δανείων και βαθμός 

συγκέντρωσης 

 

∆υναµική ανάπτυξη τα στεγαστικά δάνεια γνώρισαν την περίοδο 2000-2005 µετά την 

εισαγωγή της χώρας στο Euro (περίπου 30% µέση ετήσια αύξηση). Η νοµισµατική 

σταθερότητα και ο ευρωπαϊκός ανταγωνισµός πλέον που είχαν να αντιµετωπίσουν τα 

εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα, οδήγησαν στην σύγκλιση των εγχώριων επιτοκίων µε τα 

ευρωπαϊκά, ενώ ταυτόχρονα η δυνατότητα προσφοράς δανείων βασισµένων στο Euribor ή 

στο ΕΚΤ δηµιούργησε στο καταναλωτικό κοινό αίσθηµα ασφάλειας και ενδυνάµωσε την 

πιθανότητα ασφαλέστερων προβλέψεων. Οι προσφορές τόσο όσον αφορά την 

τιµολόγηση, όσο και την ίδια την δοµή των δανείων (π.χ. αρχική περίοδος µε χαµηλό 

σταθερό επιτόκιο, προστασία από την αύξηση των επιτοκίων µε επιµήκυνση του δανείου, 

πλαφόν ανόδου επιτοκίων, µετατροπή κυµαινόµενου επιτοκίου σε σταθερό ή και το 

αντίστροφο, αναβολή πληρωµής δόσεων, µεγάλες περίοδοι χάριτος, συνοδευτικά 

καταναλωτικά δάνεια και κάρτες κλπ) αύξησαν την ευελιξία του καταναλωτή αναφορικά 

µε τις επιλογές του, ενώ όλο και περισσότερες µικρότερες τράπεζες έκαναν την εµφάνισή 

τους στη συγκεκριµένη αγορά, στηριζόµενες ακριβώς σε στρατηγικές διαφοροποίησης και 

λιγότερο σε απευθείας ανταγωνισµό µε τους µεγάλους.  

Μεγάλη αναστάτωση βέβαια προκάλεσε η «εισαγόµενη» πρόσφατη χρηµατοοικονοµική 

κρίση µε τα επιτόκια µέσα στο 2008 να ακολουθούν ανοδική πορεία. Ωστόσο µέσα στο 

2009, µε την διαδοχική µείωση του παρεµβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ επήλθε 

αποκλιµάκωση προκειµένου να τονωθεί η ρευστότητα των τραπεζών και της οικονοµίας 

της ευρωζώνης κατ’ επέκταση. 

Αναφορικά µε τα µεγέθη αγοράς στο διάστηµα 2004-2008 τα ανεξόφλητα υπόλοιπα 

στεγαστικών δανείων στην εγχώρια αγορά σηµείωσαν αύξηση µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

22,90% φθάνοντας το ποσό των € 77.699.90 εκ. Τα επιτόκια αντίστοιχα µετά το 2004 και 

µέχρι το 2006 ακολούθησαν πτωτική πορεία όµως στη συνέχεια και µέχρι το τέλος του 

2008 είχαν ανοδικές τάσεις. 

Όσον αφορά τα µερίδια αγοράς, στο τέλος του 2005, οι πέντε µεγαλύτερες εµπορικές 

τράπεζες έλεγχαν περίπου το 74%. Κυρίαρχη θέση έχει η Εθνική, χάρη στο ιστορικό 

προβάδισµα που είχε µε τις θυγατρικές στεγαστικές τις οποίες απορρόφησε τα τελευταία 

χρόνια:  
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Πίνακας 4.2 : Μερίδια αγοράς στις 31/12/2005  

Εθνική Alpha Bank EFG Eurobank 

Ergasias 

Εµπορική 

Τράπεζα 

Τράπεζα 

Πειραιώς 

27%-27,50% 14,5%-15% 14% 10% 8% 

Πηγή : Ετήσιες Εκθέσεις Τραπεζών  

 

Στις 31/12/2008 τα µερίδια αγοράς των κυριοτέρων εµπορικών τραπεζών σύµφωνα µε τις 

ετήσιες εκθέσεις τους είχαν ως εξής : 

 

Πίνακας 4.3 : Μερίδια αγοράς στις 31/12/2008  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 

∆ΑΝΕΙΩΝ σε δισ. € 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 19 24,45% 

ALPHA 11,1 14,28% 

Efg Eurobank 

Ergasias 

12,9 16,60% 

Εµπορική 7,871 10,13% 

Πειραιώς 6,0 7,72% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 6,1 7,85% 

Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο 

3,977 5,12% 

ΚΥΠΡΟΥ 1,731 2,23% 

MARFIN–

EGNATIA BANK  

1,251 1,61% 

ΑΣΠΙΣ 1,080 1,39% 

Πηγή : Ετήσιες Εκθέσεις Τραπεζών  

 

Παρατηρούµε ότι παρά το ότι το ποσοστό της Εθνικής µειώθηκε, το ποσοστό 

συγκέντρωσης των 5 µεγαλύτερων τραπεζών παραµένει σταθερά άνω του 70%, ενώ οι 10 

µεγαλύτερες τράπεζες συγκεντρώνουν άνω του 90%. 
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4.5 Δανεισμός και νοικοκυριά 

 

Στη χώρα µας η χρηµατοδότηση στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών µε τραπεζικό 

δανεισµό δεν ήταν τόσο διαδεδοµένη τα προηγούµενα έτη όσο στις αναπτυγµένες χώρες 

της ευρωζώνης. Παρά το γεγονός ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα των καταναλωτικών και 

στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών αυξάνονται διαχρονικά, ακόµη δεν έχουν 

προσεγγίσει σε ποσοστό του ΑΕΠ τα αντίστοιχα των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών. 

Ωστόσο όπως θα φανεί και στα διαγράµµατα που ακολουθούν η απόκλιση τείνει να 

µικραίνει. 

 

∆ιάγραµµα 1 : Αναλογία χρέους νοικοκυριών στο ΑΕΠ (%) 

 

 
Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος  

Παρακάτω από την Έκθεση για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της Τράπεζας της 

Ελλάδος (Ιούνιος 2009), αντλούµε στοιχεία για την εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών 

στην Ελλάδα και την ζώνη του Ευρώ ως ποσοστό του εισοδήµατός τους : 
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Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης λοιπόν που εκφράζεται από το λόγο χρέους προς διαθέσιµο 

εισόδηµα, είχε διαµορφωθεί σε 78,9% το ∆εκέµβριο του 2007  (∆εκέµβριος 2006 : 69,9%) και 

εκτιµάται ότι ανήλθε σε 83,7% το ∆εκέµβριο του 2008 υπολειπόµενος έναντι του µέσου όρου 

της ζώνης του ευρώ (93,1%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο : “Προσδιοριστικοί παράγοντες του δανεισµού και της 

χρηµατοοικονοµικής πίεσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα», το οποίο σχολιάζει 

αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη σε δείγµα 6.000 νοικοκυριών το τελευταίο τρίµηνο του 

2007, υπό τους Συµιγιάννη Γ. και Μητράκο Θ.28, βασικά συµπεράσµατα του οποίου είναι τα 

ακόλουθα : 

Το ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσε ότι οφείλει κάποιο δάνειο παρουσιάζει σηµαντική 

αύξηση σε σχέση µε αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη το 2005 (2007 : 51,4%, 2005 : 46,9%). 

Ωστόσο, παρά τη µεγάλη πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά κατά τα τελευταία έτη, 

ένας σηµαντικός αριθµός νοικοκυριών (τα µισά σχεδόν) δήλωσαν ότι δεν έχουν δανειακές 

υποχρεώσεις. 

                                                 
28 Το άρθρο δηµοσιεύεται στο Οικονοµικό ∆ελτίο έτους 2009,  τεύχος 32 (Μάιος), που εκδίδει η ΤτΕ. 
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Η πιο διαδεδοµένη κατηγορία είναι τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών, ακολουθούµενη από 

τα στεγαστικά δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσοστό των υπόχρεων νοικοκυριών µε 

δάνεια αυτού του είδους παρουσιάζεται αυξηµένο (σε σχέση µε το 2005), ιδίως αυτό για τις 

πιστωτικές κάρτες, όπου τα 2/3 περίπου των νοικοκυριών αυτών δηλώνουν πλέον οφειλές από 

κάρτες. 

Το (µέσο) χρέος κατά νοικοκυριό αυξάνει µε την αύξηση του εισοδήµατος και της περιουσίας 

τους. Η έρευνα του 2007 υποδηλώνει µία σηµαντική µεταβολή στη δανειοληπτική πολιτική 

των τραπεζών, η οποία, στο πλαίσιο της πιο αποτελεσµατικής διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου, δείχνει να συγκεντρώνεται περισσότερο τώρα από ότι στο παρελθόν στην 

προσέλκυση πελατείας από τα υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια. 

Για την πλειονότητα των υπόχρεων νοικοκυριών (84%) ο λόγος των δόσεων για την 

εξυπηρέτηση των δανείων προς το εισόδηµα διαµορφώνεται µέσα σε όρια που γενικά 

θεωρούνται αποδεκτά (δεν υπερβαίνει το 40%), παρά τη µικρή επιδείνωσή του το 2007 η 

οποία συνδέεται άµεσα µε την αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων. Ωστόσο για το 16% των 

νοικοκυριών το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους υπερβαίνει το 40% του εισοδήµατός 

τους, το µερίδιό τους στο συνολικό χρέος των νοικοκυριών είναι σχετικά υψηλό (36,6%) και 

σε σηµαντικό βαθµό αφορά µη ενυπόθηκα δάνεια. Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει ότι 

υπάρχουν για τις τράπεζες σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στη διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου. Παράλληλα όµως, θα πρέπει και τα νοικοκυριά να σταθµίζουν προσεκτικά τις 

χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες στη βάση και των άλλων υποχρεώσεών τους, ώστε η 

κανονική εξυπηρέτηση των δανείων τους να ευρίσκεται µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους.  

Οι βασικότεροι κίνδυνοι πάντως που θα πρέπει να διαχειριστούν τα νοικοκυριά είναι ο 

επιτοκιακός κίνδυνος, ο εισοδηµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος τιµών ακίνητης περιουσίας, οι 

οποίοι βέβαια έχουν να κάνουν µε τις γενικότερες εξελίξεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

οικονοµία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 73 

 

Κεφάλαιο 5  

Οικονομετρική Διερεύνηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων της ζήτησης στεγαστικών δανείων 

 

5.1 Εσαγωγή 

 

Με µία σύνθεση της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε στο 1ο Κεφάλαιο καταλήγει κανείς 

στο ακόλουθο οικονοµετρικό υπόδειγµα :  

 

Y = b0 + b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 + b4*X4 + b5*X5 + ut 

 

όπου :  

Y = ΌΓΚΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Χ1 = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Χ2 = ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Χ3 = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Χ4 = ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Χ5 = ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΣΗΣ 

b0 = Σταθερός όρος παλινδρόµησης προς εκτίµηση 

b1, b2, b3, b4, b5 = µερικοί συντελεστές παλινδρόµησης προς εκτίµηση 

ut = διαταρακτικός όρος 

 

Το επιτόκιο και οι τιµές κατοικιών αναφέρονται σε όλα τα βιβλιογραφικά υποδείγµατα 

που αναφέρουµε στο 1ο Κεφάλαιο. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δηλώνει την 

εισοδηµατική επίδραση και χρησιµοποιείται στα περισσότερα µακροοικονοµικά 

υποδείγµατα, ενώ η µεταβλητή που αφορά το ρυθµό µεταβολής του Χ.Α.Α. αν και δεν 

συναντήθηκε στην βιβλιογραφία που παρουσιάσαµε, επιλέχθηκε για δύο λόγους. Ο 

πρώτος είναι ότι ναι µεν δεν συναντάται ο συγκεκριµένος δείκτης, συναντάται όµως η 

έννοια του πλούτου που έχει στη διάθεσή του το νοικοκυριό. Ως µία µεταβλητή λοιπόν 

αυτού του πλούτου θεωρήσαµε τον δείκτη του χρηµατιστηρίου. Επιπρόσθετα στην 

Ελλάδα γνωρίζουµε ότι υπάρχει εκτεταµένη παραοικονοµία, φοροαποφυγή και 
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φοροδιαφυγή εισοδηµάτων. Η έννοια λοιπόν του Εισοδήµατος δεν θα µπορούσε να 

εξαντλήσει τους εισοδηµατικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά στις 

στεγαστικές επιλογές τους, καθώς µεγάλο µέρος εισοδηµάτων που δεν εµφανίζονται 

επίσηµα επενδύονται και σε κινητές αξίες.  

Άλλωστε ο Moriizumi, Y., (2000), µε δεδοµένα της Ιαπωνικής οικονοµίας, έδειξε ότι ο 

πλούτος που συσσωρεύουν τα νοικοκυριά έχει αρνητικό αποτέλεσµα στην ιδιωτική 

στεγαστική πίστη καθώς και στην πιθανότητα λήψης στεγαστικού δανείου. Ο αριθµός των 

δανειοληπτών και το ύψος του δανεισµού µεταβάλλονται ανελαστικά σε µεταβολές του 

πλούτου. 

 

Ο όγκος των δανείων προσεγγίστηκε µε το λογάριθµο των υπολοίπων των στεγαστικών 

δανείων σε σταθερές τιµές 2005 σε εκατ. Ευρώ. Τα δεδοµένα προέρχονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το µέσο ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο για την περίοδο 1975 – 1992 έχει εκτιµηθεί από τον 

Πειρουνάκη Ν., (1997), ενώ για την υπόλοιπη περίοδο οι τιµές αντλήθηκαν από την ΤτΕ. 

Τα δεδοµένα της µεταβλητής που αφορά τις τιµές των κατοικιών έχουν αντληθεί από την 

ΕΣΥΕ και την ΤτΕ. Έχει χρησιµοποιηθεί ο ρυθµός µεταβολής των τιµών κατοικιών ως 

µεταβλητή και όχι απόλυτες τιµές. 

Η µεταβλητή που αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προσεγγίστηκε µε το ρυθµό 

µεταβολής του ΑΕΠ. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν από εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τις οικονοµίες των κρατών µελών. 

Η απόδοση του δείκτη του Χ.Α.Α. προσεγγίστηκε µε δεδοµένα που προέρχονται από την 

ΕΣΥΕ και το διαδίκτυο. Χρησιµοποιήθηκε ο ρυθµός µεταβολής του.  

Αναλυτικά οι τιµές των δεδοµένων και οι πηγές προέλευσής τους αναφέρονται στους  

Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήµατος. 
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5.2 Επίλυση Υποδείγματος 

 

Το παραπάνω υπόδειγµα εκτιµήθηκε χρησιµοποιώντας χρονολογικές σειρές µε ετήσια 

δεδοµένα που αφορούν στην περίοδο 1975 – 2008. 

Κατόπιν της εφαρµογής της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, µε τη βοήθεια του 

προγράµµατος Microsoft Excel, παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα, αφού αφαιρεθεί ο 

διαταρακτικός όρος: 

 

Y=7,769554 + (-8,58677)*X1 + (-2,48584)*X2 + 2,570773*X3 + (-0,10089)*X4 + 0,097963*X5 

    (36,28334)   (-9,79499)           (-2,73122)           (1,199648)          (-1,02436)           (17,10754)         

    [0,214136]   [0,87665]            [0,910157]           [2,14294]            [0,098486]          [0,005726] 

 

 

Στατιστικά παλινδρόμησης 

Πολλαπλό R 0,967757 

R Τετράγωνο 0,936554 

Προσαρμοσμένο R 

Τετράγωνο 0,925224 

Τυπικό σφάλμα 0,252281 

Μέγεθος δείγματος 34 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

  

βαθμοί 

ελευθερίας SS MS F 

Σημαντικότητα 

F 

Παλινδρόμηση 5 26,30599 5,261198 82,66389 7E-16 

Υπόλοιπο 28 1,782078 0,063646 

Σύνολο 33 28,08807       

  Συντελεστές 

Τυπικό 

σφάλμα t τιμή-P 

Τεταγμένη επί την αρχή 7,769554 0,214136 36,28334 4,36E-25 

Μεταβλητή X 1 -8,58677 0,87665 -9,79499 1,52E-10 

Μεταβλητή X 2 -2,48584 0,910157 -2,73122 0,010796 

Μεταβλητή X 3 2,570773 2,14294 1,199648 0,240329 

Μεταβλητή X 4 -0,10089 0,098486 -1,02436 0,314433 

Μεταβλητή X 5 0,097963 0,005726 17,10754 2,34E-16 
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Στις παρενθέσεις κάτω από τις εκτιµήσεις των συντελεστών µερικής παλινδρόµησης 

σηµειώνονται οι λόγοι του t (t-Statistic) για την αντίστοιχη εκτίµηση των συντελεστών. 

Στις αγκύλες σηµειώνονται τα αντίστοιχα τυπικά σφάλµατα των συντελεστών 

παλινδρόµησης (Standard Error). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πραγµατοποιήσουµε έλεγχο µε βάση τα οικονοµικά 

κριτήρια (πρόσηµα των συντελεστών παλινδρόµησης) και µε βάση στατιστικά κριτήρια 

(συντελεστής προσδιορισµού, έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας και συντελεστές 

συσχέτισης). 
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5.2.1 Έλεγχος με βάση τα οικονομικά κριτήρια 

 

Όσον αφορά το αρνητικό πρόσηµο της µεταβλητής Χ1 (ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ) είναι σύµφωνο µε τη θεωρία, καθώς όσο αυξάνεται το 

επιτόκιο είναι λογικό οι ζητούµενες ποσότητες στεγαστικών δανείων να µειώνονται. 

Επίσης µε βάση τη θεωρία το αρνητικό πρόσηµο της τιµής της µεταβλητής Χ2 (ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ), θα λέγαµε ότι έρχεται σε αντίθεση σε γενικές 

γραµµές µε ότι έχει διατυπωθεί. Μόνο ο Leece (2006) στη µελέτη του για δείγµα 

«µετριοπαθών» νοικοκυριών εκτίµησε συντελεστή µε αρνητικό πρόσηµο (-0,012), ενώ  οι 

Marisol E. και Amaia στο υπόδειγµα για την αγορά της Ισπανίας βρήκαν θετική 

συσχέτιση (0.0786), µεταξύ τιµών κατοικιών και χρέους νοικοκυριών. Οι  Buist H. και 

Yang T. σε γενικές γραµµές θεωρούν ότι στη µακροχρόνια περίοδο οι συνολικές 

πιστώσεις για κατοικία αυξάνονται σε µειώσεις επιτοκίων και σε αυξήσεις των τιµών των 

ακινήτων και του πραγµατικού εισοδήµατος.  

Για την περίπτωση της Ελλάδας, οι Συµιγιάννης και Χονδρογιάννης (2009) εκτίµησαν ότι 

η ελαστικότητα των τιµών των κατοικιών ως προς το ποσό του δανείου που µπορεί να 

λάβει ο δανειολήπτης µε βάση το εισόδηµά του και τα ισχύοντα επιτόκια ανήλθε σε 0,78 

και σύµφωνα µε τους συγγραφείς είναι κοντά στις τιµές των ελαστικοτήτων που έχουν 

εκτιµηθεί για χώρες όπως η Αυστραλία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο από τους 

McQuinn και O’Reilly (2007). Ωστόσο οι Brissimis και Vlassopoulos (2007) θεωρούν ότι 

οι τιµές κατοικιών στην µακροχρόνια περίοδο είναι εξωγενής µεταβλητή σε σχέση µε τον 

δανεισµό καθώς δεν αντιδρούν ισόρροπα σε µεταβολές των στεγαστικών δανείων. Κατά 

συνέπεια η ύπαρξη αρνητικού προσήµου δεν αποκλείεται ρητά από τη θεωρία. 

Όσον αφορά την µεταβλητή Χ3 (ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 

ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ), το θετικό πρόσηµο θεωρείται αυτονόητος κανόνας, καθώς 

µεγαλύτερο εισόδηµα επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση και αντιµετώπιση από το τραπεζικό 

σύστηµα για τον υποψήφιο δανειολήπτη ενώ για την τελευταία µεταβλητή Χ4 (ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α.) δεν έχουµε θεωρητική προσέγγιση, ωστόσο 

το αρνητικό πρόσηµο, παρά το θετικό εισοδηµατικό αποτέλεσµα που συνεπάγεται η 

αύξηση των τιµών των µετοχών για τα νοικοκυριά, θα µπορούσε να εξηγηθεί, καθώς µε το 

συµπληρωµατικό εισόδηµα από την άνοδο των µετοχών υποκαθίσταται µέρος του 

τραπεζικού δανεισµού µε ιδιωτικά κεφάλαια. 
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5.2.2 Έλεγχος με βάση τα στατιστικά κριτήρια 

 

Στο υπόδειγµά µας ο πολύ µεγάλος συντελεστής R2 = 93,65 % µας κάνει να 

συµπεράνουµε ότι η προσαρµογή της γραµµής παλινδρόµησης είναι πάρα πολύ καλή, 

καθώς ερµηνεύει το 93,65% της συνολικής µεταβλητότητας των υπολοίπων στεγαστικών 

δανείων. Αντίστοιχα το πολλαπλό R2 και το προσαρµοσµένο R2 κινούνται σε επίπεδα άνω 

του 90%. 

Παράλληλα µε βάση την πολύ µεγάλη τιµή της στατιστικής F = 82,66389, η οποία ελέγχει 

την σηµαντικότητα όλου του µοντέλου, απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση ότι : 

Η0 : b1 = b2 = b3,= b4 =  b5 = 0, έναντι της εναλλακτικής : 

Η1 : τουλάχιστον ένα από τα b είναι διάφορο του µηδενός. 

 

Παρατηρούµε επίσης ότι τόσο από την στατιστική t (τιµές µέσα στις παρενθέσεις), όσο 

και από την τιµή-P (Πίνακας IV παραρτήµατος), ότι µόνο οι συντελεστές των Χ1 και Χ2 

είναι στατιστικά σηµαντικοί, πραγµατοποιώντας τους παρακάτω ελέγχους : 

 

 

Χ1 = ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Υποθέσεις : Η0 : b1 = 0, έναντι της εναλλακτικής : 

                     Η1 : b1 ≠ 0 

Με βαθµούς ελευθερίας ν=34 – 5(αριθµός µεταβλητών) – 1 = 28 

Η κριτική τιµή τιµή της Κατανοµής t-student από τους πίνακες είναι : 1,701 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. 

Η απόλυτη τιµή του υποδείγµατος για την στατιστική t του συντελεστή b1 = 9,79499 > 

1,701 και συνεπώς απορρίπτω την µηδενική υπόθεση και αποδέχοµαι ότι ο συντελεστής b1 

είναι στατιστικά σηµαντικός. Συνεπώς η µεταβολή των πραγµατικών επιτοκίων επηρεάζει 

τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων. 

 

Χ2 = ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Υποθέσεις : Η0 : b2 = 0, έναντι της εναλλακτικής : 

                     Η1 : b2 ≠ 0 

Με βαθµούς ελευθερίας ν=34 – 5(αριθµός µεταβλητών) – 1 = 28 
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Η κριτική τιµή τιµή της Κατανοµής t-student από τους πίνακες είναι : 1,701 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. 

Η απόλυτη τιµή του υποδείγµατος για την στατιστική t του συντελεστή b2 = 2,73122 > 

1,701 και συνεπώς απορρίπτω την µηδενική υπόθεση και αποδέχοµαι ότι ο συντελεστής b2 

είναι στατιστικά σηµαντικός. Συνεπώς η µεταβολή των τιµών κατοικιών επηρεάζει τα 

υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων. 

 

Χ3 = ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ 

Υποθέσεις : Η0 : b3 = 0, έναντι της εναλλακτικής : 

                     Η1 : b3 ≠ 0 

Με βαθµούς ελευθερίας ν=34 – 5(αριθµός µεταβλητών) – 1 = 28 

Η κριτική τιµή τιµή της Κατανοµής t-student από τους πίνακες είναι : 1,701 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. 

Η απόλυτη τιµή του υποδείγµατος για την στατιστική t του συντελεστή b3 = 1,199648 < 

1,701 και συνεπώς αποδέχοµαι την µηδενική υπόθεση και απορρίπτω ότι ο συντελεστής b3 

είναι στατιστικά σηµαντικός. Ωστόσο η διαφορά είναι µικρή και αν επιλέγαµε µία 

διαφορετική έκφραση του εισοδήµατος (π.χ. το πραγµατικό κατά κεφαλή διαθέσιµο 

εισόδηµα) ενδεχοµένως τα αποτελέσµατα να διαφέρουν, καθώς είναι αυτονόητο ότι το 

εισόδηµα επηρεάζει το ύψος του δανεισµού. 

  

Χ4 = ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. 

Υποθέσεις : Η0 : b4 = 0, έναντι της εναλλακτικής : 

                     Η1 : b4 ≠ 0 

Με βαθµούς ελευθερίας ν=34 – 5(αριθµός µεταβλητών) – 1 = 28 

Η κριτική τιµή τιµή της Κατανοµής t-student από τους πίνακες είναι : 1,701 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. 

Η απόλυτη τιµή του υποδείγµατος για την στατιστική t του συντελεστή b4 = 1,02436 < 

1,701 και συνεπώς αποδέχοµαι την µηδενική υπόθεση και απορρίπτω ότι ο συντελεστής b4 

είναι στατιστικά σηµαντικός. Συνεπώς η κίνηση του δείκτη των τιµών του 

Χρηµατιστηρίου κινείται ανεξάρτητα από τα στεγαστικά δάνεια. 

 

Ο σταθερός όρος b0 και ο συντελεστής b5 της γραµµής τάσης παίρνουν πολύ µεγάλες τιµές 

t και είναι στατιστικά σηµαντικοί. 
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Με τη βοήθεια του Microsoft Excel λαµβάνουµε και τους συντελεστές συσχέτισης των 

µεταβλητών µας, οι οποίοι αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 5.1 : Συντελεστές Συσχέτισης  

  

Ln ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΣΕ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 2005 

ΣΕ EKAT. 

ΕΥΡΩ 

ΜΕΣΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 

ΕΓΧΩΡΙΟΥ 

ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗ 

Χ.Α.Α. 

Ln ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

2005 ΣΕ EKAT. ΕΥΡΩ 1         

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,072283042 1       

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ -0,468814918 -0,509320148 1     

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 

ΕΓΧΩΡΙΟΥ 

ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ 0,266151718 0,009748427 -0,382937118 1   

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ 

Χ.Α.Α. -0,102148575 0,145992268 -0,094136832 -0,206921496 1 

 

Παρατηρούµε ότι οι συντελεστές συσχέτισης δεν είναι υψηλοί και κανένας δεν 

προσεγγίζει στην απόλυτη τιµή του την µονάδα. Μάλιστα χαρακτηριστικά κανένας δεν 

ξεπερνάει την απόλυτη τιµή │0,5│. Συνεπώς είναι µικρή η πιθανότητα να υπάρχουν 

ακριβείς γραµµικές σχέσεις ανάµεσα στις ερµηνευτικές µεταβλητές και το δείγµα µας να 

εµφανίζει πολυσυγγραµικότητα σύµφωνα µε το κριτήριο του Klein. 
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Συμπεράσματα 

 

Το απλοποιηµένο υπόδειγµα που αναπτύχθηκε, επιβεβαίωσε αρκετές πτυχές της θεωρίας 

που αφορά την ζήτηση για στεγαστικά δάνεια µε βάση τα δεδοµένα της ελληνικής 

οικονοµίας, όπως : 

- Την αρνητική σχέση µεταξύ µεταβολών επιτοκίων και δανεισµού. 

- Την θετική σχέση µεταξύ εισοδήµατος και υπολοίπων στεγαστικών δανείων (αν και 

αυτή η µεταβλητή κρίθηκε µη σηµαντική). 

- Το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των µεταβολών των υπολοίπων στεγαστικών δανείων 

ερµηνεύεται από τις µεταβλητές που προτείνει  η θεωρία και οι οποίες επιλέχθηκαν ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές (Υψηλός συντελεστής R2). 

Βεβαίως το υπόδειγµα δεν εξειδικεύτηκε αναλυτικά και δεν έλαβε υπόψη, κυρίως 

µεταβολές που αφορούν τον δηµογραφικό παράγοντα. Ταυτόχρονα η αγορά στεγαστικών 

δανείων διανύει την «ώριµη» περίοδό της, µέσα σε καθεστώς τραπεζικού ανταγωνισµού, 

χαµηλών επιτοκίων και την οικονοµία ενταγµένη στη ζώνη του ευρώ, µόλις τα τελευταία 

8 έτη.  

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι και µετά το 1997 (όπου η ΤτΕ αρχίζει και 

δηµοσιεύει ∆είκτη Τιµών Κατοικιών), η συσχέτιση µεταξύ υπολοίπων στεγαστικών 

δανείων και ρυθµού µεταβολής δείκτη τιµών κατοικιών παραµένει αρνητική (-0,51107). 

Συνεπώς οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η επίδραση που έχει το γεγονός ότι η 

υψηλότερη τιµή κατοικίας αποθαρρύνει την αγορά της και συνεπώς δεν συνάπτεται 

δάνειο, υπερισχύει της επίδρασης του γεγονότος ότι σε υψηλότερες τιµές κατοικιών 

απαιτείται και µεγαλύτερο ποσό δανείου για την χρηµατοδότηση της αγοράς τους. 

Αντίθετα στο εξωτερικό η αύξηση των τιµών των ακινήτων αυξάνει την αξία της εν 

δυνάµει υποθήκης που µπορεί να εγγράψει το τραπεζικό ίδρυµα και συνεπώς το 

νοικοκυριό έχοντας µεγαλύτερη δυνατότητα πίστωσης χρηµατοδοτεί επιπρόσθετες 

στεγαστικές ή και καταναλωτικές του ανάγκες µε τραπεζικά κεφάλαια. 

Στο γεγονός αυτό συνίσταται και η διαφοροποίηση της ελληνικής αγοράς κατοικίας. Ενώ 

λοιπόν στη χώρα µας η κατοικία θεωρείται κυρίως µέσο κάλυψης στεγαστικών αναγκών 

και λιγότερο χρηµατοοικονοµική επένδυση καθώς το ελληνικό νοικοκυριό δύσκολα 

αλλάζει ιδιόκτητη κατοικία, στο εξωτερικό η χρηµατοοικονοµική διάσταση της κατοικίας 

είναι πολύ πιο ανεπτυγµένη µε δεδοµένο ότι το αγγλικό ή το αµερικανικό νοικοκυριό π.χ. 
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µπορεί να αλλάξει και παραπάνω από 10 διαφορετικές κατοικίες στη διάρκεια της ζωής 

του. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης πάντως, αποτελούν ένα ευρύ και σε µεγάλο 

βαθµό ανεξερεύνητο κοµµάτι της συµπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών. 

∆ειγµατοληπτικές, διαχρονικές έρευνες σε κάποιο αξιόλογο δείγµα νοικοκυριών-

στεγαστικών πελατών τραπεζών (όπως άλλωστε προσεγγίζουν το θέµα οι περισσότεροι 

από τους ερευνητές που αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο) θα συνέβαλαν αποφασιστικά 

στην ευρύτερη και εις βάθος κατανόηση των παραγόντων αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας I (Αρχικά δεδοµένα και πηγές άντλησης) 

ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΚΑΤ. 

∆ΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ 
ΣΕ EKAT. 
ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ 
ΤΟ 2001 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚ

ΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΣΕ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ 

EKAT. ΕΥΡΩ 

ΜΕΣΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙ

ΚΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙ

ΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥ 
ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ 
(σε σταθερές 
τιµές 1995) 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. 

ECU - EUR 
exchange 

rates - 
annual 

average, 
national 
currency 
units per 

EUR)                                           
EUR - GRD 

1975 37.008,20 925,35 -5,20% 2,36% 6,4% -11,15% 0,10501 
1976 43.462,10 1.063,08 -2,45% 14,49% 6,9% -3,61% 0,11737 
1977 53.922,80 1.279,18 -3,55% 16,58% 2,9% 4,01% 0,11998 
1978 67.834,50 1.449,50 -2,20% 11,53% 7,2% 0,10% 0,12371 
1979 84.224,00 1.659,32 -13,30% 25,20% 3,3% -10,10% 0,13734 
1980 101.201,00 1.703,25 -10,20% 30,34% 0,7% -16,46% 0,14896 
1981 126.758,00 2.056,94 -5,50% 19,74% -1,6% -12,78% 0,17437 
1982 174.660,00 2.673,00 -4,00% 16,73% -1,1% -2,75% 0,18085 
1983 213.493,00 2.733,95 -3,50% 21,47% -1,1% -14,44% 0,19176 
1984 258.707,00 2.926,07 -1,50% 18,47% 2,0% -17,43% 0,22917 
1985 306.757,00 2.901,10 -8,00% 18,19% 2,5% 12,00% 0,25947 
1986 352.582,00 2.565,64 0,10% 24,19% 0,5% 32,54% 0,31031 
1987 393.687,00 2.519,31 3,30% 9,84% -2,3% 193,41% 0,40330 
1988 462.185,00 2.758,09 7,00% 9,61% 4,3% 21,84% 0,45860 
1989 615.448,00 3.441,35 6,60% 16,50% 3,8% 8,46% 0,49178 
1990 701.546,00 3.483,16 0,50% 17,09% 0,0% 88,53% 0,52484 
1991 777.668,00 3.453,00 7,30% 20,36% 3,1% -19,35% 0,59108 
1992 866.950,00 3.509,54 9,60% 11,79% 0,7% -23,90% 0,66094 
1993 929.597,00 3.461,30 11,20% 13,19% -1,6% -36,29% 0,72495 
1994 1.020.648,00 3.543,60 12,33% 7,19% 2,0% -9,36% 0,78817 
1995 1.219.006,00 4.023,28 10,10% 7,39% 2,1% 5,20% 0,84527 
1996 1.554.390,00 5.087,24 9,61% 7,40% 2,4% 2,11% 0,88918 
1997 1.924.410,00 6.220,68 9,11% 9,70% 3,6% 58,52% 0,89669 
1998 2.332.287,00 7.051,90 9,51% 14,40% 3,4% 85,02% 0,90787 
1999 2.927.889,00 8.987,77 9,98% 8,83% 3,4% 62,54% 0,97060 
2000 3.840.891,00 11.409,82 6,61% 10,60% 4,5% -38,77% 0,95602 
2001 15.652,20 15.652,20 3,08% 14,38% 4,3% -23,53%  
2002 21.224,70 21.224,70 2,07% 13,84% 3,6% -32,53%  
2003 26.534,20 26.534,20 1,80% 5,41% 4,5% 29,46%  
2004 34.052,20 34.052,20 2,17% 2,33% 3,8% 23,09%  
2005 45.419,80 45.419,80 1,28% 10,91% 3,3% 31,50%  
2006 57.145,00 57.145,00 1,69% 12,17% 3,3% 19,93%  
2007 69.363,30 69.363,30 2,23% 4,57% 4,0% 17,86%  
2008 77.699,90 77.699,90 1,41% 2,62% 2,9% -65,50%  

Πηγές :  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ EKAT. ΕΥΡΩ: 

- Από έτος 1975 έως έτος 1990 : Μακροχρόνιες Στατιστικές Σειρές της Ελληνικής Οικονοµίας ΤτΕ, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Μελετών , Αθήνα, 1992. 

- Από το έτος 1991 έως το έτος 2000: Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο ΤτΕ. 
- Από το έτος 2001 έως το έτος 2008: Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας ΤτΕ. 
- Για την µετατροπή σε ευρώ χρησιµοποιήθηκε η τελευταία στήλη, µε πηγή : The EU economy: 2002 & 2004 review. 

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 
- Από έτος 1975 έως έτος 1992 : Πειρουνάκης Ν., (1997), “Κατοικία και στεγαστική πίστη στην Ελλάδα”, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Σελ. 220. 

(Πίνακας Α2) 
- Από το έτος 1993 έως το έτος 1998: url link: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx, από 

όπου εξήχθησαν τα µακροπρόθεσµα επιτόκια προς επιχειρήσεις τα οποία ήταν σε πολύ κοντινές τιµές τα προηγούµενα έτη µε τα 
στεγαστικά επιτόκια. 

- Από το έτος 2002 έως το έτος 2008: Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας : Στεγαστικά δάνεια µε αρχική διάρκεια άνω των 
5 ετών. 

- Για την αναγωγή των ονοµαστικών επιτοκίων σε πραγµατικά από το 1993 και µετέπειτα ο ρυθµός πληθωρισµού που αφαιρέθηκε 
προκύπτει από την ετήσια µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ο οποίος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ : 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A1701&r_param=DKT87&y_param=2007_04&mytabs=0) 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 
- Από έτος 1975 εώς έτος 1996 : ΕΣΥΕ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, όπου χρησιµοποιήθηκε η ετήσια µεταβολή του δείκτη : ∆είκτης 

τιµών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. 
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- Από έτος 1997 εώς έτος 2008 : Έκθεση ∆ιοικητή ΤτΕ για το έτος 2008, σελ. 90 (∆είκτης Τιµών Κατοικιών : Aστικές Περιοχές - 
Σύνολο). 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ: 
- Από έτος 1975 εώς έτος 2006 : The EU economy: 2002 & 2004 review 
- Από έτος 2007 εώς έτος 2008 : Έκθεση ∆ιοικητή ΤτΕ 2008 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α.: 
- Από έτος 1975 εώς έτος 1985 : Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο ΤτΕ 
- Από έτος 1986 εώς έτος 2008 : Αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα : www.capital.gr τα κλεισίµατα του Γενικού ∆είκτη Χ.Α.Α. µε 

31/12 κάθε έτους. ∆εν µετατράπηκαν σε σταθερές τιµές καθώς θεωρήθηκε ότι ο πληθωρισµός δεν επηρεάζει σηµαντικά  
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Πίνακας II (Μετατροπή Στεγαστικών ∆ανείων σε σταθερές τιµές και σε φυσικό λογάριθµο) 

ΕΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 2005 ΣΕ 
EKAT. ΕΥΡΩ 

Πληθωρισµός 
ΑΕΠ Ευρω12 

∆είκτης αποπληθωριστή 
ΑΕΠ ευρω12 

Φυσικός Λογάριθµος 
(Ln) ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

2005 ΣΕ EKAT. ΕΥΡΩ 
 

1975 3.904,04 
 

1,000 8,2698 
1976 4.062,62 10,4 1,104 8,3096 
1977 4.444,06 10 1,214 8,3993 
1978 4.619,97 9 1,324 8,4381 
1979 4.816,70 9,8 1,453 8,4798 
1980 4.490,65 10,1 1,600 8,4098 
1981 4.930,15 10 1,760 8,5031 
1982 5.808,49 10,3 1,942 8,6671 
1983 5.485,61 8,3 2,103 8,6099 
1984 5.507,61 6,6 2,241 8,6139 
1985 5.175,93 5,5 2,365 8,5518 
1986 4.338,79 5,5 2,495 8,3754 
1987 4.116,36 3,5 2,582 8,3227 
1988 4.341,54 3,8 2,680 8,3760 
1989 5.198,71 4,2 2,793 8,5562 
1990 5.016,10 4,9 2,930 8,5204 
1991 4.744,90 4,8 3,070 8,4648 
1992 4.619,34 4,4 3,205 8,4380 
1993 4.397,54 3,6 3,321 8,3888 
1994 4.379,47 2,8 3,414 8,3847 
1995 4.832,17 2,9 3,513 8,4831 
1996 5.984,36 2,1 3,587 8,6969 
1997 7.202,45 1,6 3,644 8,8822 
1998 8.028,37 1,7 3,706 8,9907 
1999 10.120,97 1,1 3,747 9,2224 
2000 12.671,01 1,4 3,799 9,4471 
2001 16.974,92 2,4 3,890 9,7395 
2002 22.456,92 2,5 3,988 10,0194 
2003 27.524,18 2 4,067 10,2228 
2004 34.664,06 1,9 4,145 10,4535 
2005 45.418,38 1,8 4,219 10,7237 
2006 56.188,02 1,70 4,291 10,9365 
2007 67.326,46 1,30 4,347 11,1173 
2008 74.597,68 1,10 4,394 11,2199 

Πηγή: Πίνακας I και The EU economy: 2002 & 2004 review. 
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Πίνακας III (Τελικές τιµές µεταβλητών προς παλινδρόµηση) 

ΕΤΟΣ 

Φυσικός 
Λογάριθµος 

(Ln) 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 2005 
ΣΕ EKAT. 
ΕΥΡΩ 

 

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥ 

ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ (σε 
σταθερές τιµές 

1995) 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ 
∆ΕΙΚΤΗ 
Χ.Α.Α. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΤΑΣΗΣ 
(trend) 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 
1975 8,2698 -0,0520 0,0236 0,0640 -0,1115 1 
1976 8,3096 -0,0245 0,1449 0,0690 -0,0361 2 
1977 8,3993 -0,0355 0,1658 0,0290 0,0401 3 
1978 8,4381 -0,0220 0,1153 0,0720 0,0010 4 
1979 8,4798 -0,1330 0,2520 0,0330 -0,1010 5 
1980 8,4098 -0,1020 0,3034 0,0070 -0,1646 6 
1981 8,5031 -0,0550 0,1974 -0,0160 -0,1278 7 
1982 8,6671 -0,0400 0,1673 -0,0110 -0,0275 8 
1983 8,6099 -0,0350 0,2147 -0,0110 -0,1444 9 
1984 8,6139 -0,0150 0,1847 0,0200 -0,1743 10 
1985 8,5518 -0,0800 0,1819 0,0250 0,1200 11 
1986 8,3754 0,0010 0,2419 0,0050 0,3254 12 
1987 8,3227 0,0330 0,0984 -0,0230 1,9341 13 
1988 8,3760 0,0700 0,0961 0,0430 0,2184 14 
1989 8,5562 0,0660 0,1650 0,0380 0,0846 15 
1990 8,5204 0,0050 0,1709 0,0000 0,8853 16 
1991 8,4648 0,0730 0,2036 0,0310 -0,1935 17 
1992 8,4380 0,0960 0,1179 0,0070 -0,2390 18 
1993 8,3888 0,1120 0,1319 -0,0160 -0,3629 19 
1994 8,3847 0,1233 0,0719 0,0200 -0,0936 20 
1995 8,4831 0,1010 0,0739 0,0210 0,0520 21 
1996 8,6969 0,0961 0,0740 0,0240 0,0211 22 
1997 8,8822 0,0911 0,0970 0,0360 0,5852 23 
1998 8,9907 0,0951 0,1440 0,0340 0,8502 24 
1999 9,2224 0,0998 0,0883 0,0340 0,6254 25 
2000 9,4471 0,0661 0,1060 0,0450 -0,3877 26 
2001 9,7395 0,0308 0,1438 0,0430 -0,2353 27 
2002 10,0194 0,0207 0,1384 0,0360 -0,3253 28 
2003 10,2228 0,0180 0,0541 0,0450 0,2946 29 
2004 10,4535 0,0217 0,0233 0,0380 0,2309 30 
2005 10,7237 0,0128 0,1091 0,0330 0,3150 31 
2006 10,9365 0,0169 0,1217 0,0330 0,1993 32 
2007 11,1173 0,0223 0,0457 0,0400 0,1786 33 
2008 11,2199 0,0141 0,0262 0,0290 -0,6550 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


