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Περίληψη 

Τα καταναλωτικά δάνεια είναι δάνεια που χορηγούνται για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών και την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα ποσά που χορηγούνται δεν 

ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ και το 65% του ποσού της αίτησης. Υπάρχουν πολλά είδη 

καταναλωτικών δανείων, ανάλογα µε τον αιτιολογία αίτησης. Η πιο διαδεδοµένη όµως 

είναι η συγκέντρωση οφειλών, που προσφέρει χαµηλότερα επιτόκια και καλύτερους 

όρους. Τα καταναλωτικά δάνεια δίνουν στον δανειολήπτη την ευκαιρία για 

περισσότερες και ακριβότερες αγορές. Μπορεί όµως να οδηγήσουν σε αδυναµία 

εξόφλησης και συσσώρευση χρεών. Υπάρχει η επιλογή ανάµεσα σε σταθερό επιτόκιο, 

σε κυµαινόµενο και σε συνδυασµό και των δύο.  

∆ικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, που υποβάλλουν φορολογική 

δήλωση. Για την εξέταση της κάθε αίτησης και την έγκρισή ή απόρριψή της γίνεται η 

εξατοµικευµένη τιµολόγηση. Η κάθε τράπεζα έχει αναπτύξει τον δικό της τρόπο για να 

εξετάζει την κάθε αίτηση και να µετράει τον κίνδυνο που θα πρέπει να αναλάβει αν 

εγκρίνει το δάνειο. Υπάρχουν µέθοδοι υποκειµενικής ανάλυσης της πιστοληπτικής 

ικανότητας και οι πιο βασικές περιλαµβάνουν το χαρακτήρα, την ικανότητα 

αποπληρωµής του δανειολήπτη, τις εξασφαλίσεις κτλ. Άλλη µέθοδος είναι το µοντέλο 

βαθµολόγησης συµπεριφοράς.  

Ο σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός, 

ο οποίος ορίζεται ως η πιθανότητα ζηµίας λόγω αδυναµίας ενός πελάτη να εκπληρώσει 

τις δανειακές του υποχρεώσεις. Γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί συστήµατα διαβάθµισης 

κινδύνου, που κατατάσσουν τους πελάτες σε οµάδες κινδύνου. Κίνδυνος υπάρχει και 

για τον δανειολήπτη και γι’ αυτό υπάρχει η ασφάλεια, η οποία είναι προαιρετική 

βέβαια, αλλά απαιτείται σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Επιπλέον, το κράτος και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει να προστατεύουν περισσότερο τον καταναλωτή από 

την αισχροκέρδεια των τραπεζών και την επιτηδευµένα λανθασµένη πληροφόρηση.  
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Abstract 

Consumer loans are loans that cover personal needs and purchase products or services. 

The amounts granted shall not exceed 25,000 euros and 65% of the application. There 

are many types of consumer loans, according to the statement request. The most 

popular, however, is the collection of debts, which offer lower rates and better terms. 

Consumer loans give the borrower the opportunity for more and more expensive 

purchases. But it can lead to inability to repay depts and accumulation. There is a choice 

between fixed rate and variable interest rate or a combination of both. 

The beneficiaries are all individuals who file a tax return. In examining each 

application and in order to decide the approval or the rejection, the bank is based on 

individual characteristics. Each bank has developed its own way to examine each 

application and to run the risk should be taken if they approve the loan. There are 

methods of analysis of subjective ratings and the most basic data included are the 

character, the repayment capacity of the borrower, the collaterals, etc. Another method 

is the model of behavioural scoring.  

The biggest risk, faced by banks, is the credit risk, defined as the risk that the 

promised cash flows from the loans may not be paid in full. So they have developed risk 

rating systems, which classify customers into risk groups. Risk exists for the borrower 

too and therefore there is insurance, which of course is optional, but it is required at 

times of economic crisis. Further, the Nation and the European Union have begun to 

further protect consumers from profiteering banks and sophisticated false information.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 

1. 1 Ορισµός Καταναλωτικών ∆ανείων 

Καταναλωτικό ∆άνειο ορίζεται το δάνειο το οποίο χορηγείται για την κάλυψη 

προσωπικών αναγκών ή για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθως το ποσό 

των καταναλωτικών δανείων δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ και το 65% του ποσού που 

αιτείται ο δανειζόµενος.  

Σε κάποιες περιπτώσεις η αξία του δανείου δεν καταβάλλεται µε τη µορφή 

µετρητών στο δανειολήπτη, αλλά αποδίδεται στον έµπορο από τον οποίο γίνεται η 

σχετική αγορά την οποία χρηµατοδοτεί το δάνειο. Υπάρχουν και περιπτώσεις 

καταναλωτικών δανείων, τα οποία δεν αφορούν αγορά προϊόντων και γι’ αυτό ο 

δανειζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δικαιολογητικά αγοράς. Συνήθως 

η αποπληρωµή των καταναλωτικών δανείων γίνεται µε τη µηνιαία καταβολή 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων και διέπεται πάντα από τη σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται µεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας.  

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυµεί µεγάλη διάρκεια αποπληρωµής του 

δανείου του θα έχει χαµηλές δόσεις, αλλά θα υποστεί το βάρος των υψηλών τόκων. 

Στην αντίθετη περίπτωση, έχοντας µικρή διάρκεια αποπληρωµής οι µηνιαίες δόσεις 

είναι υψηλότερες και οι τόκοι χαµηλότεροι.  

 

 

1. 2 Κατηγορίες Καταναλωτικών ∆ανείων 

Υπάρχουν αρκετά είδη καταναλωτικών δανείων και είναι τα εξής:  

Προσωπικά ∆άνεια: Πρόκειται για δάνειο που αφορά σε κάλυψη προσωπικών 

αναγκών του δανειολήπτη, καθώς και για εξόφληση άλλων οφειλών, όπως υπόλοιπα 

πιστωτικών καρτών. Τα επιτόκια των προσωπικών δανείων είναι υψηλότερα από τα 

καταναλωτικά. Το ποσό του δανείου καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό του 

πελάτη.  

∆άνεια Αγοράς Αυτοκινήτων: Πρόκειται για δάνεια τα οποία χορηγούνται για την 

απόκτηση αυτοκινήτου. Συνήθως γι’ αυτή τη διαδικασία µεσολαβούν οι 

αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων στις οποίες διενεργείται η αγορά και γι’ αυτό το λόγο 

ο δανειζόµενος δεν οφείλει να υποβάλλει αίτηση στην τράπεζα. Επειδή µε τη χορήγηση 

δανείου αγοράς αυτοκινήτου παρακρατείται η κυριότητα του οχήµατος από την 
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τράπεζα µέχρι την αποπληρωµή του, τα επιτόκια είναι χαµηλότερα σε σχέση µε τα 

καταναλωτικά δάνεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα επιτόκια είναι ακόµη πιο 

χαµηλά και αυτό συµβαίνει όταν η αντιπροσωπεία µεσολαβήσει για την χορήγηση του 

δανείου. Προς εξασφάλιση της τράπεζας για όλη τη διάρκεια του δανείου, το 

αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο µε µεικτή ασφάλεια και να καλύπτονται οι 

περιπτώσεις πυρκαγιάς και κλοπής.  

∆άνεια Μεταφοράς Οφειλών: Πρόκειται για ένα δάνειο που χορηγείται στο 

δανειζόµενο, ώστε να προβεί σε µεταφορά του χρέους ενός ή ακόµη και περισσότερων 

δανειακών υποχρεώσεων σε ένα λογαριασµό. Τα δάνεια µεταφοράς οφειλών 

προτιµούνται λόγω του ότι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πετύχει ευνοϊκότερους 

όρους αποπληρωµής και συνεπώς χαµηλότερη δόση. Αυτό συµβαίνει επειδή µεγαλώνει 

ο χρόνος αποπληρωµής της οφειλής το οποίο συνεπάγεται µε µείωση επιτοκίου.  

∆άνεια Overdraft : Πρόκειται για µια έµµεση µορφή δανεισµού. Συγκεκριµένα, σε 

περίπτωση που εξαντληθούν τα χρήµατα στον προσωπικό λογαριασµό καταθέσεων του 

πελάτη υπάρχει η δυνατότητα υπερανάληψης ενός ποσού για το οποίο ο πελάτης 

επιβαρύνεται µε τόκους µέχρι τη στιγµή που θα τακτοποιήσει την οφειλή του. Στην 

περίπτωση αυτή το συγκεκριµένο ποσό δεν καλύπτεται µε µηνιαίες δόσεις.  

∆άνεια εξόφλησης οφειλών προς το δηµόσιο: Πρόκειται για δάνεια στα οποία ο 

πελάτης καλείται να προβεί σε τακτοποίηση των οφειλών του σε κρατικούς 

οργανισµούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες µπορούν να χρηµατοδοτήσουν το 

100% των οφειλών.  

∆άνεια για εγκατάσταση φυσικού αερίου: Τα δάνεια αυτά απαιτούν την προσκόµιση 

βεβαίωσης από µηχανικό µετά το πέρας της εγκατάστασης.  

Μετοχοδάνεια: Πρόκειται για δάνεια τα οποία οι τράπεζες παρέχουν µε ενέχυρο 

µετοχές που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο ή τίτλων όπως τα οµόλογα 

∆ηµοσίου. Ο σκοπός τους µπορεί να είναι η αγορά ενός χαρτοφυλακίου µετοχών ή η 

χρησιµοποίηση ενός υπάρχοντος χαρτοφυλακίου για την απόκτηση ρευστότητας. Το 

ύψος τους συνήθως κυµαίνεται στο 50% της αποτιµούµενης αξίας του εκάστοτε 

χαρτοφυλακίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ.  

∆άνεια ∆ιακοπών 

∆άνεια σκαφών αναψυχής 

∆άνεια οικιακού εξοπλισµού 

∆άνεια γάµου 

Φοιτητικά δάνεια – ∆άνεια Σπουδών 
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Η έρευνα αναδεικνύει ως πιο διαδεδοµένη κατηγορία καταναλωτικών δανείων, τη 

συγκέντρωση οφειλών από άλλες τράπεζες, κυρίως γιατί δίνει τη δυνατότητα στο 

δανειολήπτη να µεταφέρει υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων και καρτών σε ένα νέο δάνειο 

µε ευνοϊκότερους όρους. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας εκτός από την καλύτερη 

διαχείριση και την ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισµού, µέσα από τη 

µείωση της µηνιαίας δόσης, εξασφαλίζουν στον δανειολήπτη επιπλέον µετρητά για την 

κάλυψη πρόσθετων αναγκών. Εκτός από τα προγράµµατα συγκέντρωσης οφειλών για 

δάνεια και κάρτες, την τιµητική τους έχουν και οι προσφορές δανείων σε γιορτινές 

περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και το καλοκαίρι (διακοποδάνεια) για τη 

χρηµατοδότηση τρεχουσών αναγκών µε ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.  

 

 

1. 3 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Καταναλωτικών ∆ανείων  

Τα πλεονεκτήµατα καταναλωτικών δανείων είναι τα εξής: 

���� ∆ίνουν στον δανειζόµενο την δυνατότητα οικονοµικής ρευστότητας.  

���� ∆ιευκολύνουν στο να µην χρεώνονται οι πιστωτικές κάρτες των δανειοληπτών, οι 

οποίες κατά βάση έχουν υψηλότερα επιτόκια.  

���� Ο καταναλωτής µπορεί να προβεί σε αγορά ακριβότερων ή περισσότερων 

προϊόντων σε σχέση µε τη δυνατότητα που έχει µέσω της πιστωτικής του κάρτας.  

���� Λόγω της πληθώρας των καταναλωτικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά, ο 

δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να βρει το δάνειο το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως 

στις εξατοµικευµένες ανάγκες του.  

���� Με τη χορήγηση καταναλωτικού δανείου δίνεται η ευκαιρία στον καταναλωτή να 

ασφαλίσει το προϊόν που αγόρασε καθώς και να εκδοθεί πιστωτική κάρτα που τις 

περισσότερες φορές είναι χωρίς συνδροµή.  

 

Παρακάτω είναι τα µειονεκτήµατα καταναλωτικών δανείων:  

���� Η τελική τιµή αγοράς του προϊόντος αυξάνεται λόγω της επιβάρυνσης που 

υφίσταται από το επιτόκιο. 

���� Παρέχουν στον δανειζόµενο το αίσθηµα της οικονοµικής ευµάρειας, η οποία 

όµως είναι προσωρινή και µπορεί µελλοντικά να µην έχει θετική έκβαση.  

���� Η κατάχρηση καταναλωτικών δανείων και άλλων µορφών δανεισµού, όπως 

πιστωτικών καρτών, µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία εξόφλησής τους και σε 

συσσώρευση σηµαντικού ποσού χρεών. Η καταφυγή σε νέα δάνεια προς εξόφληση των 
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παλιότερων συχνά διαιωνίζει το συσσωρευµένο χρέος και ο καταναλωτής βρίσκεται 

στη µέση ενός φαύλου κύκλου από τον οποίο είναι δύσκολο να απεµπλακεί.  

 

1. 4 Επιτόκια Καταναλωτικών ∆ανείων  

Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε σταθερό επιτόκιο και 

κυµαινόµενο επιτόκιο καθώς και στο συνδυασµό και των δύο.  

���� ∆άνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο: Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα επιτόκιο-

αναφορά, το οποίο προσαυξάνεται µε το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Το 

περιθώριο κέρδους διαφέρει σε κάθε τράπεζα. Τα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 

ακολουθούν την πορεία τον επιτοκίων, µε αποτέλεσµα η δόση να επαναπροσδιορίζεται, 

µε κάθε αύξηση ή µείωση του επιτοκίου. Ευνόητο είναι ότι τα δάνεια κυµαινόµενου 

επιτοκίου είναι προς όφελος του δανειολήπτη µόνο, όταν τα επιτόκια ακολουθούν 

πτωτική πορεία. 

���� ∆άνεια σταθερού επιτοκίου: πρόκειται για δάνεια που το επιτόκιο είναι σταθερό 

σε όλη τη διάρκεια του δανείου και συνεπώς παραµένει σταθερή και η δόση. 

Εκτοκίζονται, για όλη τη διάρκεια του δανείου, µε σταθερό επιτόκιο, το οποίο, µε τα 

σηµερινά δεδοµένα, είναι χαµηλότερο, σε σχέση µε τα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. 

Λόγω της σταθερότητας που παρέχεται, δεν υπάρχουν µεταβολές από ενδεχόµενη 

αύξηση ή µείωση των επιτοκίων στην αγορά. Έχουν το µειονέκτηµα ότι ο δανειολήπτης 

δε µπορεί να επωφεληθεί από µια πιθανή αποκλιµάκωση των επιτοκίων. Αν όµως τα 

επιτόκια ακολουθήσουν ανοδική πορεία, τότε ο δανειολήπτης επωφελείται.  

���� ∆άνεια µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο: Σ’ αυτή την περίπτωση για ένα 

χρονικό διάστηµα το δάνειο εκτοκίζεται µε σταθερό επιτόκιο και µετά τη λήξη αυτής 

της χρονικής περιόδου εκτοκίζεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο ορίζεται µε βάση 

τα δεδοµένα που υπάρχουν εκείνη τη δεδοµένη στιγµή στην αγορά. Σε περίπτωση που 

τα επιτόκια έχουν ανοδικές τάσεις, είναι συχνό φαινόµενο η δόση να είναι µεγαλύτερη 

στην κυµαινόµενη περίοδο σε σχέση µε αυτή της σταθερής περιόδου.  

 

Ο τόκος του ∆ανείου υπολογίζεται πάντα στο ανεξόφλητο και οφειλόµενο κεφάλαιο 

του δανείου µε βάση το ετήσιο συµβατικό σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο και 

υπολογίζεται µε βάση έτος 365 ηµερών. Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται η εισφορά του 

άρθρου 1 Ν.128/1975, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Τράπεζα δικαιούται να αποφασίζει την 

τελευταία µέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα την αναπροσαρµογή του ανωτέρου 

κυµαινοµένου επιτοκίου µέχρι του ύψους της διαφοράς µεταξύ της τιµής του 

επιτοκιακού δείκτη Euribor τριµήνου την τελευταία µέρα του µήνα αυτού και της τιµής 
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του ίδιου δείκτη την τελευταία µέρα του αµέσως προηγούµενου µήνα. Ως Euribor 

τριµήνου ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού για προθεσµιακές καταθέσεις 

εντός της ζώνης του ευρώ, όπως ανακοινώνεται από το πρακτορείο Reuters’ ή άλλο 

έγκυρο πρακτορείο στις 12:00 ώρα Ελλάδος ή µέσω της ιστοσελίδας www. Euribor.org 

για καταθέσεις σε ευρώ διάρκειας τριών µηνών.  

   

 

1. 5 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Σταθερού και Κυµαινόµενου 

Επιτοκίου 

Βασικά πλεονεκτήµατα του σταθερού επιτοκίου είναι ότι ο δανειολήπτης µπορεί να 

προφυλαχθεί από πιθανή αύξηση των επιτοκίων και το ότι µπορεί να καθορίσει 

καλύτερα το µηνιαίο του προϋπολογισµό. Από την άλλη πλευρά, τα βασικά 

πλεονεκτήµατα του κυµαινόµενου επιτοκίου είναι, πρώτον, το ότι οι δόσεις του δανείου 

είναι χαµηλότερες σε περιόδους που υπάρχουν πτωτικές τάσεις στα επιτόκια και, 

δεύτερον, το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα καταβολής επιπλέον ποσού από την 

δόση, έτσι ώστε να µειώνεται το κεφάλαιο και συνεπώς και η διάρκεια αποπληρωµής.  

Τα µειονεκτήµατα του σταθερού επιτοκίου είναι τα εξής: Αρχικά ο δανειολήπτης 

δεν µπορεί να επωφεληθεί µε την ανάλογη µείωση της δόσης του σε περίπτωση 

µείωσης των επιτοκίων. Επιπλέον, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου του, 

ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε υψηλές χρεώσεις, το λεγόµενο «πέναλτι». Επίσης, 

θεωρείται αρκετά δύσκολο να προβλεφθεί το επιτόκιο που θα επικρατεί στην αγορά 

µετά τη λήξη της σταθερής περιόδου. Όµως και το κυµαινόµενο επιτόκιο έχει 

µειονεκτήµατα. Πρώτα απ’ όλα, σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων ο δανειολήπτης 

θα έχει πιο αυξηµένη δόση. Τέλος, είναι δύσκολο για τον δανειζόµενο να κάνει τον 

οικονοµικό προϋπολογισµό του, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 

∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

2. 1 ∆ικαιολογητικά για την Έκδοση Καταναλωτικού ∆ανείου 

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση προσωπικού 

καταναλωτικού δανείου είναι τα εξής: 

���� Συµπληρωµένη αίτηση δανείου 

���� Ισχύον δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο 

���� Τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήµατος ή Έντυπο Ε1 

���� Βεβαίωση αποδοχών ή απόκοµµα σύνταξης 

���� Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για την ύπαρξη ή µη ανάλογων οφειλών 

 

 Και για την εκταµίευση του δανείου χρειάζονται τα εξής: 

���� Χρειάζεται να καταβληθεί το 35% του ποσού σε λογαριασµό στην τράπεζα 

���� Αστυνοµική ταυτότητα 

 

 

2. 2 Υποβολή Αίτησης στο Κατάστηµα 

Στην πρώτη επίσκεψη του καταναλωτή στην τράπεζα ο Υπεύθυνος του καταστήµατος 

συζητά µε τον πελάτη, τον οποίο ενηµερώνει για οτιδήποτε αφορά το δάνειο, δηλαδή 

σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του ∆ανείου. 

Αφού διαπιστώσει ότι ο πελάτης πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη του 

∆ανείου, ο Υπεύθυνος ενηµερώνει τον πελάτη για το επιτόκιο του ∆ανείου, το 

περιθώριο του πελάτη και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις.  

Μετά από αυτή την ενηµέρωση ο πελάτης επιλέγει τη διάρκεια του ∆ανείου ή 

τη δόση που επιθυµεί ή δύναται να πληρώνει και συµπληρώνει µαζί µε τον Υπεύθυνο 

την ηλεκτρονική αίτηση του ∆ανείου. Στη συνέχεια ο πελάτης υπογράφει το έντυπο της 

ηλεκτρονικής αίτησης. Ο πελάτης ενηµερώνεται και καθοδηγείται ως προς τα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσει στην περίπτωση που το δάνειό του 

εγκριθεί για να γίνει η εκταµίευση του. Με την υποβολή της αίτησης, ο πελάτης δεν 

προκαταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως έξοδα για το ∆άνειο.  
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Εγγυητής  

Όταν η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη δεν ικανοποιεί τα κριτήρια χορήγησης, 

συνήθως, η τράπεζα ζητάει την προσκόµιση φερέγγυου εγγυητή. Ο εγγυητής, σύµφωνα 

µε τη σύµβαση, εγγυάται ανεπιφύλακτα την οµαλή αποπληρωµή της χορήγησης, ως 

πρωτοφειλέτης.  

2. 3 Εγκεκριµένες Αιτήσεις 

Στις περιπτώσεις που το δάνειο εγκρίνεται, ο πελάτης ενηµερώνεται από τον υπεύθυνο 

του καταστήµατος για την έγκριση και τους τελικούς όρους του δανείου του και του 

ζητείται η προσκόµιση των δικαιολογητικών (εάν δεν είχαν δοθεί απ’ την αρχή). Ο 

υπεύθυνος πρέπει να ελέγξει την πληρότητα και γνησιότητα των προσκοµιζόµενων 

δικαιολογητικών και µετά προχωράει στην συµπλήρωση και την υπογραφή της 

σύµβασης από τον πελάτη.  

Ο υπεύθυνος ανοίγει το δανειακό λογαριασµό του πελάτη, ο οποίος είναι ένας 

λογαριασµός όψεως, στον οποίο χρεώνεται το δάνειο, πιστώνει το λογαριασµό 

καταθέσεων του πελάτη, όπου το ποσό δεσµεύεται και λαµβάνει την υπογραφή του 

πελάτη στα σχετικά έγγραφα. Ο πελάτης καταβάλλει τα έξοδα του δανείου και 

υπογράφει την πάγια εντολή χρέωσης για την πληρωµή των δόσεων του δανείου µέσω 

του λογαριασµού όψεως. Αφού γίνει η υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων και γίνει και 

η εκταµίευση, ο πελάτης είναι σε θέση να λάβει το ποσό του δανείου.  

 

Σύµβαση ∆ανείου 

Η σύµβαση του δανείου καθορίζει µε λεπτοµέρεια τους όρους του δανείου και 

υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους (τράπεζα, δανειολήπτης και εγγυητής, αν 

υπάρχει), πριν από την εκταµίευση του δανείου. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να διαβάσει 

προσεκτικά τους όρους της σύµβασης και ειδικά τα άρθρα που αφορούν το επιτόκιο, 

την διάρκεια, την πρόωρη εξόφληση, τα έξοδα, τις ασφάλειες, κτλ και να µην διστάσει 

να ζητήσει διευκρινήσεις. Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει απαραίτητα να ζητήσει 

αντίγραφο της σύµβασης.  

 

2. 4 Ανάληψη Ποσού ∆ανείου 

Ο πελάτης µπορεί να κάνει ανάληψη µέρους ή όλου του χορηγούµενου ποσού, 

χρησιµοποιώντας είτε τον καταθετικό του λογαριασµό για τα καταναλωτικά δάνεια, 

είτε το δανειακό του λογαριασµό στα δίκτυα της τράπεζας για την ανοιχτή πίστωση.  
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Στην περίπτωση του ∆ανείου Μεταφοράς Υπολοίπου, το ποσό του δανείου δεν 

αποδίδεται στον πελάτη, αλλά µεταφέρεται µε έµβασµα στην αντίστοιχη Τράπεζα, 

µέσω swift ή τηλεγραφικού εµβάσµατος ή τραπεζικής επιταγής. Στον πελάτη 

αποδίδεται τυχόν επιπλέον ποσό, εφόσον το ποσό του εγκεκριµένου δανείου υπερβαίνει 

το ποσό των µεταφερόµενων οφειλών.  

 

∆όση ∆ανείου 

Οι δόσεις του δανείου, συνήθως, είναι ισόποσες για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

Υπολογίζονται µε το γαλλικό ή προοδευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο, ο τόκος 

κάθε περιόδου υπολογίζεται στο υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο της προηγούµενης 

περιόδου. Το ποσό της κάθε δόσης αποτελείται από τα τυχόν έξοδα, τους τόκους και το 

κεφάλαιο. Ευνόητο είναι ότι οι αρχικές δόσεις συµπεριλαµβάνουν αναλογικά 

µεγαλύτερο ποσό τόκων, σε σχέση µε τις µεταγενέστερες, γιατί, σταδιακά, µειώνεται το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο. Συνήθως, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής 

µεταξύ σταθερού ή κυµαινόµενου επιτοκίου. Ευνόητο είναι ότι τα δάνεια σταθερού 

επιτοκίου δεν ακολουθούν τις ενδεχόµενες µεταβολές των επιτοκίων, κατά τη διάρκεια 

του δανείου. 

 

Έξοδα ∆ανείου 

Τα έξοδα δανείου είναι τα εφάπαξ ποσά, τα οποία καταβάλλουν οι δανειολήπτες, κατά 

την εκταµίευση του δανείου ή µε την πληρωµή του πρώτου µηνιαίου λογαριασµού ή σε 

κάθε δόση. Τα έξοδα του δανείου συνήθως διαµορφώνονται σε σχέση µε το ποσό 

χορήγησης, τη διάρκεια του δανείου ή είναι ένα σταθερό ποσό. 

 

Περίοδος Χάριτος ∆ανείου 

Η περίοδος χάριτος επιµηκύνει τη διάρκεια της καταβολής της πρώτης δόσης και 

ουσιαστικά προστίθεται στη διάρκεια του δανείου. Όταν η περίοδος χάριτος είναι 

έντοκη, τότε εφαρµόζονται δύο διαφορετικοί τρόποι απόσβεσης του δανείου. Είτε ο 

δανειολήπτης εξοφλεί µόνο τους απλούς τόκους που αvτιστoιχoύv στην περίοδο 

χάριτος (χωρίς να µειώνεται το ανεξόφλητο κεφάλαιο) και µε την λήξη της ξεκιvάει την 

εξόφληση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, είτε οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις 

υπoλoγίζovται στo άθροισµα του ποσού χορήγησης και των τόκων που αναλογούν στην 

περίοδο χάριτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

3. 1 ∆ικαιούχοι 

∆ικαιούχοι των καταναλωτικών δανείων είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα: µισθωτοί ή 

ελεύθεροι επαγγελµατίες που υποβάλλουν φορολογική δήλωση και θέλουν να προβούν 

σε αγορές από εµπορικά καταστήµατα ή να ανταπεξέλθουν σε κάποιο ξαφνικό ή όχι 

έξοδο. Ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου ορίζεται από 1 έως 6 χρόνια και το ύψος 

του ανέρχεται στο 100% της συνολικής αξίας της αγοράς των προϊόντων χωρίς να 

υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Φυσικά το ποσό που θα εγκριθεί δεν είναι πάντα 

αυτό για το οποίο έκανε αίτηση ο πελάτης.  

 

3. 2 Εξατοµικευµένη Τιµολόγηση 

Αρκετές τράπεζες έχουν κάνει πλέον πράξη την εξατοµικευµένη τιµολόγηση, 

προχωρώντας σε σταδιακή µείωση των επιτοκίων για τους συνεπείς πελάτες. Η 

τιµολόγηση µε βάση το προφίλ του κάθε πελάτη αποσκοπεί σε µια πιο δίκαιη 

επιτοκιακή πολιτική, ανταµείβοντας τους καλούς και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 

πελάτες και αντικρούοντας παράλληλα την κριτική που ασκείται για τα υψηλά επιτόκια 

των ελληνικών τραπεζών. Η δυνατότητα αυτή δίνεται πλέον µέσα από το σύστηµα 

βαθµολόγησης της συναλλακτικής συµπεριφοράς του κάθε πελάτη που δηµιουργήθηκε 

από τον Τειρεσία.  

Η πολιτική της εξατοµικευµένης τιµολόγησης επιχειρείται σε διάφορες παραλλαγές. 

Μία από αυτές είναι η µείωση του επιτοκίου για τον πελάτη, όταν εκείνος είναι συνεπής 

στην υποχρέωση της µηνιαίας δόσης για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η πιο 

πρόσφατη όµως εκδοχή της είναι η δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να ενταχθεί 

από την αρχή σε καθεστώς χαµηλού επιτοκίου. Η µείωση αυτή µπορεί να φτάσει έως 

και τις πέντε µονάδες σε σχέση µε τα συµβατικά επιτόκια στην καταναλωτική πίστη, 

κάνοντας πράγµατι ελκυστική την τιµολόγηση ενός καταναλωτικού δανείου. Φυσικά 

προϋποθέτει την συνέπεια, αλλά και την τυφλή υπακοή στους όρους της σύµβασης.  

Η παραβίαση των όρων της σύµβασης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι είτε η 

καθυστέρηση καταβολής της µηνιαίας δόσης, έστω κι αν η καθυστέρηση είναι µία 

µέρα, είτε η µερική ή ολοσχερής αποπληρωµή ενός δανείου που έχει συµφωνηθεί να 

εξοφληθεί σε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια. Αντίστοιχα αρκετές τράπεζες συνδέουν 

τις προσφορές που δίνουν, όπως τα δωρεάν µετρητά, µε την τήρηση συγκεκριµένων 
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όρων, η παραβίαση των οποίων επιτρέπει στην τράπεζα να αξιώσει την επιστροφή του 

δωρεάν ποσού ή καλύτερα την απώλεια του δωρεάν χαρακτήρα του, που σηµαίνει ότι 

ενσωµατώνεται στο ποσό του δανείου που δεν έχει εξοφληθεί και τοκίζεται κανονικά.  

Προϋπόθεση δεν είναι µόνο η συνεπής αποπληρωµή από τον δανειολήπτη των 

υποχρεώσεων του προς την τράπεζα από την οποία παίρνει ένα νέο δάνειο, αλλά και η 

κατηγοριοποίησή του στις οµάδες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας µέσα από µια 

σειρά κριτηρίων, όπως η οικονοµική του κατάσταση, η περιουσία του, το ετήσιο 

εισόδηµά του, το επάγγελµα, οι υποχρεώσεις που τον βαραίνουν, η οικογενειακή του 

κατάσταση και τα οποία διαµορφώνουν τελικά το προφίλ του. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά ο πελάτης παίρνει µια βαθµολογία, το εύρος της οποίας φτάνει έως και τις 600 

µονάδες. Έτσι, για παράδειγµα, αν η βαθµολογία του είναι περίπου στις 400 µονάδες 

τιµολογείται  µε ένα µέσο επιτόκιο ή µε χαµηλό επιτόκιο αν η βαθµολογία του είναι 

υψηλότερη από αυτό το όριο. Οι πελάτες θα πρέπει όµως να φροντίζουν µε ευλαβική 

σχολαστικότητα την καταβολή της µηνιαίας δόσης, αφού ακόµα και η καθυστέρηση για 

µερικές µόνο µέρες υποβιβάζει τον δανειολήπτη σε άλλη κατηγορία και τον επιβαρύνει 

µε αύξηση του επιτοκίου ακόµα και έως 2 µονάδες.  

 

 

3. 3 Υποκειµενική Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας 

Η υποκειµενική ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόµενου, είναι ο 

παραδοσιακός τρόπος µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, όπου κάθε δανειζόµενος 

κρίνεται µε βάση ορισµένα προκαθορισµένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η 

λήψη της απόφασης για την δανειοδότηση ή µη του αιτούντος, εξαρτάται αποκλειστικά 

από την υποκειµενική κρίση του στελέχους του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται οι εξής µέθοδοι οι οποίες υπάγονται στην υποκειµενική 

ανάλυση:  

 

3. 3. 1 Τα πέντε C της πίστωσης (5 Cs of credit) 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η λήψη της απόφασης για τη χρηµατοδότηση στηρίζεται 

στους εξής παράγοντες: 

1) Χαρακτήρας (Character): Ο δανειζόµενος κρίνεται µε βάση την 

προσωπικότητα του και αξιολογείται ο χαρακτήρας του, η φήµη του, η εµπειρία του, το 

επαγγελµατικό του ήθος κ.λπ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί διευθυντές των τµηµάτων 

πίστης των τραπεζών, θεωρούν τον χαρακτήρα ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα για 

την χορήγηση του δανείου. Ο παράγοντας αυτός αντανακλά τη θέληση του πιστολήπτη 
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για έγκαιρη πληρωµή των υποχρεώσεών του και είναι µια έκφραση της τιµιότητας και 

ακεραιότητάς του. Κατά συνέπεια, ο χαρακτήρας του δανειολήπτη αναφέρεται στη 

φήµη και στις πληροφορίες σχετικά µε την εντιµότητά του και τις µεθόδους των 

συναλλαγών του. 

2) Ικανότητα (Capacity): Οι πληρωµές του δανειολήπτη προέρχονται από τα 

εισοδήµατά του. Εποµένως, η ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του 

δανειολήπτη εγκαίρως, µπορεί να καθοριστεί από την τράπεζα µε βάση την υπάρχουσα 

περιουσία του και την πρόβλεψη των µελλοντικών του εισοδηµάτων.   

3) Εξασφαλίσεις (Collateral):  Αναφέρεται στα εµπράγµατα ενεργητικά του 

πιστολήπτη, τα οποία παρέχουν πρόσθετη εξασφάλιση στην τράπεζα ότι ο δανειζόµενος 

θα εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Είναι οι εξασφαλίσεις, όπως 

προσωπικές εγγυήσεις, ενεχυριάσεις αξιογράφων ή καταθέσεων, υποθήκες κ.λπ. 

Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι δεν εξετάζονται 

στην περίπτωση χορήγησης καταναλωτικού δανείου, αλλά περιλαµβάνονται στα 

στοιχεία ανάλυσης ενός υποψηφίου από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για τη λήψη 

απόφασης χορήγησης.  

4) Κεφαλαιακή διάρθρωση (Capital structure):  Στην περίπτωση που ο 

δανειζόµενος έχει δική του επιχείρηση, αναφέρεται στα ίδια κεφάλαια που διαθέτει ο 

δανειολήπτης και εξετάζεται η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης του καθώς και η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στην πιθανότητα 

πτώχευσης της επιχείρησης παίζει η µόχλευση της.  

5) Συνθήκες (Conditions): Αναφέρεται στις συνθήκες ολοκλήρωσης της 

οικονοµίας ή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο δανειολήπτης, στις 

γενικότερες δηλαδή οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν. Εξετάζονται µεταξύ των 

άλλων τη µορφή της αγοράς της επιχείρησης, η προοπτική του κλάδου στον οποίο 

ανήκει και τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισµού. 

 

3. 3. 2 Campari & Ice 

Είναι µία εναλλακτική µέθοδος µε την προαναφερθείσα, η οποία είναι της ίδιας 

φιλοσοφίας και στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή ως CAMPARI & ICE. Σε αυτή 

τη µέθοδο λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

1) Χαρακτήρας (Character): Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ο χαρακτήρας του 

αιτούντος είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που αναλύονται για τη λήψη απόφασης.  
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2) Ικανότητα (Ability): Η ικανότητα εστιάζει περισσότερο στην ικανότητα 

αποπληρωµής του δανείου από τον αιτούντα και απορρέει από όλα τα στοιχεία που 

εξετάζονται.  

3) Εισόδηµα (Means): Το εισόδηµα είναι ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο για 

την έγκριση ή όχι ενός δανείου. Η σταθερότητα και το ύψος του εισοδήµατος είναι 

βασικά κριτήρια.  

4) Σκοπός (Purpose): Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται το δάνειο.  

5) Ποσό (Amount): Το ποσό του δανείου, αν εγκριθεί, έχει άµεση σχέση µε το 

εισόδηµα του αιτούντος και τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.  

6) Αποπληρωµή (Repayment): Αφορά το χρόνο και τον τρόπο αποπληρωµής 

του δανείου.  

7) Ασφάλεια (Insurance): Οι περισσότερες τράπεζες τώρα πια διαθέτουν 

ασφαλιστική κάλυψη για τον δανειζόµενο.  

8) Επιτόκιο (Interest)  

9) Προµήθεια (Commission) 

10) Έξοδα (Expenses) 

 

Εκτός από τις προαναφερθείσες υποκειµενικές αναλύσεις, υπάρχουν και άλλες 

παραδοσιακές µέθοδοι εκτίµησης του πιστωτικού κινδύνου, όπως είναι για παράδειγµα, 

η µέθοδος LAPP και η µέθοδος Credit-men, οι οποίες αφορούν αιτούντες που έχουν 

δική τους επιχείρηση.  

Οι παραπάνω µέθοδοι για τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή την απόρριψη 

της αίτησης για πίστωση βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε υποκειµενικά κριτήρια. Μια 

άλλη απλή διαδικασία είναι να τοποθετηθεί ο πελάτης από τον αναλυτή του τµήµατος 

πίστης σε κάποια οµάδα κινδύνου (για παράδειγµα, ο πελάτης Χ έχει 10% πιθανότητα 

να µην εξοφλήσει την πίστωση η οποία του έχει χορηγηθεί). Στη συνέχεια συγκρίνεται 

η οµάδα αυτή µε το σηµείο απόρριψης το οποίο έχει ορίσει η εταιρεία (για παράδειγµα, 

οµάδες πελατών οι οποίοι έχουν πιθανότητα µεγαλύτερη ή ίση µε 15% να µην 

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους απορρίπτονται) και είτε εγκρίνεται είτε απορρίπτεται 

η πίστωση. 

 

 

3. 4 Μοντέλο Βαθµολόγησης Συµπεριφοράς 

Ως µοντέλο βαθµολόγησης συµπεριφοράς (behavioural scoring) ορίζεται η 

επιστηµονική εκείνη µέθοδος, όπου η χρήση κατάλληλων στατιστικών µοντέλων 
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δύναται να προβλέψει µε ακρίβεια τη µελλοντική συµπεριφορά ενός πελάτη ή µιας 

οµάδας πελατών (σε ένα δεδοµένο χρονικό ορίζοντα). Η διαδικασία πρόβλεψης της 

συµπεριφοράς ενός πελάτη ή οµάδας πελατών δίνει τη δυνατότητα στους τραπεζικούς 

οργανισµούς να κατατάσσουν σε διάφορες κατηγορίες (segments) τους πελάτες τους. 

Τέτοιου είδους εργαλεία θεωρούνται µείζονος σηµασίας για τα σηµερινά τραπεζικά 

στελέχη που καλούνται να παρακολουθούν το βαθµό έκθεσης του χαρτοφυλακίου τους 

στον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και να διαχειρίζονται τα κεφάλαια που αναλογούν στον 

προϋπολογισµό του τµήµατος τους µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Στα πλεονεκτήµατα των µεθόδων αυτών, έναντι των υποκειµενικοί µεθόδων, 

συγκαταλέγονται: 

� η ταχύτητα, οι αποφάσεις απαιτούν ελάχιστο χρόνο 

� η αµεροληψία, τα ίδια κριτήρια εφαρµόζονται για όλους τους πελάτες 

� η συνέπεια, η σχετική βαρύτητα των κριτηρίων παραµένει σταθερή 

� ο άµεσος έλεγχος της πιστοδοτικής πολιτικής 

� ο περιορισµός των κινδύνων. 

Με τη σταδιακή µείωση των περιθωρίων κέρδους, γίνεται πιο επιτακτική η 

ανάγκη για την πλήρη αξιοποίηση των credit & behavioural scoring µεθοδολογιών 

που θα συντελέσει στην ορθολογική ανάπτυξη των δανειακών χαρτοφυλακίων των 

τραπεζικών ιδρυµάτων. Η παρακολούθηση των πιστωτικών κινδύνων εκτείνεται σε όλα 

τα στάδια της πιστωτικής πολιτικής µιας τράπεζας, από την προσέλκυση πελατών έως 

και την ανάκτηση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση. Εποµένως, βρίσκεται σε 

άµεση συνάρτηση µε τµήµατα των τραπεζικών ιδρυµάτων όπως αυτά του Marketing, 

της εξυπηρέτησης πελατών, της είσπραξης καθυστερηµένων απαιτήσεων. Κρίσιµο 

σηµείο στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και γενικότερα στις εργασίες της 

καταναλωτικής πίστης αποτελεί η ύπαρξη οργανωµένων πελατοκεντρικών βάσεων 

δεδοµένων που θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις όποιες αποφάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ  

ΚΑΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Η διαχείριση κινδύνου στα τραπεζικά ιδρύµατα είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. 

Έτσι στο θέµα της διαχείρισης κινδύνων στρέφουν την προσοχή τους, όπως είναι 

φυσιολογικό, όλες οι εµπορικές τράπεζες ώστε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις που 

θα προκύψουν από την αναθεώρηση των κανόνων της Επιτροπής Βασιλείας. Η 

µετάβαση στο νέο καθεστώς απαιτεί εκ µέρους των τραπεζών την ανάπτυξη 

συστηµάτων ελέγχου υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

των κινδύνων που αναλαµβάνουν. Χαρακτηριστικό της έµφασης που δίνουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα στο θέµα της διαχείρισης των κινδύνων είναι το γεγονός ότι στις 

ετήσιες εκθέσεις τους για το 2001 αφιερώνουν για πρώτη φορά ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Ειδικότερα οι τράπεζες που είναι προσανατολισµένες στο retail φαίνεται ότι 

αντιµετωπίζουν και τις µεγαλύτερες δυσκολίες µετάβασης και προσαρµογής στο νέο 

καθεστώς. 

Ο απώτερος σκοπός της διαχείρισης κινδύνου είναι να διευκολυνθεί µία 

συνεπής εφαρµογή της επιχειρηµατικής πολιτικής και της πολιτικής κινδύνου. Οι 

κλασικές πρακτικές σε σχέση µε τον κίνδυνο περιλαµβάνουν τον ορισµό των ορίων, µε 

την ταυτόχρονη εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις θα παραµένουν κερδοφόρες. Οι 

σύγχρονες πρακτικές, περιλαµβάνουν τον ορισµό των ορίων, µε βάση οικονοµικά 

µεγέθη κινδύνων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερα προσαρµοσµένες στον 

κίνδυνο επιδόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος παραµένει η ενίσχυση της 

σχέσης κινδύνου-απόδοσης των συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. 

 

 

4. 1 Ορισµός Κινδύνου 

Ο πιο σηµαντικός κίνδυνος που έχουν να αντιµετωπίσουν οι τράπεζες είναι ο 

πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), ο οποίος ορίζεται ως η πιθανότητα επέλευσης ζηµιών 

σε µια τράπεζα λόγω της περιέλευσης ενός καταναλωτή της σε αδυναµία εκπλήρωσης 

των συµβατικών του υποχρεώσεων. Είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος που 

αντιµετωπίζουν οι τράπεζες και συνεπώς η καλή διαχείριση του εν λόγω κινδύνου 

εκτιµάται ότι θα συσχετίζεται θετικά µε την αποτελεσµατικότητα των τραπεζών. 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε τις υπηρεσίες 

εµπορικής τραπεζικής (χορήγηση δανείων και πιστώσεων) και συνδέεται µε την 

πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλοµένων του πιστωτικού ιδρύµατος, 

αποτελώντας το σηµαντικότερο, ποιοτικά και ποσοτικά χρηµατοοικονοµικής φύσης 

κίνδυνο.  

 

4. 2 Υπολογισµός Έκθεσης στον Πιστωτικό Κίνδυνο 

Οι βασικές παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της έκθεσης 

στον πιστωτικό κίνδυνο είναι οι εξής: 

���� Η «πιθανότητα αθέτησης» (Probability of Default - PD), δηλαδή µια στατιστική 

εκτίµηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του δανειζόµενου, λόγω αδυναµίας 

πληρωµής, σε περίοδο ενός έτους. 

���� Η «ζηµία σε περίπτωση αθέτησης» (Loss Given Default - LGD), δηλαδή ο 

λόγος της ζηµίας από χορήγηση πίστωσης εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων από 

έναν δανειζόµενο προς το ανεξόφλητο ποσό (ποσοστό ανάκτησης) κατά τον χρόνο της 

αθέτησης. 

���� Το «άνοιγµα έναντι του δανειζόµενου» (Exposure At Default - Ε AD), δηλαδή 

το τρέχον υπόλοιπο του δανειζόµενου στην τράπεζα, και 

���� Η διάρκεια ανοίγµατος (Maturity - Μ). 

 

4. 3 Υποκατηγορίες Κινδύνων 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται από τις εξής υποκατηγορίες κινδύνων: 

���� Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk):  Ο κίνδυνος 

αντισυµβαλλοµένου µετρά την ικανότητα του συναλλασσόµενου να εκπληρώσει τις 

δανειακές του υποχρεώσεις. Οι αιτίες που οδηγούν τον δανειζόµενο σε αυτήν την 

κατάληξη, οι οποίες συνήθως είναι η οικονοµική αδυναµία ή η αστάθεια του κλάδου 

δραστηριότητας, θεωρούνται επιµέρους κίνδυνοι που εµπεριέχονται στον κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου. Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου ουσιαστικά προσδιορίζει και το 

επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου κάθε χορήγησης. 

���� Κίνδυνος Καλυµµάτων (collateral risk):  Ο κίνδυνος καλυµµάτων σχετίζεται 

µε την ενδεχόµενη ζηµιά που θα υποστεί η τράπεζα σε περίπτωση εκποίησης των 

διασφαλίσεων. Η διαχείριση αυτού του κινδύνου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις 

χορηγήσεις που έχουν δοθεί µε βάση τα καλύµµατα τους και όχι µόνο µε βάση την 

πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών.  
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���� Κίνδυνος Προϊόντος που χορηγείται (product risk):  Ο κίνδυνος προϊόντος 

είναι η ενδεχόµενη ζηµιά στην οποία εκτίθεται η τράπεζα και η οποία απορρέει από την 

ιδιαίτερη φύση του κάθε χορηγικού προϊόντος (στην περίπτωσή µας τα καταναλωτικά 

δάνεια). 

���� Κίνδυνος Χώρας: Ειδική έκφανση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί ο 

κίνδυνος χώρας, ο οποίος αφορά την πιθανότητα η επέλευση αρνητικών και συνήθως 

απρόβλεπτων οικονοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών συνθηκών σε µια τρίτη χώρα σε 

σχέση µε τη χώρα εγκατάστασης της τράπεζας να εµποδίσει τους εγχώριους οφειλέτες 

να εξοφλήσουν κεφάλαιο και τοκοχρεολύσια σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

συµβατικούς όρους.  

���� Κίνδυνος Αφερεγγυότητας: Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την αφερεγγυότητα, 

συνήθως όµως ορίζεται ως η αθέτηση εξόφλησης µιας υποχρέωσης (payment default) η 

οποία αθέτηση εκδηλώνεται, όταν µια προγραµµατισµένη πληρωµή δεν εξοφλείται για 

κάποιο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της. Συνήθως, το χρονικό αυτό διάστηµα είναι 

µικρό, για παράδειγµα 3 µήνες. 

Οι τράπεζες µετρούν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας χρησιµοποιώντας ιστορικά 

στοιχεία για δανειζόµενους µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε τον υπό εξέταση. Συχνά 

χρησιµοποιούν στοιχεία που δηµοσιεύονται από εταιρίες αξιολόγησης, όπως η 

Moody’s, η Standard & Poor’s, ενώ πολλές τράπεζες καταφεύγουν στη δηµιουργία 

δικών τους συστηµάτων αξιολόγησης και ταξινόµησης. Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας 

µετράται από την πιθανότητα εµφάνισης του γεγονότος αυτού και εξαρτάται από την 

πιστοληπτική ικανότητα του δανειζοµένου.  

Η µέτρηση της πιθανότητας αφερεγγυότητας δεν είναι άµεση. Συνήθως, 

χρησιµοποιούνται ιστορικά στατιστικά στοιχεία µέσω ειδικών εταιρειών κατάταξης ή 

θεσµικών οργανισµών και στατιστικών υπηρεσιών (credit rating agencies). Από αυτές 

τις στατιστικές πληροφορίες προσδιορίζεται ένας συντελεστής (ratio of defaults) που 

χρησιµοποιείται για την προσέγγιση της πιθανότητας αφερεγγυότητας. Ο συντελεστής 

αυτός για δεδοµένη χρονική περίοδο, είναι ο λόγος της αφερεγγυότητας προς το σύνολο 

του δείγµατος των δανειζόµενων.  
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4. 4 Συστήµατα ∆ιαβάθµισης Κινδύνου 

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαβάθµισης της πιστοληπτικής συµπεριφοράς των 

υπαρχόντων πελατών µιας τράπεζας ή ενός οργανισµού είναι η ανάπτυξη ενός 

συστήµατος, το οποίο θα κατατάσσει τους πελάτες σε συγκεκριµένες οµάδες-ζώνες 

επικινδυνότητας, σύµφωνα µε κάποια κριτήρια. Σε κάθε σύστηµα υπάρχει ένας αριθµός 

κατηγοριών πιστωτικού κινδύνου (π.χ. ΑΑ, Α, ΒΒ, Β, ΓΓ, Γ κ.λπ.) στις οποίες 

κατατάσσονται οι δανειζόµενοι, µε βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία 

καθορίζουν και την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

Είναι εµφανές ότι κάθε οργανισµός µπορεί να αναπτύξει ένα σύστηµα 

διαβάθµισης, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεωρεί εκείνος σηµαντικούς, προκειµένου 

να προσδιορίσει τη συναλλακτική συµπεριφορά κάθε πελάτη. Το πιο απλό σύστηµα 

διαβάθµισης κινδύνου µπορεί να περιλαµβάνει 2 οµάδες επικινδυνότητας, και να 

διαχωρίζει τους πελάτες ενός χαρτοφυλακίου σε «καλούς» και «κακούς», σύµφωνα 

πάντα µε τον ορισµό που χρησιµοποιεί η κάθε τράπεζα. 

Ένα σύστηµα διαβάθµισης κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπει έναν ικανό αριθµό 

οµάδων, έτσι ώστε να υπάρχει µια οµαλή διαβάθµιση της συµπεριφοράς κάθε πελάτη, 

ενώ από την άλλη µεριά δεν θα πρέπει να έχει µεγάλο αριθµό οµάδων, γεγονός που θα 

καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση του. Τα περισσότερα συστήµατα διαβάθµισης 

κινδύνου που υπάρχουν σήµερα, περιλαµβάνουν 7 έως 9 οµάδες. Επιπλέον, η κατανοµή 

του πληθυσµού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφη µεταξύ των οµάδων 

επικινδυνότητας. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιµο το σύστηµα διαβάθµισης κινδύνου να είναι χτισµένο σε 

πελατοκεντρική βάση ή τουλάχιστον να λαµβάνει υπόψη του τη συνολική θέση του 

πελάτη στην τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, µία και µοναδική διαβάθµιση συγκεντρώνει 

όλη την πληροφορία του πελάτη στο σύνολο του. 

 

4. 4. 1 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης 

Πλεονεκτήµατα: 

1) ∆εν στηρίζεται σε κάποιο στατιστικό µοντέλο, εποµένως δεν επηρεάζεται 

από δειγµατοληπτικά σφάλµατα, αδυναµίες πρόβλεψης του µοντέλου, υποθέσεις οι 

οποίες θα πρέπει να τηρούνται κ.λπ. 

2) ∆εν υπάρχει βαθµολογία, οπότε δεν υπάρχουν βάρη, ούτε στατιστικά 

σηµαντικά χαρακτηριστικά. Εποµένως δεν χρειάζονται µελέτες επικύρωσης, 

προκειµένου να διερευνάται η στατιστική σηµαντικότητα βαρών των χαρακτηριστικών. 
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3) Παρουσιάζει ευκολία στον καθορισµό και την ερµηνεία των οµάδων 

διαφορετικής επικινδυνότητας. Για παράδειγµα, η τράπεζα γνωρίζει ότι τα άτοµα της 

συγκεκριµένης διαβάθµισης συγκεντρώνουν κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 

µια συµπεριφορά, την οποία η τράπεζα έχει περιγράψει και καθορίσει. 

4) Οποιεσδήποτε αλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν, χωρίς να χρειάζεται 

επανεκτίµηση ολόκληρου του αλγόριθµου. 

5) Κάθε οµάδα µπορεί να περιγραφεί ακριβώς ως προς τα χαρακτηριστικά των 

ατόµων τα οποία περιέχει, σε αντίθεση µε τη βαθµολογία που παρέχει µια εκτίµηση για 

την πιθανότητα αθέτησης. 

 

Μειονεκτήµατα: 

1) Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η κάθε τράπεζα ή ο κάθε οργανισµός για τον 

καθορισµό των οµάδων δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι είναι και τα πιο σηµαντικά για 

την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του πελάτη. 

2) Το σύστηµα διαβάθµισης κινδύνου κατατάσσει τους πελάτες σε έναν 

επιθυµητό αριθµό οµάδων (π.χ. 9 οµάδες). Αντίθετα η βαθµολογία είναι πιο 

επεξηγηµατική, κατατάσσει τους πελάτες σε περισσότερες οµάδες κίνδυνου (κάθε 

βαθµολογία είναι και µια διαφορετική πιθανότητα αθέτησης). 

3) Ο καθορισµός των διαβαθµίσεων πραγµατοποιείται µε βάση υποκειµενικά 

κριτήρια και όχι αντικειµενικά. 

4) Με το µοντέλο βαθµολόγησης συµπεριφοράς µπορεί κάποιος να 

πραγµατοποιεί προβλέψεις συµπεριφοράς, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα εφικτό µε το 

σύστηµα διαβάθµισης κινδύνου. 

 

 

4. 5 Μέθοδοι Αξιολόγησης 

Για την κάλυψη από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες χρησιµοποιούν 

διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους 

(credit scoring) για την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια προς µικρές επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητες εκτιµήσεις των εγγυήσεων στη στεγαστική πίστη και πλήρη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση στα δάνεια προς µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. 

Το credit scoring που αφορά την καταναλωτική πίστη βασίζεται σε πληροφορίες 

που εµπεριέχονται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων για καταναλωτικά δάνεια και 

πιστωτικές κάρτες. Οι βάσεις αυτές έχουν δηµιουργηθεί από την ιδία γνώση της κάθε 

τράπεζας. Προς την ίδια κατεύθυνση χρησιµοποιούν τις αρνητικές πληροφορίες που 
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έχει ο Τειρεσίας και οι οποίες σχετίζονται µε το αν ο πελάτης κατά το παρελθόν είχε 

προβλήµατα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Με τη λειτουργία του Γραφείου 

Πίστης, η οποία όµως συνεχώς καθυστερεί, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να αξιολογούν 

καλύτερα την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους.  

 

4. 5. 1 Εξειδικευµένες εταιρείες 

Είναι σύνηθες φαινόµενο οι τράπεζες να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες εξειδικευµένων 

διεθνών εταιρειών για την καλύτερη διασφάλιση του χαρτοφυλακίου καταναλωτικής 

πίστης και για τη συνεχή βελτίωση των σχετικών µοντέλων που εφαρµόζουν. Για 

παράδειγµα, η EFG Eurobank Ergasias χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας Fair 

Isaac. Η Εθνική, από την πλευρά της, προχωρεί στην εγκατάσταση, σε συνεργασία µε 

τον διεθνή οίκο Moody's, του συστήµατος Moody's Risk Advisor (MRA), το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα να υπολογισθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατόν ακρίβεια οι 

παράµετροι του πιστωτικού κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης εκ 

µέρους του πελάτη, ζηµιά για την τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης και 

έκθεση σε κίνδυνο µε τελικό σκοπό την εκτίµηση της αναφεροµένης ζηµιάς και των 

απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων. 

 

4. 6 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων της ΑΤΕbank Α.Ε. 

Η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας της 

ΑΤΕbank, ενώ η αποτελεσµατική διαχείρισή τους διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία 

της και εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους µετόχους και ικανοποιητικούς ρυθµούς 

ανάπτυξης. Η ATEbank δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και 

αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, διότι πιστεύει ότι, η ύπαρξη ενός 

τέτοιου πλαισίου διαµορφώνει συνθήκες ασφαλούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 

της, περιορίζει σηµαντικά τις ακραίες διακυµάνσεις στην κερδοφορία και συµβάλλει 

στην ορθολογικότερη κατανοµή των κεφαλαίων της. 

 

Η διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων περιλαµβάνει πέντε σηµαντικές 

ενότητες: 

���� Την αναγνώριση του κίνδυνου, ιδιαίτερα σε νέες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και σε σύνθετες ή ασυνήθεις συναλλαγές. 

���� Τη µέτρηση του κινδύνου, µε τη χρήση µεθοδολογιών και υποδειγµάτων, που 

έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί. 
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���� Την εφαρµογή πολιτικής κίνδυνων, που διευκολύνει την ανάπτυξη των 

εργασιών και είναι εναρµονισµένη µε τη διεθνή πρακτική και τους εποπτικούς κανόνες. 

���� Τη σύνταξη περιεκτικών αναφορών, προς όλα τα επίπεδα διοίκησης, µε έµφαση 

στην έκθεση κινδύνου, την τήρηση της εγκριθείσας πολιτικής και των καθορισθέντων 

ορίων ανάληψης κινδύνων. 

���� Την καθιέρωση εσωτερικών ελέγχων, σχετικά µε τις διαδικασίες, την πολιτική, 

τα όρια και τις υποχρεώσεις έναντι των εποπτικών αρχών. 

 

4. 6. 1 Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει την ευθύνη της επιλογής και έγκρισης 

κατάλληλης πολιτικής, τόσο για τη διαχείριση κινδύνων µε καθορισµό των εκάστοτε 

αποδεκτών ορίων ανάληψης τους, όσο και για την κανονιστική συµµόρφωση. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβοηθάται στο έργο του αυτό από την Επιτροπή  ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων (Ε∆Κ), που έχει συγκροτηθεί σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η Ε∆Κ διαµορφώνει τη στρατηγική ανάληψης των κινδύνων, καθορίζει τις 

αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, την πρόβλεψη, την 

µέτρηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπιση τους, επιβλέπει τη 

συνεπή υλοποίηση της εγκεκριµένης πολιτικής και παρακολουθεί τη συµµόρφωση της 

Τράπεζας µε τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, το πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων, που έχει υιοθετήσει η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων της ATEbank έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι, οι κίνδυνοι, που εµπεριέχονται στις 

δραστηριότητες της Τράπεζας, διαχειρίζονται κατά τρόπο συνεπή µε τους στόχους, το 

επίπεδο ανοχής κινδύνου, τα κριτήρια και τους κανόνες ελέγχου. 

 

4. 6. 2 Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) 

Υπεύθυνη για τον καθορισµό του επιπέδου κινδύνου, που µπορεί να αναλάβει η 

Τράπεζα, αλλά και για τη διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων είναι η 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO), που δίνει και τις γενικές 

κατευθύνσεις, για τη διαχείριση του κίνδυνου επιτοκίου, του κινδύνου ρευστότητας, 

του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Η ALCO ελέγχει και κατευθύνει 

την πολιτική διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αναλαµβάνει η 

Τράπεζα στις δραστηριότητες της στο εσωτερικό και εξωτερικό και στο πλαίσιο αυτό 

καθορίζει τα αποδεκτά όρια των κινδύνων και τους µηχανισµούς ελέγχου. 
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Τέλος, η Επιτροπή αυτή διαµορφώνει την πολιτική της Τράπεζας σε θέµατα 

διάρθρωσης και διαχείρισης των στοιχείων του Ισολογισµού, καθορίζει τους στόχους 

κάθε οικονοµικού έτους και ελέγχει την επίτευξη των στόχων και το επίπεδο των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων, µέσω συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 

όπως είναι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, πιστωτικού κίνδυνου κ.ά. 

 

4. 6. 3 ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

H ΑΤΕbank για την αντιµετώπιση και παρακολούθηση του Πιστωτικού Κινδύνου έχει 

δηµιουργήσει την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε βασική αποστολή την 

διαµόρφωση και εισήγηση της πολιτικής και των διαδικασιών σχετικά µε την 

ανεξάρτητη αναγνώριση, µέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων που 

συνεπάγονται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και ο τρόπος λειτουργίας της 

Τράπεζας και του Οµίλου. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων διαρθρώνεται σε τρεις 

Υποδιευθύνσεις: 

α) Υποδιεύθυνση Κεφαλαιακής Ανάλυσης 

β) Υποδιεύθυνση Πιστωτικού Κινδύνου 

γ) Υποδιεύθυνση Κινδύνων Αγοράς & Λειτουργικού Κινδύνου. 

Η ATEbank έχει υιοθετήσει µία σαφώς προκαθορισµένη διαδικασία 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων και έγκρισης των 

χορηγούµενων πιστώσεων. Η έγκριση δανείων από τις πιστοδοτικές Μονάδες της 

Τράπεζας γίνεται µέσα στο πλαίσιο ενός προκαθορισµένου µέσο-σταθµικού µηνιαίου 

ορίου εκτιµώµενου πιστωτικού κινδύνου. Με βάση τα συστήµατα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, που λαµβάνουν υπόψη, τόσο τα χαρακτηριστικά του 

δανειζόµενου, όσο και τις εξασφαλίσεις και την αξιοποίηση δεδοµένων ιστορικότητας, 

η Τράπεζα είναι σε θέση να εκτιµά τον πιστωτικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων και των 

δανείων και να υπολογίζει την πιθανή ζηµιά. 

Από τον Ιανουάριο του 2005 το σύστηµα διαβάθµισης των πιστούχων 

εξελίχθηκε από 6-βάθµιο σε 11-βάθµιο µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου δανείων. Παράλληλα, η χρήση του εσωτερικού 11-βάθµιου συστήµατος 

διαβάθµισης εντάχθηκε στο πλαίσιο πολιτικής πιστοδοτήσεων, διαδικασιών και 

παρακολούθησης της συµπεριφοράς των αντισυµβαλλοµένων. 

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων και τη 

διαβάθµιση τους στο 11-βάθµιο σύστηµα χρησιµοποιούνται τέσσερις µέθοδοι ανάλογα 

µε την κατηγορία στην οποία εντάσσονται (Ιδιώτες, Αγρότες, Μικροµεσαία 

Επιχείρηση, Μεγάλη Επιχείρηση). Ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται 
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συνδέεται η διαβάθµιση του πελάτη µε την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του 

και υπολογίζεται η εκτιµώµενη ζηµία κατά την χορήγηση του δανείου. Από τον 

Ιανουάριο 2006 το σύστηµα ενσωµατώθηκε στο µηχανογραφικό σύστηµα Profits µε 

σκοπό να επιτευχθεί µεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια στην καταχώρηση των 

δεδοµένων και στην χρήση του συστήµατος. 

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των πιστούχων 

καταχωρούνται από τους αξιολογητές και τηρούνται, µαζί µε τα αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων, στη βάση δεδοµένων. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η 

συστηµατική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας, εντοπίζονται και αναλύονται οι αιτίες αξιόλογων µετακινήσεων στις 

κατηγορίες ταξινόµησης και εξάγονται πληροφορίες χρήσιµες για τη χάραξη της 

πιστοδοτικής πολιτικής. 

Το σύστηµα εσωτερικών διαβαθµίσεων χρησιµοποιείται επίσης για τον 

υπολογισµό των προβλέψεων. Η Τράπεζα εφαρµόζει πολιτική προβλέψεων, που 

στοχεύει στο σχηµατισµό ικανού ύψους προβλέψεων, που θα υπερκαλύπτουν τις τυχόν 

ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

υπερβαίνουν συνολικά τις ελάχιστα απαιτούµενες για εποπτικούς σκοπούς. Πέραν των 

ανωτέρω, η Τράπεζα, όποτε το κρίνει σκόπιµο, σχηµατίζει και γενικές προβλέψεις, για 

κινδύνους που δεν προσδιορίζονται επακριβώς. 

 

4. 6. 4 Σύστηµα Αξιολόγησης Πελάτη  

Το σύστηµα αξιολόγησης και πιστωτικής κατάταξης των πελατών µε βάση τον 

πιστωτικό κίνδυνο, προβλέπεται να αναπροσαρµόζεται και να µεταβάλλεται ανάλογα 

µε τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την χρήση του αλλά και 

για λόγους συµµόρφωσης µε το γενικό πλαίσιο κανονισµών και περιορισµών που 

επιβάλλονται από τις εποπτεύουσες αρχές του τραπεζικού συστήµατος.  

 

Στηρίζεται ουσιαστικά στα ακόλουθα σηµεία: 

���� Την αξιολόγηση του πελάτη σύµφωνα µε το Σύστηµα 

Βαθµολόγησης/∆ιαβάθµισης που ισχύει για κάθε κατηγορία πελατείας 

���� Την εξέταση της ικανότητας εξυπηρέτησης των δανειακών και των λοιπών 

υποχρεώσεων του πελάτη. 

���� Τις  διασφαλίσεις που είναι σε θέση να προσφέρει ο πελάτης. 
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4. 6. 5 Μέθοδοι Αξιολόγησης του Πελάτη 

Κατά την Αξιολόγηση του πελάτη λαµβάνονται σοβαρά υπόψη: α) Η εξέταση της 

δραστηριότητας, από την οµαλή και επιτυχή πορεία της οποίας εξασφαλίζονται και τα 

εισοδήµατα του πελάτη και β) Οι συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργεί ο πελάτης και 

οι οποίες αναγκαστικά τον επηρεάζουν. 

Οι πελάτες διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες α) Αγρότες, β) Ιδιώτες, 

γ) Μεσαίοι και δ) Επιχειρήσεις. Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες υπάρχει και 

µια ξεχωριστή µέθοδος αξιολόγησης. Οι πελάτες αξιολογούνται κάθε φορά που 

υποβάλλουν αίτηµα πιστοδότησης (νέο δάνειο, ανανέωση ή µεταβολή πιστοδοτικού 

ορίου, συµπληρωµατικό δάνειο κ.λπ.). Η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου αφορά το 

σύνολο της υπό εξέταση χορήγησης και όχι το κάθε φορά αποδιδόµενο ποσό. Ασφαλώς 

βέβαια όπως ορίζεται και από την τράπεζα το µοντέλο εσωτερικής διαβάθµισης που 

κάθε φορά εφαρµόζεται, δεν µπορεί να υποκαταστήσει την κρίση του αξιολογητή, ο 

οποίος έχει συνολική εικόνα του πελάτη, συνεκτιµά τους λοιπούς κανόνες που πρέπει 

να διέπουν την κάθε πιστοδότηση και υποβάλλει τεκµηριωµένες προτάσεις προς το 

αρµόδιο εγκριτικό όργανο. 

Σε όλες τις αξιολογήσεις υπάρχει η ελάχιστη και η µέγιστη βαθµολογία, ενώ 

υπάρχει και η βαρύτητα κριτηρίου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στους ιδιώτες και 

στους αγρότες η τράπεζα δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στο κριτήριο του δείκτη 

δανειακής επιβάρυνσης (εισόδηµα) και στο κριτήριο Ιστορικό πελάτη στην ΑΤΕ 

(συναλλακτική τάξη). Έτσι, πελάτες µε προηγούµενα δάνεια κανονικά αποπληρωµένα, 

βαθµολογούνται καλύτερα και δανειοδοτούνται ευκολότερα σε σύγκριση µε 

καινούριους πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο η Τράπεζα επιβραβεύει τους µακροχρόνιους 

και συνεπείς πελάτες της. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι σαν κριτήριο µε συντελεστή 

βαρύτητας έχουν και οι πληροφορίες φερεγγυότητας από το δίκτυο «Τειρεσίας». 

 

 

 

4. 6. 6 Εξέταση της Ικανότητας Εξυπηρέτησης Υποχρεώσεων του 

Πελάτη 

Υπολογισµός Εισοδήµατος 

Σχετικά µε τον υπολογισµό του εισοδήµατος µια βασική παράµετρος σύµφωνα και µε 

οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων 

των νοικοκυριών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30-45% των εισοδηµάτων τους. Στην 

περίπτωση των αγροτών λαµβάνεται υπόψη ως εισόδηµα το γεωργικό εισόδηµα του 
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τρέχοντος έτους. Επειδή οι αγρότες φορολογούνται µε αντικειµενικά κριτήρια και το 

εισόδηµα που αναγράφεται στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα, η Τράπεζα µε σχετικές οδηγίες προσδιορίζει το πραγµατικό εισόδηµα 

του κάθε αγρότη, σύµφωνα µε τα στρέµµατα που καλλιεργεί, το είδος της καλλιέργειας, 

και το ποσοστό των ιδιόκτητων ή ενοικιαζόµενων στρεµµάτων του (συντελεστές 

ακαθάριστης γεωργικής προσόδου). 

Ως εισόδηµα ιδιωτών λαµβάνεται υπόψη το δηλωθέν στη φορολογική δήλωση 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπολογίζεται κατ’ εκτίµηση των αξιολογητών. Για τους 

ιδιώτες η Τράπεζα αναγνωρίζοντας την µεγάλη έκτασης φοροδιαφυγής, και το γεγονός 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα δηλωθέντα εισοδήµατα δεν ανταποκρίνονται στα 

πραγµατικά, έχει δώσει την ευχέρεια στα εγκριτικά όργανα να λαµβάνουν υπόψη τους 

για την αξιολόγηση του δανείου τα πραγµατικά εισοδήµατα των ιδιωτών και των 

ατοµικών επιχειρήσεων και όχι απαραίτητα τα δηλωθέντα. 

 

Υπολογισµός ∆ανειακών Υποχρεώσεων 

Για τον υπολογισµό των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων λαµβάνονται υπόψη: 

���� Τα στοιχεία από το µηχανογραφικό σύστηµα της Τράπεζας. 

���� Τα στοιχεία του συστήµατος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». 

���� Το δυσµενέστερο από πλευράς επιτοκίου σενάριο για τον πελάτη, δηλαδή το 

���� υψηλότερο ανά κατηγορία δανείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα κλιµάκωση των 

επιτοκίων. 

���� Οι δανειακές υποχρεώσεις που βαρύνουν τον πελάτη (ή τον/την σύζυγό του) 

λόγων της παροχής της εγγύησής του σε δάνεια τρίτων, εφόσον συµβάλει στην 

αποπληρωµή δανείου τρίτου. 

 

Εγγυητής 

Στις περιπτώσεις που λαµβάνεται εγγυητής ο οποίος κατατάσσεται σε ανώτερη κλίµακα 

από αυτή του οφειλέτη, ο πιστωτικός κίνδυνος της πιστοδότησης αυτής υπολογίζεται µε 

βάση την κλίµακα του εγγυητή. Η κατάταξη του εγγυητή λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου µόνο αν κατατάσσεται σε ανώτερη κλίµακα από 

αυτή του πελάτη. Όταν υπάρχει προσφορά καλύµµατος από τρίτο, ο οποίος στη 

δανειστική σύµβαση φέρεται ως εγγυητής και δεν έχει ληφθεί υπόψη η κλίµακά του, 

τότε θα καταχωρείται το προσφερόµενο κάλυµµα στην αντίστοιχη θέση των 

καλυµµάτων που αφορούν τον πελάτη. 
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4. 6. 7 ∆ιασφαλίσεις – Καλύµµατα 

Καλύµµατα είναι οι κάθε µορφής διασφαλίσεις που είναι δυνατόν να λαµβάνονται κατά 

τη χορήγηση πιστοδοτικών προϊόντων, µε σκοπό τη µείωση του ενδεχόµενου κινδύνου 

να υποστεί ζηµιές η Τράπεζα, λόγω της αδυναµίας του πελάτη να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του προς αυτήν. Η ύπαρξη και η ποιότητα των καλυµµάτων λαµβάνονται 

υπόψη για τη συνολική εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου κατά το στάδιο της 

αξιολόγησης του πελάτη, αλλά δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την 

έγκριση και την υλοποίηση µιας σύµβασης χορήγησης. Οι συνήθεις κατηγορίες 

καλυµµάτων αφορούν στις εξής βασικές κατηγορίες: 

� Υποθήκες – Προσηµειώσεις  

� Ενεχυριάσεις  

� Εκχωρήσεις απαιτήσεων, εµπορευµάτων και ασφαλιστήριων συµβολαίων 

πελατών  

� Εγγυήσεις  

 

 

4. 7 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων της EFG Eurobank Α.Ε. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Eurobank 

EFG, καθώς επίσης και ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. Η Τράπεζα 

διαθέτει σηµαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των πολιτικών, των µεθόδων και των 

υποδοµών της, προκειµένου να διασφαλίζει την αναβάθµισή τους σύµφωνα µε τις 

βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Η Eurobank EFG εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες έγκρισης και 

ανεξάρτητης αναθεώρησης πιστώσεων, αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στις θυγατρικές της στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Οι πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζονται από την Τράπεζα και από τις θυγατρικές της, 

καθώς επίσης από τους τοµείς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συµµόρφωσης του 

Οµίλου αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. 

Η πολιτική διαχείρισης των κινδύνων του Οµίλου προσδιορίζεται από την 

Επιτροπή Κινδύνων, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τους Αναπληρωτές ∆ιευθύνοντες Συµβούλους 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών και ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

και δύο µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Κινδύνων της 

Τράπεζας, η οποία συνεδριάζει σε τριµηνιαία βάση, αναφέρεται απευθείας στο  
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∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ οι τοπικές Επιτροπές Κινδύνων, οι οποίες συνεδριάζουν µε 

την ίδια συχνότητα σε κάθε µία από τις χώρες της Νέας Ευρώπης, αναφέρονται στην 

Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας. 

 

4. 7. 1 ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

 Έγκριση Χορηγήσεων 

Η διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης χορηγήσεων είναι κεντροποιηµένη τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Ο διαχωρισµός των καθηκόντων 

συνεπάγεται την ανεξαρτησία µεταξύ του στελέχους που έχει τη σχέση µε τον πελάτη, 

της εγκριτικής διαδικασίας, της εκταµίευσης και του πιστωτικού ελέγχου κατά τη 

διάρκεια της ζωής του δανείου. 

Στην καταναλωτική πίστη, η διαδικασία έγκρισης χορηγήσεων είναι 

κεντροποιηµένη. Η Τράπεζα χρησιµοποιεί προηγµένα µοντέλα αξιολόγησης αιτήσεων 

και συµπεριφοράς, καθώς και σαφή κριτήρια πιστοδότησης βάσει επισταµένης 

ανάλυσης δεδοµένων. Κάθε τοµέας δραστηριοποίησης της καταναλωτικής πίστης και 

κάθε προϊόν έχει αναλυθεί µε σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευµένων µοντέλων 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. 

Η οργάνωση των τοµέων διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών τραπεζών στη 

Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία ακολουθεί το 

πρότυπο του Τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Στην Τουρκία, όπου ο Όµιλος 

επεξέτεινε τις δραστηριότητες του πρόσφατα, η Eurobank Tekien έχει ήδη ξεκινήσει τη 

διαδικασία υιοθέτησης του ίδιου µοντέλου διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία 

έγκρισης πιστοδοτήσεων σε όλες τις τράπεζες της Νέας Ευρώπης συµµορφώνεται 

πλήρως µε τα ισχύοντα στη µητρική Τράπεζα στην Ελλάδα. Η παρακολούθηση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου στη Τραπεζική Επιχειρήσεων διενεργείται για κάθε 

πελάτη ξεχωριστά, ενώ στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών σε επίπεδο συνολικού 

χαρτοφυλακίου. 

 

4. 8 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας Πειραιώς 

Στην Τράπεζα Πειραιώς ήδη από το 2006 έχει συσταθεί η Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικά 

όλες οι µορφές κινδύνων και να διασφαλίζεται ο ενοποιηµένος έλεγχός τους, η 

εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος συντονισµός σε επίπεδο 

Τράπεζας και Οµίλου. Κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν η διαµόρφωση 

στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης των εποπτικών κεφαλαίων, η µέριµνα 
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για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ο 

καθορισµός των αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση, ενώ αξιολογεί την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων Οµίλου, την καταλληλότητα 

των ορίων και την επάρκεια των προβλέψεων.  

 

4. 8. 1 ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

Η δραστηριότητα και η κερδοφορία της Τράπεζας είναι συνυφασµένες µε την ανάληψη 

πιστωτικού κινδύνου. Αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή κινδύνου για την Τράπεζα 

Πειραιώς και για το λόγο αυτό η αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείρισή του 

αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης. Η συνολική έκθεση του Οµίλου στον 

πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και 

τις πιστοδοτήσεις της Επιχειρηµατικής και Ιδιωτικής Πίστης.  

Η εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου στην Τράπεζα, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Όλα τα πιστοδοτικά όρια αναθεωρούνται ή 

ανανεώνονται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ενώ τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια 

καθορίζονται µε βάση το ύψος και την κατηγορία του συνολικού πιστωτικού κινδύνου 

που αναλαµβάνει η Τράπεζα για κάθε οφειλέτη ή οµάδα οφειλετών που σχετίζονται 

µεταξύ τους.  

 

4. 8. 2 Μέτρηση και παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου 

Για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στα δάνεια και τις απαιτήσεις 

της Τράπεζας σε επίπεδο αντισυµβαλλοµένου: 

���� αξιολογείται συστηµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου και εκτιµάται 

η πιθανότητα αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων 

���� παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο που 

προκύπτει από το άνοιγµα και 

���� εκτιµάται µε βάση τα υφιστάµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις το πιθανό 

ποσοστό ανάκτησης, το οποίο ενδέχεται να εισπραχθεί στην περίπτωση που ο 

πιστούχος αδυνατεί να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις του.  

Η πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλοµένων αξιολογείται 

χρησιµοποιώντας υποδείγµατα πιστοληπτικών διαβαθµίσεων (ratings) προσαρµοσµένα 
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στις κατηγορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντισυµβαλλόµενων και 

εκτιµάται η πιθανότητα αθέτησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων.  

Σε ότι αφορά τις πιστοδοτήσεις ιδιωτών, στον Όµιλο Πειραιώς δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παρακολούθησης και 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των 

προϊόντων πίστης ιδιωτών αφορά την αξιολόγηση των παραµέτρων πιστοληπτικής 

ικανότητας (credit scoring), τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, την πληθυσµιακή 

κατανοµή των δανειοληπτών, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των 

υφιστάµενων ή των εν δυνάµει προβληµατικών απαιτήσεων.  

Για την καταναλωτική πίστη στην Τράπεζα εφαρµόζονται από το 2002 

υποδείγµατα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τους υποψήφιους 

πιστούχους (application scoring). Παράλληλα, χρησιµοποιούνται υποδείγµατα σχετικά 

µε την αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς υφιστάµενων πελατών (behavior 

scoring) για κάθε προϊόν, αλλά και σε επίπεδο πελάτη.  

 

 

4. 8. 3 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου 

Ο Όµιλος Πειραιώς διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση 

του πιστωτικού κινδύνου εφαρµόζοντας σύστηµα πιστοδοτικών ορίων. Τα πιστοδοτικά 

όρια προσδιορίζουν τη µέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου ανά αντισυµβαλλόµενο, 

ανά µονάδα αντισυµβαλλοµένων, ανά προϊόν και ανά χώρα. Η συνολική έκθεση της 

Τράπεζας στον πιστωτικό κίνδυνο οφειλετών ελέγχεται περαιτέρω και µε την εφαρµογή 

υπο-ορίων, τα οποία καλύπτουν ανοίγµατα εντός και εκτός ισολογισµού, καθώς επίσης 

και ηµερήσιες θέσεις σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών.  

Για τον καθορισµό των ορίων των πελατών λαµβάνονται υπόψη τυχόν 

καλύµµατα ή εξασφαλίσεις τα οποία µειώνουν το ύψος του αναλαµβανόµενου 

κινδύνου. Η Τράπεζα κατατάσσει τον κίνδυνο των πιστοδοτήσεών της σε κατηγορίες 

κινδύνου ανάλογα µε το είδος των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή εξασφαλίσεων και τη 

δυνατότητα ρευστοποίησής τους. Η παρακολούθηση της τήρησης των θεσπισµένων 

ορίων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση και τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και 

αντιµετωπίζονται εγκαίρως.  
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4. 9  Ο Κίνδυνος του Καταναλωτή 

Μέχρι τώρα στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύσαµε τους κινδύνους που έχει να 

διαχειριστεί, να προβλέψει και να αντιµετωπίσει το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

Παρακάτω θα αναλύσουµε τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο καταναλωτής.  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τα καθηµερινά 

δηµοσιεύµατα στον τύπο, ο υπερβολικός δανεισµός και η υπερχρέωση των 

νοικοκυριών, κυρίως των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, έχει εξελιχθεί σε µείζον 

κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα, τόσο για τα ίδια τα νοικοκυριά όσο και για την 

οικονοµία. Η επιβάρυνση  των νοικοκυριών είναι αποτέλεσµα συνδυασµού 

παραγόντων, της µείωσης του πραγµατικού εισοδήµατος τους, της αύξησης των 

επιτοκίων, της έλλειψης πληροφόρησης των καταναλωτών και της αλόγιστης 

επέκτασης της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης εκ µέρους των τραπεζών στο 

βωµό του ανταγωνισµού των κερδών. 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται καθηµερινά, οι αρχικοί όροι και οι συνθήκες 

δανεισµού ανατρέπονται λόγω της περαιτέρω συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναµης 

των καταναλωτών από την ακρίβεια και την  αύξηση των επιτοκίων. Οι κατασχέσεις, οι 

πλειστηριασµοί ακινήτων, οι διαταγές πληρωµής και τα ασφαλιστικά µέτρα νοµής  

είναι σε ηµερήσια διάταξη. Η αδυναµία εξόφλησης των δανειακών  υποχρεώσεων των 

νοικοκυριών έχει δυσµενείς συνέπειες για την οικονοµική και γενικά την κοινωνική και 

οικογενειακή τους κατάσταση.  

Σήµερα, παρά την µείωση των χορηγήσεων προς τους ιδιώτες και την εφαρµογή 

αυστηρότερων πιστωτικών κριτηρίων  από τις τράπεζες, λόγω των υποχρεώσεων που 

επιβάλλει η Βασιλεία II, η  κατανοµή των πιστώσεων µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών παραµένει η ίδια. Η υπερπροσφορά δανειακών προϊόντων  από τις 

τράπεζες και η ευκολία πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές, συνεχίζεται. Η 

ανεπαρκής  πληροφόρηση για τους όρους δανεισµού, τα πραγµατικά επιτόκια, και τις 

πρόσθετες επιβαρύνσεις απετέλεσαν κρίσιµους παράγοντες που επηρέασαν την 

καταναλωτική συµπεριφορά των καταναλωτών και οδήγησαν σε αποφάσεις δανεισµού 

στις οποίες αποδείχθηκαν στη συνέχεια ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν µε βάση τα 

εισοδήµατα τους. Αγαθά και υπηρεσίες που κάποτε για να αποκτηθούν προϋπέθεταν 

συγκέντρωση αποταµιεύσεων από το οικογενειακό εισόδηµα, σήµερα αποκτώνται µε 

δανειακά χρήµατα που εξασφαλίζουν µε ευκολία πρόσβασης από τις τράπεζες µέσω 

δανείων και πιστωτικών καρτών. 

Η ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς, µετά την απελευθέρωση της, δεν 

χαρακτηρίζεται από ανάλογη ενίσχυση του ανταγωνισµού και του ρόλου των 
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εποπτικών αρχών, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ασυµµετρία στην ανάπτυξη και την 

ωρίµανση της. Η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών κυρίως των 

χαµηλών και µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων, οδηγεί καταρχήν σε εξάντληση των 

αποταµιεύσεων τους και στη συνέχεια στον τραπεζικό δανεισµό. 

Η έλλειψη πληροφόρησης του καταναλωτή σε συνδυασµό µε την αδυναµία να 

αξιολογήσει αντικειµενικά την πιστοληπτική του ικανότητα, σε σχέση µε τα µελλοντικά 

πραγµατικά του εισοδήµατα και την περιουσιακή του κατάσταση αλλά και τις 

πραγµατικές του ανάγκες, οδηγεί σε αδυναµία εξυπηρέτησης των δανειακών του 

υποχρεώσεων µε δυσµενείς συνέπειες για αυτόν και την οικογένεια του. Οι 

καταναλωτές χωρίς πολύ σκέψη και χωρίς να κατανοούν πλήρως τους όρους και τις 

δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν και κυρίως χωρίς να ενεργούν µε βάση τις πραγµατικές 

ανάγκες και την ικανότητα τους να αποπληρώσουν τις µελλοντικές τους υποχρεώσεις, 

προβαίνουν σε σύναψη δανείων. 

Ο ανταγωνισµός των στόχων πωλήσεων των τραπεζικών στελεχών για την  

κατάκτηση µεγαλύτερων µεριδίων της αγοράς οδηγούν τις τράπεζες, µε τη βοήθεια 

διαφηµίσεων για συνοπτικές διαδικασίες δανεισµού που πολλές φορές είναι 

παραπλανητικές, σε χορήγηση δανείων και καρτών µε ευκολία χωρίς να εκτιµάται 

ενδελεχώς η πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε 

άνιση σχέση πληροφόρησης και διαπραγµάτευσης µεταξύ τραπεζών και καταναλωτών 

σε βάρος των καταναλωτών. Έχουµε δηλαδή άνιση κατανοµή πληροφοριών και 

κινδύνου µεταξύ τραπεζών και καταναλωτών που αφορά κυρίως τα χαµηλά 

εισοδηµατικά στρώµατα νοικοκυριών. 

 

4. 9. 1 Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) 

Όλα όσα προαναφέραµε αποτελούν λόγο ουσιαστικής ρυθµιστικής παρέµβασης της 

πολιτείας και των εποπτικών αρχών. Τα προβλήµατα αυτά δεν αφήνουν αδιάφορο τον 

Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Κάποια µέτρα είναι αναγκαία, όπως η ενίσχυση 

του πραγµατικού εισοδήµατος των νοικοκυριών, η προστασία των καταναλωτών και η 

διασφάλιση της κύριας κατοικίας από πλειστηριασµό. Άλλα µέτρα είναι για την 

πληρέστερη ενηµέρωση των καταναλωτών και την αποφυγή της αθέµιτης και 

παραπλανητικής διαφήµισης, της διαφάνειας στον προσδιορισµό των επιτοκίων, του 

συνολικού κόστους των δανείων και της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήµατος, όπως και για την ενίσχυση του ρόλου και της δράσης των 

εποπτικών αρχών. 
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4. 9. 2 Ενηµέρωση του καταναλωτή  

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πριν αποφασίσουν να δανειστούν ότι ο 

τραπεζικός δανεισµός του νοικοκυριού είναι ένα ζήτηµα που ξεφεύγει από τις συνήθεις 

συναλλακτικές σχέσεις προµηθευτή – καταναλωτή ως προς τη συνθετότητα και τα 

χαρακτηριστικά της συναλλαγής, σχετικά µε  τους όρους και τις µελλοντικές 

δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν. Ο τραπεζικός δανεισµός δεν είναι εισόδηµα αλλά 

ταµειακή διευκόλυνση έναντι µελλοντικών εισοδηµάτων (εκχώρησης µελλοντικών 

ταµειακών εισροών ) για την ικανοποίηση τρεχουσών ή διαρκών αναγκών. Άρα, οι όροι 

εξυπηρέτησης ως προς το ύψος της δόσης και την περιοδικότητα καταβολής, σχετίζεται 

µε τη δυνατότητα αποπληρωµής από µελλοντικά εισοδήµατα.  

Ο καταναλωτής µε την υπογραφή της δανειστικής σύµβασης αναλαµβάνει την 

ηθική και οικονοµική υποχρέωση επιστροφής των χρηµάτων και µάλιστα σε περιοδικές 

πληρωµές δόσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του 

καταναλωτή για τις πραγµατικές του ανάγκες και τις µελλοντικές του δυνατότητες για 

πλήρη ενηµέρωση από την τράπεζα πριν από κάθε σύµβαση για τις µακροχρόνιες 

υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που αναλαµβάνει.  

Οι καταναλωτές δεν κατανοούν πολλές φορές τους βασικούς όρους του δανείου, 

δεν κατανοούν τα λεγόµενα «ψηλά γράµµατα» των συµβάσεων ή παραπλανούνται από 

τις διαφηµιζόµενες συνοπτικές διαδικασίες απόκτησης δανείων ή καρτών. Όλα αυτά 

έχουν σαν αποτέλεσµα την παγίδευση του καταναλωτή και την όχι καλύτερη επιλογή 

προϊόντος ή τράπεζας και τελικά σε περίπτωση αδυναµίας αποπληρωµής, να οδηγείται 

σε οικονοµικό και κοινωνικό αδιέξοδο. 

 

4. 9. 3 Απαιτούµενη έρευνα από τον καταναλωτή 

Προκειµένου ο καταναλωτής να καταλήξει συνειδητά στην επιλογή του για δανεισµό 

θα πρέπει εκτός από µια έρευνα αγοράς για τα βασικά χαρακτηριστικά του δανειακού 

προϊόντος ( επιτόκιο, διάρκεια κλπ ) θα πρέπει να λάβει υπόψη του το συνολικό κόστος 

του δανείου δηλαδή το σύνολο των επιβαρύνσεων (τόκοι, έξοδα φακέλου, έξοδα 

τροποποίησης δανείου, τρόπος υπολογισµού επιτοκίου, κόστος προεξόφλησης δανείου 

κλπ). Να εκτιµήσει δηλαδή το όφελος που λαµβάνει από το δάνειο σε σχέση µε τις 

υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µελλοντικά.  

 

Ο ενηµερωµένος και υπεύθυνος καταναλωτής θα  πρέπει να προσέχει και να είναι 

ενήµερος τουλάχιστον για τα εξής: 

���� ∆ιάρκεια σύµβασης 
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���� Ζητούµενες εγγυήσεις 

���� Συνολικό ποσό δανείου 

���� Άλλες δαπάνες και επιβαρύνσεις 

���� Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 

���� Το επιτόκιο αναφοράς µε βάση το οποίο αναπροσαρµόζεται το χρεωστικό 

επιτόκιο σε περίπτωση κυµαινόµενου επιτοκίου 

���� Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται από τις τράπεζες πρέπει να 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του προϊόντος και το στάδιο που βρίσκεται η 

συναλλαγή (Προσυµβατική ενηµέρωση ή σύναψη σύµβασης) 

���� Συνήθως οι τράπεζες χρησιµοποιούν τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, τα 

γνωστά «ψηλά γράµµατα» στις συµβάσεις, τα οποία είναι ουσιαστικά προδιατυπωµένοι 

συµβατικοί όροι, που διέπουν όλες τις συµβάσεις προσαρµοσµένοι στις ανάγκες των 

τραπεζών και ο καταναλωτής καλείται να υπογράψει µία σύµβαση χωρίς να έχει 

περιθώρια διαπραγµατεύσεων. Στα «ψηλά γράµµατα» των δανειακών συµβάσεων 

προβλέπονται πολύ σηµαντικοί όροι τόσο για τον δανειολήπτη όσο και για τον εγγυητή, 

που συνήθως είναι συγγενικό πρόσωπο, τους οποίους σπάνια διαβάζουν και δεν τους 

κατανοούν οι δανειολήπτες. 

Ουσιαστικά πρόκειται για συµβάσεις προσχώρησης και ο καταναλωτής βρίσκεται 

σε µειονεκτική διαπραγµατευτική θέση έναντι της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό 

διαταράσσεται η ισορροπία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε βάρος του καταναλωτή, 

ο οποίος θα πρέπει να ζητά αντίγραφο της προς υπογραφή δανειακής σύµβασης ώστε 

µε τη βοήθεια του λογιστή του ή του συµβούλου του να αποφασίζει. 

 

4. 9. 4 Νοµοθεσία και ενώσεις καταναλωτών 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νοµοθεσία έναντι καταχρηστικών όρων των 

συµβάσεων ( Ν 2251/94 για τη προστασία του καταναλωτή ) µε την  κατοχύρωση 

ειδικών όρων ανάλογα µε τα δανειακά προϊόντα και την ερµηνεία σαφών γενικών 

όρων. Πρέπει να προσέχει τις διαφηµίσεις οι οποίες πολλές φορές έχουν κριθεί από τα 

δικαστήρια παραπλανητικές. Προβάλουν και προωθούν ακόµη και δάνεια µε µηδενικό 

επιτόκιο, ενώ κρύβουν υψηλά επιτόκια µακροπρόθεσµα και επιβαρύνσεις που  οδηγούν 

τον καταναλωτή σε εσφαλµένες αποφάσεις. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει 

εκδώσει Κώδικα ∆εοντολογίας για τη διαφηµιστική προβολή χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε συνεργασία µε την  Τράπεζα Ελλάδος θα 
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πρέπει να εποπτεύσουν προληπτικά τη δραστηριότητα αυτή και όχι να κρίνονται 

δικαστικά κατόπιν δικαστικών µαζικών παρεµβάσεων από τις Ενώσεις Καταναλωτών.  

Οι Ενώσεις Καταναλωτών στη χώρα µας είναι εξαιρετικά σηµαντικές και η 

σύνδεση µαζί τους µπορεί να αποβεί πολύ χρήσιµη. Η ανάπτυξη του καταναλωτικού 

κινήµατος, η συµµετοχή του κάθε ενός σε αυτό και η σύνδεση του µε τον Οργανισµό 

Εργατικής Εστίας είναι αναγκαιότητα. Ο νόµος Ν. 2251/94 αναγνωρίζει στις ενώσεις 

καταναλωτών, και όχι στο µεµονωµένο καταναλωτή, το δικαίωµα να ζητούν από το 

δικαστήριο µε συλλογική αγωγή την παράλειψη παράνοµης συµπεριφοράς τράπεζας η 

οποία θίγει το συλλογικό συµφέρον των καταναλωτών. Οι συλλογικές αγωγές έχουν 

οδηγήσει στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων µε τις οποίες ανατρέπονται προς όφελος 

των καταναλωτών πολλές καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Η Πολιτεία θα 

πρέπει άµεσα να επιβάλει τις δικαστικές αποφάσεις αυτές µε νόµο ώστε οι τράπεζες να 

µην τις αγνοούν.  

Τέλος ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ως Ανεξάρτητη Αρχή, µπορεί να συµβάλει στην 

παράλειψη παράνοµων συµπεριφορών µε προσφυγή στη δικαιοσύνη.   

 

4. 9. 5 Αρχή υπεύθυνου δανεισµού 

Η υπεύθυνη συµπεριφορά δεν αφορά µονοµερώς τους καταναλωτές αλλά κυρίως τις 

Τράπεζες. ∆εν είναι ούτε δίκαιο, ούτε αποτελεσµατικό να ζητάς αποκλειστικά ευθύνη 

από τον καταναλωτή και να αφήνεις στο απυρόβλητο τις τράπεζες που µε τη πολιτική 

και τη συµπεριφορά τους έχουν διογκώσει το πρόβληµα της υπερχρέωσης των 

νοικοκυριών, όπως µε την έλλειψη προσυµβατικής  πληροφόρησης, τους αδιαφανείς 

και καταχρηστικούς όρους που οδηγούν σε υπερβολικές χρεώσεις, τις επιθετικές 

στρατηγικές πωλήσεων και µάλιστα µε παραπλανητικές διαφηµίσεις µε την  απουσία 

των εποπτικών αρχών.  

Για τις Τράπεζες προβλέπεται ειδικής µορφής ευθύνη δηλαδή η υποχρέωση 

τήρησης της αρχής του υπεύθυνου δανεισµού ώστε να αποτρέπεται ο δανεισµός σε 

περιπτώσεις που είναι πρόδηλη η αδυναµία εξυπηρέτησης του από τον καταναλωτή.  

Αυτό σηµαίνει υπεύθυνη και πλήρη ενηµέρωση  του καταναλωτή για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χορήγησης πίστωσης, δηλαδή πληροφόρηση του καταναλωτή πριν τη 

σύναψη δανείου ( Προσυµβατική Ενηµέρωση) και υποχρέωση ενδελεχούς ανάλυσης 

και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, µε βάση τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες που διαθέτει η τράπεζα. 

Η εφαρµογή της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη σε ότι αφορά το επίπεδο 

προσυµβατικής ενηµέρωσης, υπαναχώρησης του καταναλωτή σε εύλογο χρόνο µε 
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ωριµότερη σκέψη και όχι υπό το βάρος περιστασιακών επιρροών για την αξιοποίηση 

ελκυστικότερων επιτοκίων ή απάλειψης εγγυήσεων και µάλιστα χωρίς πρόσθετες 

επιβαρύνσεις. 

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος µη εξυπηρέτησης του δανείου βαρύνει σηµαντικά την 

τράπεζα και δεν µπορεί να οδηγεί σε άνισο και άδικο επιµερισµό του κινδύνου και των 

βαρών σε βάρος των καταναλωτών και τελικά σε πλήρη και καταστροφικό αδιέξοδο τα 

νοικοκυριά. Οι Τράπεζες πρέπει να αναλάβουν το ρίσκο που τους αναλογεί και να µην 

οδηγούν τα νοικοκυριά σε µια ιδιότυπη οµηρία µε κριτήριο τις εξασφαλίσεις που 

λαµβάνουν για τη χορήγηση του δανείου.  

Οι συµβάσεις περιέχουν πολλές φορές καταχρηστικούς όρους όπως έχουν κριθεί 

µε δικαστικές αποφάσεις µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  (Ν. 2251/94 για την 

προστασία του καταναλωτή). Οι καταχρηστικοί όροι αφορούν µονοµερή τροποποίηση 

των συµβάσεων από την τράπεζα όπως αλλαγή επιτοκίου, διάρκεια συµβάσεων, 

υπέρµετρες εγγυήσεις που υποθηκεύουν την οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση 

του δανειολήπτη, και οδηγούν σε υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση των νοικοκυριών.   

Με στόχο την διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στην υπερχρέωση των 

νοικοκυριών και την προώθηση λύσεων, θα πρέπει να µελετηθούν και να διερευνηθούν 

τα  χαρακτηριστικά του Τραπεζικού συστήµατος ως προς τη δοµή και τη λειτουργία του 

και τον βαθµό ανταγωνισµού. Η ανάπτυξη των τραπεζών πρέπει να βασίζεται  στον 

ανταγωνισµό  και όχι σε  καταχρηστικές λειτουργίες που είναι αποτέλεσµα των 

ατελειών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων.  

Οι τράπεζες συνεχίζουν µεγάλες διαφηµιστικές καµπάνιες για καταναλωτικά και 

στεγαστικά δάνεια  σε διάφορες συσκευασίες µε όµοια χαρακτηριστικά και δοµή π.χ 

εορτοδάνεια, διακοποδάνεια κλπ. Η Ένωση Καταναλωτών έχει πετύχει την απαγόρευση 

δύο διαφηµίσεων καταναλωτικών δανείων της Εθνικής ( Εθνική «Ώρα για Εθνικό 

∆άνειο 5.000 ευρώ µε το χαµηλότερο επιτόκιο 4,97%») και τη Γενική Τράπεζα (Γενική 

Χ- Small ), λόγω παράβασης του νόµου περί προστασίας του καταναλωτή και της 

νοµοθεσίας για την καταναλωτική πίστη. Η ενίσχυση του µηχανισµού ελέγχου των 

εναρµονισµένων πρακτικών και γενικά των όρων ανταγωνισµού από τις Αρµόδιες 

αρχές και επιβολή ποινών είναι απαραίτητη. 

 Οι τράπεζες πρέπει να ενηµερώνουν επαρκώς τους πελάτες και να  ασχολούνται 

σχολαστικά, όπως οφείλουν, µε την πραγµατική δανειοληπτική ικανότητα των 

νοικοκυριών τηρώντας την αρχή του υπεύθυνου δανεισµού. Ο ανταγωνισµός των 

κερδών και τα πριµ των στελεχών για απόκτηση µεγαλύτερων µεριδίων της αγοράς,  

οδηγούν σε επιφανειακή και άκριτη χορήγηση δανείων κυρίως καταναλωτικών και 



 42 

πιστωτικών καρτών. Η συµπεριφορά των τραπεζών ήταν σχεδόν παρακλητική. Είναι 

απαραίτητη η υιοθέτηση της αρχής της διαφάνειας µε την πλήρη και έγγραφη 

ενηµέρωση του πελάτη, πριν τη σύναψη του δανείου για τους επίµαχους όρους, το 

συνολικό κόστος δανείου, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, 

τις ρήτρες εξόδου από το δάνειο και το κόστος αυτού, όροι καταγγελίας σύµβασης κλπ.  

Να επισηµάνουµε την ανάγκη ενίσχυσης του εποπτικού-ελεγκτικού και 

ρυθµιστικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος στα πλαίσια των ρυθµίσεων της 

Βασιλείας ΙΙ,  τη συλλογή και ανάλυση πραγµατικών στοιχείων των Τραπεζών, άµεση 

ενσωµάτωση οδηγίας για τους ενιαίους όρους και κανόνες στα καταναλωτικά και 

στεγαστικά δάνεια που αφορούν την ενηµέρωση των καταναλωτών, ρύθµιση επιτοκίων 

κλπ..  

Τέλος, σηµαντικότατος είναι και ο έλεγχος των νέων προϊόντων και των όρων 

χορήγησης τους αλλά και ο τρόπος χρηµατοδότησης τους, η διερεύνηση του 

περιεχοµένου των δανειακών συµβάσεων και του τρόπου διαµόρφωσης του τελικού 

κόστους του δανείου. Σε περίπτωση αύξησης των επισφαλειών ως ποσοστό του ύψους 

των δανείων πρέπει να επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες αύξησης των δεσµευµένων 

εποπτικών κεφαλαίων για την αντιµετώπιση των  κινδύνων.  Η νοµοθετική ρύθµιση του 

περιεχοµένου τους θα συµβάλει στην προστασία του καταναλωτή και στην αποτροπή 

καταχρηστικών όρων για τη διαµόρφωση του πραγµατικού  κόστους των δανείων µε 

βάση τον προσδιορισµό του επιτοκίου και της χρέωσης άλλων εξόδων στο πελάτη.  

Συνοψίζοντας θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος 

και η προστασία του καταναλωτή από την υπερχρέωση και  την περιθωριοποίηση του 

προϋποθέτει πολιτική βούληση για το ρόλο και τη δράση κάθε εµπλεκόµενου φορέα, το 

συντονισµό δράσεων πολιτικής και εποπτικών αρχών (Τράπεζας της Ελλάδος), 

εναρµόνιση των Εµπορικών Τραπεζών µε τα µέτρα πολιτικής και συνεργασία µε τους  

καταναλωτές, έτσι που να µην αφήνονται τα προβλήµατα στη τύχη των αγορών.  

 

4. 10 Ασφάλιση του ∆ανειολήπτη 

Για να υπάρχει έστω µια κάλυψη για τον δανειολήπτη, έχει δηµιουργηθεί η ασφάλεια 

του δανείου.  Αντίθετα µε τα στεγαστικά δάνεια, στην περίπτωση των καταναλωτικών 

δανείων η ασφάλιση του δανειολήπτη είναι προαιρετική, αλλά µπορεί να αποδειχθεί 

σωτήρια σε περιόδους αβεβαιότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί η κάλυψη του δανειολήπτη 

εξασφαλίζει τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση τακτής 

αποπληρωµής της δόσης του δανείου, ακόµη κι αν απρόβλεπτα γεγονότα µπορεί να 

ανατρέψουν τον οικογενειακό προγραµµατισµό. Σε περιόδους µάλιστα αυξηµένης 
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αβεβαιότητας, η ασφάλιση του δανειολήπτη αποδεικνύεται ότι δεν είναι πολυτέλεια, 

αλλά µια πραγµατική ανάγκη, που θα πρέπει ο δανειολήπτης να λαµβάνει υπόψη του 

όταν αποφασίζει να δηµιουργήσει µια υποχρέωση που θα τον ακολουθεί για αρκετά 

χρόνια.  

 Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας είναι στην ευχέρεια του πελάτη, αλλά το 

σύνολο των τραπεζών στη χώρα µας, προτείνει ασφαλιστικά πακέτα που έχουν 

δηµιουργηθεί σε συνεργασία µε τις θυγατρικές ασφαλιστικές τους εταιρίες. Το 

ασφάλιστρο υπολογίζεται πάνω στο άληκτο κεφάλαιο, όποτε και µειώνεται παράλληλα 

µε τη µείωση του ανεξόφλητου δανείου.  

Η λειτουργία των ασφαλιστικών προγραµµάτων βασίζεται συνήθως στην ασφάλιση 

των δανειοληπτών µέσω ενός οµαδικού προγράµµατος, επιτυγχάνοντας έτσι τον 

επιµερισµό του κόστους της ασφάλισης σε ένα µεγάλο πλήθος. Με τον τρόπο αυτό το 

ασφαλιστικό πρόγραµµα τιµολογείται σχετικά ευνοϊκά και το κόστος της ασφάλισης 

γίνεται προσιτό για τον δανειολήπτη.  

Το σύνολο σχεδόν των τραπεζών προϋποθέτει ο δανειολήπτης να µην έχει υπερβεί 

το 65ο έτος της ηλικίας του, ενώ πολλές ασφαλιστικές εταιρίες εξαρτούν το κόστος της 

ασφάλισης από κριτήρια όπως η ηλικία, το φύλο, το επάγγελµα του ασφαλισµένου. Μια 

συνηθισµένη, αλλά όχι πάντα κοινή πρακτική είναι το ερωτηµατολόγιο, στο οποίο ο 

υποψήφιος ασφαλισµένος καλείται να απαντήσει σε θέµατα που αφορούν το ιστορικό 

της υγείας του. Αυστηροί περιορισµοί που οδηγούν στην άρνηση από την πλευρά της 

ασφαλιστικής εταιρίας να ασφαλίσει τον δανειολήπτη, τίθενται σε σχέση µε 

συγκεκριµένα επαγγέλµατα, τα οποία έχουν υψηλό βαθµό επικινδυνότητας, π.χ. 

πιλότος, ή σε σχέση µε συγκεκριµένα σπορ ή χόµπι, τα οποία θεωρούνται επίσης 

επικίνδυνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

2003 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

5. 1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ, τα προβλήµατα ρευστότητας, η µείωση των εισοδηµάτων, η 

υποχώρηση της κατανάλωσης οδηγεί σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις και οι αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς βάζουν 

επίσης φρένο στα σχέδια για δανεισµό. 

«Η ζήτηση για νέα δάνεια είναι ανύπαρκτη» είχαν επισηµάνει τραπεζικά στελέχη το 

2009. Και εκτιµούσαν ότι «το 2010 ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης θα είναι αρνητικός 

ύστερα από µία 10ετία αλµατώδους ανάπτυξης». Θυµούνται πως: Το  2001, για 

παράδειγµα, µε την απελευθέρωση της πιστωτικής επέκτασης, τα δάνεια προς τα 

νοικοκυριά έτρεξαν µε ρυθµό 40,4%, µε τα στεγαστικά δάνεια στο  38,9% και την  

καταναλωτική πίστη να «τρέχει» µε 42,5%. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

βρισκόταν στο 4,2%. 

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και τα επόµενα χρόνια µε υψηλούς ρυθµούς. Το 2004 µε 

τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας βρέθηκε 

στο 4,9% και ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης στο 30,4% (στο 27,6% τα στεγαστικά και 

στο 37,9% τα καταναλωτικά δάνεια). 

Το 2007 η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε σε συνθήκες συναγερµού. Στην Ελλάδα η 

ανάπτυξη της οικονοµίας βρισκόταν  στο 4% και η πιστωτικής επέκταση στο 22,4%. 

Το 2008 το ελληνικό ΑΕΠ «έκλεισε» στο 2,9% και τα δάνεια προς τα νοικοκυριά 

«έτρεξαν» µε 12,8%. 

Το 2009 το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο –1,2%, ωστόσο ο ρυθµός πιστωτικής 

επέκτασης διατήρησε θετικό πρόσηµο αν και µειώθηκε στο 3,1% το Νοέµβριο (στο 

3,7% για τα στεγαστικά και στο 2,1% για τα καταναλωτικά δάνεια). 

Για το 2010 στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλεπόταν 

συρρίκνωση του ΑΕΠ στο –0,3% (-0,8% στο εναλλακτικό σενάριο) και οι τραπεζίτες 

έκαναν λόγο για µείωση των υπολοίπων στα δάνεια των νοικοκυριών.  

Ταυτόχρονα το κλίµα οξύνεται από τις αλλαγές που εισηγείται το νοµοσχέδιο για το 

πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών. 
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Και όλα αυτά τη στιγµή που οι καθυστερήσεις στα δάνεια των νοικοκυριών έχουν 

φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ (στο 20% για τις πιστωτικές κάρτες, στο 10% για τα 

στεγαστικά, στο 15% για τα καταναλωτικά δάνεια). 

 

5. 2 Ανάλυση από 2003 έως 2007 

Ξεκινώντας από το 2003, θα πρέπει να πούµε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,0% έναντι 

3,8% το 2002. Το υπόλοιπο του συνόλου των δανείων προς τα νοικοκυριά ως ποσοστό 

του ΑΕΠ παρέµενε σχετικά χαµηλό στην Ελλάδα και το 2003 διαµορφώθηκε σε 26,2%, 

έναντι 48,9% στη ζώνη του ευρώ. 

Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων και χορηγήσεων στην Ελλάδα 

παρουσίασαν γενικά πτωτική πορεία το 2003, ακολουθώντας την εξέλιξη των επιτοκίων 

στην αγορά χρήµατος στη ζώνη του ευρώ. Τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, 

παρά τη µείωσή τους, παρέµειναν γενικά σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά µέσον 

όρο τα αντίστοιχα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά τα επιτόκια χορηγήσεων, 

οι µεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στα καταναλωτικά δάνεια και οι µικρότερες 

στα επιχειρηµατικά δάνεια µεγάλου ύψους. 

Υπήρξε ταχεία αύξηση του δανεισµού προς τον ιδιωτικό τοµέα, ιδιαίτερα προς τα 

νοικοκυριά, τα οποία αύξησαν το δανεισµό τους από 9,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 

1998 σε 26,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2003. H εξέλιξη αυτή αντανακλά το γεγονός ότι 

τα τελευταία χρόνια µέχρι το 2003 η πρόσβαση στο δανεισµό είχε καταστεί ευκολότερη 

και οι επιβαρύνσεις ήταν σηµαντικά χαµηλότερες, ενώ παράλληλα υπήρχαν προσδοκίες 

για σταδιακή σύγκλιση των πραγµατικών εισοδηµάτων προς το υψηλότερο επίπεδο των 

εισοδηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συνεχίζουµε µε το 2004, που ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ υποχώρησε σε 3,8% από 

4,5% το 2003. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά ουσιαστικά διατηρήθηκε στο 

ίδιο υψηλό επίπεδο (το τέταρτο τρίµηνο του 2004 ήταν 28,0%, ενώ το τέταρτο τρίµηνο 

του 2003 ήταν 28,2%). Έτσι η συνολική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε σε 31,4% το ∆εκέµβριο του 2004 (ενώ  τον ∆εκέµβριο του 

2003 ήταν 26,3%), έναντι 50,3% στη ζώνη του ευρώ κατά µέσον όρο. 

Σηµαντική επιτάχυνση παρατηρήθηκε στο ρυθµό ανόδου των καταναλωτικών 

δανείων, ο οποίος το τέταρτο τρίµηνο του 2004 ήταν 37,9% ενώ την ίδια περίοδο το 

2003 ήταν 24,8%, κι αυτό εξηγείται µε την κατάργηση των τελευταίων περιορισµών 

στην καταναλωτική πίστη τον Ιούνιο του 2003. 

Το 2004 έγινε και αξιολόγηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος και διαπιστώθηκε ότι είναι υγιές στο σύνολό του και ότι η σταθερότητά 
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του είχε διασφαλιστεί. Λόγω όµως της ταχείας πιστωτικής επέκτασης προς τα 

νοικοκυριά υπό την πίεση του ανταγωνισµού, η οποία θα αύξανε τον πιστωτικό κίνδυνο 

στο µέλλον, ιδίως σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας, η 

Τράπεζα της Ελλάδος είχε αυξήσει τις απαιτούµενες ελάχιστες προβλέψεις για τα 

καταναλωτικά δάνεια που εµφάνιζαν σηµαντική καθυστέρηση και είχε επισηµάνει ότι 

επιβάλλεται οι τράπεζες να λαµβάνουν υπόψη τους τον ανωτέρω παράγοντα κατά τη 

χορήγηση δανείων, ώστε να περιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Προχωρώντας στο 2005, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

διαµορφώθηκε στο 3,7%, ενώ για το 2006 προβλεπόταν ότι θα διαµορφωθεί γύρω στο 

3,5%, δηλαδή σε επίπεδο χαµηλότερο από εκείνο του 2005. Σε υψηλό επίπεδο 

διατηρήθηκε ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της χρηµατοδότησης των νοικοκυριών 

(συµπεριλαµβανοµένων των τιτλοποιηµένων δανείων), ο οποίος διαµορφώθηκε σε 

30,3% το τελευταίο τρίµηνο του 2005, ενώ την ίδια περίοδο του 2004 ήταν 30,0%. Η 

εξέλιξη αυτή ήταν το καθαρό αποτέλεσµα της επιτάχυνσης του ρυθµού αύξησης των 

στεγαστικών δανείων, ο οποίος αυξήθηκε από 26,9% το τελευταίο τρίµηνο του 2004 σε 

31,3% το τελευταίο τρίµηνο του 2005, και της επιβράδυνσης του ρυθµού αύξησης των 

καταναλωτικών δανείων, ο οποίος όµως παρέµεινε σε υψηλό επίπεδο και έφτασε στο 

29,9% τους τελευταίους µήνες του 2005, ενώ την ίδια περίοδο του 2004 ήταν 37,9%.  

Λόγω των εξελίξεων αυτών, οι συνολικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών έναντι των 

Νοµισµατικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων (ΝΧΙ) (συµπεριλαµβανοµένων των 

τιτλοποιηµένων δανείων) έφθασαν στο τέλος του 2005 στο 38,3% του ΑΕΠ, ενώ το 

∆εκέµβριο του 2004 ήταν 31,4%. Στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, όπου τα διαθέσιµα 

στοιχεία δεν περιλαµβάνουν τα τιτλοποιηµένα δάνεια, οι υποχρεώσεις των νοικοκυριών 

έναντι των ΝΧΙ έφθασαν στο τέλος του 2005 στο 52,6% του ΑΕΠ (έναντι 36,5% που 

ισχύει στην Ελλάδα). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τρίµηνο του 2005 η 

καταναλωτική πίστη στο σύνολό της αυξήθηκε κατά 5,5% σε σχέση µε το τέλος του 

προηγούµενου έτους, ρυθµός αύξησης που είναι χαµηλότερος από τον αντίστοιχο του 

2004, ο οποίος ήταν 8,3%. Αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 25%, πολύ 

χαµηλότερο δηλαδή από τα επίπεδα όπου διαµορφώθηκε η αύξηση της καταναλωτικής 

πίστης το 2004 που ήταν 37,4%. Σε κάθε µήνα του πρώτου τριµήνου του 2005 ο ρυθµός 

αύξησης ήταν σηµαντικά χαµηλότερος από αυτόν του ίδιου µήνα του 2004, τάση που 

σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές συνεχίστηκε και τους επόµενους µήνες. Ειδικότερα 

σηµαντική κάµψη εµφανίστηκε στα προσωπικά δάνεια, ο ρυθµός αύξησης των οποίων 

είχε ανακοπεί στο µισό. Συγκεκριµένα στο πρώτο τρίµηνο του 2005 τα προσωπικά 
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δάνεια εµφανίζονταν αυξηµένα κατά 7,5% έναντι του τέλους του 2004, ρυθµός που 

αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση της τάξεως του 35%, λαµβανοµένης υπόψη και της 

εποχικότητας της αγοράς.  

Το πρώτο τρίµηνο του 2004 η εν λόγω αγορά «έτρεχε» µε 13,6% και στο τέλος του 

έτους έκλεισε στο 60,5%. Αλλά και σε απόλυτους αριθµούς οι χορηγήσεις 

υπολείπονταν τόσο σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες του 2004 όσο και έναντι των 

τελευταίων µηνών του προηγούµενου έτους. Στα καταναλωτικά µε δικαιολογητικά, που 

στο µεγαλύτερο µέρος τους αφορούν αγορά αυτοκινήτων, εµφανίστηκε µικρή κάµψη, η 

οποία συνδέεται µε την πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα τα δάνεια 

της κατηγορίας αυξάνονταν στο τρίµηνο µε ρυθµό 6,7% που αντιστοιχεί σε ετήσια 

αύξηση της τάξεως του 28% έναντι ρυθµού αύξησης 8% στο τρίµηνο του 2004 και 

34,5% στο σύνολο του έτους.  

Ο περιορισµός του ρυθµού ανάπτυξης της καταναλωτικής πίστης πάντως δεν 

συνδέεται τόσο µε σφίξιµο των κριτηρίων χορήγησης των δανείων εκ µέρους των 

τραπεζών όσο µε τον δισταγµό των ιδιωτών να δανειστούν περισσότερα.  

Οι τράπεζες θα έπρεπε να αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη σχέση που 

διαµορφώνεται µεταξύ του ποσού που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του συνολικού 

δανεισµού κάθε ιδιώτη οφειλέτη από το τραπεζικό σύστηµα και του εισοδήµατός του, η 

οποία δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει ένα εύλογο ποσοστό, 30% έως 40%, αναλόγως του 

εισοδήµατος. Επίσης, δεδοµένου ότι στο µεγαλύτερο µέρος των δανείων προς τα 

νοικοκυριά εφαρµοζόταν κυµαινόµενο επιτόκιο, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε συστήσει 

στα νοικοκυριά να εκτιµούν ρεαλιστικά τις εισοδηµατικές τους προοπτικές σε σχέση µε 

το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν, ώστε να είναι σε θέση να 

καλύψουν και την ενδεχόµενη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους σε 

περίπτωση ανόδου των επιτοκίων. Εφόσον δεν επιθυµούσαν να αναλάβουν τον κίνδυνο 

από πιθανή αύξηση των επιτοκίων, τα νοικοκυριά θα έπρεπε να επιδιώκουν το δανεισµό 

µε σταθερό επιτόκιο.  

Επιπλέον, το 2005 η Τράπεζα της Ελλάδος καθόρισε, ειδικότερα για τα συστήµατα 

πληροφορικής των τραπεζών, συγκεκριµένες αρχές και κριτήρια µε στόχο τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικής και ασφαλούς λειτουργίας τους. Συνέταξε και 

απέστειλε στις τράπεζες για διαβούλευση το σχέδιο Πράξης ∆ιοικητή, µε τις ρυθµίσεις 

µέσω των οποίων επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι κάθε πιστωτικό ίδρυµα, µεµονωµένα 

και σε επίπεδο οµίλου, διαθέτει επαρκή συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης 

κινδύνων και κανονιστικής συµµόρφωσης.  
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Και φτάνουµε στο 2006. Ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν γύρω στο 4% και για 

το 2007 αναµενόταν ότι θα παραµείνει περίπου στο υψηλό επίπεδο του 2006. 

Εποµένως, θα ήταν ανάλογος µε το µέσο ετήσιο ρυθµό της τελευταίας δεκαετίας (4,1%) 

και πίστευαν ότι θα υπερβεί και πάλι αισθητά το ρυθµό ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ. 

Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της χρηµατοδότησης των νοικοκυριών 

(συµπεριλαµβανοµένων των τιτλοποιηµένων δανείων) επιβραδύνθηκε, αλλά παρέµεινε 

υψηλός. Το τέταρτο τρίµηνο  του 2006 ήταν 26,7% , ενώ το ίδιο τρίµηνο του 2005 ήταν 

30,6%. 

Η διαφορά µεταξύ του µέσου σταθµικού επιτοκίου του συνόλου των τραπεζικών 

δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή το 

περιθώριο επιτοκίου, είχε µειωθεί συνολικά κατά 367 µονάδες βάσης από το ∆εκέµβριο 

του 1998 (ήδη πριν από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ) έως το ∆εκέµβριο του 2006. Το 

ελληνικό πιστωτικό σύστηµα εµφάνιζε υψηλό βαθµό σταθερότητας, καθώς η 

αποδοτικότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητά του παρέµεναν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Ο πιστωτικός κίνδυνος των τραπεζών δεν µεταβλήθηκε 

ουσιαστικά σε σύγκριση µε το τέλος του 2005, ενώ µικρή αύξηση εµφάνισε ο κίνδυνος 

αγοράς. 

Συνεχίζουµε µε το 2007, που ο ρυθµός ανάπτυξης προβλεπόταν ότι θα υποχωρήσει 

ελαφρά από το υψηλό επίπεδο του 2006, αλλά θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει 

σηµαντικά το ρυθµό ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ. 

Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της τραπεζικής χρηµατοδότησης των νοικοκυριών από 

τα ΝΧΙ, παρότι επιβραδύνθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίζοντας την 

πτωτική του τάση, εξακολούθησε να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και ενώ το 2006 ήταν 

26,7%, το 2007 έπεσε στο 23,2%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλούσε κυρίως την 

υποχώρηση του ετήσιου ρυθµού αύξησης των στεγαστικών δανείων, που το 2007 ήταν 

22,8%, ενώ το 2006 ήταν 28,0%. Ωστόσο, µικρή επιβράδυνση παρατηρήθηκε και στο 

ρυθµό αύξησης των καταναλωτικών δανείων το 2007, ο οποίος έπεσε στο 22,6% από το 

23,7% του 2006. Έτσι, η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών ανήλθε σε 40,9% του 

ΑΕΠ το ∆εκέµβριο του 2007 και η διαφορά της από το αντίστοιχο µέγεθος της ζώνης 

του ευρώ περιορίστηκε σε 13,4 εκατοστιαίες µονάδες, έναντι 16,5 εκατοστιαίων 

µονάδων στο τέλος του 2006. Αν µάλιστα συµπεριλαµβάνονταν τα ποσά των δανείων 

που έχουν τιτλοποιηθεί, η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών θα ανερχόταν σε 

45,3% του ΑΕΠ το ∆εκέµβριο του 2007. Τέλος, το επιτόκιο των καταναλωτικών 

δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια για το ∆εκέµβριο του 2007 ήταν 14,47%.  
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5. 2. 1 Στροφή στα δάνεια µε προσηµείωση 

Πολλά ελληνικά νοικοκυριά προκειµένου να αντιµετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας 

και την οικονοµική δυσπραγία που αντιµετωπίζουν καταφεύγουν στη λύση του 

δανεισµού και προτιµούν τα καταναλωτικά δάνεια µε προσηµείωση, αφού έχουν 

σηµαντικά χαµηλότερο επιτόκιο σε σχέση µε τα καταναλωτικά χωρίς εξασφαλίσεις.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες εγκρίνουν δάνεια που φτάνουν µέχρι και 

τις 200.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ακίνητο καθαρό από βάρη για να 

προσηµειωθεί. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των τραπεζικών στελεχών, σήµερα το ένα 

στα τέσσερα δάνεια µε προσηµείωση ακινήτου που χορηγούν οι τράπεζες προορίζεται 

είτε για τη χρηµατοδότηση καταναλωτικών αναγκών είτε για τη συγκέντρωση και 

µεταφορά οφειλών σε µία τράπεζα. 

Βέβαια, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που φτάνουν στο σηµείο να 

προσηµειώσουν το σπίτι ή κάποιο άλλο ακίνητό τους για να «ξεφουσκώσουν» τις 

δόσεις από τις πιστωτικές κάρτες ή άλλα χρέη προβληµατίζει τόσο τις καταναλωτικές 

οργανώσεις όσο και τις τράπεζες. Και αυτό διότι αποτελεί ένδειξη ότι αυξάνονται οι 

καταναλωτές που βρίσκονται στα όρια της οικονοµικής ασφυξίας. 

Τα καταναλωτικά µε προσηµείωση συµφέρουν τους δανειολήπτες, διότι το 

επιτόκιό τους είναι σχεδόν ανάλογο µε το επιτόκιο των στεγαστικών και συνδεδεµένο 

είτε µε το βασικό επιτόκιο του ευρώ είτε µε το Εuribor 1 µήνα πλέον περιθωρίου, που 

διαµορφώνεται συνήθως στις δύο µε τρεις µονάδες. ∆ηλαδή, το επιτόκιό τους 

διαµορφώνεται στο 6,5%-7%, τη στιγµή που τα επιτόκια στα καταναλωτικά χωρίς 

εξασφαλίσεις µπορούν να υπερβούν και το 11%.  

Παρακάτω ακολουθεί ένα πίνακας που µας δείχνει το ποσό των καταναλωτικών 

δανείων από το 2003 έως το 2006  ετησίως και για το 2007 ανά µήνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Πίνακας 1: ∆άνεια στα νοικοκυριά (υπόλοιπο σε εκατ. ευρώ) 

ΕΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

2003 12.409,6 

2004 17.053,8 

2005 20.850,0 

2006 25.599,2 

2007  

Ιανουάριος 25.881,3 

Φεβρουάριος 26.114,4 

Μάρτιος 26.572,7 

Απρίλιος 27.071,9 

Μάιος 27.714,2 

Ιούνιος 28.101,5 

Ιούλιος 28.596,5 

Αύγουστος 29.055,8 

Σεπτέµβριος 29.466,4 

Οκτώβριος 30.101,9 

Νοέµβριος 27.128,2 

 

 

Συνεχίζουµε µε τον παρακάτω πίνακα  που µας ενηµερώνει για την αύξηση της 

συµµετοχής των καταναλωτικών δανείων στο συνολικό δανεισµό των καταναλωτικών 

προϊόντων σε σύγκριση µε τη συµµετοχή των πιστωτικών καρτών από το 2004 έως το 

2007.  

 

Πίνακας 2: Συµµετοχή καταναλωτικών δανείων στο συνολικό καταναλωτικό 

δανεισµό 

 

Έτος 

Μέσω 

Πιστωτικών 

Καρτών 

Ποσοστό 

Μεταβολής 

(%) 

Συµµετοχή 

στο συν. 

δανεισµό 

Λοιπά 

Καταναλωτικά 

∆άνεια 

Ποσοστό 

Μεταβολής 

(%) 

Συµµετοχή 

στο συν. 

δανεισµό 

2004 7665,4 23,2 45 % 9388,4 51,7 55 % 

2005 7470,4 - 2,5 36 % 13379,6 42,5 64 % 

2006 7718,6 3,3 30 % 17880,0 33,6 66,40 % 

2007 7676,0 - 0,6 28 % 19867,3 11,1 88,90 % 
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Το ποσοστό καταναλωτικών δανείων είναι µικρότερο συγκριτικά µε την 

ευρωζώνη.  Η ενδεχόµενη πιστωτική επέκταση και η αύξηση του ποσοστού δανεισµού 

των νοικοκυριών αφορά τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα και όχι τα χαµηλά και 

µεσαία. Τα καταναλωτικά δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες και τα στεγαστικά δάνεια 

(περιλαµβανοµένων και των δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί ) αυξήθηκαν σηµαντικά 

τα τελευταία χρόνια ως ποσοστό του ΑΕΠ, συγκριτικά µε την ευρωζώνη. Στον Πίνακα 

3 βλέπουµε αυτή τη διαφορά µεταξύ των ετών 2005 και 2007.  

 

 

Πίνακας 3: Αύξηση δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 

Έτος Ελλάδα Ευρωζώνη ∆ιαφορά 

2005 38,3% 52,6% 14,3% 

2007 45,3% 54,3% 7% 

 

 

 

5. 2. 2 ∆ανεισµός νοικοκυριών και εισοδήµατα 

Το ύψος του δανεισµού των νοικοκυριών σχετίζεται άµεσα µε το εισόδηµα και την 

περιουσιακή τους κατάσταση το µέσο χρέος κατά εισοδηµατική κατηγορία αυξάνεται 

µε την άνοδο σε υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Η πρόσβαση των νοικοκυριών µε 

χαµηλά εισοδήµατα είναι µικρή και µάλιστα µειούµενη σηµαντικά σε σχέση µε το 2005 

και το 2002, ενώ το υπόλοιπο δανείων αυξάνεται σηµαντικά. ∆ηλαδή έχουµε 

σηµαντική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών σε σχέση µε τα εισοδήµατα τους 

παρά τη µείωση του αριθµού των νοικοκυριών αυτών.  

 Αντίθετα η πρόσβαση των νοικοκυριών στα υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια 

και ιδιαίτερα σε εισοδηµατικά κλιµάκια πάνω από 35.000 ευρώ αυξάνεται σηµαντικά 

µετά το 2005 καθώς και το υπόλοιπο των δανείων. Ο Πίνακας 4 µας δείχνει το µέσο 

δανειακό υπόλοιπο νοικοκυριών σε συγκεκριµένες εισοδηµατικές κατηγορίες.  
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Πίνακας 4: Μέσο δανειακό υπόλοιπο σε σχέση µε το εισόδηµα 

Έτος Εισόδηµα 

µέχρι 

7.500€ 

Μέσο 

Υπόλοιπο 

Εισόδηµα 

µέχρι 

25.000€ 

Μέσο 

Υπόλοιπο 

Εισόδηµα 

πάνω από 

25.000€ 

Μέσο 

Υπόλοιπο 

2002 8,3% 5.684 69,6% 10.235 30,4% 22.040 

2005 5,4% 12.637 68,1% 14.429 31,9% 29.286 

2007 2,9% 19.123 44,5% 20.648 44,5% 39.812 

 

 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η πολιτική των τραπεζών, στο πλαίσιο της 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων επικεντρώνονται όλο και 

περισσότερο στη προσέλκυση πελατείας από τα νοικοκυριά µε υψηλότερα εισοδήµατα 

ασκώντας αποτελεσµατικότερη διαχείριση κινδύνων. Οι τράπεζες παρά τις προφανείς 

δυσκολίες εξυπηρέτησης των δανείων από όλο και περισσότερα νοικοκυριά και κυρίως 

των χαµηλών εισοδηµάτων ενίσχυσαν τη διείσδυση τους σηµειώνοντας εντυπωσιακή 

κερδοφορία. 

 

5. 3 Ανάλυση του 2008 έως σήµερα 

Σε νέο αγώνα δρόµου βρέθηκαν οι τράπεζες το 2008 προκειµένου να προσελκύσουν 

νέους πελάτες µετά την υποχώρηση που παρουσίασαν οι χορηγήσεις δανείων στο τέλος 

του 2007. Η άνοδος των διατραπεζικών επιτοκίων ανάγκασε τα πιστωτικά ιδρύµατα να 

αναπροσαρµόσουν σε µικρό βαθµό τα σταθερά επιτόκια των δανείων χαµηλής 

εκκίνησης, τα οποία εξακολουθούσαν να παραµένουν ελκυστικά, καθώς οι αυξήσεις 

που είχαν περάσει δεν υπερέβαιναν σε καµία περίπτωση το 0,25%.  

Σύµφωνα µε τραπεζικούς παράγοντες, επτά στα δέκα δάνεια χορηγήθηκαν µε 

σταθερό επιτόκιο διάρκειας δύο και τριών ετών, ενώ τα υπόλοιπα δόθηκαν µε 

κυµαινόµενο, είτε σε ευρώ είτε σε ελβετικό φράγκο. Τα συγκεκριµένα επιτόκια 

χαµηλής εκκίνησης παρέµειναν έτσι για περίπου δύο µήνες και έτσι οι καταναλωτές 

είχαν τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις τρέχουσες προσφορές.  

Η σηµαντική κάµψη στους ρυθµούς εκταµίευσης καταναλωτικών δανείων σε 

συνδυασµό µε τις αθρόες τιτλοποιήσεις καταναλωτικών δανείων στις οποίες είχαν 

προχωρήσει οι τράπεζες, αλλά και η σηµαντική επιτάχυνση του δανεισµού των 

επιχειρήσεων αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της πιστωτικής 

επέκτασης τον Νοέµβριο του 2007, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της 

Ελλάδος. Ο ρυθµός εκταµίευσης δανείων συγκρατήθηκε αισθητά από το 23,1% του 
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Οκτωβρίου σε 22,4%, µε τα υπόλοιπα των δανείων στα 31,657 δισ. ευρώ. Για πρώτη 

φορά τον Νοέµβριο, όµως, οι τράπεζες προχώρησαν και σε τιτλοποιήσεις λοιπών 

καταναλωτικών δανείων. Αν εξαιρεθούν τα τιτλοποιηθέντα δάνεια, οι οφειλές 

καταναλωτικών δανείων περιορίζονταν από τα 30,101 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου σε 

27,128 δισ. ευρώ τον Νοέµβριο.  

Μεγάλος αριθµός αναλυτών έβλεπε τα ευρωεπιτόκια να µειώνονται από το 

δεύτερο εξάµηνο, ακόµα και κάτω από το 3,5% (από 4% σήµερα) µέχρι το τέλος του 

χρόνου. Αντίθετα, σηµαντική µερίδα αναλυτών θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αυξήσει τα επιτόκια. Το παράδοξο είναι πάντως πως ότι και να γίνει 

µε την ΕΚΤ, για τους δανειολήπτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις το κόστος 

χρήµατος παρέµεινε υψηλό, αφού το Εuribor (διατραπεζικό επιτόκιο) είχε αυξηθεί.  

Ως γνωστόν, το Εuribor είναι το επιτόκιο που υπολογίζεται µε µία προσαύξηση 

πάνω στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ και µε το οποίο η τελευταία δανείζει τις µεγάλες 

τράπεζες και αυτές το τραπεζικό σύστηµα και µέσω αυτού την αγορά. Οι καταναλωτές 

µε τη σειρά τους για να δανειστούν πληρώνουν Εuribor συν το κέρδος των τραπεζών.  

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα στοιχεία για τον ρυθµό ανόδου της συνολικής 

χρηµατοδότησης στα νοικοκυριά, την καθαρή ροή των καταναλωτικών δανείων και τον 

δωδεκάµηνο ρυθµό ανόδου τους, την καθαρή ροή χρηµατοδότησης προς τα νοικοκυριά 

και τον ρυθµό πιστωτικής επέκτασης ανά µήνα από το Σεπτέµβριο του 2008 έως τον 

Ιούλιο του 2010.  
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Πίνακας 5: Καθαρή ροή χρηµατοδότησης προς τα νοικοκυριά και ρυθµός 

πιστωτικής επέκτασης  

 Καθαρή Ροή Χρηµα/τησης 

(σε εκατ. ευρώ 

Ρυθµός Πιστωτικής 

Επέκτασης 

Σεπτέµβριος 2008 + 1577 16,3% 

Οκτώβριος 2008 +594 15,1% 

Νοέµβριος 2008 +500 14,0% 

∆εκέµβριος 2008 +1043 12,8% 

Ιανουάριος 2009 +93 11,8% 

Φεβρουάριος 2009 +259 10,3% 

Μάρτιος 2009 +127 9,2% 

Απρίλιος 2009 +115 8,3% 

Μάιος 2009 +338 7,3% 

Ιούνιος 2009 +463 6,2% 

Ιούλιος 2009 +383 5,2% 

Αύγουστος 2009 +108 4,7% 

Σεπτέµβριος 2009 +529 3,9% 

Οκτώβριος 2009 +106 3,3% 

Νοέµβριος 2009 +401 3,1% 

∆εκέµβριος 2009 +705 3,1% 

Ιανουάριος 2010 -120 2,9% 

Φεβρουάριος 2010 +117 2,7% 

Μάρτιος 2010 +74 2,7% 

Απρίλιος 2010 -174 2,5% 

Μάιος 2010 -143 2,0% 

Ιούνιος 2010 -133 1,5% 

Ιούλιος 2010 -258 1,1% 
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Πίνακας 6: Ρυθµός ανόδου συνολικής χρηµατοδότησης, Καταναλωτικά δάνεια και 

ο Ρυθµός Ανόδου τους 

 Ρυθµός Ανόδου 

Συν. Χρηµα/τησης 

Καταναλωτικά 

∆άνεια (εκατ. ευρώ) 

Ρυθµός ανόδου 

Καταναλ. ∆ανείων 

Σεπτέµβριος 2008 19,5% +612 20,7% 

Οκτώβριος 2008 19,7% +291 19,1% 

Νοέµβριος 2008 18,2% +233 17,8% 

∆εκέµβριος 2008 16,1% +152 16,0% 

Ιανουάριος 2009 14,8% +30 14,7% 

Φεβρουάριος 2009 12,8% +107 12,3% 

Μάρτιος 2009 10,8% -56 10,9% 

Απρίλιος 2009 10,2% +2 9,8% 

Μάιος 2009 9,1% +109 8,4% 

Ιούνιος 2009 7,6% +63 7,1% 

Ιούλιος 2009 6,6% +116 5,8% 

Αύγουστος 2009 6,0% +91 4,8% 

Σεπτέµβριος 2009 5,4% +64 3,3% 

Οκτώβριος 2009 4,4% -25 2,4% 

Νοέµβριος 2009 4,2% +99 2,1% 

∆εκέµβριος 2009 4,2% +144 2,0% 

Ιανουάριος 2010 3,7% -144 1,6% 

Φεβρουάριος 2010 3,9% -54 1,1% 

Μάρτιος 2010 3,5% -105 1,0% 

Απρίλιος 2010 3,2% -151 0,6% 

Μάιος 2010 2,8% +109 -0,1% 

Ιούνιος 2010 2,5% -128 0,4% 

Ιούλιος 2010 2,0% -279 -0,7% 
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 Όπως βλέπουµε στους πίνακες 5 και 6, και ο ρυθµός ανόδου των καταναλωτικών 

δανείων και ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης και ο ρυθµός ανόδου της συνολικής 

χρηµατοδότησης (εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων) µειώνονται όλο και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ενώ το Σεπτέµβριο του 2008 ο ρυθµός πιστωτικής 

επέκτασης είναι 16,3%, µειώνεται συνεχώς µέχρι τον Ιούλιο του 2010 που είναι 1,1% 

(Πίνακας 5). Το ίδιο συµβαίνει και µε το ρυθµό ανόδου των καταναλωτικών δανείων, ο 

οποίος το Σεπτέµβριο του 2008 είναι 20,7% και τον Ιούλιο του 2010 καταλήγει να είναι 

αρνητικός στο -0,7% (Πίνακας 6). Επίσης και ο ρυθµός ανόδου της συνολικής 

χρηµατοδότησης είναι στο 20,1% το Σεπτέµβριο του 2008 και φτάνει στο 2,0% τον 

Ιούλιο του 2010(Πίνακας 6). Όσον αφορά, την καθαρή ροή των καταναλωτικών 

δανείων και την καθαρή ροή της χρηµατοδότησης προς τα νοικοκυριά, υπάρχουν 

αυξοµειώσεις µε το πέρασµα των µηνών. Το συµπέρασµα όµως είναι ότι κι εδώ έχουµε 

πτώση των αριθµών, αφού για την καθαρή ροή των καταναλωτικών δανείων έχουµε 

αύξηση κατά 612 εκατ. ευρώ το Σεπτέµβριο του 2008 και µείωση κατά 279 εκατ. ευρώ 

τον Ιούλιο του 2010(Πίνακας 6). Και για την καθαρή ροή της χρηµατοδότησης προς τα 

νοικοκυριά βλέπουµε ότι το Σεπτέµβριο του 2008 έχουµε αύξηση κατά 1.577 εκατ. 

ευρώ, ενώ τον Ιούλιο ου 2010 έχουµε µείωση κατά 258 εκατ. ευρώ (Πίνακας 5).  

 

 

5. 4 Επιτόκια Καταναλωτικών ∆ανείων  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων χωρίς 

καθορισµένη διάρκεια ανά µήνα του 2009 και του 2010.  
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Πίνακας 7: Επιτόκια καταναλωτικών δανείων ανά µήνα 

 2009 2010 

Ιανουάριος 14,81 % 14,05 % 

Φεβρουάριος 14,72 % 14,14 % 

Μάρτιος 14,46 % 13,84 % 

Απρίλιος 14,44 % 13,94 % 

Μάιος 14,31 % 13,92 % 

Ιούνιος 14,32 % 14,37 % 

Ιούλιος 14,44 % 14,29 % 

Αύγουστος 14,33 %  

Σεπτέµβριος 14,31 %  

Οκτώβριος 14,20 %  

Νοέµβριος 14,22 %  

∆εκέµβριος 14,08 %  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

Στις παρακάτω ενότητες 6. 1. και 6. 2. παραθέτω τα δύο τελευταία κανονιστικά πλαίσια 

που αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια και θεσπίστηκαν το Φεβρουάριο του 2008 και 

τον Απρίλιο του 2010 αντίστοιχα.  

 

6. 1 Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τα Καταναλωτικά ∆άνεια 

(05/02/2008) 

Σηµαντικά οφέλη προκύπτουν για τους Έλληνες καταναλωτές προϊόντων 

καταναλωτικής πίστης από τη νέα οδηγία που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

µε την οποία θεσπίζονται νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα καταναλωτικά δάνεια, 

σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την νέα οδηγία:  

���� Στο πεδίο εφαρµογής της θα εµπίπτουν τα πλέον διαδεδοµένα καταναλωτικά 

δάνεια, δεδοµένου ότι θα καλύπτει συµβάσεις πίστωσης που αφορούν ποσά από 200-

75.000 ευρώ και θα αφορά και τις πιστωτικές κάρτες.  

���� Όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαµβάνουν µέσω του εντύπου 

των «τυποποιηµένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» τις ίδιες 

πληροφορίες, ούτως ώστε εύκολα να µπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν την 

πλέον συµφέρουσα από τις προσφορές που τους γίνονται είτε στην χώρα τους είτε σε 

άλλο κράτος-µέλος, καθώς και να επωφελούνται από τραπεζικά προϊόντα που δεν 

διατίθενται στην χώρα τους. Με απλά λόγια, αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες 

καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, αλλά και 

τις νέες τεχνολογίες, να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε επιτόκια πολύ πιο προνοµιακά από αυτά που υπάρχουν 

στην Ελληνική αγορά.  

���� Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη µιας διασυνοριακής αγοράς καταναλωτικών δανείων 

και η ενίσχυση του ανταγωνισµού που θα συµβάλλει στην βελτίωση των τραπεζικών 

προϊόντων και, ενδεχόµενα, στην µείωση των επιτοκίων.  

���� Ρυθµίζει το ζήτηµα των συνδεδεµένων συµβάσεων πίστωσης. Πρόκειται για 

συµβάσεις πίστωσης που χρησιµεύουν για χρηµατοδότηση σύµβασης για την 

προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (πχ. µε ινστιτούτα αδυνατίσµατος).  



 59 

���� Αναφέρει αναλυτικά τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται σε περίπτωση 

διαφήµισης καταναλωτικών δανείων και µάλιστα µε χρήση αντιπροσωπευτικού 

παραδείγµατος:  

1. Το χρεωστικό επιτόκιο σταθερό ή µεταβλητό  

2. Το συνολικό ποσό της πίστωσης  

3. Το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο  

4. Τη διάρκεια της Σύµβασης πίστωσης  

5. Την τιµή τοις µετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής για πιστώσεις υπό 

µορφή προθεσµιακής πληρωµής  

6. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το ποσό των 

δόσεων  

���� Καθορίζει µε λεπτοµέρεια τις πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στον 

καταναλωτή πριν την σύναψη της σύµβασης, καθώς και εκείνες που θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται στην σύµβαση.  

���� Ρυθµίζει αναλυτικά το ζήτηµα των υπεραναλήψεων.  

���� Εισάγει την αρχή του υπεύθυνου δανεισµού και θεσπίζει υποχρέωση εκ µέρους 

του πιστωτή αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν την 

δανειοδότησή του, για την προστασία του από τυχόν υπερχρέωση.  

���� Θεσπίζει δικαίωµα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης πίστωσης.  

���� Προσδιορίζει µε σαφήνεια τον τρόπο υπολογισµού του Συνολικού Ετήσιου 

Πραγµατικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).  

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραµµίζεται ότι η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 

σε όλη την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις 

παρεµβάσεις της και τις προτάσεις της, συνέβαλε στην θέσπιση κανόνων οι οποίοι να 

εξασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.  
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6. 2 Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την Καταναλωτική Πίστη 

Σε δηµόσια διαβούλευση δόθηκε από τις 14.4.2010 και µέχρι τις 22.4.2010 το Σχέδιο 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Λ. 

Κατσέλη, Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική 

νοµοθεσία η Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης. 

Με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπάρχουν οι ακόλουθες 

αλλαγές: 

1. Υποχρεωτική αναφορά των στοιχείων κόστους της πίστωσης, στις 

διαφηµίσεις των πιστωτικών φορέων 

Κάθε διαφήµιση καταναλωτικής πίστωσης υποχρεούται να αναφέρει, µε τη 

χρήση αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος, όλα τα κρίσιµα στοιχεία σχετικά µε το 

κόστος της πίστωσης. Για την εξασφάλιση πληρέστερης διαφάνειας και 

συγκρισιµότητας των προσφορών, η πληροφόρηση, πέραν του επιτοκίου χορηγήσεων 

και των άλλων στοιχείων, περιλαµβάνει και το ΣΕΠΠΕ, δηλαδή το Συνολικό Ετήσιο 

Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, που καθορίζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την 

Κοινότητα και το οποίο αποδίδει κατά πληρέστερο τρόπο το κόστος της πίστωσης από 

ότι συµβαίνει σήµερα µε το Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ). 

Στο ΣΕΠΠΕ περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων τόκων, 

φόρων ή άλλων τελών, εξόδων ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλων εξόδων που πρέπει να 

καταβάλει ο καταναλωτής σε σχέση µε τη σύµβαση πίστωσης. 

2. Καθιέρωση της αρχής υπεύθυνου δανεισµού 

Οι πιστωτικοί φορείς οφείλουν, προκειµένου να αποφεύγεται η υπερχρέωση των 

καταναλωτών, να ελέγχουν την ικανότητα του καταναλωτή να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την πίστωση. Οι πιστωτικοί φορείς έχουν καταρχήν 

υποχρέωση να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις, προσαρµοσµένες στον συγκεκριµένο κάθε 

φορά καταναλωτή, ώστε να µπορεί αυτός να αξιολογεί ποια σύµβαση πίστωσης είναι η 

πιο κατάλληλη για τις ανάγκες και την οικονοµική κατάστασή του. Συγχρόνως όµως ο 

ίδιος ο πιστωτικός φορέας οφείλει να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα του καταναλωτή και να µη χορηγεί δάνεια χωρίς προηγούµενο έλεγχο της 

φερεγγυότητας του καταναλωτή. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του 

υπεύθυνου δανεισµού από τον πιστωτικό φορέα, εκτός από την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων, προβλέπεται δικαίωµα του καταναλωτή να ζητήσει αποζηµίωση. Έτσι, για 

παράδειγµα, θα µπορούσε ο καταναλωτής, στο πλαίσιο της αποκατάστασης της ζηµίας 
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που υφίσταται, να απαλλαχθεί από την υποχρέωση για µερική ή και ολική καταβολή 

τόκων για το ποσό της πίστωσης. 

3. Ενίσχυση της προσυµβατικής και συµβατικής πληροφόρησης και 

πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση ελλιπούς πληροφόρησης 

Καθιερώνεται η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα για παροχή διεξοδικής 

πληροφόρησης σε εύλογο χρόνο πριν από τη σύναψη σύµβασης, ώστε να δοθεί 

πραγµατικά η δυνατότητα στον καταναλωτή να σταθµίσει και να συγκρίνει τις 

διαφορετικές προσφορές. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζονται επ’ ακριβώς στην 

υπουργική απόφαση. Οι ίδιες και περαιτέρω πληροφορίες δίνονται και µε τη σύναψη 

της σύµβασης. Με σκοπό τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας θεσπίζεται υποχρέωση 

του πιστωτικού φορέα να ενηµερώνει τον καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης για αλλαγές του επιτοκίου και αλλαγές των καταβολών. Η παραβίαση της 

υποχρέωσης πληροφόρησης επισύρει εκτός από διοικητικές κυρώσεις, και έννοµες 

συνέπειες αστικού δικαίου.  

Ειδικότερα και ενδεικτικά: 

���� Επιβαρύνσεις που δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια στη σύµβαση, δεν 

επιβάλλονται στον καταναλωτή. 

���� Εάν το ΣΕΠΠΕ που είναι δηλωµένο στη σύµβαση είναι υψηλότερο από το ορθά 

υπολογιζόµενο, τότε µειώνεται αντίστοιχα το επιτόκιο χορηγήσεων. 

���� Εάν στη σύµβαση δεν περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις τροποποίησης των επιβαρύνσεων ή του επιτοκίου, ο πιστωτικός 

φορέας δεν έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το επιτόκιο ή τις επιβαρύνσεις εις βάρος του 

καταναλωτή. 

���� Εάν στη σύµβαση δεν περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη διάρκεια ή το 

δικαίωµα καταγγελίας, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση 

οποτεδήποτε χωρίς καµία επιβάρυνση. 

4. ∆ικαίωµα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή 

Θεσπίζεται δικαίωµα αναιτιολόγητης και αζήµιας υπαναχώρησης του 

καταναλωτή από τη σύµβαση πίστωσης, εντός προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερών. 

5. ∆ικαίωµα πρόωρης εξόφλησης 

Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να εξοφλεί πρόωρα την 

πίστωση. Σε περίπτωση που η πιστωτική σύµβαση έχει κατά το χρόνο της πρόωρης 

αποπληρωµής κυµαινόµενο επιτόκιο, ο πιστωτικός φορέας δεν δικαιούται να απαιτήσει 

καµία απολύτως αποζηµίωση ή επιβάρυνση. Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται να 

απαιτήσει αποζηµίωση µόνο στην περίπτωση που έχει συµφωνηθεί σταθερό επιτόκιο 
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χορηγήσεων. Η αποζηµίωση ωστόσο αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του ποσού 

της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα εφόσον το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 

πρόωρης εξόφλησης και της συµφωνηθείσας λήξης της πίστωσης υπερβαίνει το ένα 

έτος. Εάν το χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο του έτους του έτους, η αποζηµίωση δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του ποσού της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα. Ακόµη 

όµως και στην περίπτωση της σύµβασης µε σταθερό επιτόκιο ο πιστωτικός φορέας 

µπορεί να ζητά την αποζηµίωση µόνο κατά το µέρος που προεξοφλήθηκε ποσό 

µεγαλύτερο των 10.000 ευρώ τους τελευταίους δέκα µήνες. ∆ηλαδή ο καταναλωτής 

µπορεί σε κάθε δώδεκα µήνες να προεξοφλεί χωρίς καµία επιβάρυνση ποσόν 10.000 

ευρώ. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπονται µάλιστα και λόγοι έκπτωσης του 

πιστωτικού φορέα από το δικαίωµα της παραπάνω αποζηµίωσης, όπως λόγου χάρη 

στην περίπτωση που ο πιστωτικός φορέας δεν ενηµέρωσε τον καταναλωτή για το 

δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης ή τον ύψος τον καθορισµό της παραπάνω αποζηµίωσης. 

6. Καταγγελία συµβάσεων πίστωσης αόριστης διάρκειας 

Εισάγεται δικαίωµα του καταναλωτή να καταγγέλλει σύµβαση πίστωσης 

αόριστης διάρκειας ανά πάσα στιγµή και χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν τα µέρη έχουν 

συµφωνήσει προθεσµία ειδοποίησης η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

Αντίθετα ο πιστωτικός φορέας δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση πίστωσης αόριστης 

διάρκειας µόνο εφόσον έχει τηρήσει τουλάχιστον δίµηνη προθεσµία ειδοποίησης. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο θα τεθεί τέρµα στην πρακτική πιστωτικών ιδρυµάτων να κλείνουν 

τους ανοικτούς ιδίως λογαριασµούς, απαιτώντας άµεσα την επιστροφή του υπολοίπου 

της πίστωσης και αιφνιδιάζοντας τους καταναλωτές. 

7. Προστασία του καταναλωτή στις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης 

Εισάγονται ειδικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωµάτων των 

καταναλωτών στις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης, στις οποίες υπάρχει 

αλληλεξάρτηση µεταξύ της αγοράς των αγαθών ή των υπηρεσιών και της σύµβασης 

πίστωσης. Για παράδειγµα, τέτοια σύµβαση υπάρχει όταν ο πιστωτικός φορέας (π.χ. η 

τράπεζα) παρέχει πίστωση χρησιµοποιώντας για τη σύναψη ή την προετοιµασία της 

σύµβασης πίστωσης τις υπηρεσίες του πωλητή του αγαθού ή της υπηρεσίας. Υπάρχει δε 

σε κάθε περίπτωση συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης, όταν αναφέρεται στη σύµβαση 

πίστωσης το συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία για την αγορά του οποίου χορηγείται η 

πίστωση. 

Στην περίπτωση της συνδεδεµένης πίστωσης εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει 

µε βάση κανόνα κοινοτικού δικαίου από τη σύµβαση παροχής του αγαθού ή της 

υπηρεσίας, αποδεσµεύεται εκ του νόµου και από τη συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης. 
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∆εν χρειάζεται δηλαδή πλέον να εξοφλεί την πίστωση που του είχε χορηγηθεί για την 

αγορά του αγαθού ή της υπηρεσίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι πιστώσεις για αγορές 

από απόσταση, εκτός καταστήµατος και για χρονοµεριστική µίσθωση.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση προβληµάτων σχετικά µε τη σύµβαση αγοράς, δηλαδή 

όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που χρηµατοδοτούνται από τη συνδεδεµένη σύµβαση 

πίστωσης δεν παρασχεθούν ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης παροχής 

(παραδείγµατος χάριν, είναι ελαττωµατικά), ο καταναλωτής δικαιούται να στραφεί και 

κατά του πιστωτικού φορέα και να παύσει να πληρώνει την πίστωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει ασκήσει δικαίωµά του κατά του προµηθευτή (λόγου χάριν, για την 

αντικατάσταση του πράγµατος) και δεν έχει ικανοποιηθεί. 

8. ∆ιοικητικές κυρώσεις 

Με σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων για την καταναλωτική 

πίστη εισάγονται πρόσθετες εξουσίες ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως εξουσία πρόσβασης στις επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις των πιστωτικών φορέων και λήψης πληροφοριών. Προβλέπεται η 

επιβολή χρηµατικού προστίµου από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης, το οποίο µπορεί να φθάνει 

µέχρι το ποσόν των 1.000.000 ευρώ. Προβλέπεται περαιτέρω η επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων σε πιστωτικούς φορείς ή µεσίτες πιστώσεων οι οποίοι είτε παρακωλύουν 

τους ελέγχους, είτε αρνούνται την παροχή των αιτούµενων πληροφοριών ή παρέχουν 

ψευδείς. Για πρώτη φορά θεσπίζεται πλαίσιο συνεργασίας σχετικά µε θέµατα 

καταναλωτικής πίστης µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το οποίο θα εξειδικευθεί σε σχετικό 

Μνηµόνιο Συνεργασίας που θα υπογραφεί εντός των προσεχών έξι µηνών µεταξύ των 

δύο φορέων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι δυσµενείς εξελίξεις στην οικονοµία και κυρίως στα δηµοσιονοµικά µεγέθη και ο 

κλονισµός της εµπιστοσύνης επιβάρυναν το τραπεζικό σύστηµα. Σε αντίθεση µε όσα 

συνέβησαν σε πολλές άλλες χώρες, όπου η κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο τραπεζικό 

σύστηµα και µεταφέρθηκε στη συνέχεια στην πραγµατική οικονοµία, στην Ελλάδα το 

τραπεζικό σύστηµα, που έχει στέρεες βάσεις, αντιµετώπισε δυσχέρειες ρευστότητας 

όταν οι έντονες δηµοσιονοµικές ανισορροπίες οδήγησαν στην υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, γεγονός που περιόρισε την πρόσβαση των 

τραπεζών σε πηγές άντλησης ρευστότητας και αύξησε το κόστος δανεισµού τους.  

Παράλληλα, η επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου των καταθέσεων, λόγω της 

ύφεσης, επηρέασε την προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Όπως έχει επανειληµµένα 

τονίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα επέδειξε 

αξιοσηµείωτη αντοχή στην διάρκεια της διεθνούς κρίσης. Προϋπόθεση όµως για να 

διατηρήσει αυτή την ικανότητα και στο µέλλον είναι η άρση των εξωγενών 

παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 

στο µέλλον της ελληνικής οικονοµίας.  

Ήδη οι τράπεζες υιοθετούν αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης νέων δανείων, 

ενώ εκτιµάται ότι θα αυξηθούν σηµαντικά και οι προβλέψεις τους έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου, λόγω της αναµενόµενης περαιτέρω ανόδου των επισφαλειών, οι 

οποίες συνήθως παρουσιάζουν χρονική υστέρηση σε σύγκριση µε τον οικονοµικό 

κύκλο. Καθοριστικοί παράγοντες της ρευστότητας θα είναι η εξέλιξη των καταθέσεων 

και η δυνατότητα των τραπεζών να διαφοροποιήσουν τις πηγές άντλησης ρευστότητας, 

εν όψει της προβλεπόµενης σταδιακής απόσυρσης των µέτρων «ενισχυµένης 

πιστωτικής στήριξης» από το Ευρωσύστηµα.  

Η διεθνής ύφεση έχει επηρεάσει δυσµενώς την εγχώρια οικονοµική 

δραστηριότητα και, µέσω αυτής, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων 

και των νοικοκυριών. Το 2009 η εφαρµογή από τις τράπεζες αυστηρότερων κριτηρίων 

χορήγησης πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά περιόρισε την 

προσφορά δανείων, ενώ ο κλονισµός της εµπιστοσύνης των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων ως προς τις µελλοντικές τους επιδόσεις και τα αντίστοιχα εισοδήµατά 

τους και η επακόλουθη υποχώρηση της ροπής προς κατανάλωση, επενδύσεις και 

ανάληψη πιστωτικών υποχρεώσεων, περιόρισαν τη ζήτηση δανείων.  
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Σύµφωνα µε στοιχεία που συνέλεξε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών από τις 

τράπεζες-µέλη της, προκύπτει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα 

αυστηρές κατά τη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων µε στόχο τη 

σταδιακή βελτίωση του χαρτοφυλακίου των δανείων τους προς τα νοικοκυριά. 

Ειδικότερα, το 2009 σε σχέση µε το 2008, για όλες τις κατηγορίες δανεισµού προς 

νοικοκυριά, τα ποσοστά εγκρίσεων, σε επίπεδο µεµονωµένων τραπεζών, ως ποσοστό 

του συνόλου των αιτήσεων χορήγησης δανείων ήταν στο σύνολό τους χαµηλότερα, µε 

εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση, για τα οποία παρουσιάστηκε 

οριακή αύξηση του ανώτατου ποσοστού εγκρίσεων κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες. 

Παράλληλα, το χαµηλότερο ποσοστό εγκρίσεων, για τη συγκεκριµένη κατηγορία 

δανεισµού, περιορίστηκε σηµαντικά κατά 16 ποσοστιαίες µονάδες.  

Η διεύρυνση της διείσδυσης των τραπεζών στη καταναλωτική και στεγαστική 

πίστη συντελέστηκε µε την απελευθέρωση των τραπεζικών εργασιών και την άρση των 

περιορισµών στη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, µετά την ένταξη 

στην ευρωζώνη, η οποία συνοδεύτηκε µε αποκλιµάκωση των επιτοκίων. Σε αυτό 

συνετέλεσε και η αποδέσµευση σηµαντικών εποπτικών κεφαλαίων στην Τράπεζα 

Ελλάδος, τα οποία διοχετεύτηκαν στη χρηµατοδότηση των νοικοκυριών.  Μέχρι τότε η 

απόκτηση στέγης µέσω στεγαστικού δανείου ή λήψη καταναλωτικού δανείου ήταν 

προνόµιο ολίγων.  

Αυτή όµως η επέκταση δεν συνοδεύτηκε µέχρι σήµερα από αντίστοιχη 

ενηµέρωση των νοικοκυριών. Η ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και του 

ανταγωνισµού, η ενίσχυση του εποπτικού και ρυθµιστικού ρόλου της Τράπεζας της 

Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι πολιτικές για την αντιµετώπιση των 

µακροοικονοµικών επιπτώσεων είναι κάτι αναγκαίο.  

Σήµερα τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια είναι προϊόντα ευρύτατης 

κατανάλωσης, που προωθούνται µε ισχυρές διαφηµιστικές καµπάνιες. Η αντίληψη ότι 

το νοικοκυριό ευθύνεται για την υπερχρέωση του και θα πρέπει να αναλάβει το κόστος 

των επιλογών του οδηγεί ουσιαστικά στη περιθωριοποίηση του, συνιστά απαράδεκτη 

ηθική αντίληψη για τον σύγχρονο πολιτισµό µας και πρέπει να εξαλείψει. 

Σε κάθε περίπτωση, και παρά της ιδιαιτερότητες της οικονοµικής συγκυρίας, η 

επιβράδυνση του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης των νοικοκυριών εξακολουθεί να 

παρέχει σοβαρές ενδείξεις ότι η σταδιακή ωρίµανση της αγοράς έχει ξεκινήσει και, 

πιθανώς, θα επέλθει σύντοµα η σταθεροποίηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων σε 

επίπεδα ανάλογα µε αυτά άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωζώνης. 
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