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Η κρίση χρέους έχει χτυπήσει την παγκόσμια αγορά αλλά και τη χώρα μας ακολούθως, σε 

βαθμό που έχουν αλλάξει άρδην πολλά πράγματα στην καθημερινότητα μας και πάνω απ’ 

όλα  στο βιοτικό μας επίπεδο. Οι τράπεζες έπαιξαν και αυτές το δικό τους παιχνίδι μέσα σε 

όλα αυτά τα γεγονότα και άλλοτε λειτούργησαν ως μοχλός στήριξης προς το καλό κοινό και 

άλλοτε έπαιξαν το δικό τους κερδοσκοπικό παιχνίδι. Απόρροια όλων αυτών ήταν η 

δημιουργία μιας τεράστιας τρύπας στο εσωτερικό των τραπεζών η οποία αποτελούνταν από 

δάνεια τα οποία παραμένουν σε δυσπραγία, καθώς οι οφειλέτες δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

 Η ακόλουθη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να ασχοληθεί με αυτές τις 

περιπτώσεις των δανείων, να περιγράψει κάποιες από τις βασικές λειτουργίες ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζει και να κάνει 

μια προσέγγιση στις επιλογές και δράσεις που μπορεί να καταφύγει ολόκληρο το τραπεζικό 

σύστημα με στόχο να ορθοποδήσει και πάλι. 

 Διαγραμματικά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας θα αναφερθούν γενικά 

θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με κύριο παράγοντα τον τραπεζικό δανεισμό. Στη συνέχεια το επόμενο κεφάλαιο 

αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, αυτά που παραμένουν σε δυσπραγία ( 

κόκκινα δάνεια) και σε τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες 

και τέλος γίνεται μια μελέτη σε τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης ( ανατολικής – λοιπής 

Ευρώπης) σχετικά με την πορεία του δείκτη κόκκινα δάνεια / καθαρά έσοδα για τα έτη 2006-

2012.     
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Εισαγωγή 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, είναι ορατό ότι η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ορθοποδήσει 

μέσα στην μεγαλύτερη και ανεξέλεγκτη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου. Όλα αρχίζουν 

από το γεγονός ότι οι οικονομίες των χωρών δεν είναι απομονωμένες, αντιθέτως κατά τη 

διάρκεια των οικονομικών κρίσεων αλληλοεπηρεάζονται. Η διεθνής οικονομία διέπεται από 

την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων μεταξύ των κρατών αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας 

ως μονάδα. Το φαινόμενο αυτό της παγκοσμιοποίησης οφείλεται στην απελευθέρωση των 

εμπορικών συναλλαγών, στην εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και στις πολυεθνικές εταιρίες 

οι οποίες διευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομιών. 

 Το ζήτημα είναι η οικονομία ενός κράτους, καθώς όσο αυτή εξαπλώνεται τόσο 

δέχεται επιρροές από τις διεθνής αγορές. Αυτός ήταν και ο λόγος, που το φαινόμενο της 

κρίσης εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες οικονομίες. Η οικονομική κρίση εν 

συνεχεία, αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη μείωση  της απασχόλησης και αύξηση της 

ανεργίας. Το βαρυσήμαντο κομμάτι έγκειται στις επενδύσεις και στις μεταβολές αυτών αφού 

επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας μιας χώρας. Τα αίτια της οικονομικής κρίσης 

οφείλονται σε λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς, όπως επίσης στη παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση. 

 Οι παράγοντες που ευθύνονται για το έναυσμα της παρούσας οικονομικής κρίσης 

έχουν ως αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1
 Το 2008, μια σημαντική χρονιά 

για την οικονομική κρίση, αφού, από τότε ουσιαστικά περιορίστηκε στο ελάχιστο η ακραία 

αλλά και μη ελεγχόμενη δανειοδότηση. Έτσι λοιπόν, αφού οι τράπεζες αποσκοπούσαν στη 

μεγαλύτερη ποσοτικά χορήγηση δανείων, φρόντισαν η διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει μια 

σειρά «ευκαιριών» στην προσφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια 

με μοναδική εγγύηση την προσδοκώμενη αύξηση της αξίας των ακινήτων με το πέρασμα των 

χρόνων. Μια ακόμα παγίδα των στεγαστικών αυτών δανείων ήταν το δέλεαρ των αρχικών 

χαμηλών επιτοκίων, όπου εν συνεχεία θα αυξανόταν. Φυσικά, οι τιμές των ακινήτων σε 

συνδυασμό με τη δανειοδότηση των τραπεζών οδήγησε σε ένα ξέφρενο ρυθμό 

αγοραπωλησίας. Η ακραία αυτή πιστωτική έκταση των τραπεζών επιβαρύνθηκε από τους μη 

                                                      
1 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,(2008), «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση», Ετήσια Έκθεση, Αθήνα  
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αξιόπιστους δανειολήπτες, στους οποίους πρωτύτερα είχε χορηγήσει με σχετική ευκολία 

μεγάλα χρηματικά ποσά.  

Όσον αφορά την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα, ως αίτια της οικονομικής 

κρίσης θεωρούνται η ελλιπής λειτουργία και οργάνωση του φορολογικού μηχανισμού αλλά 

και μιας γενικότερης πολιτικής διαχείρισης. Επίσης, λόγω του ενιαίου νομίσματος, 

ευνοούνταν οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι κεφαλαιακές εισροές που αποκτούσαν 

επέτρεπαν στην εκάστοτε χώρα να συντηρεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο των δραστηριοτήτων 

της. Αυτό συνέβαινε πριν την οικονομική κρίση, καθώς μετά η δυνατότητα αυτή εξαλείφθηκε 

καθώς μειώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές.  Τέλος, αποδείχθηκε ότι οι χώρες με μεγάλους 

ρυθμούς ανάπτυξης κατά βάση βρέθηκαν να έχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα στις τρέχουσες 

συναλλαγές, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας.
2
    

Πλέον και με δεδομένο όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί, οι τράπεζες που άλλοτε 

ενέκριναν το ένα δάνειο μετά το άλλο, έχουν βρεθεί σήμερα με τεράστιες μαύρες τρύπες στα 

ταμεία τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρούνε τη βέλτιστη λύση για να επανέλθει η 

ομαλή λειτουργία τους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
  ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, (2008), «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση», Ετήσια Έκθεση, Αθήνα 
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Κεφάλαιο 1 

Το Τραπεζικό σύστημα 

 

1.1 Τα τραπεζικά ιδρύματα και η σημασία τους 

 

  

Τα τραπεζικά ιδρύματα λειτουργούν ουσιαστικά ως επιχειρήσεις που κύρια λειτουργία έχουν 

τη διακίνηση του χρήματος με απώτερο σκοπό αυτό να τις καταστήσει κερδοφόρες 

επιχειρήσεις. Οι βασικοί καταθέτες της είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί. 

Εν συνεχεία, από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι καταναλωτές, επιχειρήσεις, αλλά και το ίδιο 

το κράτος, οι οποίοι με τη σειρά τους δανειοδοτούνται από την τράπεζα. Ολόκληρη αυτή η 

διεργασία της διαρκούς διακίνησης χρήματος, αποσκοπεί στην κερδοφορία των εμπορικών 

τραπεζών. Το καθαρό κέρδος απορρέει από το πλεονάζων κεφάλαιο που περισσεύει μεταξύ 

του τόκου των καταθέσεων και του τόκου του δανεισμού.  

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην ουσία αποτελεί τον διαμεσολαβητή για τη 

μεταφορά κεφαλαίων από αποταμιεύσεις σε επενδυτές μέσω των δανειακών της συμβάσεων. 

Επομένως η σωστή κατανομή των καταθέσεων και των ρευστών που βρίσκονται σε 

περίσσευμα για διάφορους επενδυτικούς σκοπούς, μπορούν να ανακάμψουν την πορεία 

ολόκληρης της οικονομίας αλλά και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών του 

εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος. 

 

Διαγραμματικά η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να απεικονισθεί ως εξής: 
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     Καταθέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά, οι βασικές λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι οι ακόλουθες: 

 

 Καταθέσεις πελατών  

  Δανειοδότηση  

 Εγγυήσεις - Αναλήψεις υποχρεώσεων 

 Πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων 

 Leasing – Leaseback  

 Factoring 

 Δημιουργία και έκδοση πλαστικού χρήματος (πχ πιστωτικές κάρτες)  

 Συνάλλαγμα - Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος  

 Κινητές Αξίες - Διαχείριση κινητών αξιών 

 Παροχή πληροφοριών – Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών 

 

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ 

(φυσικά πρόσωπα, 

επιχειρήσεις) 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 

(ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) ΚΡΑΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 

(ΚΡΑΤΟΣ) 
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 Διάθεση θυρίδων με χρηματική επιβάρυνση 

 Τιτλοποίηση 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες  – Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και 

νομικών προσώπων 

 Αγορά Παραγώγων 

 

 

1.2 Είδη Τραπεζών 

 

 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης των αγορών και των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου, 

οδηγηθήκαμε στη δημιουργία και ανάπτυξη αρκετών ειδών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

τα οποία προσφέρουν από απλές μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της.   

Έτσι λοιπόν παρακάτω ενότητα θα αναφέρουμε και θα αναλύσουμε τα πιο βασικά είδη 

τραπεζών που υπάρχουν ευρύτερα. 

Η κεντρική τράπεζα, έχει ως στόχο τον έλεγχο των υπολοίπων τραπεζών και βοηθά τη 

καθοδήγηση της οικονομίας μέσω της σωστής νομισματικής πιστωτικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής. Επίσης, είναι αρμόδια για την έκδοση χρήματος και την 

διοχέτευση αυτού στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε κατάσταση οικονομικής 

κρίσης λειτουργεί ως η έσχατη λύση δανεισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος.   

Η Εμπορική τράπεζα, είναι η βασικότερη μορφή χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που δύναται να προσφέρει στους πελάτες της, είναι ποικίλα. 

Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται κεφάλαια, είτε από καταθέσεις, είτε από διάφορες 

επενδύσεις που πραγματοποιεί, και στη συνέχεια τα διαμοιράζει στην αγορά και να τα 

επανεπενδύει με σκοπό τη δημιουργία κέρδους. Η δραστηριότητά της περικλείεται στις 

ενεργητικές (χρηματοδότηση και κάθε παροχή πίστης), παθητικές (οποιαδήποτε μορφή 

κατάθεσης και άντληση κεφαλαίων ) και μεσολαβητικές εργασίες (μεσολάβηση εισαγωγών- 

εξαγωγών, επένδυση των κεφαλαίων, φύλαξη τίτλων). 

Οι Τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, υποστηρίζουν αναπτυσσόμενες αγορές μέσω 

διαφόρων υπηρεσιών.  

Η Επενδυτική τράπεζα, είναι αυτή που χρηματοδοτεί μεγάλες επιχειρήσεις και έργα με 

μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, (όπως είναι τα ομολογιακά δάνεια που θα γίνει λόγος 
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παρακάτω). Επίσης, εισάγει μετοχές στο χρηματιστήριο και ασχολείται με ιδιωτικοποιήσεις, 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι Goldman Sachs και J. P. 

Morgan στις Η.Π.Α.    

Το Ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ενώνεται με τα εθνικά ταχυδρομικά συστήματα. Ακόμα, 

χρηματοδοτεί δημόσια έργα και δημόσιους υπαλλήλους και ασφαλώς ως χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα δέχεται καταθέσεις. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Βanque Postale στην Γαλλία. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει εξαγορασθεί από την Eurobank. 

Η Αγροτική τράπεζα, έχει ουσιαστικά σκοπό της την χρηματοδότηση του αγροτικού 

τομέα, για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή του. Οι ραγδαίες εξελίξεις της σημερινής 

οικονομίας οδήγησαν πολλές αγροτικές τράπεζες να επεκταθούν και σε άλλους τομείς πλην 

του αγροτικού. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η Crédit Agricole στη Γαλλία. Ειδικότερα στην 

Ελλάδα έχει εξαγορασθεί από την τράπεζα Πειραιώς.   

Η Ναυτιλιακή τράπεζα, ασχολείται με τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας και με ότι 

σχετίζεται με αυτήν. Ο εξειδικευμένος τομέας της ναυτιλίας και ο όγκος χρηματοδοτήσεων 

αυτής, απαιτεί την παρουσία ενός τέτοιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ένα παράδειγμα 

τέτοιας τράπεζας είναι η Aegean Baltic Bank
3
 στην Ελλάδα.  

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τις ιδιωτικές τράπεζες, που ασχολούνται με 

μεγαλοκαταθέτες, το Corporate Banking, που σχετίζεται με προϊόντα βασισμένα σε 

επιχειρήσεις και εταιρίες και τέλος τις συνεταιριστικές τράπεζες, όπου έχουν τις περισσότερες 

περιπτώσεις τοπικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. 

 

 

1.3 Αιτίες που καθορίζουν την ευρωστία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων 

 

 

Οι τράπεζες έτσι πως έχουν εξελιχθεί οι σύγχρονες κοινωνίες, επηρεάζουν με την πορεία και 

την ανάπτυξη ή πτώση τους τις οικονομικές εξελίξεις μιας ολόκληρης χώρας. Ειδικότερα 

                                                      
3
 Είναι το μόνο αυτοτελές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται πρόσθετα κεφάλαια, 

καθώς έχει ήδη κεφαλαιακή επάρκεια που υπερβαίνει το 30% έναντι του 8% που αποτελεί στόχο των λοιπών 

Ελληνικών τραπεζών μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση). 

 Aegean Baltic Bank, Δεν χρειαζόμαστε πρόσθετα κεφάλαια, Capital, 2014 

(http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1973316 ) 

  

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1973316
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βλέπουμε ότι λόγω της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών και την ραγδαία αύξηση 

των κόκκινων δανείων οι τράπεζες αντιμετώπισαν ποικίλα προβλήματα και γι’ αυτό το πρώτο 

μέλημα των κυβερνήσεων ήταν η βοήθεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό μας 

δείχνει ξανά την σημαντική επιρροή που ασκούν οι τράπεζες γενικότερα, γι’ αυτό και θα 

παρουσιάσουμε κάποιους παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία 

τους. 

 Όπως σε κάθε φύσεως οικονομική οντότητα έτσι και σε μια τράπεζα η εμπειρία που 

επέρχεται από το χρόνο λειτουργίας της, την καθιστά ολοένα και περισσότερο αξιόπιστη. 

Έτσι τα έτη κατά τα οποία βρίσκεται στο χώρο έρχεται και η ανάπτυξη της σε θέματα όπως η 

ρευστότητα, η επάρκεια για δανεισμό, η καινοτομία και η γενικότερη κατάρτιση και 

εξειδίκευση του προσωπικού της σε οποιασδήποτε φύσης χρηματοοικονομική επένδυση.  

 Οι διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ορίζει και την πορεία που θα 

ακολουθήσουν. Έχει διαπιστωθεί ότι όσο περισσότερο ρίσκο λαμβάνεται σε επίπεδο 

ανάπτυξης για επεκτάσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρξει 

ραγδαία ανοδική εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των υπηρεσιών που αυτό 

προσφέρει. Χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα αποτυχίας τέτοιων κινήσεων, ήταν η 

προσέλκυση πελατών για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους και πολλές φορές με μηδενικές 

εξασφαλίσεις, κάτι το οποίο κινήθηκε σε κάποιο βαθμό ανεξέλεγκτα και οδηγηθήκαμε έτσι 

στη δημιουργία δανείων σε δυσπραγία. Αντιθέτως τα πολύ σίγουρα βήματα από τη διοίκηση,  

τα οποία δεν εμπεριέχουν κανένα ρίσκο συνήθως δεν φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και 

καταλήγουν να επισκιαστούν την ανάπτυξη εξαιτίας του τεράστιου ανταγωνισμού που 

υπάρχει στον τραπεζικό κλάδο. 

 Οι οικονομικές συγκυρίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δραστηριοποιείται μια 

τράπεζα θα καθορίσουν και αυτές με τη σειρά τους την πορεία της ανάπτυξης της. Η 

οικονομική κρίση όπως αναφέρθηκε, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία τους και δεν 

ήταν λίγοι αυτοί που απομακρύνθηκαν από κάθε υπηρεσία την οποία μπορούσε να προσφέρει 

μια τράπεζα. Επομένως ο όγκος του πελατολογίου, η οικονομική τους ευρωστία αλλά και ο 

βαθμός του ανταγωνισμού μπορούν να προκαθορίσουν την ποιότητα και το μέγεθος ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  

 Το κράτος και στην περίπτωση του τραπεζικού κλάδου αναλόγως με τη πολιτική που 

ακολουθεί και με το πόσο παρεμβαίνει σε εσωτερικά ζητήματα επηρεάζει τον ρυθμό και το 

ποσοστό της ανάπτυξης. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της κεντρικής τράπεζας και πολλών 

διεθνών κανόνων και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται  σε μεγάλο βαθμό η πορεία των 
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση σκοπός της τράπεζας είναι η ύπαρξη 

ρευστότητας κάτι το οποίο θα μπορέσει να επιφέρει ανάπτυξη αλλά και αξιοπιστία, κάτι που 

θα επιφέρει και την πολυπόθητη φήμη. 

 

1.4 Πίστωση Τραπεζών 

 

 

Τα δάνεια και γενικότερα η πίστωση των τραπεζών είναι το κομμάτι που παίζει έναν από 

τους πιο καθοριστικούς ρόλους στην εύρυθμη λειτουργία τους και είναι αυτός ο τομέας που 

μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα την κερδοφορία τους. Η φύση και η δομή των τραπεζών είναι 

τέτοια ώστε να αναλαμβάνουν καθημερινά ρίσκα. Η διεκπεραίωση των πιστωτικών τους 

συμφωνιών χαρακτηρίζεται από επιτυχία όταν μπορεί να υπάρξει εκμηδενισμός του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου και ακολούθως να έχει εφαρμοστεί μια σωστή και μελετημένη 

εισπρακτική πολιτική (credit policy)
4
. Η εισπρακτική πολιτική αφορά στα μελλοντικά 

προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια τράπεζα στην προσπάθεια λήψης των 

απαιτήσεων της. Οι δανειοδοτήσεις πρέπει να λειτουργούν με τη φιλοσοφία ότι θα επιφέρουν 

ρευστότητα στο τραπεζικό ίδρυμα, ώστε να μπορεί παράλληλα να ανταπεξέρχεται στις 

αναλήψεις των πελατών της, να μπορεί να καλύπτει ζημίες και έξοδα και σαν συνέπεια αυτών 

να επέρχεται κερδοφορία  και ανταγωνιστικότητα μέσα στον κλάδο. Η γενική ιδέα η οποία 

οφείλεται να εφαρμόζεται από τα ανώτερα κλιμάκια των δανειοδοτήσεων, είναι ότι η 

ποιότητα των δανεισμένων κεφαλαίων θα πρέπει να υπερέχει της ποσότητας αυτών. Αυτό 

σημαίνει πιο απλά, ότι η ασφάλεια και η είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων καθίσταται 

πιο σημαντική της εφήμερης  κερδοφορίας. Ως εκ τούτου,  κάθε τραπεζικό ίδρυμα έχει σαν 

σκοπό να χρηματοδοτεί τους ευυπόληπτους πελάτες και τις εύρωστες επιχειρήσεις,  και όχι 

τους “κακούς” ακόμα και αν αυτοί παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, μια 

τράπεζα αφοσιώνεται στις σταθερές πληρωμές των πιστώσεων της και όχι στην πιθανή 

ρευστοποίηση των εγγυήσεων που έχει λάβει. 

 

 

 

 

                                                      
4
 Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Β’ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2005, σ.510. 
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1.5 Δανειακές Συμβάσεις 

 

 

Δανειακή σύμβαση ή απλούστερα δάνειο ορίζεται η διμερής σύμβαση κατά την οποία το ένα 

μέρος (πιστωτής) μεταφέρει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα χρήματα ή άλλα υλικά 

αγαθά στο λήπτη (δανειολήπτης) με την προϋπόθεση της μελλοντικής επιστροφής τους. Η 

σύμβαση
5
 αποτελεί μία συμφωνία. Το στάδιο που προέχει και μετέπειτα θα οδηγήσει στην 

σύναψη της σύμβασης είναι τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις 

αντίστοιχες προϋποθέσεις αναλόγως τη σύμβαση, αλλά και το αντικείμενο αυτής. Πιο 

συγκεκριμένα, η δανειακή σύμβαση στο νομικό κλάδο αναγνωρίζεται ως μια ενοχική  και 

διαρκής ετεροβαρής σύμβαση. Με τον όρο ετεροβαρής σύμβαση εννοούμε ότι η υποχρέωση 

της σύμβασης βαραίνει μόνο το ένα συμβαλλόμενο μέρος αυτής και αντιστοίχως ορίζει τα 

ανάλογα δικαιώματα στο άλλο μέρος. Μία τέτοια κλασική περίπτωση είναι η δανειοδότηση, 

κατά την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει το οφειλόμενο ποσό στο δανειστή 

χωρίς να του αποδίδεται κανένα άλλο δικαίωμα, ενώ ο δανειστής φέρει μόνο το δικαίωμα της 

απαίτησης του χρηματικού ποσού που δάνεισε, χωρίς να έχει αντιστοίχως καμία υποχρέωση 

στον οφειλέτη. Η διαφορά στη σύμβαση αυτή είναι ο τόκος, που γεννάται και βαραίνει τον 

οφειλέτη.
6
 Οι δανειακές συμβάσεις με τη σειρά του χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες, για τις 

οποίες θα γίνει εκτενής ανάλυση στη συνέχεια. 

 

 

1.6 Κατηγορίες Δανείων 

 

   

Τα δάνεια μπορούμε να τα χωρίσουμε ανάλογα με την φύση τους σε επιμέρους κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία στην οποία μπορούμε να κάνουμε τον διαχωρισμό είναι ανάλογα με το πώς 

διαμορφώνεται οι δόση αυτών. Έτσι έχουμε τα χρεολυτικά και τα τοκοχρεολυτικά δάνεια. 

 Χρεολυτικά, είναι τα δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης εξοφλεί το καθαρό κεφάλαιο 

χωριστά από τους τόκους. Η εξόφληση αυτών των δανείων ορίζεται εκ των προτέρων 

                                                      
 
6
 Μιχάλης Ε. Αγγελάκης, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ:  Νομικές εφαρμογές στην τραπεζική 

πρακτική, Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, Β’ έκδοση, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996, κεφάλαιο 1ο Δάνειο, Στέλιος 

Αντωνόπουλος, Τραπεζικές εργασίες: ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1980 



 

10 
   

σε καθορισμένες ημερομηνίες. Όσον αφορά τους τόκους, αποπληρώνονται επίσης σε 

προκαθορισμένες ημερομηνίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμπίπτουν οι 

ημερομηνίες αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκου. Επιπλέον, οι δόσεις των 

τοκοχρεολυτικών δανείων καταμερίζονται αναλόγως, ώστε το χρηματικό ποσό να 

είναι το ίδιο σε κάθε δόση. Ένα αρνητικό αλλά και συνάμα θετικό στοιχείο αυτού του 

είδους δανείου, είναι ότι στις πρώτες δόσεις αποπληρωμής του δανείου, ο 

δανειολήπτης καταθέτει μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, από ότι στις επόμενες. Αυτό θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί το αρνητικό στοιχείο των δανείων. Από την άλλη πλευρά 

όμως, με την παρούσα τακτική, η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται 

ταχύτερα. Τέλος, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι τα δάνεια αυτού του είδους 

χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό αρκετά συχνά, ενώ στην Ελλάδα δεν είναι ευρέως 

αποδεκτά, λόγω της μικρής κερδοφορίας τους στα τραπεζικά ιδρύματα.  

 

 Τοκοχρεολυτικά, είναι τα δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης οφείλει σε κάθε μηναία 

δόση να αποπληρώσει χρηματικό ποσό που περιέχει το κεφάλαιο μαζί με τον τόκο. 

Και σε αυτήν την περίπτωση γίνεται υπολογισμός για την ίση αποπληρωμή δανείου 

σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με τη μόνη διαφορά ότι στην κάθε δόση 

περιλαμβάνεται όχι μόνο το κεφάλαιο αλλά και ο τόκος. Σημαντικό γνώρισμα αυτού 

του είδους των δανείων είναι ότι ο δανειολήπτης στις πρώτες δόσεις εξοφλεί 

μεγαλύτερα ποσά τόκου, απ’ ότι στις μετέπειτα δόσεις, ενώ το μέρος του κεφαλαίου 

παραμένει σταθερό από την πρώτη έως την τελευταία και εξοφλητική δόση του 

δανειολήπτη. Αυτή η μεταβολή της αποπληρωμής του τόκου, που στην αρχή είναι 

αρκετά αυξημένη και με το πέρας του χρόνου μικραίνει, γίνεται η μοναδική αιτία 

μεταβολής της αναλογίας των τόκων και των κεφαλαίων της κάθε δόσης, αφού όσο 

περνάει ο καιρός αποπληρώνεται και χαμηλότερο ποσό τόκου. Ουσιαστικά, 

αποπληρώνεται πολύ μεγαλύτερο μέρος του τόκου στις πρώτες δόσεις, παρά του 

κεφαλαίου. Στα τοκοχρεολυτικά δάνεια, το μηνιαίο ποσό είναι ακριβές και σταθερό, 

με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να είναι ενήμερος και σίγουρος για τη δόση του. 

Τέλος, τα δάνεια αυτά είναι πλήρως αποδεκτά αλλά και προωθημένα από τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα.   

 

 Εν συνεχεία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα μία κατηγορία δανείων με βάση τη 

φύση του επιτοκίου. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο και τα δάνεια με 
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κυμαινόμενο επιτόκιο. Επιπρόσθετα, μία ειδική περίπτωση που θα αναλυθεί είναι  και τα 

δάνεια σταθερής δόσης.  

 Δάνεια σταθερού επιτοκίου, είναι τα δάνεια όπου το επιτόκιο παραμένει σταθερό για 

μια προκαθορισμένη περίοδο, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του δανειολήπτη και του 

πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι αφού το επιτόκιο είναι σταθερό, παραμένει 

και η δόση σταθερή. Εν μέρει, η ύπαρξη της σταθερότητας ευνοεί τον δανειολήπτης 

καθώς ο ίδιος ξέρει εξαρχής το ποσό που πρέπει να πληρώνει. Επιζήμιο από την άλλη 

μπορεί καταστήσει τον δανειολήπτη το ενδεχόμενο της μεταβολής των επιτοκίων σε 

χαμηλότερα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, καθώς έχει 

συνάψει σύμβαση δανείων με σταθερό επιτόκιο. Αντιστοίχως, στην περίπτωση που τα 

επιτόκια αυξηθούν, θα είναι κερδισμένος για τον ίδιο λόγο. Επιπλέον, τα επιτόκια 

αυτής της κατηγορίας των δανείων είναι ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

Συνεπώς όσο αυξάνεται και η διάρκεια του δανείου, αυξάνονται και τα επιτόκια. 

Τέλος, όταν ο δανειολήπτης καταφύγει σε πρόωρη αποπληρωμή τέτοιου δανείου, τότε 

επιβαρύνεται με ανάλογη ποινή από την τράπεζα. Η ποινή ποικίλει στα πιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς είναι ένα ζήτημα που συμπεριλαμβάνεται στο καθεστώς λειτουργίας 

της κάθε τράπεζας. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει σε όλες, το βάρος της όμως 

διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα..    

 

 

 Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, είναι τα δάνεια όπου το επιτόκιο συνυπολογίζεται 

με άλλο επιτόκιο αναφοράς, επί παραδείγματι το Euribor
7
. Αυτό είναι το βασικό 

επιτόκιο στο οποίο προστίθεται το spread
8
, όπου spread είναι το κέρδος της τράπεζας. 

                                                      
7
 « Το Euribor είναι το βασικό επιτόκιο του ευρώ στη διατραπεζική αγορά χρήματος. Δηλαδή είναι το επιτόκιο με 

το οποίο δανείζουν και δανείζονται μεταξύ τους τα πιστωτικά ιδρύματα. Η κάθε τράπεζα που λειτουργεί εντός της 

ζώνης του ευρώ, είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει καθημερινά τα επιτόκια με τα οποία είναι διατεθειμένη να 

προσφέρει την πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτει στις άλλες τράπεζες και για διαφορετικές διάρκειες, οι οποίες 

ξεκινούν από τη μία ημέρα φθάνοντας τον ένα χρόνο. Ταυτοχρόνως ανακοινώνει για τις ίδιες χρονικές περιόδους 

το επιτόκιο το οποίο είναι διατεθειμένη να καταβάλει στις άλλες τράπεζες προκειμένου ν' αντλήσει ρευστότητα 

εφόσον τη χρειαστεί. Ο μέσος όρος των επιτοκίων αυτών αποτελεί το επιτόκιο Euribor για κάθε μία χρονική 

διάρκεια». ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/04/2007. (www.enet.gr) 

 

8
 «Το spread σημαίνει διασπορά, ή αλλιώς επιτοκιακό περιθώριο. Είναι μια μονάδα μέτρησης που εκφράζει τη 

διαφορά (διασπορά) δύο τιμών ή δύο πραγμάτων. Όσον αφορά την οικονομία, με τον όρο σπρεντ εννοούμε τη 

διαφορά των τιμών των επιτοκίων δανεισμού μεταξύ δύο χωρών. Συνήθως η μία χώρα είναι αυτή που 

εξετάζουμε και η άλλη μία χώρα με ισχυρή και σταθερή οικονομία. Ως μονάδα μέτρησης ορίζεται η μονάδα 

βάσης. Στην Ευρωζώνη η πιο σταθερή οικονομία είναι της Γερμανίας. Αναφερόμενοι στην Ελλάδα, με τον όρο 

http://www.enet.gr/
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Η μεταβολή αυτή του κέρδους ρυθμίζεται σχετικά με τα στοιχεία του δανειολήπτη. 

Σημαντικό είναι ότι όταν γίνει συνάπτεται η δανειακή σύμβαση, προκαθορίζεται και 

το κέρδος της τράπεζας, το οποίο δεν μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης αυτής. Τα βασικά επιτόκια (επιτόκια βάσης), που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

δεν είναι ίδια και γι’ αυτό το λόγο είναι άκρως σημαντική η επιλογή που θα κάνει η 

τράπεζα αφού μετέπειτα θα τα χρησιμοποιήσει. Ανάλογα με την επιλογή της 

τράπεζας, η δανειολήπτης επωφελείται ή ζημιώνεται. Επωφελείται σε περίπτωση 

πτώσεις των επιτοκίων, καθώς προσαρμόζεται και το δικό του επιτόκιο με τα νέα 

δεδομένα επιτοκίου. Αντιθέτως, ζημιώνεται καθώς κάθε φορά που αλλάζουν τα 

επιτόκια, καθώς αλλάζει η δόση που πρέπει να εξοφλήσει ο ίδιος. Το γεγονός ότι οι 

τράπεζες δανείζονται σε Euribor της ωθεί να δανείζουν σε Euribor, για τον 

απλούστατο λόγο ότι βγαίνουν κερδισμένες. Εάν μια τράπεζα δανείσει σε ΕΚΤ, ενώ 

εκείνη δανείζεται σε Euribor, την καθιστά ζημιωμένη. Αυτός είναι ο λόγος που σε 

τέτοια είδη δανείων (με κυμαινόμενο επιτόκιο) οι τράπεζες πολύ σπάνια προσφέρουν 

επιτόκια της ΕΚΤ. Αυτή η προσφορά βέβαια είναι που ευνοεί τον δανειολήπτη και 

λειτουργεί ως καλή ευκαιρία εάν την πετύχει. Τέλος, σε αυτό το είδος δανείου 

αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί, ότι δεν επιβάλλεται ποινή στον δανειολήπτη εάν 

αποφασίσει να προβεί σε αποπληρωμή του δανείου του.  

 

 Δάνεια σταθερής δόσης, είναι κυμαινόμενα δάνεια τα οποία λειτουργούν ως 

«εγγυητές», καθώς εγγυούνται πως η δανειακή δόση δεν πρόκειται να αυξηθεί. Αυτό 

σημαίνει ότι σε μία πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ή θα αυξηθεί η διάρκεια της 

δανειακής σύμβασης, ή θα μειωθεί το ποσό του κεφαλαίου στη δόση. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα χορηγούν κυμαινόμενα δάνεια σταθερά ή μικτά. Τα σταθερά δάνεια 

χορηγούνται από την τράπεζα σε χρόνιες δανειακές συμβάσεις, οι οποίες όμως 

σπανίως ξεπερνούν τα είκοσι χρόνια. Τα μικτά δάνεια, προορίζονται για μικρότερης 

χρονικής διάρκειας συμβάσεις  και ορίζονται ως τα δάνεια που αρχικά θα είναι 

σταθερά για κάποια χρόνια και έπειτα θα μετατραπούν σε κυμαινόμενα. Τέλος σε 

αυτό είδος δάνειου προβλέπεται ποινή στην περίπτωση που ο δανειολήπτης θελήσει 

να μετατρέψει τη σταθερή δανειακή σύμβαση σε κυμαινόμενη. Σε κάποιες τράπεζες η 

μετατροπή αυτή απαγορεύεται εξαρχής. Αντιθέτως όμως, εάν ο δανειολήπτης 

                                                                                                                                                                      

σπρεντ εννοούμε κυρίως τη διαφορά της απόδοσης των ελληνικών από τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα 

αναφοράς». ( www.eurobank.gr )      

 

http://www.eurobank.gr/
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αποφασίσει να μετατρέψει την δανειακή του σύμβαση από κυμαινόμενη σε σταθερή, 

μπορεί να το πράξει ανά πάσα στιγμή, άνευ επιβολής ποινής.  

 

 Μία τελευταία κατηγορία στην οποία μπορούμε να διακρίνουμε τα δάνεια είναι με 

βάση τη νομισματική τους μορφή. Έτσι λοιπόν έχουμε τις χώρες της ευρωπαϊκής 

νομισματικής ένωσης που δανείζονται με βασικό νόμισμα το ευρώ (δάνεια σε ευρώ). 

Απεναντίας, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού σε ξένο νόμισμα, για όλες τις χώρες. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του τελευταίου.  

 Δάνεια σε ξένο νόμισμα, είναι αυτά τα οποία λαμβάνονται με βάση κάποιο ξένο 

νόμισμα και η αποπληρωμή τους γίνεται με βάση το νόμισμα αυτό. Η 

συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ απέναντι στα ξένα νομίσματα επηρεάζει κατά 

κόρων το ποσό αποπληρωμής του δανείου. Μία τέτοια συναλλαγή συμφέρει όταν οι 

προβλέψεις για τις ισοτιμίες θα είναι ευνοϊκές. Πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει, ότι 

το ευρώ θα είναι υπερτιμημένο έναντι των ξένων νομισμάτων και ο δανειολήπτης θα 

λάβει μεγαλύτερο ποσό σε αυτό το νόμισμα. Βέβαια ειδικά λόγω της κρίσης, τα 

σενάριο μπορεί να αντιστραφεί, και να υποτιμηθεί το ευρώ, με αποτέλεσμα η οφειλή 

λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας να μεγαλώσει.  

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και σε αυτήν την περίσταση κινείται στο ίδιο μοτίβο με 

στόχο την κερδοφορία, μέσω της ανταλλαγής συναλλάγματος. Η διαφορά αυτή που 

οδηγεί την τράπεζα σε κέρδος, επιβαρύνει φυσικά τον δανειολήπτη.  

Συνοψίζοντας, για να αποβεί η λήψη ενός δανείου σε ξένο συνάλλαγμα, η πιο 

συμφέρουσα και περισσότερο επικερδής επιλογή, θα πρέπει ο δανειολήπτης να είναι 

ενήμερος για τη τρέχουσα διεθνή οικονομική κατάσταση, ώστε να έχει αυξημένες 

πιθανότητες πρόβλεψης σχετικά με τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία του 

συναλλάγματος. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των δανείων μπορεί να γίνει ανάλογα με τον τύπο του 

δανειολήπτη. Αυτός μπορεί να είναι από απλός ιδιώτης, επιχείρηση ή ένα ολόκληρο κράτος.  

 Τα δάνεια των ιδιωτών χορηγούνται σε ιδιώτες για αποκλειστικά προσωπική τους 

χρήση. Η γκάμα των δανείων αυτών είναι πλούσια, όμως η αναφορά μας θα εστιαστεί στα 

δημοφιλέστερα εξ’ αυτών. 

Μια πρώτη μορφή αυτών των δανείων είναι το στεγαστικό δάνειο, προορίζεται σε 

δανειολήπτες που πρόκειται να προβούν σε μία άμεση αγορά, επισκευή, ανοικοδόμηση και 

διεύρυνση μίας κύριας ή δευτερεύουσας οικίας, οικοπέδου, αλλά ακόμα και μίας 



 

14 
   

επαγγελματικής στέγης. Η τράπεζα με τη σειρά της, χορηγεί τα χρήματα στο δανειολήπτη 

μετά από έλεγχο και έγκριση της αξιοπιστίας του. Όσον αφορά την ασφάλεια της τράπεζας, 

κατά τη σύναψη της σύμβασης κατοχυρώνεται μέσω ενός τίτλου, ο οποίος αναφέρει ότι η 

στέγη θα παραμένει υποθηκευμένη έως και την τελική εξόφληση του δανείου καθώς και των 

τόκων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή, όταν ο δανειολήπτης βρίσκεται σε δυσχερή 

οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος, τότε βάσει της έννομης 

δανειακής σύμβασης δικαιούται να κατασχέσει το ακίνητο και να το εκμεταλλευτεί προς 

όφελος της (π.χ. πώληση), ώστε να μπορέσει να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Ουσιαστικά, το 

στεγαστικό δάνειο είναι θεωρητικά πάντα ασφαλές χρεόγραφο προς την τράπεζα, αφού σε 

οποιαδήποτε περίπτωση δε έχει την παραμικρή ζημία. Τέλος, τα δάνεια αυτά χωρίζονται και 

με κριτήριο τη μορφή του επιτοκίου. Έτσι υπάρχουν τα στεγαστικά δάνεια σταθερού αρχικού 

επιτοκίου, τα δάνεια σταθερού επιτοκίου καθώς και τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου- 

ανώτατου επιτοκίου. 

Ένα ακόμα συνηθισμένο δάνειο ιδιωτών είναι το καταναλωτικό δάνειο, του οποίου η 

χρησιμότητα αποσκοπεί στη κάλυψη των προσωπικών αναγκών του δανειολήπτη. Η 

προσωπική ανάγκη περικλείει κάθε υλικό ή μη αγαθό (προϊόν- υπηρεσία). Αν και κάθε 

τράπεζα διαμορφώνει τα δικά της κριτήρια για τη χορήγηση των καταναλωτικών δανείων, σε 

γενικές γραμμές ισχύει το ανώτατο όριο, το οποίο φτάνει τα 25.000 ευρώ.  Παραλήπτης 

μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτών του δανείου ή ο έμπορος που παρείχε τις υπηρεσίες του στον 

αιτούντα, οι οποίες υπηρεσίες αποπληρώθηκαν από το καταναλωτικό δάνειο. Όταν, 

αναφερόμαστε σε υπηρεσίες ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να καταθέσει κάποιο 

δικαιολογητικό, τουναντίον όμως, όταν προβεί σε αγορά προϊόντων οφείλει με απόδειξη να 

δικαιολογήσει αυτή την αγορά. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, εύλογο είναι να προσθέσουμε 

ότι τέτοια δάνεια περικλείουν τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου, καθώς και τα 

προσωπικά δάνεια, που λόγος θα γίνει παρακάτω.  

Το δάνειο αυτοκινήτου είναι ένα βασικό δάνειο ιδιωτών, που προφανής σκοπός του 

είναι η αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος. Και σε αυτήν την περίπτωση, όσον 

αφορά την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ισχύει ακριβώς το ίδιο καθεστώς 

των στεγαστικών δανείων. Δηλαδή, το δάνειο θεωρείται ασφαλές, καθώς στη μη 

αποπληρωμή του χρέους, η τράπεζα ασκεί το δικαίωμα από το νόμο να κατασχέσει αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο και να το χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Η χρονική περίοδος αυτού 

του δανείου συνήθως εξισώνεται με την διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Όπως στα 

καταναλωτικά, έτσι και εδώ βρίσκουμε υποκατηγορίες που εμπεριέχονται στα δάνεια αυτά. 
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Έτσι το δανειζόμενο ποσό μπορεί να δοθεί άμεσα στο δανειολήπτη και εν συνεχεία αυτός να 

αποπληρώσει την αντιπροσωπία, είτε χορηγείται ως έμμεσο δάνειο, αφού η αντιπροσωπία 

βρίσκεται ανάμεσα στον καταναλωτή και στην τράπεζα. Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να 

πληρούνται από τον δανειολήπτη είναι να μην είναι άνεργος ή να έχει εισοδήματα και φυσικά 

να έχει ενηλικιωθεί.    

Από την άλλη, στην κατηγορία των επισφαλών δανείων ανήκει το προσωπικό δάνειο, 

όπου ο δανειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για οποιαδήποτε σκοπό επιθυμεί, 

χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην τράπεζα τους λόγους. Αυτή η περίπτωση 

είναι που οδηγεί τα δάνεια αυτά στο να είναι επισφαλή. Επειδή, η τράπεζα λοιπόν δεν μπορεί 

να γνωρίζει τον προορισμό των χρημάτων, δεν είναι σε θέση να εξασφαλιστεί για το ότι 

σίγουρα ο δανειολήπτης θα αποπληρώσει το χρέος. Όσον αφορά τους τόκους και το ύψος του 

δανείου, ποικίλουν ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Προσωπικό δάνειο μπορεί να θεωρηθεί το φοιτητικό δάνειο που δίνεται με ευνοϊκότερους 

όρους σε φοιτητές, για την διευκόλυνση των σπουδών τους, αλλά και το ανοιχτό δάνειο που 

αφορά τμηματικές αναλήψεις του δανειολήπτη ενός συγκεκριμένου πιστωτικού ορίου. 

Δικαίωμα στο προσωπικό δάνειο έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον καλύπτει τα κριτήρια 

που ορίζει η κάθε τράπεζα. 

Στην κατηγορία των δανείων ιδιωτών εισάγεται και η πιστωτική κάρτα, όπου ο 

δανειολήπτης χρησιμοποιεί το δανειζόμενο χρηματικό ποσό για όλες τις προσωπικές του 

ανάγκες, δίνοντας την προσωπική πιστωτική του κάρτα. Αυτός ο τρόπος είναι ιδιαίτερα 

ασφαλής για τον οφειλέτη, καθώς δεν υφίσταται η χρήση μετρητών και κατ’ επέκταση 

διευκολύνει της αγορές ή τις εξοφλήσεις υπηρεσιών του. Η τράπεζα, με την αξιολόγηση των 

φυσικών προσώπων, παραχωρεί και διαφορετικά προσόντα στον εκάστοτε αιτούντα 

πιστωτικής κάρτας. Έτσι υπάρχει προκαθορισμένο πιστωτικό όριο διαμορφωμένο στα μέτρα 

του κάθε πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι κάρτες με μηδενικό επιτόκιο αγορών, στις 

οποίες ο δανειολήπτης δεν δύναται να αποπληρώνει στο τέλος του μήνα εξολοκλήρου το 

ποσό που έχει ξοδέψει κατά τη διάρκειά του. Από τη άλλη, υπάρχουν οι πιστωτικές κάρτες με 

μηδενικό επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου. Αυτές αναφέρονται στα πρόσωπα με αυξημένο 

επιτόκιο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και οι πιστωτικές κάρτες με αρχικό επιτόκιο μεταφοράς 

υπολοίπου για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτές προσφέρονται σε αυτούς που συλλέγουν τα 

χρέη για την ταχύτερη αποπληρωμή τους και ταυτόχρονα αποφυγή από πρόσθετους τόκους.  

Επιπλέον, ο έχων την πιστωτική του κάρτα, μπορεί να προβεί και σε ανάληψη από 

τραπεζικά μηχανήματα ΑΤΜ ή ακόμα να κάνει και χρήση της στο εξωτερικό. 
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Τα προγράμματα επιβράβευσης είναι σχεδιασμένα από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, ώστε να επιβραβεύουν (με bonus) ουσιαστικά τους αξιόπιστους και τυπικούς 

πελάτες τους, όσον αφορά τις αποπληρωμές των οφειλών τους.  

Λόγω της αλόγιστης χρήσης των πιστωτικών καρτών και παρά την προαπαιτούμενη 

αξιολόγηση που κάνει η τράπεζα στους πελάτες της, η μη συγκρατημένη χρήση της 

πιστωτικής κάρτας, την καθιστά επισφαλές δάνειο. Φυσικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

πάνω στην έντονη προσπάθεια προώθησης των πιστωτικών τους καρτών, παρασύρονται στη 

λάθος χορήγηση τους σε άτομα όπου πληρούν μόνο βασικά κριτήρια (π.χ. φοιτητές). 

Δικαιούχος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται ή έχει κάποιο σταθερό 

εισόδημα. 

Τέλος, μία ακόμα βασική μορφή δανείου ιδιωτών είναι η υπερανάληψη  ή overdraft. 

Αυτή η περίπτωση διευκολύνει τον δανειολήπτη, διότι του επιτρέπει ανάληψη χρηματικού 

ποσού, μεγαλύτερο απ’ ότι ο ίδιος έχει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η αποπληρωμή του 

ποσού αυτού είναι πιο άμεση σε σχέση με τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέραμε, αφού 

με κάθε κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό του δανειολήπτη (π.χ. ο μισθός του), η τράπεζα 

αυτομάτως εισπράττει το χρωστούμενο ποσό του πελάτη της.  Η υπερανάληψη μπορεί να 

σταματήσει είτε από επιθυμία του πελάτη , είτε από απαίτηση της τράπεζας. Αποτελεί ακόμα 

ένα επισφαλές δάνειο, αφού ούτε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εγγυηθεί η τυπική 

κατάθεση της οφειλής του δανειολήπτη στην τράπεζα. Η προνομιακή αυτή μορφή δανείου 

παρέχεται όπως και στις άλλες κατηγορίες σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διατηρεί τραπεζικό 

λογαριασμό και πληροί παράλληλα τις προϋποθέσεις της υπερανάληψης του εκάστοτε 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Εν συνεχεία, τα επιχειρηματικά δάνεια εμπεριέχουν τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων όποια μορφή και αν έχουν αυτές. Ο τραπεζικός δανεισμός μιας επιχείρησης  

αποτελεί μια από τις  βασικότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων. Ένας πελάτης 

επιχειρηματικών δανείων μπορεί να είναι μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση αλλά ακόμη και 

ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα προβεί σε λήψη 

δανείου είναι για αγορά οικοπέδου, επαγγελματικής στέγης ή βελτίωση της υπάρχουσας, 

αλλά ακόμη και για αγορά ή εξόφληση εμπορευμάτων. Η μορφές των επιχειρήσεων οι οποίες 

δικαιούνται ένα επιχειρηματικό δάνειο είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρρυθμες εταιρίες 

(Ο.Ε.), οι ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε), οι ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε) και οι εταιρίες 
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περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
9
. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν μια ευρεία 

γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων συναφή των δανείων για μια επιχειρηματική μονάδα.  

Το leasing ή χρηματοδοτική μίσθωση
10

, δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες να 

αγοράσουν ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς να εκταμιεύσουν μετρητά αφού αυτό γίνεται από 

την χρηματοδοτούσα εταιρία leasing. Η κυριότητα των στοιχείων μένουν στον εκμισθωτή 

μέχρι την αποπληρωμή του δανείου από τον μισθωτή.  

Μια άλλη χρηματοδοτική διευκόλυνση είναι το factoring ή αλλιώς πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων
11

, κατά το οποίο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φέρει την 

υποχρέωση με την υπογραφή σύμβασης να παρέχει με σχετική αμοιβή υπηρεσίες που έχουν 

να κάνουν με παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων του πελάτη. 

Επιπροσθέτως το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ή venture capital
12

 όπου μια 

ειδικευμένη εταιρία επενδύσεων προσφέρει χρηματοδότηση σε μια υφιστάμενη ή 

νεοσυσταθείσα επιχειρηματική οντότητα με ανάλογο όμως ποσοστό συμμετοχής στο 

κεφάλαιο αυτής. Για να εγκριθεί η επιχειρηματική πρόταση από την εταιρία venture capital 

θα πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο. Τα θέματα τα οποία εξετάζονται είναι 

η επιτηδειότητα και οργάνωση της διοίκησης της επιχείρησης, οι λόγοι της ύπαρξης αυτού 

του κενού, την ευκαιρία για βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας κ.α. Γενικά το 

venture capital είναι ένας εξαιρετικά ριψοκίνδυνος τρόπος χρηματοδότησης, αλλά από την 

άλλη μπορεί να συμβάλει  κατά κόρων στην κερδοφορία της επιχείρησης και στη 

μεγιστοποίηση της αξίας της. 

Μία ειδική μορφή χρηματοδοτικού δανεισμού η οποία όμως μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από μια ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
13

 είναι η σύναψη ομολογιακού δανείου
14

 η 

                                                      
9
 Για λεπτομερέστερη ανάλυση της διάκρισης των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή βλ. Γιάννης 

Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Β’ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2005 σελ. 105. 

 
10

  Γεώργιος Κόντος, Λογιστική τραπεζών και εταιριών Leasing και Factoring, Β’ Έκδοση,  Διπλογραφία, 

Αθήνα 2010, σελ. 280. 

 
11

 Γεώργιος Κόντος, Λογιστική τραπεζών και εταιριών Leasing και Factoring, Β’ Έκδοση,  Διπλογραφία, Αθήνα 

2010, σελ. 322.  

 
12

 Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος, Επιχείρηση, Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της 

σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου, ανάτυπο, Τεύχος 8-9, Οικονομική βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 770.  

 
13

   Μέχρι και το έτος 2000 ομολογίες εκδίδονταν αποκλειστικά από το Ελληνικό δημόσιο γιατί οι τόκοι των 

ομολογιών απαλλασσόταν από τον φόρο εισοδήματος. Όμως με το ν. 2789/2000 (άρθρο 26 παρ.8) ορίστηκε ότι 

«ομολογίες εκδιδόμενες από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν τη ίδια φορολογική 

μεταχείριση με τις ομολογίες που τις εκδίδει το Ελληνικό δημόσιο.  

Γεώργιος Κόντος, Λογιστική τραπεζών και εταιριών Leasing και Factoring, Β’ Έκδοση,  Διπλογραφία, Αθήνα 

2010, σελ. 417. 
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οποία ρυθμίζεται από το Ν.3156/2003 και συμπληρωματικά από το Ν.2190/1920. Στην 

περίπτωση της χώρας μας το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται από εταιρία που εδρεύει στην 

Ελλάδα  και χωρίζεται σε ομολογίες που σχετίζονται με τα αντίστοιχα δικαιώματα των 

κατόχων των ομολογιών έναντι της εταιρίας που τις εξέδωσε. Οι ομολογίες είναι χρεόγραφα 

που περιέχουν την έντοκη απαίτηση κατά της εταιρίας που εκδίδει το ομολογιακό δάνειο και 

στο σύνολο τους περιέχουν το δανειζόμενο ποσό. Σύμφωνα με το νόμο υπάρχει το κοινό 

ομολογιακό δάνειο, το ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, το ομολογιακό δάνειο 

με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες. 

Όπως και στα υπόλοιπα είδη δανείων υπάρχει εξασφάλιση με εμπράγματη ασφάλεια ή 

εγγύηση.  

Τέλος με βάση τον διαχωρισμό των δανείων υπάρχουν τα κρατικά δάνεια που χορηγούνται σε 

χώρες οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική ύφεση και καταφεύγουν σε οικονομική βοήθεια 

από ισχυρότερα κράτη. Ένα επίκαιρο παράδειγμα είναι οι ολοένα και αυξανόμενες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναγκάζονται λόγο της οικονομικής κρίσης να καταφύγουν 

στα έντοκα οικονομικά αυτά πακέτα στήριξης. 

 

 

1.7 Βήματα για την αξιολόγηση και έγκριση ενός δανείου 

 

 
15

Όπως έχουμε αναφέρει, ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί ίσως το κομβικότερο σημείο στις 

διατραπεζικές συναλλαγές. Οι ολοκληρωμένες μέθοδοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών είναι αυτές που θα οδηγήσουν στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου που απορρέει από τα 

δάνεια είναι και βασικότερος στόχος των τραπεζών. Η Οικονομική κρίση, έχει αυξήσει 

σημαντικά αυτό τον κίνδυνο γι’ αυτό και οι τράπεζες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο 

επιλεκτικές στις χρηματοδοτήσεις της. Ένας ακόμα λόγος που ευθύνεται για τις αλλαγές στην 

πιστοληπτική ικανότητα τον τραπεζών είναι η έλλειψη ρευστότητας. Οι εξασφαλίσεις- 

εγγυήσεις, που λαμβάνουν οι τράπεζες καθώς και η μετέπειτα ρευστοποίηση αυτών, θα 

πρέπει να αποτελούν την ύστατη επιλογή για την αποπληρωμή των δανείων.     

                                                                                                                                                                      
14

 Ομολογιακά Δάνεια ως μέσο χρηματοδότησης ΑΕ, Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008,( www.capital.gr ) 
15

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τ.τ.Ε. , Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών για την 

έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο από τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, Σεπτέμβριος 2013, σελ. 7.  

 

http://www.capital.gr/
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 Η ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των πληροφοριακών 

συστημάτων στις τράπεζες έχει αναβαθμίσει τις μεθόδους και τα κριτήρια όσον αφορά τη 

δανειοδότηση. Το credit scoring
16

 και το credit rating
17

 είναι δύο από τα βασικότερα 

εργαλεία. Το πρώτο αφορά τη χρηματοδότηση προς ιδιώτες, επαγγελματίες και γενικά μικρές 

επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων βασικό εργαλείο είναι 

το credit rating. Η εξειδίκευση αλλά και η κατάρτιση του προσωπικού είναι απαραίτητη παρά 

την ύπαρξη κατάλληλων λογισμικών ώστε να αξιολογηθεί σωστά η πιστοληπτική ικανότητα 

του εκάστοτε πελάτη. Ο σωστός συνδυασμός των δύο αυτών πραγμάτων θα οδηγήσει στη 

σωστή απόφαση της τράπεζας για την αξιολόγηση και την τελική έγκριση ενός δανείου.    

 Το βασικότερο ίσως στοιχείο που ελέγχεται πρώτο για ένα προς αξιολόγηση δάνειο 

είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 

είναι για να κριθεί η ορθότητα αυτής της επένδυσης και κατά το πόσο θα επιφέρει κέρδη στον 

δανειολήπτη. Έτσι ειδικά όσον αφορά δάνεια που απευθύνονται σε επαγγελματίες, 

λαμβάνονται υπόψη σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, όπως τομέας δραστηριοποίησης 

και περιουσιακά στοιχεία, ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις και στην περίπτωση 

ελληνικών επιχειρήσεων συμβουλεύονται το σύστημα Τειρεσίας Α.Ε
18

.. Με την ολοκλήρωση 

αυτών των σταδίων ελέγχονται οι απαραίτητες εξασφαλίσεις- εγγυήσεις του δανειολήπτη.  

 Οι βασικές πληροφορίες για τον πελάτη παίζουν το βασικότερο ρόλο πριν 

προχωρήσει η τράπεζα στην έγκριση ενός δανείου. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν όλα 

τα νόμιμα έγγραφα, ειδικά όσον αφορά μία επιχείρηση καθώς έτσι μπορούμε να έχουμε 

στατιστικά στοιχεία για όλους τους τομείς και για βάθος χρόνου κατά τη λειτουργία μιας 

                                                      
16

 Το  credit scoring  χρησιμοποιείται σε αυτούς που λαμβάνουν πίστωση για τραπεζικά προϊόντα όχι μεγάλου 

ποσού,  αλλά το σύνολο των τμηματικών αυτών ποσών να αποτελεί αξιόλογο σε μέγεθος πλήθος. Μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων ελέγχονται διεξοδικά πληροφορίες της επιχείρησης και έτσι επέρχεται μια 

βαθμολογία που προσδιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ταχύτητα η αντικειμενικότητα αλλά και κάποιες φορές 

αποκλίσεις  στην εκάστοτε προς εξέταση επιχείρηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικό του credit scoring. 
(http://www.consumer.ftc.gov/ ) 
 
17

 To credit rating είναι η πιστοληπτική ικανότητα μιας οικονομικής οντότητας όσον άφορα την αποπληρωμή 

των χρεών της. Δηλαδή η πιστοληπτική ικανότητα μας δείχνει την πιθανότητα να μην μπορέσει ο δανειστής να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή ακόμη να επέλθει σε πτώχευση. (   

http://www.investopedia.com/terms/c/creditrating.asp) 

 
18

 Το σύστημα Τειρεσίας αποτελείται από μία βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

την πιστοληπτική δυνατότητα είτε ενός επαγγελματία είτε ενός καταναλωτή. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που 

κατά καιρούς αθέτησαν τυχών αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους καταγράφονται στη βάση δεδομένων του 

Τειρεσία. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αφορούν τη μη αποπληρωμή δανείου, έκδοση ακάλυπτων επιταγών ή 

αθέτηση της πληρωμής τους κατά τη λήξη κα. Οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την ύπαρξη του 

στον Τειρεσία κάτι που θα τον οδηγήσει σε δυσκολία των συναλλαγών του και αποκλεισμό από οποιοδήποτε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το σύστημα Τειρεσίας ιδρύθηκε ως μια μη κερδοσκοπική εταιρία και το 1997 

μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία. (www.tiresias.gr)  

http://www.investopedia.com/terms/c/creditrating.asp
http://www.tiresias.gr/
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επιχείρησης. Καθώς λοιπόν ο χρόνος λειτουργίας μιας επιχείρησης, η προοδευτικότητά της 

αλλά και η εξέλιξή της στο τομέα της, παίζουν βασικό ρόλο, συνεπάγεται ότι οι νεοσύστατες 

εταιρίες μπορούν να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία στην εύρεση κεφαλαίων από τραπεζικό 

δανεισμό. Ένα ακόμη πράγμα προς εξέταση για μια επιχείρηση είναι τυχόν αλλαγές που έχει 

πραγματοποιήσει στη νομική της μορφή και στα κεφάλαιά της. Έτσι τα νόμιμα έγγραφα 

πρέπει να εξετάζονται με τη σειρά τους για να βγει ένα συνολικό αποτέλεσμα για τη 

λειτουργία της εταιρίας στο πέρασμα των ετών.  

Πέραν από τη σημασία που δίδεται στα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, εξετάζονται τυχόν 

νομικές τροποποιήσεις στις οποίες η επιχείρηση έχει προχωρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας της. Αναλυτικότερα, δύναται να έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στο 

εταιρικό κεφάλαιο, στους εκπροσώπους, στο μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας κλπ.. Η 

εξέταση των εν λόγω νομιμοποιητικών εγγράφων θα επιτρέψει στους αρμόδιους υπαλλήλους 

της τράπεζας να εξάγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την διαχρονική πορεία της 

εταιρίας.  

Ο δανειολήπτης, επαγγελματίας ή μη, κρίνεται από μία τράπεζα με βάση ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν τα προσωπικά του εισοδήματα, η ύπαρξη και το 

μέγεθος ακίνητης περιουσίας, το ιστορικό του όσον αφορά γενικότερες υποχρεώσεις στο 

τραπεζικό ίδρυμα και γενικά η απουσία του από το σύστημα Τειρεσίας, παίζουν το 

βασικότερο ρόλο. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει πάρα πολλούς κλάδους, στους οποίους 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και έτσι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εξέταση εις βάθος 

στον τομέα λειτουργίας μιας προς δανειοδότηση επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, τα 

οικονομικά αποτελέσματα και καταστάσεις δεν οδηγούν πάντα σε σωστά συμπεράσματα για 

τη μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης, καθώς η διακύμανση αυτών σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης μπορεί να αλλοιώσει εξ’ ολοκλήρου το αποτέλεσμα. Παραδείγματα 

τέτοιων κλάδων που η κρίση τους έχει στιγματίσει είναι οι κατασκευαστικοί κλάδοι και 

γενικότερα το λιανεμπόριο. Με βάση τη δραστηριοποίηση της εταιρίας, κρίνεται απαραίτητο, 

να ελεγχθούν εκ νέου οι προοπτικές εξέλιξής της και ο βασικός σκοπός της επένδυσης, διότι 

το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ ρευστό και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην 

πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Για το λόγο αυτό, η χρηματοδοτική επένδυση που 

θα λάβει ο πελάτης, θα πρέπει να έχει μια θετική πορεία με την πάροδο του χρόνου, που θα 

τον βοηθήσει στην αποπληρωμή των χρεών του.   
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 Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, 

πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα)
19

   που καταρτίζονται βάση των 

λογιστικών προτύπων, δίνουν πληροφορίες σε έναν επενδυτή ή απλό αναγνώστη που δεν 

βρίσκεται στα εσωτερικά μιας εταιρίας, να λάβει πληροφορίες για την χρηματοοικονομική 

της θέση, την αποδοτικότητά της και τις μεταβολές της με το πέρασμα των ετών, πάντα σε 

ό,τι αφορά παρελθοντικά αποτελέσματα. Ένα επιπλέον έμμεσο συμπέρασμα, το οποίο μπορεί 

να βγει από τις οικονομικές καταστάσεις, είναι ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης μιας 

επιχείρησης, που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση για τη λειτουργία της από τους 

μετόχους αλλά και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Ένα βασικό λάθος που εκ των υστέρων έγινε 

αντιληπτό από τις τράπεζες, είναι ότι για τη χορήγηση ενός δανείου, βασιζόταν κατά κόρων 

στις εξασφαλίσεις- εγγυήσεις των δανειοληπτών και όχι στην ικανότητα αποπληρωμής αυτών 

(δανείων). Συνεπώς, οι εξασφαλίσεις δεν μπορούσαν να αποφέρουν την απαραίτητη εισροή 

μετρητών από πελάτες που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους και έτσι οδηγηθήκαμε 

στην ολοένα και αυξανόμενη πορεία των λεγόμενων κόκκινων δανείων. 

 

 

1.8 Εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου 

 

Ο κίνδυνος (risk)
20

 περιέχει ένα πλήθος εννοιών στην καθημερινότητά μας αλλά και 

ειδικότερα στον ευρύτερο κλάδο των επιχειρήσεων και των εταιριών. Γενικότερα η έννοια 

του κινδύνου μπορεί να μας δείξει μια κατάσταση γεμάτη αβεβαιότητα όπου δεν γνωρίζουμε 

το αποτέλεσμα μιας ενέργειας μας σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιούμαστε. Όπως 

αναφέρθηκε για τον όρο κίνδυνος (risk) υπάρχουν αρκετοί ορισμοί. Ο κίνδυνος μπορεί να 

χαρακτηριστεί και με βάση την πιθανότητα να μην συμβεί το επιθυμητό γεγονός το οποίο 

αναμέναμε. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών και κατ’ επέκταση των τραπεζών «ο όρος 

κίνδυνος χρησιμοποιείται για να δείξει την πιθανή μεταβλητότητα (variability) των 

αποτελεσμάτων γύρω από κάποια αναμενόμενη αξία». Επιπροσθέτως ο κίνδυνος (risk) 

χρησιμοποιείται για να μας δείξει « μια κατάσταση στην οποία τα αποτελέσματα της απόφασης 

δεν είναι πλήρως γνωστά αλλά πιθανολογείται ότι θα κυμανθούν ( θα πέσουν) μέσα σε ένα 

                                                      
19

 Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Β’ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2005,σελ. 99. 
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 Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Β’ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 216 – 217.  
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εύρος αποτελεσμάτων. Η λέξη πιθανολογείται είναι το κλειδί και φυσικά η χρησιμοποίηση των 

πιθανοτήτων».  

 Συνυφασμένες έννοιες με τον όρο του κινδύνου είναι η βεβαιότητα (certainty) και η 

αβεβαιότητα (uncertainty). 

 Η  βεβαιότητα (certainty) παρουσιάζεται ως ένα αποτέλεσμα στο οποίο οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι (επενδυτές) γνωρίζουν αρκετά πράγματα για το τι πρόκειται να συμβεί 

μελλοντικά ( έχουν δηλαδή την λεγόμενη πληροφόρηση). Έτσι τα σχέδια τους δεν έχουν τόσο 

μεγάλο ρίσκο και πολλές φορές και καθόλου αφού είναι σε θέση να γνωρίζουν από πριν την 

εξέλιξη των επενδύσεων τους. 

 Από την άλλη πλευρά έχουμε την ακριβώς αντίθετη έννοια της αβεβαιότητας 

(uncertainty). Σε μια κατάσταση στην οποία επικρατεί αβεβαιότητα ένας επενδυτής δεν 

γνωρίζει την έκβαση του αποτελέσματος της επένδυσης του γιατί δεν υπάρχει αρκετή 

πληροφόρηση και ίσως γνώση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Συνήθως έχει αποδείξει η 

ιστορία ότι όσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα περιέχει μια επένδυση, τόσο πιθανότερο είναι αν 

όλα πάνε βάση σχεδίου τα κέρδη να είναι πολλαπλάσια.  

 Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν οι 

χρηματιστηριακές αγορές και ειδικότερα η αγορά μετοχών ή η αγορά παραγώγων. Η 

αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τις παραπάνω επενδυτικές επιλογές, καθώς ακόμη και αν υπάρχει 

γνώση για κάποια στοιχεία κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι το κέρδος θα είναι και 

αναμενόμενο. Από τη άλλη  μια απόφαση η οποία περιέχει τη βεβαιότητα λόγω της 

πληροφόρησης που έχουμε, είναι ή επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, στα οποία 

η απόδοση που μας προσφέρεται στην αρχή είναι αυτή που θα αποκομίσουμε στο τέλος του 

επενδυτικού μας ορίζοντα. 

 

 

1.9 Κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 

 

Η κρίση την οποία βιώνουμε στάθηκε αρκετή ώστε να μεταφέρει αρκετούς κινδύνους στα 

τραπεζικά ιδρύματα και να καταστήσει την λειτουργία αυτών δυσκολότερη. Οι πιο βασικοί 

κίνδυνοι που μπορούν να πλήξουν μια τράπεζα είναι οι εξής: 
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 Πιστωτικός Κίνδυνος, Μετά το στάδιο του δανεισμού στους δανειολήπτες έπεται το 

στάδιο όπου αυτοί πρέπει να επιστρέψουν στον πιστωτή τα δάνεια και τους τόκους 

αυτών. Η μη πραγματοποίηση αυτής της υποχρέωσης ενέχει κίνδυνο για την τράπεζα, 

αφού εκείνη με τη σειρά της δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 Κίνδυνος ρευστότητας, δημιουργείται από φυσική έλλειψη ρευστών και έτσι δεν 

μπορεί να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της. Ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες. 

Τον κίνδυνο προϊόντος ή ρευστότητας των αγορών και συμβαίνει όταν μια 

δοσοληψία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ρευστότητας και τον κίνδυνο 

χρηματοροών ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποίηση των θέσεων σε μη 

ευνοϊκές τιμές και έτσι οι ζημιές στα χαρτιά γίνονται πραγματοποιηθείσες ζημιές.  Ο 

μεγαλύτερος όμως κίνδυνος αυτής της κατηγορίας είναι σε περιόδους βαθιάς ύφεσης 

των χωρών, όπου μπορεί για λόγους εξυγίανσης των οικονομιών να υπάρξει το 

λεγόμενο κούρεμα καταθέσεων. Μόνο στην ιδέα αυτού του σεναρίου μπορεί να 

επέλθει πανικός σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι περισσότεροι 

καταθέτες θα σπεύσουν μαζικά για να κάνουν ανάληψη των καταθέσεων τους χωρίς 

να αναλογιστούν τις συνέπειες αυτής της κίνησης. Αυτό συμβαίνει, γιατί το 

διαθέσιμο σε μετρητά είναι ελάχιστο σε σχέση με το πραγματικό ύψος των 

καταθέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κύπρος, η οποία βίωσε το 

μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα των εποχών της. Τα γεγονότα που συνέβησαν τον 

περασμένο χρόνο, οφείλονται σε απόφαση που πάρθηκε εν μία νυκτί αφορώντας το 

κούρεμα των μη ασφαλισμένων καταθέσεων (σε χρηματικά ποσά άνω των 100000€) 

σε ποσοστό που έφτανε το 40%. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος, προκύπτει από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες των νομισμάτων, οι οποίες με τις σειρά τους προκαλούν ένα είδος 

“ντόμινο” στην αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας. Όσο πιο σταθερό 

είναι το καθεστώς γύρο από τις ισοτιμίες τόσο πιο μικρός θα είναι και ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος.   

 Επιτοκιακός κίνδυνος, συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η χρονική διάρκεια της λήξης τους πρέπει να 

προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο από την τράπεζα ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια να 
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μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις της. Επιπλέον   υπάρχει και σημαντική διαφορά 

ως προς  την ρευστότητα αυτών και έτσι η σωστή διαχείριση απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό.  

 Κίνδυνος επικράτειας, αφορά το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιείται το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα. Είναι ένα είδος 

πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τον δανεισμό μιας ξένης χώρας. Όσο πιο 

αβέβαιο είναι το πολιτικό σκηνικό τόσο ο κίνδυνος μεγαλώνει για τα τραπεζικά 

ιδρύματα, αφού δεν λειτουργεί κάτι ως δικλείδα ασφαλείας γι’ αυτά. Το αποτέλεσμα 

αυτών βρίσκει τα τραπεζικά ιδρύματα εκτεθειμένα, στο είδος του πιστωτικού 

κινδύνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το είδος κινδύνου είναι η αδυναμία 

αποπληρωμής των δανείων στα τραπεζικά ιδρύματα, διότι η κυβερνητική παρεμβολή 

της δανειολήπτριας χώρας κωλύει τη λειτουργία αυτή.   

 Κίνδυνος Αξιοπιστίας, βασίζεται στην προϊστορία που κρύβει μια τράπεζα και 

αναλυτικότερα στο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις εκάστοτε επιτυχίες ή 

αποτυχίες. Ο κίνδυνος της αξιοπιστίας μπορεί να θρυμματίσει την βιτρίνα της 

τράπεζας ανά πάσα στιγμή, αν κατορθώσει να διεισδύσει σε αυτήν και να καταρρίψει 

την άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης με τους υπάρχοντες αλλά και πιθανότατα άλλους 

μελλοντικούς πελάτες της.      

 Νομικός κίνδυνος, αναφέρεται στην διαφωνία σχετικά με τους όρους του 

συμβολαίου που έχει υπογραφεί. Στις τράπεζες ο νομικός κίνδυνος συνήθως 

συναντάτε σε περιπτώσεις, όπου δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις και συνεπώς 

δεν καθίσταται δυνατή η σύναψη της σύμβασης, του ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων 

μερών. Το γεγονός ότι η νομοθεσία επιδέχεται συνεχείς μεταβολές, ρυθμίζει 

αναλόγως και τον ρυθμό κερδοφορίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Γενικότερα, με τον όρο νομικό κίνδυνο θίγεται δια μέσου των συναπτόμενων 

συμβάσεων, η μη συμμόρφωση των τραπεζικών ιδρυμάτων στην ισχύουσα 

νομολογία, η οποία δέχεται πλήθος αλλαγών κατά καιρούς. 

 Πολιτικός κίνδυνος, δημιουργείται ανάλογα με το μέγεθος της παρεμβατικής 

εισβολής μιας κυβέρνησης σε εσωτερικά ζητήματα που αφορούν ένα τραπεζικό 

ίδρυμα. Λέγοντας εσωτερικά ζητήματα εννοούμε το ύψος των επιτοκίων, 

συναλλαγματικά ζητήματα ακόμη και στην κρατικοποίηση μιας τράπεζας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν κρατικοποιήσεις που έγιναν σε Ηνωμένες 
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Πολιτείες Αμερικής και στην Ιρλανδία. Πολλοί μάλιστα δεν δίστασαν να αναφερθούν 

και στη χώρα μας καθώς το κράτος χορήγησε αρκετά δις ευρώ σε αυτές καθιστώντας 

το μεγαλομέτοχο τους. Αδιαμφισβήτητα όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν το φόβο 

του λεγόμενου πολιτικού κινδύνου αλλά τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ένα λόγο 

παραπάνω καθώς αποτελούν τις βάσεις στη διάρθρωση της οικονομίας μιας χώρας.          

 Κίνδυνος Αγοράς, απαρτίζεται από το συναλλαγματικό, επιτοκιακό και 

πληθωριστικό κίνδυνο. Η ύπαρξη του είναι κρίσιμης σημασίας για τους επενδυτές, 

αφού τους προκαλεί οικονομικές αβαρίες. Η όποια διακύμανση συναντά τη 

συναλλαγματική ισοτιμία, τη τιμή των εμπορευμάτων, των μετοχών, των τόκων και 

ούτος καθεξής, μετατρέπει αυτομάτως την αξία όλων των παραπάνω, στις οποίες ο 

εκάστοτε επενδυτής, πρόβαλε τις επενδυτικές κινήσεις του.       

 Λειτουργικός Κίνδυνος, αφορά το εσωτερικό σύστημα των τραπεζικών ιδρυμάτων 

και προέρχεται από ανθρώπινα λάθη ως επί το πλείστον, είτε αυτά σχετίζονται με τον 

ίδιο τον άνθρωπο, είτε από τη λαθεμένη χρήση των μηχανημάτων της τράπεζας. Ο 

άνθρωπος έχει τον πρωτεύοντα ρόλο σε αυτόν τον κίνδυνο, οπότε φέρει και το 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αυτή η εκδοχή του ανθρώπινου λάθους αναγκάζει την 

τράπεζα να χρησιμοποιεί μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να αποφεύγονται 

όσο γίνεται τα ανθρώπινα λάθη. Όμως ακόμα και αν αυτή η τακτική φαίνεται 

σωτήρια, δεν εγγυάται την απόλυτη επιτυχία, αφού και τα μηχανήματα λανθάνουν.    

 Συστημικός Κίνδυνος, σχετίζεται με την αλληλεπίδραση όλων των οικονομικών 

αγορών παγκοσμίως αφού από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόβλημα σε μια 

αγορά αυτό με τη σειρά του μολύνει είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα και τις 

υπόλοιπες. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια επιδημία που 

εξαπλώνεται σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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1.10 Εξασφαλίσεις- Εγγυήσεις 

 

 

Οι εξασφαλίσεις
21

 παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη στιγμή της σύναψης μιας 

δανειακής σύμβασης, καθώς αποτελούν μια μελλοντική δέσμευση για τον δανειολήπτη, αλλά 

και ένα από τα βασικότερα κριτήρια προς εξέταση που θα παίξουν ρόλο στην τελική έγκριση 

του δανείου. Ο ρόλος των εξασφαλίσεων αποτελεί ένα βασικό κομμάτι για ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αφού σε περίπτωση αθέτησης αποπληρωμής του δανείου από τον 

πιστούχο αυτές λειτουργούν ως εναλλακτική μέθοδος για να εισπράξει η τράπεζα τα χρήματα 

που της οφείλονται. Η αιτία αυτής της αθέτησης είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 

ρευστότητα από την πλευρά του δανειολήπτη.  Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι 

εμπράγματες εξασφαλίσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να ρευστοποιηθούν από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από την άλλη  οι ενοχικές εξασφαλίσεις αποτελούν μια 

επικουρική εξασφάλιση αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η τράπεζα μπορεί να τις 

χρησιμοποιήσει για την είσπραξη του ποσού που της οφείλεται σε περίπτωση που υπάρξει 

αθέτηση των όρων της δανειακής σύμβασης.    

Ποιο κάτω θα παρουσιαστούν οι βασικότερες εξασφαλίσεις οι οποίες παίζουν το 

βασικό ρόλο για την τελική έγκριση μιας δανειακής σύμβασης από ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα. 

Αρχικά έχουμε ως εξασφαλίσεις την υποθήκη
22

 των διάφορων περιουσιακών 

στοιχείων που έχει στην κατοχή του ένας μελλοντικός δανειολήπτης. Τα υποθηκευμένα 

περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το συνηθέστερο μέσο εξασφάλισης, καθώς προσδίδουν μια 

σχετική ευκολία όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της 

σύναψης της σύβασης. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως μια πρώτη μορφή εξασφάλισης που 

ζητάει είναι η προσημείωση υποθήκης και αυτό γιατί παρέχει πολλές πιστωτικές ευκολίες.  

Κατά την εγγραφή της προσημείωσης της  υποθήκης προηγείται και δικαστική απόφαση και 

όλα αυτά ενεργούνται με τη συναίνεση του οφειλέτη. Η ουσιαστική σημασία αυτού για μια 

τράπεζα είναι ότι της δύνεται η δυνατότητα να αποκτήσει την υποθήκη σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Ένα άλλο βασικό κριτήριο που ελέγχεται και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

είναι η τιμή αλλά  και η ποιότητα των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων καθώς παίζουν ρόλο 

                                                      
21
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και μετέπειτα στο δείκτη φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τα 

προσημειωμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει ασφαλώς να καλύπτουν την αξία του 

δανείου προς χορήγηση, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες οφειλές τόκων. Τέλος όσον αφορά την 

κάλυψη δεν θα πρέπει να παραληφθεί μια τυχόν απομείωση της τιμής του ακινήτου αλλά και 

τα έξοδα που θα δαπανηθούν σε περίπτωση που μια τράπεζα επιχειρήσει να κατασχέσει το εν 

λόγο περιουσιακό στοιχείο.  Έτσι προκύπτει ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προβαίνει σε 

προσημείωση μεγαλύτερου ποσού από αυτό που της οφείλεται.   

Εν συνεχεία υπάρχουν οι προσωπικές εγγυήσεις φυσικών προσώπων. Ο εγγυητής από 

τη στιγμή που υπογράφει δεσμεύεται για την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση που ο 

δανειολήπτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  Εγγυητές 

δέχεται μια τράπεζα με την προϋπόθεση  να είναι φερέγγυα και αξιόπιστα άτομα τα οποία δεν 

απασχολούν με διάφορα χρέη το τραπεζικό σύστημα. Οι υποχρεώσεις του εγγυητή είναι 

πανομοιότυπες με εκείνες του οφειλέτη ή δανειολήπτη και σε περίπτωση μη καταβολής των 

οφειλών του δευτέρου κινούνται οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες από την τράπεζα και 

όλο το βάρος της αποπληρωμής του δανείου το επωμίζεται ο εγγυητής.     

Ακολούθως μπορεί να υπάρξει και μια δέσμευση καταθέσεων. Αυτή η δέσμευση 

αποτελεί μια εμπράγματη εξασφάλιση για την τράπεζα και μειώνει το ρίσκο που παίρνει με 

την εκχώρηση του δανείου. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πιο συγκεκριμένα κρατάει ως 

ενέχυρο  μια τραπεζική κατάθεση του πιστούχου είτε αυτή βρίσκεται στην ίδια τράπεζα είτε 

σε κάποια άλλη. Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται δέσμευση και παρακράτηση των εν 

λόγω χρημάτων είτε μέχρι να λήξει η δανειακή σύμβαση, είτε μέσω σταδιακών 

αποδεσμεύσεων με βάση το μέγεθος του ποσού που είναι προς εξόφληση, είτε λόγω της μη 

τήρησης των συμφωνηθέντων από την πλευρά του πελάτη. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει μια εμπράγματη εξασφάλιση για 

μια τράπεζα είναι η ιδία συμμετοχή. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αυτό τον τρόπο 

ενημερώνεται ότι ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος του είτε λόγο 

την οικονομικής του κατάστασης είτε λόγω του ότι πρόκειται  για μια υγιής επιχείρηση, που 

μέσω του δανεισμού θα αποκτήσει αμέσως χρηματοροές. Το τελευταίο αποτελεί και έναν 

γενικό κανόνα για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς ο σκοπός του δανεισμού είναι να 

εξυπηρετηθούν “υγιή” φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν στο 

συμφωνηθέν χρονικό διάστημα το χρέος τους, το οποίο θα εμπεριέχει και το κέρδος τις 

τράπεζας. 
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Τέλος μια μορφή εξασφαλίσεων μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικές απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με αυτό μια εταιρία μπορεί να εκχωρήσει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

μελλοντικές απαιτήσεις ή χρηματοροές και έτσι να μπορέσει να πετύχει την έγκριση της 

μελλοντικής της χρηματοδότησης. Τέτοιες απαιτήσεις μπορεί να είναι από το δημόσιο ( πχ 

κατασκευή έργων μέσω τεχνικών εταιριών με δημόσια δαπάνη), από επιταγές στις οποίες 

έγινε αλλαγή στην ημερομηνία είσπραξης τους, από μελλοντικά μερίσματα κτλ. 
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Κεφάλαιο 2 

Δάνεια σε Δυσπραγία 

 

 

2.1 ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 

Τα δάνεια αυτού του είδους όπως έχουμε διαπιστώσει έχουν κατακλίσει την αγορά και 

αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η αναφορά 

αυτών των δανείων μπορεί να γίνει με όρους όπως δάνεια σε αθέτηση (default loans), δάνεια 

σε δυσπραγία (distressed loans), και μη εξυπηρετούμενα δάνεια (non-performing loans, 

NPL). Με μια πρώτη εκτίμηση ένα δάνειο βρίσκεται σε δυσπραγία όταν οι τόκοι δεν 

καταβάλλονται για τουλάχιστον έξι μήνες από την πρώτη μέρα καθυστέρησης της 

οφειλόμενης δόσης. Πιο συγκεκριμένα όμως, σύμφωνα με το  διεθνές νομισματικό ταμείο 

(International Monetary Fund) ένα δάνειο χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο 
23

, όταν για 

την καταβολή των τόκων έχει επέλθει καθυστέρηση άνω των ενενήντα ημερών ή απλά 

χαρακτηρίζεται ως υπερήμερο όταν οι πληρωμές είναι μικρότερες των ενενήντα ημερών. 

Εκτός από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπου ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις του, υπάρχει  και μία άλλη κατηγορία, τα εξυπηρετούμενα δάνεια 

(perfoming loans), στα οποία ο οφειλέτης καταβάλλει τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του στο 

κανονισθέντα χρόνο
24

. 

 

 

 

 

                                                      
23

 ΠΔ/ΤΕ 2442/29.01.1999. (Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος) 
24

 Εκτενέστερη αναφορά για την παρούσα διάκριση γίνεται στο βιβλίο Anthony Sauders and Marcia Millon 

Cornett, Financial Institutions Management: a risk management approach, fifth edition, McGraw-Hill, New 

York, 2006. 

 



 

30 
   

 

2.3 Επιλογές και αντιμετώπιση κόκκινων δανείων από τις τράπεζες 

 

 

Η Deutsche Bank το 2007 πραγματοποίησε μια έρευνα για τις δράσεις μιας τράπεζας με 

σκοπό να αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με την έρευνα, η τράπεζα 

οφείλει να αποφασίσει εάν θέλει να διατηρήσει τα δάνεια στο δικό της ισολογισμό ή όχι, και 

αν θέλει να αναλάβει από μόνη της να εκκαθαρίσει (winding-up) ή να αναδιαρθρώσει τα 

δάνεια
25

. Όσον αφορά τον ορισμό και την σημασία της αναδιάρθρωσης γίνεται αναλυτική 

αναφορά στην επόμενη ενότητα. Αναλυτικότερα, όταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

παραμένουν στον ισολογισμό της τράπεζας μέσω ειδικών λογαριασμών λογιστικά, ειδικοί 

τομείς της τράπεζας αναλαμβάνουν αναλόγως με το αντικείμενο του κάθε τομέα, την 

παρακολούθηση, την αναδιάρθρωση και την εκκαθάριση τους. Αυτό συμβαίνει και στις 

ελληνικές τράπεζες. Το πρώτο πράγμα με το οποίο προσπαθεί η τράπεζα να αντιμετωπίσει τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι με τη ρύθμιση και αναδιάρθρωση του χρέους του 

δανειολήπτη. Αυτή είναι και η συνηθέστερη πρώτη προσέγγιση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Επί προσέτι, η αναχρηματοδότηση και η επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων 

έχουν τον πρώτο ρόλο στις διατραπεζικές εργασίες. Κατά βάση οποιεσδήποτε διευκολύνσεις 

γίνονται από τη μεριά των τραπεζών, αφορούν βιώσιμες επιχειρήσεις καθώς έτσι προσδοκούν 

ότι κάποια στιγμή θα εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους καθώς η τελευταία λύση στην οποία 

όμως δεν θα ήθελαν να καταφύγουν είναι οι δικαστικές διαμάχες με τους οφειλέτες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε περιόδους γενικότερης οικονομικής ύφεσης οι τράπεζες τροποποιούν τους 

όρους των δανειακών συμβάσεων ώστε να ευνοήσουν τους οφειλέτες σε τέτοιο βαθμό που 

δεν θα προσέφεραν σε άλλες περιπτώσεις (π.χ σε νέους δανειολήπτες). Έτσι βλέπουμε ότι η 

αναδιάρθρωση και γενικότερα η ρύθμιση των χρεών ενός δανειολήπτη, έχει ως στόχο την 

βελτίωση και των περιορισμό του ύψους της οφειλής του και αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 

να υπάρχουν στοιχεία για κάποια βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητάς του. 

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την άλλη, για λόγους ανταγωνισμού και 

προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πελατών μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση 

δανείων και ρύθμιση των οφειλών. Αντιθέτως, αναδιάρθρωση και ρύθμιση μπορεί να 

                                                      
25

 Deutsche Bank, “Non- Performance Loans- an established asset class”, Deutsche Bank research, Frankfurt am 

Main, Germany, May25, 2007, pp 1-12. 
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επιτευχθεί και στα λεγόμενα εξυπηρετούμενα δάνεια (perfoming loans) τα οποία αφορούν 

πελάτες οι οποίοι ανταποκρίνονται σωστά στις υποχρεώσεις τους και γι’ αυτό το λόγο η 

τράπεζα επιδιώκει τους ωφελήσει.  

 Ακόμη μία περίπτωση που αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στον 

ισολογισμό της τράπεζας είναι αυτή όπου διενεργούνται οι εξωτραπεζικές παρακολουθήσεις, 

αναδιαρθρώσεις και εκκαθαρίσεις των δανείων. Αυτή είναι λοιπόν, η υπηρεσία του 

Outsourcing ή αλλιώς η εξωεπιχειριασιακή ανάθεση εκτέλεσης επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Μια τράπεζα προβαίνει σε outsourcing όταν επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες ή 

προϊόντα από άλλες οντότητες που εφίσταντο και λειτουργούσαν μέσα στο ίδιο το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εκτός των άλλων τα πλεονεκτήματα που έχει ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική οντότητα που 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες Outsourcing είναι η μείωση λειτουργικών εξόδων, η απουσία εξόδων 

για εξοπλισμό και το κόστος απασχόλησης προσωπικού, κάτι που το αναλαμβάνει εξ’ 

ολοκλήρου η εταιρία που κάνει το  Outsourcing
26

. 

 Εν συνεχεία, σύμφωνα με την Deutsche Bank μια άλλη επιλογή που έχει μια τράπεζα 

όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι η περίπτωση να τα απομακρύνει από τον 

ισολογισμό της, αλλά παράλληλα η παρακολούθηση, αναδιάρθρωση και οποιαδήποτε άλλη 

ρύθμιση τους να γίνεται από την ίδια την τράπεζα σύμφωνα πάντα με ό,τι έχει συμφωνηθεί 

και υπογραφεί. Στην περίπτωση αυτή γίνεται πώληση των δανείων (sale of the loans) και 

παρά του ότι η παρακολούθηση τους βαραίνει την ίδια την τράπεζα το θετικό στοιχείο είναι 

ότι με αυτόν τον τρόπο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ωραιοποιούν τους ισολογισμούς τους. 

Αυτή η επιλογή δεν παύει να είναι περισσότερο θεωρητική, αφού ως αποτέλεσμα αυτής, η 

παρακολούθηση, αναδιάρθρωση και εκκαθάριση των δανείων μετά από τη πώληση είναι 

άνευ ουσίας. 

 Τέλος, η τελευταία περίπτωση αναφέρεται στην πώληση των δανείων σε δυσπραγία, 

αλλά η παρακολούθηση, αναδιάρθρωση και εκκαθάριση τους αναθέτεται σε εξωτερικό 

πάροχο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον αγοραστή των δανείων (επενδυτής). Το κείμενο 

αυτό της   Deutsche Bank αναφέρεται κυρίως σε αυτή την περίπτωση καθώς οι συναλλαγές 

αυτές είχαν ανθίσει στη Γερμανία. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιων επενδυτών, 

είναι τα λεγόμενα Hedge Funds
27

 ή αλλιώς αντισταθμιστικά αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 

                                                      
26

 Greaver, M.F.II, “A structured approach to outsourcing decisions and initiatives”, Amacon, 2006,  pp 62-68. 

 
27

  Καθημερινή, 21/09/2003, Αλήθειες και μύθοι για τα μυστηριώδη, hedge funds.  
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κινδύνου, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο επενδυτικά κεφάλαια. Κατά βάση βρίσκονται 

τοποθετημένα σε μια offshore εταιρία και οι κύριες επενδύσεις που πραγματοποιούν είναι 

πάνω σε μετοχές, ομόλογα παράγωγα νομίσματα κτλ. Οι επενδύσεις τους έχουν σαν κύριο 

συστατικό την μόχλευση καθώς στοχεύουν σε πολύ μεγάλες και βραχυχρόνιες επενδύσεις. 

Πολλές φορές οι υπεύθυνοι των Hedge Funds επενδύουν και ίδια κεφάλαια στο 

χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται υπό την εποπτεία τους, με σκοπό να μην αντικρούονται τα 

συμφέροντα τους με αυτά των λοιπών επενδυτών
28

. Λόγω του ότι ανήκουν σε μια offshore 

εταιρία δεν λειτουργούν αλλά και δεν οριοθετούνται όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. Τέλος, δεν 

υπάρχουν όρια στις επενδυτικές τους κινήσεις, στη στρατηγική τους, στα επενδυμένα 

κεφάλαια και στη μόχλευση που εφαρμόζουν. Στην επόμενη ενότητα γίνεται εκτενής 

αναφορά στις έννοιες της αναδιάρθρωσης, ρύθμισης, αναχρηματοδότησης και διακανονισμού 

οφειλής. 

 

 

2.4  Ενέργειες αποτροπής δημιουργίας κόκκινων δανείων από τις τράπεζες 

 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της εκάστοτε χώρας θέλοντας να επαναδιαπραγματευθούν τα 

ποσά που της οφείλονται από τους πελάτες της μέσω του δανεισμού, προβαίνουν σε διάφορες 

κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση εκείνων που έχουν την πρόθεση να 

αποπληρώσουν την οφειλή τους. Κάποιες από αυτές τις διευκολύνσεις είναι η αναδιάρθρωση, 

η αναχρηματοδότηση, η επιμήκυνση, η πληρωμή μόνο τόκων και η αναστολή πληρωμή 

δόσης, έννοιες που θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα.  

 

 

 

 

 

   

                                                      
28

Anson, Mark J.P. ,The Handbook of Alternative Assets. John Wiley & Sons, 2006, σελ. 123. 
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2.4.1 Αναδιάρθρωση, Αναχρηματοδότηση, Επιμήκυνση, Πληρωμή μόνο 

τόκων και Αναστολή πληρωμή δόσης  

 

 

Αναδιάρθρωση (restructuring)  

Η αναδιάρθρωση είναι η αναμόρφωση της λειτουργίας και της οργάνωσης ή ο 

καθορισμός μια δομής εκ νέου. Η αναδιάρθρωση ή restructuring στον τραπεζικό χώρο 

αναφέρεται στην αναδιαπραγμάτευση των οφειλών της επιχείρησης.  Η σκοπός της 

αναδιαπραγμάτευσης έγκειται στην αναδιαμόρφωση του συστήματος για καλύτερη 

λειτουργία του.  

Η αναδιάρθρωση των οφειλών στις τραπεζικές εργασίες τροποποιεί τους εκάστοτε 

όρους των δανείων που έχει χορηγήσει. Αυτοί μπορεί να είναι στο επιτόκιο, στη τρόπο 

πληρωμής, στο είδος των δόσεων, στο χρονικό περιθώριο, ακόμα και στη διάρκεια του 

δανείου. Το πιο σημαντικό κομμάτι που ουσιαστικά ορίζει την ύπαρξη και τη χρήση της 

αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες είναι ότι εκείνες (τράπεζες), τον χρησιμοποιούν για να 

ανταπεξέλθουν σε παροδικά προβλήματα ρευστότητας των δανειοληπτών, τα οποία 

οφείλονται σε στιγμιαία αδυναμία κάλυψής τους. 

Για να μπορέσει να επιτευχθεί ορθώς η αναδιάρθρωση επιβάλλεται να τηρούνται από 

τους πελάτες οι όροι που έχει θέσει η τράπεζα. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις καθυστερήσεις 

της οφειλής, οι οποίες είναι αποδεκτές όταν δεν ξεπερνούν τον χρονικό ορίζοντα των 

ενενήντα ημερών. Γι’ αυτό το λόγο, τα τραπεζικά ιδρύματα επικεντρώνονται στην άμεση 

λύση τυχών οικονομικών δυσχερειών που αφορούν τους πιστωτές τους και εν συνεχεία θα 

προβούν στην αναδιάρθρωση με τελικό τους σκοπό, την χρηματική απολαβή εκ των χρεών.  

 

Αναχρηματοδότηση (refinancing) 

Ο όρος αναχρηματοδότηση
29

 στην τραπεζική ορολογία χρησιμοποιείται στην 

δημιουργία ενός νέου δανείου, με απώτερο σκοπό την αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος. 

Όταν αναφερόμαστε σε μια αναχρηματοδότηση δανείου, η εγγύηση μένει αμετάβλητη αλλά 

οι όροι του νέου δανείου, είναι συνήθως ευνοϊκότεροι. Για να συμφέρει τον δανειολήπτη 

αυτή η νέα δανειοδότηση, θα πρέπει το σύνολο των τόκων οι οποίοι θα είναι ανανεωμένοι 

στην αναχρηματοδότηση, καθώς και η ζημία που έχει υποστεί από την μη αποπληρωμή του 

                                                      
29

 Γενική αναχρηματοδότηση δανείων από τις τράπεζες, «βήμα» 23/5/2010, www.tovima.gr  

http://www.tovima.gr/
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παλαιότερου δανείου, να οδηγούν σε ένα θετικό πρόσημο κέρδους γι’ αυτόν. Επιπρόσθετα, 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μια αναχρηματοδότηση μπορεί να αφορά τη συλλογή των 

οφειλών του πελάτη σε μία τράπεζα. 

 

Επιμήκυνση διάρκειας δανείου 

Κατόπιν διακανονισμού με τον πελάτη, μια τράπεζα έχει την δυνατότητα να 

επιμηκύνει τη χρονική περίοδο της οφειλής ώστε να επέλθει ελάττωση των τακτικών δόσεων. 

Οι δόσεις αυτές είθισται κατά κύριο λόγο να είναι μηνιαίες και η  αποπληρωμή τους με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται με μία μικρή καθυστέρηση ή ακόμα και με μια μικρή μείωση. 

Αυτονόητο είναι όμως, ότι καθώς μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται ο αριθμός των 

τόκων που θα πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης.       

 

Πληρωμή των τόκων αποκλειστικά  

Η εξόφληση μόνο των τόκων του κεφάλαιο, οδηγεί σε μία κατάσταση θετικότερη, 

αφού αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο παραμένει σταθερό και η καταβολή της μηνιαίας δόσης 

είναι σαφώς μειωμένη. Βεβαίως, όπως σε κάθε περίπτωση εξόφλησης δανείου, υφίστανται 

και τα αρνητικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ευνοείται εν μέρει ο πελάτης σύμφωνα με 

τα παραπάνω, από την άλλη όμως μακροπρόθεσμα, επιβάλλεται η εξόφληση περισσότερων 

τόκων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με μία επιμήκυνση διάρκειας 

δανείου.    

 

Αναστολή πληρωμής δόσης 

Αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια μεγάλη ανάσα για τους δανειολήπτες, αφού 

έχουν τη δυνατότητα να μην εξοφλήσουν στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για ένα 

συμφωνημένο διάστημα, ούτε τους τόκους αλλά ούτε και το κεφάλαιο. Σε αυτό το διάστημα 

της αποχής των εξοφλήσεων, τακτοποιούνται συνήθως ληξιπρόθεσμες οφειλές, που έχουν 

συγκεντρωθεί μέχρι αυτή τη χρονική περίοδο. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι συγκεκριμένοι 

τόκοι που παραλείπονται κεφαλαιοποιούνται και αυτό έχει σαν συνέπεια η καινούργια δόση 

(αφού τελειώσει η χρονική διάρκεια της αναστολής) να αποτελείται από επιπρόσθετους 

τόκους. 
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2.5 Κώδικας δεοντολογίας
30

 για τα κόκκινα δάνεια από την Τράπεζα της 

Ελλάδας 

 

 

Η τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προσφάτως δημιούργησε ένα σχέδιο το οποίο αποτελείται από 

τις απαραίτητες συστάσεις προς τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την 

αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Νόμος 4224/2013 καθορίζει την 

δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για την εύρεση λύσης στο “κόκκινο” ιδιωτικό χρέος. 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης ορίζει της έννοιες του “συνεργάσιμου” δανειολήπτη 

και των “εύλογων δαπανών διαβίωσης”. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα 

καταγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν τα δάνεια και τους δανειολήπτες και ειδικά αυτούς 

που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια 

διαδικασία που θα επιλύει τις καθυστερούμενες οφειλές κάτι όμως που θα προϋποθέτει την 

αυστηρή τήρηση του κώδικα.  

 Σύμφωνα με τον κώδικα, στην περίπτωση που ένας δανειολήπτης καθυστερεί στις 

πληρωμές του θα γίνεται μια αρχική επικοινωνία με την τράπεζα του. Στη συνέχεια η τράπεζα 

θα λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες (οικονομικές ή μη), θα τις αξιολογεί και 

ακολούθως θα προτείνει την βέλτιστη λύση και για τις δύο πλευρές, ενώ παράλληλα θα 

δέχεται και τυχών ενστάσεις. Όσο γρηγορότερα κινηθούν οι διαδικασίες από τη στιγμή που 

θα επέλθει καθυστέρηση οφειλής, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να ενταχθεί και ένας δανειολήπτης (μετά από 

έγγραφη δήλωση του) ο οποίος έχει προβλήματα ρευστότητας ή βλέπει ότι μελλοντικά δεν θα 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  

 Ένα άλλο βασικό μέρος του εν λόγω κώδικα, είναι ότι περιέχει εναλλακτικές λύσεις 

που μπορούν να προταθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους πελάτες τους. Κάποιες 

από αυτές είναι μόνιμες και κάποιες έχουν μια προσωρινή διάρκεια. Αρχικά μπορεί να 

υπάρξει ένα ευνοϊκό διάστημα στο οποίο δεν θα καταβάλλονται δόσεις ή αυτές θα είναι 

σχετικά μειωμένες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της μείωσης του επιτοκίου ή και του 

κέρδους της τράπεζας κάτι που θα οδηγήσει σε παράλληλη μείωση της δόσης. Μια επιπλέον 

διευκόλυνση είναι η δυνατότητα αλλαγής του τύπου του επιτοκίου, χωρίς καμία επίπτωση ή 

                                                      
30

ΤτΕ,  Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013, ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

/..2014. 

Τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα "Κόκκινα Δάνεια", Η Καθημερινή, 21.03.2014. 
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ποινή. Ένας δανειολήπτης μπορεί να χωρίζει το δάνειο του στα δύο, όπου το πρώτο θα είναι 

με εμπράγματη εξασφάλιση και θα πληρώνει κανονικά τη δόση του και το δεύτερο μέρος δεν 

θα περιέχει τόκους για ένα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα με την τράπεζα. Τέλος γίνεται 

αναφορά και στα επιχειρηματικά δάνεια, όπου ο οφειλέτης που θα έχει χρέος, θα έχει τη 

δυνατότητα να το ανταλλάξει παίρνοντας η τράπεζα μερίδιο από την επιχείρηση του. 

Επιπροσθέτως το υποθηκευμένο ακίνητο θα μπορεί να αξιοποιείται από τον δανειολήπτη με 

σκοπό την είσπραξη ενοικίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Στατιστική Ανάλυση για τα κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη 

 

 

3.1 Μελέτη περίπτωσης για τα κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη
31

 

 

 

Όπως έχουμε διαπιστώσει τα δάνεια σε δυσπραγία αποτελούν το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αυτό έχει σαν συνέπεια να μονοπωλούν το 

ενδιαφέρων των στελεχών των τραπεζών αλλά και αναλυτών. Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει 

μια στατιστική ανάλυση όσον αφορά το ποσοστό των κόκκινων δανείων (“κακό χρέος”) στο 

σύνολο των καθαρών εσόδων (net revenue) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που μελετώνται χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά της ανατολικής 

Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένου και Ελληνικών τραπεζών) και της υπόλοιπης Ευρώπης 

(κεντρικής, δυτικής και βόρειας). Η πορεία αυτών των μεγεθών θα παρουσιαστεί κατά τα έτη 

2006 έως 2012. 

 

3.2 Μέσος όρος του ποσοστού  κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε, κατά το σύνολο των ετών 2006 - 2012 ο μέσος όρος 

αυτού του ποσοστού άγγιξε στις τράπεζες της ανατολικής Ευρώπης το 21,06%
32

 ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της υπόλοιπης Ευρώπης έφτασε το 

15,03%
33

. Έτσι βλέπουμε μια σημαντική διαφορά της τάξεως του 6,03%, κάτι που μας δείχνει 

σαφώς ότι η ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε πιο δυσμενή θέση σε ό,τι αναφορά την 

αναλογία κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα  στα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα.  

                                                      
31

 Τα στοιχεία για την έρευνα συλλέχθηκαν από το πρόγραμμα Bloomberg L.P Financial Software   
32

 Πίνακας 1, παράρτημα 
33

 Πίνακας 2, παράρτημα 
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 Ακολούθως θα διαπιστώσουμε βήμα προς βήμα για το πώς κινήθηκαν αυτά τα 

ποσοστά στα έτη 2006 – 2012. Το 2006 για την ανατολική Ευρώπη το ποσοστό κινούνταν 

στα επίπεδα του 8,36%   ενώ για την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο 5,02%. Και σε αυτό το 

αρχικό στάδιο βλέπουμε μια διαφορά 3,34%. Το 2007 τα ποσοστά ανατολικής και λοιπής 

Ευρώπης ήταν αντίστοιχα 8,92% και 6,39% με διαφορά 2,53%. Το έτος 2008 αυτό το 

ποσοστό διαμορφώθηκε σε 18,30% για τις τράπεζες της ανατολικής Ευρώπης και 16,63% για 

τις τράπεζες τις υπόλοιπης Ευρώπης, με διαφορά τη διαφορά τώρα να βρίσκεται σε μόλις 

1,67%. Σε αυτό το σημείο με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι το ποσοστό 

σχεδόν διπλασιάζεται για την ανατολική Ευρώπη και σχεδόν τριπλασιάζεται για την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά βλέπουμε την διαφορά τους να μειώνεται σε 

τόσο χαμηλά επίπεδα. Το 2009 έχουμε μια ακόμη μεγάλη αύξηση της αναλογίας κόκκινων 

δανείων/καθαρά έσοδα που φτάνει τώρα το 31,23% για τις τράπεζες της ανατολικής Ευρώπης 

και 29,60% για εκείνες της λοιπής Ευρώπης. Και σε αυτή την περίοδο παρά την αύξηση των 

ποσοστών η διαφορά τους διατηρείται στα επίπεδα του 1,63%. Το 2010 τα ποσοστά αυτά 

παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση με 22% για την ανατολική Ευρώπη και 16,52% για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της υπόλοιπης Ευρώπης, με την διαφορά τους να παρουσιάζει 

μια αύξηση 5,48%. Το 2011 ακολουθεί ακόμη μια μείωση, με το ποσοστό στις τράπεζες της 

ανατολικής Ευρώπης να είναι στο 20,78% και στις τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης να 

αγγίζει το 15,40%, με τη διαφορά τους να παραμένει σε ίδια επίπεδα στο 5,38%. Το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έτος 2012 με την αναλογία κόκκινων 

δανείων/καθαρά έσοδα στις τράπεζες τις ανατολικής Ευρώπης να εκτοξεύεται στο 37,92% ( 

17,14% διαφορά από την προηγούμενη χρονιά) με το αντίστοιχο ποσοστό για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της υπόλοιπης Ευρώπης να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 

15,64%, με την διαφορά τους το 2012 να παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση και να φτάνει 

το 22,28%.  

 Σε αυτό το σημείο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

των χωρών της ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα λόγο της 

οικονομικής ύφεσης, από τις αντίστοιχες τράπεζες  της υπόλοιπης Ευρώπης καθώς ο λόγος 

κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα είναι πάντα μεγαλύτερος καθ’ όλη την χρονική περίοδο 

2006 – 2012.   
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3.3 Έλεγχος t 

 

 

Ο έλεγχος t συγκρίνει το μέσο όρο των τιμών δύο συνόλων που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 

ένα χαρακτηριστικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε αν η μέση 

τιμή των κόκκινων δανείων προς καθαρά έσοδα είναι ίδια ή διαφέρει αναφορικά με τις χώρες 

της ανατολικής Ευρώπης και των υπόλοιπων χωρών.   

Συγκεκριμένα η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση είναι: 

Η0: μ0=μ1  

Η1: μ0≠μ1  

όπου μ0 ο μέσος όρος των κόκκινων δανείων για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και μ1 ο 

μέσος όρος για τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.   

Η στατιστική ελέγχου
34

 είναι 2,685 και η τιμή της πιθανότητας (Probability value) είναι 

0,008. Επειδή η πιθανότητα prob. (5%)
35

 είναι μικρότερη από τη σημαντικότητα του ελέγχου, 

(πχ. 5%) τα εμπειρικά αποτελέσματα μας οδηγούν σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

Επομένως, δεχόμαστε την υπόθεση Η1 και συμπεραίνουμε ότι το μέσο ποσοστό του λόγου 

των κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα διαφέρει στις τράπεζες της Ανατολικής και της 

υπόλοιπης Ευρώπης. Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση  καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  

μ0>μ1. Δηλαδή κατά μέσο όρο οι τράπεζες της Ανατολικής Ευρώπης είχαν υψηλότερο 

ποσοστό κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.  

 Επειδή ο έλεγχος με βάση το t-test υποθέτει την κανονικότητα του δείγματος από τις 

εκτιμήσεις όμως φαίνεται ότι δεν ισχύει η κανονική κατανομή. Για τον λόγο αυτό θα 

προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο όπου σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η 

προϋπόθεση της κανονικότητας. 

  

 

 

 

                                                      
34

 Πίνακας 3, παράρτημα 
35

 Πίνακας 4, παράρτημα 
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3.4 Μη-παραμετρικός Έλεγχος  

 

 

Εδώ χρησιμοποιείται ο έλεγχος Mann-Whitney ή U-test.  Από την τιμή U που είναι σύμφωνα 

με τον πίνακα
36

 12,013 με probability value 0,08 διαπιστώνουμε ότι η μηδενική υπόθεση δεν 

μπορεί να αποκλειστεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Όμως, αν χρησιμοποιήσουμε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.  

 

 

3.5  DYNAMIC PANEL 

 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζουμε τον ρυθμό μεταβολής των κόκκινων δανείων. 

Συγκεκριμένα υποτίθεται ότι η μεταβολή των κόκκινων δανείων επηρεάζεται από το επίπεδο 

των δανείων της προηγούμενης περιόδου.  

Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε είναι:   

1t t ty y u                        (1)  

 

όπου y είναι ο λόγος των κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα. 

Επομένως ο υπολογισμός της μεταβολής των κόκκινων δανείων βρίσκεται από την εκτίμηση 

του συντελεστή  :  

ˆ( 1)ty      

 

Η εκτίμηση του υποδείγματος (1) έγινε με τη μέθοδο Arellano- Bond.   

 

Εκτίμηση υποδείγματος (1) για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: 

                     

                           Coefficient Std.Error t-value t-prob 

BDNR0(-1)         0.986494    0.1563   6.31   0.000 

                                                      
36

 Πίνακας 5, παράρτημα 
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Constant              5.17339      2.172     2.38   0.019 

 

sigma                21.26862  sigma^2              452.3543 

R^2                 0.3882886 

RSS              64234.309971  TSS               105007.5438 

no. of observations       144  no. of parameters           2 

Using robust standard errors 

 

Wald (joint):    Chi^2(1) =     39.85 [0.000] ** 

Wald (dummy):    Chi^2(1) =     5.672 [0.017] * 

AR(1) test:        N(0,1) =   -0.2231 [0.823] 

AR(2) test:        N(0,1) =    -1.775 [0.076] 

 

 

 

Εκτίμηση υποδείγματος (1) για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης: 

                           Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 

BDNR1(-1)         0.564680    0.1032    5.47   0.000 

Constant              8.26933      1.700     4.87   0.000 

 

sigma                11.14416  sigma^2              124.1923 

R^2                  0.322598 

RSS               16890.15738  TSS               24933.72999 

no. of observations       138  no. of parameters           2 

Using robust standard errors 

 

Wald (joint):    Chi^2(1) =     29.95 [0.000] ** 

Wald (dummy):    Chi^2(1) =     23.67 [0.000] ** 

AR(1) test:        N(0,1) =   -0.6668 [0.505] 

AR(2) test:        N(0,1) =    -2.014 [0.044] * 

 

Με μια πρώτη εκτίμηση διαπιστώνουμε για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ανατολικής 

Ευρώπης, και ειδικότερα για το λόγο των κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα, ότι: 
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̂  = 0, 98649, άρα, ˆ( 1)   = 0, 986494 – 1= – 0, 013506.  

Επομένως διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής του ανωτέρου λόγου για τις τράπεζες στην 

ανατολική Ευρώπη προς την μακροχρόνια μέση τιμή γίνεται με αργό ρυθμό.  

Από την άλλη πλευρά, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της υπόλοιπης Ευρώπης, ισχύει 

ότι:  

̂ = 0, 564680, άρα ˆ( 1)  = 0, 564680 – 1= – 0, 43532. 

Αυτό μας δείχνει το ρυθμό μεταβολής του λόγου μας, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των 

υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης. 

Το συμπέρασμα που αντλείται από όλα τα παραπάνω είναι ότι ρυθμός μεταβολής του λόγου 

κόκκινων δανείων/καθαρών εσόδων είναι αργότερος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των 

χωρών της ανατολικής Ευρώπης απ’ ότι στης υπόλοιπης. Με άλλα λόγια διαπιστώθηκε ότι η 

μέση αναλογία κόκκινων δανείων/καθαρών εσόδων για τις χώρες της  ανατολικής Ευρώπης 

είναι όχι μόνο υψηλότερη από αυτή των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και η 

μεταβολή τους (η αποκλιμάκωσή τους) γίνεται με βραδύτερο ρυθμό συγκριτικά με τις χώρες 

της υπόλοιπης Ευρώπης. Δηλαδή  θα μπορούσε να ειπωθεί ότι για τις χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης παρατηρείται και ένας παράγοντας εμμονής (persistence factor) ο οποίος διατηρεί 

το επίπεδο των κόκκινων δανείων/καθαρών εσόδων σε υψηλό επίπεδο για αρκετά μεγάλο 

διάστημα.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ολόκληρης της Ευρώπης έδειξαν αρκετές αδυναμίες μέσα 

στην οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Η εκάστοτε κυβέρνηση κάθε Ευρωπαϊκού 

κράτους έχει χορηγήσει υπέρογκα ποσά, με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των 

τραπεζών. Παράλληλα κρατικοποιήθηκαν άμεσα ή έμμεσα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα για 

να αποφευχθεί η καταστροφή τους. Παρόλα αυτά τα καίρια στηρίγματα προς τις τράπεζες, 

διαπιστώσαμε ότι χρόνο με το χρόνο η κατάσταση χειροτέρευε. Αυτό το αποδεικνύουν και τα  

στατιστικά στοιχεία παραπάνω, καθώς παρά τις υποτιθέμενες προσπάθειες για τη διάσωση 

των τραπεζών ο λόγος κόκκινων δανείων/καθαρά έσοδα, παρουσιάζει αύξηση η οποία 

καταλήγει να είναι αρκετά μεγάλη για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικά 

είδαμε ότι ο λόγος αυτός για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ανατολικής Ευρώπης ήταν 

κατά το έτος 2006 8,36%, ενώ το 2012 εκτοξεύθηκε στο 37,92%. Αντίστοιχα για τις 

υπόλοιπες τράπεζες  της Ευρώπης τα ποσοστά ήταν 5,02% το 2006 και 15,64% το 2012. Έτσι 

εκτός των άλλων βλέπουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ανατολικής Ευρώπης 

επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση, καθώς βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση 

σε σχέση με αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης. Λόγω της ισχυρής παρουσίας των τραπεζικών 

ιδρυμάτων και της εξέχουσας σημασίας που παίζουν για την ομαλή λειτουργία ολόκληρου 

του κράτους, δεν έλειψαν οι φορές όπου οι ωραιοποιήσεις των ισολογισμών τους  έφτασε σε 

σημείο παραποίησης σημαντικών στοιχείων. Απόρροια των παραπάνω είναι η δημιουργία 

κρίσης στο δημόσιο χρέος, καθώς τα χρέη των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αύξαναν όλο και 

παραπάνω το έλλειμμα.     

 Παρά την ενίσχυση των τραπεζών, αυτές εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους 

τίτλους, αλλά και ομόλογα κρατών τα οποία λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης 

έχουν φτάσει να μην έχουν σχεδόν καμία αξία. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πάρουν 

ποτέ πίσω τα χρήματα τους.  

 Βασική προϋπόθεση για να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το πρόβλημα με τις τράπεζες είναι 

αρχικά να υπολογιστεί το μέγεθος της ζημίας. Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να 

υποχρεωθεί να διαγράψει από τα λογιστικά της βιβλία ζημιογόνους τίτλους που κατέχει 

καθώς και να προσδιορίσει ρεαλιστικά ποια είναι τα πραγματικά της δάνεια σε δυσπραγία και 

ποια από αυτά δεν θα καταφέρει να εισπράξει ποτέ. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια 
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καθαρή όψη των πραγμάτων, καθώς οι ζημίες θα εμφανιστούν στις λογιστικές καταστάσεις 

των τραπεζών και το μέγεθος του προβλήματος θα βγει στην επιφάνεια.               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

EASTERN EUROPE 

 

 

ID TIME 

ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΔΑΝΕΙΑ % ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

1 2006 10,89767379 

1 2007 14,62060718 

1 2008 21,29398093 

1 2009 16,84386195 

1 2010 7,74881983 

1 2011 10,33262874 

1 2012 14,07097924 

2 2006 13,0731 

2 2007 10,1376 

2 2008 23,1646 

2 2009 28,3818 

2 2010 39,3327 

2 2011 49,4994 

2 2012 110,8101 

3 2006 -2,4273 

http://www.tiresias.gr/
http://www.tovima.gr/
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3 2007 -2,3577 

3 2008 5,7162 

3 2009 18,9319 

3 2010 9,2133 

3 2011 3,1103 

3 2012 2,1133 

4 2006 3,324923494 

4 2007 3,741995345 

4 2008 7,025791109 

4 2009 28,66357371 

4 2010 12,08510972 

4 2011 9,06630087 

4 2012 11,96152057 

5 2006 10,99807964 

5 2007 5,011008129 

5 2008 7,600153329 

5 2009 19,27208593 

5 2010 25,82935659 

5 2011 27,65751901 

5 2012 167,6060494 

6 2006 2,7023 

6 2007 2,9988 

6 2008 4,4719 

6 2009 7,8886 

6 2010 7,3236 

6 2011 7,0948 

6 2012 8,0249 

7 2006 3,8971 

7 2007 5,7489 

7 2008 9,1777 

7 2009 16,3846 

7 2010 24,1025 

7 2011 38,1136 

7 2012 62,7403 

8 2006 15,40528437 

8 2007 14,23500177 

8 2008 27,03692402 

8 2009 38,70437356 

8 2010 46,58002736 

8 2011 59,63179165 

8 2012 94,24829157 

9 2006 12, 65300975 

9 2007 6, 402446406 

9 2008 17, 16468414 

9 2009 39, 25027824 
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9 2010 39, 90600042 

9 2011 9, 830765702 

9 2012 4, 428810352 

10 2006 11, 6175 

10 2007 19, 7403 

10 2008 45, 7219 

10 2009 55, 1747 

10 2010 33, 2539 

10 2011 26, 3516 

10 2012 9, 1605 

11 2006 -8, 7551 

11 2007 -5, 1741 

11 2008 3, 845 

11 2009 11, 8309 

11 2010 7, 5675 

11 2011 5, 9429 

11 2012 11, 0621 

12 2006 35, 32362355 

12 2007 39, 32277321 

12 2008 74, 72566161 

12 2009 76, 61025421 

12 2010 59, 71664979 

12 2011 50, 11829115 

12 2012 179, 9484649 

13 2006 5, 813557398 

13 2007 5, 565481207 

13 2008 8, 349647031 

13 2009 15, 54589222 

13 2010 9, 61835361 

13 2011 6, 067635209 

13 2012 5, 647159595 

14 2006 2, 5412 

14 2007 3, 3106 

14 2008 9, 6211 

14 2009 36, 6712 

14 2010 20, 404 

14 2011 10, 6318 

14 2012 11, 8709 

15 2006 7, 1524 

15 2007 7, 2424 

15 2008 10, 5919 

15 2009 25, 5101 

15 2010 31, 2606 

15 2011 78, 661 

15 2012 84, 0973 
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16 2006 0, 03158381 

16 2007 0, 715730801 

16 2008 11, 82452155 

16 2009 18, 48901652 

16 2010 17, 27144893 

16 2011 16, 53716696 

16 2012 18, 02392097 

17 2006 9, 8907 

17 2007 9, 0398 

17 2008 14, 9888 

17 2009 37, 1852 

17 2010 18, 3641 

17 2011 15, 829 

17 2012 15, 9354 

18 2006 5, 1681 

18 2007 4, 9931 

18 2008 21, 3525 

18 2009 57, 9904 

18 2010 22, 8231 

18 2011 -0, 1576 

18 2012 2, 3533 

19 2006 6, 77337861 

19 2007 9, 2023628 

19 2008 12, 69036204 

19 2009 16, 01741642 

19 2010 12, 91344158 

19 2011 7, 61331523 

19 2012 12, 86524354 

20 2006 9, 332527467 

20 2007 6, 508548431 

20 2008 10, 78489565 

20 2009 20, 26098811 

20 2010 8, 315525806 

20 2011 10, 34124612 

20 2012 14, 27880774 

21 2006 11, 2701 

21 2007 17, 3967 

21 2008 18, 5495 

21 2009 21, 2509 

21 2010 11, 0074 

21 2011 13, 3491 

21 2012 9, 4025 

22 2006 10,79586189 

22 2007 14,54021308 

22 2008 18,70276321 
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22 2009 21,86334239 

22 2010 20,47840237 

22 2011 18,30582168 

22 2012 22,9731152 

23 2006 14,13947537 

23 2007 12,68998794 

23 2008 41,93275891 

23 2009 93,6440678 

23 2010 23,91102873 

23 2011 11,83077499 

23 2012 17,53764393 

24 2006 9,0428 

24 2007 8,4869 

24 2008 12,7604 

24 2009 27,2404 

24 2010 17,4973 

24 2011 12,974 

24 2012 18,9649 

 

 

 

REST OF EUROPE 

 

 

ID TIME 

ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΔΑΝΕΙΑ % ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

25 2006 9,1632 

25 2007 10,0534 

25 2008 12,8432 

25 2009 21,9376 

25 2010 19,8044 

25 2011 20,0267 

25 2012 34,7141 

26 2006 10,6835 

26 2007 12,5988 

26 2008 18,9403 

26 2009 26,9025 

26 2010 23,6906 

26 2011 24,1591 

26 2012 40,717 

27 2006 9,9745 
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27 2007 12,1522 

27 2008 27,7385 

27 2009 26,0834 

27 2010 18,2679 

27 2011 12,8515 

27 2012 11,3756 

28 2006 2,0009 

28 2007 3,6827 

28 2008 12,5475 

28 2009 18,4071 

28 2010 9,5738 

28 2011 13,1441 

28 2012 7,8189 

29 2006 9,9075 

29 2007 5,5912 

29 2008 27,0605 

29 2009 36,8357 

29 2010 18,9534 

29 2011 13,5175 

29 2012 15,8669 

30 2006 4,8368 

30 2007 12,7803 

30 2008 17,5859 

30 2009 25,2257 

30 2010 15,9223 

30 2011 13,0101 

30 2012 14,0362 

31 2006 -0,3068 

31 2007 0,6547 

31 2008 11,6143 

31 2009 1,6242 

31 2010 -0,2705 

31 2011 0,7749 

31 2012 0,7877 

32 2006 -1,3089 

32 2007 1,4998 

32 2008 27,5686 

32 2009 42,7708 

32 2010 29,4386 

32 2011 29,313 

32 2012 25,4945 

33 2006 1,0614 

33 2007 2,0137 

33 2008 7,8563 

33 2009 9,3239 
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33 2010 4,2506 

33 2011 5,6826 

33 2012 5,1333 

34 2006 -0,911 

34 2007 0,6965 

34 2008 10,4078 

34 2009 20,5419 

34 2010 7,6045 

34 2011 8,2102 

34 2012 7,7035 

35 2006 8,4581 

35 2007 7,1701 

35 2008 16,1756 

35 2009 26,8728 

35 2010 26,1776 

35 2011 30,0748 

35 2012 24,4005 

36 2006 16,1751 

36 2007 21,8273 

36 2008 30,5294 

36 2009 40,0236 

36 2010 20,5709 

36 2011 16,7778 

36 2012 12,163 

37 2006 5,6429 

37 2007 6,148 

37 2008 14,3404 

37 2009 19,7412 

37 2010 16,9351 

37 2011 26,0631 

37 2012 24,0805 

38 2006 1,834 

38 2007 1,8872 

38 2008 17,0257 

38 2009 41,0938 

38 2010 17,7011 

38 2011 18,6867 

38 2012 13,8479 

39 2006 14,004 

39 2007 16,7756 

39 2008 30,5229 

39 2009 71,6256 

39 2010 43,8852 

39 2011 38,9678 

39 2012 25,1048 
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40 2006 -3,522 

40 2007 -0,7648 

40 2008 5,6996 

40 2009 16,4654 

40 2010 9,4842 

40 2011 7,7704 

40 2012 9,0358 

41 2006 8,0418 

41 2007 8,3748 

41 2008 38,2596 

41 2009 55,3062 

41 2010 34,6045 

41 2011 38,2927 

41 2012 26,0036 

42 2006 1,8518 

42 2007 2,472 

42 2008 7,8677 

42 2009 28,7806 

42 2010 4,9731 

42 2011 -2,0415 

42 2012 2,4108 

43 2006 2,2215 

43 2007 4,0031 

43 2008 10,5694 

43 2009 25,3106 

43 2010 13,6422 

43 2011 14,5616 

43 2012 14,4396 

44 2006 7,297 

44 2007 6,9136 

44 2008 10,1937 

44 2009 13,5126 

44 2010 5,5163 

44 2011 5,1694 

44 2012 6,4375 

45 2006 -0,1867 

45 2007 0,0999 

45 2008 5,3839 

45 2009 10,4986 

45 2010 4,817 

45 2011 2,4878 

45 2012 3,5688 

46 2006 -0,6819 

46 2007 1,8388 

46 2008 8,5155 
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46 2009 72,653 

46 2010 9,2373 

46 2011 -5,7425 

46 2012 -0,5177 

47 2006 9,1595 

47 2007 8,4603 

47 2008 13,1854 

47 2009 29,1952 

47 2010 25,2345 

47 2011 22,532 

47 2012 35,2704 

 

 

 

 

 

Οι τιμές από 1 μέχρι 47 αντιστοιχούν στις παρακάτω τράπεζες: 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

1     Akbank TAS 

2     Alpha Bank AE 

3     Bank Handlowy w Warszawie SA 

4     Bank Millennium SA 

5     Bank of Cyprus PLC 

6     Bank Pekao SA 

7     BRD-Groupe Societe Generale 

8     Eurobank Ergasias SA 

9     Getin Holding SA 

10     Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 

11     ING Bank Slaski SA 

12     Kazkommertsbank JSC 

13     Komercni Banka AS 

14     MBank 

15     National Bank of Greece SA 

16 

    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 

Polski SA 

17     Raiffeisen Bank International AG 

18     Sberbank of Russia 

19     Turk Ekonomi Bankasi AS 
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20     Turkiye Garanti Bankasi AS 

21     Turkiye Is Bankasi 

22     Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 

23     VTB Bank OJSC 

24     Yapi ve Kredi Bankasi AS 

25     Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

26     Banco Santander SA 

27     Barclays PLC 

28     BNP Paribas SA 

29     Commerzbank AG 

30     Credit Agricole SA 

31     Credit Suisse Group AG 

32     Danske Bank A/S 

33     Deutsche Bank AG 

34     DNB ASA 

35     Erste Group Bank AG 

36     HSBC Holdings PLC 

37     Intesa Sanpaolo SpA 

38     KBC Groep NV 

39     Lloyds Banking Group PLC 

40     Nordea Bank AB 

41     Royal Bank of Scotland Group PLC 

42     Skandinaviska Enskilda Banken AB 

43     Societe Generale SA 

44     Standard Chartered PLC 

45     Svenska Handelsbanken AB 

46     Swedbank AB 

47     UniCredit SpA 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

Statisticsa 

BDNR 

N 
Valid 168 

Missing 0 

Mean 21,064665 

Median 12,889343 

Skewness 3,372 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

Statisticsa 

BDNR 

N 
Valid 161 

Missing 0 

Mean 15,029110 

Median 12,547500 

Skewness 1,437 

Std. Error of Skewness ,191 

Kurtosis 3,263 

Std. Error of Kurtosis ,380 

 

 

 

Std. Error of Skewness ,187 

Kurtosis 14,970 

Std. Error of Kurtosis ,373 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

BDNR 

Equal variances assumed 10,592 ,001 2,652 327 

Equal variances not assumed 
  

2,685 252,192 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

BDNR 
Equal variances assumed ,008 6,0355547 2,2762204 1,5576712 

Equal variances not assumed ,008 6,0355547 2,2482081 1,6078997 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Test Statisticsa 

 BDNR 

Mann-Whitney U 12013,000 
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Wilcoxon W 25054,000 

Z -1,752 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


